
ΠΥΛΑΙΑ
ΠΡ.ΗΛΙΑ 35

                                                         2310303761,2310324027
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 11
                                                        2310343802,2310347180

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΜΕΤ.ΣΩΤΗΡΟΣ 3

                                                                                2310349840
             

 

                                                                          

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2017

Γ 1.

Αφού λοιπόν ο ρητορικός λόγος χάσει και τη φήμη του ρήτορα του και τη φωνή του και τις αλλαγές που
συμβαίνουν κατά τους ρητορικούς λόγους ,ακόμη και  τις  ευκαιρίες και  το ενδιαφέρον σχετικά με την
ενέργεια , και τίποτε δεν είναι αυτό που τον ανταγωνίζεται και είναι πειστικό ,αλλά   απομονώνεται και
απογυμνώνεται απ’ όλα  γενικά όσα έχουν προαναφερθεί ,ενώ κάποιος τον διαβάζει χωρίς να πείθεται
και χωρίς να δέχεται  μέσα του καμία ηθική επίδραση αλλά όπως ακριβώς απαριθμώντας ,δικαιολογημένα
, νομίζω , οι  ακροατές θεωρούν ότι είναι ανόητος (ανούσιος ) . Αυτά ακριβώς σε πολύ μεγάλο βαθμό θα
μπορούσαν να προξενήσουν βλάβη  και στον τωρινό παρουσιαζόμενο λόγο  και (θα μπορούσαν να ) τον
κάνουν , ώστε να φαίνεται πολύ ανούσιος (χωρίς καμία ουσία ) . 

Γ2α. ἀναγιγνώσκῃ: ἀνάγνωθι

 ἀπαριθμῶν: ἀπαριθμοῖεν

 τοῖς ἀκούουσιν: ἀκούσεσθαι

 μάλιστ΄: μάλα

 φαίνεσθαι: φανῆτε 

Γ2β.

 τοῦ μὲν προειρημένου ἅπαντος ἔρημοι γένωνται.
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 Γ3α. 

τῶν μεταβολῶν: αντικείμενο του ρήματος ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων: επιθετική μετοχή ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ἔρημος σε θέση
γενικής αντικειμενικής 

γυμνός: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος «λόγος» μέσω του συνδετικού ρήματος γένηται 

εἰκότως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα δοκεῖ

 τοῖς ἀκούουσιν: επιθετική μετοχή ως δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ

Γ 3β .

«Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ΄ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι ποιήσειεν»

«Ἅπερ  καὶ  τὸν  νῦν  ἐπιδεικνύμενον  μάλιστ΄  ἂν  βλάψειε»:  κύρια  πρόταση  κρίσεως,  καταφατική.  Η
αναφορική αντωνυμία «ἅπερ» έχει θέση δεικτικής, εφόσον προηγείται ισχυρό σημείο στίξης και στην ίδια
περίοδο δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση (παρά μόνο η επόμενη με την οποία συνδέεται συμπλεκτικά).
Εκφέρεται με δυνητική ευκτική ,και δηλώνει το δυνατό στο παρόν –μέλλον .

ἅπερ = υποκείμενο στο ρήμα ἄν βλάψειε ( αττική σύνταξη )

τον ἐπιδεικνύμενον = επιθετική μετοχή, αντικείμενο στο ρήμα ἄν βλάψειε

 φαυλότερον = κατηγορούμενο στο όρο τον ἐπιδεικνύμενον μέσω του συνδετικού φαίνεσθαι 

φαίνεσθαι = απαρέμφατο του αποτελέσματος  στο ποιήσειεν 


