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Απαντήσεις στο διαγώνισμα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Ενότητες 1-3)

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απάντηση Β.1

Κι αν εσύ νομίζεις  πως ο τύραννος,  επειδή  έχsει περισσότερα αποκτήματα από τους
απλούς πολίτες,  ευχαριστιέται περισσότερο από αυτά, ούτε αυτό,  Σιμωνίδη, είναι  έτσι,  αλλά
όπως  ακριβώς,  όταν  οι  αθλητές  αναδειχτούν  ανώτεροι  από τους  απλούς  πολίτες,  αυτό  τους
ευχαριστεί, αλλά όταν εμφανιστούν κατώτεροι των ανταγωνιστών τους, αυτό τους ενοχλεί. Έτσι
και ο τύραννος, όταν είναι φανερό πως έχει περισσότερα από τους πολίτες, τότε χαίρεται, αλλά
όταν οι άλλοι τύραννοι έχουν περισσότερα, με αυτό λυπάται. Γιατί τους θεωρεί ανταγωνιστές
του πλούτου του. Ούτε ο τύραννος αποκτά γρηγορότερα από τον απλό πολίτη όσα επιθυμεί. 

Απάντηση Β.2

Ενεστώτας (οριστική, ε.φ.): τιμ , τιμ ς, τιμ , τιμ μεν, τιμ τε, τιμώσιν.ῶ ᾶ ᾶ ῶ ᾶ

Παρατατικός (οριστική, μ.φ.): τιμώμην, τιμ , τιμ το, τιμώμεθα, τιμ σθε, τιμ ντο.ἐ ἐ ῶ ἐ ᾶ ἐ ἐ ᾶ ἐ ῶ

Απάντηση Β.3

Γραμματική αναγνώριση: επίθετο, ονομαστική πτώση, πληθυντικός αριθμός, αρσενικό γένος, γ
κλίση, συγκριτικός βαθμός του επιθέτου γαθόςἀ . 

Θετικός:  γαθός / Συγκριτικός:  κρείττων / Υπερθετικός:  κράτιστος.ὁἀ ὁ ὁ

Απάντηση Β.4

Διά το το: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ε φραίνεται.ῦ ὐ

Κρείττονες: ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός, κατηγορούμενο στο υποκείμενο θληταί.ἀ

 τύραννος: υποκείμενο στο ρήμα φαίνηται.ὁ

Ε ναι:  αντικείμενο  στο  ρήμα  γε ται,  τελικό  απαρέμφατο,  ετεροπροσωπία,  διότι  δέχεται  ωςἶ ἡ ῖ
υποκείμενο το τούτους. 



Απάντηση Β.5

Οίκημα, οικισμός, οικειότητα, οικουμένη, οικουμενικός.

Απάντηση Β.6

Ο Ιέρων υποστηρίζει πως για έναν τύραννο είναι πιο δύσκολο να θεωρηθεί πλούσιος και
να  είναι  ικανοποιημένος  με  όσα  του  ανήκουν,  γιατί  δεν  επιθυμεί  απλά  πράγματα,  όπως  οι
ιδιώτες. Ένας ιδιώτης θα ήταν ευτυχισμένος, αν αποκτούσε ένα σπίτι, ένα χωράφι ή ένα δούλο.
Αυτά,  όμως,  δεν  καλύπτουν  και  τις  ανάγκες  ενός  τυράννου.  Εκείνος,  προκειμένου  να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του, θα χρειαζόταν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως περισσότερες
πόλεις, μεγαλύτερη χώρα, σημαντικότερα λιμάνια και ακροπόλεις. Τότε ίσως φανεί πιο πλούσιος
από τους άλλους τυράννους, τους οποίους ανταγωνίζεται στον πλούτο. 

 


