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[70]] …Ένας στατήρας
σ
ορίστηκε ως
ω πρόστιιμο για κά
άθε υποστή
ήλωμα. Αφού
λοιιπόν αυτοί καταδικά
άστηκαν να
ν πληρώ
ώσουν πρό
όστιμο, πρ
ροσφεύγον
ντας
ικέττες στα ιεερά εξαιτίίας του ύψ
ψους του προστίμου
υ και επιδ
διώκονταςς να
πλη
ηρώσουν το πρόστιιμο ύστερ
ρα από συ
υμφωνία ο Πειθίαςς (τύχαινεε να
είνα
αι και μέλ
λος της βουλής) το
ους πείθει,, ώστε να
α χρησιμοπ
ποιήσουν τον
νόμ
μο. Αυτοί όμως
ό
και επειδή ήταν αναγκ
κασμένοι από
α
το νόμ
μο και επεειδή
πλη
ηροφορήθηκαν πωςς ο Πειθίαςς, για όσο καιρό θα ήταν ακό
όμα μέλος της
βου
υλής, ότι πρόκειται
π
να παρακ
κινήσει πειστικά το
ον λαό να
α θεωρεί τους
τ
ίδιο
ους με του
υς Αθηναίο
ους εχθρο
ούς και φίλ
λους, οργά
άνωσαν συ
υνωμοσία και
αφο
ού πήραν
ν τα μα
αχαίρια, μπαίνοντα
ας αιφνιιδιαστικά στη βου
υλή,
σκο
οτώνουν τον
τ Πειθία
α και άλλο
ους από τους
τ
βουλευτές και τους ιδιώ
ώτες,
περ
ρίπου εξήν
ντα. Μερικ
κοί όμως από
α τους ομοϊδεάτες
ο
ς του Πειθία, λίγοι στον
σ
αριιθμό, κατέέφυγαν στη
ην Αθηνα
αϊκή τριήρη
η που ήταν
ν ακόμα εκ
κεί.
[72..2] Ἐν δὲ τούτῳ τῶ
ῶν Κερκυρ
ραίων οἱ ἔχοντες
ἔ
τὰ
ὰ πράγμα
ατα ἐλθού
ύσης
τριή
ήρους Κορ
ρινθίας κα
αὶ Λακεδα
αιμονίων πρέσβεων
π
ν ἐπιτίθενται τῷ δή
ήμῳ,
καὶὶ μαχόμεν
νοι ἐνίκησ
σαν. Ἀφικ
κομένης δὲ
δ νυκτὸςς ὁ μὲν δ
δῆμος ἐς τὴν
ἀκρ
ρόπολιν καὶ
κ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγε
κ
ει καὶ αὐττοῦ ξυλλεγ
γεὶς
ἱδρύ
ύθη, καὶ τὸν
τ Ὑλλαϊϊκὸν λιμέν
να εἶχον∙ οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν
ν κατέλαβ
βον,
οὗπ
περ οἱ πολ
λλοὶ ᾤκουν
ν αὐτῶν, καὶ
κ τὸν λιμ
μένα τὸν πρὸς
π
αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν
ἤπεειρον.
[73]] Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολ
λίσαντό τε
τ ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγρ
ροὺς
περ
ριέπεμπον
ν ἀμφότερ
ροι, τοὺς δο
ούλους πα
αρακαλοῦντές τε κα
αὶ ἐλευθερ
ρίαν
ὑπιισχνούμεν
νοι∙ καὶ τῷ
ῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν
ο
τ πλῆθοςς παρεγέν
τὸ
νετο
ξύμ
μμαχον, το
οῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι
ἐ
ὀ
ὀκτακόσιο
οι.
[74]] Διαλιπού
ύσης δ᾽ ἡμ
μέρας μάχ
χη αὖθις γίγνεται κα
αὶ νικᾷ ὁ δ
δῆμος χωρ
ρίων
τε ἰσχύι κα
αὶ πλήθεει προύχω
ων∙ αἵ τε
τ γυναῖκ
κες αὐτοῖῖς τολμηρῶς
νεπελάβον
ντο βάλλο
ουσαι ἀπὸ
ὸ τῶν οἰκιιῶν τῷ κεεράμῳ καὶὶ παρὰ φύ
ύσιν
ξυν
ὑπο
ομένουσαιι τὸν θόρυ
υβον. Γενο
ομένης δὲὲ τῆς τροπ
πῆς περὶ δ
δείλην ὀψ
ψίαν,

δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν
ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς
ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε
ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις
ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος
ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν
νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν∙ καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος
ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες
διεκομίσθησαν.
Β. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Να μεταφράσετε την παράγραφο 72.2.
(Μονάδες 30)
Β2. Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι δύο αντίπαλες πλευρές του νησιού
μία μέρα μετά την εκδήλωση της εμφύλιας σύρραξης; Πώς ερμηνεύετε
την στάση των δούλων (§73);
(Μονάδες 10)
Β3. Ποιοι λόγοι ανέδειξαν τον νικητή της σύγκρουσης; Να σχολιάσετε και
την συμβολή των γυναικών στην επίτευξη της νίκης (§74).
(Μονάδες 10)
Β4. Πώς αντέδρασαν οι ολιγαρχικοί αμέσως μετά την επιβολή του
προστίμου; Ποιοι λόγοι τους οδήγησαν στο πραξικόπημα (§70);
(Μονάδες 10)
Β5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α. Το πρότυπο του ηγέτη για τον Θουκυδίδη το ενσαρκώνει ο Αγησίλαος.

Σ/Λ

β. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του πελοποννησιακού Σ / Λ
πολέμου ήταν η οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Αθήνας.
γ. Η σκέψη και η μέθοδος του Θουκυδίδη χαρακτηρίζονται από την τάση Σ / Λ
για γενίκευση.

δ. Ο Θουκυδίδης έγραψε αυτολεξεί τις δημηγορίες τις οποίες Σ / Λ
παρακολούθησε.
ε. Μία από τις λογικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ιστορικός για την Σ / Λ
καταγραφή των ιστορικών αλλαγών είναι τα «εἰκότα».
(Μονάδες 10)
Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) δῆμος, ἔχοντες, πράγματα, ἐπιτίθενται, κατέλαβον: Να γράψετε από
μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις της παραγράφου 72.

β) ελλιπής, λήψη, γονείς, φθορά, λάθος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου από την
παράγραφο 74 με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
(Μονάδες 10)
Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
τούτῳ: αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος.
πρέσβεων: ονομαστική ενικού.
νυκτὸς: δοτική πληθυντικού.
ἔφοδος: γενική πληθυντικού.
πόλις: κλητική ενικού.

β) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
περιέπεμπον: να μεταφερθεί στον αόριστο στο πρόσωπο, στη φωνή και
στην έγκλιση που βρίσκεται.
εἶχον: α’ πληθυντικό ενεστώτα στην ίδια φωνή και έγκλιση.
ἐκινδύνευσε: απαρέμφατο ενεστώτα και αορίστου.
ἦσαν: α’ ενικό ευκτικής ενεστώτα.
(Μονάδες 10)

Ε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των λέξεων του κειμένου
(υπογραμμισμένες):
Ἀφικομένης:
ἐλευθερίαν:
ἡμέρας:
βάλλουσαι:
τολμηρῶς:
τὰς οἰκίας:
χρήματα:
ἐς τὴν ἤπειρον:
(Μονάδες 8)
β) Να αναγνωριστεί το είδος των ακόλουθων δευτερευουσών:
«μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν»
«ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη»
(Μονάδες 2)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

