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ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 

 

1) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν στους Έλληνες με 

τη θέληση ή χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου.  Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο 

παράφρονας ο Πρίαμος ούτε οι άλλοι Τρώες, ώστε να βάζουν σε κίνδυνο τη 

ζωή τη δική τους και των παιδιών τους και της πόλης για να ζει ο Αλέξανδρος 

μαζί με την Ελένη. Κι αν βέβαια και στα πρώτα χρόνια είχαν αυτή τη γνώμη, 

όταν πολλοί από τους άλλους Τρώες και μάλιστα και τα παιδιά του, όσες 

φορές συγκρούονταν με τους Έλληνες χάνονταν, ο Πρίαμος, ακόμη κι αν 

συγκατοικούσε ο ίδιος με την Ελένη, θα την επέστρεφε στο Μενέλαο, για να 

απαλλαγούν ο ίδιος και οι υπήκοοί του από τις συμφορές της εποχής τους. 

Αλλά δεν είχαν την Ελένη, για να την επιστρέψουν ούτε τους πίστευαν οι 

Έλληνες, παρόλο που αυτοί έλεγαν την αλήθεια, όπως εγώ πιστεύω, επειδή ο 

θεός μηχανευόταν  ώστε με την ολοκληρωτική τους καταστροφή να κάνουν 

ολοφάνερο στους ανθρώπους αυτό, ότι δηλαδή για τις μεγάλες αδικίες, 

μεγάλες είναι και οι τιμωρίες από τους θεούς. 

 

 

2) ἀπέδοντο: δόση, δοτικός, μετάδοση. 

κινδυνεύειν: ριψοκίνδυνος, κίνδυνος, επικίνδυνος 

συνοικῇ: οικία, κάτοικος, οικόσιτος 

ἐγίγνωσκον: γνώση, γνωστικός, επίγνωση 

ποιήσωσι: ποίημα, ποιητής, χειροποίητο 

 

 

 

3) Κλίση ονοματικών συνόλων: ὁ εὐγενής βασιλεύς, ἡ ἄφρων δύναμις, τό 

ἄλκιμον σῶμα.     

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. ὁ εὐγενής βασιλεύς οἱ εὐγενεῖς βασιλεῖς  

ΓΕΝ. τοῦ εὐγενοῦς βασιλεώς τῶν εὐγενῶν βασιλεών 

ΔΟΤ. τῷ εὐγενεῖ βασιλεῖ τοῖς εὐγενέσι βασιλεῦσι 

ΑΙΤ. τόν εὐγενῆ βασιλέα τούς εὐγενεῖς βασιλέας 

ΚΛ. (ὦ) εὐγενές βασιλεῦ (ὦ) εὐγενεῖς βασιλεῖς 
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ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. ἡ ἄφρων δύναμις αἱ ἄφρονες δυνάμεις 

ΓΕΝ. τῆς ἄφρονος δυνάμεως τῶν ἀφρόνων δυνάμεων 

ΔΟΤ. τῇ ἄφρονι δυνάμει ταῖς ἄφροσι δυνάμεσι 

ΑΙΤ. τήν ἄφρονα δύναμιν τάς ἄφρονας δυνάμεις 

ΚΛ. (ὦ) ἆφρον δύναμι (ὦ) ἄφρονες δυνάμεις 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. ἡ καλλίων ἡμέρα αἱ καλλίοναι  ἡμέραι 

ΓΕΝ. τῆς καλλίονος ἡμέρας τῶν καλλιόνων ἡμερῶν 

ΔΟΤ. τῇ καλλίονι ἡμέρᾳ ταῖς καλλίοσι ἡμέραις 

ΑΙΤ. τήν καλλίονα ἡμέραν τάς καλλίονας ἡμέρας 

ΚΛ. (ὦ) κάλλιον ἡμέρα (ὦ) καλλίοναι ἡμέραι 

 

 

 

4) Εγκλιτική αντικατάσταση. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

μεμαθήκασι μεμαθηκότες-κυῖαι-κότα 

ὦσι 

μεμαθηκότες-κυῖαι-κότα 

εἴησαν/εἶεν 

μεμαθηκότες-κυῖαι-κότα 

ἔστων 

ἐγράψατο γράψηται γράψαιτο γραψάσθω 

γεγράφασι γεγραφότες-υῖαι-φότα 

ἦτε 

γεγραφότες-υῖαι-φότα 

εἴητε/εἶτε 

γεγραφότες-υῖαι-φότα 

ἔστε 

διδάξει (ῃ) - διδάξοιο - 
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5) Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων:  

 

 τῇ σεμνῇ: τῇ σεμνοτέρᾳ//τῇ σεμνοτάτῃ 

 τοῦ εὐδαίμονος (αρς.): τοῦ εὐδαιμονεστέρου//τοῦ εὐδαιμονεστάτου 

 τῷ γενναίῳ: τῷ γενναιοτέρῳ// τῷ γενναιοτάτῳ 

 μάλα: μᾶλλον//μάλιστα 

 τούς κακούς: τούς κακίονας,τούς χείρονας//τούς κακίστους,τούς 

χείριστους 

 τῇ μεγάλῃ:  τῇ μείζονι//τῇ μεγίστῃ 

 τό ἀγαθόν (ουδ.): τό ἄμεινον// τό βέλτιον// τό κρεῖττον// τό λῷον, 

               τό ἄριστον//τό βέλτιστον//τό κράτιστον//τό λῷστον 

 ὀλίγον (επίρρημα): μεῖον//ἔλαττον//ἦττον, ὀλίγιστα//ἐλάχιστα/ἤκιστα 

 εὖ: ἄμεινον//βέλτιον//κρεῖττον, ἄριστα//βέλτιστα//κράτιστα 

 πολύ (επίρρημα): πλεῖον//πλέον, πλεῖστον//πλεῖστα 

 




