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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(επανάληψη στην ενότητα 11) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α . ΚΕΙΜΕΝΟ : Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου 

Ὅς ἄν τολμήσῃ πατέρα ἤ μητέρα ἤ τούτων πατέρας ἤ μητέρας τύπτειν, 

πρῶτον μέν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω, και ὁ μέν μέτοικος ἤ ξένος εἰς 

προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν, μή βοηθήσας δέ ἀειφυγίαν ἐκ 

τῆς χώρας φευγέτω• ὁ δέ μή μέτοικος βοηθῶν μέν ἔπαινον ἐχέτω, μή 

βοηθῶν δέ, ψόγον δοῦλος δέ βοηθήσας μέν ἐλεύθερος γιγνέσθω, μή 

βοηθήσας δέ πληγάς ἑκατόν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. Ἐάν δέ τις ὄφλῃ δίκην 

αἰκίας γονέων, πρῶτον μέν φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως εἰς τήν ἄλλην 

χώραν καί πάντων ἱερῶν εἰργέσθω, κατελθών δέ θανάτῳ ζημιούσθω. Ἐάν 

δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἤ συμπίῃ ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην 

κοινωνίαν κοινωνήσῃ ἤ και μόνον ἐντυγχάνων που προσάπτηται ἑκών, 

μήτε εἰς ἱερόν ἔλθῃ μηδέν μήτ’ εἰς ἀγοράν μήτ’εἰς πάλιν ὅλως πρότερον 

ἤ καθήρηται.  

Πλάτων, Νόμοι 8811-e (διασκευή) 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Πώς επαληθεύεται από όσα διαβάσατε η ιδιαίτερη σημασία που 

απέδιδε ο Πλάτων στον σεβασμό προς τους μεγαλύτερους; 

Από τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται για όσους 

συμπεριφερθούν με ασεβή τρόπο προς τους μεγαλύτερους και από 

τους επαίνους και τα βραβεία που περιμένουν σε όσους αποτρέπουν 

τέτοιου είδους ενέργειες. 

2. Από τις ποινές που προβλέπει ο νόμος που διαβάσατε ποια σας 

φαίνεται πιο αυστηρή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ο καθένας μπορεί να εκθέσει την προσωπική του άποψη, 

προβάλλοντας βέβαια τα ανάλογα επιχειρήματα. Σίγουρα, η ποινή 

του θανάτου για όσους επιστρέφουν από την εξορία δεν αφήνει 

περιθώρια σωφρονισμού και είναι πραγματικά η εσχάτη των ποινών. 
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3. α) Να κάνετε προτάσεις στα νέα ελληνικά με καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις : φοροφυγάς, πρόσφυγας, φυγόπονος, καταφύγιο 

 Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι βαριές ποινές 

προβλέπονται για τους φοροφυγάδες 

 Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν 

πολλοί πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα 

 Τελικά αποδείχθηκε φυγόπονος, δεν ήθελε να κάνει καμία 

χειρωνακτική εργασία 

 Όταν ξέσπασε η καταιγίδα, βρήκαμε καταφύγιο κάτω από ένα 

υπόστεγο 

β) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις στα αρχαία ελληνικά με τα παρακάτω 

συνθετικά μέρη :  

-  ἐν + πάθος            ὁ ἐμπαθής   

-  μήτηρ + πόλις               ἡ μητρόπολις  

-  κακός + μοῖρα             ὁ  κακόμοιρος  

- ἄστυ + νέμω              ὁ ἀστυνόμος 

 

4. α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους της προστακτικής 

ενεστώτα και αορίστου που ζητούνται:  

Κινδύνευε, κινδύνευσον 

Δικαζέτω, δικασάτω 

Θαυμάζετε, θαυμάσατε 

Παυόντων, παυσάντων 

θυόντων, θυσάντων 

 

β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο 

προστακτικής του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση 

α. Σῶσον, Κύριε, τον λαόν Σου (σῴζω, β’ ενικό αόρ.).  

β. Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ, (πατάσσω, ἀκούω, β’ ενικό αόρ.).  

γ. Σπεῦδε βραδέως (σπεύδω, β’ ενικό ενεστ.).  

δ. Οὗς ὁ θεός συνέζευξεν ἄνθρωπος μή χωριζέτω (χωρίζω, γ’ ενικό 

ενεστ.).  

5. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους των παρακάτω 

προτάσεων : 
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- Πᾶσαν ὑμῖν τήν ἀλήθειαν ἐρῶ 

 

υποκείμενο : ἐγω (εννοείται) 

 ρήμα : ἐρῶ 

άμεσο αντικείμενο (αιτιατική πτώση) : τήν ἀλήθειαν 

έμμεσο αντικείμενο (δοτική πτώση) : ὑμῖν 

 

- Ἡμεῖς ὑμᾶς κακόν οὐδέν πώποτε ἐποιήσαμεν 

 

υποκείμενο : Ἡμεῖς 

 ρήμα : ἐποιήσαμεν 

άμεσο αντικείμενο : ὑμᾶς (γιατί η αιτιατική δείχνει πρόσωπο) 

έμμεσο αντικείμενο : κακόν (επιθετικός προσδιορισμός στο κακόν το 

οὐδέν) 

 

 

β) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους της παρακάτω 

υπογραμμισμένης πρότασης του κειμένου : δοῦλος δέ βοηθήσας 

ἐλεύθερος γιγνέσθω 

 

υποκείμενο : δοῦλος 

 συνδετικό ρήμα : γιγνέσθω 

κατηγορούμενο: ἐλεύθερος 

 

 


