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Προς:  Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Αγαπητοί Φίλοι 
  
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και 
στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών 
μέσων, το «Σύστημα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» γίνεται «Σύστημα Επιτυχίας»! 

 
Κάποια από τα βασικά σημεία υπεροχής των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι τα εξής: 

 Ευρεία χρήση διαδραστικού πίνακα 
 Εξειδικευμένοι καθηγητές επιλεγμένοι με τις πλέον αυστηρές μεθόδους 
 5μελή τμήματα αντί για τα συνήθη πολυμελή τμήματα των φροντιστηρίων 
 60λεπτο μάθημα και όχι 45λεπτο 
 Βοηθήματα εκδόσεων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ που προσφέρονται στους μαθητές μας 

 
Εκτός όλων αυτών των πλεονεκτημάτων, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις ήδη από την Α Λυκείου, με τον τρόπο που διεξάγονται τα διαγωνίσματά μας. Η 
διαδικασία ξεκινά με την αποστολή του «Τετραδίου Ύλης» από τα Κεντρικά μία εβδομάδα 
πριν το καθορισμένο διαγώνισμα, ώστε να γνωρίζουν όλοι (διεύθυνση, καθηγητές και 
μαθητές) την εξεταστέα ύλη. Στη συνέχεια, την Παρασκευή το βράδυ πριν το διαγώνισμα 
αποστέλλονται από την Κεντρική Διοίκηση τα θέματα των διαγωνισμάτων του Σαββάτου, τα 
οποία φυσικά είναι άγνωστα και κοινά για όλα τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.  
 
Φανταστείτε λοιπόν, ότι οι μαθητές μας εξοικειώνονται ήδη από την Α τάξη του 
Λυκείου με την ιδέα των Πανελληνίων εξετάσεων αφού γράφουν σε όλη την 
Ελλάδα, κοινά και άγνωστα θέματα, σε κοινή ύλη, κοινή ημέρα και κοινή ώρα! 
 
Στη συνέχεια, ακολουθεί το Τετράδιο Ύλης του Διαγωνίσματος, τα θέματα του Διαγωνίσματος 
και οι απαντήσεις από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας. Για οποιαδήποτε απορία έχετε 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Φροντιστήριο στα τηλέφωνα και το e-mail που υπάρχουν 
πάνω δεξιά.  
 
Τέλος, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς και οι 
γονείς σας για τα προγράμματα σπουδών μας και να ωφεληθείτε από τις προσφορές μας 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
 
 
 
 
Απόστολος Κηρύκος 
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
MSc Marketing & Communication A.U.E.B. 
Διεύθυνση ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Χαλκίδας 
 
 



 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

Για την άριστη προετοιμασία ενός διαγωνίσματος απαραίτητη είναι η γνώση όλων  
των ασκήσεων που περιέχονται στο σχολικό και στο φροντιστηριακό βιβλίο 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εξεταστέα ύλη. 
Κατ’ ελάχιστον

Σας Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία! 

 όμως απαραίτητη κρίνεται η γνώση των παραπάνω προτεινόμενων 
ασκήσεων.       

ΤΑΞΗ                 

A΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   11/12/2010  

ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ :  ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

 

Φ
Ρ

Ο
Ν

Τ
ΙΣ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

Υ
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: 

• Α΄, Β΄, Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών 

• Λύω –Λύομαι / Αφωνόληκτα 

• Παθητικοί χρόνοι  

• Αόριστος β΄  

• Συνηρημένα ρήματα (α, β, γ΄τάξη) 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: 

• Υποκείμενο / Αντικείμενο Ρήματος 

• Κατηγορούμενο 

• Υποκείμενο απαρεμφάτου 

• Απρόσωπη σύνταξη 

• Ομοιόπτωτοι / Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: σελ.  11-17, 29-36  

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Βιβλίο 2 ΚΕΦ. 1 § 1 -  32  

                                                              ΚΕΦ. 2 § 1 –  23  

• Μετάφραση, Συντακτική ανάλυση αρχαίου κειμένου  

• Ερμηνευτικές παρατηρήσεις 

• Ετυμολογικά –  Παράγωγα -  Ομόρριζα 
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Τάξη:  A’  ΛΥΚΕΙΟΥ   

Κατεύθυνση:    

Μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   

Σύνολο σελίδες: 2   

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (2, 1, 27‐ 29) 
  Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ’ 

αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν 

Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν 

ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας 

τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς 

ἐκέλευσε.  

  Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ 

πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ 

κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ 

μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις 

ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ’ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ 

γῇ. τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. 

  Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα 

διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ 

μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ’ 

Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.   Να μεταφράσετε στη νεοελληνική το τμήμα Κόνων δὲ ἰδὼν ….. τὰ γεγονότα. 
( 40 μονάδες) 

 
2. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφικής ικανότητας του 
Ξενοφώντος; 
 
       β) Ποιες προσωπικότητες ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντος και ποια προσόντα 
τους θαύμαζε;   

( 10 μονάδες)   
 

3. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ήττας των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς παρά τη 
μεγάλη τους ναυτική δύναμη; 

(10 μονάδες ) 
 
4. ἐποίησαν, κατασχὼν, κατίδωσιν, ἀνήχθησαν:  Να γραφούν παράγωγα και σύνθετα 
της νέας και αρχαίας ελληνικής των παραπάνω λέξεων. 

(10 μονάδες) 
 
5. α) ἀπέπλευσε, ἐκέλευσε, ἀπαγγελοῦσα,  ἔλαβε:  Να αντικατασταθούν χρονικά οι 
τύποι. 
      
    β) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ονομάτων και στους δυο αριθμούς : ἡ ναῦς, 
ὁ ἀνήρ, ὁ στρατιώτης , ἡ πόλις, 

(15 μονάδες) 
 

 6. α) Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ 
πεζὸν ἔχων:  Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση της περιόδου αυτής. 
 
       β) Να χαρακτηριστούν συντακτικά: ὠνούμενοι, πλεῖν, ἁθρόαι, δίκροτοι, εἰς 
Κύπρον, τῶν ἀνθρώπων. 

( 15 μονάδες)   
 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΥ ΒΙΚΗ 
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