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

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

2. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με 

μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του 

ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Αλκιβιάδης. 

β. ο Λύσανδρος. 

γ. ο Περικλής. 

2. Ο υπεύθυνος πολίτης 

χαρακτηρίζεται από 

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της 

πόλης. 

β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σκέψης και της μεθόδου του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα 

γεγονότα. 

β. η τάση για γενίκευση. 

γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες. 

4. Η συγγραφή του έργου του 

Θουκυδίδη  δεν χαρακτηρίζεται από 

α. υποκειμενικότητα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμεροληψία. 

5. Χαρακτηριστικό του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι η 

α. η επιγραμματική διατύπωση. 

β. η χρήση απλών ρημάτων. 

γ. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10 

3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α 

περισσεύουν. 



Α Β 

1. ερώτηση α. ἱκετῶν  

2. επιμερισμός β. ἑώρων 

3. αφιέρωση γ. διέφθειρον 

4. άφθαρτος δ. ἱερῷ 

5. ικεσία ε. ἡμέρας 

6. αόρατος  

7. εφημερίδα  

Μονάδες 10 

 

 


