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ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΕΦ. 81
[1] Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν
γῆν· καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες
ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται. [2] Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας
τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον
ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν
ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν
ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα
ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. [3] Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν
ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους,
καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 . Να μεταφραστεί το απόσπασμα : «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι ... θάνατον»
Μονάδες 30
2 . Πώς ο Θουκυδίδης οδηγείται στην αντίληψη ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία στην οποία
μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος;
Μονάδες 10
3 . Ποιες προφυλάξεις πήραν οι Πελοποννήσιοι κατά την αναχώρησή τους και γιατί;
Μονάδες 10
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4 . «καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι … Ὑλλαϊκὸν λιμένα» : Που απέβλεπαν με τη διαταγή αυτή οι
δημοκρατικοί;
Μονάδες 10
5 . Ποια επίδραση είχαν οι βαρβαρότητες των δημοκρατικών στους ολιγαρχικούς – ικέτες και
με ποιον τρόπο αποτυπώνει ο ιστορικός την ψυχολογική τους κατάσταση;
Μονάδες 10
6 . Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του λύω σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις της
ενεργητικής φωνής.
Μονάδες 10
7 . Να αναγνωρίσετε συντακτικά τιε παρακάτω λέξεις του αποσπάσματος : ἐκομίζοντο,
Κερκυραῖοι, ἐς τὴν πόλιν, Ὑλλαϊκὸν, ἐλθόντες
Μονάδες 10
8 . α. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄ με τη σημασία της στη στήλη Β΄. Δύο στοιχεία
της στήλης Β΄ περισσεύουν.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

ἀποκτείνω

απομακρύνομαι

ἀποκομίζομαι

φονεύω

οἴχομαι

τάχα, δήθεν

τάχος

αποικίζω

κελεύω

έχω φύγει
ταχύτητα
διατάζω

β. συγκομιδή, διάπλους, αγωγή, όραση, κατανάλωση :Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της
νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική
συγγένεια.
Μονάδες 10
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ
Ημερομηνία: Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1 . Οι Κερκυραίοι όμως, όταν κατάλαβαν ότι τα αττικά πλοία πλησίαζαν και ότι τα πλοία
των εχθρών είχαν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσηνίους, τους οδήγησαν στην πόλη, οι οποίοι
προηγουμένως ήταν έξω, και, αφού διέταξαν τα πλοία που επάνδρωσαν να πλεύσουν γύρω
γύρω προς το Υλλαϊκό λιμάνι, ενώ αυτά περιφέρονταν, αν έπιαναν κάποιον από τους
εχθρούς, τον σκότωναν και, αφού αποβίβαζαν από τα πλοία όσους έπεισαν να μπουν σ’
αυτά, τους σκότωναν, και, αφού πήγαν στον ναό της Ήρας, έπεισαν περίπου πενήντα ικέτες
να δικαστούν και τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο.
2 . Σχολικό βιβλίο , σελίδες 21-22
3 . Οι Πελοποννήσιοι έφυγαν από την Κέρκυρα κρυφά, μέσα στη νύχτα και πλέοντας κοντά
στα παράλια της Θεσπρωτίας. Επίσης αποφάσισαν να σύρουν τα καράβια τους πάνω από τον
Ισθμό της Λευκάδας, αντί να κάνουν τον γύρο του νησιού και να πλεύσουν στα ανοιχτά,
όπου μπορεί να συναντούσαν τα αθηναϊκά πλοία. Όλες αυτές οι προφυλάξεις δείχνουν ότι οι
Πελοποννήσιοι ήθελαν να αποφύγουν την αναμέτρηση με τον αθηναϊκό στόλο, που ήταν πιο
ισχυρός και έμπειρος. Εξάλλου οι αντίπαλοί τους υπερτερούσαν πλέον αριθμητικά, αφού τα
60 πλοία του Ευρυμέδοντα μαζί με τα 12 του Νικόστρατου και τα 30 των Κερκυραίων
σχημάτιζαν ισχυρότατη ναυτική δύναμη που δεν θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπίσουν
με τα 53 πλοία τους. Γι’ αυτό άλλωστε επιλέγουν οι Πελοποννήσιοι να διέλθουν από τον
Ισθμό των Λευκαδίων. Υπολογίζουν ότι οι Αθηναίοι δεν θα τολμήσουν κάτι ανάλογο, γιατί
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το εγχείρημα ήταν πιο κοπιαστικό αλλά και γιατί η Λευκάδα ήταν σύμμαχος της Σπάρτης,
άρα θα είχε εχθρικές διαθέσεις απέναντί τους. Έτσι, οι Πελοποννήσιοι με τις παραπάνω
κινήσεις εξασφαλίζουν την ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα τους.
4 . Οι δημοκρατικοί έδωσαν εντολή στα πλοία που είχαν επανδρωθεί στο λιμάνι του Αλκίνου
να μεταφερθούν στο Υλλαϊκό λιμάνι, γιατί το είχαν από την αρχή των γεγονότων υπό τον
πλήρη έλεγχό τους. Κυρίως όμως ήθελαν με τη συγκεκριμένη ενέργεια να απομακρύνουν
τους ευρισκόμενους στα πλοία ολιγαρχικούς από τους ομοϊδεάτες τους που βρίσκονταν στην
αγορά και στο Ηραίο. Έτσι, οι ολιγαρχικοί στα πλοία δεν θα αντιλαμβάνονταν έγκαιρα τις
σφαγές των συντρόφων τους που θα επακολουθούσαν και δεν θα επιχειρούσαν να τις
αποτρέψουν.
5 . Οι ολιγαρχικοί – ικέτες βλέποντας τις ακρότητες και τις βιαιοπραγίες των δημοκρατικών
σε βάρος των ομοϊδεατών τους, συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα σωτηρίας.
Έτσι, αποφάσισαν να θέσουν οι ίδιοι τέρμα στη ζωή τους, παρά να πέσουν στα χέρια των
εχθρών τους. Άλλοι, λοιπόν αλληλοσκοτώνονταν, άλλοι κρεμιούνταν από τα δέντρα και
άλλοι αυτοκτονούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Ο Θουκυδίδης χρησιμοποιώντας τρία
ρήματα που δηλώνουν θάνατο μεταδίδει το κλίμα απόγνωσης των ολιγαρχικών

και

δημιουργεί συγχρόνως μια από τις πιο σκληρές, έντονες αλλά και τραγικές εικόνες του έργου
του.
6 . Ενεστώτας: λύει , λύῃ, λύοι, λυέτω
Παρατατικός :ἔλυε
Μέλλοντας : λύσει, λύσοι
Αόριστος: ἔλυσε, λύσῃ, λύσαι, λυσάτω
Παρακείμενος : λέλυκε, λελυκώς ᾖ, λελυκώς εἴη, λελυκώς ἔστω
Υπερσυντέλικος : ἐλελύκει
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7 . ἐκομίζοντο : ρήμα
Κερκυραῖοι : υποκείμενο (τούς Μεσσηνίους)
ἐς τὴν πόλιν : εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο
Ὑλλαϊκὸν : επιθετικός προσδιορισμός
ἐλθόντες : χρονική μετοχή
8. α . 1β, 2α, 3ε, 4στ, 5ζ
β . συγκομιδή : περιεκομίζοντο / διάπλους: περιπλέοντες / αγωγή: ἤγαγον /όραση : ὀφθῶσιν /
κατανάλωση : ἀνηλοῦντο
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