
 

    

                      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –2020 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Γραπτή Δοκιμασία  

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Επώνυμο και Όνομα Μαθητή/Μαθήτριας   Ημερομηνία      Τμήμα          Βαθμός 

Α. Αδίδακτο Κείμενο (διάρκεια 1 ώρα) 
 

Ξενοφώντος Πόροι 5, 11-13 
Προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της Αθήνας, ο Ξενοφώντας διατυπώνει συγκεκριμένες 

προτάσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αττικής. Ωστόσο, για 
την επιτυχία αυτού του οικονομικού προγράμματος έκρινε απαραίτητη την υιοθέτηση μιας ειρηνικής 
πολιτικής, η οποία, άλλωστε, θα εξωθούσε τους υπόλοιπους Έλληνες να εμπιστεύονται πλέον τους 

Αθηναίους και να επιδιώκουν τη φιλία τους. 

Εἰ δέ τις αὖ εἰς χρήματα κερδαλεώτερον νομίζει εἶναι τῇ πόλει πόλεμον ἢ εἰρήνην, ἐγὼ μὲν οὐκ 

οἶδα πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη ἢ εἴ τις τὰ προγεγενημένα ἐπανασκοποίη τῇ πόλει πῶς 

ἀποβέβηκεν. εὑρήσει γὰρ τό τε παλαιὸν ἐν εἰρήνῃ μὲν πάνυ πολλὰ χρήματα εἰς τὴν πόλιν 

ἀνενεχθέντα, ἐν πολέμῳ δὲ πάντα ταῦτα καταδαπανηθέντα· γνώσεται δ’, ἢν σκοπῇ, καὶ ἐν τῷ νῦν 

χρόνῳ διὰ μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὰς ἐκλιπούσας καὶ τὰς εἰσελθούσας εἰς 

παντοδαπὰ [πολλὰ] κατά δαπανηθείσας, ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται, ηὐξημένας τε 

τὰς προσόδους, καὶ ταύταις ἐξὸν τοῖς πολίταις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται. εἰ δέ τίς με ἐπερωτῴη: «Ἦ 

καί, ἄν τις ἀδικῇ τὴν πόλιν, λέγεις ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν; οὐκ ἂν φαίην· ἀλλὰ 

μᾶλλον λέγω ὅτι πολὺ θᾶττον ἂν τιμωροίμεθα αὐτούς, εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες· 

οὐδένα γὰρ ἂν ἔχοιεν σύμμαχον.» 

Λεξιλόγιο 

χρήματα ἀναφέρονται= τα χρήματα μεταφέρονται επάνω στην ακρόπολη. 

 

Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το χωρίο:  γνώσεται δ’, … ὅ τι βούλονται. 

Μονάδες 10 

 28/03/2020   



 

2.α) Ποια είναι με βάση το απόσπασμα τα αποτελέσματα για την πόλη από προηγούμενες περιόδους 

ειρήνης, και β) ποια είναι η απάντηση του συγγραφέα σε ερώτημα που θέτει ένας ενδεχόμενος αμφισβητίας 

της θέσης του για επιδίωξη σταθερής ειρήνης; 

Μονάδες 10 

3.I) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό  τις υπογραμμισμένες λέξεις του τμήματος: ἀλλὰ μᾶλλον … σύμμαχον, 

II) να επισημάνετε τους συγκριτικούς  βαθμούς των επιρρημάτων που υπάρχουν στο κείμενο και να τους  

μεταφέρετε στους άλλους βαθμούς.   

III) ἀποβέβηκεν: το γ΄ενικό προστακτικής στον αόριστο β΄ 

       ἐξὸν: το γ΄ ενικό στην οριστική του μέλλοντα  

       φαίην: το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο. 

Μονάδες 10 

4.I) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: ταῦτα, ἀνενεχθέντα, τῶν προσόδων,  

κατὰ θάλατταν, ταύταις, σύμμαχον. 

II)να μεταφέρετε στον ευθύ λόγο τις λέξεις του πλαγίου λόγου που έχουν ως ρήμα εξάρτησης το γνώσεται.  

III) ἢν σκοπῇ: αφού επισημάνετε την απόδοση, να αναγνωρίσετε  τη σημασία του υποθετικού λόγου και να 

συμπτύξετε την πρόταση σε ισοδύναμη μετοχή. 

Μονάδες 10 

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (χρόνος διαθέσιμος 2 ώρες) 

Να απαντήσετε στα ζητούμενα: 

1. Δοῦσι καί κολάζουσι τούς ἀδικοῦντας  

Ι. να γράψετε τον ίδιο τύπο στον Αόριστο 

2. Μάλιστα δ’ ἄν νικῴμεθα καί ὑμεῖς νικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ  μή 

καταχρησόμενοι.  

Ι. να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο 

3. Ἦν τότε τοῦ δικαίου πολίτου δεῖξαι πᾶσιν μή νῦν ἐπιτιμᾶν:  

Ι. να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη γενική  

ΙΙ. να γράψετε την κλητική ενικού του ίδιου ουσιαστικού  

4.  Γνόντες δέ οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν οὔτ’ ἀποκωλύειν δυνατοί ὄντες, εἴ τ’ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμβάσεως 

κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὁμολογίαν πρός τε Πάχητα καί τό  στρατόπεδον:  

Ι. να εντοπίσετε τι συνδέουν τα «τέ»  

ΙΙ. να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο 

ΙΙΙ. να μεταφράσετε το απόσπασμα 

 



 

5. Οὐχ ἕξουσιν αὐτοί ὅ, τι λέξουσιν:   

Ι. να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ 

6. Ἤλπιζον ὑπό τῶν σφετέρων παίδων ἐπειδή τελευτήσειαν τόν βίον, ταφήσεσθαι:   

Ι. ἤλπιζον: να γράψετε τον ίδιο τύπο στο Μέλλοντα  

ΙΙ. να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης. 

7. Ἐάν σύ ἄφθονα ἔχῃς, εὖ οἶδ’ ὅτι καί ἐμοί ἄν εἴη λαμβάνειν:  

Ι. να εντοπίσετε τους εισηγητές των δευτερευουσών προτάσεων 

8. Ἐγώ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τήν πόλιν εὐδαιμονήσειν:  

Ι. να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο 

9. Τῶν τε γεγενημένων καί τῶν πραχθέντων οὐδέν εἶπον:  

Ι. να αναλύσετε την υπογραμμισμένη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση  

ΙΙ. να γράψετε τη δοτική πληθυντικού 

10. Ἔλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι ἥκοι οὔτε ἀπολέσαι ἐπιθυμῶν ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν  δεόμενος:  

Ι. να γράψετε τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

ΙΙ. να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο με ρήμα εξάρτησης το «ἐπιθυμῶν» σε ευθύ 

11. Λέγουσί τινες ἑκόντα φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν: 

Ι. τινες: να γράψετε τη δοτική ενικού 

ΙΙ. ἑκόντα: να γράψετε την κλητική ενικού και να επισημάνετε το συντακτικό ρόλο της λέξης 

ΙΙΙ. ἀποθανεῖν: να γράψετε τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή και διάθεση. 

12. Εἰ μή ἐκπέμψετε Λακεδαιμονίους, πόλεμον ἐξοίσω πρός ὑμᾶς, ἐπάν ἀφίκωμαι:  

Ι. να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με ρήμα εξάρτησης «Προηγόρευεν Κῦρος». 

13. Κῦρος ὑπέσχετο τοῖς φυγάσιν, εἰ καλῶς καταπράξειεν, ἐφ’ ἅ ἐστρατεύετο, μή πρόσθεν παύσεσθαι,   πρίν 

αὐτούς καταγάγοι οἴκαδε: Να αναγνωρίσετε τον πλάγιο υποθετικό λόγο 

14. Ἐάν αἱ πολιτεῖαι μεθιστῶνται, μεγάλαι ταραχαί ἐγένοντο:  

Ι. να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο 

ΙΙ. να τον μετατρέψετε σε μη πραγματικό 

ΙΙΙ. να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή 

ΙV. μεγάλαι: να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους βαθμούς 

(Μονάδες 60) 

 

 

 

 


