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ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ: 

 

 

 

Γ1. (20 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

Η ξεηνξηθή είλαη αλάινγε κε ηελ δηαιεθηηθή. Γηαηί θαη νη δύν 

αζρνινύληαη κε θάπνηα ηέηνηα (δεηήκαηα) ηα νπνία θαηά θάπνην ηξόπν 

είλαη θνηλά ζε όινπο ζην λα ηα γλωξίδνπλ θαη όρη ζε θάπνηα επηζηήκε 

δηαθξηηή.  Γη’ απηό θαη όινη θαηά θάπνην ηξόπν κεηέρνπλ θαη ζηηο δύν 

(ξεηνξηθή θαη δηαιεθηηθή). Όινη ινηπόλ κέρξη θάπνην ζεκείν επηρεηξνύλ 

(πξνζπαζνύλ) θαη λα ππνβάιινπλ ζε εμέηαζε θαη λα ινγνδνηνύλ θαη λα 

απνινγνύληαη θαη λα απεπζύλνπλ θαηεγνξίεο. Από ηνπο πνιινύο όκωο 

άιινη πξάηηνπλ απηά ρωξίο ζρέδην θαη άιινη από ζπλήζεηα ωο 

απνηέιεζκα άζθεζεο. Από ηε ζηηγκή  όκωο πνπ θαη ηα δύν είλαη 

ελδερόκελα, είλαη θαλεξό όηη ζα ήηαλ δπλαηόλ  απηά λα πξάηηνπλ θαη κε 

κέζνδν. Γηα πνην ιόγν ινηπόλ πεηπραίλνπλ θαη απηνί πνπ ελεξγνύλ από 

ζπλήζεηα θαη απηνί πνπ ελεξγνύλ ηπραία, είλαη δπλαηό λα εμεηάζεη θαλείο 

ηελ αηηία, όινη ηόηε ζα ζπκθωλνύζαλ όηη ηέηνηνπ είδνπο δηεξεύλεζε είλαη 

έξγν (κηαο) ηέρλεο. 

 

 

 

 

 

Γ2. Α   (4 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

ἀθωξηζκέλεο : ἀθωξίζζε 

ὑπέρεηλ : ὑπόζρεο 
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πνιιῶλ: πιείζηαηο 

δξῶζηλ : δξώληωλ 

 

 

Γ2.β     (6 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

« ηά δε ηνηαῦηα ἤδε πᾶο ἂλ ὁκνινγήζαη ηερλῶλ ἔξγα εἶλαη» 

 

 

Γ3. Α   (4 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

ηῇ δηαιεθηηθῇ : δνηηθή αληηθεηκεληθή ωο εηεξόπηωηνο πξνζδηνξηζκόο ζην 

ἀληίζηξνθνο 

 

ἐμεηάδεηλ: ηειηθό απαξέκθαην ωο αληηθείκελν ζην ξήκα ἐγρεηξνῦζηλ 

(ηαπηνπξνζωπία) 

 

ζεωξεῖλ: ππνθείκελν ζην απξόζωπν ξήκα ἐλδέρεηαη 

 

ἔξγνλ: θαηεγνξνύκελν ιόγω ηνπ εἶλαη ζην ηνηνῦηνλ  

 

 

 

Γ3. Β  (2 ΜΟΝΑΓΔ)  

 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή πξόηαζε( ππνιαλζάλεη ε έλλνηα 

ηνπ ρξόλνπ). Εηζάγεηαη κε ηνλ αηηηνινγηθό ζύλδεζκν ἐπεί. Εθθέξεηαη κε 

νξηζηηθή  (ἐλδέρεηαη) γηαηί δειώλεη αηηία πξαγκαηηθή- αληηθεηκεληθή. 

Σπληαθηηθά ιεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο αηηίαο ζηελ 

έθθξαζε δῆινλ (ἐζηί). 

 

 

Γ3. Γ (4 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

- ηῶλ κέλ πνιιῶλ: γεληθή δηαηξεηηθή ωο εηεξόπηωηνο πξνζδηνξηζκόο 

ζηελ ιέμε νἱ κέλ. 

- εἰθῆ: επίξξεκα ηξόπνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ην ξήκα δξῶζηλ. 

- ηαῦηα: ζύζηνηρν αληηθείκελν ζην ξήκα δξῶζηλ. 

- δηα ζπλήζεηαλ: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο αηηίαο ζην ελλννύκελν 

ξήκα δξῶζηλ. 


