
 

1 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟιδαΝικώ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)  

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

[2.1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ’ αὐτὸν 

ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. Οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον 

τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. 

 [2.2] Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς 

τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν 

εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ 

Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.  

[2.3] Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς 

διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς 

ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι 

νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας 

καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.  

[2.4] Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη 

εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.  

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι 1-4 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[78.1] Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς· οἱ δ᾽ 

Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς 

ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον 

ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν. [2] Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ 

δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς 

Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. [3] Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων 

ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν 

ἐναντίων. [4] Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι  Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 78 
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Α. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το κείμενο Β 

Μονάδες 20 

 

Β.«τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες»: Σύμφωνα με την παραπάνω φράση του 1ου 

κειμένου να σχολιάσετε τη στάση του Λύσανδρου απέναντι στους φρουρούς των Αθηναίων. 

 

Μονάδες 10 

 

Γ1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις των κειμένων: 

φρουροὺς: τη δοτική και την κλητική του ενικού αριθμού 

τὸ ἄστυ: τη γενική του ενικού αριθμού και την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

συμφορά: την αιτιατική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

πολὺ: τη γενική του ενικού αριθμού του επιθέτου στο θηλυκό γένος και την ονομαστική του πληθυντικού 

αριθμού του επιθέτου στο ουδέτερο γένος, στον θετικό βαθμό 

ἐκκλησίαν: τη γενική του ενικού και πληθυντικού αριθμού 

τὴν πόλιν: την κλητική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ναῦν: τη γενική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

ταῦτα: τη δοτική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος και την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο 

θηλυκό γένος 

σφᾶς: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο και την ονομαστική του ενικού αριθμού στο β΄ 

πρόσωπο 

ἡλίου: την αιτιατική και την κλητική του ενικού αριθμού 

 

Μονάδες 20 

 

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις των κειμένων:  

ἐγένοντο: το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του Παρατατικού 

ἀπέπεμπεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του Ενεστώτα (να διατηρηθεί η φωνή) 

ἔσεσθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του Ενεστώτα 

Καταλιπὼν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου (να διατηρηθεί η φωνή) 

ἐλέγετο: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του Ενεστώτα (να διατηρηθεί η φωνή) 

παραγγέλλων: το β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του Παρατατικού (να διατηρηθεί η φωνή) 

προσβαλόντες: το απαρέμφατο του Ενεστώτα (να διατηρηθεί η φωνή) 

 

ἐποιοῦντο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του Αορίστου στην άλλη φωνή 

ἐβούλοντο: το απαρέμφατο του Ενεστώτα 
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τεταγμένων: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του Παρακειμένου (να διατηρηθεί η φωνή) 

Μονάδες 20 

 

Δ1.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι των κειμένων και να δηλώσετε και τον 

όρο στον οποίο αναφέρονται. 

Μονάδες 10 

 

Δ2.α.Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο (1ο κείμενο): Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση 

ως προς το είδος της. 

Μονάδες 5  

 

β. μὴ γένοιτο (2ο κείμενο-5η σειρά): Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος της και 

τον συντακτικό της ρόλο. 

Μονάδες 5  

 

Ε. κατεστήσατο, ἔφυγον, διδοὺς, ἐλέγετο, ἐποίησαν.: Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, 

στα νέα ελληνικά, μόνο ουσιαστικά και επίθετα για καθεμιά απο τις παραπάνω λέξεις του 1ου κειμένου. 

 

                                                                                                                                                          Μονάδες 10 

 

Να έχετε επιτυχία! 

 


