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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 (ΘΕΜΑ 13184ο) 

 

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. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν 

δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ 

ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. 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.  

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 (Τ.Θ.). Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: “Ἐλθόντων ... πρὸς 

τὴν ἤπειρον.”.  

Μονάδες 30  

 

2 Τ.Θ.). Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης  

α. εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β. πίστευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο  

άνθρωπος.   

γ. προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογισμό ως το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο.  

δ. στηρίχτηκε μόνο στη μελέτη επίσημων κειμένων για την ανεύρεση της 

αλήθειας.  

ε. χρησιμοποιεί αρχαϊκότερους τύπους λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί.  

Μονάδες 10 

 

3 (Τ.Θ.). Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται 
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με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: 

νεωτερίζοντας, πράγματα, δήμῳ, ἀγοράν,  παρακαλοῦντές. Μπορείτε να τη 

χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, 

γένος, έγκλιση, χρόνο).  

Μονάδες 10 

 

4. “Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν” : α) Να ορίσετε το 

αξίωμα που αναφέρεται στο απόσπασμα. β) Τί παραβίασαν οι Αθηναίοι βάσει 

των πατροπαράδοτων πανελλαδικών εθίμων; Για την απάντησή σας να λάβετε 

υπ’ όψιν και το κάτωθι παράλληλο απόσπασμα :  

 

«Στους κήρυκες, στους πρέσβεις και στους ακόλουθούς τους παρέχεται πλήρης 

ασφάλεια, για να μεταβαίνουν διά ξηράς ή διά θαλάσσης στην Πελοπόννησο ή 

στην Αθήνα, προκειμένου να συνδράμουν στον τερματισμό του πολέμου ή να 

προτείνουν διαιτητική λύση στις επίμαχες διαφορές». 

                                                                                                Θουκυδίδου, Δ 118, 5  

Μονάδες 15 

 

5. “τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ 

μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον” : Για ποιόν λόγο οι 

δούλοι επέλεγαν το μέρος των δημοκρατικών; Για την απάντησή σας να 

συνυπολογίσετε και το κάτωθι παράλληλο απόσπασμα : 

 

«Και πράγματι το πάθημα τούτο, το αδικείται κανείς, δεν αρμόζει σ’ έναν 

ελεύθερο άνδρα, αλλά περισσότερο σ’ έναν δούλο, ο οποίος προτιμά να πεθάνει 

παρά να ζει, εφόσον, μολονότι αδικείται και προπηλακίζεται, δεν είναι ικανός να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του και οποινδήποτε άλλον αγαπά.» 

                                                                                          Πλάτωνος, Γοργίας 483b 

Μονάδες 15 

 

6. “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. 

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς 

πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα 

εἶχον” : Να βρεθούν τα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης και να γραφεί η δοτική και αιτιατική 

του αριθμού στον οποίο βρίσκονται.   

Μονάδες 10 
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7. “Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι·”: 

Να βρεθούν τα υποκείμενα όλων των ρηματικών τύπων (ρημάτων, 

απαρεμφάτων, μετοχών) του δοθέντος αποσπάσματος.   

Μονάδες 10 

 

 

 

 


