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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

 

Κείμενα: 

Α. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· 

Β. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι 

σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν 

δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ 

τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. 

Γ. Οι Αθηναίοι, εξάλλου, επειδή φοβούνταν τον μεγαλύτερο αριθμό (των εχθρικών πλοίων) 

και την περικύκλωση (από τους Πελοποννησίους) δεν έκαναν επίθεση στα παρατεταγμένα 

εναντίον τους πλοία ούτε στο σύνολό τους ούτε στο μέσο τους, αλλά, αφού επιτέθηκαν σε μία 

πτέρυγα, καταβύθισαν ένα πλοίο. Και ύστερα από αυτά, αφού οι εχθροί σχημάτισαν κυκλική 

παράταξη, έπλεαν (οι Αθηναίοι) γύρω τους και προσπαθούσαν να προκαλέσουν σύγχυση (σε 

αυτούς). 

 

Παρατηρήσεις 

Α. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα : «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·». 

(μονάδες 6) 

 

Β.1. Γιατί υπήρχε πάντα στη Ναύπακτο μοίρα του αθηναϊκού στόλου και ποιοι ήταν οι 

πεντακόσιοι Μεσσήνιοι οπλίτες (κείμενο Α); 

(μονάδες 2) 
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Β.2. Να συγκρίνετε τη στάση των δύο Αθηναίων στρατηγών, Νικόστρατου και Ευρυμέδοντα, 

απέναντι στους Κερκυραίους που βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο (κείμενα Α και Β). 

(μονάδες 2) 

 

Β.3. Υποστηρίζεται ότι οι Αθηναίοι διέθεταν μεγάλη ναυτική εμπειρία. Δικαιολογείται αυτή η 

άποψη μέσα από το κείμενο Γ; 

(μονάδες 2) 

 

Γ. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.  

Α                                        Β  

1. πρόβατο                  α. ἐπιγιγνομένῃ  

2. γονιός                      β. στρατηγὸς  

3. διαγωγή                  γ. ναυσὶ  

4. επινόηση                 δ. ξύμβασιν  

5. πιστός                      ε. πείθει  

6. πιθάρι  

7. επίνειο  

(μονάδες 2) 

 

Δ.1. βοηθῶν: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ’ ενικό του ίδιου χρόνου. 

Δ.2. ναυσὶ, ὁπλίταις: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς. 

(μονάδες 2) 

 

Ε. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί 

α. αποδείξεις και ερευνητικά συμπεράσματα 

β. εικασίες. 

γ. το έργο παλαιότερων ιστορικών. 

2. Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για 

α. τις αφορμές του πολέμου. 

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηση του πολέμου επικεντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία. 

β. στην πολιτική ιστορία. 

γ. στη στρατιωτική ιστορία 
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4. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν 

α. η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας. 

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης.  
 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

5. Σύμφωνα με τον ιστορικό, η μόνη δύναμη 

στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος 

είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική. 

γ. η στρατιωτική υπεροχή. 

 (μονάδες 2) 

 

Στ. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 


