
Διαγώνισμα Αρχαίων Γ΄γυμνασίου.       Όνομα/Επίθετο μαθητή:……………………………………… 

Ενότητα 8η «Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς». 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ ὑμῖν 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, Κατά Λεωκράτους 95-96. 

Να μεταφράσετε το απόσπασμα «Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους… ἅπαντας ἀπολέσθαι».  (4 μονάδες) 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. Ποιο περιστατικό διηγείται ο Λυκούργος, για να καταδείξει ότι οι θεοί τιμούν τον σεβασμό προς τους 

γονείς;  (2 μονάδες) 

 

2. Ποια κοινά κίνητρα ανθρώπινης συμπεριφοράς εντοπίζετε ανάμεσα στο παρακάτω παράλληλο 

κείμενο και το κείμενο της Ενότητας;  (2 μονάδες) 

 

 

Όταν οι Έλληνες τους άφησαν να φύγουν, αφού συνομολόγησαν συμφωνία και αφού επέτρεψαν στον 

καθένα να πάρει όσα μπορούσε από τα δικά του, όλοι οι άλλοι πήραν ασήμι ή χρυσάφι ή κάποιο από τα 

άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ο Αινείας όμως, αφού σήκωσε τον πατέρα του που ήταν σε βαθιά γεράματα, 

τον μετέφερε έξω. Επειδή θαυμάστηκε γι' αυτή την πράξη από τους Έλληνες, πήρε την άδεια να επιλέξει 

πάλι ό,τι ήθελε από τα πράγματα της πατρίδας του. Καθώς αυτός προτίμησε τα πατρικά ιερά, συνέβη να 

επαινεθεί πολύ περισσότερο η αρετή, η οποία επιδοκιμάστηκε ακόμη και από τους εχθρούς. Γιατί φανερά 

ο άντρας στους πολύ μεγάλους κινδύνους φρόντιζε πάρα πολύ και το σεβασμό προς τους γονείς και την 

ευσέβεια προς τους θεούς. 

 

 



 

Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

1.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: άπασι, ἐκ τῆς Αἴτνης, γενέσθαι, ὐπό τοῦ πυρός. (2 μονάδες) 

 2.Για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά της ν.ε. να βρείτε έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο από το κείμενο της 

ενότητας:  (2 μονάδες) 

 

Γεγονός:…………………….. ………………    Εξόρμηση:………………………………… 

Όραση:……………………………………….    Μέτοχος:………………………………….. 

Διαρροή:………………………………………  Ποιητής:…………………………………… 

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. Να γραφεί ο Αόριστος Β΄ (οριστική & υποτακτική) των ρημάτων:   (3 μονάδες) 

Αἰσθάνομαι: …………......................     ……………………………. 

Προσέχω: ……………………………    ……………………………. 

Παραλαμβάνεις: ……………………..    … …………………………. 

Πάσχετε: ……………………………..     ……………………………. 

Λέγομεν:…………………………….       …………………………….. 

2.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  (1 μονάδα) 

Σωκράτης ἐδίδαξεν Ἀθηναίους τήν ἀρετήν.  →……………………………………………………… 

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω τύποι:  (4 μονάδες) 

(γ΄ εν. υποτ. ενεστώτα του ρήματος ἀγγέλλω): ……………………………………. 

(β΄ πληθ. οριστ. παθητικού Αορίστου του ρήματος πείθομαι): ………………………………. 

(β΄ εν. οριστ. παθητικού Μέλλοντα του ρήματος λαμβάνομαι): ……………………………… 

(α΄ πληθ. παθητικού Αορίστου του ρήματος ἀκούομαι): …………………………………...... 

Καλή επιτυχία!! Κουτσούκου Ελένη!! 



 


