
 
 ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ  THΛ: 270727–222594 

 

 ΑΡΤΑΚΗΣ 12   - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113–949422  

 

  

 

 ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................. 

 ΟΝΟΜΑ: .................................................... 

 ΤΜΗΜΑ: .................................................... 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......................................... 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

πρὸς δὲ τούτοις τῶν παίδων πόδας μὲν ὑποδήμασιν ἁπαλύνουσι, 

σώματα δὲ ἱματίων μεταβολαῖς διαθρύπτουσι· σίτου γε μὴν 

αὐτοῖς γαστέρα μέτρον νομίζουσιν. ὁ δὲ Λυκοῦργος, ἀντὶ 

μὲν τοῦ ἰδίᾳ ἕκαστον παιδαγωγοὺς δούλους ἐφιστάναι, 

ἄνδρα ἐπέστησε κρατεῖν αὐτῶν ἐξ ὧνπερ αἱ μέγισται ἀρχαὶ 

καθίστανται, ὃς δὴ καὶ παιδονόμος καλεῖται, τοῦτον δὲ 

κύριον ἐποίησε καὶ ἁθροίζειν τοὺς παῖδας καὶ ἐπισκοποῦντα, 

εἴ τις ῥᾳδιουργοίη, ἰσχυρῶς κολάζειν.  

(Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 2 1 – 3). 

Λεξιλόγιο:  

 διαθρύπτουσι: ρήμα διαθρύπτω = εξαδυνατίζω, ζω βίο τρυφηλό και 

ακόλαστο, καθιστώ κάτι μαλθακό. 

 ἐφιστάναι: ρήμα ἐφίστημι = τοποθετώ, διορίζω κάποιον επόπτη για κάποιον, 

επιβάλλω. 

 ἀρχαὶ: εξουσίες, δικαιώματα. 

 ῥᾳδιουργοίη: ρήμα ῥαδιουργέω - ῶ = ενεργώ απερίσκεπτα, τεμπελιάζω. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα. 

(Μονάδες 20). 



2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: 

 τούτοις: γενική ενικού του ουδετέρου.  

 παίδων: κλητική ενικού του ουσιαστικού.  

 νομίζουσιν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή.  

 παιδαγωγοὺς: την γενική ενικού του ουσιαστικού.  

 ἄνδρα: την κλητική πληθυντικού του ουσιαστικού.  

 μέγισται: τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου  στο ίδιο γένος στην αιτιατική 

του     ενικού αριθμού. 

 ἐποίησε: το γ’ ενικό του ενεστώτα στην ίδια φωνή στην υποτακτική. 

 τις: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της αντωνυμίας. 

 κολάζειν: το απαρέμφατο του αορίστου στην ίδια φωνή.  

(Μονάδες 10). 

3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου: 

 σώματα:………………………….. στο ……………………. 

 γαστέρα:…………………………  στο …………………….. 

 ἕκαστον:………………………….. στο ……………………. 

 δούλους:………………………….  στο ……………………. 

 ἁθροίζειν:………………………..   στο …………………….. 

(Μονάδες 5). 

4. εἴ τις ῥᾳδιουργοίη: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση ως προς το 

είδος της, την εισαγωγή της, την εκφορά της και το συντακτικό της ρόλο. 

(Μονάδες 5). 

Ευχόμαστε Επιτυχία! 

 

 


