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ΚΕΙΜΕΝΟ
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν 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,Κατὰ Λεωκράτους95-96
ΘΕΜΑ 1ο
Να μεταφράσετε το χωρίο :<<Τούς μένοὖν ἄλλους…και αὐτὸς ἐγκατελήφθη.>>
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 2ο
Ποιο περιστατικό διηγείται ο Λυκούργος, για να καταδείξει ότι οι θεοί τιμούν τον σεβασμό
προς τους γονείς;
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 3ο
•
Να εντοπίσετε λέξεις των α.ε. του κειμένου που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις
παρακάτω λέξεις : μεταποίηση , επιζητώ , κατάληψη , αναθεωρώ
(Μονάδες 8)
•
Να γράψετε στη ν.ε. από δύο σύνθετα ρήματα χρησιμοποιώντας τις προθέσεις
ἀμφί,ἀντὶ και παρὰ ως α΄συνθετικό
(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 4ο
•

πόλιν, γονέας : Να γραφούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
(Μονάδες 10)

•
Να αντικαταστήσετε τους τύπους των επιθέτων τῶν νεωτέρων, τοῖς ἀγαθοῖς στους
άλλους βαθμούς .
(Μονάδες 20)
•

Προσαγορεύεσθαι : Να γίνει χρονική αντικατάσταση .

(Μονάδες 10)

•

Ἐγκατελήφθη : Να κλιθεί στο χρόνο που είναι σε όλα τα πρόσωπα.
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 5ο
Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
(Μονάδες 20)

Καλή Επιτυχία!!!

