
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑЇΟΥ 2016  

 

 

Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾢετο τὴν πατρίδα  τι 

ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων 

ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ βασιλέως 

ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ 

ποιεῖν. Ἐν τοῖς  μεγίστοις  δέ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε ἐγὼ 

τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει φανερὸς ἦν μάλιστα 

τοῖς νόμοις  λατρεύων. Τίς γὰρ ἄν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν 

βασιλέα  πειθόμενον; […] Ὅς καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει 

ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας προσεφέρετο. Ἐλοιδορεῖτο μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς 

ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις 

συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν 

δὲ πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος  νομίζων, ζημίαν δὲ 

τιθεὶς εἰ καί ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.  
 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 

1. Τι θεωρούσε καθήκον του σωστού πολιτικού ο Αγησίλαος σύμφωνα με τον 

Ξενοφώντα ; 

2. Πως συμπεριφερόταν ο Αγησίλαος στους συμπολίτες του σύμφωνα με το 

κείμενο ; Τι σχέση επιδίωκε να δημιουργήσει μαζί τους ; 

3. Θα μπορούσε ο Αγησίλαος να χαρακτηριστεί, εκτός από ηγέτης ,και 

‘’παιδαγωγός’’; Ποια στοιχεία του κειμένου μπορούν να δικαιολογήσουν τον 

παραπάνω χαρακτηρισμό; 

 

 

Β.ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη στην παρένθεση: 

(καλολογικά, καλοήθης, καλοπέραση, καλλιέπεια, καλλίφωνος) 

α. Η ανησυχία του ασθενούς έληξε, όταν έμαθε ότι ο όγκος ήταν ………………. . 

β. Τον πρότειναν για το διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί είναι εξαιρετικά 

………………. . 

γ. Του αρέσει η ……………………. και η ξεγνοιασιά. 

δ. Πρέπει να αναζητήσουμε τα …………………… στοιχεία του κειμένου. 

ε. Επηρέαζε και έπειθε τα πλήθη με την ……………………….. του. 

 

 

2.Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη: 

 απόκοσμη, φοιτητόκοσμο, κοσμογυρισμένος, κοσμοπλημμύρα, κόσμια, 

καλοτάξιδο 

 

α. Ο θείος μου είναι ναυτικός και δικαιολογημένα θεωρείται από όλους 

………………….. . 

β. Οι δρόμοι της Αθήνας γέμισαν από τον …………………….., που διαμαρτυρόταν 

για την κατάσταση των Πανεπιστημίων. 

γ. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ……………………. και γι’ αυτό 

απαλλάχτηκε από την τιμωρία. 

δ. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων παρατηρήθηκε ………………………….. στην 

αγορά. 

ε. Συγχαρητήρια για το καινούργιο σου αυτοκίνητο. Σου εύχομαι ……………………. 

. 

στ. Η μορφή της φαινόταν ………………….., σαν να ήταν φάντασμα. 

 

Γ.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ  

 

1. Να βρείτε τα συνθετικά των λέξεων: 

1. ὑλοτόμος: ………………….. + …………………………….. . 

2. κοσμοϊστορικός: …………………… + ……………………………. . 

3. λαμπαδηδρομία: …………………….. + ……………………………. . 

4. ἐλαιοτριβεῖον: …………………… + …………………………….  . 

5. κρεοπώλης: …………………. + ……………………………. . 

6. μεγάθυμος: ………………….. + ……………………………. . 

7. νικηφόρος: ……………………. + ……………………………. . 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

 

1.Nα κάνετε  χρονική αντικατάσταση τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους:  πράττοιεν, ἐνόμιζε , λατρεύων .  

 

2.Να γράψετε το β’ενικό και γ΄πληθυντικό υποτακτικης και ευκτικης 

παρακειμένου των παρακάτω ρημάτων : κελεύω, κομίζομαι.  

 

3.Να κλίνετε τον Ενεστώτα και τον Αόριστο υποτακτικής του ρήματος 

βλάπτω.  

 

4.Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην αντίστοιχη πτώση του 

άλλου αριθμού.  

 

ὠφελήμασι  

τῆς πατρίδος  

κέρδος  

πατὴρ  

  ἁμαρτήμασιν  

χρημάτων  

 

4. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές : ὁ εὐδαίμων ἀνήρ, ἡ εὐρεῖα ὁδός 

 

Ε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

 

1. Να γίνει συντακτική ανάλυση των προτάσεων:  

 

- Δίκαιόν ἐστιν τοῖς Ἕλλησι μὴ δουλεύειν τοῖς βαρβάροις.  

- Πρέπει τοῖς ἀνδράσιν εἶναι θαρραλέους.  

- Δεῖ ἡμῖν θαυμάζειν τὴν Ὁμήρου ποίησιν.  

- Σωκράτης ἔλεγε τὴν ἀρετὴν εἶναι διδακτήν.  

- Χαλεπόν ἐστιν ἡμῖν εἰκάζειν τὰ μέλλοντα.  

- Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν.  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω μετοχές:  

 

 

1.    Προμηθεύς  κλέψας τό  πῦρ  τῶν θεῶν  τοῖς ἀνθρώποις  ἔδωκεν  

2.    ὀλίγοι ὄντες  ἐνίκησαν  

3.    Ἀρταξέρξου  βασιλεύοντος  Κῦρος  ἐπί Σοῦσα  ἐστράτευσεν  

4.    Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς ταῦτα πράξοντες  

5.    τούτων οὕτως ἐχόντων βούλομαι σοί συμβουλεῖν  

6.    δίκην μεγίστην δώσετε ἀδίκως φονεύσαντες τόν ἄνδρα τοῦτον  

7.    Αἵ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις κειμένοις διοικοῦνται  

8.    Οὗτοι ἢκουον  τήν χώραν δῃουμένην  

9.    Ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα  

10.Οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἀνείχοντο ἀκούοντες τῶν ἀντιλεγόντων  

 

3.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου.  

 
 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


