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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 

( βιβλίο 2. κεφάλαιο 3. παρ. 52-53, 55) 

 

   ΚΕΙΜΕΝΟ 

’Αθνύζαο ηαῦηα ὁ Θεξακέλεο, ἀλεπήδεζελ ἐπί ηήλ ἐζηίαλ θαί εἶπελ: Ἐγώ δ’ ἔθε, ὦ 

άλδξεο, ἱθεηεύσ ηά πάλησλ ἐλλνκώηαηα, κή ἐπί Κξηηία εἶλαη ἐμαιείθεηλ κήηε ἐκέ κήηε 

ὑκῶλ ὅλ ἅλ βνύιεηαη, ἀιι’ ὅλπεξ λόκνλ νὗηνη ἔγξαςαλ πεξί ηῶλ (ὄλησλ) ἐλ ηῷ 

θαηαιόγῳ, θαηά ηνῦηνλ θαί ὑκῖλ θαί ἐκνί ηήλ θξίζηλ εἶλαη. 

Καί ηνῦην κέλ, ἔθε, κά ηνύο ζενύο νὐθ ἀγλνῶ, ὅηη νὐδέλ κνη ἀξθέζεη ὅδε ὁ βσκόο, ἀιιά 

βνύινκαη θαί ηνῦην ἐπηδεῖμαη, ὅηη νὖηνη νὐ κόλνλ εἰζί πεξί ἀλζξώπνπο ἀδηθώηαηνη, ἀιιά 

θαί πεξί ζενύο ἀζεβέζηαηνη. κῶλ κέληνη, ἔθε, ὦ ἄλδξεο θαινί θἀγαζνί, ζαπκάδσ, εἰ 

ἐκόλ βνεζήζεηε ὑκῖλ αὐηνῖο, θαί ηαῦηα γηγλώζθνηεο ὅηη νὐδέλ ην ἐκόλ ὄλνκα 

εὐεμαιεηπηόηεξνλ ἤ ηό ὑκῶλ ἑθάζηνπ.» 

‘Ωο δέ ηαῦηα εἶπελ, εἶιθε κέλ ἀπό ηνῦ βσκνῦ ὁ Σάηπξνο, εἶιθνλ δέ νἱ ὑπεξέηαη. ‘Ο δέ 

Θεξακέλεο ὥζπεξ εἰθόο θαί ζενύο ἐπεθαιεῖην θαί ἀλζξώπνπο θαζνξᾶλ ηά γηγλόκελα. ‘Η 

δέ βνπιή ἡζπρίαλ εἶρελ, ὁξῶζα θαί ηνύο ἐπί ηνῖο δξπθάθηνηο ὁκνίνπο Σαηύξῳ θαί ηό 

ἔκπξνζζελ ηνῦ βνπιεπηεξίνπ πιῆξεο ηῶλ θξνπξῶλ, θαί νὐθ ἀγλννῦληεο ὅηη ἐγρεηξίδηα 

ἔρνληεο παξῆζαλ.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να κεηαθξαζηνύλ ηα απνζπάζκαηα:  
«Καί ηνῦην κέλ, ἔθε, κά ηνύο ζενύο … ἤ ηό ὑκῶλ ἑθάζηνπ.» 
«Η δέ βνπιή ἡζπρίαλ εἶρελ … ἔρνληεο παξῆζαλ.» 

(Μνλάδεο 30) 

2. Με πνην ηξόπν πξνζπαζεί ν Θεξακέλεο λα παξαθηλήζεη ηνπο βνπιεπηέο λα ηνλ 

βνεζήζνπλ;  

(Μνλάδεο 15) 

3. Να αλαιύζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε βνπιή δελ ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνλ 

Θεξακέλε.    

(Μνλάδεο 15) 

4. Με βάζε ην κεηαθξαζκέλν απόζπαζκα πνηνη ιόγνη νδήγεζαλ ζηε δίθε θαη θαηαδίθε 

ηνπ Θεξακέλε;  

«Τνλ πξώην θαηξό ν Κξηηίαο θη ν Θεξακέλεο ήηαλ νκντδεάηεο θαη θίινη. Ο Κξηηίαο 

όκσο –πνπ αλάκεζα ζη’ άιια είρε εμνξηζηή θηόιαο από ηνπο δεκνθξαηηθνύο– είρε 

δηάζεζε λα ζθνηώζε πνιύλ θόζκν, ελώ ν Θεξακέλεο ελαληησλόηαλ, ιέγνληαο όηη 

δελ ήηαλ ινγηθό λα ζαλαηώλνπλ αλζξώπνπο γηα κόλν ην ιόγν όηη ηνπο ηηκνύζε ν 

ιαόο, έζησ θη αλ δελ πείξαδαλ ζε ηίπνηα ηελ θαιή ηάμε. «Σην θάησ θάησ», ηνπ ιεγε, 

«θ’ εγώ θ’ εζύ έρνπκε πεη θαη θάλεη πνιιά γηα λ’ απνρηήζνπκε δεκνηηθόηεηα». Ο 

άιινο πάιη απνθξηλόηαλ (γηαηί θεξόηαλ αθόκα θηιηθά ζην Θεξακέλε) όηη όπνηνο ζέιεη 

λα θπξηαξρή είλ’ ππνρξεσκέλνο λα βγάδε από ηε κέζε εθείλνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα ηνπ ζηαζνύλ εκπόδην: «Κη αλ θαληάδεζαη όηη επεηδή είκαζηε ηξηάληα θη όρη έλαο ε 

εμνπζία καο δε ρξεηάδεηαη ηόζε θξνληίδα όζν θαη κηα πξνζσπηθή ηπξαλλία είζαη 

αλόεηνο». 

(Μνλάδεο 10) 
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5. α. «Ωρ δέ ηαῦηα εἶπεν, εἶλκε μέν ἀπό ηοῦ βυμοῦ ὁ Σάηςπορ, εἶλκον δέ οἱ 

ὑπηπέηαι.»: λα μαλαγξαθεί ε πξόηαζε κεηαθέξνληαο όινπο ηνπο θιηηνύο ηύπνπο 

ζηνλ άιιν αξηζκό. (Τν όλνκα «Σάηπξνο» ζα κείλεη όπσο είλαη)  

(Μνλάδεο 5) 

β. εἶπεν: λα γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζηε θσλή, ζην ρξόλν θαη ζην πξόζσπν 

πνπ βξίζθεηαη 

    ἔγπαταν: Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηε θσλή, ζηελ έγθιηζε θαη ζην 

πξόζσπν πνπ βξίζθεηαη.   

(Μνλάδεο 5) 

6. α. «ὅηι ἐγσειπίδια ἔσονηερ παπῆζαν.»: Να αλαγλσξηζηεί ζπληαθηηθά  ε πξόηαζε. 

(Μνλάδεο 5) 

β. ηαῦηα, ὁ βυμόρ, ἀδικώηαηοι, ηά γιγνομένα, ἀγνοοῦνηερ: λα γίλεη πιήξεο 

ζπληαθηηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ.  

(Μνλάδεο 5) 

7. α. εἶπεν, ἐξαλείθειν, γιγνόμενα, καθοπᾶν, εἶσεν: Να γξάςεηε 1 νκόξξηδν (απιό ή 

ζύλζεην) ησλ παξαπάλσ ιέμεσλ. 

β. πεπιοςζία, δείγμα, επίγνυζη, αππόζκληηορ, γονέαρ: Να βξείηε από ην 

θείκελν κηα ιέμε πνπ λα έρεη εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηηο παξαπάλσ.  

(Μνλάδεο 10) 

 

 

Να έσεηε επιηςσία!  

 


