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ΓЁΛȱ ЀΔȇȱ ΦΒϟΝΑȱ ΩΕΛΉΘ΅ǯȱ ΐΉΘΤȱ ΐΉ·ΣΏΝΑȱ Έξȱ ΗΐΉϟΝΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΓЁȱ Έφȱ ΘΓȱ ΦΐΣΕΘΙΕϱΑȱ ·Ήȱ ΘχΑȱ ΈϾΑ΅ΐΑ
Δ΅Ε΅ΗΛϱΐΉΑΓȱ ΘΓϧΖȱ ΘΉȱ ΑІΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΘΓϧΖȱ σΔΉΘ΅ȱ Ό΅Ιΐ΅ΗΌΗϱΐΉΌ΅ǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΓЁΈξΑȱ ΔΕΓΗΈΉϱΐΉΑΓȱ ΓЄΘΉ
͟ΐφΕΓΙȱ πΔ΅ΑνΘΓΙȱ ΓЄΘΉȱ ϵΗΘΖȱ σΔΉΗȱ ΐξΑȱ Θϲȱ ΅ЁΘϟΎ΅ȱ ΘνΕΜΉǰȱ ΘЗΑȱ Έȇȱ σΕ·ΝΑȱ ΘχΑȱ ЀΔϱΑΓ΅Αȱ ψ
ΦΏφΌΉ΅ȱ ΆΏΣΜΉǰȱ ΦΏΏΤȱ ΔκΗ΅Αȱ ΐξΑȱ ΌΣΏ΅ΗΗ΅Αȱ Ύ΅Ϡȱ ·ϛΑȱ πΗΆ΅ΘϲΑȱ ΘϜȱ ψΐΉΘνΕθȱ ΘϱΏΐϙ
Ύ΅Θ΅Α΅·ΎΣΗ΅ΑΘΉΖȱ ·ΉΑνΗΌ΅ǰȱ Δ΅ΑΘ΅ΛΓІȱ Έξȱ ΐΑΐΉϧ΅ȱ Ύ΅ΎЗΑȱ ΘΉȱ ΎΦ·΅ΌЗΑȱ ΦϟΈ΅
ΒΙ·Ύ΅ΘΓΎϟΗ΅ΑΘΉΖǯȱ ΔΉΕϠȱ ΘΓ΅ϾΘΖȱ ΓЇΑȱ ΔϱΏΉΝΖȱ ΓϣΈΉȱ ΘΉȱ ·ΉΑΑ΅ϟΝΖȱ ΈΎ΅ΓІΑΘΉΖȱ ΐχȱ ΦΚ΅ΕΉΌϛΑ΅
΅ЁΘχΑȱ ΐ΅ΛϱΐΉΑΓȱ πΘΉΏΉϾΘΗ΅Αǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΘЗΑȱ ΏΉΔΓΐνΑΝΑȱ ΔΣΑΘ΅ȱ ΘΑΤȱ πΌνΏΉΑȱ ΉϢΎϲΖȱ ЀΔξΕȱ ΅ЁΘϛΖ
ΎΣΐΑΉΑȎǯ
Α.

Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα: ȍΐΉΘΤ
ΐΉ·ΣΏΝΑȱΈξȱΗΐΉϟΝΑȱǯǯǯȱЀΔξΕȱ΅ЁΘϛΖȱΎΣΐΑΉΑȎǯ
Μονάδες 10

Β.
Β1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα
στοιχεία του διδαγµένου κειµένου.
Μονάδες 10
ȍ̓΅ΑΘ΅ΛΓІȱ Έξȱ ΐΑΐΉϧ΅ȱ Ύ΅ΎЗΑȱ ΘΉȱ ΎΦ·΅ΌЗΑȱ ΦϟΈ΅ȱ ΒΙ·Ύ΅ΘΓΎϟΗ΅ΑΘΉΖȎǱ Γιατί ο Περικλής
αναφέρεται εδώ όχι µόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες της Αθήνας;
Μονάδες 10
Να αναλύσετε τη βασική επιφύλαξη που διατυπώνει ο Περικλής — στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί — σχετικά µε τη δυνατότητα του λόγου να πείσει τους ακροατές
και να εκθέσετε το επιχείρηµα, µε το οποίο παρακάµπτει την επιφύλαξη αυτή στο
παρακάτω απόσπασµα: ȍБΖȱΓЁȱΏϱ·ΝΑȱπΑȱ ΘХȱΔ΅ΕϱΑΘȱ ΎϱΐΔΓΖȱ ΘΣΈΉȱ ΐκΏΏΓΑȱύȱ σΕ·ΝΑȱπΗΘϠΑ
ΦΏφΌΉ΅ǰȱ΅ЁΘχȱψȱΈϾΑ΅ΐΖȱΘϛΖȱΔϱΏΉΝΖǰȱϋΑȱΦΔϲȱΘЗΑΈΉȱΘЗΑȱΘΕϱΔΝΑȱπΎΘΗΣΐΉΌ΅ǰȱΗΐ΅ϟΑΉȎǯ
ǻΎΉΚǯȱŚŗǼ

Β2.
Β3.

̋ΓΙΎΙΈϟΈȱ̓ΉΕΎΏνΓΙΖȱ̈ΔΘΣΚΓΖǰȱǻřśǼ
[...] Γιατί είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς µ’ επιτυχία, εκεί που µε κόπο εξασφαλίζεται η
εντύπωση ότι λέει την αλήθεια. Κι αυτό, γιατί ο ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα και τ’
ακούει µ’ ευνοϊκή διάθεση, ίσως θα σχηµάτιζε τη γνώµη ότι τα λεγόµενα είναι κάπως κατώτερα,
σε σύγκριση µ’ αυτά που και θέλει ν’ ακούει και τα ξέρει καλά· όµως, αυτός που δεν τα γνώρισε,
θα σχηµάτιζε τη γνώµη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει φθόνο, αν τυχόν ακούσει
κάτι που ξεπερνά τη δική του δύναµη. Γιατί µόνο ως εκείνο το σηµείο ανέχεται ο άνθρωπος ν’
ακούει επαίνους που λέγονται για άλλους, ως εκεί που κι ο καθείς πιστεύει ότι είναι ικανός να
κατορθώσει κάτι απ’ όσα άκουσε· όµως, για καθετί που ξεπερνά τη δύναµή του, κυριεύεται απ’
την πρώτη στιγµή από φθόνο, κι έτσι δεν δίνει πίστη.
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Μονάδες 10
Β4.
Β5.

Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του Περικλή;
Μονάδες 10
Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
Δ΅ϟΈΉΙΗΑǰȱΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖǰȱΎ΅ΘΣΐΉΐΜΑǰȱπΗΆ΅ΘϱΑǰȱΏΉΔΓΐνΑΝΑǯ
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆. ΙV.16.

̝ΏΏΤȱΐχΑȱΎ΅ϠȱϳΐϱΑΓΣȱ·Ήȱΐν·ΗΘϱΑȱΘΉȱΦ·΅ΌϲΑȱΈΓΎΉϧȱΘ΅ϧΖȱΔϱΏΉΗΑȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΔΏΉΗΘΣΎΖ
πΑȱ΅ЁΘ΅ϧΖȱ΅ϣȱ ΘΉȱ ·ΉΕΓΙΗϟ΅ȱ Ύ΅Ϡȱ Γϡȱ ΩΕΗΘΓȱ ΩΑΈΕΉΖȱ Δ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅ȱ ΘΓϧΖȱ ΔΓΏϟΘ΅Ζȱ ϳΐΓΑΓΉϧΑǰȱ Ύ΅Ϡ
Δ΅ΑΘ΅ΛΓІȱ πΑȱ ΘϜȱ ̴ΏΏΣΈȱ ΑϱΐΓΖȱ ΎΉϧΘ΅ȱ ΘΓϿΖȱ ΔΓΏϟΘ΅Ζȱ ϴΐΑϾΑ΅ȱ ϳΐΓΑΓφΗΉΑǰȱ Ύ΅Ϡȱ Δ΅ΑΘ΅ΛΓІ
ϴΐΑϾΓΙΗȱ ΘϲΑȱ ϵΕΎΓΑȱ ΘΓІΘΓΑаȱ ΓϨΐ΅ȱ Έȇȱ π·Аȱ Θ΅ІΘ΅ȱ ·ϟ·ΑΉΗΌ΅ȱ ΓЁΛȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖȱ ΛΓΕΓϿΖ
ΎΕϟΑΝΗΑȱ Γϡȱ ΔΓΏϧΘ΅ǰȱ ΓЁΈȇȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖȱ ΅ЁΏΘΤΖȱ πΔ΅ΑЗΗΑǰȱ ΓЁΈȇȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖ
ΔΓΘΤΖȱ ΅ϡΕЗΑΘ΅ǰȱ ΓЁΈȇȱ ϣΑ΅ȱ ΘΓϧΖȱ ΅ЁΘΓϧΖȱ ϊΈΝΑΘ΅ǰȱ ΦΏΏȇȱ ϣΑ΅ȱ ΘΓϧΖȱΑϱΐΓΖȱ ΔΉϟΌΝΑΘ΅ǯȱ ΘΓϾΘΓΖȱ ·ΤΕ
ΘЗΑȱ ΔΓΏΘЗΑȱ πΐΐΉΑϱΑΘΝΑǰȱ ΅ϡȱ ΔϱΏΉΖȱ ϢΗΛΙΕϱΘ΅Θ΅ϟȱ ΘΉȱ Ύ΅Ϡȱ ΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅ȱ ·ϟ·ΑΓΑΘ΅аȱ ΩΑΉΙȱ Έξ
ϳΐΓΑΓϟ΅ΖȱΓЄΘȇȱΪΑȱΔϱΏΖȱΉЇȱΔΓΏΘΉΙΌΉϟȱΓЄΘȇȱΓϨΎΓΖȱΎ΅ΏЗΖȱΓϢΎΌΉϟǯ
Γ1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.

Μονάδες 20

Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα
συµπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυµία να γραφεί στο γένος και στον
αριθµό που βρίσκεται ο τύπος του κειµένου, που δίνεται).

ΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅
Επίρρηµα
Θετικός

Συγκριτικός

ΘΓІΘΓΑ

Αντωνυµία
Γενική

∆οτική

Κλητική
Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
΅ϡΕЗΑΘ΅Ǳ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´
στη φωνή που βρίσκεται.
ΔΉϟΌΝΑΘ΅Ǳ τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
πΐΐΉΑϱΑΘΝΑǱ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου
στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
Φ·΅ΌϱΑǰȱΉϨΑ΅ǰȱΘ΅ІΘ΅ǰȱΘΓϾΘΓΖǰȱΘЗΑȱΔΓΏΘЗΑǯ
Μονάδες 5
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Γ3.β. ȍΓϡȱΩΕΗΘΓȱΩΑΈΕΉΖȱΔ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅ȱΘΓϧΖȱΔΓΏϟΘ΅ΖȱϳΐΓΑΓΉϧΑȎǱ
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας (Μονάδες 3).
Μονάδες 5
∆ιευκρίνιση
Στο τέλος της εκφώνησης της ερώτησης Β1 προστίθεται: (κεφάλαιο 41)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Και αφού παρουσιάσαµε τη δύναµη µας µε µεγάλες απτές αποδείξεις και βέβαια όχι χωρίς
µάρτυρες, θα γίνουµε αντικείµενο θαυµασµού και από τους σύγχρονους και από τους
µεταγενέστερους και χωρίς καθόλου να έχουµε ανάγκη από ένα Όµηρο ως υµνητή ούτε από
κανέναν άλλο που µε τα λόγια του θα δώσει µια πρόσκαιρη χαρά, την ιδέα όµως που θα
σχηµατιστεί για τα έργα µας η αλήθεια θα βλάψει, αλλά (θα προκαλούµε θαυµασµό), γιατί
αναγκάσαµε κάθε θάλασσα και στεριά να γίνει πέρασµα στην τόλµη µας και στήσαµε παντού
µνηµεία αιώνια και των επιτυχιών µαζί και των αποτυχιών µας. Για µια τέτοια λοιπόν πόλη κι
αυτοί εδώ, πιστεύοντας ότι ήταν καθήκον τους να µην χαθεί αυτή, πέθαναν πολεµώντας
γενναία, και από όσους µένουν στη ζωή είναι φυσικό ο καθένας να θέλει µε προθυµία να µοχθεί
για χάρη της.
Β.1

Μετά από τον ύµνο της Αθήνας και τον τονισµό της παιδευτικής δύναµής της,
αποκαλώντας την "παίδευσιν της Ελλάδος", αναφέρεται στην πολύπλευρη ικανότητα του
Αθηναίου πολίτη, τη µεγάλη ευστροφία του και την αυτάρκειά του, "Ύ΅Όдȱ ρΎ΅ΗΘΓΑȱ ΈΓΎΉϧΑȱ ǳ
΅ЄΘ΅ΕΎΉΖȱΔ΅ΕνΛΉΗΌ΅Ȉǯ Υπάρχει ένας χαρακτηρισµός του Αθηναίου πολίτη ουσιαστικός: σε πολλές
και ποικίλες εκδηλώσεις της ζωής µπορεί µε "χάρη και ευστροφία" να παρέχει τον εαυτό του
ακεραιωµένο. Η αυτάρκεια που χαρακτηρίζει την Αθήνα, χαρακτηρίζει και τον πολίτη της.
Μπορεί ο κάθε Αθηναίος να είναι συγχρόνως τέλειος επαγγελµατίας, πολιτικός, πολεµιστής,
καλλιτέχνης κλπ. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τους τοµείς που διακρίθηκαν ο Σόλων
(νοµοθέτης, ποιητής, στρατηγός, έµπορος) ή ο Ξενοφών (στρατηγός, ιστορικός, φιλόσοφος,
κτηµατίας κλπ) ή και ο ίδιος ο Περικλής. Αυτή η ικανότητα της πολύπλευρης δραστηριότητας
ήταν παιδευτικός καρπός της πολιτείας, απαύγασµα της "επιτηδεύσεως και των τρόπων" της
Αθηναϊκής δηµοκρατίας. Ανάµεσα στην πόλη και στον πολίτη υπάρχει µια διαλεκτική σχέση που
διέπει τη δοµή όλου του Επιταφίου. Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι έρχεται σε αντιπαράθεση µε
τη µονολιθικότητα του Σπαρτιάτη που ήταν καλός πολεµιστής και τίποτα άλλο.
Β.2

Στο χωρίο αυτό ο θαυµασµός του Θουκυδίδη για την Αθήνα και το µεγαλείο της παίρνει
διθυραµβικό τόνο. Με τη λέξη "µνηµεία" πρέπει να εννοηθεί κάτι που µένει και θυµίζει επιτυχίες
ή αποτυχίες, νίκες ή ήττες και όχι κτίσµατα επιβλητικά και σπουδαία, που θυµίζουν συµφορές
στους εχθρούς και ευεργεσίες στους φίλους. Αποτυχία λ.χ. ήταν όταν τόλµησε η ελληνική
πολιτεία να χτυπήσει την περσική δύναµη στη Μέµφη της Αιγύπτου (454 π.Χ.) ενώ επιτυχία ο
θρίαµβος του Κίµωνα στις όχθες του Ευρυµέδοντα (468 π.Χ.) στην Παµφυλία της Μ. Ασίας. Έτσι
θέλει να τονιστεί ότι για την υστεροφηµία ενός µεγάλου λάού η ανάµνηση µεγαλόπνοων
επιχειρήσεων που απέτυχαν, έχει την ίδια σηµασία µε την ανάµνηση των θριάµβων του. Με την
αποφυγή τονισµού µόνο των επιτυχιών δεν παρουσιάζεται υπερβολικός, µετριάζει τον
διθυραµβικό τόνο του και κερδίζει σε αντικειµενικότητα.
Β.3

Στο προοίµιο του Επιταφίου λόγου του ο Περικλής εκφράζει ορισµένες επιφυλάξεις
σχετικά µε την εκφώνηση του λόγου και τη δυνατότητα του ίδιου ως οµιλητή να πείσει τους
ακροατές και να σταθεί / φανεί αντάξιος των προσδοκιών τους. Ο Περικλής λοιπόν εντοπίζει
ορισµένες δυσκολίες που σχετίζονται µε τη σύσταση του ακροατηρίου του. Συγκεκριµένα µέσα
στους κόλπους των ακροατών / στο πλήθος των ακροατών διακρίνει αυτούς που ξέρουν καλά
τα λέγοντα, προφανώς επειδή ήταν παρόντες σ' αυτά και πολέµησαν µαζί µε τους νεκρούς κι
αυτούς που δεν τα γνωρίζουν, πιθανότατα δηλαδή τους µεγάλης ηλικίας Αθηναίους που δεν
έπαιρναν µέρος σε εκστρατείες εκτός Αττικής. Οι πρώτοι επιθυµούν να παρουσιαστούν τα
πολεµικά γεγονότα µε τρόπο που θα εξυψώσει και τους ίδιους. Αυτοί λόγω προσωπικής βίωσης
και συµµετοχής παρασύρονται από το συναίσθηµα και τηρούν µια "µεροληπτική" στάση. Οι
δεύτεροι είναι περισσότερο δύσπιστοι και πιο απαιτητικοί. Αυτοί είναι διατεθειµένοι να
αποδεχθούν µόνο όσα ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνάµεις, ενώ αµφισβητούν όσα δεν
µπορούν να κατορθώσουν. Αυτή η "δυσκολία" τους κατά τον ρήτορα εκπορεύεται από την φύση
του ανθρώπου. Εδώ ο Περικλής ως καλός γνώστης της ψυχολογίας του πλήθους προβαίνει σε
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µια διαχρονική ψυχολογική παρατήρηση για το φθόνο "γιατί µόνο ως εκείνο ... δε δίνει πίστη".
Συµπερασµατικά και οι δύο οµάδες των ακροατών περιορίζουν τον ρήτορα, στη µια περίπτωση
λόγω της γενικότερης αδυναµίας του λόγου να αποδώσει τα σπουδαία κατορθώµατα των
νεκρών και στην άλλη λόγω της δυσκολίας αλλαγής της ανθρώπινης φύσης ή επέµβασης πάνω
στην ανθρώπινη φύση. Ο Περικλής λοιπόν καλείται ν' ανταποκριθεί σ' ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό
ρόλο επιτυχαίνοντας το "ΐΉΘΕϟΝΖȱΉϢΔΉϧΑ", ένα λόγο δηλαδή που θα κρατήσει το σωστό µέτρο και
θα αποφύγει τις υπερβολές προκρίνοντας την αλήθεια.
Στο κεφάλαιο 41 ο ρήτορας ανακεφαλαιώνει, πριν περάσει στον έπαινο των νεκρών, τον
έπαινο της πολιτείας και των τρόπων που προηγήθηκε καταλαµβάνοντας ένα µεγάλο µέρος του
λόγου (κεφ. 37 - 41).
Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι ο ρήτορας τονίζει µε εµφατικό τρόπο τη δύναµη της
πόλεως, στρατιωτική και οικονοµική, µια δύναµη που είναι αποτέλεσµα των τρόπων ζωής
(δηµοκρατικό πολίτευµα - ελευθερία και αξιοκρατία κεφ. 34, απόλαυση πνευµατικών και υλικών
αγαθών και ευηµερία σε καιρό ειρήνης κεφ. 38, άνετη πολεµική αγωγή κεφ. 39, συνδυασµός
θεωρίας - πράξης κεφ. 40) για τους οποίους διεξοδικά µίλησε παρακάµπτοντας την τυπική δοµή
των επιταφίων. Αυτή λοιπόν η δύναµη αποτελεί κατά τον Περικλή το πλέον αδιάσειστο τεκµήριο
της υπεροχής και του µεγαλείου της Αθήνας. Έτσι ο λόγος του δεν περιέχει ωραιολογίες,
υπερβολές και κοµπασµούς ȈБΖȱ ΓЁȱ Ώϱ·ΝΑȱ ǳȱ ΎϱΐΔΓΖȱ ΘΣΈΉȈ δεν εκπορεύεται από µια υπέρµετρη
εγκωµιαστική διάθεση, αλλά βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τα έργα. Ο στόχος του ρήτορα
µε τη δήλωσή του αυτή είναι να πείσει τους ακροατές του για την αλήθεια των όσων
περιέχονται στο εγκώµιό του, ώστε να µην τα εκλάβουν ως µεγαλαυχίες που απέχουν από την
πραγµατικότητα. Έτσι η αλήθεια των έργων, η αντικειµενική παρουσίασή τους από τον ρήτορα
διαλύει οποιεσδήποτε αµφιβολίες ή επιφυλάξεις. Η Αθήνα έχει κερδίσει το θαυµασµό των
συγχρόνων και των κατοπινών µε απτές αποδείξεις κι αψευδείς µάρτυρες. Το µεγαλείο και η
δύναµή της είναι αδιαµφισβήτητα και ικανά να κάµψουν τις επιφυλάξεις και των πιο δύσπιστων
ακόµα.
Β.4
Σελ. 20 "Η πτυχή όµως της λαµπρής σταδιοδροµίας … µε την περίφηµη Ασπασία από την
Μίλητο.".
Β.5
Δ΅ϟΈΉΙΗΑǱ
ΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖǱ
Ύ΅ΘΣΐΉΐΜΑǱ
πΗΆ΅ΘϱΑǱ
ΏΉΔΓΐνΑΝΑǱ

εκπαίδευση - παιδί
εκτροπή - αποτροπή
µοµφή - µεµψιµοιρία
διάβαση - πρόσβαση
υπόλοιπο - έλλειψη

Γ.1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Επιπλέον, και η οµόνοια βέβαια θεωρείται ότι είναι το µεγαλύτερο αγαθό για τις πόλεις και παρά
πολλές φορές σ' αυτές και οι γερουσίες και οι άριστοι άνδρες προτρέπουν τους πολίτες να
οµονοούν, και παντού στην Ελλάδα υπάρχει ο νόµος να ορκίζονται οι πολίτες ότι θα οµονοούν,
και παντού δίνουν τον όρκο αυτό. Εγώ, πάντως, νοµίζω ότι αυτά γίνονται όχι για να εκφέρουν
κρίση (επιβράβευσης) οι πολίτες για τους ίδιους χορούς, ούτε για να επιλέγουν τους ίδιους
αυλητές, ούτε για να προτιµούν τους ίδιους ποιητές, ούτε για να ευχαριστιούνται µε τα ίδια
πράγµατα, αλλά για να πειθαρχούν στους νόµους. ∆ιότι, εάν οι πολίτες παραµένουν πιστοί σ'
αυτούς οι πόλεις γίνονται ιδιαίτερα ισχυρές και ευτυχισµένες. Χωρίς οµόνοια, όµως, ούτε µια
πόλη είναι δυνατόν να κυβερνηθεί σωστά, ούτε ένα σπιτικό να διοικηθεί καλά.
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Γ.2.α
ΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅Ǳ
θετικός βαθµός:
συγκριτικός βαθµός:
ΘΓІΘΓΑǱ
γενική
δοτική
κλητική
Γ.2.β
΅ϡΕЗΑΘ΅Ǳ

ΉЁΈ΅ΐϱΑΝΖ
ΉЁΈ΅ΐΓΑνΗΘΉΕΓΑ

ΘΓϾΘΓΙ
ΘΓϾΘУ
ΓЈΘΓΖ
Ευκτική
Προστακτική

ρΏΓΓ
οΏΓІ

ΔΉϟΌΝΑΘ΅ǱȱΔΉΗΌЗΗǻΑǼ
πΐΐΉΑϱΑΘΝΑǱ

πΐΐΉΑΉϧΖ (β΄ενικό οριστ. Μελλ.)
πΑνΐΉΑ΅Ζȱ(β΄ενικό οριστ. Αορ.)

Γ.3.α
Φ·΅ΌϱΑǱ κατηγορούµενο στο ȈϳΐϱΑΓ΅Ȉ µε συνδετικό ρήµα το "ΉϨΑ΅Ȉ
ΉϨΑ΅Ǳȱειδικό απαρέµφατο ως αντικείµενο στο ȈΈΓΎΉϧ" (προσωπική σύνταξη)
Θ΅ІΘ΅Ǳȱυποκείµενο στο Ȉ·ϟ·ΑΉΗΌ΅Ȉȱ(ετεροπροσωπία)
ΘΓϾΘΓΖǱȱαντικείµενο στο ȈπΐΐΉΑϱΑΘΝΑȈ
ΘЗΑȱΔΓΏΘЗΑǱȱυποκείµενο στο ȈπΐΐΉΑϱΑΘΝΑȈ (γενική απόλυτη).
Γ.3.β
ȈИȱΔΓΏϧΘ΅ǰȱϳΐΓΑΓΉϧΘΉȈ
Αιτιολόγηση: Το "ϳΐΓΑΓΉϧΑȈȱείναι τελικό απαρέµφατο πλάγιου λόγου επιθυµίας εξαρτηµένο από
το βουλητικό - κελευστικό ρήµα "παρακελεύονται".
Το τελικό απαρέµφατο, ως γνωστό, αντικαθιστά έγκλιση επιθυµίας του ευθέος λόγου, και επειδή
δηλώνει παραίνεση - προτροπή σε β΄πρόσωπο, στον ευθύ λόγο µετασχηµατίζεται σε
προστακτική.
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