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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (13329) 

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον 

πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, 

ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς 

τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. 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·  

 

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78.3-4 

Τότε, εκείνοι (=οι Αθηναίοι) υποχωρούσαν πια, κάνοντας τα πλοία να 

οπισθοδρομούν, με κίνηση των κουπιών προς την πρύμνη και ταυτόχρονα 

ήθελαν να προλάβουν τα κερκυραϊκά πλοία να καταφύγουν (στο λιμάνι) στον 

μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, καθώς αυτοί  υποχωρούσαν αργά και οι εχθροί 

είχαν παραταχθεί εναντίον τους. Η  ναυμαχία, λοιπόν, αφού εξελίχθηκε έτσι, 

τελείωσε με τη δύση του ήλιου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

αἰσθόμενοι … πάντων θάνατον».  

Μονάδες 30  

 

2. «τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας» : Ποιοί 

ήταν οι Μεσσήνιοι και ποιές εντολές τούς έδωσαν οι Κερκυραίοι δημοκρατικοί; 

Μονάδες 10 
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3. Να επισημάνετε τις φράσεις του αρχαίου κειμένου, με τις οποίες ο Θουκυδίδης 

κατακρίνει τις ενέργειες των δημοκρατικών Κερκυραίων, αποδίδοντάς τους το 

αυταρχικό και άλογο του πράγματος. 

Μονάδες 10 

 

4. Στο μεταφρασμένο κείμενο στρατηγός των Αθηναίων ήταν ο Νικόστρατος. 

Στο αρχαίο κείμενο στρατηγός των Αθηναίων ήταν ο Ευρυμέδοντας. Και οι δύο 

είχαν αποσταλεί σε διαφορετικές στιγμές του εμφυλίου στην Κέρκυρα, για να 

βοηθήσουν τους δημοκρατικούς. Να συγκρίνετε την στάση τους.  

Μονάδες 10 

 

5 (Τ.Θ.). Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αναίσθητος, άξονας, διακομιδή, 

κατάχρηση, άγνοια.  

Μονάδες 10 

 

6. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων του αρχαίου 

κειμένου (να δοθεί και το απαρέμφατο και η μετοχή) : ἤγαγον, ἀπέθανον. 

Μονάδες 10 

 

7. Να βρεθούν όλα τα απαρέμφατα του κειμένου, να δηλωθεί το είδος τους και η 

συντακτική τους λειτουργία. 

Μονάδες 10 

 

8 (Τ.Θ.). Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της 

στήλης Β, ώστε να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. Α Β  

Α Β 

1. Η οικογενειακή παράδοση του 

Θουκυδίδη συνδεόταν 

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

2. Ο Θουκυδίδης απέτυχε να σώσει την 

αποικία των 

α. στις Αργινούσες. Αθηναίων. 

β. στην Αμφίπολη. 

3. Το έργο του Θουκυδίδη για τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο 

α. έμεινε ημιτελές. 

β. είναι ολοκληρωμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα α. κατά χρονολογική σειρά. 

β. κατά θεματικές ενότητες. 

5. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.X. 

β. η «απλοποιημένη αττική». 

Μονάδες 10 

 

 


