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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΙΞ  

2020-2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)  

 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α (αποσπάσματα) 

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. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. § 1 

 

2) 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. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. § 19 

 

3) Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν: «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν 

τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες 

οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον […]. ». 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. § 51 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Απόσπασμα Ι 

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, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. § 32, μετάφραση Ρ. Ρούφος 

 

Απόσπασμα ΙΙ 

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 
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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. 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. § 3-4 

 

 

Α. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα τα αποσπάσματα του κειμένου Α. 

Μονάδες 20 

 

 

Β. Αφού διαβάσετε τα αποσπάσπατα Ι και ΙΙ του κειμένου Β, να σχολιάσετε αν είναι 

δικαιολογημένη η αντίδραση των Αθηναίων, όταν πληροφορήθηκαν την ήττα τους στους Αιγός 

ποταμούς.   

Μονάδες 10 

 

 

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

 

φρουροὺς: τη δοτική του ενικού αριθμού και την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

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

τίνι: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο αρσενικό και ουδέτερο γένος 

ταῦτα: την κλητική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος και τη γενική του πληθυντικού 

αριθμού στο θηλυκό γένος 

ὃς: τη γενική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο 

ουδέτερο γένος 

ἐγὼ: τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο 

ἄνδρα: την κλητική του ενικού αριθμού και την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

ἡ συμφορά: την κλητική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

τῆς νυκτὸς: την αιτιατική του ενικού αριθμού και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

πάντα: την αιτιατική του ενικού και πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος 

τὴν πόλιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού 

Μονάδες 20 

 

 

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

 

ἔπλει: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

ἦσαν: το γ΄ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της οριστικής και την ονομαστική της μετοχής του 

ενεστώτα στο αρσενικό γένος 

εἶπον: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον χρόνο που βρίσκεται 

ἐκέλευον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 
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ἐποίησαν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

ἐξαιρεῖν: το β΄πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στη μέση φωνή 

ὁρῶν: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

οἱ ἐφεστηκότες: τον ίδιο τύπο στον άλλον αριθμό 

ἐπιτρέψειν: τον ίδιο τύπο στη μέση φωνή 

Μονάδες 20 

 

 

Δ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι του κειμένου Α (αποσπάσματα) με την έντονη γραφή 

και να δηλώσετε τον όρο στον οποίο αναφέρονται. 

Μονάδες 12 

 

 

Δ2.   

«Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα.» 

«Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ 

ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.» 

α) Να χωρίσετε τις παραπάνω περιόδους λόγου του κειμένου Α (αποσπάσματα) σε προτάσεις. 

β) Να αναγνωρίσετε την πρόταση με ρήμα το «κατεστήσατο» (είδος, συντακτική θέση). 

Μονάδες 8 

 

 

Ε1. φρουροὺς, ἐρωτώμενοι, ἐποίησαν, εἶπεν, ὁρῶν: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό ή 

επίθετο (απλό ή σύνθετο) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις των κειμένων. 

Μονάδες 5 

 

Ε2. Να εντοπίσετε στο κείμενο Β (απόσπασμα ΙΙ) λέξεις που έχουν ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις: άφιξη, όγκος, αστικός, κατοικία, απουσία.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


