
Διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου  
 

Κείμενο 
 
Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο 2, κεφ. 3, § 51-53  
 

Πάλιν δέ  εἰσελθών εἶπεν· « Ἐγώ ,  ὦ βουλή , νομίζω 
προστάτου  ἒργον  εἶναι οἳου δεί , ὃς ἂν ὁρών  τούς φίλους 
ἐξαπατωμένους μη ἐπιτρέπει. Καί γαρ οἳδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ  
φασιν  ἡμῑν  ἐπιτρέψειν , εἴ  ἀνήσομεν  ἂνδρα  τόν  φανερῶς  τήν 
ὀλιγαρχίαν  λυμαινόμενον. Έστι δε ἐν τοῖς καινοῖς  νόμοις τῶν  μέν  
ἐν τοῖς τρισχιλίοις όντων  μηδένα  ἀποθνήσκειν άνευ τἐς ἡμετέρας 
ψήφου, τῶν δ΄’ ἒξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τούς τριάκοντα 
θανατοῦν . Ἐγώ οὖν, ἒφη, Θηραμένην τουτονί ἐξαλείφω ἐκ τοῦ 
καταλόγου , συνδοκοῦν ἃπασιν ἡμῑν. Καί τοῦτον , ἒφη, ἡμεῑς 
θανατοῦμεν.» 

Ἀκούσας ταῦτα ὁ  Θηραμένης , ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἐστίαν καί  
εἶπεν:«Ἐγώ δ΄ ἒφη,  ὦ ἂνδρες,  ἱκετεύω  τά  πάντων  ἐννομώτατα 
,μή ἐπί  Κριτίαν εἶναι  ἐξαλείφειν μήτε ἐμέ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν  
βούληται , ἀλλ΄ὃνπερ  νόμον  οὗτοι  ἒγραψαν περί τῶν  ἐν  τῷ  
καταλόγω, κατά τοῦτον  και  ὑμῖν  και  ἐμοί  τήν  κρίσιν  εἶναι.  

Καί  τοῦτο μέν , ἒφη , μά  τούς   θεούς  οὐκ ἀγνοῶ, ὃτι  οὐδέν  
μοί  ἀρκέσει  ὃδε  ὁ  βωμός, ἀλλά βούλομαι  καί  τοῦτο  ἐπιδεῖξαι,  
ὃτι οὗτοι , οὐ  μόνον εἰσί  περί ἀνθρώπους  ἀδικώτατοι , ἀλλά καί 
περί θεούς  ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν  μέντοι , ἒφη, ὦ  ἂνδρες καλοί  
κἀγαθοί,  θαυμάζω , εἰ μή βοηθήσετε  ὑμῖν  αὐτοῖς , καί  ταῦτα  
γιγνώσκοντες  ὃτι  οὐδεν  τό  ἐμόν  ὂνομα εὐεξαλειπτότερον   ἢ  τό  
ὑμῶν ἑκάστου».  

 
 
Παρατηρήσεις  
 

Α.1. Να αφηγηθείτε συνοπτικά (σε 10-12 γραμμές ) την αντίδραση του 
Θηραμένη μετά από την καταδίκη του από τον Κριτία ,όπως παρουσιάζεται 
στις παραγράφους 52-53 του κειμένου που σας δόθηκε 

 
(Μον. 20)  

 
2. Το κείμενο φανερώνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια παρωδία δίκης 

εις βάρος του Θηραμένη. Ποιες αυθαιρεσίες του Κριτία το επιβεβαιώνουν 
στην παράγραφο 51; 

 
(Μον. 20)  

 
Β.1. Πώς εκδήλωσε έμπρακτα ο Θηραμένης την αγανάκτησή του μετά το 

άκουσμα της καταδίκης του; Ποιος διαχρονικός θεσμός εκφράζεται ; Να 
αναφέρετε ένα ανάλογο παράδειγμα. 



 
(Μον. 15) 

     
2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο Ξενοφώντας στην 51 

παράγραφο; Να την εντοπίσετε και να πείτε τι πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο. 
 

(Μον. 15)  
 
 
Γ.1. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τον τύπο που σας ζητείται: 
        

 Απαρ. 
Ενεστώτα 

β΄ 
πληθ. 

ευκτικής 
Ενεστώτα 

γ΄ ενικό 
Οριστικής 
Αορίστου 

β΄ 

α΄πληθ. 
υποτακτικής 
Αορίστου β΄ 

ἐστί     

εἶπεν     

 
(Μον. 4) 

 
2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται : 
    Εγώ → δοτική ενικού → 
    τοῦτο → αιτιατική πληθυντικού → 
    ἀνδρα → δοτική πληθυντικού → 
    νομοις → κλητική ενικού→ 
    ὑμῶν → ονομαστική πληθυντικού → 
    την ολιγαρχίαν → γενική πληθυντικού → 
 

(Μον. 6)  
 
Δ.1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους που ακολουθούν: 
   τήν ὀλιγαρχίαν : ………………………..στο……………………… 
   τοῖς καινοῖς: ………………………..στο………………………. 
   κυρίους: …………………………….στο………………………… 
   (ἀκούσας) ταῦτα: ………………….......στο……………………… 
   (μήτε) ὑμῶν: ……………………………στο……………………… 
    ἀδικώτατοι: …………………………….στο……………………… 
 

(Μον. 6)  
2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς την παρακάτω πρόταση (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά,   θέση.): 
       «ότι οὐδέν μοί ἀρκέσει ὃδε ὁ βωμός»                                             
 

(Μον. 4) 
 

Ε.1. «εἶπεν» Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με παράγωγα 
(απλά ή σύνθετα) του λέγω: 

 
1. Στις αποθήκες γίνεται………………………….φρούτων πριν 
συσκευαστούν. 



2. Χαρακτηρίστηκε ως …………….………….., γιατί είχε υπερβολικές 
απαιτήσεις. 
3. Υπάρχουν φυσικοί, ακέραιοι και ……………..……..αριθμοί. 
4. Οι…………………..………..της αρχαιότητας ασχολήθηκαν με την 
καταγραφή προφορικών παραδόσεων. 
5. Το κλίμα ενός τόπου εξαρτάται και από τη 
………………………………….του εδάφους. 
6. Ο καθηγητής που διδάσκει αρχαία ελληνικά σπούδασε ……………… 

 
(Μον. 6) 

 
  2.«εφεστηκότες »: Να σχηματίσετε ένα παράγωγο της Νέας  Ελληνικής, 

απλό ή σύνθετο, και να το χρησιμοποιήσετε σε πρόταση.                           
 

(Μον. 4)  
 
 
Κολιούμπα Αικατερίνη, Φιλόλογος του  ΓΕ.Λ. Διδυμοτείχου 
 


