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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αʹ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 

Α’ Κείμενο:  

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. Καὶ οἱ μὲν 

παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ 

Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς 

τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

Β’ Κείμενο: 

Τις εύλογες προτάσεις των αντιπάλων τις δέχονταν με υστεροβουλία και όχι με 

ειλικρίνεια για να φυλαχτούν από ένα κακό αν οι άλλοι ήσαν πιο δυνατοί. Και 

προτιμούσαν να εκδικηθούν για κάποιο κακό αντί να προσπαθήσουν να μην το 

πάθουν. Όταν έκαναν όρκους για κάποια συμφιλίωση, τους κρατούσαν τόσο μόνο όσο 

δεν είχαν την δύναμη να τους καταπατήσουν, μη έχοντας να περιμένουν βοήθεια από 

αλλού. Αλλά μόλις παρουσιαζόταν ευκαιρία, εκείνοι που πρώτοι είχαν ξαναβρεί το 

θάρρος τους, αν έβλεπαν ότι οι αντίπαλοι τους ήσαν αφύλαχτοι, τους χτυπούσαν κ' 

ένοιωθαν μεγαλύτερη χαρά να τους βλάψουν εξαπατώντας τους, παρά χτυπώντας 

τους ανοιχτά. Θεωρούσαν ότι ο τρόπος αυτός όχι μόνο είναι πιο ασφαλής αλλά και 

βραβείο σε αγώνα δόλου. Γενικά είναι ευκολώτερο να φαίνωνται επιδέξιοι οι 

κακούργοι, παρά να θεωρούνται τίμιοι όσοι δεν είναι δόλιοι. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι 

καλοί και να τους λένε κουτούς.  
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Παρατηρήσεις: 

 

Α. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·». 

Μονάδες 6 

 

Β1. Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στη στάση των γυναικών γράφει : καὶ παρὰ φύσιν 

ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Πώς ερμηνεύετε την έκφραση παρὰ φύσιν (κείμενο α’); 

Μονάδες 2 

 

Β2. Εξηγήστε τους λόγους που ώθησαν τους ολιγαρχικούς στον εμπρησμό της 

περιοχής γύρω από την αγορά. Πώς κρίνετε την ενέργειά τους αυτή (κείμενο α’);                                            

Μονάδες 3 

 

Β3. Πώς αλλοιώνεται το νόημα και η βαρύτητα του όρκου σε συνθήκες εμφυλίου 

πολέμου (κείμενο β’); 

Μονάδες 2 

Γ.1. ελλιπής, προκατάληψη, βλήμα, δεισιδαιμονία, λαθραίος: Για καθεμία από τις 

λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή 

λέξη από το κείμενο.  

Μονάδες 2 

 

Γ.2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 

γίγνεται : γ’ ενικό οριστικής του αορίστου β’ 

νικᾷ : β’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

γυναῖκες : κλητική ενικού 

τολμηρῶς : ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό 

φύσιν : δοτική πληθυντικού 

ὀλίγοι : ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 

ἔφοδος : κλητική ενικού 

ἐκινδύνευσε : α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

πᾶσα : γενική ενικού του αρσενικού γένους 

πολλοί : ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος 

Μονάδες 2 
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Δ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α. ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την 

αλήθεια στον λαό. 

β. η φράση μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος δηλώνει τη σημασία που έχει το να ελέγχει 

κανείς στρατιωτικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. 

γ. οι δημηγορίες βρίσκονται σε αντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου. 

δ. το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στα Κερκυραϊκά. 

ε. εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για σὺν 

και ἐς αντί για εἰς. 

Μονάδες 2 

 

 

Ε. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του α’ κειμένου. 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 


