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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Στο κείμενο αυτό , ο ιστορικός Πολύβιος , αναφέρεται στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας 

ενάρετος άνδρας αλλά και ιστορικός .Ο αγαθός άνδρας πρέπει να ευνοεί και να αγαπά τόσο τους 

φίλους όσο και την πατρίδα του. Οφείλει να αγαπά τους ίδιους φίλους που αγαπούν οι φίλοι του και 

να μισεί τους ίδιους εχθρούς με τους φίλους του. Όταν όμως κάποιος αποφασίζει να γράψει ιστορία 

πρέπει να τα παραμερίσει όλα αυτά και είναι υποχρεωμένος να είναι αντικειμενικός ,ακόμη και αν 

πρόκειται για κατορθώματα των εχθρών του. Αν χρειαστεί θα πρέπει να κατηγορήσει ακόμα και τους 

ίδιους τους συγγενείς ή φίλους του όταν οι πράξεις τους, το επιβάλλουν. Η ιστορία όπως γράφει ο 

Πολύβιος είναι βασισμένη στην αλήθεια. Αν αυτή χαθεί ,τότε θα πρόκειται για ένα ανώφελο 

διήγημα. 

 

 

2.Ο Πολύβιος θεωρεί πως ο σωστός ιστορικός οφείλει να είναι αντικειμενικός κι αμερόληπτος , 

λέγοντας τα πράγματα ως έχουν κι όχι όπως του αρέσει. Για να γράψει κάποιος ιστορία και όχι ένα 

ανωφελές διήγημα , πρέπει να παραθέτει τα γεγονότα ακριβώς όπως έγιναν έχοντας ελέγξει ο ίδιος 

την ιστορικότητα τους. Δεν πρέπει να παραβλέπει γεγονότα και να εγκωμιάσει κάποιο πρόσωπο ή να 

υποστηρίξει την πατρίδα του, ούτε όμως και να κατηγορήσει κάποιον αδίκως, λόγω προσωπικής 

αντιπάθειας. Αν ο ιστορικός γράφει παρασυρόμενος από τα προσωπικά του αισθήματα , 

αλλοιώνοντας τα όσα έγιναν και παρουσιάζοντας μια υποκειμενική εικόνα ,τότε δε γράφει ιστορία 

αλλά ένα ανώφελες διήγημα , το οποίο τίποτα δεν έχει να προσφέρει στους μεταγενέστερους. 

 

 

                                                                                                                                                                     

3. 

Ακοσμία / αγένεια 

Απόκοσμος  /ασυνήθιστος 

Κοσμογυρισμένος 

Καλοπροαίρετος 

 

 

4. 

Τοῖς πατράσιν 

Τῶν ἀνδρῶν 

Τά ἐδάφη 
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Τάς μητέρας 

Τοῖς τεύχεσι  

(ὦ) θυγατέρες 

Ταῖς γαστράσιν 

 

 

 

5. 

 

          ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

Κόπτῃ Κόψῃ Κεκόφῃ/κεκοφώς-υῖα-ός ᾖ 

 

Παύῃ 

 

Παύσῃ 

 

Πεπαύκῃ/πεπαυκώς-υῖα-ός ᾖ 

Πράττῃ πράξῃ πεπράχῃ/πεπραχώς -υῖα-ός ᾖ 

 

 

 

 

6. τοῦ ψευδοῦς πατρός, τῷ ψευδεῖ πατρί, τόν ψευδῆ πατέρα 

    τῶν ψευδῶν πατέρων,  τοῖς ψευδέσι(ν) πατράσιν, τοὺς ψευδεῖς πατέρας 

 

 

 

7. Δεῖ: απρόσωπο ρήμα 

    εἶναι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος δεῖ. 

    τόν ἄνδρα: υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι. 

    ἀγαθόν: επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό τόν ἄνδρα. 

    φιλόπατριν: κατηγορούμενο στο ουσιαστικό τόν ἄνδρα μέσω του απαρεμφάτου εἶναι.  

   (εἰμί=συνδετικό ρήμα). 

 

 

 

                                                        


