
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Στην Αρχαία Αθήνα, δινόταν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και την αγωγή των 

παιδιών, γι’ αυτό το λόγο και άρχιζε από πολύ μικρή ηλικία. Η διαπαιδαγώγησή τους είναι 

μέριμνα πολλών φορέων αγωγής. Κατά την προσχολική ηλικία, δηλαδή μέχρι το 6ο ή 7ο έτος, 

την αγωγή ασκούσαν οι γονείς, η τροφός και ο παιδαγωγός. Η τροφός ήταν εκείνη που 

βοηθούσε τη μητέρα στην ανατροφή των παιδιών της, ενώ ο παιδαγωγός συμβούλευε τα 

παιδιά και τα οδηγούσε στο σχολείο. Μετά το 6ο ή 7ο έτος, τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια των 

δασκάλων, όπου μάθαιναν γράμματα, μουσική και ασκούνταν στη γυμναστική. Η 

διαπαιδαγώγηση των νέων ενδιέφερε την επίσημη πολιτεία, ωστόσο η εκπαίδευση αποτελούσε 

μέριμνα κυρίως των γονέων και όχι δική της. Η πολιτεία ήταν εκείνη που φρόντιζε για τη 

συμπεριφορά των παιδιών. 

 

2. Κατά την προσχολική περίοδο, την ευθύνη για την αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθήνας 

είχαν οι γονείς, οι τροφοί και οι παιδαγωγοί που αναλάμβαναν την  ηθική διάπλασή τους. 

Σκοπός τους ήταν μέσα από συμβουλές να καλλιεργήσουν τα παιδιά ηθικά και να μάθουν 

έννοιες όπως δικαιοσύνη, αρετή, εντιμότητα, πειθαρχία. Οι συμβουλές συχνά συνοδεύονταν 

από παραδείγματα και υποδείξεις ακόμη και από ξυλοδαρμό, τον οποίο τον χρησιμοποιούσαν 

ως μέσο σωφρονισμού. Η τροφός, ήταν δούλη ή ελεύθερη γυναίκα που βοηθούσε τη μητέρα 

στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. Ο παιδαγωγός από την άλλη  ήταν δούλος που 

συνόδευε τα παιδιά και τα δίδασκε.  

 

3. 

▪ παῖς → παιδικό 

▪ τροφός → τρόφιμο 

▪ φοιτῶ → φοίτηση 

▪ μήτηρ → μητρότητα 
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4.   

▪ παραλαμβάνω = σύνθετη 

▪ τιμή = απλή 

▪ καταμέτρηση = σύνθετη 

▪ ἡλικία = απλή 

 

 

 

5.  

▪ λέγω: κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία  

▪ θήκη: η μακρόχρονη παραλήγουσα που τονίζεται παίρνει οξεία, όταν η λήγουσα είναι 

μακρόχρονη.  

▪ πόλεμος: η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία  

▪ δῶρον: η μακρόχρονη παραλήγουσα που τονίζεται παίρνει περισπωμένη, όταν ή 

λήγουσα είναι βραχύχρονη. 

▪ γνωμῶν: η γενική και η δοτική των πτωτικών, όταν τονίζονται στη λήγουσα θέλουν 

πάντα περισπωμένη  

▪ νέος: κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία. 

 

 

 

6.  

▪ ἡ ῥάβδος → αἱ ῥάβδοι 

▪ τοῖς μυστηρίοις → τῷ μυστηρίῳ 

▪ τὸν ὃρκον → τοὺς ὃρκους 

▪ τάς νόσους → τήν νόσον 

▪ τοῦ θυμοῦ → τῶν θυμῶν 

▪ (ὦ) νόμοι →  (ὦ) νόμε                                                          
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7. α) 

 

1. = β 

2. = γ 

3. = α 

4. = δ 

 

7. β) 

 

1. γράψει 

2.  ἐστέ 

3. πείθομεν 

4. πράξω 


