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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Γυμναςίου 

Ενότητεσ: 8-9 

 

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο 

Α. Κείκελν 

Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι’ ἁξκόζεη θαὶ λῦλ ἅπαζη 

ηνῖο λεωηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη· ηνῦηνλ δὲ ῥεῖλ θαζηλ ἐπί 

ηε ηὴλ ἄιιελ ρώξαλ, θαὶ δὴ θαὶ πξὸο πόιηλ ηηλὰ ηῶλ ἐθεῖ θαηνηθνπκέλωλ. Τνὺο κὲλ νὖλ 

ἄιινπο ὁξκῆζαη πξὸο θπγήλ, ηὴλ αὑηῶλ ζωηεξίαλ δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ 

λεωηέξωλ, ὁξῶληα ηὸλ παηέξα πξεζβύηεξνλ ὄληα θαὶ νὐρὶ δπλάκελνλ ἀπνρωξεῖλ, ἀιιὰ 

ἐγθαηαιακβαλόκελνλ ὑπὸ ηνῦ ππξόο, ἀξάκελνλ θέξεηλ. Φνξηίνπ δ’ νἶκαη 

πξνζγελνκέλνπ θαὶ αὐηὸο ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ ἄμηνλ ζεωξῆζαη ηὸ ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο 

ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ 

πεξηξξπῆλαη ηὸ πῦξ θαὶ ζωζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ’ ὧλ θαὶ ηὸ ρωξίνλ ἔηη θαὶ λῦλ 

πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ εὐζεβῶλ ρῶξνλ· ηνὺο δὲ ηαρεῖαλ ηὴλ ἀπνρώξεζηλ πνηεζακέλνπο 

θαὶ ηνὺο ἑαπηῶλ γνλέαο ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. 

Λπθνῦξγνο, Κατὰ Λεωκράτοσς 95-96 

Εξσηήζεηο 

1. Να μεταφράςετε το απόςπαςμα: «Φορτίου δ’ οἶμαι… ἀπολζςθαι.» 

Μνλάδεο 4 

2. α. Πνην πεξηζηαηηθό δηεγείηαη ν Λπθνύξγνο, γηα λα θαηαδείμεη όηη νη ζενί ηηκνύλ ηνλ 

ζεβαζκό πξνο ηνπο γνλείο; 

Μνλάδεο 2 

2. β. Γλσξίδεηε άιια παξαδείγκαηα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο θαη, γεληθόηεξα, πξνο ηνπο 

κεγαιπηέξνπο από ηε κπζνινγία ή ηελ Ιζηνξία;  

Μνλάδεο 2 



 
ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΥΡΗΣΟ 

Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα 
Τει & θαμ: 2521021972 

www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr 

 
 

 Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ                                                             2 
 

3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ραξαθηεξίδνληαο ην α΄ ζπλζεηηθό ησλ 

ιέμεσλ ηεο πξώηεο ζηήιεο ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα: 

 

ςφνθετη λέξη ςυνθετικά το α΄ςυνθετικό είναι... 

ἀποχωρζω, ἀποχωρῶ ἀπό + χωρζω, χωρῶ πρόθεςη 

ἐπιςκοπζω, ἐπιςκοπῶ ἐπί + ςκοπζω, ςκοπῶ   

εὐμενήσ εὖ + μζνοσ   

κατοικζω, κατοικῶ κατά + οἰκζω, οἰκῶ   

περιρρζω περί + ῥζω   

προςαγορεφω πρόσ + ἀγορεφω   

προςγίγνομαι πρόσ + γίγνομαι   

 

Μονάδεσ 2 

 

3. β. Να ζπκπιεξώζεηε ηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα κε ιέμεηο ηεο α.ε. αληώλπκεο απηώλ 
ηεο πξώηεο ζηήιεο: 

 

ιέμε αληώλπκν 

ἄπνξνο __________________ 

ἀθιεήο (= άδνμνο) __________________ 

εὐινγέσ, εὐινγῶ __________________ 

εὐζεβήο __________________ 

δύζειπηο __________________ 

δύζλνηα __________________ 

δπζδαίκσλ ________ 

 

Μονάδεσ 2 
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4. α. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή ζύληαμε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1. Ὁ βαζηιεύο ἒπεκςε ηὸλ Φαιῖλνλ. 

2. Οὐδέλ ἀμηόινγνλ ἒπξαμε Ἀξηζηνγείησλ. 

3. Οἱ Ἓιιελεο ηνμεύνπζη ηνύο ἐρζξνύο.  

4. Οἱ Θεβαῖνη πξῶηνη ἐθόκηζαλ ηαῦηα.  

Μνλάδεο 2 

 

4. β. ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα ρσξίζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο θαη 

ηε ζπληαθηηθή ζέζε ησλ δεπηεξεπνπζώλ νλνκαηηθώλ πξνηάζεσλ: 

1. Ἀπνξῶ εἰ δηδαθηόλ ἐζηηλ ἡ ἀξεηή . 

2. πεὶ δὲ ἦλ πξὸο ηνῖο ἀγγέινηο, ἀλεξώηα ηί βνύινηλην  

3. Οἱ Ἀζζύξηνη ἴζαζηλ (= γλσξίδνπλ) ὅηη  ἱππηθὸλ ζηξάηεπκα ἐλ λπθηὶ ηαξαρῶδέο ἐζηη θαὶ δύζρξεζηνλ. 

4. Φνβνῦκαη κὴ ἡηηεζῶκελ  

Μνλάδεο 2 

 

4. γ. ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα ρσξίζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη λα αλαγλσξίζεηε από 

ζπληαθηηθή άπνςε ηηο δεπηεξεύνπζεο νλνκαηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο: 

1. Ἀλὴξ δίθαηόο ἐζηηλ νὐρ ὁ κὴ ἀδηθῶλ, ἀιι’ ὅζηηο ἀδηθεῖλ δπλάκελνο κὴ βνύιεηαη. 

2. Ὃ κέιιεηο πνηεῖλ κὴ ιέγε. 

3. Ὅζηηο ἐζέιεη ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ, ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηόλ. 

4. Οὓο ἂλ βνύιῃ πνηήζαζζαη θίινπο, ἀγαζόλ ηη ιέγε πεξὶ αὐηῶλ. 

 

Μνλάδεο 2 
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5.    Πνηα θνηλά θίλεηξα αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο εληνπίδεηε αλάκεζα ζην παξαθάησ 

παξάιιειν θείκελν θαη ην θείκελν ηεο Ελόηεηαο; 

Μνλάδεο 2 

Ενότητα 8 

Παράλληλο κείμενο 

Τῶλ δὲ ιιήλωλ ὑπνζπόλδνπο ηνύηνπο ἀθέληωλ, θαὶ ζπγρωξεζάληωλ ἑθάζηῳ ιαβεῖλ 

ὅζα δύλαηην ηῶλ ἰδίωλ, νἱ κὲλ ἄιινη πάληεο ἄξγπξνλ ἢ ρξπζὸλ ἤ ηηλα ηῆο ἄιιεο 

πνιπηειείαο ἔιαβνλ, Αἰλείαο δὲ ηὸλ παηέξα γεγεξαθόηα ηειέωο ἀξάκελνο ἐπὶ ηνὺο 

ὤκνπο ἐμήλεγθελ. θ’ ᾧ ζαπκαζζεὶο ὑπὸ ηῶλ ιιήλωλ ἔιαβελ ἐμνπζίαλ πάιηλ ὃ 

βνύινηην ηῶλ νἴθνζελ ἐθιέμαζζαη. Ἀλεινκέλνπ δὲ αὐηνῦ ηὰ ἱεξὰ ηὰ παηξῷα, πνιὺ 

κᾶιινλ ἐπαηλεζῆλαη ζπλέβε ηὴλ ἀξεηήλ, θαὶ παξὰ πνιεκίωλ ἐπηζεκαζίαο ηπγράλνπζαλ. 

θαίλεην γὰξ ὁ ἀλὴξ ἐλ ηνῖο κεγίζηνηο θηλδύλνηο πιείζηελ θξνληίδα πεπνηεκέλνο ηῆο ηε 

πξὸο γνλεῖο ὁζηόηεηνο θαὶ ηῆο πξὸο ζενὺο εὐζεβείαο. 

Δηόδσξνο ηθειηώηεο, Βιβλιοθήκη 7.4.1-4 

Γισζζηθά ζρόιηα 

ηῶλ δὲ ιιήλσλ ὑπνζπόλδνπο ηνύηνπο 

ἀθέλησλ (κηρ. ανξ. β΄ξ.ἀθίεκη) 

  όηαλ νη Έιιελεο ηνπο άθεζαλ λα θύγνπλ, αθνύ 

ζπλνκνιόγεζαλ ζπκθσλία, ζπλζήθε 

ζπγρσξεζάλησλ ἑθάζηῳ αθνύ επέηξεςαλ ζηνλ θαζέλα 

ηηλὰ ηῆο ἄιιεο πνιπηειείαο θάπνην από ηα άιια πνιύηηκα αληηθείκελα 

γεγεξαθόηα (κηρ. παξαθ. ξ. γεξάζθσ) ηειέσο πνπ ήηαλ ζε βαζηά γεξάκαηα 

ἀξάκελνο (κηρ. ανξ. ξ. αἴξνκαη) αθνύ ζήθσζε 

ἐμήλεγθελ (νξηζη. ανξ. β΄ ξ. ἐθθέξσ) κεηέθεξε έμσ 

ἐθ’ ᾧ ζαπκαζζείο επεηδή ζαπκάζηεθε γη’ απηή ηελ πξάμε 

ἐθιέμαζζαη λα δηαιέμεη, λα επηιέμεη 

ἀλεινκέλνπ (κηρ. ανξ. 

β΄ξ. ἀλαηξένκαη, ἀλαηξνῦκαη) δὲ αὐηνῦ 
θαζώο απηόο πξνηίκεζε 

ἐπηζεκαζίαο ηπγράλνπζαλ ε νπνία (αξεηή) επηδνθηκάζηεθε 

   ηῆο ὁζηόηεηνο ηνπ ζεβαζκνύ 
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