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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

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.  

 

 

 



 

 

 

Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

1.  Να μεταφράσετε το πρακάτω απόσπασμα «Μουσικὴν [….] πᾶσι μὲν 

ἀνθρώποις…….  αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο.»  

(μονάδες 8)  

2.  Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν κατά τον Πολύβιο τη στενή 

σχέση τους με τη μουσική και με το τραγούδι;  

(μονάδες 2) 

3.  Τι ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια της 

μουσικής και του τραγουδιού; (μονάδες 2) 
 

4. α)   μανθάνειν : Να γράψετε το β’ενικό και γ’πληθυντικό της 

Οριστικής και Ευκτικής του Αορίστου β.  

(μονάδες 1,5)  

 β)  παρεισαγαγεῖν : Να γράψετε το β’ενικό και γ’ενικό της 

Υποτακτικής και Προστακτικής του Αορίστου β.  

(μονάδες 1,5)  

 

5.  αἰσχρὸν,πολλῇ : Να γράψετε τα επίθετα στους άλλους βαθμούς 

στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό.  

(μονάδα 1)  

6.  Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς τύπους από το κείμενο με τις 

παρακάτω λέξεις: πλειονότητα, εξαγωγή, εξάσκηση.  

(μονάδες 1,5)  

7.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου.  

(μονάδες 2,5)  

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


