
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                             
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

  Ὃς ἂν τολμήσῃ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τούτων πατέρας ἢ μητέρας τύπτειν, 

πρῶτον μὲν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω, καὶ ὁ μὲν μέτοικος ἢ ξένος εἰς 

προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν, μὴ βοηθήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς 

χώρας φευγέτω· ὁ δὲ μὴ μέτοικος βοηθῶν μὲν ἔπαινον ἐχέτω, μὴ βοηθῶν δέ, 

ψόγον· δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν ἐλεύθερος γιγνέσθω, μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς 

ἑκατὸν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. Ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρῶτον μὲν 

φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ πάντων ἱερῶν εἰργέσθω, 

κατελθὼν δὲ θανάτῳ ζημιούσθω. Ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἢ 

συμπίῃ ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ ἢ καὶ μόνον ἐντυγχάνων 

που προσάπτηται ἑκών, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μηδὲν μήτ' εἰς ἀγορὰν μήτ' εἰς πὸλιν 

ὅλως πρότερον ἢ καθήρηται. 

Πλάτων, Νόμοι 881b-e (διασκευή) 

     

    Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα :  ὁ δὲ μὴ μέτοικος… καθήρηται. 

2. Πώς επαληθεύεται από όσα διαβάσατε η ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε  

Πλάτων στον σεβασμό προς τους μεγαλυτέρους; 



3. Ποια ποινή επιβάλλει ο νόμος στο γιο που θα βιαιοπραγήσει κατά των 

γονιών του; Είναι πιο αυστηρή η ποινή που δέχεται από τις υπόλοιπες κοινωνικές 

ομάδες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

4. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της α.ε με τα συνθετικά που δίνονται : 

ἐν + πάθος 

ἀγρός + νέμω 

ἔθνος + ἄρχω 

ψυχή + ἄγω 

μήτηρ + πόλις 

κακός + μοῖρα 

ἄστυ + νέμω 

5 α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό στην πτώση 

που βρίσκονται: μητέρα, τούς πατέρας, μέτοικος, βοηθήσας, τήν χώραν, 

πάντων ἱερῶν, θανάτῳ. 

   β. Να κλίνετε τα επίθετα ὁ ἐπιμελής και ὁ πολύς και στα τρία γένη. 

6 α. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση των ρημάτων μεταπείθω και 

κόπτομαι στο β’ πληθυντικό πρόσωπο, στη φωνή που βρίσκεται το καθένα. 

   β. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος τάττω στο γ’ ενικό 

πρόσωπο Παρακειμένου και του ρήματος κηρύττομαι στο γ’ πληθυντικό 

πρόσωπο Αορίστου στη φωνή που βρίσκεται το καθένα. 

7 α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

   β. Να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω φράσεις : 

1. Ἡ ἱππική προσήκει μάλιστα τῷ ἐλευθέρῳ. 



2. Ἔδωκε τά γράμματα τοῖς φίλοις. 

3. Διδάσκουσι τούς παίδας σωφροσύνην. 

 

                                  Καλή επιτυχία ! 

 


