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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
4/1/2017
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
[52] Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες,
ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν
βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ
ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι.
[53] Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ
βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ
θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν
αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου».
[54] Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι
δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ
ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον
κατὰ τὸν νόμον.
(Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, §52-54)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, … κατὰ τὸν νόμον».
Μονάδες 30

2) Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραμένης στον σύντομο λόγο του προς τους βουλευτές; Πού
αποσκοπεί και γιατί δεν επιτυγχάνει τον σκοπό του μολονότι ο λόγος του είναι αρκετά
πειστικός;
Μονάδες 15

3) «Παραδίδομεν ὑμῖν Θηραμένην τουτονίν κατακεκριμένον κατά τόν νόμον»: με βάση αυτά τα
λόγια του Κριτία να σχολιάσετε το ήθος του.
Μονάδες 15

4) α. Ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του
Ξενοφώντα;
Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα
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β. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυμπίας, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του
έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στον Σκιλλούντα, και να μετακομίσει στην
Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά από την άρση του
ψηφίσματος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Μονάδες 10
5) α. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: εἶπεν, ἔγραψαν.
β. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στις πλάγιες πτώσεις του αριθμού που βρίσκονται:
τήν ἑστίαν, ὦ ἄνδρες, τὴν κρίσιν, ὁ βωμός, ὁ κῆρυξ, τοῖς ὑπηρέταις.
Μονάδες 10

6) Να αντιστοιχίσετε τους τύπους του κειμένου που είναι υπογραμμισμένοι και κατατάσσονται
στη στήλη Α΄ με τη συντακτική τους αναγνώριση από τη στήλη Β΄:
Α΄ ΣΤΗΛΗ
Ἀκούσας
ἐπὶ τὴν ἑστίαν
ὁ βωμός
ἐπιδεῖξαι
ἀδικώτατοι
περί θεούς
καλοὶ
γιγνώσκοντες
ἑκάστου
ὑμῖν

Β΄ ΣΤΗΛΗ
Εναντιωματική μετοχή
Αντικείμενο
Χρονική μετοχή
Υποκείμενο
Εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς
Έμμεσο αντικείμενο
Εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου
Κατηγορούμενο
Γενική κτητική
Επιθετικός προσδιορισμός
Μονάδες 10

7) Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν
ετυμολογική συγγένεια: εστιατόριο, προφήτης, αλοιφή, γραμματεία, απόδειξη, σεβασμός,
επίγνωση, έλευση, ηγέτης, δόση.
Μονάδες 10
Φροντιστήρια
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΪΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φροντιστήρια
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