
 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά

 
Α. Κείμενο 
 
Ὁ γάρ θάνατος τής μέν ἀπολαύσεως 
οὖν μή τοῦτο γένηται, πολλ
βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἥ και 
ποιήσωμεν χρήσιμα, τον πολύν προέμενοι πλο
κρίσεως , κἄν μυρία ὦμεν πεπλημμεληκότες, 
ἡμῖν. 
Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τό 
(διασκευή)  
 
Β. Παράλληλο Κείμενο 
 
Ὁ Χριστός πλούσιος ὤν ἐπτώχευσε,
Δημιουργοῦ καί κριτοῦ ἐλεήσωμεν. 
ἡμέρα πονηρᾷ ῥύσεται αὐτόν 
ἀμαρτωλοῖς καί πόνους ἐπιφέρουσαν. 
Κύριος. Χρεωστεῖ γάρ αὐτο
παρ’αὐτοῖς δανεισάμενος· καί διά μέν το
πτωχόν δανείζει Θεόν. 
 
     
 
Παρατηρήσεις 
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα του πρώτου κειμένου.
 
2. Ποια είναι η σημασία της ελεημοσύνης σύμφωνα με τα δύο κείμενα;
 
3. ἀπάγει: να δοθούν δύο νέες, συνθέτες, ομόρριζες λέξεις στη ν.ε. και να 
γίνουν με αυτές προτάσεις. 
 
4. α. ἄγει: να  γραφεί το α’ πληθυντικό της οριστικής και της υποτακτικής του 
Ενεστώτα και στις δύο φωνές.
 

οριστική 

υποτακτική 

β. Να επισημανθούν και να κλ
κειμένου. 
 
5. Να βρεθούν οι υποτακτικοί σύνδεσμοι του πρώτου κειμένου.
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πολαύσεως ἀπάγει , πρός δέ τάς εὐθύνας ἄγει. 
πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. Αὕτη γάρ ἐ

και ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. Τά περιττά δή 
ποιήσωμεν χρήσιμα, τον πολύν προέμενοι πλοῦτον, καί ἐν τῇ ἡμέρα τ

μεν πεπλημμεληκότες, ὁ Θεός μεταδώσει συγγνώμης 

ς τό ῥητόν τοῦ Προφήτου Δαυΐδ, PG 55, 517

πτώχευσε, ἵνα καί ἠμεῖς ὡς ἀδελφούς τοῦ ἡμετέρου 
λεήσωμεν. Καί τί τῆς φιλοπτωχίας το κέρδος;
τόν ὁ Κύριος. Δηλοῖ δέ τήν τῆς  κρίσεως ὀδύνας το
πιφέρουσαν. Ῥύσεται φῶς τούς φιλοπτώχους 
τοῖς φιλανθρωπίαν, ὡς αὐτός τήν ἐλεημοσύνην 

· καί διά μέν τοῦ Σολομῶντος εἰπών· Ὁ ἐ

  Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, 27.196.29

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα του πρώτου κειμένου. 

2. Ποια είναι η σημασία της ελεημοσύνης σύμφωνα με τα δύο κείμενα; 

να δοθούν δύο νέες, συνθέτες, ομόρριζες λέξεις στη ν.ε. και να 

γει: να  γραφεί το α’ πληθυντικό της οριστικής και της υποτακτικής του 
Ενεστώτα και στις δύο φωνές. 

  

  

 
β. Να επισημανθούν και να κλιθούν τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του πρώτου 

Να βρεθούν οι υποτακτικοί σύνδεσμοι του πρώτου κειμένου. 

     Καλή Επιτυχία!

 

γει. Ἵνα 
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ς τιμωρίας. Τά περιττά δή 
μέρα τῆς 

Θεός μεταδώσει συγγνώμης 

55, 517-518 

μετέρου 
ιλοπτωχίας το κέρδος; Ἐν 

δύνας τοῖς 
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Μέγας, 27.196.29-38   

 

να δοθούν δύο νέες, συνθέτες, ομόρριζες λέξεις στη ν.ε. και να 

γει: να  γραφεί το α’ πληθυντικό της οριστικής και της υποτακτικής του 

ιθούν τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του πρώτου 

Καλή Επιτυχία! 


