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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
∆ιδαγµένο κείµενο
Αριστοτέλους Πολιτικά Θ΄ 2.1-4
Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον,
φανερόν· τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ µὴ λανθάνειν.
Νῦν γὰρ ἀµφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες
ὑπολαµβάνουσι δεῖν µανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν
βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει µᾶλλον ἢ
πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐµποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ
δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιµα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα
πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε
τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁµολογούµενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν
αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιµῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν
ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι µὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων,
οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρηµένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν
ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ µετέχειν ὅσα τῶν χρησίµων
ποιήσει τὸν µετέχοντα µὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο
νοµίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ µάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς
πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶµα τῶν ἐλευθέρων ἢ
τὴν διάνοιαν.
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το
απόσπασµα: «ὅτι µέν οὖν νοµοθετητέον … ἄσκησιν αὐτῆς».
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1.

«τίς δ’ ἔσται ... ἄσκησιν αὐτῆς»: Ποια ερωτήµατα θέτει ο
Αριστοτέλης ως προς τους στόχους της παιδείας, και πώς
ανταποκρίνεται σε αυτά η «ἐµποδών παιδεία» σύµφωνα µε τα
δεδοµένα του κειµένου;
Μονάδες 10
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Β2.

Ποια παιδεία θεωρείται κατά τον Αριστοτέλη αντάξια του
ελεύθερου πολίτη, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του κειµένου;
Μονάδες 10

Β3.

«Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον ... ἄσκησιν αὐτῆς»: Με βάση το
απόσπασµα του πρωτότυπου κειµένου και το µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί να εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί
επιτακτική την ανάγκη να ρυθµίσει ο νοµοθέτης τα της παιδείας της
πόλεως.
Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 16
[...] Ο άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασµένος από τη
φύση µε όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που
όµως µπορεί να τα χρησιµοποιήσει εξ ολοκλήρου και για
αντίθετους σκοπούς. Γι’ αυτό ο δίχως αρετή άνθρωπος είναι από
όλα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα
στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις του φαγητού. Η
δικαιοσύνη είναι στοιχείο συστατικό της πόλης· είναι αυτό που
συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία.
Μονάδες 10

Β4.

Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο: Ποιες οι συνθήκες υπό τις οποίες
εργάστηκε εκεί και ποιο το έργο που παρήγαγε την περίοδο αυτή;
Μονάδες 10

Β5.

Να γράψετε δυο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις
του κειµένου:
λανθάνειν, µανθάνειν, εἴληφε, διαφέρονται, νοµίζειν.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφώντος Συµπόσιον 2.10

Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ
σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶµαι δὲ καὶ τῶν
γεγενηµένων καὶ τῶν ἐσοµένων, χαλεπωτάτῃ;
Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλοµένους γενέσθαι οὐ τοὺς
εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυµοειδεῖς ἵππους κτωµένους. νοµίζουσι γάρ, ἢν
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τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι.
κἀγὼ δὴ βουλόµενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁµιλεῖν ταύτην κέκτηµαι, εὖ
εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις
συνέσοµαι.
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ἱππικὸς = ικανός ιππέας
Γ1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.

Γ2.α.

Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα.
γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
παρακειµένου στην ίδια φωνή.
ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
νοµίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα στην
ίδια φωνή.
κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην
ίδια φωνή.
Μονάδες 5

Γ2.β.

Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου :
σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθµού του ίδιου προσώπου.
γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθµού.
θυµοειδεῖς : την ονοµαστική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένους.
ἵππους : τη δοτική ενικού αριθµού.
ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένους.
Μονάδες 5

Γ3.α.

Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωµένους, χρῆσθαι, εὖ, ἅπασιν.
Μονάδες 6

Γ3.β.

«Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσοµαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι
του αποσπάσµατος και να αναγνωριστεί το είδος τους.
Μονάδες 4
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A.
Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόµοι για την παιδεία και
ότι πρέπει να την κάνουµε ίδια για όλους·τώρα, ποιος θα πρέπει να είναι ο
χαρακτήρας της και µε ποιον τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται –αυτά δεν
πρέπει να διαφύγουν την προσοχή µας. Γιατί σήµερα υπάρχουν
διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. ∆ηλαδή δεν
έχουν όλοι την ίδια γνώµη ως προς αυτά που πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι
είτε µε στόχο την αρετή είτε µε στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωής·ούτε είναι
φανερό αν πρέπει η παιδεία να έχει στόχο της την άσκηση και καλλιέργεια
του νου ή τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε από την
εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε
µεγάλη σύγχυση, και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία πρέπει να
προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην
αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (όλες αυτές οι απόψεις έχουν
βρει κάποιους υποστηρικτές). Επιπλέον, για τις σπουδές που οδηγούν στην
αρετή δεν υπάρχει καµιά απολύτως συµφωνία (εξάλλου δεν έχουν όλοι την
ίδια ιδέα για την αρετή που τιµούν·εποµένως, είναι φυσικό να υποστηρίζουν
διαφορετικές γνώµες και ως προς την άσκησή της).
Β1.
Αµέσως µετά την καταληκτική διατύπωση από τον Αριστοτέλη των δύο
θέσεων, ότι τα θέµατα της παιδείας πρέπει να ρυθµίζονται νοµοθετικά και
ότι η παρεχόµενη παιδεία πρέπει να είναι κοινή, άρα δηµόσια και όχι
ιδιωτική, ο φιλόσοφος προχωρεί σε δύο βασικούς προβληµατισµούς: α)
Ποιός πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της παιδείας β) Με ποιόν τρόπο πρέπει
να παρέχεται η παιδεία. Τα θέµατα αυτά συνδέονται µε το περιεχόµενο της
παρεχόµενης γνώσης (τί δεί µανθάνειν τούς νέους) και τους στόχους της
εκπαίδευσης, τα οποία στην εποχή του Αριστοτέλη αποτελούν αντικείµενο
συζητήσεων και αντιγνωµιών. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόµενο
της παιδείας βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τους στόχους της και
καθορίζεται από αυτούς. Συγκεκριµένα, ο Αριστοτέλης διαπιστώνει
ασυµφωνία σχετικά µε το τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι προκειµένου να
αποκτήσουν την αρετή και την τέλεια ζωή. Σηµειώνουµε ότι αρετή και
«ευδαιµονία» είναι έννοιες που δεν ταυτίζονται, αλλά συνδέονται πάρα
πολύ στενά µεταξύ τους, καθώς η αρετή αποτελεί προoπόθεση της
ευδαιµονίας. Έπειτα, είναι και το θέµα του προσανατολισµού των
επιδιώξεων: η εκπαίδευση των νέων θα κατατείνει στην ανάπτυξη της
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νόησής τους (διάνοια) ή στην καλλιέργεια του ήθους τους (ἦθος). Ως προς
την παιδεία που παρέχεται στις µέρες του Αριστοτέλη (ἡ ἐµποδών παιδεία)
επικρατεί µεγάλη σύγχυση σχετικά µε το περιεχόµενο των γνώσεων και
κυρίως µε τους στόχους που οφείλει να έχει η εκπαίδευση. Έτσι, α) άλλοι
υποστηρίζουν ότι η παιδεία έχει χρέος να κάνει τους νέους ικανούς να
εξασφαλίζουν τα χρήσιµα στη ζωή τους, β) άλλοι να τους ασκεί στην αρετή
και γ) άλλοι να τους παρέχει στοιχεία που απλώς προάγουν τη γνώση (τα
περιττά). Σε ένα άλλο σηµείο των Πολιτικών ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα
αντικείµενα της παιδείας της εποχής του ήταν: α) η ανάγνωση και γραφή,
αντικείµενο χρήσιµο για τη ζωή, β) γυµναστική, που συντελεί στην
καλλιέργεια της ανδρείας, γ) µουσική, η οποία και χρήσιµη είναι για τη ζωή
και ασκεί ηθική επίδραση, και δ) σχέδιο και ζωγραφική (όχι πάντα)d και
αυτό το αντικείµενο χαρακτηρίζεται χρήσιµο για τη ζωή. ∆εν αναφέρεται η
αριθµητική, επειδή ίσως αυτή στην Αθήνα διδασκόταν στο σπίτι και όχι στο
σχολείο. Αλλά ακόµη και για την αρετή ως αντικείµενο της παιδείας δεν
υπάρχει οµοφωνία στις µέρες του. ∆ηλαδή δεν είναι αποσαφηνισµένο τι
πρέπει να διδάσκονται οι νέοι, για να οδηγηθούν στην αρετή, και αυτό
οφείλεται στο ότι όλοι τιµούν την αρετή, όµως ο καθένας έχει διαφορετική
άποψη για αυτήν. Έτσι, διαφορετικές είναι και οι γνώµες για την άσκησή
της. Οι Σπαρτιάτες, για παράδειγµα, λέγοντας αρετή, εννοούσαν την
ανδρεία και γενικότερα τις πολεµικές επιδόσεις, δηλαδή είχαν µια
περιορισµένη και αποσπασµατική αντίληψη γι΄ αυτήν. Παρόµοιο
προβληµατισµό είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνας στον Λάχη, όπου αναφέρει
ότι: πρέπει να ξέρουµε τι είναι αρετή, γιατί αλλιώς δε θα ξέρουµε και πως θα
υποδείξουµε σε κάποιον τον τρόπο µε τον οποίο θα την κατακτήσει πιο
εύκολα.
Β2.
Μετά την παρουσίαση των διαφορετικών αντιλήψεων και προβληµατισµών
της εποχής του ο Αριστοτέλης προχωρά στην έκθεση της προσωπικής του
άποψης σχετικά µε το περιεχόµενο της παιδείας. Ο φιλόσοφος θέτει
περιορισµούς στη διδασκαλία των πραγµάτων που είναι χρήσιµα για τη
ζωή. Κατά τη γνώµη του, πρέπει να διδάσκονται όσα υπηρετούν κάποια
πρακτική χρησιµότητα, όµως όχι όλα, αλλά από αυτά µόνο όσα είναι
πρώτης πρακτικής ανάγκης. Ωστόσο, θέτει έναν ακόµη βασικό περιορισµό
στην επιλογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος: τα επιλεγόµενα αντικείµενα
µάθησης πρέπει να συµφωνούν µε την κοινωνική υπόσταση του ατόµου.
Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, µε τις οποίες συµφωνεί και ο
Αριστοτέλης, οι άνθρωποι διακρίνονται σ’ αυτούς που διαβιούν α) σε
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καθεστώς ελευθερίας και β) σε καθεστώς δουλείας. Συνεπώς, σύµφωνα µε
την ίδια αντίληψη, και οι ασχολίες διαιρούνται σ’ αυτές που ταιριάζουν σε
ελεύθερους και σ’ αυτές που ταιριάζουν σε ανελεύθερους ανθρώπους.
Προτείνει λοιπόν ο Αριστοτέλης από τα χρήσιµα και αναγκαία να
διδάσκονται όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι αυτά που
έρχονται σε αντίθεση µε την κοινωνική τους υπόσταση, ούτε τα ευτελή, που
κάνουν τον άνθρωπο αγροίκο (βάναυσον) και τον εµποδίζουν στην
προσπάθεια κατάκτησης της αρετής. Ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει βάναυσες
εργασίες, µαθήσεις ή τέχνες όσες βλάπτουν τη σωµατική ευεξία του νέου ή
αποτρέπουν τη διανοητική του ανάπτυξη από την άσκηση και την
κατάκτηση της αρετής. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λέξη «βάναυσος»
χαρακτήριζε τις κατασκευαστικές τέχνες και τις χειρωνακτικές εργασίες και
είναι φορτισµένη µε τις αρνητικές υποδηλώσεις της καταισχύνης και της
περιφρόνησης. Οι βάναυσες τέχνες θεωρούνται ταυτόχρονα και «ανελεύd
θερες», επειδή ασκούνταν από δούλους, άρα κρίνονταν ασυµβίβαστες µε
την κοινωνική υπόσταση και το ήθος ενός ελεύθερου ανθρώπου.
Β3.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, ένα έργο
µε περιεχόµενο πολιτικής θεωρίας, διερευνώνται θέµατα παιδείας. Εγείρεται
λοιπόν το ερώτηµα: πώς εξηγείται η αναφορά στην εκπαίδευση (στόχοι της
εκπαίδευσης, περιεχόµενο σπουδών, δηµόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας της
εκπαίδευσης κ.ά.) µέσα σε ένα τέτοιο έργο.
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η παιδεία είναι πολιτικό θέµα και σ’ αυτό
συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι:
• Η παιδεία έχει µεγάλη σηµασία για το πολίτευµα, επειδή, αν παραµεληθεί
αυτή, βλάπτεται το πολίτευµα.
• Όπως ακριβώς συµβαίνει µε την τέχνη, έτσι και η αρετή απαιτεί κάποια
προπαιδεία και κάποια άσκηση.
• Το κράτος είναι αυτό που πρέπει να ρυθµίζει τα θέµατα της παιδείας και
δεν επιτρέπεται να αφήνεται στην ατοµική πρωτοβουλία, όπως συνέβαινε
στην εποχή του Αριστοτέλη.
• Όλοι οι πολίτες ανήκουν στο κράτος, είναι µόριά του, εποµένως και η
παιδεία του καθενός είναι υπόθεση του κράτους.
• ∆εν είναι τυχαίος ο έπαινος των Λακεδαιµονίων, οι οποίοι δείχνουν
µεγάλο ενδιαφέρον για την αγωγή των παιδιών και δίνουν στην παιδεία
τους χαρακτήρα δηµόσιο.
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• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι πολιτικοί και οι νοµοθέτες είναι
υποχρεωµένοι να ενδιαφέρονται για τα θέµατα της παιδείας.
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η παιδεία είναι ένα θέµα κατεξοχήν πολιτικό,
όχι µόνο µε το νόηµα ότι πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον του πολιτικού και
του νοµοθέτη, αλλά –κυρίωςd µε το νόηµα ότι είναι ένα θέµα µε τεράστια
σηµασία για τη συνολική ζωή του κράτους, αλλά και του κάθε πολίτη
ξεχωριστά, αφού καθορίζει το παρόν του και προδιαγράφει το µέλλον του.
Εποµένως, το θέµα της παιδείας δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να λείπει από
κάθε έργο γενικότερης πολιτικής θεωρίας. Αξιοπρόσεκτη είναι και η
παρατήρηση του Αριστοτέλη ότι η φροντίδα για την παιδεία είναι και προς
το συµφέρον του συγκεκριµένου πολιτεύµατος της πόλης (=του κράτους),
δεδοµένου ότι οι νέοι πρέπει να παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε το
πολίτευµα της πόλης τους.
Επιπλέον, καθώς ο φιλόσοφος παρατηρεί τη γενικότερη σύγχυση που
επικρατεί στην εποχή του ως προς την παιδεία, τους στόχους και το
περιεχόµενό της, κατανοεί την ανάγκη να ρυθµιστεί νοµοθετικά το
εκπαιδευτικό πλαίσιο στο σύνολό του και να εξασφαλιστεί η κοινωνική
συναίνεση στη στοχοθεσία της παιδείας.
Επίσης, όπως έχει ήδη διαπιστώσει στην ενότητα 14 ο Αριστοτέλης, η φύση
προικίζει µεν τον άνθρωπο µε όπλα, όπως για παράδειγµα η λογική, η
συνείδηση και κυρίως ο λόγος, µε τα οποία πρέπει να υπηρετείται η
φρόνηση και η αρετή, αλλά η φυσική προδιάθεση του ανθρώπου για το
αγαθό δεν προεξοφλεί ότι θα καταλήξει οπωσδήποτε σ’ αυτό. Είναι πολύ
πιθανό να κατρακυλήσει ο άνθρωπος στο κακό, αφού δεν αποκλείεται να
χρησιµοποιήσει τα όπλα του για εντελώς αντίθετο σκοπό από εκείνον, για
τον οποίο αυτά προορίζονταν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα έχει
αποκοπεί από το νόµο και τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν στο κείµενο
νοείται ως αρετή, ως η ιδιότητα ενός ανθρώπου να πράττει σύµφωνα µε τους
γραπτούς ή άγραφους νόµους και υπάρχει ανάµεσα σε ανθρώπους που οι
µεταξύ τους σχέσεις ρυθµίζονται µε το νόµο. Είναι η ιδιότητα µε την οποία
το άτοµο ζει σε απόλυτη συµφωνία προς την κοινωνική ηθική της πόλης του.
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως ο Αριστοτέλης µε µια σειρά στοχασµών
συσχετίζει την ηθική εµµέσως µε την πολιτική. Είναι εποµένως εύλογο να
εξαίρεται ο ρόλος της παιδείας ως µηχανισµός εξανθρωπισµού των πολιτών
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και ως δικλείδα ασφαλείας για τη συντήρηση και την εύρυθµη λειτουργίας
της πόλης.
Β4.
Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 145d147 του σχολικού βιβλίου και
συγκεκριµένα από το σηµείο στη σελ.145 «Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης
έµεινε … Περί ζώων γενέσεως, τα Ηθικά Νικοµάχεια».
Β5.
•
•
•
•
•

λανθάνειν: λάθος, λήθη
µανθάνειν: µάθηµα, µαθητικός
εἴληφε: λήµµα, κατάληψη
διαφέρονται: διαφορά, ενδιαφέρον
νοµίζειν: νόµισµα, νοµισµατοκοπείο

Γ1.
Και ο Αντισθένης είπε: «Πώς, λοιπόν, Σωκράτη, ενώ έχεις τέτοιες αντιλήψεις,
δεν σωφρονίζεις και συ την Ξανθίππη, αλλά είσαι παντρεµένος µε την πιο
δύστροπη γυναίκα από αυτές του παρόντος, νοµίζω όµως και του
παρελθόντος και του µέλλοντος»;
«Γιατί παρατηρώ», είπε, « ότι και αυτοί που επιθυµούν να γίνουν ικανοί
ιππείς δεν αποκτούν τα πιο υπάκουα αλλά και τα πιο ατίθασα άλογα. Γιατί
πιστεύουν ότι, εάν µπορούν να χαλιναγωγούν τέτοιου είδους άλογα, εύκολα
βέβαια θα ιππεύουν τα υπόλοιπα (άλογα). Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ την έχω
παντρευτεί, επειδή θέλω να συναναστρέφοµαι και να σχετίζοµαι µε
ανθρώπους, γιατί γνωρίζω καλά ότι, εάν θα υποµείνω αυτήν, εύκολα βέβαια
θα συνυπάρξω µε όλους ανεξαιρέτως τους υπόλοιπους ανθρώπους.»
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Γ2.α.
•
•
•
•
•

ἔφη: φάθι
γιγνώσκων: ἐγνώκατε
ὁρῶ: ἑώρας
νοµίζουσι: νοµιοῡσι(ν)
κατέχειν: κατάσχῃ

Γ2.β.
•
•
•
•
•

σὺ: ὑµῖν
γυναικὶ: γύναι
θυµοειδεῖς: θυµοειδές
ἵππους: ἵππῳ
ἅπασιν: ἁπάσης

Γ3.α
• γυναικί: αντικείµενο στο ρήµα χρῇ
• τῶν οὐσῶν: επιθετική ουσιαστικοποιηµένη µετοχή ως γενική
διαιρετική στο "χαλεπωτάτῃ"
• κτωµένους: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα ὁρῶ
• χρῆσθαι: τελικό απαρέµφατο αντικείµενο στη µετοχή βουλόµενος
• εὖ: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στη µετοχή εἰδώς
• ἅπασιν: κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο «ἀνθρώποις»
Γ3.β
ἤν δύνωνται → χρήσεσθαι: πλαγιωµένος υποθετικός λόγος του
προσδοκωµένου
εἰ ὑποίσω → συνέσοµαι: υποθετικός λόγος (εξαρτηµένος) του πραγµατικού
στο µέλλον.
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