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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.  Κριτήριο για ωριαία εξέταση 

 

∆ιδακτική ενότητα : Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 31 

Α. Κείµενο 

Ι. Από το πρωτότυπο: 

Τὸν δ' ἐνιαυτὸν πάντα τὸν µετὰ τὴν ναυµαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ 
Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντες τὸν πρὸς Κερκυραίους πόλεµον ἐναυπηγοῦντο 
καὶ παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ τε αὐτῆς 
Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐρέτας, µισθῷ 
πείθοντες. Πυνθανόµενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν αὐτῶν 
ἐφοβοῦντο καί, (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ 
ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς 
Λακεδαιµονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς Ἀθηναίους ξυµµάχους 
γενέσθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶσθαι ἀπ' αὐτῶν εὑρίσκεσθαι. 
 

ΙΙ. Από µετάφραση: Βιβλίο 1, 32, 4.  

Εµείς δηλαδή, που µέχρι τώρα δε θελήσαµε ποτέ να συµµαχήσουµε µε 
κανένα, ερχόµαστε σήµερα να ζητήσουµε από άλλους να γίνουν σύµµαχοί 
µας και, επί πλέον, είµαστε αποµονωµένοι στον πόλεµό µας µε τους 
Κορινθίους, εξ αιτίας εκείνης της πολιτικής µας. Και κατέληξε να 
αποδεικνύεται τώρα αδυναµία και εσφαλµένη εκτίµηση των καταστάσεων 
εκείνο που προηγουµένως µας φαινόταν συνετή πολιτική, το να µη 
συµµεριζόµαστε, δηλαδή, τους κινδύνους µιας συµµαχίας µε ξένους και να 
µην ακολουθούµε αποφάσεις άλλων. 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική το ακόλουθο απόσπασµα: 

Πυνθανόµενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο 
καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς Ἀθηναίους ξυµµάχους γενέσθαι 
καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶσθαι ἀπ' αὐτῶν εὑρίσκεσθαι. 

Μονάδες 6 
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2. Α. Να σηµειώσετε τις λέξεις ή φράσεις του κειµένου που αποδίδουν τα 

συναισθήµατα των Κορινθίων και των Κερκυραίων µετά τη ναυµαχία. 

Κορίνθιοι: ________________ 

  

Κερκυραίοι: ________________ 

Β. Να γράψετε ποια από τις δυο πόλεις αποφάσισε για τις ενέργειές 

της, αφού πληροφορήθηκε πρώτα τις ενέργειες του αντιπάλου της, 

και να εξηγήσετε γιατί. 

Μονάδες 3 

 

3. Πώς εξηγεί ο ιστορικός το φόβο που ένιωθαν οι Κερκυραίοι παρά τη 

νίκη τους στη ναυµαχία της Λευκίµµης; Πιστεύετε ότι ήταν εκ µέρους 

τους δικαιολογηµένη η αναζήτηση προστασίας από µια ισχυρή 

συµµαχία εκείνη τη στιγµή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

4. (Για το κείµενο από µετάφραση) Να γράψετε πώς κρίνουν οι 

Κερκυραίοι την πολιτική της «ουδετερότητας» που ακολουθούσαν 

µέχρι τώρα απέναντι στις άλλες ελληνικές πόλεις. 

Μονάδες 2 

 

5. α. Οἱ Κερκυραῖοι δὲ ἐφοβοῦντο: Να ξαναγράψετε την πρόταση 

µεταφέροντας το ρήµα στον παθητικό µέλλοντα και αόριστο. 

β. Να µεταφέρετε τα ονόµατα του πίνακα από τον ενικό στον 

πληθυντικό και αντιστρόφως. 

ενικός αριθµός  πληθυντικός αριθµός 

πόλεµον   
 σπονδάς 
µισθῷ  
 Ἑλλήνων 

Μονάδες (1+1=) 2 
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6. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο το συντακτικό είδος 

των µετοχών και να γράψετε ποιο ρήµα ή ρηµατικό τύπο του κειµένου 

προσδιορίζει καθεµία. 

 ! τροπική  

α. φέροντες ! χρονική 

 ! αιτιολογική 

Προσδιορίζει το ρήµα 

____________________ 

 ! υποθετική  

 

 ! τελική  

β. ἐλθοῦσιν ! χρονική 

 ! τροπική 

Προσδιορίζει το ρήµα 

____________________ 

 ! αιτιολογική  

Μονάδες (1+1 =) 2 

 

7. Να συµπληρώσετε τα κενά µε λέξεις της νέας ελληνικής που 

παράγονται από τα ρήµατα ή τους ρηµατικούς τύπους της παρένθεσης. 

α. Τα περισσότερα κρατικά έσοδα προέρχονται από τους έµµεσους 

_________________ (< φέροντες). 
β. ∆ιαθέτει µεγάλη _________________ (< πείθοντες) και µπορεί να 

επιβάλλει την άποψή του. 

γ. Στο µουσείο του Ηρακλείου εκτίθενται σπάνια και µεγάλης αξίας 

αρχαιολογικά _________________ (< εὑρίσκεσθαι). 
δ. Κυκλοφόρησαν ήδη τα πρώτα ηλεκτροκίνητα µοντέλα αυτοκινήτων. 

Είναι όµως ακόµη σε __________________ (< πειρᾶσθαι) στάδιο.  

Μονάδες 2 
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2.  Κριτήριο για ωριαία εξέταση  

 

∆ιδακτική ενότητα : Βιβλίο 3.  Κεφάλαια 71 - 72  

Α. Κείµενο  

∆ράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ 
βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ�  ἂν δουλωθεῖεν ὑπ� Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν 
µηδετέρους δέχεσθαι, ἀλλ� ἢ µιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέµιον 
ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώµην. Πέµπουσι 
δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγµένων διδάξοντας 
ὡς συνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας µηδὲν ἀνεπιτήδειον 
πράσσειν, ὅπως µή τις ἐπιστροφὴ γένηται. 
Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, 
καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα:  

∆ράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα 
καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ�  ἂν δουλωθεῖεν ὑπ� Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν 
µηδετέρους δέχεσθαι, ἀλλ� ἢ µιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον 
πολέµιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 
γνώµην. 

Μονάδες 6 
 

2. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της σωστής απάντησης 

Ποια στάση τηρούν οι ολιγαρχικοί απέναντι στους πολιτικούς θεσµούς;  

α) Αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 

β) Τους σέβονται. 

γ)  Στην πραγµατικότητα τους περιφρονούν. 

δ) ∆εν τους απασχολεί το ζήτηµα. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 
 

2.  ὅσους ἔπεισαν: Πώς κατόρθωσαν οι πρέσβεις των ολιγαρχικών να 

πείσουν τους δηµοκρατικούς φυγάδες;  
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Μονάδες 4 

3.  Να συµπληρώσετε τους ρηµατικούς τύπους που ζητούνται στον 

παρακάτω πίνακα. 

οριστική υποτακτ. ευκτική προστακτ. απαρµφ. µετοχή 

εἶπον      

ἠνάγκασαν      

πέµπουσιν      

  εἴη    

Μονάδες 2 

 

4.  Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων, ώστε να ολοκληρώνεται η 

συντακτική αναγνώριση των λέξεων που δίνονται:  

α. δέχεσθαι: είναι ________________ στο _______________ 

β. µιᾷ:  είναι _______________ στο __________________ 

γ. τοῦτο: είναι _______________ στο ________________ 

δ. πολέµιον: είναι: _______________ στο _______________ 

Μονάδες 2 

 

5.  ἡγοῦµαι: α) Να γράψετε δύο διαφορετικές σηµασίες του ρήµατος στην 

αρχαία γλώσσα.   

β) Να χρησιµοποιήσετε το ρήµα ως σύνθετο σε δυο σύντοµα 

παραδείγµατα στη νέα ελληνική και να δηλώσετε τη σηµασία του. 

Μονάδες 2 
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3.  Κριτήριο για ωριαία εξέταση 

 

∆ιδακτική ενότητα : Βιβλίο7.  Κεφάλαιο 77, 3-4. 

Α. Κείµενο 

Ἀνθ� ὧν ἡ µὲν ἐλπὶς ὅµως θρασεῖα τοῦ µέλλοντος, αἱ δὲ ξυµφοραὶ οὐ κατ� 
ἀξίαν δὴ φοβοῦσιν. Τάχα δὲ ἂν καὶ λωφήσειαν· ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε 
πολεµίοις ηὐτύχηται, καὶ εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαµεν, 
ἀποχρώντως ἤδη τετιµωρήµεθα. Ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη ἐφ� 
ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαθον. Καὶ ἡµᾶς εἰκὸς νῦν τά 
τε ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐλπίζειν ἠπιώτερα ἕξειν (οἴκτου γὰρ ἀπ� αὐτῶν ἀξιώτεροι 
ἤδη ἐσµὲν ἢ φθόνου), καὶ ὁρῶντες ὑµᾶς αὐτοὺς οἷοι ὁπλῖται ἅµα καὶ ὅσοι 
ξυντεταγµένοι χωρεῖτε µὴ καταπέπληχθε ἄγαν, λογίζεσθε δὲ ὅτι αὐτοί τε 
πόλις εὐθύς ἐστε ὅποι ἂν καθέζησθε καὶ ἄλλη οὐδεµία ὑµᾶς τῶν ἐν 
Σικελίᾳ οὔτ' ἂν ἐπιόντας δέξαιτο ῥᾳδίως οὔτ' ἂν ἱδρυθέντας που 
ἐξαναστήσειεν. 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να µεταφράσετε το ακόλουθο απόσπασµα: 

Τάχα δὲ ἂν καὶ λωφήσειαν· ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεµίοις ηὐτύχηται, καὶ 
εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαµεν, ἀποχρώντως ἤδη τετιµωρήµεθα. 
Ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη ἐφ� ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια 
δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαθον. 

Μονάδες 6 

 

2. O Νικίας, µετά από µια σειρά σκέψεων, εκφράζει την πεποίθησή του 

ότι οι θεοί θα δειχθούν ευµενέστεροι τώρα προς τους Αθηναίους. Να 

εντοπίσετε και να γράψετε τις φράσεις του κειµένου στις οποίες 

στηρίζει την άποψή του. 

Μονάδες 3 
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3. οὐ κατ� ἀξίαν δὴ φοβοῦσιν: Ο Νικίας παροτρύνει τους στρατιώτες να 

µην πανικοβληθούν διατυπώνοντας την άποψη ότι παρά τις συµφορές 

το στράτευµα εξακολουθεί ακόµη να είναι αξιόµαχο. Ποια 

συγκεκριµένα επιχειρήµατα στηρίζουν, σύµφωνα µε το κείµενο, το κατ� 
ἀξίαν;  

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες 

ως προς το περιεχόµενό τους σε σχέση µε το κείµενο σηµειώνοντας Χ 

στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

    Σ   Λ 

• ο αθηναϊκός στρατός είναι σε θέση να καταλάβει 

οποιαδήποτε πόλη της Σικελίας 

 

!!!!     

 

!!!!     

• αριθµητικά και ποιοτικά ο αθηναϊκός στρατός 

αποτελεί ακόµη υπολογίσιµη δύναµη 

 

!!!!     

 

!!!!     

• ο αθηναϊκός στρατός έχει πολλά περιθώρια 

στρατηγικών ελιγµών ακόµη !!!!     !!!!     

• οι σικελικές πόλεις δεν είναι εύκολο ούτε να 

δεχτούν τους Αθηναίους, ούτε να τους 

αποµακρύνουν, αν αυτοί θελήσουν κάπου να 

εγκατασταθούν 

 

 

!!!!     

 

 

!!!!     

Μονάδες 3 

 

4. Ποια είναι η άποψη του Θουκυδίδη σχετικά µε το ρόλο των θεών και 

της τύχης στις ιστορικές εξελίξεις (ερώτηση από την εισαγωγή); 

Μονάδες 2 

 

5. α. Να συµπληρώσετε τους τύπους των παραθετικών στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

θρασεῖα   

ῥᾳδίως   
 

β. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέµφατο 
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ἦλθον     

Μονάδες 2 

6. εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαµεν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά 

τους όρους της πρότασης. 

Μονάδες 2 

 

7. Να συνδέσετε τις λέξεις του κειµένου στη στήλη Α µε τις ετυµολογικά 

συγγενείς τους της νέας ελληνικής στη στήλη Β. 

Α Β 

ξυµφοραί# ����    κατιούσα 

ἀνεκτά# ����    πείσµα 

καταπέπληχθε# ����    εµπάθεια 

ἐπιόντας# ����    συµφέροντα 

ἔπαθον# ����    πληκτικός 

 ����    ανοχή 

Μονάδες 2 
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1.  Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15΄) 
 

Α. Κείµενο: Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 25, 1-2 

Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι οὐδεµίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιµωρίαν οὖσαν 
ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέµψαντες ἐς ∆ελφοὺς τὸν θεὸν 
ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ τιµωρίαν 
τινὰ πειρῷντ' ἀπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. Ὁ δ' αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ 
ἡγεµόνας ποιεῖσθαι. Ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ 
µαντεῖον παρέδωσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν 
ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε µὴ σφᾶς 
περιορᾶν φθειροµένους ἀλλ' ἐπαµῦναι. 

 

Β. Ερωτήσεις: 

1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα: 

Ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ µαντεῖον 
παρέδωσαν τὴν ἀποικίαν... 

Μονάδες 6 
 

2. Γιατί οι Κορίνθιοι θεωρούσαν και δική τους αποικία την Επίδαµνο;  

Α. Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε πρόταση. 

!!!!  Επειδή οι ίδιοι οι Επιδάµνιοι τους παρέδωσαν την πόλη. 

!!!!  Γιατί ήθελαν να διεκδικήσουν την πόλη από τους Κερκυραίους. 

!!!!  Γιατί οι περισσότεροι άποικοι της Επιδάµνου ήταν Κορίνθιοι. 

!!!! Επειδή και ο ιδρυτής της αποικίας της Επιδάµνου ήταν Κορίνθιος. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες (Α=2, Β=6) 8 
 

3. ἡγεµόνας: Να γράψετε την ονοµαστική και δοτική του ονόµατος σε 

ενικό και πληθυντικό.  

Μονάδες 2 
 

4. Να γράψετε τα αντικείµενα των ρηµάτων ἐπήροντο και παρέδοσαν. 
Μονάδες 2 

 

5.  ἀπόρῳ > ἄπορος: Να σχηµατίσετε µε τη λέξη µια πρόταση στη νέα 
ελληνική και να γράψετε αν (η λέξη ἄπορος) έχει την ίδια σηµασία µε 
αυτή που έχει και στο αρχαίο κείµενο.  

Μονάδες 2 
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2.  Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15΄) 

 

Α. Κείµενο: Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 25, 1-2 

Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι οὐδεµίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιµωρίαν οὖσαν 
ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέµψαντες ἐς ∆ελφοὺς τὸν θεὸν 
ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ τιµωρίαν 
τινὰ πειρῷντ' ἀπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. Ὁ δ' αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ 
ἡγεµόνας ποιεῖσθαι. Ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ 
µαντεῖον παρέδωσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν 
ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε µὴ σφᾶς 
περιορᾶν φθειροµένους ἀλλ' ἐπαµῦναι. 

 

Β. Ερωτήσεις: 

1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα: 

... καὶ πέµψαντες (οἱ Ἐπιδάµνιοι) ἐς ∆ελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ 
παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς... 

Μονάδες 6 

 

2. Τι ανάγκασε τους Επιδαµνίους να παραδώσουν την πόλη τους στην 

Κόρινθο; Να απαντήσετε αναλυτικά. 

Μονάδες 8 

 

3. Α. Να σηµειώσετε µε Χ τα γραµµατικά χαρακτηριστικά που 

αντιστοιχούν στο ρήµα. 

 � οριστική αορίστου 

� υποτακτική ενεστώτα 

εἴχοντο #  � οριστική ενεστώτα 

 � οριστική παρατατικού 

   � οριστική αορίστου β΄ 

Β. Να γράψετε τον ίδιο τύπο του ρήµατος στον ενικό αριθµό.  

Μονάδες 2 
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4. εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς 
την πρόταση και να γράψετε ποια είναι η συντακτική της θέση. 

Μονάδες 2 
 

5. τιµωρίαν: Να σχηµατίσετε µε τη λέξη µια πρόταση στη νέα ελληνική 
και να γράψετε αν έχει την ίδια σηµασία µε αυτή που έχει και στο 
αρχαίο κείµενο.           

Μονάδες 2 
 

3.  Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15΄) 
 

Α. Κείµενο:  Βιβλίο 3, κεφάλαια 72 - 73 

᾿Εν δὲ τούτῳ ... ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.  (∆ίνεται το κείµενο, στ. 13).  
 

Ερωτήσεις 

1.  ἐπιτίθενται τῷ δήµῳ: Πότε και πώς εκδηλώθηκε η επίθεση και ποια 

πλεονεκτήµατα πρόσφερε στους ολιγαρχικούς η επιλογή αυτή; 

Μονάδες 10 

2.  α) Ποιες θέσεις κατέλαβαν οι αντίπαλοι;  

β) Πού αναζήτησαν συµµάχους και τι κατόρθωσαν τελικά;   

Μονάδες 10 

 

4.  Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15΄) 
 

Α. Κείµενο: Βιβλίο 7, κεφάλαια 84, 2-4 
Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἠπείγοντο πρὸς τὸν Ἀσσίναρον ποταµόν, � ἐν σφίσιν 
αὐτοῖς ταρασσοµένους. 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Με βάση το κείµενό σας, να γράψετε τους λόγους για τους οποίους οι 
Αθηναίοι βιάζονται να φθάσουν στον Ασσίναρο ποταµό. 

Μονάδες 10 
 

2. α. κόσµῳ: Να γράψετε τη σηµασία που έχει η λέξη στο κείµενο και µία 
από τις σηµασίες της στα νέα ελληνικά. 

β. Να γράψετε τα υποκείµενα των παρακάτω ρηµατικών τύπων του 
κειµένου: ἐσπίπτουσιν, ἐποίουν, διεφθείροντο, ἔβαλλον, πίνοντας. 

Μονάδες 10 
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