
 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

                ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
              

             Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Κεφ. 71-72 
 

 
 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ    

71. [1] Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι 

ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ’ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ’ Ἀθηναίων, τό 

τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ’ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ 

πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν 

τὴν γνώμην.  

[2] Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν 

πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ 

καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται.  

72. [1] Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.   

 [2] Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης 

τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ 

δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς 

τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ 

ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον·  

 [3] οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.  



 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα του κειμένου : « Δράσαντες δὲ ...  

μαχόμενοι ἐνίκησαν».                                                               ( Μονάδες 40 )  

 

 

  Ερωτήσεις Κατανόησης 
 

1. α. Πώς ενεργούν οι ολιγαρχικοί μετά τη συνέλευση, στην οποία 

ανάγκασαν τους Κερκυραίους να επικυρώσουν την πρότασή τους, 

και ποιος ήταν ο σκοπός της ενέργειάς τους; 

 

 β. Ποια ήταν η αντίδραση των Αθηναίων μετά την άφιξη των 

ολιγαρχικών   πρέσβεων στην Αθήνα; Να τη σχολιάσετε.  

      

                                                                                                            ( Μονάδες 10 ) 

 

2. Να σχολιάσετε την άφιξη του Κορινθιακού πλοίου και των 

Λακεδαιμονίων πρέσβεων στην Κέρκυρα. 

             ( Μονάδες 10 ) 

 

Γραμματικές Παρατηρήσεις 
 

      1.  Να γραφεί ό,τι ζητείται για το καθένα από τα παρακάτω: 

 
πρέσβεων : η  αιτιατική του ενικού αριθμού. 

 
νηὶ : η αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 

 
τὰ μετέωρα : η δοτική του ενικού αριθμού. 

 
ἀκρόπολιν : η δοτική του ενικού αριθμού. 

 
πόλεως : η κλητική του ενικού αριθμού. 



    2.  βέλτιστα, ἥκιστα, πολλοὶ : Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί.  
 

      3.  α. εἶπον, ξυνέφερε, καταφεύγει : Να γίνει χρονική 

αντικατάσταση. 
 

β.  δουλωθεῖεν : Να γραφεί το γ’ ενικό και γ’ πληθυντικό σε όλες 
τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου. 
 
γ. ᾤκουν : Να κλιθεί όπου βρίσκεται και να γραφεί το β’ ενικό 
και β’ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του 
ενεστώτα. 
 
δ. ξυλλαβόντες : Να γραφεί το β’ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις 
στον χρόνο που βρίσκεται η μετοχή. 

( Μονάδες 20 ) 

 
 

Συντακτικές Παρατηρήσεις 

 
     1. Να σημειώσετε τη συντακτική θέση των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου.  

( Μονάδες 10 ) 

 

Ετυμολογικές  Παρατηρήσεις 
 

     1. α. ξυγκαλέσαντες, ἡγεῖσθαι, ἀφικομένης, ξυλλαβόντες, 

ξυνέφερε : Να γράψετε ένα ομόρριζο απλό ή σύνθετο για καθεμιά 
από τις παραπάνω λέξεις. 

  ( Μονάδες 5 ) 

 

      1. β. πίστη, κατάθεση, κατοικία, ανίκητος, φυγάς : Να βρείτε στο 

κείμενο μία ετυμολογική συγγενή λέξη για καθεμιά από τις παραπάνω 

λέξεις της νέας ελληνικής.  

  ( Μονάδες 5 ) 
                                                                                                                  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


