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Α Π ΑΝ Τ ΗΣΕ ΙΣ 1 ου ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡ ΟΣ ΟΜΟΙΩ ΣΗΣ
1) Σ’ αυτήν την εποχή αν ανέτρεχε κάποιος θα µπορούσε να αντιληφθεί τι
είδους τύχαιναν να είναι ως προς την ανδρεία αυτοί που αντιµετώπισαν στο
Μαραθώνα τη δύναµη των βαρβάρων και τιµώρησαν την υπερηφάνεια όλης
της Ασίας και πρώτοι έστησαν τρόπαια (ήττας) των βαρβάρων , αφού
καθοδήγησαν και δίδαξαν τους άλλους ότι δεν ήταν ακατάβλητη η δύναµη
των Περσών αλλά κάθε πλήθος και κάθε πλούτος υποχωρεί στην ανδρεία.
Εγώ , λοιπόν, ισχυρίζοµαι ότι εκείνοι οι άνδρες είναι όχι µόνο πατέρες των
σωµάτων µας αλλά και της ελευθερίας και της δικής µας και όλων γενικά
όσοι κατοικούν σ΄ αυτήν εδώ την ήπειρο.
2)
α)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

γενόµενος: υποθετική µετοχή , συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος
«ἄν γνοίη» (λανθάνων υποθετικός λόγος της απλής σκέψης)
οἷοι: κατηγορούµενο στο «οἱ δεξάµενοι» από τη µετοχή «ὂντες»
ὄντες: κατηγορηµατική µετοχή ως κατηγορούµενο στο «οἱ δεξάµενοι»
από το «ἐτύγχανον».
τήν ἀρετήν : αιτιατική της αναφοράς στο «οἷοι »
ὅλης: κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο « τῆς Ἀσίας ».
πρῶτοι : επιρρηµατικό κατηγορούµενο τάξης/ σειράς.
τῶν βαρβάρων: γενική αντικειµενική στο « τρόπαια ».
ἀρετῇ : αντικείµενο του ρήµατος « ὑπείκει ».
τούς ἄνδρας : υποκείµενο του « εἶναι » , ετεροπροσωπία.
µόνον : επιρρηµατικός προσδιορισµός του ποσού.

β)
§ “ὅτι οὐκ ἄµαχος εἴη ἡ Περσῶν δύναµις”.
§ “ (ὅτι) πᾶν πλῆθος και πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει”.
Πρόκειται για δύο δευτερεύουσες ονοµατικές ειδικές προτάσεις που λειτουργούν
ως αντικείµενο στη ρηµατική διάσταση του “ διδάσκαλοι”. Εισάγονται µε τον ειδικό
σύνδεσµο ὃτι και εκφέρονται η πρώτη µε ευκτική του πλαγίου λόγου που δηλώνει
το υποκειµενικό , ενώ η δεύτερη µε οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.
3) α)
Ονοµαστική οἷος

δυνάµεις

ἡγεµών

Πέρσης

πλήθη

πατήρ

Γενική

οἵου δυνάµεων ἡγεµόνος Πέρσου πληθῶν πατρός

Δοτική

οἵῳ

δυνάµεσι

ἡγεµόνι

Πέρσῃ

πλήθεσι

πατρἰ

Αιτιατική

οἷον

δυνάµεις

ἡγεµόνα

Πέρσην

πλήθη

πατέρα

Κλητική

---

δυνάµεις

ἡγεµών

Πέρσα

πλήθη

πάτερ
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3 β)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ἔγνω

ἐστί

ὑπείκει

φηµί

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

γνῷ

ᾖ

ὑπείκῃ

φῶ

ΕΥΚΤΙΚΗ

γνοίη

εἴη

ὑπείκοι

φαίην

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ γνώτω ἔστω ὑπεικέτω

---

Επιµέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
1. Επειδή γνωρίζουµε, άνδρες Αθηναίοι, ότι εσείς έχετε συνηθίσει πρόθυµα να
βοηθάτε όσους αδικούνται και να ανταποδίδετε τη µεγαλύτερη χάρη στους
ευεργέτες (σας), έχουµε έρθει να (σας) ικετεύσουµε να µην ανεχτείτε την
καταστροφή µας από τους Θηβαίους παρόλο που υπάρχει ειρήνη. Και αφού ήδη
πολλοί κατέφυγαν σε σας και πέτυχαν όλα όσα ζήτησαν, θεωρούµε ότι
κατεξοχήν εσείς αρµόζει να προνοήσετε για τη δική µας πόλη· γιατί δεν θα
διαπιστώνατε κανέναν να έχει πέσει σε τόσο µεγάλες συµφορές αδικότερα από
µας ούτε να διάκειται πιο φιλικά περισσότερο χρόνο (από µας) προς τη δική σας
πόλη. Επιπλέον βρισκόµαστε εδώ για να ζητήσουµε τέτοιου είδους, στα οποία
δεν ενυπάρχει κανείς κίνδυνος και όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι θα
θεωρήσουν εσάς τους πιο δίκαιους και ενάρετους απ’ τους Έλληνες αν πειστείτε.
2. α.
§ Ἀθηναῖοι: επιθετικός προσδιορισµός στο «ἄνδρες»
§ τοῖς εὐεργέταις: έµµεσο αντικείµενο στη µετοχή «ἀποδιδόντας»
§ ἱκετεύσοντες: τελική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος
«ἥκοµεν», «ὑµεῖς»
§ οὔσης:εναντιωµατική µετοχή, γενική απόλυτη µε υποκείµενο το «εἰρήνης»
§ περιπεπτωκότας: κατηγορηµατική µετοχή συνηµµένη στο αντικείµενο του
ρήµατος «ἂν εὓροιτε», «οὐδένας»
β.
§ «εἰδότες» " Ἐπεί ἲσµεν
§ «δεησόµενοι» " ἳνα δεησώµεθα
3. α.
§ προθύµως: προθυµότερον, προθυµότατα
§ µεγίστην: µεγάλην, µείζονα
§ πολλῶν: πλειόνων, πλείστων
§ µάλισθ’: µάλα, µᾶλλον
§ ἀδικὼτερον: ἀδίκως, ἀδικώτατα
β.
Ενεστώτας
εἰδότες
ἀποδιδόντας
περιορᾶν
Παρατατικός

---

---

---

Μέλλοντας

εἰσόµενοι

ἀποδώσοντας

περιόψεσθαι

Αόριστος

γνόντες

ἀποδόντας

περιιδεῖν

Παρακείµενος

ἐγνωκότες ἀποδεδωκότας περιεωρακέναι

Υπερσυντέλικος --Ενεστώτας

---

---

καταφευγόντων

εὑρίσκοιτε

Παρατατικός

---

---

Μέλλοντας

καταφευξοµένων

εὑρήσοιτε

Αόριστος

καταφυγόντων

εὓροιτε

Παρακείµενος

καταπεφευγότων

εὑρηκότες εἶτε

Υπερσυντέλικος

---

--[11]

www.theoritiko.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
1. Και, όπως φαίνεται, ως προς τη µαντική, δίνω σε σας την εντύπωση ότι είµαι
κατώτερος από τους κύκνους, οι οποίοι όταν αντιληφθούν ότι πρέπει να
πεθάνουν, αν και τραγουδούσαν τον προηγούµενο καιρό, τότε λοιπόν
περισσότερο και καλύτερα τραγουδούν επειδή χαίρονται, διότι πρόκειται να
πάνε κοντά στο Θεό, του οποίου βέβαια είναι υπηρέτες. Οι άνθρωποι, όµως,
λόγω του φόβου τους για το θάνατο, και για τους κύκνους λένε ψέµατα και
ισχυρίζονται ότι αυτοί λόγω λύπης τραγουδούν το τελευταίο τους άσµα επειδή
θρηνούν το θάνατο και δεν αναλογίζονται ότι κανένα απ’ τα πτηνά δεν
τραγουδά όταν κρυώνει ή πεινά ή κάποιο άλλο πόνο διέρχεται.
2. α.
§
§
§
§
§
§
§
§

τήν µαντικήν: αιτιατική της αναφοράς στο «φαυλότερος»
τῶν κύκνων: γενική συγκριτική στο «φαυλότερος»
οὗπερ: γενική αντικειµενική στο «θεράποντες»
αὑτῶν: γενική υποκειµενική στο «δέος»
τοῦ θανάτου: γενική αντικειµενική στο «δέος»
τῶν κύκνων: αντικείµενο στο ρήµα «καταψεύδονται»
τῶν πετοµένων: επιθετική µετοχή ως γενική διαιρετική στο «οὐδέν»
λύπην: σύστοιχο αντικείµενο στο ρήµα «λυπῆται»

β.
§

«ὡς ἒοικε» " δευτερεύουσα αναφορική παραβολική που εκφράζει τρόπο σε
σχέση µε την κύρια, εισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα «ὡς» και εκφέρεται µε οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.

§

«ἐπειδάν αἴσθωνται» " δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονικοϋποθετική
πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός χρόνου-υπόθεσης
στη δευτερεύουσα αναφορική. Εισάγεται µε το χρονικοϋποθετικό σύνδεσµο
«ἐπειδάν» και εκφέρεται µε υποτακτική γιατί µε απόδοση την οριστική
ενεστώτα «ᾂδουσι» σχηµατίζει λανθάνοντα υποθετικό λόγο που δηλώνει
αόριστη επανάληψη σε παρόν/µέλλον.

§

«ὃτι… ἀποθανεῖν» " δευτερεύουσα ονοµατική ειδική ως αντικείµενο στο
ρήµα «αἴσθωνται», εισάγεται µε τον ειδικό σύνδεσµο «ὃτι» και εκφέρεται µε
οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.

§

«οἳ ᾂδοντες καί ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ τότε δή πλεῖστα και κάλλιστα ᾂδουσι
γεγηθότες» " δευτερεύουσα αναφορικοαιτιολογική προσδιοριστική στο
κύκνων, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία «οἵ» και εκφέρεται µε οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.
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§

«ὃτι µέλλουσι… ἀπιέναι» " δευτερεύουσα επιρρηµατική αιτιολογική που
λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στη µετοχή «γεγηθότες», εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο «ὃτι» και εκφέρεται µε
οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.

§

«οὗπερ… θεράποντες» " δευτερεύουσα ονοµατική αναφορική προσδιοριστική στο «θεόν», εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία «οὗπερ» και
εκφέρεται µε οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.

3. α.
Ενεστώτας

εἶναι

αἰσθάνωνται

ᾂδουσι

Παρατατικός

---

---

Μέλλοντας

ἒσεσθαι

---

ᾖδον
ᾂσονται, ᾂσουσι

Αόριστος

γενέσθαι

αἲσθωνται

ᾖσαν

Παρακείµενος

γεγονέναι

ᾐσθηµένοι ὦσι

ᾒκασιν

---

ᾒκεσαν

Υπερσυντέλικος --Ενεστώτας

ἀπιέναι/ ἀπέρχεσθαι

καταψεύδονται

Παρατατικός

---

Μέλλοντας

ἀπιέναι

κατεψεύδοντο
καταψεύσονται

Αόριστος

ἀπελθεῖν

κατεψεύσαντο

Παρακείµενος

ἀπεληλυθέναι

κατεψευσµένοι εἰσί
κατεψευσµένοι ἦσαν

Υπερσυντέλικος --β.
§
§
§
§
§

ἒοικε: ἐοίκασι
οὗπερ: ὧνπερ
τό δέος: τά δέα/ δέη
ῥιγῷ: ῥιγῶσιν
λύπην: λύπας
Επιµέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4

ου
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

1. Γιατί ούτε σε δίκη ούτε σε πόλεµο ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος δεν πρέπει αυτό
να σκέφτεται, πώς δηλαδή θα ξεφύγει το θάνατο κάνοντας τα πάντα. Και
πράγµατι στις µάχες πολλές φορές γίνεται φανερό ότι θα µπορούσε κανείς να
ξεφύγει το θάνατο κι αν αφήσει τα όπλα και αν τραπεί σε ικεσία των εχθρών και
άλλα πολλά τεχνάσµατα υπάρχουν σε κάθε κίνδυνο, ώστε να διαφεύγει το
θάνατο, αν κανείς τολµά να κάνει και να λέει τα πάντα. Αλλά προσέχετε µήπως
δεν είναι αυτό δύσκολο, άνδρες, το να ξεφύγει δηλαδή κανείς το θάνατο, αλλά
πολύ δυσκολότερο (µήπως είναι το να ξεφύγει) την κακίαν· γιατί τρέχει
γρηγορότερα απ’ το θάνατο. Και τώρα εγώ επειδή είµαι αργός και ηλικιωµένος
απ’ το πιο αργό πιάστηκα, ενώ οι κατήγοροι µου επειδή είναι ικανοί και
επιτήδειοι από το γρηγορότερο, δηλαδή την κακία.
2. α.
§ «ὃπως… θάνατον»: δευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική µερικής
αγνοίας ως επεξήγηση στο «τοῦτο». Εισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα
«ὃπως» και εκφέρεται µε οριστική µέλλοντα που δηλώνει το σκοπούµενο
αποτέλεσµα.
§ «ὃτι το γε… διωκόντων» και «(ὃτι) ἄλλαι µηχαναί… κινδύνοις»: Πρόκειται για δυο
δευτερεύουσες ονοµατικές ειδικές ως υποκείµενα στην απρόσωπη έκφραση
«δῆλον γίγνεται». Εισάγονται µε τον ειδικό σύνδεσµο «ὃτι» και η πρώτη
εκφέρεται µε δυνητική ευκτική που δηλώνει πιθανό στο παρόν – µέλλον ενώ η
δεύτερη µε οριστική που δηλώνει το πραγµατικό.
§ «ὥστε… θάνατον»: δευτερεύουσα επιρρηµατική απαρεµφατική συµπερασµατική
ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του συµπεράσµατος στην δεύτερη ειδική
πρόταση. Εισάγεται µε τον συµπερασµατικό σύνδεσµο «ὥστε» και εκφέρεται µε
απαρέµφατο που δηλώνει επιδιωκόµενο σκοπό.
§ «ἐάν… λέγειν»: δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση που λειτουργεί
ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της υπόθεσης στη δευτερεύουσα
συµπερασµατική µε την οποία σχηµατίζει εξαρτηµένο υποθετικό λόγο που
δηλώνει αόριστη επανάληψη σε παρόν/µέλλον.
§ «µή οὐ… ἐκφυγεῖν»και «ἀλλά (µή)… πονηρίαν»: Πρόκειται για δυο δευτερεύουσες
ονοµατικές ενδοιαστικές προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείµενα στο
«ὁρᾶτε». Εισάγονται µε τον ενδοιαστικό σύνδεσµο «µή» και εκφέρονται µε
υποτακτική που δηλώνει το προσδοκώµενο.
β.
§
§
§
§
§
§

ἐν δίκῃ: εµπρόθετος χρονικής διάρκειας ή κατάστασης
ποιῶν: τροπική µετοχή συνηµµένη στο εννοούµενο υποκείµενο του ρήµατος
«ἀποφεύξεται», «οὗτος»
ἀφείς: υποθετική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος «ἐκφύγοι
ἄν»
τῶν διωκόντων: επιθετική µετοχή ως γενική αντικειµενική στο «ἱκετείαν»
ἑκάστοις: κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο «κινδύνοις»
ἐκφυγεῖν: άναρθρο τελικό απαρέµφατο ως επεξήγηση στο «τοῦτ’»
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§
§

θανάτου: γενική συγκριτική στο «θᾶττον»
ἐµοί:επιθετικός προσδιορισµός στο «οἱ κατήγοροι»

3. α.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείµενος
Υπερσυντέλικος

ἀποθνῄσκειν
--ἀποθανεῖσθαι
ἀποθανεῖν
ἀποτεθνηκέναι

--ἐκφεύξοιτο
ἐκφύγοι
ἐκπεφευγώς εἴη

--ἀφήσων
ἀφείς
ἀφεικώς

---

---

---

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείµενος
Υπερσυντέλικος

ἐκφεύγοι

τρεπόµενος
--τρεψόµενος
τραπόµενος
τετραµµένος
---

ἀφιείς

θεῖ
ἒθει
θεύσεται, δραµεῖται
ἒδραµε
δεδράµηκε
ἐδεδραµήκει

β.
§
§
§
§
§

δίκῃ: δίκαις
πᾶν: πάντα
ἀφείς: ἀφέντες
ἱκετείαν: ἱκετείας
τις: τινές
Επιµέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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