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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
20/11/2016
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
[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 εἶπαν 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.
(Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, §18-20)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … ὅποι ἂν ἡγῶνται.»
(Μονάδες 30)

2) Πώς δικαιολογείτε τη στάση Κορινθίων-Θηβαίων απέναντι στους Αθηναίους μετά την ήττα
τους; (Με βάση όσα ιστορικά δεδομένα έχετε υπόψη σας καθώς και τη γεωγραφική θέση της
Κορίνθου και της Θήβας).
(Μονάδες 15)

3) Ποιοι ήταν οι όροι της ειρήνης σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα και ποιος είναι ο
στόχος καθενός απ’ αυτούς;
(Μονάδες 15)
Φροντιστήρια
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4) Να καταγράψετε τις κατηγορίες των έργων του Ξενοφώντα, αναφέροντας από δύο έργα για
κάθε κατηγορία.
(Μονάδες 10)
5) α. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: ἔπεμψεν, ἐκέλευον.
β. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στον αριθμό που βρίσκονται: ἔφοροι, Ἑλλήνων,
πόλιν, φυγάδας, θάλατταν.
(Μονάδες 10)
6) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: κυρίους, καλεῖν, τοῖς μεγίστοις,
καθελόντας, φυγάδας.
(Μονάδες 10)
7) α. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν
ετυμολογική συγγένεια: φόρος, άνανδρος, νόμισμα, επόμενος, καθηγητής.
β. καλῶ, πέμπω, ἀγγέλλω, ἀποκρίνομαι, ποιῶ: να γράψετε από μια ομόρριζη λέξη (απλή ή
σύνθετη) της νέας ελληνικής για κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΪΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα

2

