
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ  

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 
 
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 κατ έστη 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.  
 
ΘΕΜΑ Α  

Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: “ Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν  ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·”  

Μονάδες 30  
 
ΘΕΜΑ Β  

Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μ ία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία 
από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: όραμα,  αναλώσιμος, άφιξη, 
απροσδόκητος, βήμα.  

Μονάδες 10  
 
ΘΕΜΑ Γ  

“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… [..]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· ” :  
Να σκιαγραφήσετε την στάση και των ολιγαρχικών σε αυτ ό το απόσπασμα,  
αναζητώντας τις αιτίες της απόγνωσής τους, αλλά και την στάση των 
δημοκρατικών, αναζητώντας επίσης τις αιτίες του εχθρικού μένους τους. Για την  
απάντησή σας να συνυπολογίσετε τα κάτωθι παράλληλα αποσπάσματα.  
«Αλλά και η συγγένεια θεωρήθηκε χαλαρότερος δεσμός από την κομματική 
αλληλεγγύη, γιατί οι ομοϊδεάτες ήσαν έτοιμοι να επιχειρήσουν ό,τιδήποτε, χωρίς 
δισταγμό, και τούτο επειδή τα κόμματα δεν σχηματίστηκαν για να επιδιώξουν 
κοινή ωφέλεια με νόμιμα μέσα, αλλά, αντίθετα, για να ικανοποιήσουν  την 
πλεονεξία τους παρανομώντας. [..]Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει 
ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που έσπρωχναν τις φατρίες ν' αγωνίζωνται 
με λύσσα.»  
Θουκυδίδου, Γ 83  
 
«Πάντα το νοιώθω αὐτό το συναίστημα κοντὰ στὸ σκάσιμο τῆς ὀβίδας. Ὑπά ρχουν 
ἀνθρώπινες φωνές, σοῦ λέω, ἐκεῖ μέσα. Φωνὲς ποὺ στριγγλίζουν ἀπὸ ἀνεξιλέωτο 
πάθος. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ οὐρλιάζουν καὶ τρίζουν τὶς μασέλες μὲ ἀφρούς στὰ 
δόντια. Ἀκοῦς τα ὑστερικὰ τσιριχτά τοῦ φονιᾶ ποὺ μπήγει τὸ λάζο μέσα σὲ ζεστὸ 
κρέας. Ἀναγνωρίζεις τὴ νικητηρία κραυγὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ καρφώνει τὸ 
μαχαίρι στὸ βυζὶ τοῦ μισημένου.»  
Μυριβήλη Στρ., Ζωὴ ἐν Τάφῳ  

Μονάδες 15  
 
“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 .” : Να περιγράψετε τις οικογενειακές σχέσεις σε συνθήκες πολέμου, 
όπως διαφαίνεται στο άνωθεν απόσπασμα από το κείμενο. Τι  συναισθήματα σας 
προκαλεί και σε τι συμπεράσματα καταλήγετε; Για την  απάντησή σας να 
συνυπολογίσετε και το  κάτωθι παράλληλο απόσπασμα.  
«Ο στρατηγός διατάζει να γδύσουν τον μικρό· τόν γδύνουν και τόν αφήνουν 
τσιτσίδι, αυτός τρέμει αλάλιασε από τον φόβο του, δεν τολμάει να βγάλει κιχ….  
”Μάρς!” διατάζει ο στρατηγός, “τρέχα, τρέχα!” φωνάζουν οι ιπποκόμοι υπηρέτες,  
τ’ αγόρι αρχίζει να τρέχει …. “Απάνω του!” ξεφωνίζει ο στρατηγός κι αμολάει πίσω 
του όλο το κοπάδι τα σκυλιά. Αυτό έγινε μπροστά στην μητέρα, τα σκυλιά κάνανε 
κομμάτια το παιδάκι!...»  
Ντοστογιέφσκι Φ., Αδελφοί Καραμάζοβ  

Μονάδες 15  
 
ΘΕΜΑ Δ  
“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 ”  
Στο απόσπασμα αυτό του κειμένου να βρείτε τα αντικείμενα όλων των ρηματικών 
τύπων (ρημάτων, απαρεμφάτων, μετοχών), αν δέχονται.  

Μονάδες 10  
 
 
ΘΕΜΑ Ε  
α)Να γίνει Εγκλιτική Αντικατάσταση των κάτωθι ρηματικών τύπων του κειμένου: 
παρέμεινε, ἀπέθανον .  

Μονάδες 5  
 
β) ἐπείσθησαν, γιγνόμενα , ἐδύναντο , ἐπιφέροντες ,  λαβόντων: Να γίνει Χρονική 
Αντικατάσταση των παραπάνω τύπων του κειμένου.  

Μονάδες 10  
 
γ) πατὴρ ,  παῖδα , ναυσὶ: Να γραφτούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών του 

κειμένου σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

 

 


