
 

 

 

3ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

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) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες είναι οι κοινωνικές οµάδες που αναφέρει ο Πλάτων και πως αντιµετωπίζονται από το 

νόµο; (µονάδες 3) 

 

2. Ποια είναι η πιο αυστηρή ποινή που προβλέπει ο νόµος και γιατί; (µονάδες 3) 

 

3. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις: φοροφυγάς, φυγόπονος, προσφεύγω, διαφυγή       

(µονάδες 2) 

α. Η οικονοµία της χώρας πλήττεται από τους ……………... Που αποκρύπτουν το εισόδηµα 

τους. 

β. Σο σχέδιο………………... του κρατουµένου ήταν έτοιµο από καιρό. 

γ. ………………………... στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, πιστεύοντας ότι θα αθωωθεί. 

δ. Εγκαταλείπει γρήγορα κάθε προσπάθεια, επειδή είναι ……………………….. . 

 

4. Να σχηµατίσετε σύνθετες λέξεις: 

α. κρέας + πωλῶ: ο ……………………. 

β. γυµνάσιον + ἂρχω: ο ……………………... 

γ. ψυχή + φθείρω: ο …………………………. 

δ. νίκη + φέρω: ο ……………………….. 

 



 

 

5. κρύπτω: να γραφεί το γ΄ ενικό αορίστου σε όλες τις εγκλίσεις. Να γραφεί το απαρέµφατο και 

η µετοχή του ίδιου χρόνου. (µονάδες 2,5) 

 

6. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθµούς: µέγας σωτήρ, πᾶσα τέχνη.   

(µονάδες 2,5) 

 

7. Να αναγνωριστούν συντακτικά όλοι οι όροι: (µονάδες 5) 

o Σόλων ὁ νοµοθέτης καὶ ποιητὴς εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσε 

o Ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡµῖν πράττειν ταῦτα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


