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 ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ 25 
ΑϋΛΤΚΕΙΟΤ 

Ον\ μο :…………………………                                                              15\ 02\ 2015 
 
ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ (70 , 3-6) 
καί ( ἦν γάρ Πεικίασ ἐκελοπρόξενόσ τε τῶν Ἀκθναίων καί τοῦ διμου 
προειςτικει ) ὑπάγουςιν αὐτόν οὖτοι οἱ ἄνδρεσ ἐσ δίκθν , λζγοντεσ 
Ἀκθναίοισ τιν Κζρκυραν καταδουλοῦν , ὁ δζ ἀποφυγϊν ἀνκυπάγει 
αὐτῶν τοφσ πλουςιωτάτουσ πζντε ἄνδρασ , φάςκων τζμνειν χάρακασ ἐκ 
τοῦ τε Διόσ τοῦ τεμζνουσ καί τοῦ Ἀλκίνου ϋ ηθμία δζ κακ' ἑκάςτθν χάρακα 
ἐπζκειτο ςτατιρ . ὀφλόντων δζ αὐτῶν καί πρόσ τά ἱερά ἱκετῶν 
κακεηομζνων διά πλῆκοσ τῆσ ηθμίασ , ὅπωσ ταξάμενοι ἀποδῶςιν , ὁ 
Πεικίασ (ἐτφγχανε  γάρ καί βουλῆσ ὤν ) πείκει ὥςτε τῷ νόμῳ χριςαςκαι 
.οἱ δ' ἐπειδι τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καί ἅμα ἐπυνκάνοντο τόν Πεικίαν , 
ἕωσ ἔτι βουλῆσ ἐςτί , μζλλειν τό πλῆκοσ ἀναπείςειν τοφσ αὐτοφσ 
Ἀκθναίοισ φίλουσ τε καί ἐχκροφσ νομίηειν , ξυνίςταντό τε καί λαβόντεσ 
ἐγχειρίδια ἐξαπιναίωσ ἐσ τιν βουλιν ἐςελκόντεσ τόν τε Πεικίαν κτείνουςι 
καί ἄλλουσ τῶν τε βουλευτῶν καί ἰδιωτῶν ἐσ ἑξικοντα ϋ οἱ δζ τινεσ τῆσ 
αὐτῆσ γνϊμθσ τῷ Πεικίᾳ ὀλίγοι ἐσ τιν Ἀττικιν τριιρθ κατζφυγον ἔτι 
παροῦςαν . 
 
Ερωτιςεισ : 
 
Α1. Να μεταφράςετε το απόςπαςμα : " καί (ἦν γάρ Πεικίασ    
      ἐκελοπρόξενοσ ....... χριςαςκαι " 

Μονάδεσ 30 
 
Α2.« τζμνειν χάρακασ ἐκ τοῦ τε Διόσ τοῦ τεμζνουσ καί τοῦ   
       Ἀλκίνου»:     
       Πϊσ εξθγείτε το γεγονόσ ότι θ αντιμινυςθ του Πεικία    
       ςτθρίηεται  ςτθν κατθγορία αυτι ; 

Μονάδεσ 10 
Β1. Ποια είναι τα αίτια του πραξικοπιματοσ των ολιγαρχικϊν ; 

Μονάδεσ 10 
Β2. Ποιεσ ιταν οι αντιλιψεισ των αρχαίων Ελλινων για το   
      κεςμό τθσ  ικεςίασ ; 
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Μονάδεσ 10 
Γ1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται :  
 
ἦν : γϋενικό πρόςωπο οριςτικισ μζλλοντα 
ὑπάγουςιν : βϋενικό πρόςωπο οριςτικισ αορίςτου βϋ 
οὗτοι : δοτικι πλθκυντικοφ ςτο ίδιο γζνοσ  
ἀποφυγϊν : ο ίδιοσ τφποσ ςτον ενεςτϊτα  
χάρακασ : δοτικι πλθκυντικοφ 
ἱκετῶν : κλθτικι ενικοφ 
πλῆκοσ : δοτικι ενικοφ 
ἐτφγχανε : απαρζμφατο αορίςτου βϋ 
πείκει : γϋπλθκυντικό πρόςωπο ευκτικισ του ίδιου χρόνου 
λαβόντεσ : γϋ πλθκυντικό πρόςωπο υποτακτικισ αορίςτου βϋ 
λζγοντεσ : βϋενικό προςτακτικισ αορίςτου βϋ 
οἱ ἄνδρεσ : κλθτικι ενικοφ 
ταξάμενοι : αϋενικό οριςτικισ παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι 
χριςαςκαι : τον ίδιο τφπο ςτον ενεςτϊτα 
ἐπυνκάνοντο : γϋπλθκυντικό πρόςωπο  υπερςυντελίκου 
κτείνουςι : το ίδιο πρόςωπο ςτο μζλλοντα 
βουλευτῶν : δοτικι πλθκυντικοφ 
ἰδιωτῶν : κλθτικι ενικοφ 
τριιρθ: δοτικι ενικοφ και  πλθκυντικοφ 

Μονάδεσ 10 
Γ2. α) " ὅπωσ ταξάμενοι ἀποδῶςιν " , " ἐπειδή τῷ τε νόμῳ   
           ἐξείργοντο " : 
         Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι προτάςεισ ( είδοσ και    
        ςυντακτικόσ ρόλοσ ) 

Μονάδεσ 4  
   β) Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τουσ ακόλουκουσ όρουσ :    
      ἐκελοπρόξενοσ  , λζγοντεσ , τζμνειν , τόν Πεικίαν  , ἐσ τιν   
      βουλιν ,  οἱ δζ. 

Μονάδεσ 6 
Γ3 .α) Να γράψετε ζνα ομόρριηο ουςιαςτικό ι επίκετο τθσ νζασ   
     ελλθνικισ γλϊςςασ (απλό ι ςφνκετο ) , για κακεμιά από τισ     
     παρακάτω λζξεισ του κειμζνου :  ἀποφυγϊν , ταξάμενοι ,  
     χριςαςκαι , ἀναπείςειν , κτείνουςι, νομίηειν , ξυνίςταντο ,    
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     τζμνειν ,  ἐτφγχανε , καταδουλοῦν. 
μονάδεσ 10 

   β) Να βρείτε με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου είναι ετυμολογικά     
      ςυγγενείσ οι ακόλουκεσ : ψυχαγωγία , τομι  , κείμενο ,   
      παραλιπτθσ ,αντίςταςθ , ειςιτιριο , ουςιαςτικό , ειρκτι ,   
      πεικινιοσ , καταδότθσ. 

Μονάδεσ 10 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
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Ενδεικτικζσ απαντιςεισ: 
 
Α 1. βλζπε μετάφραςθ φυλλαδίου. 
 
Α 2.   Μετά τθν ακϊωςι του , ο Πεικίασ κατιγγειλε κι αυτόσ τουσ 
πολιτικοφσ του αντιπάλουσ .Οι κατθγορίεσ που απζδωςε εναντίον τουσ 
δεν εδράηονταν ςε πολιτικι βάςθ αλλά είχαν χαρακτιρα κρθςκευτικό 
και κοινωνικό . Όπωσ αποδείχτθκε από τθ δικι του ακϊωςθ , ιταν 
δφςκολο να ςτοιχειοκετθκοφν καταγγελίεσ πολιτικισ υφισ.  Κατθγόρθςε 
λοιπόν τουσ αντιπάλουσ του , ολιγαρχικοφσ , τουσ πζντε πιο πλοφςιουσ 
από τουσ πολίτεσ , που είχαν τθν επίβλεψθ του τεμζνουσ , ότι ζκοβαν 
ςυςτθματικά τισ φοφρκεσ , δθλαδι τουσ παςςάλουσ που ςτιριηαν τα 
κλιματα παραβιάηοντασ το νόμο , για να τα εμπορευτοφν ι για να τα 
χρθςιμοποιιςουν ςτα δικά τουσ κτιματα . Σφμφωνα με άλλθ άποψθ , οι 
πλοφςιοι επεδίωκαν το ςφετεριςμό των ιερϊν κτθμάτων ι ζκοβαν τα 
κλαδιά από τισ ιερζσ ελιζσ για να μπολιάςουν τισ δικζσ τουσ , πράξθ 
επίςθσ απαγορευμζνθ . 
 
Β 1.  Τα αίτια που οδιγθςαν τουσ ολιγαρχικοφσ Κερκυραίουσ ςτο 
πραξικόπθμα ιταν κυρίωσ πολιτικά . Αντιλαμβανόμενοι ότι ο Πεικίασ 
πλζον μετά τθν ακϊωςι του , ανακτά και πάλι τθν πολιτικι πρωτοβουλία 
, κεϊρθςαν ότι είναι πικανό να μεταπείςει τουσ Κερκυραίουσ , ϊςτε να 
ενταχκεί θ πόλθ τουσ ςτθν ακθναϊκι ςυμμαχία , αποχωρϊντασ ζτςι από 
τθν πελοποννθςιακι .  Προκειμζνου λοιπόν να αναλάβουν τθν εξουςία οι 
ολιγαρχικοί και να προςαρτιςουν το νθςί ςτθ ςφαίρα επιρροισ των 
Πελοποννθςίων , προζβθςαν ςτο πραξικόπθμα. 
     Δευτερευόντωσ , κα μποροφςαμε να κάνουμε λόγο και για οικονομικά 
αίτια . Το μεγάλο χρθματικό πρόςτιμο που επιβλικθκε ςτουσ ενόχουσ 
για τθν αποκοπι των χαράκων και θ άρνθςθ του Πεικία για αποπλθρωμι 
του προςτίμου κατόπιν διακανονιςμοφ , αποτελοφν μία πολφ ιςχυρι 
αιτία προκειμζνου θ παράταξθ των ολιγαρχικϊν να υιοκετιςει τθ λογικι 
τθσ βίαιθσ ςφγκρουςθσ με τουσ δθμοκρατικοφσ . 
Πάντωσ , το πραξικόπθμα των ολιγαρχικϊν ανοίγει τον κφκλο του 
αίματοσ και οδθγεί τθν Κζρκυρα ςτθ μαηικι αλλθλοςφαγι , με τθ 
ςυνδρομι πάντοτε των ξζνων.(Ακθναίων και Πελοποννθςίων). 
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Β 2.   Σφμφωνα με το κείμενο , αυτοί που καταδικάςτθκαν να πλθρϊςουν 
μεγάλο πρόςτιμο , επειδι δεν μποροφςαν να το πλθρϊςουν , 
προςζφυγαν ωσ ικζτεσ ςτα ιερά . Οι ικζτεσ ιταν ιερά πρόςωπα και όταν 
κατζφευγαν ςε βωμοφσ ι ναοφσ ηθτϊντασ άςυλο , δεν μποροφςε κανείσ 
να τουσ αποςπάςει και να τουσ απομακρφνει από τον ιερό χϊρο με τθ 
βία . Σε περίπτωςθ που κάποιοσ τουσ αποςποφςε βίαια , διζπραττε 
πράξθ ιερόςυλθ που ονομαηόταν άγοσ κα αυτοί που το διζπρατταν 
εναγείσ , γιατί ο ικζτθσ ιταν υπό τθν προςταςία του κεοφ και επζφερε 
ςυμφορζσ ςτο πρόςωπο ι ςτθν πόλθ που επεδείκνυε αςζβεια προσ τον 
ικζτθ. 
    Ο κεςμόσ αυτόσ επιβιϊνει μζχρι ςιμερα με τθ μορφι του αςφλου που 
μπορεί να ηθτοφν πολιτικοί κρατοφμενοι ι γενικότερα πρόςωπα των 
οποίων θ ηωι κινδυνεφει από αντιπάλουσ και κζλουν να προφυλαχτοφν 
από τθν αυκαιρεςία και τθν αυτοδικία των διωκτϊν τουσ . Χϊροι αςφλου 
ςτθν εποχι μασ κεωροφνται οι ναοί και τα πανεπιςτιμια (γενικότερα οι 
ακαδθμαϊκοί χϊροι). 
 
Γ1.  ἔςται  , ὑπιγαγεσ  , τοφτοισ , ἀποφεφγων , χάραξι , ἱκζτα , πλικει , 
τυχεῖν , πείκοιεν , λάβωςι , εἰπζ , ἄνερ , τζταγμαι , χρῆςκαι , πεπυςμζνοι 
ἦςαν , κτενοῦςιν , βουλευταῖσ , ἰδιῶτα , τριιρει \ τριιρεςι 
 
 Γ 2 . α) " ὅπωσ ταξάμενοι ἀποδῶςιν "  : είναι δευτερεφουςα 
επιρρθματικι τελικι πρόταςθ και λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ 
προςδιοριςμόσ του ςκοποφ ςτισ μετοχζσ ὀφλόντων και κακεηομζνων.  
"ἐπειδι τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο " : είναι δευτερεφουςα επιρρθματικι 
αιτιολογικι πρόταςθ και λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ 
τθσ αιτίασ ςτα ριματα ξυνίςταντο και κτείνουςι . 
 
 Β) ἐκελοπρόξενοσ  : είναι κατθγορφμενο ςτο υποκείμενο   
                                      Πεικίασ από το ςυνδετικό ριμα ἦν . 
λζγοντεσ : είναι επιρρθματικι τροπικι μετοχι ςυνθμμζνθ ςτο   
                   υποκείμενο οἱ ἄνδρεσ του ριματοσ ὑπάγουςι. 
τζμνειν : είναι ειδικό απαρζμφατο ωσ αντικείμενο ςτθ μετοχι  
                φάςκων. 
τόν Πεικίαν : είναι αντικείμενο του ριματοσ ἐπυνθάνοντο ,  
                         υποκείμενο του απαρεμφάτου ἀναπείςειν   



 

                                                                                      

                                                                                               Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι  

www.efklidis.edu.gr                                                    6                   Τρίκαλα ηηλ.-fax(24310-36733) 

 
 

                        (ετεροπροςωπία) 
ἐσ τιν βουλιν : είναι εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει   
                       κίνθςθ προσ τόπο ςτθ μετοχι ἐςελθόντεσ. 
οἱ δζ : είναι υποκείμενο του ριματοσ κατζφυγον. 
 
 

Γ 3.α)  ἀποφυγῶν : πρόςφυγασ  
           ταξάμενοι : διάταξθ  
           χρήςαςθαι : χριμα 
          ἀναπείςειν : πεποίκθςθ 
          κτείνουςι: αυτοκτονία 
          νομίηειν : νόμιςμα 
          ξυνίςταντο : κατάςταςθ 
          τζμνειν: απότομοσ 
          καταδουλοῦν : υποδοφλωςθ 
 
 Γ3.β) ψυχαγωγία : ὑπάγουςιν 
          τομι : τζμνειν 
          κείμενο: ἐπζκειτο 
          παραλιπτθσ : λαβόντεσ 
          αντίςταςθ:ξυνίςταντο 
          ειςιτιριο: ἐςελκόντεσ 
          ουςιατικό : παροῦςαν 
          ειρκτι : ἐξείργοντο 
          πεικινιοσ : πείκει 
         καταδότθσ: ἀποδῶςιν 
 


