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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ
24/02/2019
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
[71.1] Δξάζαληεο δὲ ηνῦην θαὶ μπγθαιέζαληεο Κεξθπξαίνπο εἶπνλ ὅηη ηαῦηα θαὶ βέιηηζηα εἴε θαὶ
ἥθηζη᾽ ἂλ δνπισζεῖελ ὑπ᾽ Ἀζελαίσλ, ηό ηε ινηπὸλ κεδεηέξνπο δέρεζζαη ἀιι᾽ ἢ κηᾷ λεὶ ἡζπράδνληαο,
ηὸ δὲ πιένλ πνιέκηνλ ἡγεῖζζαη. Ὡο δὲ εἶπνλ, θαὶ ἐπηθπξῶζαη ἠλάγθαζαλ ηὴλ γλώκελ. [2] Πέκπνπζη δὲ
θαὶ ἐο ηὰο Ἀζήλαο εὐζὺο πξέζβεηο πεξί ηε ηῶλ πεπξαγκέλσλ δηδάμνληαο ὡο μπλέθεξε θαὶ ηνὺο ἐθεῖ
θαηαπεθεπγόηαο πείζνληαο κεδὲλ ἀλεπηηήδεηνλ πξάζζεηλ, ὅπσο κή ηηο ἐπηζηξνθὴ γέλεηαη.
[72.1] Ἐιζόλησλ δὲ νἱ Ἀζελαῖνη ηνύο ηε πξέζβεηο ὡο λεσηεξίδνληαο μπιιαβόληεο, θαὶ ὅζνπο ἔπεηζαλ,
θαηέζελην ἐο Αἴγηλαλ.
[2] Ἐλ δὲ ηνύηῳ ηῶλ Κεξθπξαίσλ νἱ ἔρνληεο ηὰ πξάγκαηα ἐιζνύζεο ηξηήξνπο Κνξηλζίαο θαὶ
Λαθεδαηκνλίσλ πξέζβεσλ ἐπηηίζεληαη ηῷ δήκῳ, θαὶ καρόκελνη ἐλίθεζαλ. [3] Ἀθηθνκέλεο δὲ λπθηὸο ὁ
κὲλ δῆκνο ἐο ηὴλ ἀθξόπνιηλ θαὶ ηὰ κεηέσξα ηῆο πόιεσο θαηαθεύγεη θαὶ αὐηνῦ μπιιεγεὶο ἱδξύζε, θαὶ
ηὸλ Ὑιιατθὸλ ιηκέλα εἶρνλ· νἱ δὲ ηήλ ηε ἀγνξὰλ θαηέιαβνλ, νὗπεξ νἱ πνιινὶ ᾤθνπλ αὐηῶλ, θαὶ ηὸλ
ιηκέλα ηὸλ πξὸο αὐηῇ θαὶ πξὸο ηὴλ ἤπεηξνλ.
[73.1] Tῇ δ᾽ ὑζηεξαίᾳ ἠθξνβνιίζαληό ηε ὀιίγα θαὶ ἐο ηνὺο ἀγξνὺο πεξηέπεκπνλ ἀκθόηεξνη, ηνὺο
δνύινπο παξαθαινῦληέο ηε θαὶ ἐιεπζεξίαλ ὑπηζρλνύκελνη· θαὶ ηῷ κὲλ δήκῳ ηῶλ νἰθεηῶλ ηὸ πιῆζνο
παξεγέλεην μύκκαρνλ, ηνῖο δ᾽ ἑηέξνηο ἐθ ηῆο ἠπείξνπ ἐπίθνπξνη ὀθηαθόζηνη.
Θνπθπδίδνπ Ἱζηνξίαη 3, Κεθάιαηα 71-73
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Να κεηαθξάζεηε ην ρσξίν: «Ἐλ δὲ ηνύηῳ … ἐθ ηῆο ἠπείξνπ ἐπίθνπξνη ὀθηαθόζηνη.»

(30 κνλάδεο)

2. Να θαηαγξάςεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη Κεξθπξαίνη ζηέιλνπλ πξέζβεηο ζηελ Αζήλα θαη
λα εμεγήζεηε γηαηί νη Αζελαίνη ηνπο ζπλέιαβαλ, αμηνινγώληαο απηή ηνπο ηελ απόθαζε.
(10 κνλάδεο)
3. Πνηεο ήηαλ νη ζέζεηο πνπ πήξαλ νη δύν αληίπαιεο παξαηάμεηο κεηά ηελ πξώηε ζύγθξνπζε θαη πνηνο
ν ξόινο ησλ δνύισλ;
(10 κνλάδεο)
4. Παξάζεκα Μεηαθξαζκέλνπ Κεηκέλνπ
§4 Απηόο, αθνύ αζσώζεθε έθαλε κε ηε ζεηξά ηνπ κήλπζε ζηνπο πέληε πην πινύζηνπο άλδξεο από
απηνύο, θαηεγνξώληαο ηνπο όηη έθνβαλ θνύξθεο γηα ζηεξίγκαηα θιεκάησλ από ηα ηεξά ηεκέλε ηνπ
Δία θαη ηνπ Αιθίλνπ· σο πξόζηηκν γηα θάζε θνύξθα ήηαλ έλαο ζηαηήξαο.
Παίξλνληαο ππόςηλ ζαο ην παξαπάλσ παξάζεκα, πώο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη ν Πεηζίαο πξνβαίλεη ζε
κήλπζε ησλ αληηπάισλ ηνπ ζηεξηδόκελνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία;
(10 κνλάδεο)
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5. Πνην ήηαλ ην πξόηππν ηνπ εγέηε, ζύκθσλα κε ην Θνπθπδίδε;
(10 κνλάδεο)
6. α) Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζην ξήκα: πέκπνπζη θαη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζηα ξήκαηα:
θαηέιαβνλ, παξεγέλεην.
β) Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη:
λεί: θιεηηθή εληθνύ
πξέζβεηο: δνηηθή πιεζπληηθνύ
ἀθξόπνιηλ: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
ιηκέλα: νλνκαζηηθή εληθνύ
μύκκαρνλ: δνηηθή εληθνύ

(10 κνλάδεο)

7. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο ηνπ θεηκέλνπ: βέιηηζηα, ἐπηθπξῶζαη, ἐο
ηὰο Ἀζήλαο, ηνὺο δνύινπο, ὀθηαθόζηνη.
(10 κνλάδεο)
8. Να γξάςεηε ζηα λέα ειιεληθά από κία εηπκνινγηθά ζπγγεληθή ιέμε (απιή ή ζύλζεηε) γηα θάζε κία
από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: δέρεζζαη, γλώκελ, μπλέθεξε, μπιιαβόληεο, καρόκελνη,
θαηαθεύγεη, ᾤθνπλ, παξαθαινῦληεο, ὑπηζρλνύκελνη, παξεγέλεην.
(10 κνλάδεο)

ΔΤΥΟΜΑΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ:
ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ ΑΠΑΙΑ
ΚΑΡΛΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
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