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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΘΕΜΑ 13340) : 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 3,74 

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 (Τ.Θ.). Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ 

τῆς τροπῆς … ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

 

2 (Τ.Θ.). Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, 

για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: γίγνεται, νικᾷ, ἰσχύι, 

ξυνεπελάβοντο, βάλλουσαι. 

Μονάδες 10 
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3 (Τ.Θ.). Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ): 

 

α. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού 

πολέμου ήταν η   οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Σπάρτης. 

β. Στο έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του ηγέτη. 

γ.   Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη γίνεται κατά θεματικές 

ενότητες.  

δ. Στο 1ο βιβλίο του έργου του ο Θουκυδίδης εκθέτει, μεταξύ άλλων, την 

ιστορική του μέθοδο. 

ε. Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του ιστορικού έργου του Θουκυδίδη 

έχουν  γραφτεί μετά το 404 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

4. Περιγράψτε τις ενέργειες των ολιγαρχικών στο κείμενο. Τί είδους 

συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για την ποιότητα της παράταξής τους; 

Μονάδες 15 

 

5. «αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν 

οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον.» Στο παραπάνω 

απόσπασμα του κειμένου οι γυναίκες βοηθούν τους οικείους τους άνδρες. Ποιά η 

αλήθεια για την φύση των γυναικών σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο και το 

παρακάτω παράλληλο; :  
Ἡ γριὰ μάνα πάει σὲ τόπο καραντίνας γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν γιὸ της ποὺ νοσεῖ. 

Τὴν ἑσπέραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἥτις ἦτο ἡ 17 Αὐγούστου, βραχύσωμον γερόντιον 

παρουσιάσθη ἐνώπιον τοῦ κὺρ’ υγειονόμου, τοῦ ἐπιστάτου τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου, καὶ 

τοῦ λιμενάρχου οἵτινες εἶχον συνέλθει εἰς συμβούλιον ἐν τῷ λιμεναρχείω. Εἰς τὸν 

προθάλαμον εὑρίσκοντο πέντε ἢ ἕξ ἄλλοι γηραιοί, πρώην ναῦται, οἵτινες ἐπερίμεναν νὰ 

μάθωσιν ἂν ἔγινε δεκτὴ ἡ προσφορά των. Ἦσαν ὅλοι ὑποψήφιοι φύλακες τῶν ὑπὸ 

κάθαρσιν πλοίων, βαρδιᾶνοι.  

……….. 

Τελευταῖος ἐδόθη διαταγὴ νὰ εἰσαχθεὶ ὁ μικρὸς γέρων, τὸν ὁποῖον ἐφαίνετο ὅτι 

ἐπροστάτευεν ὁ μπάρμπα-Νίκας. 

   Τὸ γερόντιον εἶχε ρυτίδας εἰς τὸ πρόσωπον καὶ ἦταν σπανόν. Ἐφόρει πλατεῖαν βράκαν, 

γελέκον καὶ τσάκαν ἀπὸ ξεθωριασμένον βελοῦδον.  

……… 

Τὰ λοιπὰ διεξήχθησαν μετὰ σχετικῆς εὐκολίας. Μόνος ὁ λιμενάρχης, γηραιὸς πλωτάρχης 

τοῦ Β. ναυτικοῦ, ἐφαίνετο ἔχων ὑποψίας. Ἐκοίταζε δυσπίστως τὸ γερόντιον, κι έλεγεν : 

Αὐτὸς μοιάζει σὰν γριὰ ζαρωμένη. Μετά τινας άλλας διατυπώσεις ἐδόθη τὸ χαρτὶ τοῦ 

διορισμοῦ εἰς τὸν Σταμάτην Γυρατσίνην, ἐνεχειρίσθη αὐτω προκαταβολὴ ἐκ δύο 

ταλήρων, καὶ ὁ νεωστὶ διορισθεὶς βαρδιᾶνος διετάχθη νὰ εἶναι εἰς τὴν θέσιν τοῦ, ἐντὸς τῆς 

ἡμέρας τῆς ἐπαύριον. 

                                                                  Παπαδιαμάντης Ἀλ., Βαρδιᾶνος στὰ σπόρκα 

Μονάδες 15 
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6. «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.» : Από το παραπάνω απόσπασμα του κειμένου να βρείτε τα ουσιαστικά 

(και των τριών κλίσεων) και να τά μεταφέρετε στον άλλο αριθμό, διατηρώντας 

την πτώση. 

Μονάδες 10 

 

7. «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.» : Από το παραπάνω απόσπασμα του 

κειμένου να βρείτε τα αντικείμενα όλων των ρηματικών τύπων (ρημάτων, 

μετοχών, απαρεμφάτων). 

Μονάδες 10 

 

 

 

 


