ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής, κατά τον
Θουκυδίδη.
Μονάδες 10
3. α) γιγνόμενα, παρέμεινε, ἐδύναντο, ναυσί, δοκοῦντας: Να γράψετε από μία
ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό
(απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας
δίνεται:
ρηματικοί τύποι
καταλύουσιν
διέφθειρον
ἐπείσθησαν
περιοικοδομηθέντες
ἀνηλοῦντο

κατάληξη
-της
-ά
-ώ
-μα
-σις

ομόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 432ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Με ποιον τρόπο χρονολογεί τα ιστορικά γεγονότα ο Θουκυδίδης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη (δύο
στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):

1.
2.
3.
4.
5.

Α΄ΣΤΗΛΗ
ὁρῶ
ἀπάγχομαι
ἀφικνοῦμαι
ἀποκτείνω
περιοικοδομοῦμαι

Β΄ΣΤΗΛΗ
α) απαγχονίζομαι
β) αγχώνομαι
γ) φονεύω
δ) φθάνω
ε) περιτειχίζομαι
στ) φεύγω
ζ) βλέπω
Μονάδες 5

β) παρέμεινε, λαβόντων, ἀπεσπῶντο, παῖδα, περιοικοδομηθέντες: Να
γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 435ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Τι επιδιώκει ο Θουκυδίδης με τη χρήση σύνθετων ρημάτων; Να αναφέρετε ένα
παράδειγμα.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο επίθετο
(Γ΄στήλη) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄
στήλη.
Α΄ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ἄλλος
αἰτία
χρῆμα
ἐχθρός
πατήρ

Β΄ ΣΤΗΛΗ
Γ΄ΣΤΗΛΗ
κατάληξη παράγωγο επίθετο
οῖος
-ιος
-ικός
-ικός
-ιος
Μονάδες 5

β) λαβόντων: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά ή επίθετα
(απλά ή σύνθετα) παράγωγα του ρήματος λαμβάνω.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 438ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. α) Ποια ήταν η άποψη του Θουκυδίδη για τη στρατηγική του Περικλή;
β) Ποιες ήταν οι συνέπειες του λοιμού και πώς επηρέασε την πολιτική κατάσταση
της Αθήνας;
Μονάδες 10
α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό
(απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας
δίνεται:
ρηματικοί τύποι
καταλύουσιν
διέφθειρον
ἐπείσθησαν
κατέστη
περιοικοδομηθέντες

κατάληξη
-της
-ά
-ώ
-σις
-μα

ομόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5
β) ιδιότητα,

κατάληψη, άφιξη, φόρος, απόσπαση: Να συνδέσετε τις

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 441ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Από πού προκύπτει ότι ο Θουκυδίδης έζησε έως το τέλος του Πελοποννησιακού
πολέμου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο
λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

1.
2.
3.
4.
5.

Α΄ ΣΤΗΛΗ
οὐδέν
δύναμαι
ἐχθρός
πολύς
ἀφικνοῦμαι

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) ὀλίγος
β) φίλος
γ) φεύγω
δ) ἐναντίος
ε) ἔρχομαι
στ) ἀδυνατῶ
ζ) πᾶν
Μονάδες 5

β) ανάλωση, αγχόνη, φίλημα, πατρικός, ανίερος: Να σχηματίσετε από μία
σύντομη φράση στη νέα ελληνική γλώσσα με καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 444ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός
ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄στήλη (δύο
λέξεις της Β΄στήλης περισσεύουν):
1.
2.
3.
4.
5.

Α΄ ΣΤΗΛΗ
κατέστη
ἐπιφέροντες
ναυσί
ξυνέβη
δοκοῦντας

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) ναυπηγός
β) σύμβαση
γ) συμβίωση
δ) κατάσταση
ε) προσφορά
στ) δοχείο
ζ) δόξα
Μονάδες 5

β) παρέμεινε, λαβόντων, παῖδα, ἀπεσπῶντο, περιοικοδομηθέντες: Να
γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 447ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η αντίληψη του Θουκυδίδη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της

διαχείρισης της δύναμης από ένα κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη;
Μονάδες 10
3. α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε
παρένθεση.
Η..................... του αεροπλάνου θα έχει καθυστέρηση 30 λεπτών (ἀφικνοῦμαι).
Η ............................του δράστη προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους της
περιοχής, όπου γίνονταν οι κλοπές (λαμβάνω).
Στον επόμενο δρόμο υπάρχει ένα………......…………..τροφίμων ( καθίσταμαι).
Η……........……… παγωτών τους θερινούς μήνες αυξάνεται (ἀναλόομαι-οῦμαι).
Η ανάθεση τού έργου δόθηκε στην εταιρεία με τη χαμηλότερη…….........…….
(ἐπιφέρω).
Μονάδες 5
β) παραμένω, καταλύω, ξυμβαίνω, ἀποκτείνω, ἀποσπῶμαι:

Να αναλύσετε

τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 450ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο;
Μονάδες 10
3. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄στήλη) (απλό
ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της
Α΄ στήλης.
Α΄ ΣΤΗΛΗ
Λέξεις
ἐπείσθησαν
καταλύουσιν
ἐδύναντο
ἐφόνευον
ξυνέβη

Β΄ ΣΤΗΛΗ
Ουσιαστικά

Γ΄ ΣΤΗΛΗ
Επίθετα

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 426ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον
Μονάδες 30
2. Πώς ορίζεται η υπεύθυνη συμπεριφορά του πολίτη, κατά τον Θουκυδίδη;
Μονάδες 10
α) ιδιότητα, χρήμα, κατάληψη, ιδεατός, προσφορά: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἱκέτης, αἰτία, χρῆμα, θάνατος, παῖς: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 429ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον
Μονάδες 30
2. Τι είναι οι δημηγορίες και ποια η σημασία τους για την επιστημονική ανάλυση των
ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) ναυτικός, αντίληψη, αδυναμία, δόξα, γένος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν
ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἀπάγχομαι, ἐπιφέρω, ἀποσπῶμαι, καθίσταμαι, διαφθείρω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 495ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5
Α. 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 δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ
ἀπέθανον.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά… τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός
ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους;
Μονάδες 10
3. α) γιγνόμενα, παρέμεινε, ἐδύναντο, ναυσί, δοκοῦντας: Να γράψετε από μία
ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
β) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε
παρένθεση.
Η..................... του αεροπλάνου θα έχει καθυστέρηση 30 λεπτών (ἀφικνοῦμαι).
Η .........................του δράστη προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους της
περιοχής, όπου γίνονταν οι κλοπές (λαμβάνω).
Στον επόμενο δρόμο υπάρχει ένα…………………..τροφίμων (καθίσταμαι).
Η…………… παγωτών τους θερινούς μήνες αυξάνεται (ἀναλόομαι-οῦμαι).
Η ανάθεση του έργου δόθηκε στην εταιρεία με τη χαμηλότερη……..……. (ἐπιφέρω).
Μονάδες 5

