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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22.01.2022

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5

ΚΕΙΜΕΝΟ

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  δε τινες  καὶ  περιοικοδομηθέντες  ἐν  τοῦ  Διονύσου  τῷ  ἱερῷ

ἀπέθανον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»

                                                                                                                                            Μονάδες 30

2. Σε ποια κατάσταση έχουν περιέλθει οι ολιγαρχικοί εξαιτίας των φρικαλεοτήτων  που
διαπράχθηκαν στην Κέρκυρα; Ποιες είναι οι αντιδράσεις τους;
                                                                                                                                           Μονάδες 10

3. «πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου… ἀπέθανον»: πού αποσκοπεί, κατά τη γνώμη σας, η
συσσωρευτική περιγραφή φόνων στο τέλος του κεφαλαίου;
                                                                                                                                            Μονάδες 10
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4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία
από  τις  παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:  όραμα,  αναλώσιμος,  άφιξη,
απροσδόκητος, βήμα.
                                                                                                                                           Μονάδες 10

5. Πού αποδίδει ο Θουκυδίδης την αιτία των εμφύλιων πολέμων και σε ποιες ακρότητες
οδηγεί τους αρχηγούς των κομμάτων, στο μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί;

 Μεταφρασμένο κείμενο, Θουκιδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 82
Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που
έσπρωχναν  τις  φατρίες  ν'  αγωνίζωνται  με  λύσσα.  Οι  αρχηγοί  των  κομμάτων,  στις
διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα. Ισότητα των πολιτών από την μια
μεριά, σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν έτσι
ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά
συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Τούτο
τους οδηγούσε να κάνουν τα φοβερώτερα πράματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους
αντιπάλους τους,  όχι  ως το  σημείο  που επιτρέπει  η  δικαιοσύνη ή το  συμφέρον της
πολιτείας,  αλλά  κάνοντας  τις  αγριότερες  πράξεις,  με  μοναδικό  κριτήριο  την
ικανοποίηση του κόμματος τους. Καταδίκαζαν άνομα τους αντιπάλους τους ή άρπαζαν
βίαια την εξουσία, έτοιμοι να κορέσουν το μίσος τους. Καμιά από τις δύο παρατάξεις
δεν  είχε  κανέναν  ηθικό  φραγμό  κ'  εκτιμούσε  περισσότερο  όσους  κατόρθωναν  να
κρύβουν κάτω από ωραία λόγια φοβερές πράξεις. 
                                                                                                                                            Μονάδες 10

6. α. ναυσὶ, αἰτίαν, δῆμον, πατὴρ, παῖδα: να γράψετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση

του άλλου αριθμού.

 β. να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

 ἐπείσθησαν: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική

 ἑώρων: το γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

 καταλύουσιν: το γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

φιλεῖ: το  απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ενεργητική  φωνή 

ἀπέθανον: το β΄ ενικό ευκτικής του ίδιου χρόνου  στην ίδια φωνή

                                                                                                                                            Μονάδες 10
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7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους: τὰ γιγνόμενα , ἑπτά, τινες,

πᾶσα, παῖδα. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,

ώστε να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α Β

 1.  Ο  Θουκυδίδης  συγκεντρώνει
  πληροφορίες για τον πόλεμο

α.  με  επισκέψεις  στους  τόπους
των συγκρούσεων. 
β.  αντλώντας  πληροφορίες
μόνον από γραπτές πηγές.

2.  Ο Θουκυδίδης επικεντρώνεται,  για
την κατανόηση του πολέμου,

α. στην πολιτική ιστορία.
β.  σε  χρησμούς,  φήμες  και
διαδόσεις.

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη
αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί
ο άνθρωπος είναι

α. η λογική.
β. η ηθική.

4.  Ο  Θουκυδίδης  πίστευε  ότι  η  τύχη
είναι 

α. απρόβλεπτες συγκυρίες.
β. υπερφυσική δύναμη.

5. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος 

α.  σε  θέρος  (4  μήνες)  και  σε
χειμώνα (8 μήνες στρατιωτικών
επιχειρήσεων).
β.  σε  θέρος  (8  μήνες
στρατιωτικών επιχειρήσεων) και
σε χειμώνα (4 μήνες).

                                                                                                                 

                                                                                                                    Μονάδες 10
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