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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

 

Κείμενα: 

A. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. 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. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε 

καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες 

ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

Β. Όλοι, όταν επικρατούσαν, ξέροντας ότι δεν υπήρχε ελπίδα να κρατηθούν μόνιμα στην 

εξουσία, προτιμούσαν, αντί να δώσουν πίστη στους αντιπάλους τους, να πάρουν τα μέτρα 

τους για να μην πάθουν οι ίδιοι. Τις περισσότερες φορές επικρατούσαν οι διανοητικά 

κατώτεροι. Φοβόνταν την δική τους ανεπάρκεια και την ικανότητα των αντιπάλων τους κ' 

έτσι, για να μην νικηθούν στην συζήτηση και για να μην πέσουν θύματα των όσων οι άλλοι 

θα επινοούσαν, δεν είχαν κανένα δισταγμό να προχωρήσουν σε βίαιες πράξεις. Όσοι, πάλι, 

περιφρονούσαν τους αντιπάλους τους, νόμιζαν ότι μπορούσαν σύγκαιρα να καταλάβουν τα 

σχέδιά τους. Θεωρούσαν ότι δεν ήταν ανάγκη να μεταχειριστούν βία για τα όσα μπορούσαν, 

καθώς νόμιζαν, να πετύχουν με τις ραδιουργίες τους. Έτσι, τις περισσότερες φορές, δεν 

φυλάγονταν και οι αντίπαλοι τους τους αφάνιζαν. 

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»  

(μονάδες 6) 

Β.1. Ποια στάση τήρησε ο Ευρυμέδοντας, όταν οι δημοκρατικοί διέπρατταν τις αποτρόπαιες 

πράξεις τους; Να σχολιάσετε τη στάση του. 

(μονάδες 2) 
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Β.2. Ευθύνεται, κατά τη γνώμη σας, η δημοκρατία για τη διάπραξη όλων αυτών των 

ανοσιουργημάτων; 

(μονάδες 2) 

Β.3. Αντλώντας στοιχεία και από τα δύο κείμενα να σχολιάσετε τις συνέπειες ενός εμφυλίου 

πολέμου τόσο σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό-πολιτικό. Ο 

Θουκυδίδης φαίνεται να παραξενεύεται με όσα συνέβησαν στην Κέρκυρα; 

(μονάδες 2) 

Γ. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: γιγνόμενα, ναυσί, αἰτίαν, δῆμον, λαβόντων. 

(μονάδες 2) 

 

Δ.1. Να κλιθούν τα ουσιαστικά χρημάτων, πατήρ, παῖδα στις πλάγιες πτώσεις του αριθμού 

που ήδη βρίσκονται. 

(μονάδα 1) 

Δ.2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων ἐπείσθησαν και φιλεῖ. 

(μονάδα 1) 

Ε. 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. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού 

πολέμου είναι κατά τον Θουκυδίδη 

2. Το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο 

Περικλής χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων 

3. Ο υπεύθυνος πολίτης χαρακτηρίζεται και 

4. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος είναι κατά τον 

Θουκυδίδη 

5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη 

χαρακτηρίζεται 

α. η πλεονεξία και η φιλοτιμία των 

δημαγωγών. 

β. η οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη 

της Αθήνας. 

γ. από πολιτική οξυδέρκεια και πολιτικό 

θάρρος. 

δ. η δύναμη. 

ε. η λογική. 

ζ. από τη χρήση της σύνεσης και της λογικής. 

η. από αμεροληψία στην έκθεση των 

γεγονότων. 

θ. από την απλότητα του ύφους. 

(μονάδες 2) 

ΣΤ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

(μονάδες 2) 


