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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

                                                                    Αδίδακτο κείμενο 

                                                       Ξενοφῶν, Ἑλληνικά 

 

 

Ὡς δὲ ταῦτ΄ ἐπέπρακτο͵ πολέμαρχον μὲν ἀντὶ Ἰσμηνίου ἄλλον εἵλοντο͵ ὁ δὲ Λεοντιάδης εὐθὺς 

εἰς Λακεδαίμονα ἐπορεύετο. Ηὗρε δ΄ ἐκεῖ τοὺς μὲν ἐφόρους καὶ τῆς πόλεως τὸ πλῆθος χαλεπῶς 

ἔχοντας τῷ Φοιβίδᾳ͵ ὅτι οὐ προσταχθέντα ὑπὸ τῆς πόλεως ταῦτα ἐπεπράχει· ὁ μέντοι Ἀγησίλαος 

ἔλεγεν ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη͵ δίκαιον εἴη ζημιοῦσθαι͵ εἰ δὲ ἀγαθά͵ 

ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιάζειν. Αὐτὸ οὖν τοῦτ΄͵ ἔφη͵ προσήκει 

σκοπεῖν͵ πότερον ἀγαθὰ ἢ κακά ἐστι τὰ πεπραγμένα.Ἔπειτα μέντοι ὁ Λεοντιάδης ἐλθὼν εἰς 

τοὺς ἐκκλήτους ἔλεγε τοιάδε· Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι͵ ὡς μὲν πολεμικῶς εἶχον ὑμῖν οἱ Θηβαῖοι͵ 

πρὶν τὰ νῦν πεπραγμένα γενέσθαι͵ καὶ ὑμεῖς ἐλέγετε· ἑωρᾶτε γὰρ ἀεὶ τούτους τοῖς μὲν ὑμετέροις 

δυσμενέσι φιλικῶς ἔχοντας͵ τοῖς δ΄ ὑμετέροις φίλοις ἐχθροὺς ὄντας. 

 

 

οἱ ἔκκλητοι = η εκκλησία του δήμου 

νόμιμον = έθιμο , συνήθεια    
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Παρατηρήσεις: 

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 

                                                                                                                                               Μονάδες 30 

 

2. α) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. 

 

ἐπέπρακτο:β΄ ενικό και γ΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

εἵλοντο : β΄ πληθυντικό προστακτικής ίδιου χρόνου ίδιας φωνής 

ηὗρε : β΄ ενικό υποτακτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή 

ἔχοντας : γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

εἶναι : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και  γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

σκοπεῖν : γ΄ ενικό ενεστώτα στην υποτακτική και προστακτική στην ίδια φωνή 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

β) ταῦτ΄ : κλητική ενικού αρσενικού γένους 

Λακεδαίμονα : ονομαστική ενικού 

τῆς πόλεως : κλητική ενικού 

τό πλῆθος : δοτική πληθυντικού 

προσταχθέντα : ονομαστική ενικού θηλυκού γένους 

ἐπεπράχει : μετοχή παρακειμένου ενεργητικής φωνής στην ονομαστική ενικού  αρσενικού 

γένους 

δίκαιον : ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

ἀρχαῖον : συγκριτικός βαθμός στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση 

ἐλθών : δοτική πληθυντικού ίδιου γένους 

ὑμεῖς : αιτιατική πληθυντικού γ΄ προσώπου 

           

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

3.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

     ταῦτ΄ ,  ταῦτα , τῇ Λακεδαίμονι, σκοπεῖν, Λακεδαιμόνιοι 

 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 
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    β) πότερον ἀγαθὰ ἢ κακά ἐστι τὰ πεπραγμένα…  

         ὅτι οὐ προσταχθέντα ὑπὸ τῆς πόλεως ταῦτα ἐπεπράχει: 

 

      Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή,     

      εκφορά, συντακτική θέση)  

    

                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

    γ) πολέμαρχον μὲν ἀντὶ Ἰσμηνίου ἄλλον εἵλοντο : 

      Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


