
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :   ΜΑЇΟΥ 2016  

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γάρ καί μυθωδέστερόν ἐστίν, ἀλλ' ἁρμόσει καί 

ὑμῖν  ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι· τοῦτον δέ 

ῥεῖν φασιν ἐπί τε τήν ἄλλην χώραν, καί δή καί πρός πόλιν τινά τῶν ἐκεῖ 

κατοικουμένων. Τούς μέν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρός φυγήν, τήν αὐτῶν σωτηρίαν 

ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καί 

οὐχί δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλά ἐγκαταλαμβανόμενον, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ' 

οἶμαι, προσγενομένου και αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, 

ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλω τόν τόπον 

ἐκεῖνον περιρρεῦσαι το πῦρ καί σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ' ὧν καί τό χωρίον ἔτι καί 

νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν ευσεβῶν χῶρον· τούς δέ ταχεῖαν 

τήν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καί τούς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας 

ἀπολέσθαι. 

                                                        Λυκοῦργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: Τούς μέν οὖν ἄλλους … και αὐτὸς 

ἐγκατελήφθη.                                                                                                             (4 μονάδες) 

2. α) Ποια ήταν η στάση του γιου μπροστά στον πατέρα που κινδύνευε; 

    β) Ποια ήταν η τύχη όσων εγκατέλειψαν τους γονείς τους; 

(4 μονάδες) 

3. Να βρείτε τα συνθετικά μέρη των λέξεων που δίνονται και να δηλώσετε το 

είδος του α΄ συνθετικού 

  

λέξη α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό είδος 

α΄συνθετ. 

σωματοφύλαξ       

θανατηφόρος       

οξύθυμος       

ἀγγελιοφόρος       

 (3 μονάδες) 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους των ρημάτων στις παρενθέσεις: 

  α)Ὁ λέων δίκαια …………..(φεύγω, αόριστος β΄) 

  β)……………(μανθάνω, προστακτική αορίστ. β΄) ὡς ἄφρων εἶ. 

  γ)Οἱ προδόται ………………(κολάζομαι, οριστικ. παθητικού μέλλοντα)   ὑπό τῶν 

πολεμίων. 

  δ) Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος………….ἐφ’ ἡμᾶς.(ἔρχομαι, ορ. β΄αορ) 

  ε)Μένων………..τοξότας καί πελταστάς. (ἄγω, ορισ. β’αορ) 

  στ) ……………τό φῶς τό ἀληθνόν. (ὁρῶ, υποτ. αορ. β΄) 

(3 μονάδες) 

5. Να αναγνωρίσετε και να προσδιορίσετε το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω 

προτάσεις: 

  α)Ἐπέμφη παρά στρατηγοῦ. 

  β)Ὁ φύλακας ὑπό τοῦ νεανίου ἐξαπατηθήσεται. 

(1μονάδες) 

6. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους υπογραμμισμένους τύπους στις 

παρακάτω προτάσεις και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό: 

  α)Πρίν καταλῦσαι τό στράτευμα, βασιλεύς ἐσώθη. 

  β)Οἱ παῖδες ὑπό Ξενοφῶντος ἀμειφθήσονται. 

  γ) Τοσαῦτα εἰπών ὁ Ἀρχίδαμος διέλυσε τόν σύλλογον. 

     δ) Εἰ μή ἡμεῖς ἤλθομεν, ἐπορευόμεθα ἄν ἐπί βασιλέα. 

                                                                                                         (2 μονάδες) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

  

  

  7. Συμπληρώστε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

ἐφθάρησαν       

    διωχθείη   

  κολασθῶσι     

      πεμφθέντων 

  

   

(2 μονάδες) 

8. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του 

κειμένου: περιρρεῦσαι, ἀποχώρησιν.                                                          (1μονάδες) 

  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


