
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 10, Ο Σωκράτης για τη φιλία 

 

Τοῦτο μὲν πολλῶν ἀκούω, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστόν ἐστι φίλος σαφὴς καὶ 

ἀγαθός, παντὸς δὲ μᾶλλον ἐπιμέλονται οἱ πολλοὶ ἢ φίλων κτήσεως. Καὶ γὰρ 

οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη ἐπιμελῶς κτῶνται, 

φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν, οὐχ ὅπως κτήσωνται φροντίζουσι. 

Καίτοι ποῖος ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; Ποῖον 

δὲ ἀνδράποδον οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον; ῍Η ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω 

πάγχρηστον; Ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ 

καί, ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, συνεπισχύει, ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ, 

καὶ εὖ μὲν πράττοντα πλεῖστα εὐφραίνει, σφαλλόμενον δὲ πλεῖστα ἐπανορθοῖ. 

Ἀλλ’ ὅμως ἔνιοι δένδρα μὲν πειρῶνται θεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, τοῦ δὲ 

παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι 

ἐπιμέλονται. 

Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.4.1-7 (διασκευή) 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Ποια είναι η αντίφαση που διαπιστώνει ο Σωκράτης στην συμπεριφορά των 

ανθρώπων για τη φιλία; Τι λένε και τι κάνουν τελικά; 

(3 μονάδες) 

2. Για ποιον λόγο ο καλός και πιστός φίλος είναι το σημαντικότερο αγαθό 

στην ζωή ενός ανθρώπου σύμφωνα με τον Σωκράτη; Ποια επιχειρήματα 

χρησιμοποιεί για να μας πείσει; 

(3 μονάδες) 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

3. Να τοποθετήσετε τα επίθετα της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση 

ώστε να συμφωνούν με τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν: 

α. ταῖς …………………… ψυχαῖς (καλός) 

β. τῶν …………………… ἀνθρώπων (ἔντιμος) 

γ. τῆς …………………… ἡμέρας (ψυχρός) 

δ. τούς …………………… νεανίας (ὡραίος) 

ε. τῶν …………………. μετάλλων (πολύτιμος) 

στ. τάς …………………… διόδους (ὑπόγειος)  

(5 μονάδες) 

 

4. οἰκίας, ἀγροὺς, ἀνδράποδα, δένδρα, μέλισσα: Να γραφούν τα παραπάνω 

ουσιαστικά στις πλάγιες πτώσεις και των δυο αριθμών. 

 (5 μονάδες)   

5. Να κλίνετε τη δεικτική αντωνυμία οὗτος – αὕτη – τοῦτο στα τρία γένη και 

στους δυο αριθμούς. 

(2 μονάδες) 

6. Κτάομαι-κτῶμαι : Να γράψετε τρεις ομόρριζες λέξεις(απλές ή σύνθετες) της 

νέας ελληνικής. 

 (2 μονάδες). 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%84%E1%BF%B6%CE%BC%CE%B1%CE%B9

