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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

16-5-2019 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3Η ΚΑΙ 4Η  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1.α. Να σηµειώσετε δίπλα από κάθε στάδιο ή φάση του πολιτισµού τις ανάγκες ή 

την κατάσταση του ανθρώπου ή τα επιτεύγµατα που αντιστοιχούν σ’ αυτή σύµ-

φωνα µε το µύθο (ενότητες 3 και 4).  

α) φάση του Επιµηθέα............................................................................................. 

β) φάση του Προµηθέα............................................................................................ 

γ) φάση του σχηµατισµού των πόλεων................................................................... 

β. Ποιες από τις ανάγκες του ανθρώπου κάλυπτε η φάση του Προµηθέα;  

2. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων- φράσεων του κειµένου: « περί τον 

βίον σοφίαν», «Διός φυλακαί», «θείας µετέσχε µοίρας». 

3. Σε ποιο σηµείο του κειµένου γίνεται αναφορά στον καταµερισµό της εργασίας; 

Ποια σηµασία του αποδίδει ο Πρωταγόρας για την εξέλιξη του πολιτισµού και 

γιατί η πολιτική δεν µπορούσε να περιλαµβάνεται στον καταµερισµό αυτό; 

4. Να συγκρίνετε το διδαγµένο κείµενο µε το απόσπασµα από τις Ικέτιδες του Ευ-

ριπίδη ως προς την κατάκτηση της γλώσσας. 

Δοξάζω τον θεό που από τη ζωώδη σύγχυση οδήγησε τη ζωή µας στην τάξη, εµ-

φυτεύοντας σε εµάς πρώτα απ’ όλα τη νοηµοσύνη, έπειτα δίνοντας µας τη 

γλώσσα για να είναι ο αγγελιοφόρος του λόγου, έτσι ώστε να µπορεί να διακρίνει 

τις λέξεις, και καρπούς για να µας τρέφουν και βροχή από τον ουρανό για τα φυτά, 

για να αυξάνονται οι καρποί της γης και να έχουµε να πίνουµε. Επίσης, τρόπους 

προστασίας από το κρύο του χειµώνα, για να αποφεύγουµε την ψύχρα του ουρα-

νού, και θαλασσινά ταξίδια για να ανταλλάσουµε µε άλλους, ό,τι λείπει από τη 

χώρα µας. Και αυτά που µένουν κρυµµένα, και δεν µπορούµε να τα διακρίνουµε 

µε σαφήνεια, οι µάντεις µας τα φανερώνουν εξετάζοντας τη φωτιά και τις πτυχές 

από τα εντόσθια, καθώς και από το πέταγµα των πτηνών. 

Ευριπίδης, Ικέτιδες, στ. 201-213 

5. Να γράψετε δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις παρακάτω 

θέσεις τη λέξη Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος , αν είναι λανθασµένη. 

α. Χάρη στην προσωπικότητα του Σωκράτη , οι φιλόσοφοι έπαψαν να ασχολού-

νται τόσο µε τα φυσικά φαινόµενα , όσο µε τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία 

του. 

β. Το θέµα το οποίο αποτελεί και (το πρώτο) θέµα της συζήτησης µεταξύ Σωκράτη 

και Πρωταγόρα, είναι η φύση της αρετής. 
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γ. Ο Πρωταγόρας αρνείται την ίδια την ύπαρξη του απόλυτου και ασπάζεται τη 

σχετικότητα. 

δ. Μετά την επιστροφή του Πλάτωνα στην Αθήνα από το τρίτο ταξίδι του στην 

Σικελία (398-390 π.Χ), ο Πλάτωνας ίδρυσε τη σχολή του, την Ακαδηµία. 

ε. Η Ακαδηµία θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες, µέχρι το 529 µ.Χ., όταν την έ-

κλεισε ο Ιουστινιανός. 

6α) δικαιοσύνη, φηµί, µετέχω, ἁθροίζω, ταχέως (ταχύ), δίδωµι, δείδω (δείσας): Να 

γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντώνυµο για καθεµία λέξη που σας δί-

νεται. 

β) να βρείτε στο παραπάνω διδαγµένο κείµενο µια ετυµολογικά συγγενή λέξη για 

καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: φιλόπατρις, συµβάν, πα-

ρείσακτος, δεισιδαίµονας, ελεύθερος. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. α) Επιµηθεϊκό στάδιο: βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου, β)Προµηθεϊκό 

στάδιο: δηµιουργία υλικοτεχνικού πολιτισµού, γ)Το Στάδιο των δώρων του 

Δία: συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών στη βάση ηθικών αρχών συνύπαρ-

ξης (αἰδώς , δίκη) 

β) Στη φάση αυτή , χάρη στο δώρο του φιλάνθρωπου Προµηθέα, γεννιού-

νται οι τέχνες, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον τεχνικό πολιτισµό 

και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου (κατοικίες, ενδυµασίες, τροφές, 

κτλ.) σχηµατίζονται οι πρώτες κοινωνίες , διαµορφώνονται οι πρώτοι θε-

σµοί ( πχ. θρησκεία) και ανακαλύπτεται ο έναρθρος λόγος. 

2. Τα δώρα του Προµηθέα συνετέλεσαν στο να αποκτήσει ο άνθρωπος «τὴν 

περὶ τὸν βίον σοφίαν», χρήσιµες δηλαδή γνώσεις, προκειµένου να αντι-

σταθµίσει τις ελλείψεις των εφοδίων που είχαν δοθεί στα υπόλοιπα έµβια 

όντα. Ο Πρωταγόρας όµως θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει στο σηµείο αυτό 

της αφήγησης ότι ο Προµηθέας δεν µπόρεσε να δώσει στους ανθρώπους 

την πολιτική τέχνη, το υψηλότερο και καλύτερο δώρο, φυλαγµένο από τον 

ίδιο τον Δία, αλλά µε την πράξη κλοπής περιορίστηκε στο δώρο της τεχνο-

γνωσίας, ευεργετικό βέβαια, αλλά κατώτερο. Γίνεται σαφές ότι η πολιτική 

τέχνη είναι ανώτερη κατάκτηση, η οποία στον µύθο χαρακτηρίζει την κοι-

νότητα των θεών και όχι των ανθρώπων, και αποτελεί στοιχείο εξουσίας 

του Δία απέναντι στους άλλους θεούς και τον κόσµο. Η παρουσίασή τους 

ως δώρων των θεών και όχι ως ανακαλύψεων του ανθρώπου µπορεί να θε-

ωρηθεί και ως ένδειξη σεβασµού προς αυτούς και προσπάθεια αποφυγής 

ύβρης εκ µέρους των ανθρώπων.  

«Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν» : Οι φύλακες του Δία ήταν η Βία και το 

Κράτος, που αναφέρονται τόσο στη Θεογονία του Ησιόδου όσο και 

στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου. Πρόκειται για τα όργανα εξουσίας 

του Δία. Στον µύθο του Πρωταγόρα συµβολίζουν τη δυσκολία και τις επί-

πονες προσπάθειες του ανθρώπινου γένους να αποκτήσει την πολιτική τέ-

χνη, τις γνώσεις δηλαδή για την οργάνωση κοινωνιών και για την ανά-

πτυξη πνευµατικού πολιτισµού. Έµµεσα προβάλλει την αξία και τη σηµα-

σία της τέχνης που υπόσχεται ότι διδάσκει στους νέους της Αθήνας. 

«θείας μετέσχε μοίρας»:Στο πλαίσιο του µύθου η φωτιά αποτελεί το θεϊκό 

µερίδιο που είχαν την τύχη, χάρη στην παρέµβαση του Προµηθέα, να λά-

βουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό α) γιατί το κατείχαν ως τότε µόνο οι θεοί,  
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β) γιατί οι άνθρωποι το απέκτησαν µε θεϊκή παρέµβαση του Προµηθέα,  

γ) γιατί, επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισµό, του επέ-

τρεψε κατά συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη, µε 

την έννοια της κορυφαίας, και άµεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύµ-

φωνα µε τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εµφάνιση της θρησκείας. 

Η φωτιά αλλά και οι τεχνικές γνώσεις, η «έντεχνος σοφία», επέτρεψαν 

στον άνθρωπο να δηµιουργήσει τεχνικό πολιτισµό, µεταβάλλοντας την 

όψη της φύσης, κατά κάποιο τρόπο σαν δηµιουργός-θεός. Η µεταµορφω-

τική δύναµη του στοιχείου της φωτιάς θεωρούνταν αποκλειστικό κτήµα 

των θεών, δηλαδή στοιχείο της θεϊκής ουσίας και ένα από τα µυστικά της 

δύναµής τους. Η έννοια της φωτιάς ως δυναµογόνου φυσικού στοιχείου α-

πασχολεί ήδη τον Ηράκλειτο (ἀείζωον πῦρ). 

3. Ο Πρωταγόρας µε τη φράση «αἱ τέχναι νενέµηνται» φαίνεται ότι αντιλαµ-

βάνεται τη σηµασία του καταµερισµού της εργασίας για την πρόοδο του 

πολιτισµού, για αυτό και θέτει το ερώτηµα µε τον Ερµή. Αν όµως στον κα-

ταµερισµό της εργασίας εντασσόταν και η πολιτική, οι άνθρωποι δεν θα 

αποδέχονταν κοινές ηθικές αξίες, και συνεπώς δεν θα ήταν δυνατόν να 

διαµορφωθούν πολιτικές κοινωνίες που να στηρίζονται στη βάση κοινών 

αξιών. Αντίθετα, οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί θα οξύνονταν και θα κατέ-

ληγαν στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων. Συνεπώς το ερώτηµα του 

Ερµή είναι καίριο για την εµφάνιση της πολιτικής κοινωνίας, γιατί ο Δίας 

δεν µοιράζει την πολιτική τέχνη, αλλά δύο ηθικές ιδιότητες αναγκαίες 

στους ανθρώπους για να οργανώσουν πολιτική κοινωνία. Έτσι ο Πρωτα-

γόρας µε την καθολικότητα και την αναγκαιότητα της αιδούς και της δίκης 

προβαίνει στην ηθική θεµελίωση της πολιτικής, θέση που υπερασπίζονται 

και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης.  

 «εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δηµιουργοὶ» Σ’ 

αυτό το σηµείο γίνεται αναφορά στη χρησιµότητα του καταµερισµού στην 

εργασία. Όσον αφορά, λοιπόν, τις τέχνες ο καταµερισµός είναι απολύτως 

απαραίτητος, διότι έτσι: α) εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, αφού ένας 

τεχνίτης µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς πολίτες, β) υπάρχει δυνατότητα 

εµβάθυνσης και εξειδίκευσης σε κάθε τοµέα, µε αποτέλεσµα την πρόοδο 

και την ευηµερία της κοινωνίας και γ) η επιλογή του επαγγέλµατος είναι 

υπόθεση προσωπική του κάθε ανθρώπου και συνδέεται σε µεγάλο βαθµό 

µε τις ειδικές δεξιότητες, ικανότητες, ταλέντα, κλίσεις που µπορεί να έχει. 

Έτσι οι δηµιουργοί (< δήµος + έργον) είναι αυτοί που παράγουν ένα έργο 

ωφέλιµο στον δήµο, στον λαό. Στα οµηρικά χρόνια στους δηµιουργούς α-

νήκαν οι µάντεις, οι γιατροί, οι κήρυκες, οι οικοδόµοι κ.τ.λ. και ο καταµερι-

σµός της εργασίας αφορά τους ἰδιώτας και όχι τους πολίτας. 

4. Στον πνευµατικό πολιτισµό εντάσσεται και η γλώσσα, η οποία δηµιουργεί-

ται κατά την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού. Χρειάζεται να κατανοή-

σουµε τη γλώσσα ως οµιλητική ικανότητα του ανθρώπου που εξελίσσεται 

µαζί µε τη σκέψη του και όχι απλώς ως µέσο επικοινωνίας. Σκέψη και 

γλώσσα συνυφαίνονται και αναπτύσσονται κατά τη διεργασία αξιοποίη-

σης της έντεχνης σοφίας στον αγώνα επιβίωσης του ανθρώπου. Αναµφι-

σβήτητα η γλώσσα συνιστά τεκµήριο πολιτισµικής προόδου, καθώς σηµαί-

νει ότι ο άνθρωπος έχει αποκτήσει την ωριµότητα που του επιτρέπει να 
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κωδικοποιεί τις σκέψεις σε λέξεις και έννοιες, να οργανώνει λογικές προ-

τάσεις που τον εκφράζουν και τον εξυπηρετούν στη συνεννόησή του µε 

τους άλλους. Κατά την άποψη του Πρωταγόρα, ο κώδικας αυτός πλάστηκε 

από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος από πολύ νωρίς («ταχύ»: εννοεί στα 

πρώτα στάδια της ύπαρξης του ανθρώπου και όχι σε σύντοµο χρονικό διά-

στηµα) άρχισε να µετουσιώνει τους άναρθρους σε έναρθρους φθόγγους, 

να τους συνδυάζει φτιάχνοντας λέξεις και στη συνέχεια, προτάσεις, εκδη-

λώνοντας συγχρόνως την έλλογη ιδιότητά του. 

Η άποψη αυτή φαίνεται να συµφωνεί µε την άποψη των σοφιστών, ότι η 

γλώσσα δηµιουργήθηκε «νόµῳ», αλλά και µε την άποψη σύγχρονων γλωσ-

σολόγων.  

Αντίθετα σύµφωνα µε το απόσπασµα που δίδεται από τις Ικέτιδες του Ευ-

ριπίδη , η κατάκτηση της γλώσσας δεν ήταν δηµιούργηµα του ανθρώπου 

αλλά δώρο του θεού . Αρχικά δόθηκε στους ανθρώπους από τον Θεό η νοη-

µοσύνη για να επιτευχθεί η τάξη και η κοινωνική συνοχή, στη συνέχεια η 

γλώσσα και ο έναρθρος λόγος. Αυτή η ευεργετική δωρεά του Θεού ήταν 

κατά τον Ευριπίδη ορόσηµο για την συγκρότηση των ανθρώπινων κοινω-

νιών. Στη συνέχεια ο Ευριπίδης θεωρεί ότι ανάλογη ήταν η προσφορά του 

θεού για την προστασία του ανθρώπου από τις καιρικές συνθήκες , την εύ-

ρεση τροφής, την ναυτιλία και την µαντική. Εποµένως η γλωσσική ικανό-

τητα του ανθρώπου είναι µέρος της θεϊκής παρέµβασης , οπότε και θεωρεί-

ται έµφυτη ικανότητα. Αυτή είναι η λεγόµενη θεοκρατική αντίληψη, την 

οποία υποστήριζε ο Ηρόδοτος. Σύµφωνα µ’ αυτή, η γλώσσα υπάρχει φύσει, 

δηλαδή τη χάρισε στον άνθρωπο ο θεός, µόλις τον έπλασε. Πιο σύνθετη 

προσέγγιση της γλώσσας κάνει αργότερα ο Αριστοτέλης, ο οποίος συνθέ-

τει στοιχεία και από τη φύσει και από τη νόµῳ θεώρηση της γλώσσας. 

5. α) Σ, β) Σ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ 

6. α) ἀδικία, ἀρνοῦµαι- ἀπόφηµι, ἀπέχω, σκεδάννυµι, βραδέως, λαµβάνω, 

θαρρῶ.  

β) φιλίας, βωµούς, ἂγοντα, δείσας, µετεῖναι 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  

Πλάτων Μενέξενος 244 a-d 

Εισαγωγικό σηµείωµα: Ο Μενέξενος του Πλάτωνα είναι ένας επιτάφιος λόγος 

που πήρε το όνοµά του από τον µαθητή του Σωκράτη Μενέξενο. Στο απόσπασµα, 

ο Σωκράτης αναφέρει ότι πρέπει να γίνει µνεία για τους νεκρούς του πολέµου και 

προσπάθεια για συµφιλίωση τους µε προσευχές και θυσίες. Επιπλέον εκφράζεται 

η άποψη ότι η πόλη των Αθηνών µετά τον πόλεµο ζει ειρηνικά, έχοντας συγχωρή-

σει τους βαρβάρους αλλά και νιώθοντας αγανάκτηση για τη στάση των Ελλήνων 

στον πόλεµο. 

Χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέµῳ τελευτησάντων ὑπ' ἀλλήλων µνείαν ἔχειν καὶ 

διαλλάττειν αὐτοὺς ᾧ δυνάµεθα, εὐχαῖς καὶ θυσίαις, ἐν τοῖς τοιοῖσδε, τοῖς κρα-

τοῦσιν αὐτῶν εὐχοµένους, ἐπειδὴ καὶ ἡµεῖς διηλλάγµεθα. οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων 

ἥψαντο οὐδ' ἔχθρᾳ ἀλλὰ δυστυχίᾳ. µάρτυρες δὲ ἡµεῖς αὐτοί ἐσµεν τούτων οἱ 

ζῶντες: οἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐκείνοις γένει συγγνώµην ἀλλήλοις ἔχοµεν ὧν τ' ἐποι-

ήσαµεν ὧν τ' ἐπάθοµεν. Μετὰ δὲ τοῦτο παντελῶς εἰρήνης ἡµῖν γενοµένης, ἡσυ-

χίαν ἦγεν ἡ πόλις, τοῖς µὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ' αὐτῆς 

κακῶς [ἱκανῶς] οὐκ ἐνδεῶς ἠµύναντο, τοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, µεµνηµένη 
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ὡς εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῆς οἵαν χάριν ἀπέδοσαν, κοινωσάµενοι τοῖς βαρβάροις, τάς 

τε ναῦς περιελόµενοι αἵ ποτ' ἐκείνους ἔσωσαν, καὶ τείχη καθελόντες ἀνθ' ὧν ἡµεῖς 

τἀκείνων ἐκωλύσαµεν πεσεῖν: διανοουµένη δὲ ἡ πόλις µὴ ἂν ἔτι ἀµῦναι µήτε 

Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων δουλουµένοις µήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ᾤκει. 

Λεξιλόγιο: 

διαλλάττοµαι: συµφιλιώνοµαι 

ἅπτοµαί τινος: προσκολλιέµαι σε κάτι, επιχειρώ κάτι (ἥψαντο ἀλλήλων: χτυπή-

θηκαν µεταξύ τους). 

Παρατηρήσεις: 

Γ1.  Να µεταφραστεί το απόσπασµα «Χρὴ… ἐπάθοµεν». 

Γ2.  Ποια πρόταση προς τους Αθηναίους φαίνεται να υποστηρίζει ο Σωκράτης 

στο παραπάνω απόσπασµα; 

Γ3. α.  Να εντοπίσετε τρία ουσιαστικά γ΄ κλίσης και να γραφεί η γενική 

ενικού και δοτική πληθυντικού για το καθένα. 

β ὧν, τοῦτο, οἵαν: να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των αντωνυ-

µιών. 

γ Διηλλάγµεθα: να κλιθεί ο υπερσυντέλικος 

ζῶντες, καθελόντες: να γραφούν οι ίδιοι τύποι στο µέλλοντα της ίδιας φω-

νής 

ἀπέδοσαν: να γίνει χρονική αντικατάσταση 

Γ4.  α.  εὖ παθόντες (οὗτοι) ὑπ' αὐτῆς: να µετατραπεί η παθητική σύνταξη 

σε ενεργητική. 

β.  ού γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο οὐδ' ἔχθρᾳ ἀλλὰ δυστυχίᾳ : να µε-

ταφερθεί στον πλάγιο λόγο αφού εξαρτηθεί από τη φράση: οὗτοι εἶπον ὅτι 

γ.  θυσίαις, ἡµῖν, µεµνηµένη, ἀνθ' ὧν, Ἕλλησι: να αναγνωριστούν συ-

ντακτικά οι υπογραµµισµένοι όροι του κειµένου 

Απαντήσεις: 

Γ1.  Πρέπει ακόµη να µνηµονεύουµε εκείνους που έπεσαν σ' αυτόν τον πόλεµο 

από αµοιβαία κτυπήµατα και να τους συµφιλιώσουµε µε προσευχές και θυσίες, 

προσευχόµενοι σ' αυτούς που τους εξουσιάζουν, όπως µπορούµε σε τέτοιες περι-

πτώσεις επειδή κι εµείς έχουµε συµφιλιωθεί. Γιατί δεν πιάστηκαν µεταξύ τους 

από κακία ούτε από έχθρα αλλά από κακή τύχη. Και εµείς οι ίδιοι οι ζωντανοί 

είµαστε µάρτυρες αυτών. Γιατί, επειδή είµαστε οι ίδιοι µε εκείνους ως προς την 

καταγωγή, αλληλοσυγχωρεθήκαµε και για αυτά που κάναµε και γι' αυτά που πά-

θαµε. 

Γ2.  Ο Σωκράτης στο απόσπασµα από τον Μενέξενο του Πλάτωνα, που αποτε-

λεί ένα επιτάφιο λόγο, αν και πικραµένος από τη στάση των Ελλήνων, προτείνει 

στους Αθηναίους µε θυσίες και προσευχές να απευθυνθούν στους Θεούς για να 

µεσολαβήσουν να συµφιλιωθούν οι πεσόντες του πολέµου. Πρόκειται για τους νε-

κρούς Έλληνες που αλληλοσκοτώθηκαν στον πόλεµο που δεν έγινε λόγω της µε-

ταξύ τους έχθρας αλλά από τις κακές τυχαίες συγκυρίες. Ο στόχος αυτής της πρό-

τασης είναι να διατηρηθεί η ειρήνη µεταξύ των πόλεων- κρατών, η οποία θα εξα-

σφαλίσει την αρµονική συνύπαρξη των πολιτών. 

Γ3. α. γ΄κλίση: µάρτυρες, πόλις, ναῦς. στη γενική ενικού και στη δοτική πληθυ-

ντικού οι τύποι αντίστοιχα µετασχηµατίζονται ως εξής: µάρτυρος, µάρτυρσι, πό-

λεως, πόλεσι(ν), νεώς, ναυσί(ν). 

β. ᾧ- οἷς, τούτῳ-τούτοις, οἵᾳ- οἵαις. 
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γ. διηλλάγµην, διήλλαξο, διήλλακτο, διηλλάγµεθα, διήλλαχθε, διηλλαγµέ-

νοι ἦσαν. 

ζήσοντες/ βιωσόµενοι, καθαιρήσοντες 

ἀποδιδόασι(ν), ἀπεδίδοσαν, ἀποδώσουσι(ν), ἀπέδοσαν, ἀποδεδώκασι(ν) 

ἀπεδεδώκεσαν. 

Γ4. α.  εὖ ποιήσασα αὕτη τούτους 

β.  Οὗτοι εἶπον ὅτι οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἅψαιντο οὐδ' ἔχθρᾳ ἀλλὰ 

δυστυχίᾳ. 

γ.  θυσίαις: δοτική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός, δοτική του µέσου 

στο διαλλάττειν 

ἡµῖν: δοτική προσωπική κτητική στη µετοχή γενοµένης 

µεµνηµένη: αιτιολογική µετοχή µε υποκείµενο τη λέξη πόλις 

 ἀνθ' ὧν: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της ανταπόδο-

σης στο ἐκωλύσαµεν 

Ἕλλησι: αντικείµενο στο απαρέµφατο µή ἀµῦναι και υποκείµενο 

στη µετοχή δουλοµένοις 


