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Θεματική ενότήτα: πανήγυΡικός λόγός

ΠΛάτώνοσ, ΧαρμίδηΣ, §165b-165d

Ο διάλογος αυτός γράφτηκε στην περίοδο της νεότητας του Πλάτωνα και έχει 
ως θέμα το τι είναι σωφροσύνη. Οι κύριοι συνομιλητές του Σωκράτη είναι ο 
Χαρμίδης και ο Κριτίας (συγγενείς του Πλάτωνα).

Ο Κριτίας ισχυρίζεται ότι η σωφροσύνη είναι «τό γνῶθι σαὐτόν» και ρωτά 
το Σωκράτη αν αμφισβητεί αυτόν τον ορισμό. Ο Σωκράτης του εξηγεί ότι δεν 
μπορεί να του απαντήσει εκ των προτέρων, αφού ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Θα 
πρέπει μαζί να ερευνήσουν την ορθότητα του ορισμού.

κειμενό
ΣΩ: Ἀλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κριτία, σὺ μὲν ὡς φάσκοντος ἐμοῦ εἰδέ-
ναι περὶ ὧν ἐρωτῶ προσφέρῃ πρός με, καὶ ἐὰν δὴ βούλωμαι, 
ὁμολογήσοντός σοι· τὸ δ’ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ 
σοῦ ἀεὶ τὸ προτιθέμενον διὰ τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι. Σκεψάμενος 
οὖν ἐθέλω εἰπεῖν εἴτε ὁμολογῶ εἴτε μή. Ἀλλ’ ἐπίσχες ἕως ἄν 
σκέψωμαι.
ΚΡ. Σκόπει δή, ἦ δ’ ὅς.
ΣΩ. Καὶ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, σκοπῶ. Εἰ γὰρ δὴ γιγνώσκειν γέ τί 
ἐστιν ἡ σωφροσύνη, δῆλον ὅτι ἐπιστήμη τις ἄν εἴη καὶ τινός· 
ἢ οὔ; 
ΚΡ. Ἔστιν, ἔφη, ἑαυτοῦ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἰατρική, ἔφην, ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ; 
ΚΡ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Εἰ τοίνυν με, ἔφην, ἔροιο σύ· ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη 
οὖσα τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶν καὶ τί ἀπεργάζεται,  εἴποιμ’ ἄν ὅτι 
οὐ σμικρὰν ὠφελίαν· τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπερ-
γάζεται, εἰ ἀποδέχῃ τοῦτο.
ΚΡ. Ἀποδέχομαι.

ιςτόΡικό πλαιςιό - υπόΘεςή
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ΠΛάτώνοσ, ΧαρμίδηΣ, §165b-165d

Ο διάλογος αυτός γράφτηκε στην περίοδο της νεότητας του Πλάτωνα και έχει 
ως θέμα το τι είναι σωφροσύνη. Οι κύριοι συνομιλητές του Σωκράτη είναι ο 
Χαρμίδης και ο Κριτίας (συγγενείς του Πλάτωνα).

Ο Κριτίας ισχυρίζεται ότι η σωφροσύνη είναι «τό γνῶθι σαὐτόν» και ρωτά 
το Σωκράτη αν αμφισβητεί αυτόν τον ορισμό. Ο Σωκράτης του εξηγεί ότι δεν 
μπορεί να του απαντήσει εκ των προτέρων, αφού ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Θα 
πρέπει μαζί να ερευνήσουν την ορθότητα του ορισμού.

κειμενό
ΣΩ: Ἀλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κριτία, σὺ μὲν ὡς φάσκοντος ἐμοῦ εἰδέ-
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ΣΩ. Εἰ τοίνυν με, ἔφην, ἔροιο σύ· ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη 
οὖσα τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶν καὶ τί ἀπεργάζεται,  εἴποιμ’ ἄν ὅτι 
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ιςτόΡικό πλαιςιό - υπόΘεςή

•  προσφέρομαι: φέρομαι, συμπεριφέρομαι.
•  ὁμολογῶ + Δοτ.: συμφωνώ με κάποιον ή με κάτι.
•  προτίθεμαι: παρουσιάζομαι, προτείνομαι για συζήτηση.
•  ἐπέχω (ως αμετάβατο): στέκομαι, αναπαύομαι, περιμένω.
•  ὁ ὑγιεινός, ή, όν: ο υγιεινός, ο ωφέλιμος για την υγεία. 
•  ἡ ὠφελία στην αττική διάλεκτο αντί ἡ ὠφέλεια.
•  ἀπεργάζομαι: ολοκληρώνω, δημιουργώ, παρέχω. 

μεταφΡαςή
ΣΩ. Αλλά Κριτία, είπα εγώ, εσύ βέβαια φέρεσαι σ’ εμένα με την ιδέα ότι εγώ ισχυ-
ρίζομαι πως γνωρίζω για όσα σε ρωτώ, και με την ιδέα ότι, αν βέβαια θέλω, θα συμ-
φωνήσω μαζί σου. Αυτό όμως δεν είναι έτσι, αλλά βέβαια αναζητώ μαζί σου το ζή-
τημα που κάθε φορά παρουσιάζεται, επειδή δεν το γνωρίζω ο ίδιος. Αφού σκεφτώ, 
λοιπόν, είμαι πρόθυμος να σου πω αν συμφωνώ ή όχι. Αλλά περίμενε, μέχρις ότου 
τυχόν σκεφτώ. ΚΡ. Σκέψου, λοιπόν, είπε αυτός. ΣΩ. Και βέβαια, είπα εγώ, σκέφτομαι. 
Διότι, αν βέβαια η σωφροσύνη είναι να έχει (κάποιος) κάποια γνώση, προφανώς, 
θα ήταν κάποια αξιόλογη γνώση και (γνώση) κάποιου πράγματος· ή όχι; ΚΡ. Είναι 
(γνώση), είπε, του εαυτού του, βέβαια. ΣΩ. Λοιπόν, και η ιατρική, είπα, είναι γνώση 
του ωφέλιμου για την υγεία; ΚΡ. Βεβαιότατα. ΣΩ. Εάν λοιπόν, είπα, με ρωτούσες εσύ 
σε τι είναι χρήσιμη για εμάς η ιατρική, η οποία είναι γνώση του ωφέλιμου για την 
υγεία και τι μας παρέχει, θα έλεγα ότι μεγάλη ωφέλεια (μας παρέχει). Διότι, παρέχει 
την υγεία, πολύτιμο πράγμα για μας, αν αποδέχεσαι αυτό (/αυτή την απάντηση). ΚΡ. 

Το αποδέχομαι.

 1. Ἀλλ(ά), ὦ Κριτία, σὺ μὲν ὡς φάσκοντος ἐμοῦ εἰδέναι προσφέρῃ πρός 
με, καί ὁμολογήσοντός σοι: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. 
με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. προσφέρῃ: Ρ, σὺ: Υ, ὦ Κρι-
τία: κλητική προσφώνηση, πρός με: εμπρόθετος προσδ. κατεύθυνσης σε 
πρόσωπο στο Ρ, ὡς φάσκοντος καί(ὡς) ὁμολογήσοντος: αιτιολογικές 
μτχ. που συνοδεύονται από το ὡς που δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία, 
απόλυτες, επιρρηματικοί προσδ. αιτίας στο Ρ, ἐμοῦ: Υ των μτχ., εἰδέναι: 
Α στο φάσκοντος, ειδικό απρμφ. (Υ = με, ετεροπροσωπία με το Ρ), σοι: 
Α στο ὁμολογήσοντος (Ρ συμφωνίας).

 2. ἦν δ(έ) ἐγώ: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με 
Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. ἦν: Ρ, ἐγώ: Υ.

 3. περὶ ὧν ἐρωτῶ: Δ/σα αναφορική πρότ., ως εμπρόθετος προσδ. της ανα-
φοράς στο εἰδέναι. Εισ. με τον εμπρόθετο προσδ. περί ὧν, Εκφ. με 
Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. ἐρωτῶ: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ, περὶ ὧν: 

λεξιλόγιό

ςυντακτική αναλυςή
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εμπρόθετος προσδ. αναφοράς αντί για σύστοιχο Α στο Ρ, από έλξη του 
αναφορικού  εἰδέναι περί τούτων ἅ ἐρωτῶ (ἅ: σύστοιχο Α στο ἐρωτῶ).

 4. ἐὰν δὴ βούλωμαι: Δ/σα επιρρηματική υποθετική πρότ., ως επιρρηματι-
κός προσδ. της προϋπόθεσης στο ὁμολογήσοντος. [Εξαρτημένος Υποθ 
λόγος: Υπ.: ἐὰν βούλωμαι, Απ.: ὁμολογήσοντος  προσδοκώμενο]. βού-
λωμαι: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ.

 5. Α) τὸ δ(έ) οὐχ οὕτως ἔχει,
  Β)  ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ ἀεὶ τὸ προτιθέμενον διὰ τὸ μὴ αὐτὸς 

εἰδέναι:
   Δύο κύριες προτ. κρίσεως, αποφατική η Α και καταφατική η Β. Συνδέ-

ονται παρατακτικά αντιθετικά με τα οὐχ-ἀλλά (σχήμα άρσης-θέσης). 
Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. 

  Α)  οὐχ (οὕτως) ἔχει: Ρ, τὸ δ(έ): Υ, οὕτως: επιρρηματικός προσδ. τρόπου 
στο Ρ.

  Β)  ζητῶ: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ, τὸ προτιθέμενον: επιθετική μτχ., (με Υ το άρ-
θρο τό), σύστοιχο Α (= τό προτιθέμενον ζήτημα), μετὰ σοῦ: εμπρό-
θετος προσδ. συνοδείας στο Ρ, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι: εμπρόθετος προσδ. 
αιτίας στο Ρ, (τό μή εἰδέναι: έναρθρο απρμφ., Υ = ἐγώ, ταυτοπρο-
σωπία), αὐτὸς: ομοιόπτωτος ονομ. κατηγορηματικός προσδ. στο ἐγώ, 
ἀεὶ: επιρρηματικός προσδ. χρόνου στη μτχ.

 6. Σκεψάμενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. 
με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. ἐθέλω: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ, εἰπεῖν: 
Α, τελικό απρμφ., ταυτοπροσωπία, σκεψάμενος: χρονικοϋποθετική μτχ., 
συνημμένη στο Υ, επιρρηματικός προσδ. χρόνου και προϋπόθεσης στο 
(ἐθέλω) εἰπεῖν, δηλώνει το προτερόχρονο. [Λανθάνων και εξαρτημένος / 
πλάγιος Υποθ. λόγος: Υπ.: σκεψάμενος, Απ.: (ἐθέλω) εἰπεῖν (μελλοντική 
έκφραση)  προσδοκώμενο Ευθύς: ἐπάν σκέψωμαι  εἴπω]. 

 7. εἴτε ὁμολογῶ εἴτε μή (ὁμολογῶ): Δ/σα ονοματική πλάγια ερωτηματική 
πρότ., ως Α στο εἰπεῖν. Εισ. με το απορηματικό μόριο εἴτε-εἴτε και είναι 
ολικής αγνοίας διμελής, Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. 
α΄ μέλος: ὁμολογῶ: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ· β΄ μέλος: μή (ὁμολογῶ): Ρ, ἐγώ 
(ενν.): Υ.

 8. Ἀλλ(ά) ἐπίσχες: Κύρια πρότ. επιθυμίας καταφατική. Εκφ. με Προστα-
κτική που δηλώνει προτροπή. ἐπίσχες: Ρ, σύ (ενν.): Υ.

 9. ἕως ἄν σκέψωμαι: Δ/σα επιρρηματική χρονικοϋποθετική πρότ., ως επιρ-
ρηματικός προσδ. του χρόνου και της προϋπόθεσης στο ἐπίσχες, δηλώνει 
το υστερόχρονο. Εισ. με το χρονικό σύνδεσμο ἕως που συνοδεύεται από 
το αοριστολογικό ἄν, Εκφ. με Υποτακτική [Λανθάνων Υποθ. λόγος: Υπ.: 
ἕως ἄν σκέψωμαι, Aπ.: ἐπίσχες  προσδοκώμενο]. σκέψωμαι: Ρ, ἐγώ 
(ενν.): Υ.

 10. Σκόπει δή: Κύρια πρότ. επιθυμίας καταφατική. Εκφ. με Προστακτική 
που δηλώνει προτροπή. σκόπει: Ρ, σύ (ενν.): Υ.
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 11. ἦ δ’ ὅς: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστι-
κή που δηλώνει το πραγματικό. ἦ: Ρ, ὅς: Υ.

 12. Καὶ γάρ, σκοπῶ: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική 
που δηλώνει το πραγματικό. σκοπῶ: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ.

 13. ἦν δ’ ἐγώ: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Ορι-
στική που δηλώνει το πραγματικό. ἦν: Ρ, ἐγώ: Υ.

 14. Εἰ γὰρ δὴ γιγνώσκειν γέ τί ἐστιν ἡ σωφροσύνη: Δ/σα επιρρηματική 
υποθετική πρότ., ως επιρρηματικός προσδ. της προϋπόθεσης στο ἄν εἴη. 
[Υποθ. λόγος: Υπ.: εἰ ἐστιν, Aπ.: ἄν εἴη  το πραγματικό]. ἐστιν: Ρ, ἡ 
σωφροσύνη: Υ, γιγνώσκειν: Κ-Ο στο Υ, τελικό απρμφ. (Υ = τινά (ενν.), 
ετεροπροσωπία), τί: σύστοιχο Α απρμφ. (= γνῶσίν τινα).

 15. δῆλον ὅτι ἐπιστήμη τις ἄν εἴη καὶ τινός: Κύρια πρότ. κρίσεως κατα-
φατική. Εκφ. με Δυνητική Ευκτική που δηλώνει το δυνατό στο παρόν 
- μέλλον. ἄν εἴη: Ρ, ἡ σωφροσύνη (ενν.): Υ, ἐπιστήμη: Κ-Ο στο Υ, τις: 
ομοιόπτωτος ονομ. επιθετικός προσδ. στο ἐπιστήμη, τινός: ετερόπτωτος 
ονομ. προσδ., Γεν. αντικειμενική στο ἐπιστήμη, δῆλον ὅτι: επιρρηματι-
κός προσδ. τρόπου στο Ρ. 

 16. ἤ οὔ;: Κύρια πρότ. κρίσεως αποφατική, ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας. 
Εκφ. με Δυνητική Ευκτική που δηλώνει το δυνατό στο παρόν - μέλλον. 
οὐ(κ) ἄν εἴη (ενν.): Ρ, ἡ σωφροσύνη (ενν.): Υ, ἐπιστήμη (ενν.): Κ-Ο στο 
Υ. 

 17. Ἔστιν, ἑαυτοῦ γε: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική 
που δηλώνει το πραγματικό. ἔστιν: Ρ, ἡ σωφροσύνη (ενν.): Υ, ἐπιστήμη 
(ενν.): Κ-Ο στο Υ, ἑαυτοῦ: ετερόπτωτος ονομ. προσδ., Γεν. αντικειμενική 
στο ἐπιστήμη (η Γεν. ἑαυτοῦ σε αρσ. γένος, αντί για θηλ.: ὁ σώφρων 
ἔχει ἐπιστήμην ἑαυτοῦ).

 18. ἔφη: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική 
που δηλώνει το πραγματικό. ἔφη: Ρ, Κριτίας (ενν.): Υ.

 19. Οὐκοῦν καὶ ἰατρική, ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ;: Κύρια πρότ., κρίσε-
ως καταφατική, ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας. Εκφ. με Οριστική που 
δηλώνει το πραγματικό. ἐστὶν: Ρ, ἰατρική: Υ, ἐπιστήμη: Κ-Ο στο Υ, τοῦ 
ὑγιεινοῦ: ετερόπτωτος ονομ. προσδ., Γεν. αντικειμενική στο ἐπιστήμη.

 20. ἔφην: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική 
που δηλώνει το πραγματικό. ἔφην: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ.

 21. Πάνυ γε (ἰατρική, ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ): Κύρια πρότ. κρίσεως 
καταφατική. Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. (βλ. πρότ. 
19), πάνυ: επιρρηματικός προσδ. ποσού στο Ρ.

 22. Εἰ τοίνυν με, ἔροιο σύ: Δ/σα επιρρηματική υποθετική πρότ., ως επιρρη-
ματικός προσδ. της προϋπόθεσης στο εἴποιμ(ι) ἄν. [Υποθ. λόγος: Υπ.: εἰ 
ἔροιο, Απ.: εἴποιμ(ι) ἄν  απλή σκέψη του λέγοντος]. ἔροιο: Ρ, σύ: Υ, 
με: άμεσο Α.
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 23. Α) ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη οὖσα τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶν
  Β)  καὶ τί ἀπεργάζεται:
   Δύο δ/σες ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτ., ως έμμεσα Α στο 

ἔροιο. Συνδέονται παρατακτικά με το συμπλεκτικό σύνδεσμο καί. Εισ. 
με την ερωτηματική αντωνυμία τί και είναι μερικής αγνοίας, Εκφ. με 
Οριστική που δηλώνει το πραγματικό.

  Α)  ἐστίν: Ρ, ἰατρική: Υ, χρησίμη: Κ-Ο στο Υ, ἡμῖν: ετερόπτωτος ονομ. 
προσδ., Δοτ. αντικειμενική στο χρησίμη, τί: ετερόπτωτος ονομ. 
προσδ., Αιτ. αναφοράς στο χρησίμη, οὖσα: αναφορική μτχ. (με Υ: 
ἰατρική), ομοιόπτωτος ονομ. επιθετικός προσδ. στο Υ, ἐπιστήμη: 
Κ-Ο στο Υ μέσω του οὖσα, ὑγιεινοῦ: ετερόπτωτος ονομ. προσδ., Γεν. 
αντικειμενική στο ἐπιστήμη. 

  Β) ἀπεργάζεται: Ρ, ἱατρική (ενν.): Υ, τί: σύστοιχο Α (= τί ἔργον).
 24. ἔφην: Κύρια παρενθετική πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική 

που δηλώνει το πραγματικό. ἔφην: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ.
 25. εἴποιμ(ι) ἄν: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Δυνητική Ευ-

κτική που δηλώνει το δυνατό στο παρόν – μέλλον. εἴποιμ(ι) ἄν: Ρ, ἐγώ 
(ενν.): Υ.

 26. ὅτι οὐ σμικρὰν ὠφελίαν (ἀπεργάζεται ἡ ἱατρική): Δ/σα ονοματική 
ειδική πρότ., ως Α στο εἴποιμ(ι) ἄν. Εισ. με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι 
που δηλώνει αντικειμενική κρίση, Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το 
πραγματικό. ἀπεργάζεται (ενν.): Ρ, ἡ ἱατρική (ενν.): Υ, ὠφελίαν: Α, 
οὐ σμικρὰν: ομοιόπτωτος ονομ. επιθετικός προσδ. στο ὠφελίαν (σχήμα 
λιτότητας).

 27. τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται: Κύρια πρότ. κρίσε-
ως καταφατική. Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το πραγματικό. ἀπερ-
γάζεται: Ρ, ἡ ἱατρική (ενν.): Υ, τὴν ὑγίειαν: Α, ἡμῖν: Δοτ. προσωπική 
χαριστική στο Ρ, ἔργον: ομοιόπτωτος ονομ. προσδ., παράθεση στο τήν 
ὑγίειαν, καλὸν: ομοιόπτωτος ονομ. επιθετικός προσδ. στο ἔργον. 

 28. εἰ ἀποδέχῃ τοῦτο: Δ/σα επιρρηματική υποθετική πρότ. παρενθετική. 
Εισ. με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ, Εκφ. με Οριστική που δηλώνει το 
πραγματικό. Η πρότ. ως παρενθετική δεν έχει απόδοση. ἀποδέχῃ: Ρ, σύ 
(ενν.): Υ, τοῦτο: Α.

 29. Ἀποδέχομαι: Κύρια πρότ. κρίσεως καταφατική. Εκφ. με Οριστική που 
δηλώνει το πραγματικό. ἀποδέχομαι: Ρ, ἐγώ (ενν.): Υ, τοῦτο (ενν.): Α.
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛξΗ
Η αναφορική 
αντωνυμία 
με την οποία 
εισάγεται η 
αναφ. πρότ. 
βρίσκεται σε 
πτώση Γενική ή 
Δοτική αντί για 
Αιτιατική

Η έλξη γίνεται 
από:

Αποκατάσταση: η χρήση της 
αναφορικής 
πρότασης:

α)  την: οὗτος, 
αὕτη, τοῦτο, η 
οποία παρα-
λείπεται

π.χ.
εἰδέναι περί ὦν 
ἐρωτῶ =

επαναφέρουμε 
την οὗτος, αὕτη, 
τοῦτο (στην πρό-
ταση εξάρτησης) 
+ μετατρέπου-
με την αναφορ. 
αντων. σε Αιτι-
ατική (στο ίδιο 
γένος και αριθ-
μό) 

εἰδέναι περί
τούτων ἅ ἐρωτῶ

παίρνει τη συ-
ντακτική θέση 
της οὗτος, αὕτη, 
τοῦτο

περί ὧν ἐρωτῶ =
εμπρόθετος 
προσδ. αναφο-
ράς στο εἰδέναι

β)  όνομα, το 
οποίο δεν πα-
ραλείπεται

μετατρέπουμε 
την αναφορ. 
αντων. σε Αιτι-
ατική (στο ίδιο 
γένος και αριθ-
μό)

προσδιοριστική 
στο όνομα

Συντακτικά
 1. Συχνά η φράση δῆλον ὅτι δεν εισάγει δευτερεύουσα ειδική πρόταση, 

αλλά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου (= προ-
φανώς, βέβαια)· το ίδιο συμβαίνει και με τις φράσεις: (εὖ) οἶδ’ ὅτι, (εὖ) 
ἴσθ’ ὅτι.

 2. Η αντωνυμία τις όταν συνοδεύει ουσιαστικά ή επίθετα, αλλά και επιρ-
ρήματα ή αριθμητικά, είτε επιτείνει τη σημασία τους (= κάποιος αξιό-
λογος /πολύ) είτε τη μετριάζει (= κάπως, περίπου), π.χ. ἐπιστήμη τις = 
κάποια αξιόλογη γνώση.

 3. Στον ελλειπτικό υποθετικό λόγο, που λείπει η απόδοση (σχήμα αναντα-
πόδοτο), συνήθως εννοούμε ως απόδοση τη φράση καλῶς ἔχει, π.χ. εἰ 
ἀποδέχῃ  καλῶς ἔχει (: το πραγματικό).

ςυντακτικό φαινόμενό

τι πΡεπει να πΡόςεξόυμε
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 4. περί ὧν ἐρωτῶ, εἰ ἀποδέχῃ: Τα ἐρωτῶ και ἀποδέχῃ μπορεί εδώ να 
είναι μόνο Οριστική. Αν το ἐρωτῶ ήταν Υποτακτική θα έπρεπε να συνο-
δεύεται από το αοριστολογικό ἄν, ἐνώ για το ἀποδέχῃ, το εἰ πάντα + 
Οριστική ή Ευκτική (ἐάν / ἄν / ἤν + Υποτακτική).

 5. Ο διαζευκτικός σύνδεσμος εἴτε-εἴτε μπορεί να συνδέει παρατακτικά 
όμοιους όρους, μπορεί όμως να εισάγει και δευτ/σες υποθετικές ή πλα-
γιες ερωτηματικές προτάσεις, αφού είναι σύνθετος με α΄ συνθετικό το εἰ, 
π.χ. εἴτε ὁμολογῶ εἴτε μή.

 6. Ο παρατακτικός σύνδεσμος γάρ μπορεί να είναι αιτιολογικός (= διότι), 
π.χ. τήν γάρ ὑγίειαν ἀπεργάζεται (= διότι παρέχει την υγεία), βεβαιωτι-
κός (= βέβαια), π.χ. καί γάρ (= και βέβαια), επεξηγηματικός (= δηλαδή), 
ή παρενθετικός.

Γραμματικά 
 1. Το ρήμα σκοπῶ / σκοποῦμαι έχει κοινή ενεργητική και μέση φωνή 

(στους αρχικούς χρόνους και στη σημασία). Από το Μέλλοντα κ.εξ. 
σχηματίζει τους αρχικούς χρόνους από το συνώνυμο σκέπτομαι. Έτσι, η 
Προστακτική π.χ. σκόπει, έχει ως παράλληλο τύπο και σκοποῦ.

 2. Ο τύπος ἔροιο = Ευκτ. Αόρ. Β΄ του ἐρωτῶ. Οι ομόηχοι τύποι αἴροιο 
(< αἴρομαι) και αἱροῖο (< αἱροῦμαι). 

 3. Το ρήμα ἐργάζομαι έχει ομαλή και ανώμαλη αύξηση: ἠργαζόμην και 
εἰργαζόμην. 

 4. Το επίθετο (σ)μικρός - (σ)μικρά - (σ)μικρόν σχηματίζει τα παραθετικά 
του και ομαλά και ανώμαλα.

 5. Το ρήμα βούλομαι στο β΄ εν. της Οριστικής  βούλει (όπως και τα οἴει 
και ὄψει).

 6. Το θηλυκό χρησίμη λήγει σε -η, γιατί πριν την κατάληξη -ος (χρήσιμ-
ος) του αρσενικού υπάρχει σύμφωνο. Το θηλυκό σμικράν λήγει σε -α 
(σμικρά), γιατί πριν την κατάληξη -ος (σμικρ-ός) του αρσενικού υπάρχει 
-ρ-. Σε -α επίσης λήγει και το θηλυκό των επιθέτων στα οποία πριν την 
κατάληξη -ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν.

Λεξιλογικά – Ετυμολογικά
 1. Τα ρήματα φη-μί και φά-σκ-ω είναι συνώνυμα και ομόρριζα. Η ρίζα 

φᾰ- /φη- συνδέεται με τη ρίζα φαν- (<φαίνομαι)· Έτσι π.χ. ἡ φάσις = η 
ανατολή (< φαίνομαι), ενώ ἡ φάσις = ο λόγος, η δήλωση (<φημί).

 2. Τα ρήματα οἶδα και φέρω σχηματίζουν τους αρχικούς τους χρόνους με 
θέματα συνώνυμα, αλλά με διαφορετική ετυμολογία.

  • Οἶδα, θ. εἰδ-,  γνω- 
  • Φέρω, θ. φερ-,  οἰ-, ἐνεκ-, ἐνεγκ- 
 3. ἐπιστήμη < ἐπίστα-μαι # ἐφίσταμαι < ἐπί + ἵ-στα-μαι
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 4. οὐκοῦν (συμπερασματικός σύνδεσμος) = λοιπόν 
οὔκουν (συμπερασματικός σύνδεσμος) = λοιπόν δεν 
ἀλλ’ = αλλά (αντιθετικός σύνδεσμος, έκθλιψη) 
ἄλλ’ = άλλο ή άλλα (αόριστη επιμεριστική αντωνυμία, έκθλιψη)

 5. οὕτως, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν 
οὕτω, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο (οὕτω(ς) = έτσι, τό-
σο)

 6. τοίνυν < τοι (= αναμφίβολα, βέβαια) + νυν (= λοιπόν).

Συντακτικές
 1. Να μετατρέψετε τον παρακάτω απλό υποθετικό λόγο σε λανθάνοντα: εἰ 

τοίνυν με ἔροιο σύ, εἴποιμ’ ἄν.
 2. Να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές σε ισοδύναμες προτάσεις: ὡς φά-

σκοντος, ὡς ὁμολογήσοντος, τό προτιθέμενον.
 3. Να μετατρέψετε την παρακάτω περίοδο σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση α) 

Σωκράτης ἀξιοῖ, β) Σωκράτης ἠξίου: ἀλλ’ ἐπίσχες, ἕως ἄν σκέψωμαι.
 4. εἰ ἔροιο - εἴποιμ’ ἄν: Να τρέψετε τον υποθετικό λόγο στα άλλα είδη.
 5. διά τό μή αὐτός εἰδέναι: Να δώσετε την αιτία με όλους τους δυνατούς 

τρόπους.

Γραμματικές
 1. Να γράψετε το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του Ενε-

στώτα και Αορίστου στους παρακάτω τύπους στη φωνή που βρίσκονται: 
φάσκοντος, εἰδέναι, τὸ προτιθέμενον. 

 2. Να γράψετε το γ΄ ενικό και β΄ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 
Αορίστου στους παρακάτω τύπους στη φωνή που βρίσκονται: ἐρωτῶ, 
προσφέρῃ, εἰπεῖν, ἐπίσχες.

 3. Να γράψετε το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του Πα-
ρακειμένου στους παρακάτω τύπους στη φωνή που βρίσκονται: βούλω-
μαι, τὸ προτιθέμενον, σκεψάμενος, ἀπεργάζεται, ἀποδέχῃ. 

 4. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: ἐπιστήμη 
τις, ἐπιστήμη οὖσα χρησίμη, σμικρὰν ὠφελίαν.

 5. Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση στα επίθετα: χρησίμη, σμικράν, 
καλόν.

Λεξιλογικές – Ετυμολογικές
 1. Αφού αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους, να γράψετε 

τρεις ομόρριζες λέξεις για την κάθε μία από το β΄ συνθετικό: ὁμολογή-
σοντος, σωφροσύνη, ἀπεργάζεται.

αςκήςεις
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 2. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα του φημί και του φαίνομαι: 
Α. φημί 1. φάσμα
 2. άφαντος
 3. πρόφαση
 4. φήμη
 5. φαντασία
Β. φαίνομαι 6. προφητεία
 7. άφατος
 8. αφασία
 9. φάση

 3. Να εντοπίσετε με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική 
συγγένεια οι παρακάτω λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): ειδυλλιακός, 
διένεξη, πλεονέκτημα, θησαυρός, βουλιμία, συνδιάσκεψη, γνώμονας, 
ακριτοεπής, ετυμολογία, επιστάτης, κατάχρηση, καλλιτέχνης.

 4. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για τον καθένα από τους παρακάτω 
τύπους: εἰδέναι, ἐρωτῶ, προσφέρῃ, βούλωμαι, σκέψωμαι.

 5. Να γράψετε μία λέξη αντώνυμη για τον καθένα από τους παρακάτω 
τύπους: ἐρωτῶ, ὁμολογήσοντος, σωφροσύνη, χρησίμη, σμικράν.


