
 

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     1. Από πού προκύπτει ότι ο Θουκυδίδης έζησε ως το τέλος του 
Πελοποννησιακού πολέμου; 

 (10 μονάδες) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 αὐτοὶπληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν 

ξυμπέμψειν. Δείσαντες δέ ἐκεῖνοι μή ἀποπεμφθῶσιν ἐς τάς Ἀθήνας καθίζουσιν 

(ἱκέται) ἐς τό ἱερόν τῶν Διοσκόρων. Νικόστρατος δέ ἀνίστη τε αὐτούς καί 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δέ οὐκ ἔπειθεν, ὁπλισθείς ὁ δῆμος ἐπί τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς 

οὐδέν ὑγιές διανοουμένων αὐτῶν τῇ ἀπιστίᾳ τοῦ μή ξυμπλεῖν, ἔλαβέ τε ἐκ τῶν 

οἰκιῶν τά ὅπλα αὐτῶν καί, εἰ μή Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν τινας 

αὐτῶν οἷς ἐπέτυχον. Ὁρῶντες δέ οἱ ἄλλοι τά γιγνόμενα καθίζουσιν ἱκέται ἐς τό 

Ἥραιον καί γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δέ δῆμος δείσας μή τι 

νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτούς πείσας καί διακομίζει ἐς τήν νῆσον πρό τοῦ 

Ἡραίου, καί ἐκεῖσε διεπέμπετο αὐτοῖς τά ἐπιτήδεια.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.  

(30 μονάδες) 

   3.  α) Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι Δημοκρατικοί μετά την άρνηση των   

ολιγαρχικών να επιβιβαστούν στα πλοία; 

β) Πώς θα τους χαρακτηρίζατε από τις πράξεις τους αυτές; 

(15 μονάδες) 
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4. Τι ζήτησαν οι δημοκρατικοί από το Νικόστρατο και γιατί; Σε τι 

αποσκοπούσαν με αυτή τους την κίνηση; 

(15 μονάδες) 

5. Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού οι παρακάτω λέξεις: 

προστάται, ναῦς, σφῶν αὐτῶν, προφάσει, τῇ ἀπιστίᾳ, τινὰς. 

(6 μονάδες) 

6. α) ἔπειθε, διεπέμπετο: να γίνει χρονική αντικατάσταση στη φωνή, στην 

έγκλιση και   στο πρόσωπο που βρίσκονται. 

    β) ἔλαβε, άποπεμφθῶσι: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των 

παραπάνω ρημάτων στη φωνή, στο χρόνο και στο πρόσωπο που 

βρίσκονται. 

(4 μονάδες) 

     7.  Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου.  

 (10 μονάδες) 

8. α) ἱκέτης, προστάτης, κίνησις, ὑγιής, ἀπιστία: Να γράψετε 1 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) για κάθε λέξη.  

(5 μονάδες) 

         β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις 

(απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που 

δίνονται σε παρένθεση.  

α) Κέρασε όλους τους φίλους για την ………………στις εξετάσεις. 

(ἐπιτυγχάνω).  

β) Παρά την επιχειρηµατολογία του, δεν ήταν ιδιαίτερα……………… , γι' αυτό 

και η πρότασή του απορρίφθηκε (πείθω).  

γ) Η ...........................του δράστη προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους 

της περιοχής, όπου γίνονταν οι κλοπές (λαµβάνω).  

δ) Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις …………… στη 

δηµόσια ζωή της χώρας (διαφθείρω).  

ε) Δεν ήταν συνεπής στην …………………των υποσχέσεών του προς τους 

γονείς του (πληρῶ).  



(5 μονάδες) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

  

 

 

 


