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Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ 

τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος 

γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε 

δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων 

πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ 

γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν 

πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι 

οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ 

σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων 

πονηρίαν. 

                                                               Πλάτων, Πρωταγόρας 325c- 326c (ελεύθερη διασκευή) 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο του παραπάνω αποσπάσματος από 

το έργο του Πλάτωνα (νοηματική απόδοση). 

                                                                                                                 (μονάδες 4) 

2. Ποιοι είχαν την ευθύνη της αγωγής των παιδιών στην Αρχαία Αθήνα κατά την 

προσχολική περίοδο; 

(μονάδες 3) 

3. Να γράψετε, στα νέα ελληνικά, από μία ομόρριζη  λέξη για τις ακόλουθες: 

 πατήρ → …………………….. 

 μανθάνω → ………………… 

 φοιτῶ → ……………………… 

 μήτηρ → …………………….. 

  

                                                                                                                                            (μονάδες 2) 
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4.Να γράψετε αν  οι  παρακάτω λέξεις είναι  απλές ή σύνθετες: 

πενθήμερος, πολίτης, ἐκμανθάνω,  νῆσος.       

                                                                                                                                             (μονάδες 2)                                                                                               

5.Να τονίσετε τις ακόλουθες λέξεις, δικαιολογώντας την επιλογή σας:   

οἰκτος, θεου, οὐρανος, ἀδυτον, ῥωμη, νεος. 

                                                                                                                      (μονάδες 3) 

6. α) Να μεταφερθούν τα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού:  

 τάς ψήφους → ………………………………. 

 τά ποίμνια →  ………………………………. 

 τοῖς φίλοις → ……………………………….. 

 (ὦ) ποταμέ → ……………………………….. 

 ἡ νῆσος →    ……………………………….. 

 τοῦ δένδρου → ……………………………….. 

                                                                                                                                  (μονάδες: 3) 

β) Να  αναγνωρίσετε την πτώση, τον αριθμό και το πρόσωπο της προσωπικής 

αντωνυμίας: 

 Το ὑμῖν είναι: ……………………………………………………………………………………… 

Το ἐμέ είναι : ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                  (μονάδες: 1) 

7. Να μεταφέρετε τα ρήματα στον ζητούμενο  χρόνο (το πρόσωπο θα το βρείτε από  το  

υποκείμενό τους, που είναι υπογραμμισμένο)  : 

 Σὺ ἐν Ἀθήναις ………………….. (διατρίβω, μέλλοντας). 

 Οἱ ἐχθροί ἐν τῇ πόλει ………………………. (εἰμί , ενεστώτας).  

 Οἱ θεαταὶ …………………… (θαυμάζω, ενεστώτας) τὰς ἀρετάς τῶν προγόνων. 

 Ἡμεῖς ἄνθρωποι γενναῖοι ………………………( εἰμί , ενεστώτας). 

(μονάδες: 2) 

 


