
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
 
Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
                                       
                                            
                                            
                                          
                                          
                           
                                         
                                                  
                                           
                                              
                                           
    
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
 
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν ... ὅποι ἄν ἡγῶνται» 

 
(30 μονάδες) 

 
2. α. Ποια πολιτική παράταξη δραστηριοποιείται διπλωματικά στην πολιορκημένη 
Αθήνα και γιατί; Κατά πόσο η στάση του πρωταγωνιστή των γεγονότων είναι 
μονόδρομος υπό την παρούσα κατάσταση; 
 β. Βρείτε μια φράση στο κείμενο που αποτυπώνει το γεγονός ότι η χρονική πίεση 
υπήρξε ο αποφασιστικός παράγοντας για τον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος. 
Με ποια άλλα μορφολογικά στοιχεία αποκαλύπτεται η γοργή διαδοχή των γεγονότων 
και η προσπάθεια να εκβιαστεί μια λύση; 

 
(20 μονάδες) 

 
3. Αφού διαβάσετε το κείμενο από μετάφραση που ακολουθεί, απαντήστε αν η τακτική 
του Καλλίβιου συνάδει με τους όρους που έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι, προκειμένου να 
κάνουν ειρήνη με τους Αθηναίους: 
 

«Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά βάλθηκαν να καλοπιάνουν με κάθε τρόπο τον 
Καλλίβιο, για να εγκρίνη όλες τους τις πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη 
φρουρά, που τους βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους ήθελαν –όχι πια «κακά στοιχεία» 
κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ’ από δω και μπρος όποιον την υποψία ότι δε θ’ ανεχόταν τον 
παραμερισμό του κι ότι, αν δοκίμαζε να αντιδράση, θάβρισκε πολλούς συμπαραστάτες».  

 
(10 μονάδες) 

 
4. Ποιες αξίες κυριαρχούν στην κρίση του Ξενοφώντα για τα ιστορικά γεγονότα; 
 

(10 μονάδες) 



5. Να γραφτούν δύο λέξεις της νέας ελληνικής (απλές ή σύνθετες) που να έχουν 
ετυμολογική συγγένεια με καθεμιά από τις παρακάτω της αρχαίας: ἔφασαν, εἰργασμένην, 
ἕπεσθαι, ἡγῶνται, εἰσιόντας, ἀπολλυμένων, χρή, περιαιρεῖν. 
 

(10 μονάδες) 
 
6. α. πόλιν, τείχη, φυγάδας, πρέσβεις: να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 
  β. καθελόντας, καθέντας: να κλιθούν σε όλες τις εγκλίσεις στο χρόνο που βρίσκονται 
και να γραφούν οι ονοματικοί τους τύποι.   

 
(10 μονάδες) 

 
7. α. Να βρεθούν όλα τα απαρέμφατα του κειμένου και να χαρακτηριστούν συντακτικά.  
β. Τι είδους δευτερεύουσα πρόταση εισάγεται με το ἐφ’ ᾧ;  Πώς μεταφράζεται και τι 
δηλώνει το ίδιο; 

 
(10 μονάδες) 

Καλή Επιτυχία
Επιμέλεια: Παναγιώτα Αποστολοπούλου
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