
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α: «ΚΡ. Ω ξένε Αθηναίε...το τέρμα ευδαιμόνως διαβιώναι.» 
  Λουκιανός, Χάρων, ΙV, 10 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. α) Τι θεωρεί ο Κροίσος προϋπόθεση της ανθρώπινης ευτυχίας και τι πιστεύει ο 
Σόλωνας για το ίδιο θέμα; 
β) Ποια παραδείγματα ευτυχισμένων ανθρώπων αναφέρει ο Σόλωνας και γιατί 
τους θεωρεί ευτυχείς; 
γ) Συγκρίνοντας το κείμενο Α με το κείμενο Β, τι παρατηρείτε στη συμπεριφορά 
του Κροίσου; 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β: «Τότε μεν ουν ο Κροίσος...ανεβόησε τρις «Ω Σόλων».»» 
  Πλούταρχος, Σόλων 29 
 

2. α) Να χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις τις λέξεις: γνωμάτευση,ψηφοθήρας, 
ευάλωτος, διαισθάνομαι, με τρόπο που να φαίνεται η σημασία τους. 
β) Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τις κατάλληλες από τις λέξεις των 
παρενθέσεων: 

1) Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να λάβει _______ εμπιστοσύνης (ψήφισμα, 
ψήφο, ψηφίδα) 

2) Τον τελευταίο καιρό μειώθηκαν κατά πολύ οι ________από την εργασία 
του. (απολαβή, παραλαβή, πρόσληψη) 

3) Η υπηρεσία μας ______στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας. 
(υπάγομαι, συνάγομαι, προσάγομαι) 

4) Δεν κατόρθωσε να _________ τους ισχυρισμούς των κατηγόρων και 
καταδικάστηκε. (εξαιρώ, αναιρώ, καθαιρώ) 

3. α) Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ονοματικά σύνολα στις ζητούμενες πτώσεις:  
1) ο αφανής ανήρ (γενική ενικού) 
2) η σώφρων γυνή (αιτιατική πληθ.) 
3) το οξύ ξίφος (ονομαστ. πληθ.) 
4) η ευδαίμων πατρίς (γεν. πληθυντ.) 
5) το υγιές σώμα (δοτ. ενικού) 

β) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος της 
παρένθεσης: 

1) Αν δυνατός_______, νικήσεις. (Υποτακτική Ενεστώτα του ειμί) 
2) Έλεγον ότι οι πολέμιοι τας σπονδάς _________(ευκτ. αορίστου του λύω) 
3) Μηδείς υμών ___(γ ενικό προστακτ. ενεστώτα του αποκρίνομαι) 
4) Ευθύς δε Σεύθη είπεν ότι _______(γ πληθ. ευκτικής μέλλοντα του 

συστρατεύομαι ) 
5) Αν κατά τους νόμους ______άνδρες δίκαιοι έσεσθε (β πληθ. υποτακτ. 

αορίστου του δικάζω) 
4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω 

φράσεων: 
1) Δίδωσιν μισθόν τοις στρατιώταις. 



 

2) Ενταύθα άριστοι πολίται οικούσιν. 
3) Έφευγον προς το όρος. 
4) Τέλλος ο Αθηναίος, ευδαίμων εστί. 
5) Νομίζω τούτους ευδαιμονεστάτους είναι, Κλέοβιν και Βίτωνα. 

β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους των προτάσεων: 
1) Ανάγκη εστίν ημίν φυλάττειν τας πύλας. 
2) Κύρος έλεγεν τους εναντίους πονηρούς είναι. 

 
 


