
 

 

 
 

Εισηγητής: Θεοδόσης Λαμπρόπουλος                                    Ημερομηνία: 2.4.2022 
 

Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
Α’ Γυμνασίου 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον, διὰ δὲ τὴν τοῦ 
πλήθους πενίαν ἀναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις. Ἐκ τούτου ἐπεχείρησα 
σκοπεῖν εἴ πῃ δύναιντ’ ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εὐθὺς 
ἀνεφαίνετό μοι ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας προσόδους παρέχεσθαι. Αἱ μὲν γὰρ ὧραι 
ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν· ἃ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνει ἐνθάδε καρποφορεῖ. Ὣσπερ δὲ ἡ 
γῆ, οὕτω καὶ ἡ περὶ τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη ἐστίν. Καὶ μὴν ὅσαπερ οἱ θεοὶ ἐν 
ταῖς ὥραις ἀγαθὰ παρέχουσι, καὶ ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτα τα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα 
δὲ λήγει. Πρὸς τούτοις καὶ ἀΐδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα. Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν αὐτῇ 
ἄφθονος, ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοί, κάλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται, εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς 
ἀγάλματα. Ἔστι δὲ καὶ γῆ ἣ σπειρομένη μὲν οὐ φέρει καρπόν, ὀρυττομένη δὲ 
πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ σῖτον ἔφερε. Καὶ μήν ὑπάργυρός ἐστι. 
 
 
 

1. Να αποδώσετε κατά λέξη το υπογραμμισμένο απόσπασμα από το δοθέν κείμενο 
του Ξενοφώντα. 

μονάδες 20 
 

2.  
i. Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο οι Αθηναίοι ηγέτες συμπεριφέρονταν άδικα και 

αυταρχικά στους πολίτες των άλλων Ελληνικών πόλεων. 
μονάδες 10 

 
 

ii. Ποιος είναι ο τίτλος του έργου, κομμάτι του οποίου αποτελεί το δοθέν 
κείμενο και ποιο είναι το βασικό θέμα του έργου που συνέγραψε ο Ξενοφώντας. 
 

μονάδες 10 
 
 

iii. Κατά τον Ξενοφώντα ποια είναι τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η αττική γη 
μέσω των οποίων αποδομεί την στρατηγική καταπίεσης και εκμετάλλευσης της 
Αθήνας έναντι των άλλων ελληνικών πόλεων. 

μονάδες 10 
 



 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
3. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμί και τις προσωπικής αντωνυμίας στις 

παρακάτω προτάσεις. 
 

 Οὐδείς ………………. (εἰμί, γ’ ενικό) [2 μον.] σοφώτερος ……….. (σύ, γενική ενικού) [2 μον.] 

 Αἰσχρόν ……………… (εἰμί, γ’ ενικό) [2 μον.] μή πείθεσθαι τοῖς νόμοις. 
 ὦ ἑταῖροι, οὒτε …………. (σύ, ονομαστική πληθυντικού) [1 μον.] μόνοι δύνασθε μάχεσθαι 

οὒτε ………….. (ἐγώ, ονομαστική πληθυντικού) [1 μον.] δυνάμεθα ἄνευ …………... (σύ, 
γενική πληθυντικού) [1 μον.] 

 Ὁ στρατηγός ἐκέλευσεν …………. (ἐγώ, αιτιατική πληθυντικού) [1 μον.] ταῦτα πράττειν.  
μονάδες 10 

 
4. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους σωστούς ρηματικούς 

τύπους που βρίσκονται σε παρένθεση σε οριστική ενεστώτα και μέλλοντα. 
 
 α. Οἱ διδάσκαλοι τους νέους ………………. (ενεστώτας) / ……………….. (μέλλοντας) 
(παιδεύω) 
β. Λακεδαιμόνιοι …………………… (ενεστώτας) / ……………………. (μέλλοντας) τάς σπονδάς  
(λύω) 
γ. Ὁ Κέρβερος …………………….. (ενεστώτας) / ……………………. (μέλλοντας)  τάς πύλας τοῦ 
ᾅδου (φυλάττω) 

δ. Οἱ κακοί τήν πόλιν ……………………. (ενεστώτας) / …………………… (μέλλοντας)  (βλάπτω) 
ε. Οἱ κήρυκες Ἀθηναίους ……………………… (ενεστώτας) / ……………………….. (μέλλοντας) 
(μεταπείθω) 

μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
5. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών της 

παρένθεσης. 
 
α. Αἱ ……………….. (οἰκία) πλησίον τῆς ………………… (θάλασσα) εἰσί. 
β. Ὁ λοχαγός λέγει τῷ ……………………. (στρατιώτης) ὃτι δεῖ την …………………. (ἂμαξα) 
κατακαίειν. 
γ. Ταῖς ……………….. (ψυχή) γεμούσαις πονηρών …………………. (ἐπιθυμία) φάρμακον ὁ 
λόγος ἐστί. 
δ. Οὐκ ἐξαιρέσω ὑμᾶς τῆς ……………… (τράπεζα) 
ε. Ἐνταύθα οἱ στρατιῶται ἐν πολλῇ ……………… (ἀπορία, δοτική) ἦσαν.  
ζ. Οἱ Περσικοί νόμοι ἐπιμελόνται τῶν …………….. (πολίτης). 
η. Κατά τόν τῆς …………………. (μέλισσα) τρόπον δεῖ ἀναγιγνώσκειν. 

μονάδες 10 
 

6. Να κλιθούν τα παρακάτω επίθετα στις πτώσεις, στον αριθμό και στο γένος που 
αναγράφονται στις παρενθέσεις. Να χαρακτηρίσετε το είδος του επιθέτου 
(δευτερόκλιτο ή τριτόκλιτο) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
Α. πιστός (να κλιθεί σε όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού σε αρσενικό και θηλυκό γένος) 
Β. βέβαιος (να κλιθεί σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού σε θηλυκό και 
ουδέτερο γένος) 

μονάδες 20 

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ 


