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Η μουσική εξημερώνει  
 

Μουσικὴν [….] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος  ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ 

ἀναγκαῖον. [….] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες  ἐκ 

νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς 

ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους  ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι∙ 

μετὰ δὲ ταῦτα […] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς 

Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις  [….]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων 

μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γιγνώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν 

γε μὴν ᾠδὴν οὒτ’ ἀρνηθῆναι  δύνανται διὰ τὸ κατ’ ἀνάγκην πάντας 

μανθάνειν, οὒθ’  ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ 

αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. […] Ταῦτά  τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι 

παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν 

τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ 

σκληρόν, θεωροῦντες  δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς 

παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν 

κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.  
Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4-21.1  

 
 
 
 
 

1. Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν κατά τον Πολύβιο τη 

στενή σχέση τους με τη μουσική και με το τραγούδι;  

 

2. Τι ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια 

της μουσικής και του τραγουδιού;  

 
 



 

 

 

Β.Γραμματική  

 

1. Να συμπληρώσεις τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:  
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚ
Η  

ΕΥΚΤΙΚ
Η  

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚ
Η  

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤ
Ο  

ΜΕΤΟΧ
Η  

ἔβαλον       

ἔμαθες       
ἔλαβε       

ἐφύγομε
ν  

     

ἠγάγετε       

ἔπιθον       

 
 
 

2. Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστου:  
 
 ῃσθοντο →  
 παράβαλε →  
 ἀγαγών →  
 ἔπεσε →  
 τυχεῖν →  
 πάθε →  
 λαβέ →  
 μαθόντων →  
 πυθόμενοι →  
 ἁμάρτοι →  
 εὑρεῖν →  
 πιθέσθαι →  
 ἰδόντας →  
 παθόντες →  
 εὔροιμι →  
 

3. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:  
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΥΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ  ΜΕΤΟΧΗ  
ἐβαλόμην       

ἐτράπου       
ἐγένετο       

ἐπιθόμεθα       



 

 

 

ἐπύθεσθε       

ἤσθοντο       

4. Να συμπληρώσεις τον πίνακα:  
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄  
τυγχάνω  ἐτύγχανον  ἔτυχον  

λαμβάνουσιν    
 ἐμάνθανε   

ἄγεις    

ἁμαρτάνετε    
  ἐπάθομεν  

   

                                     

                                          Γ. Συντακτικό  

 

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς  τις υπογραμμισμένες λέξεις.  

 

2. Να βρεθούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις, να χαρακτηριστούν 

συντακτικά και να δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς τους. 

 Δείκνυμι ὅτι καί πρό ἐμοῦ τοῦτο εἶχε τό φρόνημα ἡ πόλις 

  Κῦρος τῷ Κλέαρχῳ ἐβόα ἄγειν τό στράτευμα κατά μέσον τῶν 

πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεύς εἴη 

 ἔχω πλοῖα ὥστε ἐλεῖν τό ἐκείνων πλοῖον 

 εἰ ἀλλιῶς γιγνώσκεις, δίδασκε 

 Ὃποτε θύοι Κρίτων, ἐκάλει Ἀρχέμηδων 

  κἂν σύ μή θέλης, οἱ θεοί οὕτω βουληθήσονται 

 οἶδα ὅτι πάντες ἄν ὁμολογήσαιτε… 

   ὅτι μέν ὀργίζεσθε, οὗ θαυμάζω 

 τοιαῦτα πεποίηκεν, ὥστε πολύ ἄν δικαιότερον διά ταῦτα τά ἔργα 

τοῦτον μισήσαιτε 

 εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἄν ἀπωλόμεθα 

 

 


