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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
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Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων, Αθηναίοι, κι αν ακόµη κατοικούν σε µεγάλη πόλη 
κι αν ακόµη (κατοικούν) σε µικρή, εξουσιάζεται από το χαρακτήρα και τους νόµους. 
Από τη µια, λοιπόν,  χαρακτήρας αυτών είναι ακαθόριστος και σε κάθε άνθρωπο 
αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισµα αυτού που τον έχει, ενώ. από την άλλη, οι νόµοι είναι 
κοινοί και καθορισµένοι και είναι ίδιοι για όλους. Ο χαρακτήρας, λοιπόν, αν είναι 
πονηρός, πολλές φορές επιθυµεί τα τιποτένια · γι’ αυτό ακριβώς τους ανθρώπους 
τέτοιου είδους θα τους βρείτε να διαπράττουν αδικήµατα. Οι νόµοι, όµως επιθυµούν 
το δίκαιο, το καλό και το συµφέρον, κι αυτό ζητούν, κι όταν βρεθεί, αποδεικνύεται 
αυτό κοινή προσταγή, για όλους ίδια κι όµοια, κι αυτό είναι ο νόµος. 
 
Β1. 
τούτου 

(ὦ) φύσι 

τῶν πάντων 

τήν μείζονα/μείζω 

τοῖς εὑρεθεῖσι 

 

Β2. 

ᾤκουν 

τέτακται 

ἐξαμαρτησομένους 

εὑρέ 

ἀποδείχθητι 

 

Γ1. 

ἂτακτον: κατηγορούμενο στο «φύσις» μέσω του συνδετικού ρήματος 

«ἐστίν». 

τοῦ ἒχοντος: έναρθρη επιθετική μετοχή, γενική κτητική από το «ἴδιον», με 

υποκείμενο το άρθρο της. 

 φαῦλα: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα «βούλεται». 

 ἐξαμαρτάνοντας: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα «εὑρήσετε»,     

συνημμένη στο «τοιούτους». 

 πᾶσιν: ονοματικός, ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική 

από τα επίθετα « ἴσον»και «ὅμοιον» που δηλώνουν ισότητα και ομοιότητα, 

αντίστοιχα. 
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Γ2.  

α) «ἂν ᾖ πονηρά»: Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση, 

επιθυμίας, εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο «ἄν», εκφέρεται με 

υποτακτική (ᾖ) και σε συνδυασμό με την κύρια πρόταση – απόδοση («ἡ 

μὲν οὖν φύσις πολλάκις φαῦλα βούλεται») η οποία εκφέρεται με οριστική 

Ενεστώτα  

(βούλεται) σχηματίζει υποθετικό λόγο που δηλώνει την αόριστη 

επανάληψη στο παρόν μέλλον. Λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο ρήμα «βούλεται». 

β) 1) απλή σκέψη του λέγοντος 

 

εἰ + ευκτική  δυνητική ευκτική 

 

Υπόθεση: «εἰ εἴη πονηρά» 

Απόδοση: «ἡ μὲν οὖν φύσις πολλάκις φαῦλα ἄν βούλοιτο» 

 

2)Πραγματικό με σημασία προσδοκωμένου 

 

εἰ + οριστική μέλλοντα  οριστική μέλλοντα  

 

Υπόθεση: «εἰ ἔσται πονηρά» 

Απόδοση: «ἡ μὲν οὖν φύσις πολλάκις φαῦλα βουλήσεται» 

 


