ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, κεφάλαιο 3, 50-51
«Ως δέ ειπών…θανατουμεν.»
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Εγώ, ω βουλή… θανατουμεν.»
μονάδες 30

2. Να χαρακτηρίσετε τον Κριτία βασιζόμενοι στο λόγο του και στις ενέργειές του.
μονάδες 10

3. Τι γνωρίζετε για τον κατάλογο των τρισχιλίων; Τι προβλέπει ο νόμος για
αυτούς;
μονάδες 10

4. Το παρακάτω απόσπασμα αναφέρεται σε μια άλλη δίκη παρωδία, στη δίκη των
κατοίκων της Ελευσίνας. Ποιες «παρατυπίες» διαπιστώνετε στις δυο δίκες;
«Αφού τους έπιασαν όλους (τους Ελευσίνιους) μ’ αυτό τον τρόπο, πρόσταξαν
τον αρχηγό του ιππικού Λυσίμαχο να τους πάρει και να τους παραδώσει στους
Έντεκα. Την άλλη μέρα συγκέντρωσαν στο Ωδείο τους οπλίτες που ήταν
γραμμένοι στον κατάλογο, καθώς και τους υπόλοιπους ιππείς, κι ο Κριτίας
σηκώθηκε και είπε: «Το καθεστώς, άνδρες, δεν τ’ οργανώνουμε μόνο για καλό
δικό μας, μα άλλο τόσο και για δικό σας. Μια και θα έχετε λοιπόν μερίδιο στις
τιμές, πρέπει να έχετε μερίδιο και στους κινδύνους. Για τούτο είναι ανάγκη να
καταδικάσετε τους Ελευσίνιους που πιάσαμε, ώστε να έχετε τις ίδιες ελπίδες και
τους ίδιους φόβους με μας.» Και τους έδειξε ένα σημείο, λέγοντας να παν εκεί να
ψηφίσουν ένας-ένας, φανερά. Το μισό Ωδείο ήταν γεμάτο οπλισμένους Λάκωνες
φρουρούς· άλλωστε όσοι πολίτες δε σκοτίζονταν παρά μόνο για το συμφέρον τους
τα έβλεπαν αυτά με καλό μάτι... ».
Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, κεφάλαιο 4, 8-10
[Μετάφραση Ρόδης Ρούφος]
μονάδες 10

5. Να γράψετε στην κόλλα σας τα γράμματα Σ ή Λ ανάλογα με το αν θεωρείτε
την πρόταση Σωστή ή Λάθος.
α) Ο Ξενοφώντας θεωρείται «πατέρας της ιστορίας»
β) Ο Ξενοφώντας έγραψε την ιστορία των περσικών πολέμων
γ) Ο Θουκυδίδης ελέγχει την αξιοπιστία των πηγών του
δ) Ο Θουκυδίδης θεωρεί το έργο του «κτημα ες αιει»
ε) Ο Ξενοφώντας θαυμάζει τον Αγησίλαο και τον Σωκράτη
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μονάδες 10

6. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετές, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας, για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.
α) επιτρέψοι: i)………………..ii)………………..
β) προσελθών: i)………………..ii)………………..
γ) ορων: i)………………..ii)………………..
δ) νόμοις: i)………………..ii)………………..
ε) ψήφου: i)………………..ii)………………..
μονάδες 10

7. i) έφη, εξαπατωμένους: να γραφεί το απαρέμφατο Ενεστώτα και το β΄ ενικό
πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του Ενεστώτα.
ii) βουλή, ειπών, διαλεχθείς, ός, άνδρα: να μεταφερθούν οι παραπάνω λέξεις
στη γενική και δοτική του πληθυντικού αριθμού.
μονάδες 10

8. i) «Ως δέ ειπών ταυτα…επί τοις δρυφράκτοις»: Να βρεθούν και να
αναγνωριστούν συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος.
μονάδες 8

ii) Να γράψετε στην κόλλα σας την απάντηση που θεωρείτε σωστή.
α) Η λέξη ειπών είναι χρονική /υποθετική /τελική μετοχή.
β) Η λέξη Κριτίας είναι υποκείμενο/ αντικείμενο/ κατηγορούμενο του ρήματος.
γ) Η λέξη επιστηναι είναι ειδικό απαρέμφατο/ τελικό απαρέμφατο/ απαρέμφατο
του σκοπού.
δ) Η λέξη εισελθών είναι απόλυτη μετοχή/ συνημμένη στο υποκείμενο του
ρήματος μετοχή/ συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος μετοχή.
μονάδες 2

