
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

20/03/2016 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1) Απόδοση στα νέα ελληνικά : σελ. 43 των σημειώσεων. 

 

2α) Από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου και συγκεκριμένα από 

το κεφ. Το έργο του, ενδιαφέροντα και ιδέες, η παράγραφος με τον 

πλαγιότιτλο Ο υπεύθυνος πολίτης. 

 

2β) Σχόλιο 3, σελ. 150 των σημειώσεων. 

 

2γ) Σχόλιο 5, σελ. 150 και σχόλιο με τον τίτλο ο εμπρησμός της 

πόλης, σελ. 151 των σημειώσεων. 

 

     3α) απολαβή→ ξυνεπελάβοντο 

            ανάπαυση→ παυσάμενοι 

            οικοδεσπότης→ οἰκίας 

            γέννηση→  Γενομένης  

            φειδωλός→ φειδόμενοι 

 

      3β) Διαλιπούσης→ διάλειμμα, έλλειμμα, λείψανο 

             βάλλουσαι→ βολή, βλήμα, βέλος 

                εμπιμπράσι → εμπρησμός, εμπρηστής 
 
             κρατήσειεν→ κράτος, κατακράτηση, κρατικός 
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             διαφθείρειεν→ διαφθορά, άφθαρτος, ψυχοφθόρος 
 
       4α)  του  πλήθους, τω  πλήθει, το πλη  θος 
                ω ν πληθώ ν, τοι ς πλήθεσι, τά πλήθη. 
               
                η ς γυναικός , τη  γυναικί , την γυναι κα 
                ω ν γυναικω ν, ται ς γυναιξί, τάς γυναι κας 
 
                η ς φύσεως , τη  φύσει ,την φύσιν 
                ω ν φύσεων , ται ς φύσεσιν , τάς φύσεις. 
                
                η ς ʼεφόδου, τη  ʼεφόδω, την ʼ εφοδον 
                ω ν ʼεφόδων , τοι ς ʼεφόδοις , τάς ʼεφόδους 
 
                 ου  χρήματος, τω  χρήματι , το χρη μα 
                 ω ν χρημάτων , τοι ς χρήμασι, τά χρήματα 
 
       4β)  κινδυνεύει, ʼεκινδύνευε, κινδυνεύσει , ʼεκινδύνευσε,  
κεκινδύνευκε, ʼεκεκινδυνεύκει 
                ʼεπιγίγνεται, ʼεπεγίγνετο, ʼεπιγενήσεται και ʼεπιγενηθήσεται, 
ʼεπεγένετο, ʼεπιγεγένηται, ʼεπεγεγένετο 
 

      4γ) νικᾷ, νικᾷ, νικᾷ, νικώη και νικω  , νικάτω 
             ʼεκινδύνευσε, κινδυνεύση, κινδυνεύσαι, κινδυνευσάτω 
             ʼεπεγένετο, ʼεπιγένηται, ʼεπιγένοιτο, ʼεπιγενέσθω 
 
      5α) μή…. ʼεπελθών: δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση. Εισάγεται 
με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο μη, που δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι 
το ανεπιθύμητο ή φοβερό, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου 
(κρατήσειεν) αφού εξαρτάται από ιστορικό χρόνο ( δείσαντες) και έχει 
θέση αντικειμένου στη μετοχή δείσαντες. 
   

     5β) αὐτοῖς→ αντικείμενο του ρήματος ξυνεπελάβοντο 
            γενομένης→ χρονική μετοχή, γενική απόλυτη 
            χρήματα→ υποκείμενο του ρήματος κατεκαύθη 
            ἑκάτεροι → κατηγορηματικός προσδιορισμός στο υποκείμενο 
της μετοχής ἡσυχάσαντες 

            τῶν ἐπικούρων→ γενική διαιρετική 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
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