
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

§52 Άκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· ᾿Εγὼ 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 Kαὶ 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. §55 Ύμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ 

δεῖ τά ἐκ τούτων πράττετε. Ώς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, 

εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ό δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ 

ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. ‘Η δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν,  ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς 

δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, 

καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς …… εἷλκον 

δὲ οἱ ὑπηρέται». 

                                                                                                                                Μονάδες 30 

2. Πώς χαρακτηρίζει ο Θηραμένης τους Τριάκοντα,  στην παράγραφο 53, και πώς 

αιτιολογείται αυτός ο χαρακτηρισμός; 

                                                                                                                                Μονάδες 10 
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3. «‘Η δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν»:  Να εξηγήσετε τους λόγους που ανάγκασαν τη βουλή 

να παραμείνει αδρανής. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

4. Να σχολιάσετε τις αυθαιρεσίες των Τριάκοντα τόσο στο πρωτότυπο όσο  και στο 

μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί: 

 

Μεταφρασμένο  κείμενο  

(μιλά ο Θρασύβουλος στους δημοκρατικούς επαναστάτες) 

«Θυμηθήτε, πολίτες —κι όσοι δεν το ξέρετε, μάθετέ το— ότι στο δεξιό εκείνων που 

πλησιάζουν βρίσκονται αυτοί που εδώ και τέσσερεις μέρες νικήσατε και πήρατε στο 

κυνήγι. Στο άκρο αριστερό τους πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχως σε 

τίποτα να’χουμε φταίξει μας εξόριζαν από την πόλη, μας έδιωχναν από τα σπίτια 

μας κ' έκαναν προγραφές των αγαπημένων μας. Να όμως που τώρα τους έλαχε 

κάτι που αυτοί ποτέ δεν περίμεναν, ενώ εμείς πάντα το ευχόμασταν— τους 

αντικρύζουμε με τα όπλα στα χέρια! Κάποτε μας έπιαναν την ώρα που τρώγαμε, 

την ώρα που κοιμόμασταν, την ώρα που ήμασταν στην Αγορά· άλλοι εξοριστήκαμε 

όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχως να βρισκόμαστε καν στην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί 

παίρνουν τώρα φανερά το μέρος μας: μέσα στην καλοκαιρία προκαλούνε θύελλα 

την ώρα που μας συμφέρει· όταν κάνουμε επιχείρηση, λίγοι εμείς εναντίον πολλών 

εχθρών, θριαμβεύουμε χάρη στην εύνοιά τους· και να τώρα που μας έφεραν σε 

τοποθεσία όπου οι εχθροί έχουν ν' ανέβουν ανήφορο κ' έτσι δεν μπορούν ούτε 

δόρατα, ούτε ακόντια να ρίξουν πάνω από τα  κεφάλια των μπροστινών τους, ενώ 

εμείς από ψηλά θα τους φτάνουμε και με  δόρατα και μ' ακόντια και με πέτρες και 

θα χτυπήσουμε πολλούς.  

                                                                                                                                     Μονάδες 10  

 

5. Να γράψετε αν οι επόμενες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες με βάση την 

εισαγωγή του σχολικού σας βιβλίου: 

Α. Μετά  τον θάνατο του Κύρου, ο Ξενοφών ανέλαβε ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

Β. Η εξορία του Ξενοφώντα  από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν αιφνιδιαστική 

και αδικαιολόγητη. 

Γ. Δύο ιστορικές μορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του Ξενοφώντος: ο φιλόσοφος Σωκράτης  και ο σπαρτιάτης βασιλιάς 

Αγησίλαος.  

Δ. Τα «Ἑλληνικά» περιγράφουν τα γεγονότα των  περσικών πολέμων. 

Ε. Στο έργο «Κύρου Ἀνάβασις» περιγράφεται  η συμμετοχή των «μυρίων», δέκα 

χιλιάδων Ελλήνων μισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού 

του βασιλιά Αρταξέρξη και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους μέχρι να 

επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

                                                                                                                                     Μονάδες 10 
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6. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις του αρχαίου κειμένου με τις ετυμολογικά συγγενείς 

τους στα ν.ε.  (δύο λέξεις της στήλης Β΄ περισσεύουν): 

                            ΣΤΗΛΗ Α΄                                                     ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Αρχαία ελληνικά Νέα ελληνικά 

1. ἐξαλείφειν Α.  επιχείρημα  

2.  Παραδίδομεν Β.  απαλοιφή 

3. ἀπαγαγόντες Γ.  παράλειψη 

4. εἶπεν Δ.  έπος 

5. ἐγχειρίδια Ε.  επόμενος 

 ΣΤ. δωρεάν 

 Ζ.   αγέλη 
 

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10  

7. α.   ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι:  

να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό. (μονάδες 4) 

β. να γράψετε τους άλλους βαθμούς στην ίδια πτώση, αριθμό και γένος. (μονάδες 2) 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

καλοὶ   

  ἀδικώτατοι 

 

γ. να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: (μονάδες 4) 

 εἰσὶ: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

 ἐκέλευσε: β΄ ενικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο  

λαβόντες: γ ΄ ενικό υποτακτικής στον ίδιο χρόνο 

 καθορᾶν: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

                                                                                                                                      Μονάδες 10  

8. α. «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». 

Στο παραπάνω απόσπασμα, να υπογραμμίσετε τη σωστή συντακτική αναγνώριση: 

εἰσελθόντες: υποθετική ή χρονική μετοχή; 

σὺν τοῖς ὑπηρέταις: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου ή συνοδείας; 
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Σατύρου: υποκείμενο ή αντικείμενο μετοχής; 

ἀναιδεστάτου: επιθετικός  ή κατηγορηματικός προσδιορισμός ; 

 ὑμῖν:  έμμεσο  ή άμεσο αντικείμενο  ; 

 

β. « Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός». 

    «Ώς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται»: 

 

Στις προηγούμενες περιόδους να γράψετε ολόκληρες τις δευτερεύουσες προτάσεις και 

να αναγνωρίσετε το είδος τους. 

                                                                                                                                       μονάδες 10  

 


