
                                                                                                                                     
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

 Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

23/7/2014 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. (Λένε ακόμα), ότι οι άλλοι όρμησαν να φύγουν ζητώντας την σωτηρία τους, ένας όμως από 

τους νεότερους, επειδή έβλεπε ότι ο πατέρας του ήταν γέρος και δεν μπορούσε να φύγει, και ότι 

μένει αποκλεισμένος, αφού τον σήκωσε στους ώμους του, τον μετέφερε. Επειδή όμως, όπως 

νομίζω, προστέθηκε φορτίο, αποκλείσθηκε και ο ίδιος. 

 

2. α) Κατά τη διάρκεια της φυσικής καταστροφής ο μοναδικός ευσεβής νεαρός διατήρησε την 

ηθική του διαύγεια και δεν αποπροσανατολίστηκε. Δεν αναζήτησε τη σωτηρία στη φυγή, 

εγκαταλείποντας το γέρο πατέρα του. Βλέποντας τον πατέρα του να κινδυνεύει και να μην 

μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, αφού τον σήκωσε στους ώμους του, τον μετέφερε. Με την 

ηρωική του πράξη ο  νεαρός φανερώνει την ανιδιοτελή αγάπη και τον σεβασμό του στον πατέρα 

του. 

    

    β) Στο τέλος του αποσπάσματος ο ρήτορας αναφέρεται στους λιπόψυχους και ιδιοτελείς  που 

εγκατέλειψαν τους γονείς τους και χάθηκαν εξαιτίας της απρεπούς συμπεριφοράς τους. Το θεϊκό 

στοιχείο επενέβη και έσωσε μόνο (τούτους μόνους) τους ανθρώπους εκείνους που τιμούσαν και 

διαφύλατταν την οικογενειακή αγάπη. 

 

3. Το μύθο διαπνέουν δύο κεντρικές ιδέες. Η πρώτη αφορά στη βοήθεια που προσφέρουν οι θεοί 

σε ανθρώπους ενάρετους, όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Η δεύτερη ιδέα είναι ότι η αγάπη και ο 

σεβασμός προς τους γονείς αποτελούν απαραβίαστο ηθικό κανόνα για κάθε άνθρωπο, ενώ η 

ασέβεια και η αδιαφορία επισύρουν την τιμωρία. 

 

4.α) 

 επίλογος → λέγεται  

 εισροή → ῥεῖν, ῥύακα, περιρρυῆναι 

  πυροβολικό → πυρός, πῦρ 

  απώλεια → ἀπολέσθαι  

β) 

      

        Λέξη 

 

  Α΄ συνθετικό 

 

Β΄ συνθετικό 

 

Είδος 

Α΄συνθετικού 

σωματοφύλαξ  σῶμα  φύλαξ ουσιαστικό 

λεπτολόγος  λεπτός  λέγω επίθετο  

συγγράφω  σύν  γράφω πρόθεση 

εὒπορος     εὖ    πόρος    επίρρημα 
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5.α) 

 τόν πατέρα → τούς  πατέρας 

 τοῖς ἀνδράσιν   → τῷ ἀνδρί 

 τήν χώραν →  τάς χώρας 

 τὸ χωρίον → τὰ χωρία 

 

β) ἀγαθοῖς : ὰμείνοσι / βελτίοσι / κρείττοσι / λῲοσι - ὰρίστοις / βελτίστοις / κρατίστοις /λῲστοις  

     ἄξιον:  ὰξιώτερον - αξιώτατον 

6. 

    Οριστική      Υποτακτική         Ευκτική    Προστακτική 

       ἐσώθη          σωθῇ         σωθείη           σωθήτω 

       ἐλάβετε          λάβητε          λάβοιτε           λάβετε   

    ἐλείφθησαν        λειφθῶσι λειφθείησαν          λειφθέντων 

 

        εἶπες         εἲπῃς εἲποις               εἰπέ 

 

 

7. α) Οἱ τοξόται ἐτάχθησαν ὑπό Κύρου παρὰ τῷ ποταμῷ. 

 
    β) γενέσθαι: ειδικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος λέγεται. 

        σωτηρίαν: αντικείμενο της μετοχής ζητοῦντας. 

 

 


