ΚΕΝΤΡΟ

Αγίας Σοφίας 39

2310.244.444

ΝΤΕΠΩ

Β. Όλγας 168

2310.428.400

ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 2310.770.360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12/1/2020

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
[51] Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους
ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ
φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. ἔστι
δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς
ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. ἐγὼ οὖν,
ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. καὶ τοῦτον,
ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν. [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·

(Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3, §51-54)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς…. ἐπὶ τὸν
Θηραμένην».
(Μονάδες 30)
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2) Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου να γράψετε τη λέξη «Σωστό», αν είναι
σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:
α. Οι μαχαιροφόροι κατά τον Κριτία θα εμπόδιζαν την καταδίκη του Θηραμένη.
β. Ο Θηραμένης αυθαίρετα διαγράφηκε από τον κατάλογο των τριών χιλιάδων έμπιστων
ολιγαρχικών.
γ. Οι τριάκοντα είχαν δικαίωμα να καταδικάσουν σε θάνατο αυτούς που περιλάμβανε ο
κατάλογος των τριών χιλιάδων.
δ. Ο Θηραμένης γνωρίζει ότι θα τον σώσει ο βωμός.
ε. Η απόσπαση ικέτη από το βωμό θεωρούνταν πράξη ασεβής.
(Μονάδες 10)
3) Με ποιo τρόπο επενέβη ο Κριτίας για να εκβιάσει και να ανατρέψει τη δικαστική απόφαση
υπέρ του Θηραμένη;
(Μονάδες 15)
4) Ποια ήταν η αντίδραση του Θηραμένη, όταν άκουσε την καταδικαστική γι’ αυτόν
απόφαση; Πώς προσπαθεί να δείξει την ασέβεια των τριάκοντα απέναντι στους θεούς;
(Μονάδες 15)

5) α. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο που
βρίσκονται: εἶπεν, βούληται.
β. ἔγραψαν, ἐκέλευσε: να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων στο
πρόσωπο που βρίσκονται.
γ. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού: ἄνδρα,
τοῖς νόμοις, τῆς ψήφου, τὴν κρίσιν, ὁ κῆρυξ.
(Μονάδες 10)
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6) Να αντιστοιχίσετε τους τύπους του κειμένου που είναι υπογραμμισμένοι και
κατατάσσονται στη στήλη Α με τη συντακτική τους αναγνώριση από τη στήλη Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

ἐξαπατωμένους

αντικείμενο ρήματος

οἱ ἐφεστηκότες

επιθετικός προσδιορισμός

φανερῶς

γενική διαιρετική

τοῖς καινοῖς

κατηγορούμενο

Θηραμένην

κατηγορηματική μετοχή

ἐπιδεῖξαι

υποκείμενο ρήματος

ἀκούσας

επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου

ἐπὶ τὴν ἑστίαν

τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο ρήματος

πάντων

χρονική μετοχή

ἀδικώτατοι

εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου
(Μονάδες 10)

7) Να αντιστοιχίσετε κάθε μία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

ἐπιδεῖξαι

διάλογος

ἐξαλείφω

τρόπος

ἱκετεύω

δείκτης

γιγνώσκοντες

υπακοή

ὁρῶν

εξουσία

ἀκούσας

γραμματική

εἶπεν

αλοιφή

εἰσὶ

ικέτης

ἐπιτρέπῃ

διάγνωση

ἔγραψαν

αόρατος
(Μονάδες 10)
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα

4

