
 

 

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  1999 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Κείµενο διδαγµένο 
Κείµενο από το πρωτότυπο 

 
Θουκυδίδη Ιστορία  Γ´, 70 

 

Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων 
καὶ τοῦ δήµου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ 
ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν 
καταδουλοῦν. Ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς 
πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέµνειν 
χάρακας ἐκ τοῦ τε ∆ιὸς τοῦ τεµένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· 
ζηµία δὲ καθ' ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ, 
ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν 
καθεζοµένων διὰ πλῆθος τῆς ζηµίας, ὅπως ταξάµενοι 
ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὢν) 
πείθει ὥστε τῷ νόµῳ χρήσασθαι. Οἱ δ' ἐπειδὴ τῷ τε 
νόµῳ ἐξείργοντο καὶ ἅµα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, 
ἕως ἔτι βουλῆς ἐστι, µέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς 
αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε και ἐχθροὺς νοµίζειν, 
ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς 
τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ 
ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ 
δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώµης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν 
Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. 

 
  



 

 

Α´. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε   
 στο τετράδιό σας το τµήµα:  Ὁ Πειθίας   (ἐτύγχανε 

...)... ἔτι παροῦσαν. 
Μονάδες 10 

Β´. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 

 
1. Να προσδιορίσετε και να εξηγήσετε τη διαφορά 

ανάµεσα στο κατηγορητήριο  εναντίον του Πειθία 
και στην αντιµήνυση του Πειθία κατά των 
αντιπάλων του. 

Μονάδες 10 
 

2. Ποια είναι τα αίτια του πραξικοπήµατος των 
ολιγαρχικών στην Κέρκυρα;  Να απαντήσετε 
αναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία του κειµένου. 

Μονάδες 10 
 

3. Να γράψετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό της 
Νεοελληνικής (απλό ή σύνθετο) για καθεµιά από 
τις παρακάτω λέξεις : ὑπάγουσιν, λέγοντες, τέµνειν, 
λαβόντες, παροῦσαν. 

Μονάδες 10 
 

 



 

 

4. Με βάση το µεταφρασµένο κείµενο που ακολουθεί 
να αναπτύξετε τις διαφορές µεθόδου, ως προς την 
παρουσίαση των γεγονότων, ανάµεσα στο 
Θουκυδίδη και τους ποιητές-λογογράφους . Πώς 
επιβεβαιώνεται η µέθοδος του Θουκυδίδη στο 
κείµενο από το πρωτότυπο; 

Μονάδες 10 
 

Κείµενο από µετάφραση 
 

Θουκυδίδη Ιστορία Α, 21 
 

Αν όµως, από τα πορίσµατα που έχουν εκτεθεί, 
σχηµάτιζε κανείς τη γνώµη ότι όσα ιδιαίτερα 
εξιστόρησα είναι τέτοια (δηλ. προϊόντα κοπιαστικής 
έρευνας) δε θα έκανε λάθος· κι ακόµα δε θα έκανε 
λάθος αν δεν αποδεχόταν τα γεγονότα ούτε όπως τα 
έχουν υµνήσει οι ποιητές, που τα διανθίζουν 
περισσότερο για να τα µεγαλοποιούν, ούτε όπως τα 
εκθέσανε οι λογογράφοι για να είναι θελκτικότερα 
στην ακοή παρά πιστότερα στην αλήθεια, µια και όλα 
αυτά είναι πράγµατα ανεξακρίβωτα και τα πιο πολλά 
τους έχουν επικρατήσει χάρη στο χρόνο σαν 
απίστευτες ιστορίες του µύθου· επίσης δε θα έκανε 
λάθος, αν θεωρούσε ότι αυτά τα έχω εξακριβώσει µε 
επάρκεια, αν ληφθεί υπόψη η αρχαιότητά τους, 
βασισµένος στις πιο σαφείς ενδείξεις . 

 
5. Οι δηµηγορίες του Θουκυδίδη: Τι εννοούµε µε τον 

όρο αυτό, και πώς διαπιστώνεται σ' αυτές η 
επίδραση της σοφιστικής σκέψης; 

Μονάδες 10 
 



 

 

Γ´ Κείµενο αδίδακτο 
Ξενοφώντα Κύρου Ανάβαση: Ε, ΙV, 4-7 

 

Καὶ πεµφθεὶς ὁ Τιµησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας . 
Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων 
ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ ἔλεξε 
Ξενοφῶν, ἡρµήνευε δὲ Τιµησίθεος· Ὦ ἄνδρες 
Μοσσύνοικοι, ἡµεῖς βουλόµεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν 
Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχοµεν· κωλύουσι δὲ 
οὗτοι ἡµᾶς οὓς ἀκούοµεν ὑµῖν πολεµίους εἶναι. Εἰ οὖν 
βούλεσθε, ἔξεστιν ὑµῖν ἡµᾶς λαβεῖν συµµάχους καὶ 
τιµωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑµᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καὶ τὸ 
λοιπὸν ὑµῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους. Εἰ δὲ ἡµᾶς 
ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναµιν 
λάβοιτε σύµµαχον. 

 
∆ίνεται η σηµασία των παρακάτω λέξεων : 
ἧκεν=έφτασε, ἡρµήνευε=εξηγούσε, 
ἔξεστιν=είναι δυνατό. 
1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο. 

Μονάδες 20 
2α. Πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχοµεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡµᾶς 

οὓς ἀκούοµεν πολεµίους εἶναι. Να ξαναγράψετε 
το κείµενο αυτό, µεταφέροντας όλους τους 
κλιτούς τύπους στον ενικό αριθµό. 

Μονάδες 4 
β. ἀκούοµεν, λαβεῖν, συνῆλθον : Να γράψετε το 

δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του 
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 6 
3α. Να βρείτε τα υποκείµενα των ρηµάτων και των 

απαρεµφάτων του παρακάτω κειµένου : 



 

 

 Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡµεῖς βουλόµεθα 
διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα πεζῇ· κωλύουσι δὲ 
οὗτοι ἡµᾶς οὓς ἀκούοµεν ὑµῖν πολεµίους εἶναι. 

Μονάδες 5 
  β. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑµῖν ἡµᾶς λαβεῖν 

συµµάχους: Τι δηλώνει το είδος αυτό του 
υποθετικού λόγου; 

Μονάδες 3 
 Να µετατρέψετε τον υποθετικό αυτό λόγο έτσι, 

ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 
Μονάδες 2 

 



 

 

 


