
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 1 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 9, Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στην φυλακή. 

 

Eἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ’ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καὶ τὸ 

κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο· Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; Ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ 

ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; Ἢ δοκεῖ 

σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν 

ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα; Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου ὃς τὰς 

δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. Ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι «Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις 

καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν;» Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

 

Πλάτων, Κρίτων 50a-c 

   Β’. Ερωτήσεις  

1. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους που σας ζητούνται:  

Α. Σωθῆναι : το β’ ενικό και πληθυντικό σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο ανήκει ο τύπος. 

Β. ἐγκαταλήφθη : ι) τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό, ιι) το απαρέμφατο και τη μετοχή στον ίδιο χρόνο 

Γ. πόλεως : δοτική πληθυντικού 

Δ. χῶρον : κλητική ενικού 

Ε. μυθωδέστερον / νεωτέροις : να γραφούν παραθετικά επιθέτου (στο ίδιο γένος και πτώση) και 

επιρρήματος 

  (12 μονάδες) 

2. Να αναγνωρίσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις συντακτικά:  

ι) «εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν..» 

ιι) «ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.» 

 (4 μονάδες) 

3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο. 

α) Οἱ ἐθελονταί κατέλαβον  τῆς νυκτός τήν φυλακήν . 

β) Οἱ νέοι ἐδιδάσκοντο τήν σοφίαν ὑπό Σωκράτους. 

(4 μονάδες) 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


