
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ  

 

Α. Κείμενο: Ενότητα 5: Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών  
 
Ἀγαπητοί, μὴ γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. Ἐκείνοις πάντα κοινὰ καὶ οὐδὲν 
τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει∙ σὺ δὲ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, μυ ρίων 
πενήτων τροφὰς μιᾷ κατακλείων οἰκίᾳ. Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή, ἀλλὰ 
καὶ ἕτερα πλείονα∙ οὐρανὸς κοινὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες καὶ ἀὴρ καὶ 
θάλασσα καὶ γῆ καὶ ζωὴ καὶ τελευτὴ καὶ γῆρας καὶ νόσος καὶ ὑγεία καὶ χρεία τροφῆς 
καὶ ἐνδυμάτων. Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον τοὺς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις ἐν  
τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας, καὶ τὴν αὐτὴν μὴ διατηρεῖν ἰσονομίαν; Ὁ γὰρ  
θάνατος τῆς μὲν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρὸς δὲ τὰς εὐθύνας ἄγει. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο 
γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. Αὕτη γὰρ ἐστίν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, 
ἥ καὶ ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. Τὰ περιττὰ δὴ ποιήσωμεν χρήσιμα, τὸν πολὺν 
προέμενοι πλοῦτον, καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, κἄν μυρία πεπλημμεληκότες ὦμεν, 
ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης.  
 
 Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τό ῥητόν τοῦ Προφήτου Δαυΐδ, PG 55, 517 -518 
(διασκευή)  
 

 

ΘΕΜΑ Α  

α) Ποια τύχη περιμένει τον άνθρωπο που δε λαμβάνει υπόψη του τους ανήμπορους 
συνανθρώπους του, σύμφωνα με το κείμενο; Ποιο μέσο έχει στη διάθεση του ο 
άνθρωπος, προκειμένου να αποφύγει τη μετά θάνατον τιμωρία;  
                                                                                                          Μονάδες 2  
β) Θεωρείτε πως στις μέρες μας οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την έννοια της 
ελεημοσύνης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο περιγράφεται στο απόσπασμα;  
                                                                                                          Μονάδες 2  
 

                                    Μονάδες 4 
 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

Θηρίου, τροφὰς, οἰκίᾳ, φύσις, ἀστέρες, ἀὴρ , θάλασσα, γῆρας, τροφῆς, ἐνδυμάτων, 
χρήμασιν, κρίσεως: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των 
παραπάνω ουσιαστικών του κειμένου.  

                                                                                                                                                                          

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Γ  

α) ἀπάγει: Να κλιθούν όλοι οι χρόνοι της Υποτακτικής του ρήματος του κειμένου και  
να σχηματιστούν το απαρέμφατο και η μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής  
(Μονάδες 3)  
β) ἐστίν: Να κλιθούν ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας και ο Παρατατικός  του ρήματος του 
κειμένου. (Μονάδες 1)  
 

                                                                                                                                                     

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Δ 
α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: αγήματος, συνάγεται,  
επιβατηγά/φορτηγά, εισακτέος, παιδαγωγοί.  
 
α. Στο λιμάνι υπάρχουν τεράστια…………………..πλοία, τα οποία εκτός από πολίτες 
μεταφέρουν και……………………….με εμπορεύματα.  
β. Κατατέθηκε στεφάνι από την πολιτική ηγεσία με τη συνοδεία 
τιμητικού…………………….  
γ. Πολλοί καθηγητές ενδιαφέρονται κυρίως να είναι σωστοί…………………………  
δ. Από ποια στοιχεία……………………………αυτό το συμπέρασμα;  
ε. Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας τα  
ονόματα των…………………………….σε πανεπιστημιακές σχολές.  
                                                                                                                   Μονάδες 2  
β) Να σχηματίσετε τα σύνθετα ουσιαστικά και επίθετα με τα συνθετικά που 
δίνονται :  
λείπω+ βάρος  
έχω+ φρην  
ράπτω+ ωδή  
δοκέω+ σοφία  
                                                                                                                   Μονάδες 2  

                                                                                                                                               

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Ε 



 

 

 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων στις παρακάτω περιόδους του 

κειμένου :  
 
α. Ἐκείνοις πάντα κοινά καί οὐδέν τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει.  
 
β. Ὁ γάρ θάνατος τῆς μέν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρός δέ τάς εὐθύνας ἄγει.  
 
γ. Ἵν' οὖν μή τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ.  
 
δ. κἄν μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες, ὁ Θεός μεταδώσει συγγνώμης ἡμῖν.  

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Μονάδες 2 

 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

 

 


