
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ Λυκείου (ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ) 
  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
  

οὔτε γάρ Λακεδαιμόνιοι καθ' ἑαυτούς, μέν ἁπάντων δέ ἐς τήν γῆν ἡμῶν 
στρατεύουσι, τήν δέ τῶν πέλας αὐτοί ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ 
ἀλλοτρίᾳ τούς περί τῶν οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι τά πλείω 
κρατοῦμεν.ἁθρόᾳ δέ τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διά 
τήν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅμα ἐπιμέλειαν καί τήν ἐν τῇ γῇ ἐπί πολλά ἡμῶν 
ἐπίπεμψιν· ἤν δε που μορίῳ τινί προσμείξωσι, κρατήσαντες τέ τινας 
ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι καί νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων 
ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥαθυμίᾳ μᾶλλον ἤ πόνων μελέτῃ καί μή μετά νόμων 
τό πλέον ἤ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν 
τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μή προκάμνειν, καί ἐς αὐτά ἐλθοῦσι μή 
ἀτολμοτέρους τῶν αἰεί μοχθούντων φαίνεσθαι, καί ἐν τε τούτοις τήν 
πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμάζεσθαι καί ἔτι ἐν ἄλλοις. 
  

1.   Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κεφαλαίου 39.                      
(μονάδες 10) 

  

2.   Σε ποίο σημείο βρίσκεται κατά την άποψη του ρήτορα η υπεροχή 
της ανδρείας των Αθηναίων σε σύγκριση με την ανδρεία των 
Σπαρτιατών;Ποια επιχειρήματα μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή 
την υπεροχή; Να κρίνετε και να ελέγξετε την αποτελεσματικότητά 
τους; 

(μονάδες 15) 
  

3.   καίτοι.....κινδυνεύειν: Ποια τα εκφραστικά μέσα στο συγκεκριμένο 
τμήμα και ποια η λειτουργικότητά τους; 

(μονάδες 15)  
  

4.   Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης για να εκφράσει πιο 
έντονα τις αξίες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των 
Αθηναίων;  

(μονάδες 10) 
  

5.   α. Να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό και ένα επίρρημα των: 
φαίνεσθαι,  ἐπιμέλειαν. 

β.   προσμείξωσι, ἀπεῶσθαι, μοχθούντων:  
Να σχηματίσετε ένα ονοματικό σύνολο με ομόρριζα αυτών. 

  

 

 



γ.   Να γράψετε τα αντώνυμα των:  
ἧσσον, χαλεπῶς, μοχθῶ. 

(μονάδες 10) 

  
  

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ μέν δή στρατηγοί οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς βασιλέα καί 
ἀποτμηθέντες τάς κεφαλάς ἐτελεύτησαν, εἷς δέ αὐτῶν Κλέαρχος 
ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσθαι 
ἀνήρ καί πολεμικός καί φιλοπόλεμος ἐσχάτως. Καί γάρ δή ἕως μέν 
πόλεμος ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρός τούς Ἀθηναίους παρέμενεν, ἐπειδή 
δέ εἰρήνη ἐγένετο, ἀναπείσας τήν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾶκες ἀδικοῦσι 
τούς Ἕλληνας καί διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρά τῶν ἐφόρων 
ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπέρ Χερρονήσου καί Περίνθου Θραξίν. 
Ἐπεί δέ μεταγνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντες ἀποστρέφειν αὐτόν 
ἐπειρῷντο ἐξ Ἰσθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ' ὤχετο πλέων εἰς 
Ἑλλήσποντον. Ἐκ τούτου καί ἐθανατώθη ὑπό τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς 
ἀπειθῶν. 

(Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις 2, 6. 1-4) 

  

1.   Να μεταφραστεί το κείμενο.                                                      
(μονάδες 20) 

2.   α.   βασιλέα, Θράκες, ὄντος, πόλιν: 
            Να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό. 
      β.   ἐμπείρως, πολεμικός, ἔξω: 
            Να γραφούν και στούς τρεις βαθμούς στον τύπο που βρίσκονται. 
      γ.   ἐξέπλει: 
            Να γίνει Ε.Α στο ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα και να γραφεί η 

μετοχή μέλλοντα. 
      δ.   μεταγνόντες, ἀνήχθησαν: 
            Να γραφεί το γ΄ πληθυντικό ευκτικής και το β΄ενικό 

προστακτικής στο χρόνο που βρίσκονται και να γίνει χρονική 
αντικατάσταση των ρηματικών τύπων. 

(μονάδες 10) 

3.   α.   Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις: 
τοῖς Λακεδαιμονίοις 

πλέων 

ὡς ἀπειθῶν 

δόξας 

Κλέαρχος 

β.   Να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, να 
αναλυθούν οι μετοχές ὡς πολεμήσων, ὡς ἀπειθῶν , τῶν ἐχόντων 
και να αλλάξει η σύνταξη στην τελευταία πρόταση. 

(μονάδες 10) 
  

 ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

  




