
 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

 Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν 

ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο 

ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε 

ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο 

βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι 

μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς 

ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε 

καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα 

διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … 

ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον».  

Μονάδες 30  

 

2. Ποια πρόταση κάνουν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στους δούλους για 

να τους προσελκύσουν; Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οι δούλοι 

τάχθηκαν στο πλευρό των δημοκρατικών; 

Μονάδες 10 
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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
Υπεύθυνη ομάδας Αρχαίων Ελληνικών:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΕΡΑΤΩ ΠΑΝΤΕΛΗ 



3. Να καταγράψετε τους λόγους που οδήγησαν στην επικράτηση των 

δημοκρατικών (μονάδες 6) και να σχολιάσετε την αναφορά του ιστορικού 

στη στάση των γυναικών κατά τη διάρκεια της σύρραξης (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

4. Οι Κερκυραίοι βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο, αφότου ήλθαν σε αυτούς οι 

αιχμάλωτοι όσοι είχαν συλληφθεί στις ναυμαχίες για την υπόθεση της 

Επιδάμνου και αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Κορίνθιους με τη φαινομενική 

αιτιολογία ότι είχαν πάρει εγγύηση οκτακοσίων ταλάντων από τους 

προξένους, ουσιαστικά όμως επειδή είχαν πεισθεί να προσαρτήσουν την 

Κέρκυρα στους Κορίνθιους. Και ενεργούσαν αυτοί, πηγαίνοντας να βρουν τον 

καθένα από τους πολίτες χωριστά, για να απομακρύνουν την πόλη από τους 

Αθηναίους. 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70  

 

Η αντίθεση «λόγος - ἔργον» αποτελεί τη βάση της πολιτικής φιλοσοφίας 

του Θουκυδίδη. Να εντοπίσετε αυτή την αντίθεση (μονάδες 4) και να 

εξηγήσετε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη μέθοδος στο 

δοθέν μεταφρασμένο απόσπασμα (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη 

για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ελλιπής, 

ακαταμάχητος, πληθωρισμός, εφόδια, έγκαυμα.  

Μονάδες 10 

6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  

περιέπεμπον: α’ ενικό Οριστικής Αορίστου 

παρεγένετο: α’ πληθυντικό στην έγκλιση και στον χρόνο που βρίσκεται 

ὁ δῆμος: ονομαστική πληθυντικού 

τὰς οἰκίας: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

ἔφοδος: γενική ενικού 

ἡ πόλις: κλητική ενικού 

ἐκινδύνευσε: γ’ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα  

τῇ φλογὶ: ονομαστική και γενική ενικού 

ᾖ: ίδιο τύπο στην Οριστική Ενεστώτα 

Μονάδες 10 

7. α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου (μονάδες 5):  

ἐλευθερίαν:είναι ………………………….. στο/στη …………………………… 

ξύμμαχον: είναι ……………………………στο/στη …………………………… 



τῆς τροπῆς: είναι …………………………..στο/στη …………………………… 

χρήματα: είναι ………………………….. στο/στη …………………………… 

διαφθαρῆναι: είναι …………………………..στο/στη ………………………… 

 

β. Να επιλέξετε την πρόταση που αποδίδει σωστά τη συντακτική 

αναγνώριση των μετοχών του κειμένου (μονάδες 5): 

 

1. «παρακαλοῦντές» 

i. Τροπική μετοχή, απόλυτη 

ii. Τροπική μετοχή, συνημμένη 

iii. Αιτιολογική μετοχή, απόλυτη 

iv. Αιτιολογική μετοχή, συνημμένη 

 

2. «Γενομένης» 

i. Κατηγορηματική μετοχή 

ii. Αιτιολογική μετοχή 

iii. Χρονική μετοχή 

iv. Επιθετική μετοχή 

Μονάδες 10 

 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης 

α.  δεν συμφωνούσε με τις βασικές αρχές του πολεμικού σχεδιασμού 

του Περικλή κατά την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου.  

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις 

ιστορικές εξελίξεις.  

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον 

πόλεμο. 

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά.  

ε.  διαιρεί ο ίδιος το ιστορικό έργο του σε οκτώ βιβλία.   

 Μονάδες 10 

 

 

 

 

Ευχόμαστε επιτυχία!!! 

 


