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ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 – 2006 

 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α¨ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Θουκυδίδου Ιστορίαι 
Βιβλίο 3. κεφ.74 
 
Θουκυδίδου Ιστορίαι 
Βιβλίο 3. κεφ.82 
 
 
Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1) Να γραφεί η μετάφραση του αποσπάσματος: «αι τε γυναίκες 

…….επίφορος ες αυτήν.» 
(Μονάδες 30) 

 
2) Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στη στάση των γυναικών γράφει: «και 

παρά φύσιν υπομένουσαι τον θόρυβον». Πώς ερμηνεύετε την 
έκφραση «παρά φύσιν»; 

(Μονάδες 10) 
 

3) Για ποιους λόγους οι ολιγαρχικοί οδηγήθηκαν στον εμπρησμό της 
περιοχής γύρω από την αγορά και ποιες οι συνέπειες της πράξης 
αυτής; 

(Μονάδες 10) 
 

4) Με βάση τα δύο κείμενα που δίδονται να παρουσιάσετε τις συνέπειες 
των εμφυλίων πολέμων στη ζωή αλλά και στο ήθος (φύση) των 
ανθρώπων. 

(Μονάδες 10) 
 

5) Τι γνωρίζετε για τις Δημηγορίες και για ποιο λόγο ο Θουκυδίδης τις 
εντάσσει στο ιστορικό του έργο; 

(Μονάδες 10) 
 

6) Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι λέξεις: 
ακατανίκητος, ναυσιπλοΐα, μετατρέπω, άφθαρτος, διαφέρω ; 

(Μονάδες 5) 
7) α)  



 

 

νικα : να κλίνετε την οριστική Ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 
γίγνεται : να γίνει χρονική αντικατάσταση στο γ΄ ενικό πρόσωπο της 
οριστικής. 
κατεκαύθη : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση. 

     βάλλω : να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος. 
 
β) για τους παρακάτω τύπους να γράψετε τις πτώσεις που σας ζητούν: 
ναυς : γενική ενικού , ονομαστική πληθυντικού 
δημος : δοτική ενικού, αιτιατική πληθυντικού 
πόλις: αιτιατική ενικού , ονομαστική πληθυντικού 
μάχης : δοτική ενικού, ονομαστική πληθυντικού 
πλήθει: γενική ενικού, ονομαστική πληθυντικού 
         (Μονάδες 15) 
 

8) α) 1. «μη αυτοβοεί ο δημος του τε νεωρίου κρατήσειεν επελθών»: Να 
αναγνωριστεί πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ρόλος) η 
δευτερεύουσα πρόταση. 

 
    2. «και η πόλις εκινδύνευσε … επίφορος ες αυτήν»: Να 
αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος (υπόθεση, απόδοση, είδος). 
β) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι: 
    ημέρας, τας οικίας, εμπόρων, ες την ήπειρον, γενομένης. 

         (Μονάδες 10) 
 
 

Καλή επιτυχία 
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