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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 

(Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ο Σπαρτιάτης Καλλικρατίδας διαδέχεται τον Λύσανδρο ως ναύαρχος του πελοποννησιακού στόλου 
στα παράλια της Μικράς Ασίας και απευθύνει στους Μιλήσιους εκκλήσεις να  συμπαραταχθούν μαζί 
του. 

 
Ἐκεῖθεν Καλλικρατίδας πέμψας τριήρεις εἰς Λακεδαίμονα ἐπὶ χρήματα, ἐκκλησίαν ἁθροίσας 

τῶν Μιλησίων τάδε εῖπεν. Ἐμοὶ μέν, ῶ Μιλήσιοι, ἀνάγκη τοῖς οἴκοι ἄρχουσι πείθεσθαι· ὑμᾶς 

δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτάτους εῖναι εἰς τὸν πόλεμον διὰ τὸ πεπονθέναι οἰκοῦντας ἐν 

βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη ὑπ’ αὐτῶν. Δεῖ δ’ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ὅπως 

ἄν τάχιστά τε καὶ μάλιστα βλάπτωμεν τοὺς πολεμίους, ἕως ἄν οἱ ἐκ Λακεδαιμόνος ἥκωσιν, 

οὕς ἐγὼ ἔπεμψα χρήματα ἄξοντας, ἐπεὶ τὰ ἐνθάδε ὑπάρχοντα Λύσανδρος Κύρῳ ἀπέδωκε. 

Κῦρος δὲ ἐλθόντος ἐμοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἀεὶ ἀνεβάλλετό μοι διαλεχθῆναι, ἐγὼ δ’ ἐπὶ τὰς ἐκείνου 

θύρας φοιτᾶν οὐκ ἐδυνάμην ἐμαυτὸν πεῖσαι. Ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς δείξωμεν τοῖς βαρβάροις 

ὅτι καὶ ἄνευ τοῦ ἐκείνους θαυμάζειν δυνάμεθα τοὺς ἐχθρούς τιμωρεῖσθαι.    

(Ξενοφών, Ελληνικά 1,6,8-11) 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἐκεῖθεν: (επιρ.) από κει 
ἐπὶ χρήματα: για χρήματα  
οἴκοι: (επιρ.) στο σπίτι, στην πατρίδα 
τοῖς ἄρχουσι: δοτική πληθ. του ουσιαστικού ὁ ἄρχων 
οἰκοῦντας: αιτιολογική μετοχή του ρ. οἰκῶ = κατοικώ 
πεπονθέναι: απαρέμφατο παρακειμένου του ρ. πάσχω = παθαίνω 
διὰ τὸ πεπονθέναι: γιατί έχετε πάθει 
ἐξηγεῖσθαι: απαρέμφατο του ρ. ἐξηγοῦμαι = δείχνω σε κάποιον το δρόμο, του δίνω το 
παράδειγμα 
ὅπως ἄν … : πὠς να … 
μάλιστα: πάρα πολύ 
ἥκω: έχω έρθει 
ἄξοντας: τελική μετοχή του ρ. ἄγω = φέρνω 
ἀπέδωκε: έδωσε πίσω 
διαλεχθῆναι: απαρέμφατο του διαλέγομαι = συζητώ 
φοιτᾶν: απαρέμφατο του φοιτῶ = συχνάζω 
   
 
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «Κῦρος δὲ ἐλθόντος ... τοὺς ἐχθρούς τιμωρεῖσθαι.» 
(20 μονάδες) 

2. Τι ζητάει ο Καλλικρατίδας από του Μιλήσιους; 
(10 μονάδες) 

 
3. Να εντοπιστούν στο κείμενο 2 ουσιαστικά α΄ κλίσης και 4 β΄ κλίσης και να 

μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 
(6 μονάδες) 

4. ἀθροίσας: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

ἔπεμψα: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής 

πείθεσθαι: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου μέσης φωνής  

βλάπτωμεν: α΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα μέσης φωνής 

 (6 μονάδες) 
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5. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: τάδε, τοῖς 
ἄρχουσι, πείθεσθαι, προθυμοτάτους, ὑμᾶς 

(10 μονάδες) 

 

Να έχετε επιτυχία ! 


