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04/03/2018
Α. Κείμενο
[71.1] Γξάζαληεο δὲ ηνῦην θαὶ μπγθαιέζαληεο Κεξθπξαίνπο εἶπνλ ὅηη ηαῦηα θαὶ
βέιηηζηα εἴε θαὶ ἥθηζη᾽ ἂλ δνπισζεῖελ ὑπ᾽ Ἀζελαίσλ, ηό ηε ινηπὸλ κεδεηέξνπο
δέρεζζαη ἀιι᾽ ἢ κηᾷ λεὶ ἡζπράδνληαο, ηὸ δὲ πιένλ πνιέκηνλ ἡγεῖζζαη. Ὡο δὲ εἶπνλ, θαὶ
ἐπηθπξῶζαη ἠλάγθαζαλ ηὴλ γλώκελ. [2] Πέκπνπζη δὲ θαὶ ἐο ηὰο Ἀζήλαο εὐζὺο πξέζβεηο
πεξί ηε ηῶλ πεπξαγκέλσλ δηδάμνληαο ὡο μπλέθεξε θαὶ ηνὺο ἐθεῖ θαηαπεθεπγόηαο
πείζνληαο κεδὲλ ἀλεπηηήδεηνλ πξάζζεηλ, ὅπσο κή ηηο ἐπηζηξνθὴ γέλεηαη.
[72.1] Ἐιζόλησλ δὲ νἱ Ἀζελαῖνη ηνύο ηε πξέζβεηο ὡο λεσηεξίδνληαο μπιιαβόληεο, θαὶ
ὅζνπο ἔπεηζαλ, θαηέζελην ἐο Αἴγηλαλ.
[2] Ἐλ δὲ ηνύηῳ ηῶλ Κεξθπξαίσλ νἱ ἔρνληεο ηὰ πξάγκαηα ἐιζνύζεο ηξηήξνπο Κνξηλζίαο
θαὶ Λαθεδαηκνλίσλ πξέζβεσλ ἐπηηίζεληαη ηῷ δήκῳ, θαὶ καρόκελνη ἐλίθεζαλ. [3]
Ἀθηθνκέλεο δὲ λπθηὸο ὁ κὲλ δῆκνο ἐο ηὴλ ἀθξόπνιηλ θαὶ ηὰ κεηέσξα ηῆο πόιεσο
θαηαθεύγεη θαὶ αὐηνῦ μπιιεγεὶο ἱδξύζε, θαὶ ηὸλ Ὑιιατθὸλ ιηκέλα εἶρνλ· νἱ δὲ ηήλ ηε
ἀγνξὰλ θαηέιαβνλ, νὗπεξ νἱ πνιινὶ ᾤθνπλ αὐηῶλ, θαὶ ηὸλ ιηκέλα ηὸλ πξὸο αὐηῇ θαὶ
πξὸο ηὴλ ἤπεηξνλ.
[73.1] Tῇ δ᾽ ὑζηεξαίᾳ ἠθξνβνιίζαληό ηε ὀιίγα θαὶ ἐο ηνὺο ἀγξνὺο πεξηέπεκπνλ
ἀκθόηεξνη, ηνὺο δνύινπο παξαθαινῦληέο ηε θαὶ ἐιεπζεξίαλ ὑπηζρλνύκελνη· θαὶ ηῷ κὲλ
δήκῳ ηῶλ νἰθεηῶλ ηὸ πιῆζνο παξεγέλεην μύκκαρνλ, ηνῖο δ᾽ ἑηέξνηο ἐθ ηῆο ἠπείξνπ
ἐπίθνπξνη ὀθηαθόζηνη.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Να κεηαθξάζεηε ην ρσξίν: «Γξάζαληεο δὲ ηνῦην … θαὶ καρόκελνη ἐλίθεζαλ.» (Κεθ.
71.1 -72.2)
(30 κνλάδεο)

2. Να θαηαγξάςεηε ηηο ελέξγεηεο ησλ νιηγαξρηθώλ κεηά ηε δνινθνλία ησλ αξρεγώλ
ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη λα επηρεηξήζεηε λα ηηο αηηηνινγήζεηε, εληάζζνληάο ηεο ζε έλα
γεληθόηεξν πνιηηηθό ζρέδην δξάζεο. Να αλαιύζεηε θάζε πηπρή απηνύ ηνπ ζρεδίνπ. Πώο
εληάζζεηαη ζε απηό ην ζρέδην ε απόθαζε γηα νπδεηεξόηεηα ηεο Κέξθπξαο θαη ε
απνζηνιή πξέζβεσλ ζηελ Αζήλα; (Κεθ. 71)
(10 κνλάδεο)
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3. Πώο δηθαηνινγείηαη ε πξνζρώξεζε ησλ πεξηζζόηεξσλ δνύισλ ζηε δεκνθξαηηθή
παξάηαμε;
(10 κνλάδεο)

4. Τη ήηαλ νη δεκεγνξίεο;
(10 κνλάδεο)

5. α) Να γίλεη ρξνληθή θαη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζηα ξήκαηα: θαηέιαβνλ,
θαηαθεύγεη.
β) Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη:
λεί: δνηηθή πιεζπληηθνύ
ηξίεξνπο: δνηηθή εληθνύ
λπθηόο: γεληθή πιεζπληηθνύ
ηῶλ νἰθεηῶλ: θιεηηθή εληθνύ
ηό πιῆζνο: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
(20 κνλάδεο)

6. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο ηύπνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλνη θαη
θαηαηάζζνληαη ζηε ζηήιε Α΄ κε ηε ζπληαθηηθή ηνπο αλαγλώξηζε από ηε ζηήιε Β΄:
βέιηηζηα
ἐπηθπξῶζαη
πεξί ηε ηῶλ πεπξαγκέλσλ
δηδάμνληαο
ἐπηζηξνθὴ
λεσηεξίδνληαο
Κνξηλζίαο
λπθηὸο
ηῆο πόιεσο
αὐηῶλ
ἐο ηνὺο ἀγξνὺο

ππνθείκελν κεηνρήο
αηηηνινγηθή κεηνρή
γεληθή θηεηηθή
γεληθή δηαηξεηηθή
θαηεγνξνύκελν
επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο
εκπξόζεηνο ηεο θίλεζεο ζε ηόπν
αληηθείκελν
εκπξόζεηνο ηεο αλαθνξάο
ππνθείκελν
ηειηθή κεηνρή
(10 κνλάδεο)
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7. Να βξείηε κε πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζπγγελεύνπλ εηπκνινγηθά νη παξαθάησ:
απαξάδεθηνο, λαύηεο, εγεζία, θόξνο, πεηζώ, ιήςε, ζεηηθόο, αλέθηθηνο, ζύιινγνο,
νηθνδνκή.
(10 κνλάδεο)

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ:
ΒΑΙΛΔΙΑΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ
ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ ΑΠΑΙΑ
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