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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  

ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ 

ΡΔΡΑΟΡΖ 17 ΗΝΛΗΝ 2020 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 

ΓΗΓΑΓΚΔΛΝ 

Α. 1.α 

1. Ιάθορ  «ἡ δὲ ηνῦ θξνλῆζαη παληὸο κᾶιινλ ζεηνηέξνπ ηηλὸο ηπγράλεη» 

 

2. Ιάθορ «ὃ ηὴλ κὲλ δύλακηλ νὐδέπνηε ἀπόιιπζηλ, ὑπὸ δὲ ηῆο πεξηαγσγῆο ρξήζηκόλ ηε θαὶ 
ὠθέιηκνλ θαὶ ἄρξεζηνλ αὖ θαὶ βιαβεξὸλ γίγλεηαη.» 
 
3.Πωζηό «ηίλα ηξόπνλ ὡο ῥᾷζηά ηε θαὶ ἀλπζηκώηαηα κεηαζηξαθήζεηαη» 
 

β. 

1. Η αλησλπκία «ζθεῖρ» αλαθέξεηαη ζην ἐπαγγειιόκελνη, πνπ ζηελ νπζία αλαθέξεηαη 

ζηνπο ζνθηζηέο  

2. ᾧ καηαμανθάνει ἕκαζηορ: αλαθέξεηαη ζην «ηὸ ὄξγαλνλ» ζηελ νπζία γίλεηαη 

ιόγνο γηα ην θαηάιιειν γηα ηε κάζεζε όξγαλν πνπ δελ είλαη άιιν από ην ινγηθό 

κέξνο ηεο ςπρήο, ην ινγηζηηθόλ. 

 

Β1.  

Ο Σσθξάηεο ηζρπξίδεηαη όηη ε γλώζε θαη ε επηζηήκε γελληνύληαη κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία απόθηεζήο ηνπο, ε παηδεία, είλαη κηα εζσηεξηθή ππόζεζε .Γηα λα 

επεμεγήζεη ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί κηα παξνκνίσζε όπσο έλα κάηη ζηξέθεηαη καδί κε όιν 

ην ζώκα από ην ζθνηεηλό κέξνο πξνο ην θσηηζκέλν, αλ δελ είλαη δπλαηό λα δεη ην θσο 

δηαθνξεηηθά, έηζη θαη απηό ην όξγαλν καδί κε όιε ηε ςπρή ρξεηάδεηαη λα κεηαζηξαθεί από 

ην κεηαβαιιόκελν θόζκν ηεο εκπεηξίαο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε: λα αλπςσζεί πξνο 

ην αιεζηλά ππαξθηό θαη λα θηάζεη σο ηελ πην θαηάθσηε βαζκίδα ηνπ όληνο (ην 

θαλόηαηνλ), κέρξη λα αληέμεη λα αηελίζεη (ζεσκέλε) ην πνιύ δπλαηό θσο ηνπ. Εμάιινπ 

ζύλεζεο ήηαλ ζηνλ Πιάησλα ε ρξήζε ηεο αληίζεζεο αλάκεζα ζην θσο θαη ζην ζθόηνο γηα 

λα δηαηππώζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ.  Η γλώζε απαηηεί ςπρηθή, δειαδή βησκαηηθή ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Απαηηεί κηα κεηαζηξνθή ηεο ςπρήο θαη 



 
 
 
 
 

Παηξόθινπ 75 & Αίαληνο - Κεληξηθή Πιαηεία Ιιίνπ 
210 2693484 – 210 2617652 
www.sygxrono.gr  Σειίδα 2 από 7 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλδξνκή πνηθίισλ δπλάκεώλ ηεο θαη όρη κόλν κε ην λνπ. Γη’ απηό θαη 

ν Πιάησλ ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα ζεῶκαη, ην νπνίν ζπλαηξεί ηηο αηζζεηεξηαθέο θαη λνεηηθέο 

γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ, επηθπξώλνληαο ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θόζκν. 

Ο Σσθξάηεο δηεπθξηλίδεη πσο ην θαλόηαηνλ ηνῦ  ὄληνο είλαη ε ηδέα ηνπ Αγαζνύ. Άξα ν 

Σσθξάηεο ηαπηίδεη ην αιεζηλά ππαξθηό κε ην αγαζό θαη αθξηβέζηεξα κε ηελ ηδέα ηνπ 

Αγαζνύ. 

Ο Σσθξάηεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ δηαηππώλνληαο έλαλ νξηζκό 

ηεο παηδείαο. Η παηδεία είλαη ε ηέρλε πνπ, αλαπξνζαλαηνιίδνληαο θαη θαζνδεγώληαο ηηο 

δεδνκέλεο γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ, πξνάγεη ηελ νιηζηηθή θαη βαζκηαία 

πξνζέγγηζε ηνπ Αγαζνύ. Με ιίγα ιόγηα πξόθεηηαη γηα ηελ ηέρλε πνπ ζα βνεζήζεη ηελ ςπρή 

ζηε κεηαζηξνθή ηεο από ηνλ θόζκν ησλ αηζζεηώλ όλησλ ζηνλ λνεηό θόζκν ησλ Ιδεώλ, 

ώζηε λα θαηαθέξεη λα ζεαζεί ηελ Ιδέα ηνπ Αγαζνύ. Αληηθείκελν ινηπόλ δηεξεύλεζεο ζα 

ήηαλ κε πνην ηξόπν ζα επαλαπξνζαλαηνιηζηεί ε ςπρή όζν γίλεηαη πην εύθνια θαη πην 

απνηειεζκαηηθά. Η ζέαζε ηνπ Αγαζνύ πξνϋπνζέηεη κηα ςπρηθή κεηαζηξνθή (πεξηαγσγή). Η 

ιέμε έρεη θηινζνθηθή βαξύηεηα, δηόηη δείρλεη πσο ε γλώζε θαη ε παηδεία, θαζώο ζηξέθεηαη 

ζηνλ θόζκν, νθείιεη λα έρεη πάληα θαζνιηθό ραξαθηήξα θαη λα κελ εμαληιείηαη ζε 

πξνζέγγηζε από κία επηκέξνπο νπηηθή γσλία. Σην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ 

δενληνινγηθνύ ξεκαηηθνύ επηζέηνπ πεξηαθηένλ, ην νπνίν όκσο δελ πξνηξέπεη απιώο ζε κηα 

επξύηεξε ζέαζε, αιιά απνβιέπεη ζε κηα κεηαζηξνθή ηεο ςπρήο από ηνλ θόζκν ησλ 

αηζζήζεσλ πξνο ηνλ θόζκν ησλ Ιδεώλ. Πξόθεηηαη. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παηδείαο, 

γηα κηα ζηξνθή όιεο ηεο ύπαξμεο πξνο ηνλ «ήιην», πξνο ην αγαζό- γηα κηα επώδπλε 

πνξεία. Λίγν παξαθάησ ν Πιάησλ ζα νλνκάζεη ηελ άλνδν ηεο ςπρήο πξνο ην όλησο Ολ, 

κεηαζηξνθή/ επηζηξνθή  ηεο ςπρήο από κηα λπρηεξηλή κέξα ζηελ αιεζηλή κέξα- θαη απηή 

είλαη ε αιεζηλή θηινζνθία.  

 Ο επθνιόηεξνο (ῥᾶζηα) θαη απνηειεζκαηηθόηεξνο (ἀλπζηκώηαηα) ηξόπνο γηα λα επέιζεη 

απηή ε κεηαζηξνθή είλαη ε ηέρλε ηεο παηδείαο. 

 

Β2.  

Ο Σσθξάηεο ζπλερίδεη ηε δηήγεζε ηεο αιιεγνξίαο ηνπ ζπειαίνπ επηρεηξώληαο λα νξίζεη ηελ 

έλλνηα ηεο παηδείαο. Ξεθηλά ηε δηαηύπσζή ηνπ αξλεηηθά, κε κηα απνθαηηθή δηαηύπσζε, 

πξνζδηνξίδνληαο αξρηθά ηη δελ είλαη παηδεία παξαζέηνληαο ηελ άπνςε ησλ ζνθηζηώλ πνπ 

ηζρπξίδνληαη πσο ζηελ ςπρή δελ ππάξρεη γλώζε θαη πσο απηή ν άλζξσπνο ηελ απνθηά κέζα 

από ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Άξα νη ίδηνη κε ηε δηδαζθαιία ηνπο εκθπηεύνπλ (ἐληηζέλαη) 

ηε γλώζε ζηε ςπρή ησλ καζεηώλ, ζαλ λα βάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο όξαζεο ζηα κάηηα 

ελόο ηπθινύ, ώζηε λα κπνξεί λα βιέπεη κε απηά. Σηελ νπζία ν Σσθξάηεο θάλεη έλα δξηκύ 

ππαηληγκό ελαληίνλ ησλ ζνθηζηώλ, νη νπνίνη είραλ σο επάγγεικά ηνπο ηε κόξθσζε, έλαληη 

αδξήο ακνηβήο. Απηνί  νη πεξηνδεύνληεο δάζθαινη πξνζθέξνπλ θαη πνπινύλ ηε ζεσξεηηθή 

ηνπο κόξθσζε, δηδάζθνπλ ηνπο πνιίηεο λα κηινύλ, λα ζθέθηνληαη, λα θξίλνπλ. Δελ ήηαλ 
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απιώο θηιόζνθνη αιιά θαη δάζθαινη κε καζεηέο όρη κόλνλ εθείλνπο πνπ επηζπκνύζαλ λα 

αζρνιεζνύλ εηδηθά κε ηε θηινζνθία. Οη ζνθηζηέο παξνπζηάδνληαλ σο ηθαλνί λα δηδάμνπλ 

όια όζα κπνξνύζαλ λα είλαη αλαγθαία ζε θάπνηνλ πνπ ήζειε λα γίλεη νινθιεξσκέλνο 

πνιίηεο,  ζπλεπώο καζεηέο ηνπο ήηαλ όζνη ήζειαλ λα ιάβνπλ κηα θαιή εθπαίδεπζε θαη λα 

μερσξίζνπλ ηόζν ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο πόιεο ηνπο όζν θαη ζηηο ηδησηηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο.. 

 Η παηδεία θαηά ηνλ Πιάησλα δελ είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε επηζηήκε, ε νξζή 

δειαδή θαη ηεθκεξησκέλε γλώζε εηζάγεηαη έμσζελ ζηε ςπρή ηνπ δέθηε ηεο.  Ο Πιάησλ 

ζεσξεί  όηη ε γλώζε θαη ε απόθηεζή ηεο είλαη κηα ιεηηνπξγία εζσηεξηθή, ε νπνία ζηελ 

πιαησληθή θηινζνθία απνθαιείηαη ζπκβνιηθά αλάκλεζηο.  Μηα πιεξνθνξία ή έλα ζύλνιν 

πιεξνθνξηώλ ηα νπνία πξνζιακβάλεη ν άλζξσπνο από εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ εηθόλεο, 

αθνύζκαηα, ζπκβαηηθά καζήκαηα, βηβιία, δηαδηθηπαθέο πεγέο- ζήκεξα) θαη ηα εζσηεξηθεύεη 

κέζσ ησλ αηζζήζεώλ ηνπ, δελ ζπληζηνύλ γηα ηνλ Πιάησλα αιεζηλή γλώζε. Ελδερνκέλσο, 

κάιηζηα, λα ζπληζηνύλ θαη παξαπιάλεζε, λα ππνζθάπηνπλ ηελ αιεζηλή γλώζε, θαζώο 

δεκηνπξγνύλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θαηνρήο ηεο. Γηα λα απνδώζεη πην εκθαηηθά ν 

θηιόζνθνο ηελ άπνςή ηνπ ρξεζηκνπνηεί επίηεδεο ηελ πξόζεζε ἐλ « ἐλνύζεο, ἐλ ηῇ ςπρῇ, 

ἐληηζέλαη, ἐληηζέληεο» πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο γλώζεο ζηε ςπρή. 

Μάιηζηα γηα λα ην απνδώζεη αθόκε πην παξαζηαηηθά ζπκπιεξώλεη ηε ζθέςε ηνπ κε κηα 

αλαινγία «νἷνλ ηπθινῖο ὀθζαικνῖο ὄςηλ ἐληηζέληεο» ζαλ λα βάδνπλ ζε ηπθινύο ηελ όξαζε. 

Έηζη θαζηζηά ζαθέο όηη όζν δύζθνιν είλαη λα βάιεη θαλείο ηελ όξαζε ζε ηπθινύο 

νθζαικνύο άιιν ηόζν δύζθνιν είλαη λα εζσηεξηθεπζεί ε γλώζε.  

 

Β3. 
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Β4α 

Πηήλη Α  Πηήλη Β 

Φανόν  Φάζμα 

ἀναζσέζθαι  Ανακωσή  

Ξεπιακηέον  Άξοναρ  

ηεηπαμμένῳ αναηποπή 

ἐνηιθένηερ  Ξαπακαηαθήκη 

ἀπόλλςζι  Απώλεια 

 Απομένει: ηπςθεπόρ, απόλςζη 

 

Β4β  

Οη θπβεξλήζεηο επαγγέλλονηαι ηε κείσζε ησλ θόξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

πιεγέλησλ πιεζπζκώλ.  

Η ηαηξηθή επιζηήμη ράξε ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη ξαγδαία εμέιημε.  

 

Β5 

 
Σην απόζπαζκα  ν Παπαλνύηζνο εθζέηεη ηηο απόςεηο ηνπ Α. Δεικνύδνπ ζρεηηθά κε ηελ 

παηδεία νη νπνίεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ κε ηηο Πιαησληθέο ηδέεο. Ο Δεικνύδνο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο ε «ε ςπρηθή θαιιηέξγεηα θαη ειεπζεξία δελ έξρνληαη έηνηκα απ΄ έμσ, 

παξά είλαη θαξπόο πνπ σξηκάδεη κέζα καο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κε αδηάθνπε αηνκηθή 

πξνζπάζεηα.». Ο Δεικνύδνο δειαδή αληηιακβάλεηαη όηη ρσξίο πξνζπάζεηα δελ είλαη εύθνιν 

λα θαηαθηεζεί ε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο αιιά είλαη κία εζσηεξηθή δηεξγαζία ε νπνία απαηηεί 

θόπν. Σ’ απηό ην ζεκείν ζπκθσλεί κε ηνλ Πιάησλα αθνύ θαη ν Πιάησλαο ππνζηεξίδεη πσο 

ε παηδεία δελ κπνξεί λα εκθπηεπζεί απ΄ έμσ ζηελ ςπρή ησλ αλζξώπσλ αιιά ν θαζέλαο 

έρεη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ ηε δύλακε  λα καζαίλεη θαη ην θαηάιιειν γηα ηε κάζεζε όξγαλν 

«ηαύηελ ηὴλ ἐλνῦζαλ ἑθάζηνπ δύλακηλ ἐλ ηῇ ςπρῇ θαὶ ηὸ ὄξγαλνλ ᾧ θαηακαλζάλεη 

ἕθαζηνο» ηα νπνία ζα  βνεζήζνπλ λα αηελίζεη ε ςπρή ην ππέξηαην αγαζό, ρσξίο λα 

ππνθέξεη «ἕσο ἂλ εἰο ηὸ ὂλ θαὶ ηνῦ ὄληνο ηὸ θαλόηαηνλ δπλαηὴ γέλεηαη ἀλαζρέζζαη 

ζεσκέλε· ηνῦην δ’ εἶλαί θακελ ηἀγαζόλ».  
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Άιιν έλα θνηλό ζηνηρείν ηόζν ζηε ζθέςε ηνπ Δεικνύδνπ όζν θαη ηνπ Πιάησλα είλαη όηη θαη 

νη δύν πηζηεύνπλ ζηε δύλακε ηεο παηδείαο. Ο Πιάησλαο από ηε κία πηζηεύεη πσο ε παηδεία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα ζηξαθεί πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε πην εύθνια θαη 

κε πην σθέιηκν ηξόπν («Τνύηνπ ηνίλπλ, ἦλ δ’ ἐγώ, αὐηνῦ ηέρλε ἂλ εἴε, ηῆο πεξηαγσγῆο, 

ηίλα ηξόπνλ ὡο ῥᾷζηά ηε θαὶ ἀλπζηκώηαηα κεηαζηξαθήζεηαη, νὐ ηνῦ ἐκπνηῆζαη αὐηῷ ηὸ 

ὁξᾶλ, ἀιι’ ὡο ἔρνληη κὲλ αὐηό, νὐθ ὀξζῶο δὲ ηεηξακκέλῳ νὐδὲ βιέπνληη νἷ ἔδεη, ηνῦην 

δηακεραλήζαζζαη.»). Ο Δεικνύδνο επίζεο πηζηεύεη πσο  ε παηδεία είλαη από ηα πην ζπνπδαία 

κέζα γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπλνιηθή πξόνδν ηνπ αλζξώπνπ. Σθνπόο ηεο παηδείαο είλαη λα 

θάλεη θαιύηεξε ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Όζν πεξηζζόηεξν ν άλζξσπνο θαιιηεξγεί κε ηε 

βνήζεηα ηεο παηδείαο ηελ ςπρή ηνπ ηόζν πην πνιύ απειεπζεξώλεηαη από ηα πάζε ηνπ, 

γίλεηαη πην εζηθόο θαη έηζη θαηαθέξλεη πςσζεί θαη λα γίλεη θαιύηεξνο άλζξσπνο. Από ηηο 

ζθέςεηο ησλ δύν δηαλνεηώλ θαίλεηαη θαζαξά ε δύλακε πνπ παξέρεη ε παηδεία ζηνλ 

άλζξσπν. 

 

ΑΓΗΓΑΘΡΝ 

Γ1 ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ 

Εάλ ινηπόλ θάπνηνο κε ξσηνύζε μαλά, αιήζεηα θαη αλ θάπνηνο αδηθεί ηελ πόιε ιεο όηη πξέπεη 

θαη πξνο απηόλ λα θάλνπκε εηξήλε; Δελ ζα ην ηζρπξηδόκνπλ, αιιά πεξηζζόηεξν ππνζηεξίδσ 

όηη πνιύ πην γξήγνξα ζα ηηκσξνύζακε απηνύο αλ ζε θαλέλαλ δε θαηλόκαζηε όηη αδηθνύκε. 

Γηαηί δε ζα είραλ θαλέλαλ ζύκκαρν. 

Γ2 

Σην απόζπαζκα από ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα «Πόξνη ή Πεξί πξνζόδσλ» παξνπζηάδνληαη 

ηόζν ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εηξήλεο όζν θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πνιέκνπ. Εμεηάδνληαο 

ινηπόλ θάπνηνο ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο κπνξεί  λα δηαπηζηώζεη πώο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηξήλεο ζην παξειζόλ ε πόιε θέξδηζε αξθεηά ρξήκαηα («ηό ηε παιαηὸλ ἐλ εἰξήλῃ κὲλ 

πάλπ πνιιὰ ρξήκαηα εἰο ηὴλ πόιηλ ἀλελερζέληα,») ελώ ζηνλ πόιεκν πνιιά μνδεύηεθαλ 

(«ἐλ πνιέκῳ δὲ πάληα ηαῦηα θαηαδαπαλεζέληα·»). Επίζεο πνιιά έζνδα ράζεθαλ εμαηηίαο 

ηνπ πνιέκνπ θαη πνιιά ρξήκαηα από ηα έζνδα ηεο πόιεο αλαιώζεθαλ ζε θάζε είδνπο 

έμνδα («ηῶλ πξνζόδσλ πνιιὰο ἐθιηπνύζαο θαὶ ηὰο εἰζειζνύζαο εἰο παληνδαπὰ [πνιιὰ] 

θαηαδαπαλεζείζαο,»). Από ηελ άιιε βέβαηα από ηόηε πνπ επηθξάηεζε ε εηξήλε ζηε 

ζάιαζζα ηα έζνδα ηεο πόιεο απμήζεθαλ θαη νη πνιίηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηα 

μνδεύνπλ όπσο εθείλνη ζέινπλ. («ἐπεὶ δὲ εἰξήλε θαηὰ ζάιαηηαλ γεγέλεηαη, εὐμεκέλαο ηε ηὰο 

πξνζόδνπο, θαὶ ηαύηαηο ἐμὸλ ηνῖο πνιίηαηο ρξῆζζαη ὅ ηη βνύινληαη»). 
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Γ3α. 

ἐθιηπνύζαο: ἐξέλειπερ 

εἰζειζνύζαο: εἰζῂειρ, εἰζῂειζθα 

θαηαδαπαλεζείζαο: καηεδαπανῶ 

 

Γ3β 

ζεηηθόο: μάλα, ηασύ/ ηασέωρ 

ππεξζεηηθόο: μάλιζηα, ηάσιζηα 

Γ3γ 

ηιζί  

αἱ ππόζοδοι 

ὦ πολῖηα 

 

Γ4α 

ἢ εἰπήνην: β΄ όξνο ζύγθξηζεο από ην ζπγθξηηηθό βαζκό θεξδαιεώηεξνλ θαη ιεηηνπξγεί θαη 

απηό σο ππνθείκελν ζην απαξέκθαην εἶλαη. 

ηαῦηα: ππνθείκελν ξήκαηνο θξηζείε (αηηηθή ζύληαμε) 

ηῶν πποζόδων: γεληθή σο εηεξόπησηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηεξεκέλνπ όινπ, γεληθή 

δηαηξεηηθή από ην πνιιάο 

ἂγειν: νλνκαηηθό άλαξζξν ηειηθό απαξέκθαην σο ππνθείκελν ηνπ απξνζώπνπ ξήκαηνο 

ρξή. 

  

Γ4β.  

ἀνενεσθένηα: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή κέζσ ηνπ ξήκαηνο  εὑξήζεη πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ρξήκαηα. 
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πῶρ ἂν ἂμεινον ηαῦηα κπιθείη: δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε 

σο αληηθείκελν ζην ξήκα νἶδα. (Εηζάγεηαη κε ην εξσηεκαηηθό επίξξεκα πῶο, είλαη κεξηθήο 

αγλνίαο θαη εθθέξεηαη κε δπλεηηθή επθηηθή(ἂλ θξηζείε)  πνπ δειώλεη θάηη πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί.)  

ὡρ σπή καί ππόρ ηοῦηον εἰπήνην ἂγειν: δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή εηδηθή πξόηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ζην ξήκα ιέγεηο. (Εηζάγεηαη κε ηνλ εηδηθό ζύλδεζκν ὡο πνπ 

δειώλεη αληηθεηκεληθή θξίζε θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (ρξε) γηαηί δειώλεη ην βέβαην 

πξαγκαηηθό γεγνλόο.) 

 

 


