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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/2/2012 

ΤΑΞΗ                  : Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γγ31) 
 

 

Α’                           ΚΕΙΜΕΝΟ 
    

Λέγεται γοῡν ἐν Σικελίᾳ ( εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστί , ἀλλ’ ᾁρμόσει καὶ νῡν 
ἄπασι τοῑς νεωτέροις ὰκοῡσαι ) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙ τοῡτον δὲ 
ῥεῑν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεὶ 
κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν , τὴν αὑτῶν σωτηρίαν 
ζητοῡντας , ἓνα δέ τινα τῶν νεωτέρων , ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα 
καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῑν , ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῡ πυρός , 
ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. 
Ὅθεν  δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῑον , ὅτι τοῑς ἀνδράσιν τοῑς ἀγαθοῑς εὐμενῶς 
ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκείνον περιρρυῆναι τὸ πῡρ καὶ σωθῆναι 
τούτους μόνους , ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῡν προσαγορεύεσθαι τῶν 
εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς δὲ ταχεῑαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν 
γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντες ἀπολέσθαι. 

 

 

Β’                          ΘΕΜΑΤΑ 
 

1) Α.     Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα:’’Λέγεται 
γοῡν…ὰράμενον φέρειν’’. 

 

Β.     Ποια µηνύµατα εκπέµπει η µυθική αυτή ιστορία; 

 

2) Α.    ἔχει: Να γραφεί  το  γ’ ενικό πρόσωπο  σε όλες τις εγκλίσεις.            



        σωθῆναι: Να γραφεί  το β’ ενικό πρόσωπο του παθητικού αορίστου α’ σε όλες τις 
εγκλίσεις. 

          Γενέσθαι: Να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο του αορίστου β’ σε όλες τις εγκλίσεις. 

 Β.    πόλιν, πατέρα : Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο αριθµούς. 

         ὰγαθοῑς: Να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στην ονοµαστική πτώση. 

 

3) Α.    Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι του κειµένου: γενέσθαι , 
πρεσβύτερον, ὄντα , μόνους. 

 

Β.    Το πῡρ κατέλαβε τον πατέρα: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική. 

 

 

4) Α.     Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης  Α’ µε την ερµηνεία τους στη στήλη 
Β’: 

 

              Α’                                                                                           Β’ 

                                                                                          

1. ∆ια πυρός και σιδήρου                                       α.  καταστρέφοµαι  
ολοκληρωτικά 

2.    (γίνοµαι παρανάλωµα του πυρός)                   β.  πυροβολήστε                                   

                  3.   άρξατε πυρ                                                            γ.  η πρώτη σηµαντική 
εµπειρία       

                                                                                                               σε κάτι        

                  4.    βάπτισµα του πυρός                                           δ.  πολύ θυµωµένος 

 5.    (είναι) πυρ και µανία                                          ε.  µέσα από κινδύνους και                                                                   

                                                                                               ταλαιπωρίες 

                                                                                                 

 

Β.   Με ποιους τύπους του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια οι παρακάτω 
λέξεις: ροή, φέρω, όραση, ποίηµα 



  

                                                               ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!            
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