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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 2,3,51-53 

 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, 

ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. 

Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν 

φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν 

ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου,τῶν δ’ 

ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, 

Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ 

τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». 

 

Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφη, 

ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε 

ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ 

καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. 

 

Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, 

ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους 

ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ 

κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι 

οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου». 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστούν από τα αρχαία κείμενα τα εξής αποσπάσματα :  

α. «Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, 

εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν 

τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν 

ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου,τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς 

τριάκοντα θανατοῦν.». 

β. «Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ 

βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ 

ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι.». 

Μονάδες 30 
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2. Να συσχετίσετε τις προτάσεις της στήλης Α με τις ορθές προτάσεις της στήλης 

Β. 

 

Α. Β. 

 

Ο Θουκυδίδης θαύμαζε στον Περικλή 

 

α. την καταγωγή του. 

 

β. τον στρατιωτικό του σχεδιασμό. 

 

Κατά τον Θουκυδίδη ο πολίτης 

α. πρέπει να ακούει τον αληθινό ηγέτη. 

 

β. πρέπει να προκρίνει την λογική και 

να μη παρασύρεται από δημαγωγίες. 

 

Ο Ξενοφώντας καταγόταν 

 

α. από τις Πλαταιές. 

 

β. από την Αττική. 

 

Ο Ξενοφώντας στην ιστορική του 

ανάλυση 

Α. ήταν σαφής και ακριβής στις 

περιγραφές του.  

 

Β. συνέχισε την φιλοσοφική και 

πολιτική διείσδυση του Θουκυδίδη. 

Μονάδες 10 

 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις από τα αρχαία κείμενα της στήλης Α με τις 

ετυμολογικά συγγενείς νεοελληνικές λέξεις της στήλης Β (δύο λέξεις της στήλης 

Β περισσεύουν). 

 

Α. Β. 

βουλή απολύμανση 

λυμαινόμενον παράνομος 

ἔφη δήλωση 

ἐννομώτατα δείγμα 

ἐπιδεῖξαι ένωση 

εὐεξαλειπτότερον βουλευτής 

θανατοῦν πένθος 

 αλοιφή 

 φωνή 

Μονάδες 10 

 

4. Να σχολιάσετε την στάση του Κριτία ενώπιον των βουλευτών, προσέχοντας 

τον ρόλο που διακηρύσσει ο ίδιος πως θα έχει στην φράση 

“νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι”. Να συγκρίνετε την στάση αυτή του Κριτία με 

τα κάτωθι παράλληλα αποσπάσματα :  

«μπορώ να γνωρίζω και να διακρίνω τα πολιτικά πράγματα ….. κατά δεύτερον, 

διότι κρίνω και σκέφτομαι τα πράγματα ανιδιοτελώς, και κανείς δεν θα μπορέσει 
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να αποδείξει ότι συνάπτεται κάποιο ανέντιμο κέρδος στις πολιτικές μου 

ενέργειες και θέσεις.»                                                       Δημοσθένους, περὶ εἰρήνης 12 

 

«Πες μου, όμως, ξανά από την αρχή, σε τί εσύ και ο Πίνδαρος υποστηρίζετε ότι 

συνίσταται το φυσικό δίκαιο; Υποστηρίζεις δηλαδή ότι ο πιο ισχυρός μπορεί να 

πάρει με την βία τα των αδυνάτων και ο καλύτερος να κυβερνά τους χειρότερους 

και ο πιο δυνατός να πλεονεκτεί του αδυνάτου; Θεωρείς ότι κάποιο άλλο είναι το 

δίκαιο ή καλά τά θυμάμαι;»                                                Πλάτωνος, Γοργίας 488b 

Μονάδες 15 

 

5. Να σχολιάσετε την στάση του Θηραμένη, όταν άκουσε την ποινή του. Στην 

απάντησή σας να ληφθεί υπ’ όψιν η σημασία της λέξης “ἱκέτης” και το κάτωθι 

παράλληλο απόσπασμα : 

 

«Ποιος από τους μεγαλυτέρους δεν θυμάται ή ποιος από τους νεωτέρους δεν έχει 

ακούσει ότι ο Καλλίστρατος, τον οποίο η πόλη είχε καταδικάσει σε θάνατο, 

δραπέτευσε και …. βρήκε καταφύγιο στον βωμό των δώδεκα θεών …. ;» 

                                                                                    Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 93 

Μονάδες 15 

 

6α. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό των κάτωθι ρηματικών 

τύπων του κειμένου στον χρόνο που βρίσκονται (να δοθεί και το απαρέμφατο 

και η μετοχή) : ὁρῶν, θανατοῦν. (Μονάδες 4) 

 

6β. Να δηλώσετε το είδος των κάτωθι αντωνυμιών του κειμένου και να τις 

μεταφέρετε στο ουδέτερο γένος, διατηρώντας αριθμό και πτώση : ὃς, τουτονὶ, 

ὑμῖν αὐτοῖς. (Μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

7. Να αναγνωριστούν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί συντακτικά και να δηλωθεί ο 

ρηματικός τύπος που προσδιορίζουν μεταξύ των κάτωθι επιλογών. 

 

Εμπρόθετος Συντακτικός ρόλος Ρηματικός τύπος που 

προσδιορίζουν 

 

ἐν τοῖς νόμοις 

Εμπρόθετος τρόπου 

Εμπρόθετος τόπου (μεταξύ) 

Εμπρόθετος κατάστασης 

Στο Ἔστι 

 

Στο ἀποθνῄσκειν 

 

ἄνευ τῆς ψήφου 

Εμπρόθετος αιτίας 

Εμπρόθετος προσθήκης 

Εμπρόθετος εξαίρεσης 

Στο Ἔστι 

 

Στο ἀποθνῄσκειν 

 

περὶ τῶν ἐν τῷ 

καταλόγῳ 

Εμπρόθετος αναφοράς 

Εμπρόθετος αιτίας 

Εμπρόθετος τόπου 

Στο ἔγραψαν 

 

Στο εἶναι 
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ἐπὶ τὴν ἑστίαν 

Εμπρόθετος σκοπού 

Εμπρόθετος αιτίας 

Εμπρόθετος τόπου 

Εμπρόθετος αναφοράς 

Στο ἀνεπήδησεν 

 

Στο εἶπεν 

Μονάδες 10 

 

 

 

 


