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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

16-4-2019 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (ενότητες 1,3) 

Παρατηρήσεις 

Α1.  Ποιος είναι ο ρόλος της φύσης και ποιος ο ρόλος του εθισμού και της άσκησης 

στο θέμα της αρετής σύμφωνα με την ενότητα 1; 

Α2.  Ποιος είναι ο ρόλος της διδασκαλίας στην απόκτηση της ηθικής αρετής σύμ-

φωνα με την τρίτη ενότητα ; Διαπιστώνετε κάποια διαφορά με όσα λέγονται στην 

πρώτη ενότητα; 

Α3.  Ο Ξενοφώντας στο έργο του Αγησίλαος, όπου εγκωμιάζει τον ομώνυμο βασι-

λιά της Σπάρτης, αρχίζει και τελειώνει το προοίμιο του δοκιμίου του με τη λέξη αρετή. 

Στη συνέχεια στην προσπάθειά του να δείξει την αρετή του Αγησιλάου γράφει « ότι 

δεν είναι εύκολο να γραφεί έπαινος αντάξιος της αρετής και της δόξας του Αγησιλάου, 

αλλά παρ’ όλα αυτά θα το επιχειρήσω... Για την ευγένειά του τι μεγαλύτερο και τι 

καλύτερο μπορεί να αναφέρει κανείς παρά το ότι και σήμερα ακόμη κατέχει εξαιρε-

τική θέση μεταξύ των προγόνων που αναφέρονται ονομαστικά από τον Ηρακλή και 

μάλιστα όχι μεταξύ των ιδιωτών, αλλά μεταξύ των βασιλέων που κατάγονται από 

βασιλείς;» (1, 1-3) 

Να συγκρίνετε την άποψη που εκφράζει εδώ ο Ξενοφώντας με τη βασική θέση του 

Αριστοτέλη όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 1. 

Α4.  Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α) Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων του ο Αριστοτέλης μίλησε διεξοδικά 

για τον όρο Αρετή. 

β) Ο όρος ευδαιμονία κάνει την εμφάνισή του από τα μέσα περίπου του 6ου αι. 

πΧ. 

γ) Η λέξη ευδαιμονία βρισκόταν αρχικά πολύ κοντά στον όρο ευτυχία. 

δ) Ο Ηράκλειτος ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε στο 500 πΧ είχε πει ότι «είναι 

υπόθεση της ψυχής η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία». 

ε) Ο Δημόκριτος, ο μεγάλος ατομικός φιλόσοφος είχε πει «δαίμων για τον άν-

θρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του». 

στ) Στο τέλος του Α βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη βρίσκεται 

ο ορισμός του για την ευδαιμονία. 

ζ) Ο Αριστοτέλης πίστευε ακράδαντα ότι η κατάκτηση της αρετής είναι προϋπό-

θεση για την εξασφάλιση της ευδαιμονίας. 

η) Ο Αριστοτέλης διέκρινε τελικά την ψυχή του ανθρώπου σε τρία μέρη: 1) το κα-

θαρά άλογον μέρος, 2) το καθαρά λόγον έχον μέρος 3) το επιθυμητικόν. 
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θ) Το τρίτο μέρος της ψυχής , το επιθυμητικόν έχει σχέση με τις διανοητικές αρε-

τές. 

ι) Το δεύτερο μέρος της ψυχής, το λόγον έχον μέρος έχει σχέση με τις ηθικές αρε-

τές. 

Α5. Να βρείτε από τα πρωτότυπα κείμενα λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις α-

κόλουθες: ευγενής , ενοχή, φορτίο, έγκλιση, ευφυΐα, έθιμο, θεσμός, άβουλος, τόκος, 

δίδαγμα. 

Eνδεικτικές απαντήσεις 

Α1.  Η ηθική αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι αποτέλεσμα συνήθειας. Έθος ση-

μαίνει συνήθεια. Προκύπτει δηλαδή από τη σταθερή επανάληψη μιας πράξης, που 

εδραιώνει μια συμπεριφορά. Η λέξη έθος έχει ετυμολογική σχέση με τη λέξη ηθική (ρ. 

σεθ-> εθος > ηθος > ηθικη). Βέβαια, το συσχετισμό έθους- ήθους τον είχε ήδη κάνει ο 

Πλάτωνας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τον όρο ηθική δημιούργησε ο Αριστοτέ-

λης, που πρώτος μιλάει για ηθικές αρετές και ηθικούς λόγους. Η ετυμολογική μάλιστα 

σχέση ηθικής-έθους(=συνήθειας) υπονοεί ότι το βάρος για την κατάκτηση αυτής της 

αρετής πέφτει στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος συνηθίζει στην αρετή με την άσκηση. 

Η επανάληψη, δηλαδή, της πράξης αποτελεί άσκηση, που εδραιώνει την ηθική αρετή. 

Η αρετή πρέπει να γίνει «συνήθεια». Και γίνεται συνήθεια με αγώνα, επιμονή, υπο-

μονή, θέληση. Η απόκτηση της αρετής δεν είναι θέμα απλής γνώσης. Κατά τον Αρι-

στοτέλη οι ηθικές αρετές δεν συνδέονται με τον όρο φύσις, γιατί δεν είναι έμφυτες. 

Αντίθετα , είναι αποτέλεσμα εθισμού.  

Ο άνθρωπος λοιπόν, γίνεται, δεν γεννιέται ενάρετος. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί 

τα παραδείγματα της πέτρας και της φωτιάς για να θεμελιώσει το συλλογισμό του ότι 

καμιά ηθική αρετή δεν προέρχεται από τη φύση. Η πέτρα είναι ένα πράγμα της φύσης 

που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Αν την πετάξουμε π.χ προς τα επάνω, αυτή θα πέ-

σει κάτω ακολουθώντας το νόμο της βαρύτητας. Αν δοκιμάσουμε πολλές φορές το ίδιο 

πράγμα, η πέτρα πάντοτε θα πέφτει και δεν θα « συνηθίσει» να πηγαίνει προς τα 

επάνω. Το ίδιο και η φωτιά. Πηγαίνει προς τα επάνω και όχι προς τα κάτω. Το συμπέ-

ρασμα που βγαίνει είναι πως δεν μπορούν να συμπεριφέρονται με άλλο τρόπο τα 

πράγματα που από τη φύση γεννιούνται με μια ορισμένη ιδιότητα. Η συλλογιστική 

αυτή του Αριστοτέλη ονομάζεται επαγωγή. Από τα επιμέρους παραδείγματα οδηγεί-

ται σε συμπεράσματα. Συχνά καταφεύγει στην πραγματικότητα χρησιμοποιώντας α-

πλά παραδείγματα για να τεκμηριώσει τις απόψεις του(πρακτικός νους). Το συμπέρα-

σμα στο οποίο καταλήγει ο Αριστοτέλης είναι ότι ο άνθρωπος ούτε κατέχει από τη 

φύση του την ηθική αρετή ούτε πάλι η αρετή είναι κάτι αφύσικο, αντίθετο προς τη 

φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει εκ φύσεως τη δυνατότητα απόκτησης των ηθι-

κών αρετών, έχει εν δυνάμει την ικανότητα να τις προσεγγίσει και να φτάσει στην 

τελείωση. Έτσι με την ολοκλήρωσή του καταλήγει στον σκοπό της ύπαρξής του. 

Σαφής είναι η τελεολογική κατεύθυνση της σκέψης του Αριστοτέλη. Οι ηθικές α-

ρετές είναι μέσο για την τελείωση(ολοκλήρωση) και είναι προσωπική κατάκτηση του 

ανθρώπου. Η ανάπλαση του συλλογισμού έχει την εξής μορφή: 

1η προκείμενη: όλα τα πράγματα που είναι καμωμένα από τη φύση έχουν συγκε-

κριμένο τρόπο συμπεριφοράς που δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. 

2η προκείμενη: η ηθική αρετή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γεννηθεί, παρά με 

τον εθισμό. 

Συμπέρασμα: η ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. 

Α2. Η φράση με την οποία ολοκληρώνει ο Αριστοτέλης το συλλογισμό του στο τέλος 

της τρίτης ενότητας ( αν δεν ήταν έτσι, δε θα υπήρχε ανάγκη δασκάλου και όλοι θα 

ήταν καλοί ή κακοί εκ γενετής ) πιστοποιεί την άποψή του ότι η απόκτηση της ηθικής 
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αρετής είναι συνυφασμένη με την παιδεία που θα αποκτήσει ο άνθρωπος από τη νε-

ανική ηλικία. Όπως έχει ήδη τονιστεί ο άνθρωπος αποκτά με τη συνήθεια τις ηθικές 

αρετές, για να δημιουργηθούν όμως καλές ή κακές συνήθειες χρειάζονται καλοί ή κα-

κοί τρόποι δράσης και συμπεριφοράς. Εδώ ακριβώς έγκειται και ο ρόλος του δασκάλου 

ή και του νομοθέτη, όπως είπε λίγο πριν, να οδηγήσει τους νέους στην ηθική αρετή 

μέσω της σωστής άσκησης και του εθισμού. Αυτό βέβαια συνδυάζεται με την άποψή 

του ότι καμιά αρετή δεν είναι έμφυτη, γιατί αν ήταν έμφυτη δεν θα είχε ανάγκη το 

δάσκαλο. 

Στην πρώτη ενότητα είχε αναφέρει ότι η διανοητική αρετή κατά κύριο λόγο (τό πλειον) 

χρωστάει τη γένεση και την αύξησή της στη διδασκαλία, αυτό όμως δε σημαίνει ότι 

αποκλείει τη διδασκαλία ως μέσο για την απόκτηση και της ηθικής αρετής, παρόλο 

που αυτή κατά κύριο λόγο δημιουργείται από τη συνήθεια. Επομένως, δεν υπάρχει 

καμιά αντίφαση ανάμεσα στις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως αυτές εκτίθενται στις 

δύο ενότητες.  

Α3. Η ευγένεια του Αγησιλάου, η ηθική του αρετή, κατά τον Ξενοφώντα, προέρχε-

ται από την καταγωγή του. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη η αρετή είναι δώρο της 

φύσης ή των θεών, το οποίο τελεσίδικα δίνεται ή δεν δίνεται στον άνθρωπο τη στιγμή 

της γέννησής του και είναι προνόμιο των ευγενών. Φυσικά, κληροδοτείται και στους 

απογόνους του, αλλά δεν δίνεται στους πολλούς. Την άποψη τη συναντάμε σε πολ-

λούς ποιητές ( στον Όμηρο, τον Τυρταίο, τον Θέογνη, τον Πίνδαρο). Αυτή η θέση είναι 

αντίθετη με αυτή που διατυπώνει ο Αριστοτέλης, ότι οι ηθικές αρετές είναι επίκτητες 

και διδάσκονται και ότι ο άνθρωπος με προσπάθεια, επιμονή και άσκηση μπορεί να 

τις κατακτήσει. Ο Αριστοτέλης με τη βασική θέση που διατυπώνει στην πρώτη ενό-

τητα ότι καμία από τις ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτη στον άνθρωπο, αλλά ότι μπορεί 

με την συνήθεια να τις αποκτήσει, απορρίπτει την αριστοκρατική αντίληψη. Οι αρετές 

είναι για τον άνθρωπο λοιπόν προσωπική του κατάκτηση. Δεν χαρίζονται από τη 

φύση ούτε κληρονομούνται από τους προγόνους. Ούτε πάλι η αρετή είναι κάτι αντί-

θετο προς τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από τη φύση να 

ασκήσει την αρετή. Αν το επιχειρήσει, τότε μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του, 

να διαμορφώσει το χαρακτήρα του σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της εποχής του 

αλλά και τις διαχρονικές.  

Α4. α. Λ,  β. Λ,  γ. Σ,  δ. Λ,  ε. Λ,  στ Σ,  ζ Σ,  η. Σ,  θ. Λ,  ι. Λ. 

Α5. Περιγίνεται, ἔχει, φερόμενος, παρεκκλῖνον, πεφυκότων, ἐθίζεται, νομοθέται, 

βούλημα, τέχνη, διδάξοντος.  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στον παρόντα λόγο του Ισοκράτη εκείνος που εκφωνεί τον λόγο, του οποίου το όνομα δε 

γνωρίζουμε, κατηγορείται από τον Καλλίμαχο για ηθική αυτουργία, ενώ ο εναγόμενος 

επικαλείται την παραγραφή που ίσχυε τότε. Στο απόσπασμα αναφέρεται για ποιο λόγο 

ψηφίστηκε ο νόμος περί παραγραφής. 

νῦν δ᾽ ἀνάγκη περὶ τοῦ νόμου πρῶτον εἰπεῖν καθ᾽ ὃν εἰσεληλύθαμεν, ἵν᾽ ἐπιστάμενοι 

περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, τὴν ψῆφον φέρητε, καὶ μηδεὶς ὑμῶν θαυμάσῃ διότι φεύγων 

τὴν δίκην πρότερος λέγω τοῦ διώκοντος. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους 

ἑωρᾶτε τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν ὡρμημένους καὶ τὰς συνθήκας λύειν ἐπιχει-

ροῦντας, βουλόμενοι τούτους τε παῦσαι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐκ ἀναγκασθέ-

ντες ἐποιήσασθ᾽ αὐτὰς ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τῇ πόλει συμφέρειν, εἰπόντος Ἀρχίνου νόμον 

ἔθεσθε, ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους, ἐξεῖναι τῷ φεύγοντι παραγράψασθαι, 

τοὺς δ᾽ ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον τὸν παραγραψά-

μενον, ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡττηθῇ, τὴν ἐπωβελίαν ὀφείλειν, ἵν᾽ οἱ τολμῶντες μνησικακεῖν 
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μὴ μόνον ἐπιορκοῦντες ἐξελέγχοιντο μηδὲ τὴν παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίαν ὑπομένοιεν 

ἀλλὰ καὶ παραχρῆμα ζημιοῖντο. 

Ισοκράτη Προς Καλλίμαχον 1-3 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

Α1.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «νῦν δ᾽ ἀνάγκη… τῇ πόλει συμφέρειν» 

Α2.  Ποιο ήταν το περιεχόμενο του νόμου που ψηφίστηκε; 

Β1. Στο παρακάτω χωρίο να βρεθούν τέσσερις τύποι συνηρημένων ρημάτων και 

να γραφούν στο γ’ πληθυντικό παρατατικού της φωνής που βρίσκονται.  

«… ἵν᾽ οἱ τολμῶντες μνησικακεῖν μὴ μόνον ἐπιορκοῦντες ἐξελέγχοιντο μηδὲ τὴν παρὰ 

τῶν θεῶν τιμωρίαν ὑπομένοιεν ἀλλὰ καὶ παραχρῆμα ζημιοῖντο.» 

Β2.  Στο παρακάτω χωρίο να βρείτε τις αντωνυμίες και να τις μεταφέρετε στον α-

ντίθετο αριθμό. 

«νῦν δ᾽ ἀνάγκη περὶ τοῦ νόμου πρῶτον εἰπεῖν καθ᾽ ὃν εἰσεληλύθαμεν, ἵν᾽ ἐπιστάμενοι 

περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, τὴν ψῆφον φέρητε, καὶ μηδεὶς ὑμῶν θαυμάσῃ διότι φεύγων τὴν 

δίκην πρότερος λέγω τοῦ διώκοντος. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους 

ἑωρᾶτε τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν» 

Β3. α. Από το παρακάτω αρχαίο απόσπασμα να εντοπίσετε δύο προσηγορικά ου-

σιαστικά από κάθε κλίση (α’, β’, γ’) και να τα μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό.  

Β3. β. Από το ίδιο απόσπασμα να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους του αορί-

στου και να τους μεταφέρετε στο β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής. 

«ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους ἑωρᾶτε τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν ὡρμη-

μένους καὶ τὰς συνθήκας λύειν ἐπιχειροῦντας, βουλόμενοι τούτους τε παῦσαι καὶ τοῖς 

ἄλλοις ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐκ ἀναγκασθέντες ἐποιήσασθ᾽ αὐτὰς ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τῇ πόλει συμ-

φέρειν, εἰπόντος Ἀρχίνου νόμον ἔθεσθε, ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους, ἐξεῖναι τῷ 

φεύγοντι παραγράψασθαι, τοὺς δ᾽ ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν…» 

Γ1. Στο παρακάτω χωρίο, αφού εντοπίσετε τους υποθετικού λόγους και να τους 

αναγνωρίσετε:  

«εἰπόντος Ἀρχίνου νόμον ἔθεσθε, ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους, ἐξεῖναι τῷ φεύγο-

ντι παραγράψασθαι, τοὺς δ᾽ ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον 

τὸν παραγραψάμενον, ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡττηθῇ, τὴν ἐπωβελίαν ὀφείλειν» 

Γ2. Να συμπτυχθεί η ακόλουθη πρόταση σε μετοχικό σύνολο:  

«ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους ἑωρᾶτε τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν ὡρμη-

μένους καὶ τὰς συνθήκας λύειν ἐπιχειροῦντας» 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ 

Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Τώρα είναι ανάγκη να μιλήσω πρώτα για τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο έχουμε 

παρουσιαστεί στο δικαστήριο, για να ψηφίσετε σχετικά με αυτά που έχουμε διαφορές, 

αφού τα γνωρίσετε, και κανείς από εσάς να μην απορεί, επειδή , αν και είμαι κατηγο-

ρούμενος, μιλάω πριν τον κατήγορο. Όταν, δηλαδή, αφού επιστρέψατε από τον Πει-

ραιά, βλέπατε μερικούς πολίτες να προθυμοποιούνται να συκοφαντούν και να επιχει-

ρούν να παραβιάζουν τις συμφωνίες, επειδή επιθυμούσατε και αυτούς να σταματή-

σετε και να δείξετε στους άλλους ότι κάνατε αυτές, όχι επειδή εξαναγκαστήκατε, 

αλλά επειδή πιστεύατε ότι συμφέρει την πόλη. 

Α2.  Μετά από πρόταση του Αρχίνου θεσπίστηκε νόμος που προέβλεπε ότι σε πε-

ρίπτωση που κάποιος δικαζόταν αντίθετα προς τους όρκους, ήταν δυνατόν στον κα-

τηγορούμενο να υποβάλει ένσταση «ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους, ἐξεῖναι τῷ 

φεύγοντι παραγράψασθαι». Μάλιστα, αφού οι άρχοντες έκαναν την εισαγωγή στο 

θέμα, είχε δικαίωμα να μιλήσει πρώτος εκείνος που κατέθετε την ένσταση «τοὺς δ᾽ 

ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον τὸν παραγραψάμενον» και 
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όποιος από τους δύο έχανε τη δίκη, πλήρωνε το πρόστιμο «ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡττηθῇ, τὴν 

ἐπωβελίαν ὀφείλειν». Τέλος, με αυτόν τον νόμο εκτός από τον έλεγχο όσων παραβιά-

ζουν τους όρκους, προβλέπεται και η άμεση τιμωρία τους, χωρίς να περιμένουν την 

κρίση από τους Θεούς. 

Β1.  οἱ τολμῶντες —›ἐτόλμων 

μνησικακεῖν —› ἐμνησικάκουν 

ἐπιορκοῦντες —› ἐπιώρκουν 

ζημιοῖντο—› ἐζημιοῦντο 

Β2.  ὃν: οὓς 

 ὧν : οὗ 

 μηδεὶς: μηδένες 

 ὑμῶν : σοῦ, σου   

 ἐνίους :--- 

Β3. α.   

Α’ κλίση 

τῶν πολιτῶν: τοῦ πολίτου 

τὰς συνθήκας: τὴν συνθήκην 

Β΄κλίση 

(τὸν) νόμον: τοὺς νόμους 

τοὺς ὅρκους: τὸν όρκον 

Γ’ κλίση 

τῇ πόλει: ταῖς πόλεσι 

τοὺς ἄρχοντας: τὸν άρχοντα 

Β3. β.   

κατελθόντες: κάτελθε 

παῦσαι: παῦσον 

ἐπιδεῖξαι: ἐπίδειξον 

ἀναγκασθέντες: ἀναγκάσθητι 

ἐποιήσασθ᾽: ποιῆσαι 

εἰπόντος: εἰπέ 

ἔθεσθε: θοῦ  

παραγράψασθαι: παράγραψαι 

Γ1. 1ος υποθετικός λόγος: 

Υπόθεση: ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους (ἄν + υποτακτική) 

Απόδοση: ἐξεῖναι τῷ φεύγοντι παραγράψασθαι, τοὺς δ᾽ ἄρχοντας περὶ τούτου 

πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον τὸν παραγραψάμενον (τελικό απαρέμ-

φατο ενεστώτα) 

Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο που δηλώνει την αόριστη επανά-

ληψη στο παρόν-μέλλον. 

2ος υποθετικός λόγος: 

Υπόθεση: ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡττηθῇ. Η υπόθεση λανθάνει στη δευτερεύουσα αν-

φορικοϋποθετική πρόταση (ὁπότερος δ᾽ ἂν + υποτακτική) 

Απόδοση: τὴν ἐπωβελίαν ὀφείλειν (τελικό απαρέμφατο ενεστώτα) 

Πρόκειται για υποθετικό λόγο, του οποίου η υπόθεση λανθάνει στην ανφορι-

κοϋποθετική πρόταση και η απόδοση βρίσκεται σε πλάγιο λόγο. Δηλώνει την 

αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον. 

Γ2.  ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους ὁρῶντες τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν ὡρμημέ-

νους καὶ τὰς συνθήκας λύειν ἐπιχειροῦντας. 


