ΑΠΟ 22/04/2019 ΕΩΣ 04/05/2019

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ
Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79-80,1.
Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς
κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι
νεωτερίσωσι͵ τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ ῞Ηραιον διεκόμισαν καὶ τὴν
πόλιν ἐφύλασσον. Οἱ δ΄ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες
τῇ ναυμαχίᾳ͵ τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς
τὴν ἤπειρον͵ ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν
μᾶλλον ἐπέπλεον͵ καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου
παραινοῦντος͵ ὡς λέγεται͵ Ἀλκίδᾳ͵ ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος· ἐπὶ δὲ τὴν
Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς. Ὁ δὲ δῆμος τῶν
Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες͵ τοῖς τε
ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις͵ ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις͵ καί τινας
αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα
προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ Κερκυραῖοι …ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὂντος·
Μονάδες 30
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2. Πώς ο Θουκυδίδης οδηγείται στην αντίληψη ότι η λογική αποτελεί τη μόνη
αξία στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος;
Μονάδες 10
3. α) ἐπιπλεύσαντες, διεκόμισαν, ἐτόλμησαν, ἐπόρθουν, ἀγρούς: Να γράψετε
από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ
Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ταραχή
α) ἧττον
2. φόβος
β) φίλος
3. πολέμιος γ προτεραία
4. ὑστεραία δ) δειλία
5. μᾶλλον ε) ἐναντίος
στ) θάρρος
ζ) ἡρεμία
Μονάδες 5
4. Γιατί παρουσιάζονται ως νικητές οι Πελοποννήσιοι?
Μονάδες 20
5. α)Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών: πόλιν, νήσου,
ναυμαχίᾳ, νῆες, ἀκρωτήριον και στους 2 αριθμούς
Μονάδες 10
β) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση: ἔπεισαν, ἐφύλασσον, ἐπιπλεύσαντες
Μονάδες 10
5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: κρατοῦντες, πάλιν,
περιδεὴς, ἐς τὰς ναῦς, τριάκοντα
Μονάδες 10
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ
Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Και οι Κερκυραίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως οι εχθροί, αφού πλεύσουν
εναντίον της πόλης τους ως νικητές ή πάρουν πίσω από το νησί τους εκεί
αιχμαλώτους ή επιχειρήσουν και κάποια άλλη εχθρική ενέργεια, τους
μετέφεραν πίσω στο ναό της Ήρας και φρουρούσαν την πόλη. Οι
Πελοποννήσιοι όμως δεν τόλμησαν, βέβαια, να πλεύσουν εναντίον της πόλης,
αν και ήταν νικητές στη ναυμαχία, αλλά απέπλευσαν, έχοντας αιχμαλωτίσει
δεκατρία πλοία των Κερκυραίων, για την ηπειρωτική ακτή απ’ όπου ακριβώς
ξεκίνησαν. Και την επόμενη ημέρα επίσης δεν έπλεαν, εναντίον της πόλης, αν
και (οι πολίτες) βρίσκονταν σε μεγάλη σύγχυση και φόβο και μολονότι, όπως
λέγεται, ο Βρασίδας παρακινούσε τον Αλκίδα (για επίθεση), χωρίς να έχει όμως
η ψήφος του την ίδια δύναμη.

2. Κατά τον Θουκυδίδη, η λογική αποτελεί τη μόνη αξία στην οποία μπορεί
να στηριχτεί ο άνθρωπος. Οι θεοί δεν επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις
(όπως πίστευαν πολλοί σημαντικοί άνθρωποι και ο Ηρόδοτος ανάμεσα τους). Η
τύχη δεν είναι υπερφυσική δύναμη αλλά συγκυρίες, εξελίξεις που δεν
μπορεί να τις προβλέψει ο άνθρωπος. Ο Περικλής τονίζει ότι οι εξελίξεις των
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πραγμάτων μπορεί να είναι τελείως απρόβλεπτες και συνήθως κατηγορούμε
την τύχη για όλα τα απρόβλεπτα που συμβαίνουν. Η αθηναϊκή τριήρης που
έφερνε τη διαταγή στη Μυτιλήνη (η οποία είχε αποστατήσει από τη συμμαχία)
να θανατωθούν όλοι οι ενήλικοι άντρες και να πουληθούν δούλοι οι γυναίκες
και τα παιδιά, κινήθηκε αργά στο Αιγαίο, γιατί το πλήρωμα είχε συνείδηση ότι
πήγαιναν να εκτελέσουν μια διαταγή πρωτοφανή. Ο παραλογισμός του
πολέμου φτάνει στο αποκορύφωμα του στη γενική σφαγή, τελείως αναίτια, του
άμαχου πληθυσμού της Μυκαλησσού από Θράκες μισθοφόρους. Η συμφορά
αυτή ήταν αδόκητος και δεινή.

3. α διεκόμισαν  διακομιδή(κόμιστρο, κομιστής), ἐπιπλεύσαντες πλεύση
(απόπλους, πλοίο), ἐτόλμησαν  τόλμη (τόλμημα, παράτολμος), ἐπόρθουν
πορθητής (εκπόρθηση, απόρθητος), ἀγρούς



αγρότης

(αγρόκτημα,

αγροφύλακας)

β) 1ζ, 2στ, 3β, 4γ, 5α

4. Οι Πελοποννήσιοι αν και δεν μπόρεσαν να πλήξουν τον αθηναϊκό στόλο
θεωρήθηκαν νικητές γιατί ανάγκασαν τα κερκυραϊκά πλοία να τραπούν σε
φυγή και αιχμάλωσαν 13 από αυτά. Ωστόσο οι μικρές σχετικά απώλειες των
Κερκυραίων παρά τα σοβαρά λάθη τακτικής – μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε το
γόητρο τους – οφείλονται στη συνδρομή και στις στρατηγικές ικανότητες του
Νικόστρατου.
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5. α) πόλεως –πόλει -πόλιν, νήσου- νήσω - νησον, ναυμαχίᾳς – ναυμαχία ναμαχίαν, νεώς – νηί - ναῦν, ἀκρωτηρίου –ἀκρωτηρίω – ἀκρωτήριον
πόλεων – πόλεσι – πόλεις, νήσων – νήσοις – νήσους, , ναυμαχιῶν –ναυμαχίαιςναυμαχίας, νεῶν- ναυσί - ναῦς, ἀκρωτηρίων- ἀκρωτηρίοις ἀκρωτήρια

β) πείθουσιν- ἔπειθον –πείσουσι – ἔπεισαν – πεπείκασι – ἐπεπείκεσαν
φυλάττουσιν – ἐφύλασσον – φυλάξουσι – ἐφύλαξαν – πεφυλάχασι ἐπεφυλάχεσαν
ἐπιπλέοντες - ἐπιπλευσόμενοι- ἐπιπλεύσαντες - ἐπιπεπλευκότες

5. κρατοῦντες: εναντιωματική μετοχή
πάλιν: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου
περιδεὴς: κατηγορόυμενο
ἐς τὰς ναῦς: εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου
τριάκοντα: επιθετικός προσδιορισμός στο ναυς
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