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Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α  Ε)
Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς
αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν µή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ
χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς µαινόµενον· ἐν δὲ
δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός
ἐστιν, ἐάν οὗτος αὐτὸς καθ' αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ
σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα µανίαν, καί φασιν πάντας
δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε µή, ἢ µαίνεσθαι τὸν µὴ
προσποιούµενον [δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁµῶς γέ πως
µετέχειν αὐτῆς, ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.
Ὅτι µὲν οὖν πάντ' ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς
σύµβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ µετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ
φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ' ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ
ἐπιµελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι µετὰ τοῦτο
πειράσοµαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι
φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς θυµοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς
ταῦτα ἔχοντας, ἵνα µὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ' ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ
σµικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; Ταῦτα
µὲν γὰρ οἶµαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ
καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιµελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται
γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα µὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων
κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις.
Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς
πολιτικῆς ἀρετῆς.
Α.

Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το
απόσπασµα: "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ... ταῦτα λέγω".
Μονάδες 10

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. "Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ... ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις": Να
εκθέσετε το επιχείρηµα που χρησιµοποιεί στην παράγραφο αυτή ο
Πρωταγόρας, για να αποδείξει το "διδακτόν" της αρετής, και να το
αξιολογήσετε.
Μονάδες 10
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Β2. "Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακά ... τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς
ἀρετῆς": Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, οι άνθρωποι έχουν
ελαττώµατα που προέρχονται από τη φύση ή τυχαίους παράγοντες.
Έχουν όµως και ελαττώµατα που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής.
Πώς αντιµετωπίζεται στην εποχή του σοφιστή καθεµιά από τις
κατηγορίες αυτές των ανθρωπίνων ελαττωµάτων στο πλαίσιο της
κοινωνικής συµβίωσης και γιατί;
Μονάδες 10
Β3. "... ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυµοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις": Κατά
τον Πρωταγόρα, οι τιµωρίες (κολάσεις) επιβάλλονται στους
ανθρώπους, όταν δε διαθέτουν την πολιτική αρετή. Σε ποιους και
για ποιο λόγο επιβάλλονται κυρώσεις από την πόλη, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του µεταφρασµένου κειµένου που ακολουθεί;
Πλάτωνος Πρωταγόρας (326 DE)
Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους
δασκάλους, η πόλη, µε τη σειρά της, τους αναγκάζει να µάθουν τους
νόµους και να ζουν σύµφωνα µε αυτούς, ώστε να µην ενεργούν από
µόνοι τους και όπως νοµίζουν οι ίδιοι [...]. Έτσι, και η πόλη,
υπογραµµίζοντας τους νόµους, αυτά τα επινοήµατα των καλών,
παλαιῶν νοµοθετῶν, αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωµα και
όσους άρχονται να συµµορφώνονται µε αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος
τους παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές
ονοµάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά άλλα
µέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην
ευθεία. Ενώ λοιπόν είναι τόσο µεγάλη η προσπάθεια που
καταβάλλεται για την αρετή και στο ιδιωτικό και στο δηµόσιο
επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και απορείς αν η αρετή είναι
διδακτή; Το εκπληκτικό όµως θα ήταν µάλλον το να µην µπορεί να
διδαχθεί η αρετή.
Μονάδες 10
Β4. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο και τη λειτουργία του µύθου ως
µεθόδου ανάπτυξης απόψεων του Πρωταγόρα και του Πλάτωνα.
Μονάδες 10
Β5. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές
ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
καταγελῶσιν, εἰδῶσιν, µετέχειν, προσποιούµενον, ἀποδεῖξαι.
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
∆ηµοσθένης κατά Μειδίου (169  170)
Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι, οὐ κατὰ
τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ µὲν ναυµαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες,
οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅµως οὐδενὶ πώποτε
τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους
ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον.
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οὐδὲ γὰρ Ἁρµοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ µέγισται δέδονται
δωρειαὶ παρ' ὑµῶν καὶ ὑπὲρ µεγίστων. οὐδ' ἂν ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν
τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται".
δωρειά: δωρεά, προνόµιο.
Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Γ2.α.

Καλὰ

µεγίστων

Μονάδες 20

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά
των οποίων θα συµπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Το
επίθετο να γραφεί στην πτώση, στο γένος και στον αριθµό που
βρίσκεται ο τύπος που δίνεται).
Επίρρηµα
Συγκριτικός

Θετικός

Θετικός

Επίθετο

Υπερθετικός

Συγκριτικός
Μονάδες 5

Γ2.β.

Να γράψετε τους ζητουµένους τύπους για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής
του ίδιου χρόνου.
δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του
αορίστου β´ της ίδιας φωνής.
δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται.
Μονάδες 5

Γ3.α.

"Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι":
Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση του χωρίου αυτού, να
δηλώσετε το είδος της και να προσδιορίσετε το συντακτικό της
ρόλο (Μονάδες 3).
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ3.β.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του
κειµένου:
κατὰ τὰς λῃτουργίας, τῇ πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν, ὑπὲρ µεγίστων.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος
υποστηρίζει ότι είναι ικανός αυλητής ή (ικανός) σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη,
στην οποία δεν είναι, ή τον εµπαίζουν ή αγανακτούν, και οι δικοί του
πλησιάζοντάς τον τον συµβουλεύουν µε την ιδέα ότι είναι τρελό. στη
δικαιοσύνη όµως και στην άλλη πολιτική αρετή, αν και γνωρίζουν για κάποιον
ότι είναι άδικος, αν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια σε βάρος του µπροστά σε
πολλούς, πράγµα το οποίο θεωρούσαν σε εκείνη την περίπτωση ότι είναι
σωφροσύνη, δηλαδή το να λέει την αλήθεια, σε τούτη την περίπτωση (το
θεωρούν) τρέλα, και ισχυρίζονται ότι πρέπει όλοι να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε
είναι είτε όχι, αλλιώς (λένε) ότι είναι τρελός αυτός που δεν οικειοποιείται τη
δικαιοσύνη. γιατί είναι αναγκαίο ο καθένας να έχει µερίδιο σ' αυτήν µ'
οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικά να µη συγκαταλέγεται ανάµεσα στους
ανθρώπους.
Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται κάθε άνδρα ως σύµβολο σ' αυτήν την αρετή,
επειδή νοµίζουν ότι όλοι έχουν µερίδιο σ' αυτή, αυτά λέω.
Β1.
Στην προηγούµενη ενότητα (4Η) ο Πρωταγόρας υποστήριξε µέσα από
το µύθο ότι η αιδώς και η δίκη, τα δύο συστατικά της πολιτικής αρετής
δόθηκαν µε απόφαση του ∆ία σέ όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως ως
απαραίτητες και αναγκαίες προvποθέσεις για τη συγκρότηση και ύπαρξη των
πόλεων.
Αυτός ο ισχυρισµός θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η
πολιτική αρετή είναι απλά µια φυσική καταβολή και εποµένως, όχι κάτι που
χρειάζεται διδασκαλία. Γι' αυτό και στο χωρίο της 5ης ενότητας "Ἐν γὰρ ταῖς
ἄλλαις ἀρεταῖς ...... ἢ µὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις." προσπαθεί να αποδείξει ότι η
πολιτική αρετή είναι διδακτή, τεκµηριώνοντας εµπειρικά την αναγκαιότητα
καθολικής συµµετοχής σε αυτήν.
Αναφέρονται, λοιπόν, δύο εµπειρικές περιπτώσεις: στην πρώτη
πρόκειται για κάποιον που υποστηρίζει ότι κατέχει κάποια τέχνη που στην
πραγµατικότητα δεν τη ξέρει. Αυτόν όλοι τον περιγελούν και τον
συµβουλεύουν, σαν να είναι τρελός. Αν παραδεχτεί ότι δεν την ξέρει, θεωρείται
συνετός. Αντίθετα, αν κάποιος παραδεχτεί σε βάρος του ότι είναι άδικος, κι αν
ακόµη αυτό είναι ολοφάνερο, τον χαρακτηρίζουν τρελό. Ενώ, δηλαδή στην
προηγούµενη περίπτωση η ειλικρινής παραδοχή της αδυναµίας θεωρούνταν
σωφροσύνη, τώρα θεωρείται τρέλα. Αυτό δείχνει πως το να είναι κανείς
δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης ύπαρξης και της συµµετοχής του
στην κοινωνική ζωή. Έτσι, δικαιολογείται η διανοµή της "αιδούς" και της
"δίκης" σε όλους τους ανθρώπους σύµφωνα µε το µύθο.
Αυτό, δηλαδή, που προβάλλει ο σοφιστής είναι ότι η πολιτική αρετή δεν
είναι έµφυτη, όχι τουλάχιστον µε τον τρόπο που είναι η έντεχνος σοφία.
Αποτελεί συστατικό στοιχείο που δόθηκε εκ των υστέρων, µετά τη δηµιουργία
του ανθρώπου και ενώ είχε ήδη προχωρήσει στο στάδιο της κοινωνικής
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συµβίωσης. Υπάρχει "ἐν δυνάµεῖ" στον άνθρωπο, σίγουρα όµως απαιτείται
καλλιέργεια, συστηµατική προσπάθεια, προφανώς διδασκαλία και µάθηση για
να γίνει "ἐν ἐνεργεία". Η αναγκαιότητά της ως όρος και προvπόθεση της
ύπαρξης πόλεων και της αρµονικής κοινωνικής συµβίωσης εφιστά απαραίτητη
τη διδασκαλία της, θεωρώντας αυτό ως δεδοµένο ερµηνεύεται και η στάση των
ανθρώπων απέναντι σε αυτόν που ισχυρίζεται ότι δεν είναι δίκαιος (τον
θεωρούν παράλογο). Όλοι πρέπει να λένε ότι είναι δίκαιοι, γιατί όλοι πρέπει
να συµµετέχουν, εποµένως όλοι τη διδάσκονται.
Αξιολογώντας τη συλλογιστική πορεία του Πρωταγόρα µπορούµε να
επισηµάνουµε ότι σ' αυτό το σηµείο προσκοµίζει εµπειρική απόδειξη, το
επιχείρηµά του στηρίζεται στην κοινή αντίληψη, σε δεδοµένα της καθηµερινής
ζωής και λογικής, που είναι πιο άµεσα και οικεία για το ακροατήριο. Παρόλ'
αυτά όµως διακρίνονται κάποιες αδυναµίες κυρίως λόγω της χρήσης
δεοντολογικών εκφράσεων, όπως: "πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους" και
"ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ....... ἐν ἀνθρώποις", οι οποίες αναφέρονται όχι
σε ό,τι γίνεται και ισχύει στην πραγµατικότητα αλλά στο τι πρέπει να γίνεται.
Αδυναµία επίσης µπορεί να θεωρηθεί η φαινοµενική αντίφαση ανάµεσα σ'
αυτό που είπε στο µύθο, για µοίρασµα της πολιτικής αρετής σε όλους από το
∆ία, και στη βασική του θέση ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται.
Β2.
Ο Πρωταγόρας στο σηµείο αυτό διακρίνει τα προτερήµατα και τα
ελαττώµατα των ανθρώπων σε φυσικά ("φύσει, τύχῃ, ἀπό τοῦ αὐτοµάτου) και
επίκτητα ή διδακτά (ἐξ ἐπιµελείας και ἀσκήσεως και διδαχῆς). Αναφέρει
λοιπόν στη συνέχεια ποια είναι η στάση των ανθρώπων απέναντι σε όσους
έχουν τις παραπάνω κατηγορίες ελαττωµάτων. Συγκεκριµένα απέναντι στα
φυσικά ελαττώµατα οι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση, συµπόνοια,
ανεκτικότητα και µεγαλοψυχία.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν το δικαίωµα να επιπλήξουν, να
συµβουλεύσουν ή να τιµωρήσουν κάποιον για µία φυσική µειονεξία του, αφού
στα φυσικά ελαττώµατα ο άνθρωπος δεν µπορεί να παρέµβει διορθωτικά και
να τα διαµορφώσει. Αντίθετα θυµώνουν µε εκείνους που δεν φρόντισαν να
εξαλείψουν ή να αναπληρώσουν µε προτερήµατα τα επίκτητα ελαττώµατά
τους, αυτά δηλαδή που οφείλονται στην έλλειψη αγωγής, και τους διδάσκουν ή
τους νουθετούν. Η στάση αυτή ξεκινά από την πεποίθηση ότι αυτά τα
ελαττώµατα µε την κατάλληλη φροντίδα και άσκηση θα µπορούσαν ν'
αντικατασταθούν µε τα αντίστοιχα προτερήµατα. Συµπερασµατικά λοιπόν θα
λέγαµε ότι η άποψη του Πρωταγόρα απηχεί και σηµερινές αντιλήψεις της
κοινωνίας µας. Οι άνθρωποι κατά κανόνα αναγνωρίζουν πως δεν µπορούν να
ενοχοποιούν κάποιον για τα φυσικά του ελαττώµατα, ενώ είναι πάντοτε
αυστηροί απέναντι σε όσους συµπεριφέρονται µε αδικία ή ασέβεια από
αδιαφορία, αµέλεια ή ολιγωρία.
Β3.
Στο προηγούµενο απόσπασµα ο Πρωταγόρας έχει εκφράσει την άποψη
ότι οι τιµωρίες επιβάλλονται στους ανθρώπους, όταν ∆ε διαθέτουν την
πολιτική αρετή. Στο µεταφρασµένο απόσπασµα και θέλοντας ο σοφιστής να
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αποδείξει τη βασική θέση του για το διδακτό της αρετής περιγράφει τη
φροντίδα που δείχνουν για την καλλλιέργειά της σε ιδιωτικό επίπεδο οι γονείς
και οι δάσκαλοι και σε δηµόσιο η πόλη µε τους νόµους της.
Έτσι λοιπόν µετά το 18ο έτος της ηλικίας των παιδιών η ευθύνη για τη
διαπαιδαγώγησή τους περνά από τα χέρια των δασκάλων στα χέρια της
πολιτείας και τη διδαχή την αντικαθιστούν οι νόµοι, προκειµένου οι νέοι να
ενταχθούν οµαλά µέσα στην κοινωνία.
Οι νόµοι σύµφωνα µε το σοφιστή καθοδηγούν, κατευθύνουν και
προσανατολίζουν σωστά τη συµπεριφορά των νέων συµβάλλοντας στην
αρµονική συµβίωση των µελών της κοινωνίας. Μάλιστα οι νόµοι δεν
επιβάλλονται µόνο στους απλούς πολίτες αλλά και στους άρχοντες οι οποίοι
ελέγχονται και λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Κατά συνέπεια όποιος δεν
υπακούει στους νόµους υφίσταται τις ανάλογες κυρώσεις που ονοµάζονται
"ευθύνες". Στο σηµείο αυτό ο σοφιστής κάνει χρήση του όρου "εὐθῦναι".
πρόκειται για τη λογοδοσία κάθε δηµόσιου λειτουργού της Αθήνας µπροστά σε
ειδικούς ελεγκτές του κράτους, όταν τελείωνε ο χρόνος της εξουσίας του.
Μάλιστα η ίδια λέξη χρησιµοποιούνταν και για την αντίστοιχη τιµωρία που
επιβαλλόταν στον απερχόµενο άρχοντα. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η πόλη µε
τους νόµους και τις ποινές υποχρεώνει τους πολίτες να οδηγηθούν στο δρόµο
της αρετής. Η πολιτεία παρεµβαίνει δυναµικά συµβάλλοντας στην εκµάθηση
και τήρηση των νόµων από τους νέους και στη συµµόρφωση των αρχόντων
προς αυτούς.
Β4.
Εισαγωγής Ερώτηση
σελ. 56 «Η µέθοδος του Πρωταγόρα …… προς τον Πρωταγόρα στο σηµείο
αυτό».
Β5.
Ερώτηση ετυµολογική
καταγελῶσιν

:

εἰδῶσιν

:

µετέχειν

:

προσποιούµενον

:

γέλιο
γελοίος
ειδήµονας
ιστορία
κάτοχος
µέθεξη
προσποίηση
ποιητής
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ἀποδεῖξαι

:

δείγµα
αποδεικτέος

Γ1.
Γιατί ξέρω εγώ ότι πολλοί έχουν κάνει πολλά και καλά σε σας, όχι
σύµφωνα µε τον τρόπο που άσκησε τις δηµόσιες υπηρεσίες ο Μειδίας, άλλοι
µεν έχοντας νικήσει σε ναυµαχίες, άλλοι έχοντας καταλάβει πόλεις, και άλλοι,
αφού έστησαν πολλά και ωραία τρόπαια νίκης για την πόλη αλλά όµως σε
κανέναν από αυτούς ποτέ µέχρι τώρα δεν έχετε δώσει αυτό το προνόµιο ούτε
θα το δίνατε εξάλλου, να επιτρέπεται δηλαδή στον καθένα απ' αυτούς να
προσβάλλει τους δικούς του εχθρούς, όποτε τυχόν θέλει και µε όποιον τρόπο
µπορεί ούτε βέβαια στον Αρµόδιο και τον Αριστογείτονα γιατί βέβαια σ'
αυτούς έχουν δοθεί τα πιο µεγάλα προνόµια από σας και για τις πιο σπουδαίες
υπηρεσίες. Ούτε θα ανεχόσασταν, αν κάποιος συµπλήρωνε στη στήλη "να
επιτρέπεται επιπλέον σ' αυτούς να προσβάλλουν όποιον θέλουν".
Γ2.α.
καλῶς
µεγάλων

κάλλιον
µειζόνων

κάλλιστα
µεγίστων

Γ2.β.
εἰδῇ
ἐδίδοτε
δύναιτο

,
,

ἴστω
ἔδοτε

Γ3.α.
ὅτι πολλοί πολλά κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση
που έχει θέση αντικειµένου στο ρήµα "οἶδα".
Ευθύς λόγος: Πολλοί πολλά κἀγάθ' ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι
Γ3.β.
κατὰ τὰς λῃτουργίας: εµπρόθετος προσδιορισµός της σύγκρισης  συµφωνίας
στο ρήµα "εἰσιν εἰργασµένοι".
τῇ πόλει: ∆οτική προσωπική χαριστική στη µετοχή "στήσαντες".
οὐδενὶ: έµµεσο αντικέιµενο στο ρήµα "δεδώκατε" (και εννοείται ως έµµεσο
αντικείµενο στο "ἂν δοίητε").
ὑβρίζειν: τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο στο απρόσωπο "ἐξεῖναι".
ὑπὲρ µεγίστων: εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα "δέδονται".
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