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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 24 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ον| μο :………………………………                                     07 – 12-2014 

ΚΕΙΜΕΝΟ ( ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ βιβλίο 2
ο
 , κεφ. 2

ο
 ,  16 -19) 

16    Tοιούτων δέ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ  ὅτι εἰ                          

βούλονται αὐτόν πέμψαι παρά Λύσανδρον , εἰδώς ἥξει   Λακεδαιμονίους 

πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τήν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι πρί τῶν 

τειχῶν ἤ πίστεως ἕνεκα .  Πεμφθείς δέ διέτριβε παρά Λυσάνδρῳ  τρεῖς 

μῆνας καί πλείω , ἐπιτηρῶν  ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διά τό ἐπιλελοιπέναι 

τόν  σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.  

17  Ἐπεί δέ ἧκε τετάρτῳ μηνί , ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ  ὅτι αὐτόν 

Λύσανδρος τέως μέν κατέχοι , εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι . οὐ γάρ 

εἶναι κύριος ὦν ἐρωτῷτο ὑπ' αὐτοῦ , ἀλλά τούς ἐφόρους . Μετά ταῦτα 

ᾑρέθη πρεσβευτής εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ αὐτός. 

18 Λύσανδρος δέ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν  ἀγγελοῦντα μετ' ἄλλων 

Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην  , φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα , ὅτι ἀποκρίναιτο 

Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καί πολέμου . 

19  Θηραμένης δέ καί οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεί ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ,  

ἐρωτώμενοι δέ ἐπί τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περί εἰρήνης   

μετά ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς . Ἐπεί δ' ἧκον , ἐκκλησίαν 

ἐποίησαν , ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καί Θηβαῖοι  μάλιστα , πολλοί δέ καί 

ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων , μή σπένδεσθαι  Ἀθηναίοις , ἀλλ' ἐξαιρεῖν . 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα :  «Tοιούτων δέ ὄντων   
    Θηραμένης  .... δέκατος αὐτός» . 

μονάδες 30 
Β . Να χαρακτηρίσετε το ήθος του Θηραμένη με βάση τις     
    παραγράφους 16 -17 του κειμένου . 

μονάδες 10 
Γ.  Να εξηγήσετε τη στάση που τηρούν στη συνέλευση οι  
   Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι . 

μονάδες 10 
Δ. Να εξηγήσετε τη διαφορά που παρουσιάζει η στάση του Θηραμένη 
στο μεταφρασμένο απόσπασμα , που σας δίνεται στη συνέχεια , σε 
σχέση με τη στάση του στο πρωτότυπο 
(  16 -17) 
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«Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι . 
Ο Κριτίας όμως – που ανάμεσα στ’ άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους 
δημοκρατικούς – είχε διάθεση να σκοτώσει πολύ κόσμο , ενώ ο 
Θηραμένης εναντιωνόταν , λέγοντας ότι δεν είναι λογικό να θανατώνουν 
ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός , έστω κι αν δεν 
πείραζαν σε τίποτε την καλή τάξη».  

μονάδες 10 
Ε. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις: 

 
πίστεως : δοτική ενικού 
αὐτοκράτωρ : δοτική πληθυντικού 
φυγάδα : ονομαστική ενικού 
ταῦτα : γενικού ενικού στο θηλυκό γένος  
τῶν τειχῶν : δοτική ενικού 

μονάδες 5 
 
 
 
εἶπον :  β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ ίδιας     
             φωνής  
ἀπήγγειλεν :  γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα 
ἔπεμψεν :  γ΄πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου ίδιας φωνής  
ἀντέχουσι :  το ίδιο πρόσωπο στο μέλλοντα 
ἐπιλελοιπέναι :  τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα 
ἐκέλευον :  β΄ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου ίδιας                       
                     φωνής  
ἐποίησαν : γ΄ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου ίδιας φωνής 
εἶναι :   β΄ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα 
διέτριβε : μετοχή αορίστου , αρσενικού  γένους  , ονομ.   
                  πτώσης 
βούλονται :  απαρέμφατο ενεστώτα ίδιας φωνής  

μονάδες 5 
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ΣΤ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις που δίνονται : 
      πέμψαι : 
     ἅπαντα : 
     ὑπ' αὑτοῦ : 
     ἀγγελοῦντα : 
     φυγάδα : 
     αὐτοκράτορες :  
     εἰς Λακεδαίμονα :  
     ἐκείνους : 
     Θηραμένης : 
     ἐκκλησίαν : 

μονάδες 10 
Ζ. Να γράψετε δύο λέξεις ομόρριζες (απλές ή σύνθετες ) από    
   τους τύπους που δίνονται :  
    πέμψαι  , ἀντέχουσι , ἐπιλελοιπέναι ,  λέγοι , ἀπήγγειλεν ,    
    ᾑρέθη , ἀποκρίναιτο , σπένδεσθαι , ἐποίησαν , ὄντα. 

μονάδες 10 
Η. Με ποια λέξη του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω 
λέξεις :  πλειοψηφία , ασιτία  , κράτος , κλήση , διάλογος , 
παρασπονδία . 

μονάδες 6 
Θ. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο 
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο ) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας , 
χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται : 
 

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστ. 

ἀπήγγειλεν  
ἐρωτώμενοι 
ἐπιτηρῶν  
ἐκέλευον 

-ία 
              -μα 
               -ις 
               -τής 

 

 
μονάδες 4 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


