
    Αν οι Αθηναίοι ήταν νησιώτες 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Επίσης, εκτός από αυτά,  σε κάθε ηπειρωτική έκταση υπάρχει ή κάποια ακτή 

που προεξέχει, ή κάποιο νησί εκεί μπροστά ή κάποια στενή λωρίδα γης 

(πέρασμα, πορθμός). Επομένως υπάρχει η δυνατότητα στους 

θαλασσοκράτορες, αφού αγκυροβολήσουν εκεί, να καταστρέψουν (βλάψουν) 

αυτούς που κατοικούν στην ηπειρωτική χώρα. Ένα μόνο τους λείπει. Αν οι 

Αθηναίοι κατοικούσαν σε νησί και ήταν θαλασσοκράτορες, θα υπήρχε σ’ 

αυτούς η δυνατότητα, εάν ήθελαν, να βλάπτουν αφενός, αφετέρου οι ίδιοι να 

μην υφίστανται τίποτα, για όσο διάστημα είχαν τη θαλασσοκρατορία, δηλαδή 

μήτε η γη τους να λεηλατείται μήτε τους εχθρούς να δέχονται. Τώρα όμως 

όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και πλούσιοι από τους Αθηναίους 

αντιμετωπίζουν τους εχθρούς περισσότερο, ενώ  οι δημοκρατικοί, επειδή 

γνωρίζουν καλά ότι τίποτα από τα δικά τους δεν θα κάψουν ούτε θα 

λεηλατήσουν, ζουν δίχως φόβο (με ασφάλεια) χωρίς να αντιμετωπίζουν 

αυτούς ( τους εχθρούς) 

 

1. ἀδεῶς : Τον υπερθετικό βαθμό// ἀδεέστατα  

2. ζῇ : Το δεύτερο πληθυντικό του παρατατικού// ἐζῆτε  

3. τεμοῦσιν: Το απαρέμφατο παρακειμένου// τετμηκέναι  

4. σφῶν: Τον ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό// οὗ 

5. εἰδὼς : Το β΄ πληθυντικό στην οριστική του ίδιου χρόνου //ἴστε  

6. ὑπέρχονται : Το β΄ενικό στην προστακτική ενεστώτα// ὕπιθι  

7. πλούσιοι: Τη δοτική πληθυντικού στον υπερθετικό στο ίδιο γένος// πλουσιωτάτοις  



8. ἑαυτῶν: Τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό.//αὑτοῦ / ἑαυτοῦ 

9. τμηθῆναι: Το τρίτο πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου// ἐτμήθησαν  

10. ἦρχον: Το γ΄ενικό της ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή.// ἄρξαι καί ἄρξειεν  

11. πάσχειν: Το απαρέμφατο του μέλλοντα //πείσεσθαι  

12. κακῶς: Τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό //κάκιον  

13. πᾶσαν: Τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος //πάσῃ  

14. νῆσος: Την κλητική του ενικού//νῆσε  

15. προύχουσα: Το β΄ πθηθυντικό της ευκτικής του αορίστου β΄// πρόσχοιτε  

16. τι: Την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος //τινά ἤ ἄττα  

17. ἐφορμοῦσι : Την αιτιατική ενικού του ουδετέρου. //ἐφορμοῦν  

18. λωβᾶσθαι: Το β΄ενικό του παρατατικού της ίδιας φωνής// ἐλωβῶ  

19. ἑνὸς: Να γραφεί το επίρρημα του απολύτου αριθμητικού. //ἅπαξ  

20. ἐνδεεῖς: Την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου στον ίδιο βαθμό.// ἐνδεῆ  

Συντακτικό 

Α) εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες ἦσαν ᾿Αθηναῖοι (Υπόθεση) , ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς ποιεῖν μὲν 

κακῶς (Απόδοση) 

εἰ και οριστική ιστορικού χρόνου (ἦσαν) στην υπόθεση και δυνητική οριστική στην απόδοση (ὑπῆρχεν 

ἂν). Επομένως έχω υποθετικό λόγο που δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού. 

Απλή  σκέψη:   εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες εἶεν ᾿Αθηναῖο , ὑπάρχοι ἂν αὐτοῖς ποιεῖν 

μὲν κακῶς 

Β)     ἑνὸς= Γενική αντικειμενική στο ἐνδεεῖς 

μηδέν= Σύστοιχο αντικείμενο στο πάσχειν 

 θαλάττης= Αντικείμενο της μετοχής ἄρχουσι 

 εἰδὼς = Αιτιολογική μετοχή  ( αντικειμενική αιτιολογία)  συνημμένη στο  υποκείμενο  δῆμος. 

Συνοδεύεται από το  ἅτε 

 τῶν σφῶν = Γενική διαιρετική από το  οὐδὲν 

Γ)  Οὗτος ἔφη ἔτι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἤπειρόν εἶναι ἢ ἀκτὴν προύχουσαν ἢ νῆσον 

προκειμένην.                         


