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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
8-3-2020
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) Αφού λοιπόν έκαναν αυτό και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους, (τους) είπαν ότι αυτή
η πράξη ήταν ό,τι καλύτερο και δε θα υποδουλώνονταν με κανέναν τρόπο πια από τους
Αθηναίους, και στο εξής να μη δέχονται ούτε τους μεν ούτε τους δε παρά μόνο αν εμφανιζόταν
με ένα πλοίο μένοντας ουδέτεροι, ενώ πλοία σε μεγαλύτερο αριθμό να τα θεωρούν εχθρικά.
Αφού μίλησαν, ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν την πρότασή τους. Στέλνουν
επίσης και στην Αθήνα πρέσβεις αμέσως, για να εξηγήσουν για όσα έγιναν πως τάχα ήταν
συμφέροντα (για τους Αθηναίους) και να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην
προβαίνουν σε καμία εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.
Μονάδες 30
2) Μετά τη δολοφονία του Πειθία οι ολιγαρχικοί προσπαθώντας να δώσουν μία επίφαση
δημοκρατίας στις ενέργειές τους καλούν σε συνέλευση τους Κερκυραίους. Εκεί αρχικά
προσπαθούν να αιτιολογήσουν τη βίαιη πράξη τους ισχυριζόμενοι πως με αυτό τον τρόπο δεν
υπήρχε πια κίνδυνος να υποδουλωθούν στους Αθηναίους, καθώς διέκοπταν την επιμαχία μαζί
τους. Ακόμα ενημερώνουν τους συμπολίτες τους για την απόφασή τους να τηρηθεί αυστηρή
ουδετερότητα, θέτοντας ως όρο να δέχονται στο εξής μόνο ένα κορινθιακό ή αθηναϊκό πλοίο στο
νησί τους. Ένας μεγαλύτερος αριθμός πλοίων θα θεωρούνταν εχθρική ενέργεια εναντίον τους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που επικρατούσε αναγκάζουν τους Κερκυραίους να
επικυρώσουν τις αποφάσεις τους και στέλνουν πρέσβεις στην Αθήνα, για να ενημερώσουν για
τις νέες εξελίξεις. Στόχος αυτής της αποστολής είναι αρχικά να κρατήσει τους Αθηναίους
μακριά και να αποτρέψει κάθε αντίδραση και επέμβασή τους στα πράγματα του νησιού. Γι’ αυτό
οι πρέσβεις, όταν φθάνουν παρουσιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις της πόλης τους σαν εσωτερική
τους υπόθεση και σαν προσωπικό τους ζήτημα, που ωστόσο συνέφεραν και την Αθήνα.
Παράλληλα οι αντιπρόσωποι των ολιγαρχικών προσπαθούν να πείσουν τους Κερκυραίους
δημοκρατικούς φυγάδες, που βρίσκονταν εκεί, να μην υποδαυλίσουν την αντίδραση των
Αθηναίων και από κοινού ανατρέψουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Και φαίνεται ότι μερικούς
τους έπεισαν διεγείροντας τα αισθήματα φιλοπατρίας, ίσως πάλι με εκβιασμούς και απειλές, με
υποσχέσεις και δωροδοκίες.
Η επιδίωξή τους όμως να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντίδραση στα σχέδιά τους δεν επετεύχθη,
καθώς όπως ήταν φυσικό οι Αθηναίοι βλέποντας πόσο κατάφωρα θίγονταν τα συμφέροντά
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τους, αντιδρούν άμεσα και σκληρά. Έτσι συλλαμβάνουν τους Κερκυραίους πρέσβεις και όσους
από τους δημοκρατικούς κατάφεραν οι ολιγαρχικοί να πείσουν και τους οδηγούν στην Αίγινα. Η
ενέργεια αυτή των Αθηναίων παρόλο που παραβιάζει τον άγραφο νόμο ασυλίας των πρέσβεων
είναι αναμενόμενη, καθώς στην Κέρκυρα οι ολιγαρχικοί είχαν καταλύσει την έννομη τάξη.
Μονάδες 15

3) Στις δύσκολες αυτές στιγμές, που αρχίζει η εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στη δημοκρατική και
ολιγαρχική παράταξη και οι δύο προσπαθούν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους προσεγγίζοντας
τους δούλους. Οι υποσχέσεις που τους δίνουν προκειμένου να τους πάρουν με το μέρος τους
είναι παρόμοιες και έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας, καθώς
και με το ενδεχόμενο της απελευθέρωσής τους. Οι δούλοι τελικά αποφασίζουν να βοηθήσουν
τους δημοκρατικούς, θεωρώντας τους προφανώς πιο αξιόπιστους από τους ολιγαρχικούς που
μόλις αυθαίρετα είχαν καταλύσει την έννομη τάξη στο νησί. Άλλωστε ήταν φυσικό να νιώθουν
πιο κοντά στους δημοκρατικούς αφού ζούσαν πολλές φορές σε παρόμοιες συνθήκες. Και οι
δημοκρατικοί ανήκαν σε κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα και πιέζονταν από τη
σκληρή συμπεριφορά των πλούσιων ολιγαρχικών στις δουλειές των οποίων εργάζονταν πολλές
φορές μαζί με τους δούλους. Τέλος οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους έπαιξε η
πρόβλεψή τους για την τελική επικράτηση στην εμφύλια διαμάχη των δημοκρατικών
Κερκυραίων. Έτσι πολεμώντας μαζί τους θεωρούσαν ότι θα είχαν περισσότερες ελπίδες να
αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο.
Μονάδες 15

4) ) α. πείθουσι(ν)

παραγίγνεται

ἔπειθον

παρεγίγνετο

πείσουσι(ν)

παραγενήσεται

ἔπεισαν

παρεγένετο

πεπείκασι(ν)

παραγέγονε, παραγεγένηται

ἐπεπείκεσαν

παρεγεγόνει, παρεγεγένητο

β. Οριστική
κατέλαβον
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γ.

κατέλαβες

καταλάβοις

κατέλαβε

καταλάβοι

κατελάβομεν

καταλάβοιμεν

κατελάβετε

καταλάβοιτε

κατέλαβον

καταλάβοιεν

νηὶ: νῆες
τριήρους: τριήρεσι(ν)
νυκτὸς: νυκτῶν
τῷ δήμῳ: τούς δήμους
τῶν οἰκετῶν: (ὦ) οἰκέτα
τὸ πλῆθος: τῷ πλήθει
Μονάδες 10

5)
Α΄ ΣΤΗΛΗ
βέλτιστα
διδάξοντας
ἐπιστροφὴ
ἐλθούσης
Κορινθίας
νυκτὸς
τῆς πόλεως
λιμένα
αὐτῶν
παρακαλοῦντές

Β΄ ΣΤΗΛΗ
κατηγορούμενο
τελική μετοχή
υποκείμενο
χρονική μετοχή
επιθετικός προσδιορισμός
υποκείμενο μετοχής
γενική κτητική
αντικείμενο
γενική διαιρετική
τροπική μετοχή
Μονάδες 10

6) α. ΛΑΘΟΣ
β. ΛΑΘΟΣ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΟ
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ε. ΣΩΣΤΟ
Μονάδες 10

7) ξυγκαλέσαντες: κλήση
εἶπον: έπος
ἡγεῖσθαι: ηγέτης
πράσσειν: πρακτικός
γένηται: γέννηση
ξυλλαβόντες: λήψη
ἔπεισαν: πειθώ
ἔχοντες: σχέση
καταφεύγει: φυγόκεντρος
δούλους: δουλοπρέπεια
Μονάδες 10

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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