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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΑΡΧΑΙΑ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3  

 

 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία Γ’, 3, 29-31 

Ο Κυαξάρης και ο Κύρος, οδηγώντας το στράτευμά τους, που αποτελείται από Μήδους, 

Πέρσες, Αρμένιους και Χαλδαίους, ξεκινούν για να αντιμετωπίσουν τους Ασσύριους και τους 

συμμάχους τους. Όμως, εκείνοι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις στις οποίες έχουν οχυρωθεί και 

αποφεύγουν να δώσουν μάχη. Ο Κυαξάρης τότε καλεί τον Κύρο και τους υπόλοιπους αρχηγούς του 

στρατεύματος και αναζητούν τρόπους για την αντιμετώπιση του ζητήματος.  

 

Ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἱ πολέμιοι ἐκ τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην 

ποιήσοιντο ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα, ὁ μὲν Κυαξάρης καλέσας τὸν Κῦρον καὶ τῶν ἄλλων 

τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε∙ δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τυγχάνομεν 

συντεταγμένοι οὕτως ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δηλοῦν ὅτι θέλομεν 

μάχεσθαι. οὕτω γάρ, ἔφη, ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν ἐκεῖνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον 

θαρρήσαντες ἀπίασιν, οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φοβήσονται. 

τούτῳ μὲν οὕτως ἐδόκει. ὁ δὲ Κῦρος, μηδαμῶς, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ Κυαξάρη, 

οὕτω ποιήσωμεν. εἰ γὰρ ἤδη ἐκφανέντες πορευσόμεθα, ὡς σὺ κελεύεις, νῦν τε 

προσιόντας ἡμᾶς οἱ πολέμιοι θεάσονται οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ 

εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν, ἐπειδάν τε μηδὲν ποιήσαντες ἀπίωμεν, πάλιν καθορῶντες 
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ἡμῶν τὸ πλῆθος πολὺ ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονήσουσι, καὶ αὔριον ἐξίασι 

πολὺ ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις.  

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

τὸ ἔρυμα= το οχυρό  

οἱ ἐπικαίριοι= οι αρχηγοί 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Γ1. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ὁ δὲ Κῦρος, 

μηδαμῶς, … ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις».  

Μονάδες 10  

 

Γ2. Ποια ήταν η πρόταση που κατέθεσε ο Κυαξάρης στη συνάντησή του με τον Κύρο 

και τους υπόλοιπους αρχηγούς του στρατεύματος; Ποια ήταν η απάντηση που του 

έδωσε ο Κύρος;  

Μονάδες 10 

 
 

Γ3.α. «…δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμένοι οὕτως ἰέναι πρὸς 

τὸ ἔρυμα… ἐπειδάν τε μηδὲν ποιήσαντες ἀπίωμεν, πάλιν καθορῶντες ἡμῶν τὸ πλῆθος 

πολὺ ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονήσουσι, καὶ αὔριον ἐξίασι πολὺ 

ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις.» 

 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα να βρεθούν τα ουσιαστικά της γ’ κλίσης και να 

γραφούν στον αντίθετο αριθμό.  

Μονάδες 1,5 

   β. Στο παρακάτω απόσπασμα να εντοπιστούν τρία επίθετα και δύο επιρρήματα και 

να γραφούν τα παραθετικά τους.  

 «οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φοβήσονται. τούτῳ μὲν οὕτως 

ἐδόκει. […]εἰ γὰρ ἤδη ἐκφανέντες πορευσόμεθα, ὡς σὺ κελεύεις, νῦν τε προσιόντας 

ἡμᾶς οἱ πολέμιοι θεάσονται οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν 

παθεῖν, ἐπειδάν τε μηδὲν ποιήσαντες ἀπίωμεν, πάλιν καθορῶντες ἡμῶν τὸ πλῆθος 

πολὺ ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονήσουσι, καὶ αὔριον ἐξίασι πολὺ 

ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις.» 
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Μονάδες 2,5 

 

  γ.  « δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμένοι οὕτως ἰέναι 

πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δηλοῦν ὅτι θέλομεν μάχεσθαι.»  

Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι με έντονα γράμματα στο γ’ ενικό μέλλοντα οριστικής 

στην ίδια φωνή.  

 

Μονάδες 6 

Μονάδες 10 

Γ4. α. Να γίνει πλήρης αναγνώριση των προτάσεων του παρακάτω αποσπάσματος:  

«Ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἱ πολέμιοι ἐκ τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην 

ποιήσοιντο ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα, ὁ μὲν Κυαξάρης καλέσας τὸν Κῦρον καὶ τῶν ἄλλων 

τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε∙»   

Μονάδες 4 

    β. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου: τῶν ἄλλων, 

τούτῳ, συντεταγμένοι, μάχεσθαι, ἀπίασιν, ἐν ἀσφαλεῖ. 

Μονάδες 3 

γ. Να βρεθεί το είδος του  υποθετικού λόγου αφού δηλωθεί η εκφορά της υπόθεσης 

και της απόδοσης: 

 «ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν ἐκεῖνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον θαρρήσαντες ἀπίασιν, οἱ 

πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φοβήσονται.» 

Μονάδες 3 

Μονάδες 10 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 


