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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 

 

 

Α’ Κείμενο: 

 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν 

δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον 

πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας 

εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας 

μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις 

ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. 

 

Β’ Κείμενο: 

 

Κι επειδή αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κάθονταν στους ναούς ως ικέτες, εξαιτίας της 

βαριάς χρηματικής ποινής, για να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία για το ύψος του, ο Πειθίας 

(διότι τύχαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτοί, 

όμως, επειδή και από τον νόμο αποκλείονταν (ως προς το να πληρώσουν το επιδικασμένο ποσό με δόσεις) 

και ταυτόχρονα πληροφορούνταν για τον Πειθία ότι, όσο ακόμη είναι μέλος της βουλής, σκόπευε να 

μεταπείσει το πλήθος να θεωρεί τους ίδιους με τους Αθηναίους φίλους και εχθρούς, συνωμότησαν και, 

αφού πήραν μαχαίρια και μπήκαν ξαφνικά στη βουλή, σκοτώνουν και τον Πειθία και περίπου εξήντα 

άλλους βουλευτές και πολίτες. 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Α. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο ... μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.». 

(μονάδες 6) 

 

 

Β.1. ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους... ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην: Να εξηγήσετε και να 

σχολιάσετε την αντιφατικότητα των φράσεων αυτών (κείμενο α’). 

(μονάδες 2) 

 

 

Β.2. Η αποστολή πρεσβείας στην Αθήνα χαρακτηρίζεται ως ευφυής διπλωματικός ελιγμός. Να κρίνετε την 

άποψη αυτή. Ισχύει; Τι ήθελαν να πετύχουν με αυτή την κίνηση; 

(μονάδες 2) 
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Β.3. «Κι επειδή αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κάθονταν στους ναούς ως ικέτες, 

εξαιτίας της βαριάς χρηματικής ποινής, για να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία για το 

ύψος του, ο Πειθίας (διότι τύχαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) να 

εφαρμόσουν τον νόμο.» : α) Ποιοι καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και γιατί; β) Τι γνωρίζετε για 

τον θεσμό του ικέτη στην αρχαία Ελλάδα; 

(μονάδες 2) 

 

Γ.1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της 

Νέας Ελληνικής: Δράσαντες, εἶπον, δέχεσθαι, ἠνάγκασαν, πέμπουσι.  

(μονάδες 2) 

 

 

Γ.2. α) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον άλλο αριθμό: νηὶ, γνώμην, πρέσβεις, Κερκυραίους, 

ἐπιστροφή. 

(μονάδα 1) 

 

 

Γ.2. β) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο ρήμα «ἠνάγκασαν» και εγκλιτική αντικατάσταση (και 

απαρέμφατο-μετοχή) στο ρήμα «πέμπουσι» (στον χρόνο που βρίσκεται). 

(μονάδα 1) 

 

 

Δ. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β ώστε να 

συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης έλαβε λαμπρή 

μόρφωση με δασκάλους 

2. Κατά τον Θουκυδίδη δεν 

επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις 

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά 

κίνητρα για τον πόλεμο 

4. Ο Θουκυδίδης ακολούθησε τον 

τρόπο χρονολογικής έκθεσης που 

χρησιμοποίησε 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες 

τις εποχές για 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον 

ρήτορα Αντιφώντα. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. ο Ηρόδοτος. 

ε. ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

ζ. οι θεοί ή η τύχη. 

η. τον ιατρό Ιπποκράτη και τον 

πολιτικό Περικλή. 

θ. την απλότητα του ύφους του. 

(μονάδες 2) 

 

 

Ε. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του αρχαίου κειμένου.                  

(μονάδες 2) 

 
 

 


