ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Γενομένων δέ τούτων, ο μέν εις τήν Λακεδαίμονα αγγελων τό πάθος αφικνειται γυμνοπαιδιων
τε ούσης της τελαυταίας καί του ανδρικου χορου ένδον όντος· οι δέ έφοροι, επεί ήκουσαν τό πάθος,
ελυπουντο μέν, ώσπερ οιμαι, ανάγκη·τόν μέντοι χορόν ουκ εξήγαγον, αλλά διαγωνίσασθαι είων.
Καί τά ονόματα πρός τούς οικείους εκάστου των τεθνεώτων απέδοσαν· προειπον δέ ταις γυναιξί μή
ποιειν κραυγήν, αλλά σιγη τό πάθος φέρειν. Τη δ’ υστεραία ην οραν, ων μέν ετέθνασαν οι
προσήκοντες, λιπαρούς καί φαιδρούς εν τω φανερω αναστρεφομένους, ων δέ ζωντες ηγγελμένοι
ησαν, ολίγους άν ειδες, τούτους δέ σκυθρωπούς καί ταπεινούς περιιόντας.
Ξενοφων, Ελληνικά, 6.6.16
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε τους στίχους « οι δέ έφοροι ... ταπεινούς περιιόντας ».

(4 μονάδες)

2) α) γενομένων: Να γράψετε το β’ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του β’ αορίστου στη
φωνή που βρίσκεται.
(2 μονάδες)
β) ποιειν: Να γράψετε το γ’ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα στη φωνή που
(2 μονάδες)
βρίσκεται.
3) α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: γενομένων, εις την Λακεδαίμονα,
διαγωνίσασθαι, σκυθρωπούς.
(2 μονάδες)
β) Να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις, το είδος τους καθώς και τον συντακτικό τους ρόλο:
I. Ουκ οιδα όπως χρή λέγειν.
II. Ως η μάχη εγένετο, παρην (παρευρίσκοταν) ο στρατηγός συν στρατεύματι πολλω.
III. Έπραττον ταυτα ά βούλοιντο.
IV. Εάν ουν εμοί πεισθητε, τά δίκαια ψηφιεισθε.
(2 μονάδες)
4) α) Να αντιστοιχίσετε τις αντώνυμες λέξεις των 2 στηλών. Τέσσερις λέξεις της Β στήλης
περισσεύουν.
(2 μονάδες)
Α
Β
1. φερέγγυος
α) άγονος
β) γονικός
2. αφόρητος
γ) αναξιόπιστος
δ) έμπιστος
3. πρόσφορος
ε) επίδοξος
στ) μεταφερτός
4. καρποφόρος
ζ) ανεκτός
η) ακατάλληλος
β) Να επιλέξετε τη σωστή λέξη που σας δίνεται απο την παρένθεση.

(2 μονάδες)

I. Τώρα τελευταία έχει πολλά νεύρα και .................... (διαφέρεται, παραφέρεται, εισφέρεται).
II. Για να φτάσουμε καλύτερα πάρε τον ....... δρόμο. (περιφεριακό, περιφερή, ανωφερή)
III. Η παραβίαση του νόμου απο τον δημόσιο υπάλληλο ήταν ............. (κατάφωρη, παράφορη,
αυτόφωρη)
IV. Έσκυψε και έβγαλε μια κούκλα απο το(ν) .............. (δίφρο, φωριαμό, φερώνυμο)

5. α) «προειπον δέ ταις γυναιξί μη ποιειν κραυγήν, αλλά σιγη τό πάθος φέρειν». Να σχολιάσετε
την παραπάνω φράση.
(2 μονάδες)
β) Τι δείχνει η στάση των ανθρώπων στους δρόμους της Σπάρτης την επόμενη μέρα της ήττας στα
Λεύκτρα;
(2 μονάδες)

