
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :   Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου Ανάβασις περιγράφει την εκστρατεία του Κύρου του 

νεότερου εναντίον του αδερφού του Αρταξέρξη, ο οποίος για να τα καταφέρει προσέλαβε 

μισθοφορικό στρατό 10.000 (μυρίων) Ελλήνων, κυρίως Σπαρτιατών.  Ο Κλέαρχος ήταν ένας 

εξόριστος Λακεδαιμόνιος τον οποίο στρατολόγησε ο Κύριος, αναθέτοντάς του να είναι 

αρχηγός ενός τμήματος του ελληνικού μισθοφορικού στρατού. Ενώ προχωρά με το 

στράτευμά προς τα βάθη της Περσίας πολεμώντας σε αντίξοες συνθήκες, οι στρατιώτες 

αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τα σχέδια του Κύρου και οδηγούνται σε αποστασία, σχεδόν 

λιθοβολώντας τον Κλέαρχο. Στο σημείο αυτό βλέπουμε τον λόγο του Κλεάρχου, ο οποίος 

διαβεβαιώνει τους στρατιώτες του ότι ποτέ δεν θα τους προδώσει. 

 

ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ 

ξένος1 Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα2 ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους3 

ἔδωκε δαρεικούς4· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην5 ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα6, 

ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. [1.3.4] καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ 

τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους 

ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας7 Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς 

            
1 ξένος: φίλος από φιλοξενία, φιλοξενούμενος από ξένη χώρα 
2 φεύγω: είμαι εξόριστος 
3 μύριοι: δέκα χιλιάδες 
4 δαρεικός: χρυσό περσικό νόμισμα 
5 κατατίθεὧμαι: αποταμιεύω χρήματα 
6 καθηδυπαθέω-ῶ: ασωτεύω 
7 ενοικῶ: κατοικώ 

 



 

 

 

ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν8 εὖ ἔπαθον9 ὑπ᾽ ἐκείνου. [1.3.5] ἐπεὶ 

δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ 

χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, 

αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ 

Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν 

εἱλόμην, [1.3.6] ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν 

δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν 

ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος10 ὅπου ἂν ὦ. 

(Ξενοφ., Κύρ. Ἀναβ., 1, 3, 3-6) 

Β’. Ερωτήσεις  

i.  Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά η περίοδος «ἄνδρες στρατιῶται … εὖ 

ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου»  

Μονάδες 10  

ii.   Σύμφωνα με το κείμενό σας, ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί ο Κλέαρχος 

για να διαβεβαιώσει τους στρατιώτες του ότι δεν πρόκειται να τους 

προδώσει;  

Μονάδες 10  

iii.  α)   Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο πέντε (5) ουσιαστικά γ’κλίσης και 

να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον άλλον αριθμό.  

β)  θαυμάζετε: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο 

        πείσομαι: να κλιθεί ο παρακείμενος 

        αἱρήσομαι: να γραφεί το γ’ πληθυντικό ενεστώτα στην ευκτική 

Μονάδες 10  

       

            
8 ἀνθ᾽ ὧν: ἀντὶ ὧν 
9 πάσχω: υποφέρω/ εὖ πάσχω: ευεργετούμαι 

10 τίμιος: τιμημένος 



 

 

 

iv.  α)  Να αναγνωρισθούν συντακτικά τα απαρέμφατα και να δηλωθεί το υποκείμενό 

τους: ἀφαιρεῖσθαι, χρῆσθαι, πείθεσθαι 

β)  Να εντοπίσετε δυο μετοχές να τις αναγνωρίσετε συντακτικά και να δηλώσετε το 

υποκείμενό τους. 

Μονάδες 5 

v. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν  συντακτικά (είδος, εισαγωγή, 

εκφορά)  δυο (2)  δευτερεύουσες προτάσεις από την  ακόλουθη  περίοδο : 

«καὶ οὔποτε ἐρεῖ... ἂν δέῃ πείσομαι» 

Μονάδες  5 

 

Γ΄. Διδαγμένο κείμενο. 

ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ  

 

[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι  μέγιστον ἡγοῦμαι 

τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπικείας,ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους  ἢ  

πότους ἢ  [περὶ] τὰς  τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς 

ποιούμενοι,πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ  πλεῖστα τούτους 

περὶ ἐμοῦ  λογοποιοῦντας καὶ  ψευδομένους. καίτοι  δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν 

ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν  τοιαύτην  γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ . [12] ἔτι δ’, ὦ βουλή,  

οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν  οὔτε 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις  εἰς τοιούτους 

ἀγῶνας καθεστηκότας. πρὸς τοίνυν   τὰς στρατείας καὶ  τοὺς κινδύνους τοὺς 

πρὸς τοὺς πολεμίους  σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. [13] πρῶτον 

μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς  

Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ  Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ  

πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν  εἶναι     δεῖν νομίζοντας, τοῖς 

δ’ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους,  ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ  τοὺς ἵππους 

ἀδοκιμάστων παρὰ  τὸν  νόμον ἐγὼ  προσελθὼν ἔφην τῷ  Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί 

με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους  μέλλοντος 

κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα  στρατεύεσθαι. καί μοι        

ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε.  

 

 

 

 



 

 

 

Δ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Δ1.  Ποιες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά νεαρών Αθηναίων 

μπορούμε να συναγάγουμε από το συγκεκριμένο κείμενο;                                      

  Μονάδες 10  

Δ2.  δίκη, γραφή, εἰσαγγελία : Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων .  

  Μονάδες 10  

Δ3.  Κατά την άποψη του Αριστοτέλη, υπάρχουν δύο ειδών παραδείγματα, τα 

ιστορικά ή πραγματικά και τα φανταστικά ή πλαστά, που βοηθούν τον 

ρήτορα να προωθήσει την επιχειρηματολογία του. Ποιο παράδειγμα 

χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος στο χωρίο 13 ; Να το εντοπίσετε και να κρίνετε 

την αποτελεσματικότητά του.  

  Μονάδες 10  

Δ4.  Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από  την απολογία του 

Μαντίθεου και το παρακάτω απόσπασμα από  τα Απομνημονεύματα του 

Ξενοφώντα , να εντοπίσετε και να αναλύσετε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

που επισημαίνουν και οι δύο συγγραφείς όσον αφορά τη δημόσια 

συμπεριφορά των Αθηναίων.  

Ξενοφωντος Απομνημονεύματα, 3.5.16 

[3.5.16] πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρχουσιν, οἳ  καὶ  ἀγάλλονται  ἐπὶ  τῷ  

καταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων; ἢ  πότε οὕτως  ὁμονοήσουσιν,οἵ  γε ἀντὶ  μὲν τοῦ  

συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις  καὶ  φθονοῦσιν 

ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ  τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε ταῖς 

ἰδίαις συνόδοις καὶ  ταῖς κοιναῖς διαφέρονται καὶ  πλείστας δίκας  ἀλλήλοις 

δικάζονται καὶ  προαιροῦνται μᾶλλον οὕτω κερδαίνειν ἀπ’ ἀλλήλων ἢ  

συνωφελοῦντες αὑτού  

Πότε δε θα πείθωνται τόσον εις τους άρχοντας, αφού και 

υπερηφανεύονται διότι περιφρονούν τους άρχοντας, ή πότε ούτω θα 

ομονοήσουν, αφού μάλιστα, αντί μεν να βοηθούν ο ένας τον άλλον εις τα                

συμφέροντά των, βλάπτουν αλλήλους και φθονούν ο ένας τον άλλον 

περισσότερον παρά τους ξένους    ανθρώπους, προ πάντων δε και εις τας 

ιδιωτικάς συναθροίσεις και εις τας δημοσίας διχογνωμούν και     πλείστας 

δίκας αναμεταξύ των κάμνουν και προτιμούν μάλλον κατ' αυτόν τον 

τρόπον να κερδίζουν ο ένας από τον άλλον, παρά βοηθούντες αλλήλους…                                                                    

  Μονάδες 10  



 

 

 

Δ5. Να συνδέσετε ετυμολογικά τις παρακάτω λέξεις της ν.ε με μία λέξη του 

κειμένου: όραση, δυναστεία, ποίημα, φήμη, διαβάτης .                          

  Μονάδες 10  

 

Δ6.  Να επιβεβαιώσετε με ένα Σ  ή να απορρίψετε με ένα Λ το περιεχόμενο 

των παρακάτω προτάσεων:  

α Οι πίστεις διακρίνονται σε άτεχνες και έντεχνες. 

β Οι επιτάφιοι λόγοι ανήκουν στους δικανικούς λόγους . 

γ Τα παραδείγματα και τα ενθυμήματα ανήκουν στις άτεχνες πίστεις. 

δ Στόχος του επιλόγου είναι η ανάμνηση και η παθοποιία. 

ε Οι λογογράφοι εκπροσωπούσαν τους πελάτες τους στα δικαστήρια. 

Μονάδες 10 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


