
 

 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

12.2.2022 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. §16-21 
 
[16]Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, 
εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν 
τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε 
Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.  
 
[17] Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα 
κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ 
ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.  
 
[18]Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα 
Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.  
 
[19] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν 
εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, 
ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, 
μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 
 
[20]Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς 
μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν 
Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν 
ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. 
 
[21] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. 
 
 
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά: Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί... ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 
 

Μονάδες 30 
2.  Ποιοι ήταν οι όροι της ειρήνης που συνομολογήθηκε ανάμεσα στην Αθήνα και στην Σπάρτη; Να τους 
επισημάνετε και στη συνέχεια να εξηγήσετε γιατί ο ιστορικός επέλεξε να διαφοροποιήσει έναν από 
αυτούς και με ποια γλωσσική επιλογή το επιτυγχάνει. 

Μονάδες 10 
 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                             



 

 

3. Ποιον ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε ο Θηραμένης στις ιστορικές εξελίξεις; Πώς θα τον 
χαρακτηρίζατε από τις κινήσεις και τα λεγόμενά του; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 10 
 
4.  Έπειτα ο Λύσανδρος συγκέντρωσε τους συμμάχους και τους είπε να συσκεφθούν για την τύχη των 
αιχμαλώτων. Τότε κατηγορήθηκαν για πολλά οι Αθηναίοι: για εγκλήματα που είχαν κάνει και γι᾽ άλλα 
που είχε ψηφίσει η Συνέλευσή τους να κάνουν αν κέρδιζαν τη ναυμαχία — να κόψουν το δεξί χέρι σ᾽ 
όλους τους αιχμαλώτους. Τους κατηγόρησαν κι ότι είχαν ρίξει στη θάλασσα ολόκληρο το πλήρωμα των 
πολεμικών που ᾽χαν στα χέρια τους, ενός ανδριώτικου κι ενός κορινθιακού· ο Φιλοκλής ήταν ο Αθηναίος 
στρατηγός που τους εξόντωσε. Ειπώθηκαν κι άλλα πολλά, κι αποφασίστηκε να εκτελέσουν όσους 
αιχμαλώτους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο (αυτός μονάχος, στη Συνέλευση, είχε εναντιωθεί 
στο κόψιμο των χεριών — μερικοί μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι προδίδει τον στόλο). Ο Λύσανδρος 
ρώτησε πρώτο τον Φιλοκλή ποιά τιμωρία τού άξιζε — αυτού, που πρώτος παραβίασε τους νόμους του 
πολέμου ανάμεσα στους Έλληνες— και κατόπιν τον έσφαξε.  
 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.1.§31-32 (Μετάφραση Ρ. Ρούφος)  
 
Αφού διαβάσετε με προσοχή το μεταφρασμένο κείμενο  που σας έχει δοθεί, να σχολιάσετε τον 
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Λύσανδρος στον Αδείμαντο και στον Φιλοκλή. Πιστεύετε ότι 
ήταν δίκαιος απέναντί τους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

Μονάδες 10 
 
5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία ετυμολογικά συγγενή λέξη της 
Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη: βούλονται, ἀπήγγειλεν, καθελόντας, ἡγῶνται, ἐπανέφερον. 

Μονάδες 10 
 

6. α. εἶπεν: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 
6.β. κύριος: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς του επιθέτου. 

Μονάδες 2 
6.γ. πρέσβεις: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική αιτιατική) του άλλου αριθμού. 

Μονάδες 3 
7.α. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί: Να γράψετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο της δευτερεύουσας 
πρότασης. 

Μονάδες 4 
7.β. Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων τύπων του κειμένου. 

Μονάδες 6 
8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α΄ με μία φράση της στήλης Β΄, ώστε να 
συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 
 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του ηλικία 

έλαβε  

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα Κούναξα στο 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά.  

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των 



 

 

πλαίσιο της εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε  

3. Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

Ξενοφώντα συνέβαλαν ουσιαστικά  

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι χώρισαν  

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με εντιμότητα 

μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά.  

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα.  

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού.  

ζ. καλή μόρφωση.  

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η ηγετική 

φυσιογνωμία του Αγησίλαου, βασιλιά της 

Σπάρτης. 

 
Μονάδες 10 


