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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ  (3) 

 

Α.KEIMENO: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.5 
 

 
[1] Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους  Ἀθηναίων στρατηγὸς 

παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου  δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων  πεντακοσίοις 

ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε  καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας 

τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι,  οἳ οὐκέτι ἔμειναν,  τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους 

ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν.   

[2] Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται  

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει 

ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν.   

[3] Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς.δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι 

μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν  ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.  

[4] Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο.  Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος 

ὁπλισθεὶς ἐπὶ  τῇ  προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ 

ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ,  τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ 

μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε,  διέφθειραν ἄν. 

[5] Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.  Ὁ δὲ δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας 

καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον,  καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

Α.1.Να αποδώσετε στη νέα ελληνική  το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ 
ἡμέρᾳ...ξυπέμψειν». Μονάδες 30 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

1. Ποια στάση τήρησε ο Νικόστρατος και ποιους όρους περιελάμβανε η πρότασή του 
προς τις δύο αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις; Μονάδες 10  
 

2. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι οι ολιγαρχικοί στρατολογούσαν ολιγαρχικούς ως 
πληρώματα στα πέντε πλοία που θα έδιναν στο Νικόστρατο; Μονάδες 10 

 
3. α. Ποια ήταν η στάση του Νικόστρατου απέναντι στους ολιγαρχικούς; Ποια ήταν τα 

κίνητρα των ενεργειών του; 
β. Πώς ερμήνευσαν οι δημοκρατικοί την άρνηση  των ολιγαρχικών να επιβιβαστούν 
στα πλοία και σε ποιες ενέργειες προχώρησαν; Μονάδες 10 
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4. α.  πιθανός, ελλιπής, πομπός, κατάληψη, παραποίηση, επιμύθιο, κάθισμα, 
αδιανόητος, ανθυγιεινός, νεώριο: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας 
ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του αρχαίου κειμένου με τις οποίες παρουσιάζουν 
ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 10 
 
β. νομίζειν, καταλιπεῖν, διέφθειραν, ορῶντες, γίγνονται: Να γράψετε από μία 
ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις 
παραπάνω λέξεις του κειμένου. Μονάδες 10 
 

5. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 
κειμένου: 
 

      στρατηγὸς: τη γενική πληθυντικού 
 
ναυσὶ: τη γενική ενικού 
 
ἄνδρας: την κλητική ενικού 
 
ὁπλίταις:την κλητική ενικού 
 
ἔπειθεν :το ίδιο πρόσωπο στον αόριστο της ίδιας φωνής     

         ἐκώλυσε:το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου  
          
         διακομίζει:το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό της  ίδιας φωνής  

    
    ἔλαβε : το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου  στην 

ενεργητική φωνή  
          
         ἐπέτυχον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή  
          
         ἔπρασσε : το α΄ενικό πρόσωπο του παρακειμένου στη μέσω φωνή  
                                                                                       

 Μονάδες 10 

 
6.α .Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  
 
προστάται : είναι……………………….στο………………  

ναῦς:είναι……………………….  στο………………  

ἐς τὰς ναῦς : είναι……………………….στο………………  

τῶν Διοσκόρων:  είναι……………………….στο……………… 

ἐκεῖσε: είναι……………………….στο………………  
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β. Να χωρίσετε το παρακάτω απόσπασμα σε προτάσεις, να εν τοπίσετε το 
είδος των δευτερευουσών :  
 

«ξύμβασίν τε ἔπρασσε  καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτ ιωτάτους κρῖναι,  οἳ οὐκέτι ἔμειναν,  τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν 

σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς 

αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν» .   

 Μονάδες 10 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόμενους)  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομ ηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο 

τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη 

σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  Κατά την αποχώρησή σας να 

παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4. Να γράψετε τ ις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες.  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

6. Διάρκεια εξέτασης: τρε ις (3)  ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15)  λεπτά μετά 

τη διανομή  των θεμάτων.  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


