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Παρατίθενται στους μαθητές οι εννέα πρώτοι στίχοι από το κείμενο της ενδέκατης 
ενότητας «Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ‘ομότιμοι’».  (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ 
Γυμνασίου, σελ. 90).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.                                                    (4 μονάδες).

2. α. Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και της ευκτικής ενεστώτα 
στα ρήματα τιμω, ποιω, δηλω, δείκνυμι.                                           (2 μονάδες).

β. Να μεταφέρετε το θετικό βαθμό (των επιθέτων ή των επιρρημάτων) στα αντίστοιχα 
παραθετικά:

Ο Θερσίτης παρ’ Ομήρω κακός ην.

Νικα πολλάκις η διαβολή τους αγαθούς.

Πάρις έδωκεν το μηλον τη καλη.

Πιστεύομεν μάλα τοις ημετέροις αυτων οφθαλμοις.                       (2 μονάδες).

3.α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

ήτις εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελίαις κειμένη

ίνα ευ σοι γένηται                                                                           (2 μονάδες)

β. Να βρείτε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των ρημάτων στην περίοδο 
«Άνδρες… είασαν».                                                                       (2 μονάδες).

4.α Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που σας δίνονται: 
αναδίδει, επιδίδει, παραδίδει, καταδίδει, μεταδίδει, προσδίδει, ανταποδίδει.



Ο ραδιοφωνικός σταθμός τακτικά ____________ δημοτική μουσική.

Το εργοστάσιο  ____________ αναθυμιάσεις και μολύνει την ατμόσφαιρα.

Ο δράστης κατά την ανάκριση πιέζεται και ____________ το κρησφύγετο της 
οργάνωσης.

Ο ταχυδρόμος ____________ την επιστολή του παραλήπτη. 

Ο πρεσβευτής ____________ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα διαπιστευτήριά 
του.                                                                                                        (2 μονάδες).

β. Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται στην παρένθεση:

Ο  ____________ του εντύπου μηνύθηκε για δημοσίευμα προσβλητικό κατά των 
αρχών (δότης, εκδότης, μεταδότης).

Οι απωθημένες επιθυμίες μας είναι ο κύριος ____________  των ονείρων μας 
(αναμεταδότης, καταδότης, τροφοδότης).

Η πενιχρή  ____________ της γεωργικής καλλιέργειας οφείλεται στις κακές 
καιρικές συνθήκες (απόδοση, κατάδοση, παράδοση).

Η έντονη ____________ για επικείμενη υποτίμηση του νομίσματος αναστάτωσε το 
χρηματιστήριο (δόση, διάδοση, επίδοση).

Στη συμπεριφορά του είναι ____________ γιατί δε σέβεται την έννομη και ηθική 
τάξη (ανέκδοτος, ανένδοτος, ασύδοτος).                                          (2 μονάδες).

5. α. Πώς εξηγεί ο συγγραφέας την άνιση στάση της κοινωνίας απέναντι στον άνδρα 
και στη γυναίκα;                                                                                 (2 μονάδες).

β. Υπάρχει ομοιότητα στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μεταξύ του παρακάτω 
αποσπάσματος (Ευριπίδης, Μήδεια, Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 100) και του αποσπάσματος 
του Ναζιανζηνού;                                                                                     (2 μονάδες). 


