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ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1)  

20 Οι Λακεδαιμόνιοι όμως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν πόλη ελληνική, 

που είχε κάνει μεγάλο καλό στους μέγιστους κινδύνους που είχαν βρει την 

Ελλάδα, αλλά σκόπευαν να κάνουν ειρήνη υπό τον όρο, αφού κατεδαφίσουν 

(οι Αθηναίοι) τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα 

πλοία τους εκτός από δώδεκα και επιτρέψουν την επιστροφή των εξορίστων, 

έχοντας τους ίδιους εχθρούς και φίλους, να ακολουθούν τους Σπαρτιάτες και 

στη γη και στη θάλασσα, οπουδήποτε και αν οδηγούνται. 

 

53 Και δεν αγνοώ, μα τους θεούς, τούτο, ότι δηλαδή δεν θα μου είναι καθόλου 

αρκετός αυτός εδώ ο βωμός, θέλω όμως και αυτό να αποδείξω, ότι δηλαδή αυτοί 

είναι όχι μόνο εντελώς άδικοι με τους ανθρώπους αλλά και εντελώς ασεβείς προς 

τους θεούς. Απορώ όμως, καλοί και αγαθοί άνδρες, με εσάς, γιατί δεν θα βοηθήσετε 

τους εαυτούς σας, και μάλιστα ενώ γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δεν διαγράφεται 

καθόλου πιο εύκολα από το όνομα καθενός από εσάς. 

 

 

2) Εγκλιτική αντικατάσταση. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ποιεῖται Ποιῆται Ποιοῖτο Ποιείσθω  

εἵλετε ἕλητε ἕλοιτε ἕλετε 

ἔσχες σχῇς σχοίης  σχές  

νικῶσι νικῶσι νικῷεν νικώντων  

δουλούμεθα δουλώμεθα  δουλοίμεθα  - 

παρεσκευάκασι παρεσκευακότες ὦσι παρεσκευακότες 

εἴησαν/εἶεν 

παρεσκευακότες ἔστων 
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ἐνομισάμεθα  νομισώμεθα νομισαίμεθα  - 

ἐστέ ἦτε εἴητε/εἶτε ἔστε 

 

 

 

 

3)  

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ὁ σώφρων βασιλεύς οἱ σώφρονες βασιλεῖς ἡ γλυκεῖα πατρίς αἱ γλυκεῖαι πατρίδες 

τοῦ σώφρονος βασιλέως τῶν σωφρόνων 

βασιλέων 

τῆς γλυκείας 

πατρίδος 

τῶν γλυκειῶν πατρίδων  

τῷ σώφρονι βασιλεῦ τοῖς σώφροσι βασιλεῦσι τῇ γλυκεία πατρίδι ταῖς γλυκείαις πατρίσι 

τόν σώφρονα βασιλέα τούς σώφρονας 

βασιλέας 

τήν γλυκεῖαν 

πατρίδα 

τάς γλυκείας πατρίδας 

(ὦ) σῶφρον βασιλεῦ (ὦ) σώφρονες βασιλεῖς (ὦ) γλυκεῖα πατρίς (ὦ) γλυκεῖαι πατρίδες 

 

 

4) 

• Μεγίστοις: επιθετικός προσδιορισμός στο κινδύνοις 

• Παραδόντας: χρονική επιρρηματική μετοχή 

• Ἐπιδεῖξαι: αντικείμενο του βούλομαι 

 

• Το σχήμα λόγου ονομάζεται πολυσύνδετο επειδή έχει συνεχόμενα τον 

συμπλεκτικό σύνδεσμο και. 

 

 

 

 

5) A) Είναι εξαιρετικά σημαντική η τελική απόφαση της Σπάρτης, να μην 

καταστρέψει ολοκληρωτικά την Αθήνα, καθώς αναγνωρίζει την σημαντική 

συμβολή της στην απόκρουση των Περσών και δεν επιθυμεί να ξεχάσει 

τελείως το γεγονός ότι παραμένει μια πόλη ελληνική που θα μπορούσε να 

πολεμήσει ξανά εναντίον των Περσών, αν προέκυπτε αναζωπύρωση του 

πολέμου. Ακόμα, είναι πιθανό η Σπάρτη να ανησυχούσε για πιθανή 
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ισχυροποίηση της Θήβας, σε περίπτωση κατατρόπωσης της Αθήνας και δεν το 

ήθελαν αυτό. 

Β) Πριν τον συλλάβουν οι φύλακες, ο Θηραμένης προσπαθεί να προειδοποιήσει 

τους βουλευτές λέγοντάς τους πως αν αφήσουν με τόσο μεγάλη ευκολία τον 

Κριτία να σκοτώσει ένα μέλος των Τριάκοντα και παλιό του συνεργάτη, πόσο 

εύκολα άραγε θα μπορούσε να σκοτώσει έναν από εκείνους. Φαίνεται στο σημείο 

πόσο αδίστακτοι και αυταρχικοί ήταν οι Τριάκοντα, μέλος των οποίων ήταν ο 

Κριτίας και ο Θηραμένης. 

 

 

6)   

 

• Ποίημα: ἐποιοῦντο 

• Φυγόκεντρος: φυγάδας 

• Καθηγητής: ἡγῶνται 

• Γνώση: γιγνώσκοντες 

• Απόδειξη:  ἐπιδεῖξαι 

 

 


