
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
 
Α.-ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
 
Εν μέν τώ λοιπώ βίω {…} φιλόφιλον δεί είναι τον αγαθόν άνδρα 
και φιλόπατριν και συμμισείν τοίς φίλοις τους εχθρούς και συναγαπάν  
τους φίλους. όταν δε το ιστορίας ήθος αναλαμβάνη τις, επιλαθέσθαι 
χρή πάντων των τοιούτων, και πολλάκις μεν ευλογείν και κοσμείν 
τοις μεγίστοις έπαίνοις τους εχθρούς, όταν αί πράξεις άπαιτώσι τούτο, 
πολλάκις δ΄έλέγχειν και ψέγειν έπονείδίστως τους αναγκαιοτάτους, 
‘όταν αί των έπιτηδευμάτων άμαρτίαι τούθ΄ύποδεικνύωσιν.Ωσπερ 
γάρ ζώου των όψεων άφαιρεθεισών άχρειούται το όλων, ούτως έξ ίστο- 
ρίας άναιρεθείσης της άλήθειας το καταλειπόμενο αυτής άνωφελές 
γίνεται διήγημα. Διόπερ ούτε των φίλων κατηγορείν ούτε τους 
εχθρούς έπαινείν όκνητέον {..} έπειδή τους έν πράγμασιν άναστρέφο- 
μένους ούτ΄εύστοχείν αεί δυνατόν ούθ΄αμαρτάνειν συνεχώς είκός. 
(Πολύβιος, ‘ Ιστορίαι 1,14, 4-7) 
 
Δ΄ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
Τοιούτον ούν  μοι ό συγγραεύς έστω , άφοβος, αδέκαστος, ελευ- 
θερος παρρησίας και αληθείας φίλος, ως ο κωμικός φησι «τα σύκα 
σύκα, την σκάφην δε σκάφην» όνομάζων, ού μίσει ουδέ φιλία τι νέ- 
μων ουδέ φειδόμενος ή έλεών ή αισχυνόμενος ή δυσωπούμενος, ίσος 
δικαστής, εύνους άπασιν άχρι του μη θατέρω άπονείμαι πλείον του 
δέοντος. 
Λουκιανός, Πώς δεί ‘ιστορίαν συγγράφειν, 41 
 
Α.-1)Πώς οφείλει να συμπεριφέρεται κάθε έντιμος άνθρωπος ως κοινωνικό άτομο? 
      2)Τι καταντά η ιστορία χωρίς την αλήθεια? 
      3)Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα ως προς την εικόνα που δίνει το καθένα για τον       
       ιστορικό . 
 
Β.-1)Να σχηματίστε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: 
      επίτευξη, καταψηφίζω, ευάλωτος, εξαιρετικά. 
      2)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις λέξεις της Β στήλης. 
       Α                                                                    Β 
αγνοημένος                                              απόλυτος 
κατηγορηματικός                                     αδιαφορία 
ομήγυρη                                                   παραγκωνισμένος 
αψηφησιά                                                 συντροφιά 
 
Γ.-1) Τον άνδρα, το ανωφελές διήγημα,πράγμασιν, των όψεων.: 
      Να γράψετε τις αντίστοιχες πτώσεις του άλλου αριθμού. 
      2)Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των   
         ρημάτων  που είναι στην παρένθεση 
         α)Είθε οί στρατιώται εύ ……..τας πύλας (φυλάττω, ευκτ.μελ) 
         β)Σύ…….(είμί, προστακτική)φιλαλήθης, ώ φίλε και μη πολλά λέγε αλλά καλά. 
         γ)Λέγω ύμίν ταύτα, ίνα μη……(ταράττομαι, ενεστ.υποτ) 
         δ)Ελεγον ότι οί πολέμιοι, τας σπονδάς…….(λύω παρακ. ευκτ) 
         ε)Εάν τους πρέσβεις Αγισηλάου……(δέχομαι, αορ.υποτακτ.) τους συμμάχους  
          προδώσετε.          ./. 
                         -2- 
 
Δ.-1)Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων. 



 
      2)Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε τις συνημμένες και απόλυτες μετοχές. 
       Δικαιολογήστε το χαρακτηρισμό. 
      α)Συνάψαντες τας χείαρς διήλθον άπασαν την χώραν 
      β)Θεού θέλοντος κρατήσομεν των πολεμίων 
      γ)Δημοσθένης ‘εχαιρεν ακούων τούτο. 
      δ)Κύρος ανέβη επί τα όρη ουδενός κωλύοντος 
      ε)Πολλοί όντες ευγενείς εισί κακοί. 
 
 
       


