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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19/2/2012 

ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ(γγ31) 

 

                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

1) Α.   Λένε λοιπόν ότι στη Σικελία ξεχύθηκε από την Αίτνα ένα ρυάκι πύρινο (αν και η 
διήγηση µοιάζει περισσότερο µε µύθο, ωστόσο και τώρα θα είναι κατάλληλο σε 
όλους εσάς τους νεότερους να την ακούσετε)∙ λένε ότι αυτό κυλούσε προς όλη γενικά 
την περιοχή, και µάλιστα προς κάποια πόλη από τις εκεί κατοικηµένες. (Λένε) λοιπόν 
ότι οι άλλοι το έβαλαν στα πόδια, επιζητώντας τη σωτηρία τους, ένας όµως επειδή 
έβλεπε ότι ο πατέρας του ήταν γέρος και δεν µπορούσε να αποµακρυνθεί, αλλά  ότι 
παγιδευόταν από την πύρινη λάβα, αφού τον πήρε στους  ώµους του τον µετέφερε. 

 

Β.   Τα µηνύµατα είναι δύο: 

       α. Οι θεοί βοηθούν τους ενάρετους και ευσεβείς ανθρώπους, όταν βρίσκονται σε 
κίνδυνο. 

       β.  Ο σεβασµός, η αγάπη και η αφοσίωση των παιδιών προς τους γονείς τους 
αποτελούν απαράβατη ηθική υποχρέωση. Γι’αυτό  η ασέβεια και η αδιαφορία δε 
συγχωρούνται. Σε κρίσιµες µάλιστα ώρες το καθήκον αυτό επιβάλλεται να ταυτίζεται 
µε αυτοθυσία, γιατί και το θείο απαιτεί µια τέτοια στάση και επιβραβεύει τους 
ενάρετους ανθρώπους. 

 

2) Α.  ἔχει          : οριστική       :  ἔχει 

                         Υποτακτική  :  ἔχῃ 

                         Ευκτική         :  ἔχοι 

                         Προστακτική:  ἐχέτω        

      σωθῆναι: οριστική        :  ἐσώθης 

                           υποτακτική   :  σωθῇς  



                           ευκτική          :  σωθείης 

                           προστακτική:   σώθητι 

     γενέσθαι: οριστική         :  ἐγένου 

                           υποτακτική   :   γένῃ  

                           ευκτική          :   γένοιο   

                           προστακτική:    γενοῡ 

 

 

             Β.  

          Ενικός αριθµός                                                              Πληθυντικός αριθµός                                                        

Ονοµ: ἡ πόλις                   ὁ πατήρ                                  αἱ πόλεις              οἱ πατέρες 

Γεν  : τῆς πόλεως           τοῡ πατρός                        τῶν πόλεων         τῶν πατέρων                      

δοτ: τῇ πόλει                  τῷ πατρί                             ταῑς πόλεσι          τοῑς πατράσι           

 αιτ: τήν πόλιν                τόν πατέρα                        τάς πόλεις            τούς πατέρας            

κλητ: ὦ  πόλι                        ὦ  πάτερ                                  ὦ  πόλεις                  ὦ  πατέρες 

           ἀγαθοῑς: θετικός:  ὁ ἀγαθός, ἡ ἀγαθή , τό  ἀγαθόν 

                            συγκριτ:  ὁ,ἡ ἀμείνων, τό ἄμεινον 

                                           ὁ,ἡ βελτίων, το βέλτιον 

                                            ὁ,ἡ κρεῑττων, το κρεῑττον 

                                            ὁ,ἡ λῴων, το λῷον 

                           υπερθετ:  ὁ ἄριστος, ἡ ἀρίστη, τό ἄριστον 

                                           ὁ βέλτιστος, ἡ βελτίστη, τό βέλτιστον 

                                           ὁ κράτιστος, ἡ κρατίστη, τό κράτιστον 

                                           ὁ λῷστος, ἡ λῴστη, τό λῷστον 

 

3) Α.   Πρεσβύτερον: είναι κατηγορούµενο  στο  πατέραν  λόγω του ὄντα. 



   

       Μόνους: είναι κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο υποκείµενο του απαρεµφάτου 

σωθῆναι, τούτους. 

 

Β.   Παθητική σύνταξη:  ὁ πατήρ κατελήφθη ὑπό τοῡ πυρός. 

 

 

4) Α.   1-ε,  2-α,  3-β,  4-γ,  5-δ 

 

Β.  ροή: ῥύακα, ῥεῑν 

     φέρω: φορτίον 

     όραση: ὁρῶντα 

     ποίηµα: ποιησαμένους 
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