
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ (16:00 –  18:00) 

 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 8, Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς. 
 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς 

νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε 

τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τοὺς μὲν 

οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, 

ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ 

ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου 

καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς 

εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους 

μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον· τοὺς δὲ 

ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας 

ἀπολέσθαι. 

Λυκοῦργος, Κατὰ Λεωκράτους 95-96 

Β’. Ερωτήσεις  

1. α) Περιγράψτε το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο Λυκούργος. 

β) «τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει»: Ποια είναι η αντίληψη που 

υποστηρίζει ο Λυκούργος για τους θεούς; 

  (6 μονάδες) 

2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις: γενέσθαι, τῶν κατοικουμένων, ὁρῶντα, 

πρεσβύτερον, τῶν εὐσεβῶν 

(3 μονάδες) 

3. Χορογραφία, επίγνωση, εθισμός, μάθηση: Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι 

παραπάνω λέξεις της Νέας Ελληνικής γλώσσας; 

(2 μονάδες) 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. α) μανθάνειν: Να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο β’. 

β) παρεισαγαγεῖν:  

i)  β’ ενικό οριστικής,  

ii)  γ’ πληθυντικό υποτακτικής,  

iii)  α’ πληθυντικό ευκτικής,  

iv)  γ’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

 (3 μονάδες) 

5. Να συμπληρώσετε τους εγκλιτικούς τύπους αορίστου β΄ που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

  λάβηται   

 ἠγάγου    

   λάθοι  

προσέρχομαι     

λέγω     

    ἰδέ 

 

(2 μονάδες) 

6. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: ῥύακα, παῖς, 

γυνή, τὸν πατέρα, τούς γονέας, φυγήν, χῶρον 

(4 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


