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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΤΑΞΗ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
 
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3 

§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 ἐμέ 
μήτε ὑμῶν ὃν ἃν βούληται, ἀλλ' ὃνπερ 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 ὃδε ὁ 
βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὃτι 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». 
 

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα που σας δίνεται. 

Μονάδες 30 

Β.1. Ποιες οι αντιδράσεις και τα επιχειρήματα του Θηραμένη στην προσπάθειά του να 
πείσει τους βουλευτές να αποτρέψουν την καταδίκη του; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα 
της προσπάθειας του αυτής και πού οφείλεται αυτό;  

Μονάδες 10 

Β.2. Ποιους χαρακτηρίζει ο Θηραμένης ως ανθρώπους αδικωτάτους και ασεβεστάτους 
και γιατί; 

Μονάδες 10 
 
Β.3.  Αφού διαβάσετε το μεταφρασμένο απόσπασμα και το χωρίο από το πρωτότυπο,  
να χαρακτηρίσετε και συγκρίνετε τους δυο τυράννους.  

 
§15. Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας 
όμως ― που ανάμεσα στ' άλλα είχε εξοριστεί κιόλας από τους δημοκρατικούς ― είχε 
διάθεση να σκοτώσει πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν 
ήταν λογικό να θανατώνουν ανθρώπους μόνο για τον λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, 
έστω κι αν δεν πείραζαν σε τίποτε την αριστοκρατική τάξη. «Στο κάτω κάτω», του 
'λεγε, «κι εγώ κι εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για ν' αποκτήσουμε δημοτικότητα».  
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§16. Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί φερόταν ακόμη φιλικά στον Θηραμένη) ότι 
όποιος θέλει να κυριαρχεί είναι υποχρεωμένος να βγάζει από τη μέση εκείνους που 
θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε 
τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δεν χρειάζεται τόση φροντίδα όσο και μια 
προσωπική τυραννία, είσαι ανόητος». 

Μονάδες 10 

Γ.1. ἀκούσας, εἶπεν, βούληται, ἔγραψαν, θαυμάζω: Να γίνει χρονική αντικατάσταση. 

Μονάδες 5 

Γ.2. ταῦτα, ἀκούσας, ἑστίαν, ἄνδρες, καταλόγῳ, κρίσιν, ἐμέ, ὑμῖν, γιγνώσκοντες, 
ὄνομα: Να γραφούν οι τύποι στον άλλο αριθμό. 

Μονάδες 5 

Δ.1. «Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὃδε ὁ 
βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὃτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰσὶ περὶ 
ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι.» Να εντοπιστούν και να 
χαρακτηριστούν συντακτικώς οι ειδικές προτάσεις του αποσπάσματος. 

Μονάδες 4 

Δ.2. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη συντακτική του θέση στη στήλη Β (3 
στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν) 

 

Α Β 

1. ἀκούσας  
2. ἐξαλείφειν 
3. τά ἐννομώτατα 
4. κατά τοῦτον 
5. περί ἀνθρώπους 
6. τοῦτο  
7. ἀσεβέστατοι  
8. τό ὄνομα 
9. γιγνώσκοντες 

Α. σύστοιχο αντικείμενο 

Β. εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς 

Γ. τελικό απαρέμφατο, Αντικείμενο 

Δ. χρονική μετοχή, συνημμένη 

Ε. Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου 

Στ. Κατηγορούμενο 

Ζ. Υποκείμενο 

Η. Εμπρόθετος προσδιορισμός της συμφωνίας 

Θ. Χρονική μετοχή, ονομαστική απόλυτη 



 

3 

Ι. Εναντιωματική μετοχή, συνημμένη 

Κ. Εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής 
κατεύθυνσης 

Λ. Αντικείμενο 

Μονάδες 6 

Ε.1. Να γράψετε 2 ομόρριζα της νέας ελληνικής (είτε απλά είτε σύνθετα) για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: εἶπεν, ἄνδρες, ἐξαλείφειν, βούληται, θεούς. 

Μονάδες 5 

Ε.2. Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω: 
αποφασιστικός, ικεσία, συλλέκτης, διαρκής, γραμμή, κριτικός, νομοταγής, εστιάζω, 
υπακοή, γνωστός. 

Μονάδες 5 

 
ΣΤ.1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 
«λανθασμένη», κυκλώνοντας Σ ή Λ: 
 

Ο Κύρος αποτέλεσε πρότυπο για τον Ξενοφώντα.    Σ Λ 

Στο έργο του «Ἑλληνικά» ο Ξενοφώντας αφηγείται τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ. 
   Σ Λ 

Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε στη Θήβα.    Σ Λ 

Το έργο του Ξενοφώντα «Συμπόσιον» ανήκει στα «Σωκρατικά» του.    Σ Λ 

Ο Ξενοφώντας εντάσσει στο κείμενό του εκφράσεις ποιητών.    Σ Λ 

Μονάδες 10 
 


