
 

 

 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

                                               Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ 

Λαθεδαηκόληνη δὲ νὐθ ἔθαζαλ πόιηλ Ἑιιελίδα ἀλδξαπνδηεῖλ κέγα ἀγαζὸλ εἰξγαζκέλελ ἐλ 

ηνῖο κεγίζηνηο θηλδύλνηο γελνκέλνηο ηῇ Ἑιιάδη, ἀιι’ ἐπνηνῦλην εἰξήλελ ἐθ’ ᾧ ηά ηε καθξὰ 

ηείρε θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ θαζειόληαο θαὶ ηὰο λαῦο πιὴλ δώδεθα παξαδόληαο θαὶ ηνὺο 

θπγάδαο θαζέληαο ηὸλ αὐηὸλ ἐρζξὸλ θαὶ θίινλ λνκίδνληαο Λαθεδαηκνλίνηο ἕπεζζαη θαὶ 

θαηὰ γῆλ θαὶ θαηὰ ζάιαηηαλ ὅπνη ἂλ ἡγῶληαη. Θεξακέλεο δὲ θαὶ νἱ ζὺλ αὐηῷ πξέζβεηο 

ἐπαλέθεξνλ ηαῦηα εἰο ηὰο Ἀζήλαο Δἰζηόληαο δ’ αὐηνὺο ὄρινο πεξηερεῖην πνιύο, 

θνβνύκελνη κὴ ἄπξαθηνη ἥθνηελ· νὐ γὰξ ἔηη ἐλερώξεη κέιιεηλ δηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ 

ἀπνιιπκέλσλ ηῷ ιηκῷ. Τῇ δὲ ὑζηεξαίᾳ ἀπήγγειινλ νἱ πξέζβεηο ἐθ’ νἷο νἱ Λαθεδαηκόληνη 

πνηνῖλην ηὴλ εἰξήλελ· πξνεγόξεη δὲ αὐηῶλ  Θεξακέλεο, ιέγσλ ὡο ρξὴ πείζεζζαη 

Λαθεδαηκνλίνηο θαὶ ηὰ ηείρε πεξηαηξεῖλ. Ἀληεηπόλησλ δέ ηηλσλ αὐηῷ, πνιὺ δὲ πιεηόλσλ 

ζπλεπαηλεζάλησλ, ἔδνμε δέρεζζαη ηὴλ εἰξήλελ. Μεηὰ δὲ ηαῦηα Λύζαλδξόο ηε θαηέπιεη εἰο 

ηὸλ Πεηξαηᾶ θαὶ νἱ θπγάδεο θαηῇζαλ θαὶ ηὰ ηείρε θαηέζθαπηνλ ὑπ’ αὐιεηξίδσλ πνιιῇ 

πξνζπκίᾳ, λνκίδνληεο ἐθείλελ ηὴλ ἡκέξαλ ηῇ Ἑιιάδη ἄξρεηλ ηῆο ἐιεπζεξίαο. 

 

ΞελνθῶληνοἙιιεληθά, 2, 3, 11-14 ( από κεηάθξαζε) 

Η εθινγή ησλ Τξηάληα έγηλε ακέζσο κεηά ηελ θαηεδάθηζε ησλ Μαθξώλ Τεηρώλ θαη 

ησλ ηεηρώλ ηνπ Πεηξαηά. Δλώ όκσο εληνιή ηνπο ήηαλ λα ζπληάμνπλ έλα ζύληαγκα 

πνπ ζα ξύζκηδε ηνλ πνιηηηθό βίν, όιν αλέβαιιαλ ηε ζύληαμε θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ· 

ζην κεηαμύ ζπγθξνηνύζαλ ηε Βνπιή θαη ηηο άιιεο αξρέο όπσο ήζειαλ απηνί. Έπεηηα 

άξρηζαλ λα ζπιιακβάλνπλ ηνπο γλσζηνύο θαηαδόηεο, πνπ ηνλ θαηξό ηεο δεκνθξαηίαο 

είραλ θάλεη ηε ζπθνθαληία επάγγεικα θαη ηαιαηπσξνύζαλ ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε, 

θαη λα ηνπο παξαπέκπνπλ γηα ζαλαηηθή θαηαδίθε. Η Βνπιή ηνπο θαηαδίθαδε κ' 

επραξίζηεζε, θαη ην πξάγκα δελ δπζαξεζηνύζε θαζόινπ όζνπο έλησζαλ πσο ηίπνηα 

θνηλό δελ είραλ κ' απηνύο. Αξγόηεξα σζηόζν άξρηζαλ λα θαηαζηξώλνπλ ζρέδηα γηα 

λα επηβάινπλ ηελ αλεμέιεγθηε θπξηαξρία ηνπο ζηελ πόιε. Τν πξώην βήκα ήηαλ λα 

ζηείινπλ ζηε Λαθεδαίκνλα ηνλ Αηζρίλε θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, γηα λα πείζνπλ ηνλ 

Λύζαλδξν λα ελεξγήζεη λα ηνπο δνζεί θξνπξά ―πνπ ππόζρνληαλ λα ζπληεξνύλ 

απηνί― «ώζπνπ λα βγάινπλ από ηε κέζε ηα θαθά ζηνηρεία θαη λα νξγαλώζνπλ ην 

θαζεζηώο». Δθείλνο πείζηεθε θαη θξόληηζε λα ηνπο δώζνπλ ηε θξνπξά κε ηνλ 



 

 

Καιιίβην γηα αξκνζηή.Μόιηο νη Τξηάληα πήξαλ ηε θξνπξά βάιζεθαλ λα θαινπηάλνπλ 

κε θάζε ηξόπν ηνλ Καιιίβην, γηα λα εγθξίλεη όιεο ηνπο ηηο πξάμεηο· απηόο πάιη ηνπο 

έδηλε ζηξαηηώηεο από ηε θξνπξά, πνπ ηνπο βνεζνύζαλ λα ζπιιάβνπλ όπνηνπο 

ήζειαλ ― όρη πηα «θαθά ζηνηρεία» θη αζήκαληαπξόζσπα, αιι' από δσ θαη κπξνο 

όπνηνλ ηνπο δεκηνπξγνύζε ηελ ππνςία όηη δελ ζ' αλερόηαλ ηνλ παξαγθσληζκό ηνπ θη 

όηη, αλ δνθίκαδε λ' αληηδξάζεη, ζα 'βξηζθε πνιινύο ζπκπαξαζηάηεο. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Να κεηαθξαζηεί ην ηκήκα : Τῇδὲὑζηεξαίᾳ… ἄξρεηληῆοἐιεπζεξίαο. 

 Μνλάδεο 30 

 

2. Με πνηνπο όξνπο νη Λαθεδαηκόληνη δέρηεθαλ ηε ζύλαςε εηξήλεο κε ηνπο Αζελαίνπο 

θαη πνηνο ήηαλ θαηά ηε γλώκε ζαο ν πην ηαπεηλσηηθόο όξνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Μνλάδεο 15 

3. Σε πνηεο ελέξγεηεο πξνέβεζαλ νη Τξηάθνληα ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο 

ζύκθσλα κε ην κεηαθξαζκέλν θείκελν; Γηα πνην ιόγν νη ελέξγεηέο ηνπο απηέο 

δείρλνπλ ηελ απζαηξεζία ηνπ πνιηηεύκαηνο απηνύ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο. 

Μνλάδεο 15 

4. Οη Αζελαίνη κε ςήθηζκά ηνπο εμόξηζαλ ηνλ Ξελνθώληα, επεηδή: 

α) αξλήζεθε λα ππεξεηήζεη ζηνλ αζελατθό ζηξαηό, 

β) θαηαηάρηεθε σο κηζζνθόξνο ζηνλ ζηξαηό ηνπ Κύξνπ, ζηε Μ. Αζία, 

γ) αλήθε ζηελ ηάμε ησλ ηππέσλ θαη ζπλαλαζηξεθόηαλ κε ηνλ Σσθξάηε, 

δ) ζηε κάρε ηεο Κνξσλείαο (494 π.Χ.), παξαηάρηεθε κε ηνλ βαζηιηά ηεο Σπάξηεο 

Αγεζίιαν ελαληίνλ ηεο παηξίδαο ηνπ, 

ε) δελ επέηξεςε ζηνπο γηνπο ηνπ λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ αζελατθό ζηξαηό. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, ζεκεηώλνληαο ην αληίζηνηρν γξάκκα, θαη λα 

αλαθέξεηε αλ νη Αζελαίνη αλαζεώξεζαλ ην ςήθηζκα απηό θαη κε πνηα αθνξκή. 

Μνλάδεο 10 

 5. α) αίξεζε, ηζόγεηνο, δηάπξαμε, πιεζπληηθόο, απώιεηα: Να ζπλδέζεηε ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο κε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο έρνπλ εηπκνινγηθή 

ζπγγέλεηα. 



 

 

     β) Να ζπλδέζεηε θάζε ιέμε ηεο Α΄ ζηήιεο κε ηελ ζπλώλπκή ηεο ζηε Β΄ ζηήιε. 

Γύν ιέμεηο ηεο Β΄ ζηήιεο πεξηζζεύνπλ. 

               Α’                                                       Β’ 

       1. θεκί                                                   α) δεῖ 

       2. ἕπνκαη                                                β) ἔμεζηη 

       3. θνβνῦκαη                                           γ) ιέγω 

       4. λνκίδω                                                δ) δέδνηθα 

       5. ρξή                                                      ε) θύνκαη 

ζη) ἀθνινπζῶ 

                                                                        δ) νἴνκαη 

                                                                                                     Μνλάδεο 10 

6. α) ἡγῶληαη : Να γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο, ζην ρξόλν, ηε 

θσλή θαη ην πξόζσπν ζην νπνίν βξίζθεηαη. 

β)ἀπήγγειινλ : Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο ζηε θσλή θαη ην 

πξόζσπν ζην νπνίν βξίζθεηαη. 

Μνλάδεο 5 

 

7. Να κεηαθέξεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηε ίδηα πηώζε, ζηνλ άιιν αξηζκό : 

πόιηλ, ηείρε, θπγάδαο, ζάιαηηαλ, ηῷ ιηκῷ. 

                                                                                                      Μνλάδεο 5 

 

8. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

                                                                                                       Μνλάδεο 10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


