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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1. Να αναφέρετε ένα προς ένα τα επιχειρήματα με τα οποία ο Ευξίθεος αποδεικνύει 

ότι ο πατέρας του ήταν Αθηναίος πολίτης. 

 

Η απάντηση θα κινηθεί στους εξής άξονες:  

Σχετικά με τον πατέρα του, 

α) γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες μαρτυρούν ότι είναι εξάδελφοί του  

β) έζησε τόσα χρόνια στην πόλη και ποτέ δεν ελέγχθηκε για την καταγωγή του 

γ) οι συγγενείς του τον δέχονταν και 

δ) μοιράζονταν την περιουσία τους με αυτόν ως έναν από εκείνους 

ε) αν και ένας μόνο από τους γονείς του ήταν Αθηναίος πολίτης, δικαιούταν ο ίδιος 

να είναι πολίτης, καθώς αυτό έγινε πριν τον (νόμο του) Ευκλείδη. 

 

 

2. Στο δεύτερο μέρος του κειμένου ο Ευξίθεος αναφέρεται στις διαβολές εναντίον 

της μητέρας του και του ίδιου με αφορμή το επάγγελμά τους. Εξηγήστε βάσει του 

κειμένου ποια ήταν η κατηγορία που διατύπωσε ο Ευβουλίδης και με ποιον 

τρόπο την αναιρεί ο Ευξίθεος.  

 

Ο Ευβουλίδης κατηγόρησε τον Ευξίθεο και τη μητέρα του ότι πουλούν ταινίες στην 

αγορά, εργασία που δεν χαρακτηρίζει Αθηναίους πολίτες. Ο Ευξίθεος ομολογεί ότι 

πραγματικά ασκούν το επάγγελμα αυτό και δεν ζουν όπως θα ήθελαν. Αντιτείνει 

όμως πως το γεγονός ακριβώς ότι τους επιτρέπεται να εργάζονται στην αγορά είναι 

αυτό  που αποδεικνύει ότι είναι Αθηναίοι πολίτες, αφού απαγορεύονται να 

εργάζονται στην αγορά ξένοι. 

 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Επισημαίνεται ότι η βαθμολόγηση κάθε τύπου επιμερίζεται βάσει διαφόρων κάθε φορά 

παραγόντων, π.χ. στους ρηματικούς τύπους, αν ο μαθητής βάζει το ρήμα στη σωστή 

έγκλιση, αλλά σε λάθος χρόνο, δεν του αφαιρούνται όλες οι προβλεπόμενες για τον τύπο 

μονάδες. 



Α.  

1. ὑμῖν 

2. πολεμοῦντα 

3. ἀνδρῶν 

4. τοὺς υἱοὺς 

5.  Ἐξόν 

6. θανάτου 

7. οὐδενὸς κωλύοντος 

8. τῶν λόγων 

9. τῶν κινδύνων 

 

Β. 

ἐρωτηθέντες/ἐρωτώμενοι 

ἥκοιεν 

κωλύοι 

παρελθεῖν 

Περιμείνατε/Περιμένετε 

 

Γ. 

1. Εἰ τοῖς θεοῖς ἐθύσαμεν (ἐτεθύκεμεν), ἡ πόλις ἐσώθη ἄν (σεσωσμένη ἄν ἦν). 

2. Οὐκ ἴσμεν τι (ὅ,τι) πράξωμεν. 

3. Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἑλώμεθα τοὺς ἀρίστους (βελτίστους/κρατίστους) στρατηγούς. 

4. Ἀφίεμεν ὑμᾶς ἐλευθέρους, ἐφ’ ᾧ (ἐφ’ ᾧ τε) τοὺς ἐχθροὺς (πολεμίους/ἐναντίους) ἡμῶν 

(τοὺς ἡμετέρους ἐχθρούς/πολεμίους/ἐναντίους) πολεμῆσαι. 

5. Φοβοῦμαι (δέδοικα/δέδια), μὴ ἡ πόλις ἡμῶν (ἡ ἡμετέρα πόλις)  ὑπὸ (ἀπὸ/παρὰ/ἐκ) τῶν 

ἐχθρῶν (πολεμίων/ἐναντίων) ἑάλω. 

 

 



Δ.  

εἴργω/εἴργω/εἵργνυμι/εἱργνύω 

πείθω 

ἔχω 

λαμβάνω 

(ἀφ)ἱκνοῦμαι 

 

 


