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Διαγώνισμα περιόδου Φεβρουαρίου 2022 
ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: Α΄ Γυμνασίου 

Μάθημα :  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
13/02/2022 

Κείμενο 

Ένα μοιραίο λάθος 
 

ΖΗΝ.: Σὺ δέ, ὦ Καλλιδημίδη, πῶς ἀπέθανες; Ἐγὼ μὲν γὰρ παράσιτος ὢν 

Δεινίου πλέον τοῦ ἱκανοῦ ἐμφαγὼν ἀπεπνίγην. 

ΚΑΛ.: Τὸ δὲ ἐμὸν παράδοξόν τι ἐγένετο. Οἶσθα γὰρ καὶ σύ που 

Πτοιόδωρον τὸν γέροντα; 

ΖΗΝ.: Τὸν ἄτεκνον, τὸν πλούσιον; 

ΚΑΛ.: Ἐκεῖνον αὐτὸν ἀεὶ ἐθεράπευον ὑπισχνούμενον ἐπ’ ἐμοὶ 

τεθνήξεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὑπὲρ τὸν Τιθωνὸν ὁ γέρων ἔζη, ἐπίτομόν τινα 

ὁδὸν ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐξηῦρον· πριάμενος γὰρ φάρμακον ἀνέπεισα 

τὸν οἰνοχόον, ἐπειδὰν τάχιστα ὁ Πτοιόδωρος αἰτήσῃ πιεῖν, 

ἐμβαλόντα εἰς κύλικα ἕτοιμον ἔχειν αὐτὸ καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ· εἰ δὲ 

τοῦτο ποιήσει, ἐλεύθερον ἐπωμοσάμην ἀφήσειν αὐτόν. 

ΖΗΝ.: Τί οὖν ἐγένετο; Πάνυ γάρ τι παράδοξον ἐρεῖν ἔοικας. 

ΚΑΛ.: Ἐπεὶ τοίνυν λουσάμενοι ἥκομεν, δύο δὴ ὁ μειρακίσκος κύλικας 

ἑτοίμους ἔχων οὐκ οἶδ’ ὅπως ἐμοὶ μὲν τὸ φάρμακον, Πτοιοδώρῳ δὲ 

τὸ ἀφάρμακτον ἔδωκεν· εἶτα ὁ μὲν ἔπινεν, ἐγὼ δὲ αὐτίκα μάλα 

ἐκτάδην ἐκείμην ὑποβολιμαῖος ἀντ’ ἐκείνου νεκρός. Τί τοῦτο 

γελᾷς, ὦ Ζηνόφαντε; Καὶ μὴν οὐκ ἔδει γε ἑταίρῳ ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν. 

Λουκιανός, Νεκρικοὶ Διάλογοι 17 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

1.α. Ποια ήταν η «σύντομη οδός» που ανακάλυψε ο Καλλιδημίδης 
για την κληρονομιά του Πτοιοδώρου;  

                                                                                     Μονάδες 3 
 

1.β. Ποια ήταν η κατάληξη του σχεδίου του Καλλιδημίδη;    
                                                                                     Μονάδες 3 
 

2.α. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τους 
ορισμούς της δεξιάς                                                      Μονάδες 2 

 
1. ελευθερία                   a.  η απαλλαγή από κάθε είδους δεσμά 
2. φιλελευθερισμός         b. η ελευθερία του τύπου 

3. ελευθεριάζω               c. θεωρία υπέρ της ελευθερίας 
4. ελευθερόστομος         d. ο δούλος που ελευθερώθηκε 
5. απελεύθερος              e. αυτός που μιλά με θάρρος 

6. ελευθεροτυπία           f. ενεργώ πέρα από τα όρια 
7. απελευθέρωση          g. έλλειψη εξαναγκασμού ή καταπίεσης 

 

2.β. Να βρείτε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: 
                                                                                     Μονάδες 2 

 
1. υποδουλώνω       a. ελευθερόφρων 

2. σκλαβιά                b. ελευθεριότητα 
3. δούλος                 c. φιλελευθεροποιώ 
4. λογοκρισία           d. απελεύθερος 

5. δεισιδαίμονας      e. ελευθερία 
6. σεμνότητα            f. ελευθεροτυπία 
7. απαγορεύω          g. ελευθερώνω 

 

 

3.α.Να σχηματίσετε τον παρατατικό και τον αόριστο των 
ακόλουθων ρημάτων, διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό που 
σας δίνεται.                                                            Μονάδες 3 

 

ενεστώτας παρατατικός αόριστος 

1. ἰσχύεις 

2. διαφυλάττει  

3. κηρύττω 

4. βλάπτομεν 

5. διαγράφετε 
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6. οἰκίζουσιν  

7. ἀλλάττεις 

8. καταρρίπτω 

9. θύει 

10. ταράττομεν 

11. ὑβρίζετε 

12. ἱδρύουσιν  

13. ὀνομάζω  

14. ἀκούω  

 
3.β. Να κλιθεί ο παρατατικός και ο αόριστος του ρήματος παιδεύω.  

                                                                                     Μονάδες 2 
4.α. Να γράψετε το επίθετο στη σωστή πτώση και αριθμό :  
                                                                                     Μονάδες 3 
1. Αἱ …………………............ ἀποφάσεις (ὁ δίκαιος)  

2. τοῖς ……………………………………. στρατοῖς (ὁ ἀξιόμαχος)  

3. τῆς ………………………………… συμπεριφορᾶς (ὁ βάναυσος)  

4. τόν ……………………………………. καιρόν (ὁ αἴθριος)  

5. τοῖς ………………………………………… προγόνοις (ὁ ἔνδοξος)  

6. τῶν ……. ……………………………….. ἀνδρῶν (ὁ πλούσιος)  

7. ἡ ………………………………………… μᾶζα ( ὁ ἄμορφος)  

8. οἱ ……………………………..…… ἰχθύες (ὁ ἄφωνος)  

9. τά ………………………………………….. τείχη (ὁ ὑψηλός)  

10. τῆς ……………………………………. θυέλλης (ὁ φοβερός)  

11. τήν …………………………………..….. βασίλισσαν (ὁ ἔνδοξος) 

12. τούς…………………………………….… νησιῶτας (ὁ τολμηρός)  

 

4.β. Να κλιθεί ο παρατατικός του ρήματος εἰμί.   
                                                                                    Μονάδες 2 
 
 

 

 

 


