ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΑ
Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μέν εἰς τήν Λακεδαίμονα ἀγγελῶν τὸ πάθος
ἀφικνεῖται γυμνοπαιδιῶν τε οὒσης τῆς τελευταίας καὶ τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ ἒνδον
ὂντος˙ οἱ δὲ ἒφοροι, ὲπεὶ ἤκουσαν τὸ πάθος, ὲλυποῦντο μέν, ὥσπερ, οἶμαι, ἀνάγκη˙
τὸν μέντοι χορόν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλά διαγωνίσασθαι εἴων. Καὶ τὰ ὀνόματα πρὸς
τοὺς οἰκείους ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν˙ προεῖπον δὲ ταῖς γυναιξί μὴ
ποιεῖν κραυγήν, ἀλλά σιγῇ τὸ πάθος φέρειν. Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μέν
ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαρούς και φαιδρούς ἐν τῷ φανερῷ
ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους δὲ
σκυθρωπούς καὶ ταπεινούς περιιόντας.
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, 6.4.16
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἂλλη πομπήν τελοῦσα πάνδημον ἤκουσεν ἐπί τῆς παρατάξεως νικᾶν τὸν
υἱόν, ἐκ δὲ τῶν τραυμάτων πολλῶν γενομένων θνῂσκειν. Οὐ περιελομένη οὖν τὸν
στέφανον ἀλλά σεμνυνθεῖσα πρὸς τὰς πλησίον εἶπεν «ὡς πολλῷ κάλλιον, ὦ φίλαι,
ἐστίν ἐν παρατάξει νικῶντα τελευτᾶν ἤ τὰ Ὀλύμπια περιγενόμενον ζῆν».
Πλούταρχος, Ἠθικά, 241 Β‐F
Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το πρώτο κείμενο (4 μον).
2) α. Να συμπληρώσετε τους τύπους των ρημάτων στις άλλες εγκλίσεις.
Οριστική
ἀφικνεῖται

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

πραχθῇς
(εγώ) ἔπαθον

β. φαιδρούς:

Να γραφεί ο θετικός και ο υπερθετικός βαθμός του αντίστοιχου
επιρρήματος.

Ταπεινούς: Να μεταφερθεί ο τύπος του επιθέτου στο συγκριτικό και
υπερθετικό βαθμό. (4 μον).

3) Στα παρακάτω παραδείγματα να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις, να
χαρακτηρισθούν και να προσδιοριστεί ο συντακτικός τους ρόλος:

α. Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγώ ἀληθῆ λέγω.
β. Ξενοφῶν ἐρωτᾶ Κῦρον εἰ τι παραγγέλλει.
γ. Ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι, ἵνα μὴ τις ἐπίθεσις γένηται.
δ. Θίβρων Λάρισσαν, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο ἐπολιόρκει. (4 μον).
4) α. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της Α΄στήλης με αυτές της Β΄.
Α.
1. φερέφωνο
2. φερνή
3. φαρέτρα
4. ανωφέρεια

Β.
α. προίκα
β. θήκη για βέλη
γ. ανηφόρα
δ. πρόσωπο που μιλά σύμφωνα με τις επιθυμίες άλλων.

β. Να γράψετε δύο (2) φράσεις με τις λέξεις: φερέγγυος, κατάφωρος. (4 μον).

5) α. Πώς έβλεπε κανείς τους ανθρώπους στους δρόμους της Σπάρτης την επομένη
μέρα μετά την είδηση της συμφοράς σύμφωνα με το πρώτο κείμενο;
β. Να συγκρίνετε τη συμπεριφορά των Σπαρτιατισσών στα δύο κείμενα.

