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Α. Κείμενο:
Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει)
ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν
καταδουλοῦν.
Ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων
τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾿
ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.
Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς
ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει
ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι.
Οἱ δ᾿ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι
βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ
ἐχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν
βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ
ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν
Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν.

Β. Παρατηρήσεις:
Β1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «ζημία δέ καθ΄ ἑκάστην…….έτι παροῦσαν».
Μονάδες 30

Β2. α. Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν τους Κερκυραίους ολιγαρχικούς στο
πραξικόπημα;
Μονάδες 10
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β. Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τη δολοφονία του
Πειθία και των άλλων δημοκρατικών;
Μονάδες 5

Β3. Τι γνωρίζετε για τις δημηγορίες και τη σημασία τους στο έργο του
Θουκυδίδη;
Μονάδες 15

Β4. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α’ Στήλη
1.

Β’ Στήλη

πεπεισµένοι

α) αφετηρία

2.

ἀφικοµένης

β) διαφυγή

3.

ἀφεθέντες

γ) χρώμα

4. ἀποφυγών

δ) κατάθεση

5.

ε) ανέφικτος

χρήσασθαι

στ) πείθω
ζ) χρήμα

β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που δίνονται σε
παρένθεση.
1. Οι..........................προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές (στασιάζω).
2. Οι δροµείς ξεκίνησαν από την .........................του Μαραθώνα για να τρέξουν
την κλασική διαδροµή (ἀφίεµαι).
3. Το ∆ικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούµενο χρηµατική ………………… και
διέταξε να αφεθεί ελεύθερος (ἐγγυῶµαι).
4. Το …………… των Κερκυραίων δείχνει τη φιλική τους διάθεση προς τους
Κορινθίους (ψηφίζοµαι).
5. ∆εν ήταν συνεπής στην …………………της δόσης του δανείου και του
επιβλήθηκε πρόστιµο (ὀφλισκάνω).
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Μονάδες 15

Β5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι τύποι του κειμένου.
Μονάδες 10

Β6. α.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων:
ὑπάγουσιν, λέγοντες, τέμνειν, ἐτύγχανε, λαβόντες.
β. Να μεταφερθούν στις πλάγιες πτώσεις :τοῦ δήμου, ἄνδρες, χάρακας,
πλῆθος, βουλευτῶν.
Μονάδες 15
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