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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΑΡΥΑΙΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1. α) Να αλαιύζεηε ηελ ζεκαζία πνπ είραλ νη δεκεγνξίεο ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε θαη  

β) λα πεξηγξάςεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνύζε λα ρξνλνινγήζεη ηα 

γεγνλόηα. 

(10 κνλάδεο) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καί (ἦλ γάξ Πεηζίαο ἐζεινπξόμελνο ηε ηῶλ Ἀζελαίσλ θαί ηνῦ δήκνπ πξνεηζηήθεη) ὑπάγνπζηλ 

αὐηόλ νὗηνη νἱ ἄλδξεο ἐο δίθελ, ιέγνληεο Ἀζελαίνηο ηήλ Κέξθπξαλ θαηαδνπινῦλ. Ὁ δέ 

ἀπνθπγώλ ἀλζππάγεη αὐηῶλ ηνύο πινπζησηάηνπο πέληε ἄλδξαο, θάζθσλ ηέκλεηλ ράξαθαο 

ἐθ ηνῦ ηε Δηόο ηνῦ ηεκέλνπο θαί ηνῦ Ἀιθίλνπ· δεκία δέ θαζ’ ἑθάζηελ ράξαθα ἐπέθεηην 

ζηαηήξ. Ὀθιόλησλ δε αὐηῶλ θαί πξόο ηά ἱεξά ἱθεηῶλ θαζεδνκέλσλ δηά πιῆζνο ηῆο δεκίαο, 

ὅπσο ηαμάκελνη ἀπνδῶζηλ, ὁ Πεηζίαο (ἐηύγραλε γάξ θαί βνπιῆο ὤλ) πείζεη ὥζηε ηῷ λόκῳ 

ρξήζαζζαη. Οἱ δ’ ἐπεηδή ηῷ ηε λόκῳ ἐμεηξγόλην θαί ἄκα έππλζάλνλην ηνλ Πεηζίαλ, ἕσο ἔηη 

βνπιῆο ἐζηί, κέιιεηλ ηό πιῆζνο ἀλαπείζεηλ ηνύο αὐηνύο Ἀζελαίνηο θίινπο ηε θαί ἐρζξνύο 

λνκίδεηλ, μπλίζηαληό ηε θαί ιαβόληεο ἐγρεηξίδηα ἐμαηπηλαίσο ἐο ηήλ βνπιήλ ἐζειζόληεο ηόλ ηε 

Πεηζίαλ θηείλνπζη θαί ἄιινπο ηῶλ ηε βνπιεπηῶλ θαη ἰδησηῶλ ἐο ἑμήθνληα·  νἱ δέ ηηλέο ηῆο 

αὐηῆο γλώκεο ηῷ Πεηζίᾳ ὀιίγνη ἐο ηήλ Ἀηηηθήλ ηξηήξε θαηέθπγνλ ἔηη παξνῦζαλ.           

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα « Ὁ δὲ ἀπνθπγώλ ἀλζππάγεη … ἐο εμήθνληα·» 

(30 κνλάδεο) 
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3. α) Με πνηα θαηεγνξία παξέπεκςαλ νη νιηγαξρηθνί ηνλ Πεηζία ζε δίθε θαη ηη επηδίσθαλ 

κε απηήλ;  

β) Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δίθεο θαη πώο εξκελεύεηαη; 

(15 κνλάδεο) 

4. Γηαηί νη νιηγαξρηθνί Κεξθπξαίνη ζθόησζαλ ηνλ Πεηζία θαη άιινπο δεκνθξαηηθνύο 

Κεξθπξαίνπο; 

(15 κνλάδεο) 

5. Να κεηαθεξζνύλ ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ νη παξαθάησ ιέμεηο: γλώκελ, 

πιῆζνο, ἄλδξαο, νὗηνη, δεκίαο, ἐρζξνύο, λόκῳ. 

(7 κνλάδεο) 

6. α) ὑπάγνπζηλ: λα γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηε θσλή, ζηελ έγθιηζε θαη ζην 

πξόζσπν πνπ βξίζθνληαη. 

β) θαηέθπγνλ:  λα γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ξεκάησλ ζηε 

θσλή, ζην ρξόλν θαη ζην πξόζσπν πνπ βξίζθνληαη. 

(3 κνλάδεο) 

7. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη παξαθάησ ιέμεηο: ἄλδξεο, ιέγνληεο, 

ἐζεινπξόμελνο, ηνῦ δήκνπ, πξὸο ηά ἱεξά. 

(10 κνλάδεο) 

8. α) ὑπάγνπζη, θαηαδνπινῦλ, ἀπνθπγώλ, ὀθιόληωλ, ιαβόληεο, : Να γξάςεηε 1 

νκόξξηδν (απιό ή ζύλζεην) γηα θάζε ιέμε.  

(5 κνλάδεο) 

            β) αηαμία, δηθαζηήο, άθημε, θπγάδεπζε, ηύρε: Να ζπλδέζεηε ηηο παξαπάλσ     

                ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο µε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ µε ηηο νπνίεο έρνπλ  

                εηπµνινγηθή ζπγγέλεηα. 

 (5 κνλάδεο) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ! 


