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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (NEO) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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4. Λάθος 
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Β1.  
Ο Αριστοτέλης προβάλλει τον εθισμό ως τον κυριότερο τρόπο απόκτησης της 
ηθικής αρετής.  

Για να στηριξεί ότι η ηθική αρετή  καλλιεργείται με την ηθική πράξη 
μεταφέρεται στο χώρο της πολιτικής παρουσιάζοντας το τρόπο που λειτουργούν 
οι νομοθέτες με την προϋπόθεση ότι προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες με τον 
εθισμό να αποκτήσουν την ηθική αρετή, που είναι άλλωστε η πρόθεσή τους στο 
πλαίσιο της επιδίωξης του γενικού καλού.  

Ωστόσο άλλοι οργανώνουν σωστά τον εθισμό και πετυχαίνουν το στόχο 
τους και άλλοι θεσπίζουν τέτοιους νόμους που δεν επιτυγχάνουν τον εθισμό με 
αποτέλεσμα να αποτυχαίνουν και να μην ασκούν τους πολίτες στην ηθική αρετή. 
Αυτή είναι και η αιτία που διαφοροποιεί τα πολιτεύματα σε ορθά και φαύλα: η 
επιτυχία ή  η αποτυχία στο ἐθίζειν τους πολίτες.  

Η λέξη που δεσπόζει στο χωρίο έχοντας το μεγαλύτερο σημασιολογικό 
βάρος είναι η μετοχή ἐθίζοντες και σ' αυτήν αναφέρεται η επαναληπτική 
αντωνυμία αὐτό.  
 

Οι αρετές αναπτύσσονται και καλλιεργούνται εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις- εφόσον δηλαδή ασκηθούν οι άνθρωποι από την παιδική 
τους ηλικία στα ηθικά έργα· εφόσον αναγνωρίσουν την αξία της ηθικής πράξης για 
την πραγμάτωση της ηθικής αρετής- εφόσον εθιστούν στην ηθική πράξη, θα έχουν 
θέσει τα θεμέλια για την τελείωση της αρετής και την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας. Αντίθετα η ηθική φθορά, ο ηθικός ξεπεσμός είναι αποτέλεσμα της 
κακής ή της πλημμελούς εκπαίδευσης. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να 
αναζητήσει ή να αναγνωρίσει μέσα στους κόλπους της πολιτείας τα γνήσια πρότυπα 
αρετής, είναι βέβαιο ότι θα βαδίζει στα τυφλά, έρμαιο των ορέξεων και των παθών 
του. Έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να ανακαλύψει μέσα του τα «φύσει» στοιχεία της 
οντότητας του· και το χειρότερο, δεν θα μπορέσει ποτέ να εκδηλώσει όλες εκείνες τις 
αρετές, με τις οποίες τον φιλοδώρησε η ίδια του η φύση. Αυτός θα διάγει έναν μη 
«πολιτικόν βίον»- μια ζωή που δεν θα τη θέλει ο ίδιος. Παραδομένος στις ηδονές και 
στις πρόσκαιρες απολαύσεις. 
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Επισημαίνεται με επαγωγικό τρόπο η σημασία της άσκησης που 
επαναλαμβάνει την ενέργεια και δημιουργεί εθισμό. Ο Αριστοτέλης παρατηρεί 
ότι υπάρχει καλή και κακή άσκηση, οι τέχνες έχουν κανόνες που διδάσκονται.  

Επομένως η άσκηση αυτή καθαυτή δεν έιναι αρετή, αλλά πρέπει να 
γίνεται με γνώση και εφαρμογή των κατάλληλων κανόνων. Χρειάζεται επομένως 
διδάσκοντες και διδασκαλία πρακτικών κυρίως κανόνων. 
Όσο σημαντική είναι η ηθική πράξη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής, άλλο 
τόσο σημαντική είναι η ενασχόληση με μια τεχνική δραστηριότητα για την 
κατάκτηση μιας τεχνικής-πρακτικής δεξιότητας. 
Αξιοποιεί για αυτό τα παραδείγματα καθώς οι κιθαριστές γίνονται επιδέξιοι, 
αφού πρώτα ασκηθούν στο «κιθαρίζειν»· οι οικοδόμοι γίνονται ικανοί και 
έμπειροι με την πρακτική άσκηση τους στην οικοδομική τέχνη. Αν δεν μάθουν 
όμως την τέχνη του «κιθαρίζειν» και την τέχνη του «οἰκοδομεῖν», θα γίνουν 
αδέξιοι κιθαριστές και κακοί τεχνίτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους 
τεχνίτες. 
Συμπερασματικά· κανένας δεν γίνεται «αγαθός» ή «κακός» από μόνος του- 
κανένας δεν οδηγείται στην «αρετήν» ή στην «κακίαν» αυτόματα, έχοντας μόνον 
τα «φύσει» στοιχεία - οι έμφυτες ιδιότητες-προδιαθέσεις γίνονται «ενεργείς» 
μόνον μέσω της ηθικής διδασκαλίας. 

Με τη χρήση του «επαγωγικού παραδείγματος» ο Αριστοτέλης δείχνει ότι 
στην πράξη η ποιότητα της άσκησης και της μαθητείας προσδιορίζει την 
ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας. Έτσι φαίνεται να αποδέχεται ότι η ποιότητα 
άσκησης και η ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας συνδέονται με σχέση αιτίου 
αποτελέσματος. Με τη σκέψη αυτή ο Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει ότι η 
ηθική αρετή προϋποθέτει τον εθισμό και η ποιότητα της ηθικής αρετής είναι 
ανάλογη της ποιότητας του εθισμού. Θα γίνουμε λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν 
εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες πράξεις σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας 
αρετής. 

Στο τέλος της ενότητας γίνεται λόγος για το διδάξοντα, εκείνον που θα 
παρακολουθεί και θα καθοδηγεί τους κιθαριστές και τους οικοδόμους κατά τη 
διαδικασία εθισμού.  

Το τελικό συμπέρασμα διατυπώνεται υποθετικά κατά τρόπο αρνητικό. 
Τονίζεται έτσι το αντίθετο, δηλαδή η σημασία της διδασκαλίας για την επίτευξη 
του εθισμού, αναφέροντας το ρόλο του νομοθέτη και του δασκάλου. Η άσκηση 
προϋποθέτει διδασκαλία και αυτή είναι έργο του δασκάλου. Η επιτυχία του 
έργου συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.. Ο δάσκαλος 
είναι αυτός που θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί τους ανθρώπους στον 
σωστό εθισμό.Πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την άποψη του ότι η απόκτηση 
της ηθικής αρετής είναι συνυφασμένη με την παιδεία που θα αποκτήσει ο 
άνθρωπος από νεανική ηλικία. 

Επομένως, καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι οι ηθικές αρετές 
δεν είναι έμφυτες, αφού στην αντίθετη περίπτωση ο ρόλος του δασκάλου θα 
ήταν μάταιος. Αντίθετα, οι ηθικές αρετές κατακτώνται με τη σωστή άσκηση, με 
τη διαρκή επανάληψη ηθικών πράξεων.    
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Β2. Κάθε έργο τέχνης θεωρείται επιτυχημένο, όταν ο δημιουργός του 
εξισορροπεί τις αντιθέσεις ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη, 
επιδιώκοντας την ιδανική μεσότητα: τότε φθάνει στην ποιοτική του τελειότητα‧ 
εφόσον τα έργα της τέχνης ακολουθούν το μέσον, τα τέλεια έργα τέχνης κινούνται ανάμεσα 
στην υπερβολή και στην έλλειψη. 
Κριτήριο ασφαλέστατο για την εκτίμηση της αξίας ενός έργου τέχνης είναι το αν 
στο έργο αυτό δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό, και ακόμη το αν το έργο αυτό 
δεν παρουσιάζει καμία αδυναμία-έλλειψη· αν δηλαδή τα έχει όλα στο μέτρο που 
πρέπει. Έτσι, και οι έμπειροι και επιδέξιοι και οι ικανοί τεχνίτες φροντίζουν 
έτσι ώστε να δώσουν στα δημιουργήματα τους όλα τα χαρακτηριστικά του 
«τελείου». 

Η παραμικρή πρόσθεση ή αφαίρεση αναιρεί την ισορροπία και καταστρέφει 
την μεσότητα.  

Το μέτρο πρέπει να τηρείται και στην τέχνη, άποψη και του Πλάτωνα. Έτσι 
οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα ένιωθαν ευχαρίστηση βλέποντας τα έργα τέχνης των 
ανατολικών λαών με τις κολοσσιαίες διαστάσεις.  
Ο όρος «επιστήμη» είναι ταυτόσημος με τον όρο «τέχνη»=κάθε τεχνική εργασία, 
κάθε τεχνική δεξιότητα ή επιτηδειότητα και αντιστοιχεί στο προς ἡμᾶς μέσον. 

ο Αριστοτέλης μας προϊδεάζει για τη στενότατη συνάφεια αρετής και 
μεσότητας· αφού για ένα έργο τέχνης, που αναφέρεται στον κόσμο των 
παραστάσεων και αποτελεί συχνότατα αντικείμενο εποπτείας, η μεσότητα 
αναμφισβήτητα σημαίνει τελειότητα και αφού η αρετή πραγματώνει τη 
μεσότητα ουσιαστικότερα και τελειότερα από την τέχνη, η αρετή είναι η κατ' 
εξοχήν μεσότητα που βρίσκει στην αρετή την αυθεντικότερη έκφρασή της.  

Ακριβεστέρα πάντων δεν είναι η αρετή καθαυτή, αλλά η επιστήμη που 
την προσδιορίζει, η ηθική. Η ηθική μπορεί να θεωρηθεί και τέχνη «ἀμείνων 
πάσης τέχνης», όταν την παρακολουθούμε στο στάδιο της εφαρμογής της από 
τους ανθρώπους και προσπαθούμε να την πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας με 
την έρευνα, τη γνώση, τον αγώνα, την άσκηση. Η ανακάλυψη και εφαρμογή της 
μεσότητας και του μέτρου είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη. 
Η ακρίβεια των έργων της αρετής και η ανωτερότητα τους έναντι των έργων 
οποιασδήποτε τέχνης-επιστήμης έγκειται στην τελειότητα που προσδίδει στον 
άνθρωπο η ενεργητική αυτή κατάσταση της ψυχής, που είναι το ανώτερο και 
πολυτιμότερο πράγμα απ' όλα τα άλλα, όπως υποστηρίζει ο Πλάτωνας στην 
Πολιτεία του. 
Η υπεροχή των έργων της αρετής και η ανύψωση τους σε ανώτερο επίπεδο από 
εκεί που τοποθετούνται τα έργα των τεχνών είναι προϊόν της ανθρωπιστικής 
πίστης των αρχαίων Ελλήνων στα έργα του ανθρώπου ως ανθρώπου που 
διέκριναν οι αρχαίοι τη θεϊκή μας «μοίρα», τη δύναμη δηλαδή που μας έδωσε η 
φύση μας έτσι ώστε να υπερβαίνουμε την υλική μας υπόσταση και να 
στρεφόμαστε στα έργα της αρετής, στα υψηλά εκείνα έργα που θα μας 
οδηγήσουν στην ολοκλήρωση και τελείωση μας. Αυτή η θεϊκή σφραγίδα εξάλλου 
είναι εκείνη που μας έκανε έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε απ' όλα τα έμβια όντα.  
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Η ακρίβεια της ηθικής αρετής είναι αυτή που την καθιστά ανώτερη από κάθε 
άλλη τέχνη· κι αυτή η ανωτερότητα, έγκειται στην τελειότητα των έργων της 
αρετής, αφού είναι προϊόντα της ψυχής, που είναι το πολυτιμότερο απ' όλα τα 
συστατικά στοιχεία της ανθρώπινης οντότητας. 

Κατά τον Αριστοτέλη λοιπόν όχι μόνο η αρετή αλλά και η φύση υπερέχει από 
την τέχνη. Αν και στη φύση και στη σχέση επιστήμη-τέχνη, αρετή-φύση 
αναφέρεται ευκαιριακά, η φύση κυριαρχείται από την ιδέα του σκοπού, γιατί 
εκπληρώνει στόχους που χαρακτηρίζονται από την ιδέα της τελειότητας, της 
ολοκλήρωσης των όντων. 

Συγκρίνοντας ο Αριστοτέλης τις τρεις αυτές έννοιες μεταξύ τους διαπιστώνει 
ένα κοινό γνώρισμα, τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές. Η τέχνη 
μορφοποιεί την ύλη, η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου 
μορφοποιεί στην ουσία τον άνθρωπο και άρα είναι ανώτερη από την τέχνη. Η 
φύση που δημιουργεί και αυτή μορφές είναι και αυτή ανώτερη από την τέχνη· 
κάθε φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειότερη μορφή της, προς την 
ολοκλήρωση, ενώ τα έργα της βάναυσης ή καλής τέχνης μένουν αμετάβλητα δεν 
τείνουν πουθενά, γι'αυτό η τέχνη μιμείται τη φύση,  
 
Β3.  
α.  Λάθος 
β.  Λάθος 
γ.  Λάθος 
δ.  Λάθος 
ε.  Σωστό  
 
Β4. 
 νομοθέται 
ἐθίζοντες 
φθείρεται 
ἒσονται 
εἶχεν 
βλέποντες 
σῳζούσης 
λέγομεν 
ἀφελεῖν 
ὑπερβολῆς 
 
Β5. 
Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, η πολιτική αρετή  αναφέρεται ως «ἀνδρός 
ἀρετήν» που συνιστούν η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη και η οσιότητα  που 
αποτελούν τα μέρη της αρετής, τα τρία μόρια της κατά τον Πρωταγόρα.  

Με τη φράση «ἀνδρός ἀρετήν» υποννοείται ότι στην ανδροκρατούμενη 
κοινωνία μόνο οι άνδρες είναι αυτοί που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή.  

Αφετηρία ήταν η πρόταση ότι, αφού υπάρχει πόλη ως οργανωμένη 
κοινότητα, υπάρχει ένα συνεκτικό στοιχείο, θεμελιώδες για την ίδια την 
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ύπαρξη και τη διατήρηση της που είναι η ἀνδρός ἀρετή, η πολιτική αρετή, που 
τη συναποτελούν η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη και η οσιότητα. Αφού υπάρχει 
λοιπόν αυτό το ένα, τότε πρέπει όλοι να μετέχουν σ’ αυτό και όποιος δε 
μετέχει, ούτε διδασκόμενος ούτε κολαζόμενος, να τιμωρείται με εξορία από την 
πόλη ή με θάνατο. Η οργανωμένη ζωή δε θα ήταν εφικτή χωρίς το αίσθημα 
σεβασμού και δικαίου.  Η οργανωμένη κοινωνική ζωή επιβάλλει κανόνες, 
νόμους. Οι νόμοι αυτοί δεν είναι φυσικοί γενικά, αλλά «φυσικοί για την 
κοινωνική ζωή», επειδή είναι αναγκαίοι. Γι' αυτό και είναι σκληρές οι ποινές 
στους παραβάτες τους, σε όσους δηλαδή δε ρυθμίζουν τη ζωή και τη 
συμπεριφορά τους σύμφωνα με την πολιτική αρετή - με τη δικαιοσύνη, τη 
σωφροσύνη, την οσιότητα. Η οπτική του Πρωταγόρα είναι χρησιμοθηρική 
προκειμένου ως σοφιστής να δικαιολογήσει το επάγγελμά του. Χρησιμοποιεί 
κάθε μέσο για τη διδασκαλία της ηθικής αρετής τόσο τις νουθεσίες όσο και τις 
τιμωρίες. 

Αντίθετα για τον Αριστοτέλη αν και η πολιτική με την ηθική αρετή 
ταυτίζονται Η πολιτική είναι ηθική, γιατί σκοπός της είναι η ηθική προαγωγή 
των πολιτών. Η πολιτική δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι αυταξία ούτε 
αυτοσκοπός των αρχόντων, αλλά υποστηρίζει και επιβάλλει τον ηθικό βίο στους 
πολίτες. Η ηθική τελείωση του συνόλου ως έργο της πολιτικής κοινότητας 
αποτελεί βασική θέση τόσο της Σωκρατικής όσο και της Πλατωνικής 
διδασκαλίας.  
Ο Αριστοτέλης θεωρεί ως σπουδαιότερη υπόθεση μιας πόλης την αγωγή των 
νέων, προκειμένου να τους διαπλάσει και να τους κάνει «αγαθούς πολίτας». Η 
ασφαλέστερη εγγύηση, λοιπόν, για τη δημιουργία της «αγαθής πολιτείας» είναι η 
εκπαίδευση των πολιτών σύμφωνα με το πνεύμα του πολιτεύματος - κι αυτό 
γιατί, ακόμη και οι χρησιμότεροι νόμοι, οι οποίοι ίσως και να μην ψηφίστηκαν 
με τη συμφωνία όλων των πολιτών, είναι εντελώς άχρηστοι, αν οι πολίτες δεν 
έχουν εξοικειωθεί με το πολίτευμα μέσα από τον εθισμό και την αγωγή. 
Έργο, λοιπόν, του νομοθέτη είναι να εξευγενίσει τους πολίτες, εθίζοντας τους 
στην ηθική πράξη - αν δεν ακολουθεί ο άρχοντας-θεσμοθέτης τη σωστή μέθοδο, 
αποτυγχάνει - κι όταν αποτυγχάνει ο νομοθέτης, η πολιτεία φθείρεται, 
καταστρέφεται. Αν πάλι η αγωγή της νεολαίας αφεθεί στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία, οι πολίτες διασπώνται - εκείνοι που έχουν πολλά αγαθά και δύναμη 
και πλούτο, δεν θέλουν ούτε μπορούν να υποταχθούν στην εξουσία του 
κράτους. Από το άλλο μέρος, οι φτωχοί δεν έχουν τη δύναμη να γευτούν και να 
γνωρίσουν την αξία της ηθικής αρετής. 
Για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής απαραίτητη κρίνεται η συμβολή του 
διδάσκοντος και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης γενικότερα, γιατί η ηθική 
ποιότητα του κάθε ανθρώπου προκύπτει όχι απλώς από την άσκηση, αλλά από 
την ποιότητα της άσκησης που έχει προηγηθεί. Ο δάσκαλος θα δώσει τον 
προσανατολισμό του ορθού εθισμού διδάσκοντας τους κανόνες της αρετής, τους 
τρόπους εφαρμογής τους και εκπαιδεύοντας στην ορθή άσκηση. Ο δάσκαλος 
είναι αυτός που παρακολουθεί και καθοδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό 
εθισμό. Το ίδιο απαραίτητος είναι ο δάσκαλος και στις τέχνες, διότι αυτός θα 
διδάξει τον ασκούμενο σε μια τέχνη τους κανόνες της και τον σωστό τρόπο 
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εφαρμογής τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του νομοθέτη στην πόλη: 
αποτελεί τον δάσκαλο των πολιτών, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα σωστά μέσα, 
δηλαδή τους σωστούς νόμους, θα διδάξει τους πολίτες τι είναι δίκαιο και τι 
άδικο, θα ορίσει τους κανόνες της δίκαιης και ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην 
πόλη και θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση των ηθικών αρετών και, άρα, στην 
ευδαιμονία Πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την άποψη του ότι η απόκτηση της 
ηθικής αρετής είναι συνυφασμένη με την παιδεία που θα αποκτήσει ο άνθρωπος 
από νεανική ηλικία. 

  
Γ1. 
Αν όμως κάποιος με ρωτούσε: Αλήθεια, και αν κάποιος αδικεί την πόλη, λες ότι 
πρέπει και με αυτόν να ζούμε ειρηνικά; ∆ε θα το ισχυριζόμουν. Αλλά 
περισσότερο λέω ότι πολύ γρηγορότερα θα τιμωρούσαμε αυτούς αν κανέναν δεν 
αδικούσαμε .∆ιότι δεν θα είχαν κανέναν σύμμαχο. 
 
Γ2.Ο Ξενοφώντας υποστηρίζει πως ο η ειρήνη είναι προτιμότερη του πολέμου 
στηριζόμενος στα γεγονότα του παρελθόντος. Κατά την περίοδο της ειρήνης 
υπάρχει οικονομική ανάπτυξη καθώς εισάγονται πολλά χρήματα και ο καθένας 
μπορεί να τα αξιοποιήσει όπως επιθυμεί. Αντίθετα  στην περίοδο του πολέμου 
παρατηρείται οικονομική ύφεση καθώς όχι μόνο δεν υπάρχουν έσοδα αλλά και 
τα χρήματα ξοδεύονται σε πολλές και ποικίλες ανάγκες. 
Επιπλέον, σε μια ειρηνική περίοδο η πόλη αποκτά συμμάχους, σε διπλωματικό 
επίπεδο, αλλά και υγιείς διακρατικές σχέσεις καθώς κανένας δεν αδικεί την 
πόλη. Υπογραμμίζει όμως πως η μόνη περίπτωση δίκαιου πολέμου είναι όταν 
καταστρατηγούνται τα δικαιώματα . 
 
Γ3.α.  
ἐκλιπούσας   : ἐξέλειπες 
εἰσελθούσας   : εἰσῄεις/εἰσῄεισθα 
καταδαπανηθείσας : κατεδαπανῶ 
 
β. μᾶλλον  : μάλα –μάλιστα  
θᾶττον  : ταχέως-τάχιστα 
 
γ.  
τις   : τισί 
προσόδους  : οἱ πρόσοδοι 
πολίταις : ὦ πολῖτα  
 
Γ4.α. 
ἤ εἰρήνην:  β΄όρος σύγκρισης μέσω του συγκριτικού κερδαλεώτερον 
ταῦτα:  υποκείμενο του ρήματος κριθείη, αττική σύνταξη 
τῶν προσόδων:  ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική διαιρετική 

από το πολλάς 
ἄγειν:  τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο χρή 



   
                                                                                                                                             

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»                                                             http://www.epil.gr 

Ιατροπούλου 3 & Χρυσ. Παγώνη 12 - Καλαμάτα                                   τηλ.:  27210-95352 & 96390    
 

 
β. ἀνενεχθέντα:κατηγορηματική μετοχή καθώς εξαρτάται από το ρήμα  εὑρήσει 
και αναφέρεται στο αντικείμενο της μετοχής χρήματα 
 
γ. Στον πλάγιο λόγο 
Υπόθεση: εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες· 
Απόδοση: ὅτι πολὺ θᾶττον ἂν τιμωροίμεθα αὐτούς 
Στον ευθύ λόγο : 
Υπόθεση: εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες· 
Απόδοση: πολὺ θᾶττον ἂν τιμωροίμεθα αὐτούς 
 Σχηματίζει την απλή σκέψη του λέγοντος 
 
Αντίθετο του πραγματικού 
Υπόθεση: εἰ μηδένα ὑπήρχομεν ἀδικοῦντες· 
Απόδοση: πολὺ θᾶττον ἂν ἐτιμωρούμεθα αὐτούς 
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