
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Εισηγήτρια: Ηλιοπούλου Λυδία 

   Ημερομηνία: 1/3/2021 

Κείμενο από το Πρωτότυπο 

Κεφάλαιο 2, παρ. 3-4. 

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. 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. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις.. πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων».   

Μονάδες 30 

 

2. Πώς είχαν συμπεριφερθεί οι Αθηναίοι στο παρελθόν στις άλλες ελληνικές 

πόλεις που είχαν στραφεί εναντίον τους; Τι φοβούνται τώρα οι Αθηναίοι; 

Μονάδες 10 

 

3. Α) Ποιες αποφάσεις πήραν οι Αθηναίοι για να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη γι 

αυτούς κατάσταση μετά την αναγγελία της νίκης στους Αιγός ποταμούς; 

Β) Επιβεβαιώνεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος τους από 

τον τρόπο που πάρθηκαν οι αποφάσεις αυτές; 

Μονάδες 20 

 

4. Α) Να γραφούν τα παρακάτω ουσιαστικά στον τύπο που ζητείται: 



 

ἡ συμφορά: γενική πληθυντικού 

οἰμωγὴ: αιτιατική πληθυντικού 

ἐκκλησίαν: ονομαστική πληθυντικού 

τήν πόλιν: δοτική πληθυντικού 

τά τείχη: γενική πληθυντικού 

Μονάδες 5 

β) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους: 

ἐλέγετο: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

νομίζοντες: γ’ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού ενεργητικής φωνής 

πείσεσθαι: γ’ ενικό Οριστικής Μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται 

ὄντας: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα 

παρασκευάζειν: απαρέμφατο Μέλλοντα 

Μονάδες 5 

5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις: 

τῆς Παράλου: 

οἰμωγὴ:  

τοὺς ἀπολωλότας: 

κρατήσαντες: 

εὐτρεπίζειν: 

Μονάδες 10 

6. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε μια ομόρριζη λέξη στο 
απόσπασμα που σας έχει δοθεί: επίλογος, πάθημα, στάση, κράτηση, επισκευή. 

Μονάδες 10 

7. Ποιες ήταν οι ανδρικές μορφές που αποτέλεσαν πρότυπα για τον Ξενοφώντα 

και γιατί; 
Μονάδες 10 

 

 
 

 
 

 

 


