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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   

Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13٠16, 1106b18-28٠1106b36-1107a6 

Α1.α. 

1. Σωστό 

2. Σωστό  

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό  

Α1.β. 

1.Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως 

ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ. 

2. ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται 

και ἡ ἔλλειψις,  τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται. 

3. ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική. 

4. ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. 

5. καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν 

ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.  

Β1. Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης παρουσιάζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και εκδήλωσης των συναισθημάτων. Η άριστη συναισθηματική διάθεση 

προσδιορίζεται, όχι μόνο με βάση, ποσοτικά κριτήρια (μᾶλλον – ἧττον), αλλά και με 

ποιοτικά.Για να μπορέσει να διατηρηθεί η μεσότητα στα συναισθήματα , πράγμα που είναι 

και το «ἂριστον» πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 

από τον φιλόσοφο με πολυσύνδετο σχήμα που προσδίδει έμφαση. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για δεοντολογικούς κανόνες που μας κατευθύνουν προς την ηθικά ορθή πράξη 

και η εφαρμογή τους απαιτεί μόχθο και επίπονη προσπάθεια. Αυτοί οι κανόνες είναι: 
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α. «ὅτε δεῖ»: η χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα,  

β. «ἐφ' οἷς (δεῖ)»: τα πράγματα, οι συνθήκες σε σχέση με τις οποίες πρέπει να νιώθουμε  

ένα συναίσθημα, γ.«πρὸς οὓς (δεῖ)»: οι άνθρωποι σε σχέση με τους οποίους πρέπει να 

νιώθουμε ένα συναίσθημα, δ.«οὗ ἕνεκα (δεῖ)»:ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

νιώθουμε ένα συναίσθημα, ε.«ὡς δεῖ»:ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκδηλώνουμε ένα 

συναίσθημα. 

  Τα ποιοτικά κριτήρια που προσδιορίζουν τη μεσότητα στα «πάθη» και στις «πράξεις» 

διατυπώνονται από το φιλόσοφο δεοντολογικά, μέσω της εκτενούς χρήσης του ρήματος  

«δεῖ». Αυτό που προσπαθεί να δείξει είναι ότι η συμπεριφορά μας καθορίζεται από 

συγκεκριμένους κανόνες, που θα μας οδηγήσουν στις ηθικά ορθές πράξεις. Με τη λέξη 

«δεῖ» τόσο ο αρχαίος Έλληνας όσο και ο σύγχρονος άνθρωπος εννοούν τη συμπεριφορά -  

την ψυχική αντίδραση ή την κοινωνική δραστηριότητα - που η πολιτική κοινότητα στην 

οποία ανήκουν, θεωρεί ως ηθικά ορθή και αποδεκτή. Το τι θεωρούνταν ορθό και αξιέπαινο 

και τι εσφαλμένο και αξιοκατάκριτο στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες καθοριζόταν κατά 

κύριο λόγο από την κείμενη νομοθεσία της κάθε πολιτείας, αλλά και από τους αιώνιους, 

ακατάλυτους και πανελλήνια αποδεκτούς, άγραφους ηθικούς νόμους. Σημαντικό, επίσης, 

ρόλο στον καθορισμό της ηθικά ορθής πράξης διαδραμάτιζαν, κατά την αρχαιότητα, η 

συμπεριφορά και η δράση επιφανών προσώπων του μυθικού και ιστορικού παρελθόντος, 

που λειτουργούσαν ως αξιόλογα πρότυπα ζωής και δράσης. 

Β2. Στο παρόν χωρίο ο Σταγειρίτης φιλόσοφος θα μας δώσει ως συμπέρασμα («ἄρα») τον 

πλήρη ορισμό της αρετής. Είναι, λοιπόν, η αρετή μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που 

επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. Βρίσκεται στη μεσότητα που προσδιορίζεται με 

βάση τα υποκειμενικά κριτήρια και καθορίζεται από τη λογική και μάλιστα τη λογική του 

φρόνιμου ανθρώπου. Συγκεκριμένα, η δομή του ορισμού έχει ως εξής : 

1.Οριστέα έννοια: Ἀρετή 

2.Έννοια γένους(προσεχές γένος): ἕξις προαιρετική 

α. ≪ἕξις≫: ο όρος προέρχεται από το θέμα του μέλλοντα («ἕξω») του ρήματος «ἔχω». Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ≪ἕξις≫ είναι το προσεχές γένος της αρετής και δίνει στον όρο 

ηθικό περιεχόμενο: είναι το μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που προκύπτει από συνήθεια ή 

επαναλαμβανόμενη άσκηση. Η ποιότητα, λοιπόν, των έξεων εξαρτάται από την ποιότητα 

των ενεργειών μας. Άρα, δεν αρκεί να χαρακτηρίζουμε τις αρετές έξεις, αφού αυτές 

διακρίνονται σε καλές και κακές, αλλά να βρούμε το ιδιαίτερο εκείνο γνώρισμα, την 

ειδοποιό διαφορά που τις διαφοροποιεί από τις άλλες έξεις. 
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β. ≪προαιρετική≫: Η λέξη προαίρεσις [: έλλογη προτίμηση] δεν δηλώνει μια άλογη και 

αδικαιολόγητη επιθυμία. Είναι δομικά συνδεμένη με τη διανοητική ικανότητα του 

ανθρώπου, τη σκέψη και την κρίση του. Αποτελεί επιλογή ανάμεσα στο καλό και το κακό 

και επιδίωξη του ενός ή του άλλου. Στο πλαίσιο της ηθικής διδασκαλίας του Αριστοτέλη 

ανατίθεται καθοριστικός ρόλος στην προαίρεση. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί ελεύθερη και 

συνειδητή επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ζωής, επιλογή που οδηγεί σε 

συγκεκριμένες αποφάσεις σε κάθε μία επιμέρους περίπτωση. Δίκαιος δεν είναι αυτός που 

τυχαίνει να κάνει κάποιες δίκαιες πράξεις, αλλά αυτός που συνειδητά επέλεξε τη δικαιοσύνη 

ως στάση ζωής και ακολουθεί στις επιμέρους επιλογές του την αντίστοιχη σταθερή πορεία. 

Την ευθύνη, λοιπόν, για την κατάκτηση της ηθικής αρετής την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν 

ο δρόμος προς την αρετή δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, αλλά 

καταναγκασμού, τότε η αρετή δεν θα είχε καμία αξία για τον άνθρωπο. Η «προαίρεσις» 

αποτελεί, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον έναν από τους τρεις αναγκαίους όρους για την 

ύπαρξη της αρετής. Οι άλλοι δύο όροι είναι: 

•ο άνθρωπος να έχει συνείδηση της πράξης του («εἰδὼς») και 

•να την πραγματοποιεί με σιγουριά και σταθερότητα («βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως»). 

Οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις για την ύπαρξη της αρετής αναφέρονται 

από τον φιλόσοφο ως εξής: «πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ’ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ 

προαιρούμενος δι’ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ» . 

3.Ειδοποιός διαφορά: 

α)≪ἐν μεσότητι οὖσα≫:η μετοχή συνάπτεται στον όρο ≪ἕξις≫ και προσθέτει την 

ειδοποιό διαφορά στον ορισμό της αρετής. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε έξη, αλλά για 

έξη που την χαρακτηρίζει η μεσότητα και μάλιστα η ≪πρὸς ἡμᾶς≫. 

β) ≪τῇ πρὸς ἡμᾶς≫: η μεσότητα προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια. Αυτό 

προκύπτει ως εξής: αφού η αρετή είναι έξη, δεν είναι μια οποιαδήποτε έξη, αλλά έξη που 

την χαρακτηρίζει η μεσότητα και μάλιστα η ≪πρὸς ἡμᾶς≫, η οποία σχετίζεται με τον ίδιο 

τον άνθρωπο και τις επιλογές του, οι οποίες ρυθμίζονται από εξωγενείς και μεταβλητούς 

παράγοντες, όπως τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τις περιστάσεις, την εποχή, τον τόπο, τα 

κοινωνικά πρότυπα κ.τ.λ. 

γ) ≪ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν≫: το μετοχικό αυτό σύνολο 

συνάπτεται στον όρο ≪ἐν μεσότητι≫ και δίνει τα κριτήρια προσδιορισμού της 

υποκειμενικής μεσότητας με τα οποία περιορίζεται το υποκειμενικό στοιχείο και κερδίζει σε 

αντικειμενικότητα. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης σπεύδει να διευκρινίσει ότι ο κοινός κανόνας, 
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που θα εξασφαλίσει το στοιχείο της αντικειμενικότητας στην ανθρώπινη αυτή ιδιότητα, 

είναι η ανθρώπινη λογική, ο ορθός λόγος. Προχωρεί μάλιστα με ακόμη αυστηρότερο τρόπο 

στον καθορισμό του αντικειμενικού αυτού κριτηρίου: δεν μετράει γι’ αυτόν τόσο η κοινή 

ανθρώπινη λογική όσο η λογική του φρόνιμου ανθρώπου, του ανθρώπου που «βουλεύεται 

εὖ».Η έννοια «φρόνιμος» έχει  το εξής περιεχόμενο:Ο άνθρωπος που διαθέτει φρόνηση 

αποτελεί συμβολικό ή και ένσαρκο ηθικό πρότυπο μέσα στην κοινωνία και με τις 

τεκμηριωμένες επιλογές του γίνεται ο γνώμονας (κανών) της ηθικής πολιτικής αρετής: Ἔτι 

δὲ τίς ἡμῖν κανὼν ἢ τίς ὅρος ἀκριβέστερος τῶν ἀγαθῶν πλὴν ὁ φρόνιμος; ὅσα γὰρ ἂν 

οὗτος ἕλοιτο κατὰ τὴν ἐπιστήμην αἱρούμενος, ταῦτ’ἐστὶν ἀγαθὰ καὶ κακὰ δὲ τὰ ἐναντία 

τούτοις [: Κι άλλωστε ποιο κριτήριο θα ήταν πιο έγκυρο ή ποιος θα ήταν καλύτερος οδηγός 

μας για τα αγαθά από τον φρόνιμο, που όσα εκείνος θα όριζε, κρίνοντας με βάση την 

τέλεια γνώση του αγαθού, αυτά θα ήταν αγαθά, όπως τα αντίθετά τους φαύλα – 

Προτρεπτικός]. Το κοινωνικό πρότυπο του φρονίμου είναι επίσης ένα σχετικά αντικειμενικό 

δεδομένο που μετριάζει τον προσωπικό υποκειμενικό χαρακτήρα της αριστοτελικής ηθικής. 

Β3.α. Λ, Λ, Λ, Λ, Λ     Β3.β. 1δ, 2β, 3ε, 4γ, 5α 

Β4.α. 

ηδύποτο: ἡσθῆναι  

εμβέλεια: ὑπερβολὴ 

εξουσία: οὖσα  

ορθολογισμός: κατορθοῦται 

άρθρο:  ἀρετὴ 

αφοριστικός: ὁρίσειεν. 

Β4.β.«κατορθοῦται»: 

Αρχαίο κείμενο : είναι το ορθό. 

Πρόταση στα νέα ελληνικά: Παρά τις επίπονες προσπάθειές του δεν κατόρθωσε να 

φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να περάσει πρώτος στους προκριματικούς αγώνες 

στίβου. 

«στοχαστική» : 

Αρχαίο κείμενο : αυτή που έχει στόχο 

Πρόταση στα νέα ελληνικά: Στοχαστικό δοκίμιο χαρακτηρίζουμε ένα δοκιμιακό 

κείμενο που προσεγγίζει τη λογοτεχνία. 
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Β5. Η επιδίωξη της αρετής και η αναζήτηση των παραγόντων που σχετίζονται με την 

κατάκτησή της δεν αποτελούν αποκλειστικό πεδίο έρευνας του Αριστοτέλη. Το ενδιαφέρον 

του σχετικά με τα ζητήματα της ατομικής ευθύνης κατά την λήψη αποφάσεων και την 

τέλεση των αντίστοιχων πράξεων διαφαίνεται και από τον Πλάτωνα, στο  μεταφρασμένο 

απόσπασμα που μας δίνεται από  τον εσχατολογικό μύθο του Ηρός.  

  Από την αντιπαραβολή των δύο αποσπασμάτων, τον αριστοτελικό ορισμό της αρετής και 

τον μύθο του Πλάτωνα, διαπιστώνουμε αρκετές ομοιότητες στις απόψεις των δύο 

διανοητών. 

  Ο Αριστοτέλης φροντίζει να προσθέσει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες στον 

ορισμό της αρετής μέσω της αναφοράς στη λογική (ὡρισμένῃ λόγῳ) και μάλιστα με 

αυστηρά προσδιορισμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά εκφράζονται και υλοποιούνται 

μέσα από τη συμπεριφορά και δράση του φρόνιμου ατόμου (καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος 

ὁρίσειεν). Παρόλα αυτά προτάσσει την αξία της προσωπικής και ελεύθερης βούλησης στην 

κατάκτηση της αρετής καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για προαιρετική έξη (ἕξις προαιρετική) η 

οποία προσαρμόζεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες του φορέα της. Το άτομο συνεπώς 

αποκτά πρωταρχικό ρόλο καθώς επαφίεται στο ίδιο να προχωρήσει στις κατάλληλες 

επιλογές οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη της αρετής στην καθημερινή του 

πρακτική ως βασικού στοιχείου της προσωπικότητάς του. 

  Με τη θέση του Αριστοτέλη δείχνει ότι συμπορεύεται και ο Πλάτωνας, όπως 

διαπιστώνουμε από τη μελέτη του μεταφρασμένου χωρίου από τον μύθο του Ηρός. Σε 

αυτό, η Λάχεση απευθυνόμενη στις ψυχές λίγο πριν την επιλογή των κλήρων για την 

επόμενη μετενσάρκωσή τους, υπενθυμίζει με έντονο ύφος ότι η ευθύνη της επιλογής 

βαραίνει τους ίδιους τους ανθρώπους και όχι το θεό ( Η ευθύνη βαραίνει αυτόν που κάνει 

την εκλογή, ο θεός δεν έχει ευθύνη) Σε ολόκληρο το χωρίο η θεότητα, με αλλεπάλληλες 

αναφορές, υπενθυμίζει τη βαρύτητα που θα έχει η απόφαση των ψυχών στη μελλοντική 

τους ζωή ( Δε θα σας διαλέξει με κλήρο ο δαίμονας, αλλά εσείς θα διαλέξετε δαίμονα). 

Τονίζει ότι η αρετή δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός αλλά απαιτείται προσπάθεια και 

συνεχής εγρήγορση προκειμένου ο άνθρωπος να εξασφαλίσει την ευδαιμονία. Αν και η 

ετυμολογία της λέξης υποδηλώνει ότι η κατάκτηση της ευτυχίας δεν μπορεί να επιτευχθεί 

αποκλειστικά από το άτομο αλλά απαιτείται η συμβολή του θεού για την επίτευξή της, ο 

Πλάτωνας υιοθετεί μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι η 

προσωπική στάση κάθε ανθρώπου θα καθορίσει το ποσοστό κατάκτησης της αρετής 

(ανάλογα αν την τιμά ή την περιφρονεί, θα έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο μερίδιο). Ο 
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άνθρωπος έχει την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα στο «καλό» και το «κακό», ενώ 

προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλογής του είναι η τύχη και οι ανάγκες του. Ο 

Αριστοτέλης με πιο επιστημονικό τρόπο μιλάει για την ελευθερία επιλογής σε πραγματικές 

συνθήκες, ενώ δε δίνει σημασία στο τυχαίο και το αναίτιο. Η προαίρεσις δεν είναι ούτε 

επιθυμία, ούτε εκούσια πράξη, ούτε βούληση. 

  Αμφότεροι οι διανοητές τονίζουν τη σημασία της ατομικής ευθύνης στην προσπάθεια 

κατάκτησης της αρετής, υπενθυμίζοντάς μας ότι οι προσωπικές επιλογές και οι αποφάσεις 

διαδραματίζουν καίριο και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς καθώς αποδεικνύονται καταλυτικής σημασίας για τη διάπλαση του ήθους 

του ατόμου. 

 
Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 
 
Γ1. Εκείνος πραγματικά δε σταματούσε ποτέ να επαναλαμβάνει ότι οι θεοί κατά τη γνώμη 
του χαίρονται λιγότερο από έργα καλά παρά από αγνές θυσίες. Αλλά ακόμα και κάθε φορά 
που είχε επιτυχίες δεν περιφρονούσε τους ανθρώπους, αλλά ευχαριστούσε τους θεούς. Και 
όταν τον πλημμύριζε θάρρος, προσέφερε πιο πολλές θυσίες, από όσες υποσχόταν, όταν 
τον κρατούσε δισταγμός.  Και συνήθιζε, όταν φοβόταν, να φαίνεται χαρούμενος, και όταν 
ευτυχούσε, να είναι γαλήνιος. Και από τους φίλους δεχόταν με περισσότερη χαρά όχι τους 
πιο ισχυρούς, αλλά τους πιο πρόθυμους. Δε μισούσε κάποιον, που υπερασπιζόταν τον 
εαυτό του, όταν τον αδικούσαν, αλλά εκείνον που φαινόταν αχάριστος απέναντι στον 
ευεργέτη του. 
 
Γ2. Ο Αγησίλαος σεβόταν τους ναούς ακόμη και στην εχθρική γη, γιατί είχε τη γνώμη ότι 
πρέπει να έχει κανείς τους θεούς συμμάχους το ίδιο στην εχθρική και στη φιλική χώρα 
(«Ἀγησίλαος ἱερὰ μὲν καὶ τὰ ἐν τοῖς πολεμίοις ἐσέβετο, ἡγούμενος τοὺς θεοὺς οὐχ ἧττον 
ἐν τῇ πολεμίᾳ χρῆναι ἢ ἐν τῇ φιλίᾳ συμμάχους ποιεῖσθαι»). Και δεν έβλαπτε τους ικέτες 
των θεών, ακόμη και εχθροί να ήταν, γιατί πίστευε ότι είναι παράλογο να χαρακτηρίζουμε 
ιερόσυλους όσους κλέβουν τους ναούς και ευσεβείς όσους τραβούν με τη βία τους ικέτες 
από τους βωμούς («ἱκέτας δὲ θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν 
ἐξ ἱερῶν κλέπτοντας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας εὐσεβεῖς 
ἡγεῖσθαι»). Εκείνος ποτέ δεν σταματούσε να λέει συνέχεια πως πίστευε ότι οι θεοί δεν 
αισθάνονται μικρότερη χαρά με τα θεάρεστα έργα απ' ό,τι με τις ιερές θυσίες («ἐκεῖνός γε 
μὴν ὑμνῶν οὔποτ’ ἔληγεν ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ ἁγνοῖς ἱεροῖς 
ἥδεσθαι»). Και κάθε φορά όμως που είχε επιτυχίες, δεν περιφρονούσε τους ανθρώπους, 
αλλά εκδήλωνε την ευγνωμοσύνη του στους θεούς και τελούσε πιο πολλές θυσίες, όταν 
είχε θάρρος ότι θα πετύχει κάτι, απ' όσο όταν προσευχόταν έχοντας επιφυλάξεις για κάτι 
(«ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπότε εὐτυχοίη, οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ᾔδει. καὶ 
θαρρῶν πλείονα ἔθυεν ἢ ὀκνῶν ηὔχετο»).  
 
Γ3.α. 
ἐπανελθεῖν: ἐπάνελθε 
ἔχῃ: σχές 
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β. 
i. νομιοῦσι(ν) 
ii. ὦ ἱκέτα 
 
γ. 
i. τις:  αόριστη αντωνυμία – τισί(ν) 
ii. κάκιον 
iii. μισοῖ-οίη 
 
δ.  
φανήτω 
ὁ εἰδώς 
ὦ χάρι 
 
Γ4. α.   
1. i. τελική πρόταση 
2. ii. ειδική πρόταση 
 
β. Ο λανθάνων υποθετικός λόγος εντοπίζεται στη δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική 
πρόταση «ὁπότε εὐτυχοίη» που εκφέρεται με επαναληπτική ευκτική (εὐτυχοίη) και σε 
συνδυασμό με τις κύριες προτάσεις «οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ᾔδει», 
που αποτελούν τις αποδόσεις του –άρα είναι και σύνθετος–  και εκφέρονται με οριστική 
ιστορικού χρόνου (ὑπερεφρόνει/ᾔδει) δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 
 
γ.  
ἡγούμενος: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος 
«ἐσέβετο», το «Ἀγησίλαος», λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός της 
αιτίας στο ρήμα «ἐσέβετο» 
τοὺς κλέπτοντας: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, λειτουργεί ως αντικείμενο 
στο απαρέμφατο «καλεῖν» 
καλεῖν: άναρθρο τελικό απαρέμφατο, λειτουργεί ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση 
«ἄλογον εἶναι», εννοούμενο υποκείμενο απαρεμφάτου «τινά/ἡμᾶς» 
εὐσεβεῖς: κατηγορούμενο στο αντικείμενο «τοὺς ἀποσπῶντας» μέσω του τύπου 
«ἡγεῖσθαι» του δοξαστικού ρήματος «ἡγοῦμαι» 
 


