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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.Επομένως, ταιριάζει να θεωρούμε αυτούς πολύ ευτυχισμένους, οι οποίοι αφού 

κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία έτσι τελείωσαν τη ζωή τους, χωρίς να 

εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στην τύχη ούτε να περιμένουν το φυσικό θάνατο, 

αλλά με το να προτιμήσουν τον πιο ωραίο. Και γι’ αυτό βέβαια είναι αγέραστες οι 

μνήμες τους και αξιοζήλευτες από όλους τους ανθρώπους οι τιμές τους· αυτοί 

πενθούνται  ως θνητοί εξαιτίας της φύσης τους, εξυμνούνται όμως ως αθάνατοι εξ 

αιτίας της αρετής τους. 

 

Α2. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, προωθούσαν και υπερασπίζονταν υψηλά ιδανικά. 

Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και ο ένδοξος, ο «κάλλιστος» θάνατος. Ως τέτοιον, θεωρούσαν 

το θάνατο στο πεδίο της μάχης στην προσπάθεια διάσωσης στοιχείων όπως η πόλη, η 

ελευθερία, η δημοκρατία. Ένας άνθρωπος που πέθαινε κατά τη διάρκεια μιας μάχης 

όχι μόνο άφηνε σπουδαία μνήμη πίσω του, τη λεγόμενη και αποζητούμενη 

υστεροφημία, αλλά θεωρούνταν από όλους ευτυχής καθότι είχε επιλέξει να χάσει τη 

ζωή του πολεμώντας για τις αξίες και τα ιδανικά της πόλης του. Αυτό, μάλιστα, 

φαίνεται και από το γεγονός ότι οι τιμές όσων έπεφταν νεκροί σε μάχες ήταν ισάξιες 

με εκείνες των ηρώων ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και των θεών. 

 

Β1.Ηγέτης- ἡγεῖσθαι, τρόπος- ἐπιτρέψαντες, αναμονή- ἀναμείναντες, θέση-τίθενται, 

γενέθλια-γενέσθαι, εκλογή- ἐκλεξάμενοι. 

 

Β2.Κινδυνεύσαντες: κίνδυνος, επικινδυνότητα // ἔτυχον: τύχη, δυστυχής. 

 

Γ1.αὐτόματον θάνατον αὐτομάτους θανάτους, θνητῶν σωμάτωνθνητοῦ σώματος, 

τήν μνήμην τάς μνήμας, τήν φύσιντάς φύσεις, τῷ πολέμῳ τοῖς πολέμοις. 
Γ2. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

οἱ χρήσιμοι οἱ χρησιμώτεροι οἱ χρησιμώτατοι 

τόν καλόν τόν καλλίονα τόν κάλλιστον 

ἡ ἐπιμελής ἡ ἐπιμελεστέρα ἡ ἐπιμελεστάτη 

τούς πολλούς τούς πλείονας τούς πλείστους 

τῶν μεγάλων τῶν μειζόνων τῶν μεγίστων 

τό ἀναγκαῖον τό ἀναγκαιότερον τό ἀναγκαιότατον 
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   Γ3. 

      • εἰμί ( γ΄ενικό ευκτικής μέλλοντα) = ἔσοιτο 

• πράττω (α΄πληθ. υποτ. αορίστου ε.φ.) = πράξωμεν 

• κελεύω (β΄πληθ. προστ. ενεστώτα μ.φ.) =  κελεύεσθε 

      • διώκω ( γ΄ενικό ευκτ. μέλλοντα ε.φ.) = διώξοι 

• παύω ( β΄ενικό οριστ. υπερσυντ. ε.φ.) = ἐπεπαύκεις 

• νομίζω (γ΄ενικό οριστικής παρακειμένου μ.φ.) = νενόμισται 

 
Δ1. 

    • κινδυνεύσαντες → επιρρηματική χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρ. ἐτελεύτησαν 

• αὐτόματον → επιθετικός προσδιορισμός στο  θάνατον. 

• διὰ τὴν φύσιν → εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρ. πενθοῦνται, 

• ἡγεῖσθαι → τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος προσήκει. 

 

 


