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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. 

Είναι  ωφέλεια  για  όλους  τους  ανθρώπους να  ασκούν  τη  μουσική για  τους  Αρκάδες  όμως  είναι
αναγκαίο.  [...]  Γιατί  μόνο  στους  Αρκάδες  πρώτα πρώτα  τα  παιδιά  από  τη  νηπιακή  τους  ηλικία
συνηθίζουν να τραγουδούν σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς τους ύμνους και τους παιάνες, με
τους οποίους ο καθένας σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα υμνεί τους τοπικούς ήρωες και τους θεούς·
μετά από αυτά [...] με μεγάλο συναγωνισμό  χορεύουν κάθε χρόνο με τη συνοδεία των αυλητών του
Διονύσου στα θέατρα [...] Και από τα άλλα μαθήματα  δε θεωρούν καθόλου ντροπή να παραδεχτούν
ότι δε γνωρίζουν κάτι, το τραγούδι όμως ούτε μπορούν να αρνηθούν επειδή υποχρεωτικά όλοι το
μαθαίνουν,  ούτε,  αν το παραδεχτούν,  μπορούν να απαλλαγούν από αυτό επειδή αυτό θεωρείται
ντροπή στην κοινωνία τους.

2. 

- Απαλλαγή από τον καθημερινό τους μόχθο και τη σκληρότητα του βίου τους

- Εξευγένιση των ηθών μέσα σε αυτό το σκληρό περιβάλλον που ζούσαν 

- Η μουσική απαλύνει τη ζωή τους και επιδρά θετικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους 

- Η μουσική κάνει πιο ευχάριστη τη καθημερινότητά τους 

3. 

 Γνώση  γιγνώσκειν

 Θεατρικός   θεάτροις

 Στυγερός  στυγνότητα

 Μαθητής  μαθημάτων  /  μανθάνειν  

4. α.
 ὁ διδάσκαλος
 ἡ διδασκαλία

    β. διδακτός / διδακτέος
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5.
 ἄγω: γ΄ πληθυντικό οριστικής  ἤγαγον

 ἁμαρτάνω: γ΄ ενικό ευκτικής  ἁμάρτοι
 

 λέγω: β΄ ενικό προστακτικής  εἰπὲ

 γίγνομαι: α΄ πληθυντικό υποτακτικής  γενώμεθα

  ἔρχομαι: απαρέμφατο  ἐλθεῖν

 εὑρίσκομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής  εὕρεσθε

 λανθάνομαι: γενική ενικού της μετοχής θηλυκού γένους  λαθομένης

 λείπομαι: β΄ενικό υποτακτικής λίπῃ

6.

    Οριστική      Υποτακτική         Ευκτική    Προστακτική

ἐσώθης σωθῇς σωθείης σώθητι

ἐλάβετε λάβητε λάβοιτε λάβετε

ἐλείφθησαν λειφθῶσι λειφθείησαν λειφθέντων

εἶπες εἲπῃς εἲποις εἰπέ

7. 

1. Σχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων.

   «ὅτι εἴη που πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων»: Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση.
   Εισάγεται με  τον ειδικό σύνδεσμο «ὅτι», γιατί εκφράζει αντικειμενική – πραγματική κρίση.
   Συντακτικός ρόλος: λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης «ἐγίγνωσκον»
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2. Νῦν οὖν φοβούμεθα μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν. 

   «μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν»: Δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση.
   Εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο «μή», γιατί εκφράζει φόβο μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο.
   Συντακτικός ρόλος: λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης «φοβούμεθα».
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