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Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Κεφ. 73–74

[73.1] Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεµπον
ἀµφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούµενοι˙ καὶ τῷ
µὲν δήµῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύµµαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς
ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.

[74.1] ∆ιαλιπούσης δ᾽ ἡµέρας µάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆµος χωρίων τε ἰσχύι
καὶ πλήθει προύχων αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολµηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ
τῶν οἰκιῶν τῷ κεράµῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑποµένουσαι τὸν θόρυβον. [2] Γενοµένης δὲ
τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι µὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆµος τοῦ τε νεωρίου
κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐµπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς
ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως µὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόµενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας,
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ὥστε καὶ χρήµατα πολλὰ ἐµπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα
διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεµος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. [3] Καὶ οἱ µὲν
παυσάµενοι τῆς µάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν καὶ ἡ
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Κορινθία ναῦς τοῦ δήµου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ
ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκοµίσθησαν.

Σηµείωση: να αξιοποιήσετε τα παραπάνω αποσπάσµατα, για να τεκµηριώσετε όλες τις
απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερµηνευτικές ερωτήσεις, κάνοντας τις αντίστοιχες
κειµενικές αναφορές.
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Να αποδοθεί στη νέα ελληνική γλώσσα το παρακάτω απόσπασµα: «Tῇ δ᾽
ὑστεραίᾳ… αὐτήν».
Μονάδες 30

Β.1α. Να εντοπίσετε στο κείµενο, να καταγράψετε και να εξηγήσετε όλους τους
παράγοντες που συντέλεσαν στη νίκη των δηµοκρατικών κατά την τέταρτη
µέρα των εχθροπραξιών µεταξύ αυτών και των ολιγαρχικών αντιπάλων τους.
Μονάδες 10

Β.1β. Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι ολιγαρχικοί, µόλις αντιλήφθηκαν την
επικράτηση των αντιπάλων τους; Πού αποδίδει ο Θουκυδίδης τις ενέργειες
αυτές; Να καταγράψετε τις λέξεις που αποκαλύπτουν την ψυχολογική τους
κατάσταση.
Μονάδες 10

Β.1γ. ΠΑΡΑΘΕΜΑ

Στο 3.82.2 ο Θουκυδίδης αποδίδει στον πόλεµο τον χαρακτηρισµό «δάσκαλος της
βίας». Να εξηγήσετε γιατί έχει αυτή την άποψη, εξετάζοντας παράλληλα τη
µεταµόρφωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς και ειδικά αυτή των γυναικών (βάσει
και του κεφαλαίου 74) µε δεδοµένη τη θέση τους στην κοινωνία της εποχής;

Μονάδες 10
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[3.82.2] Οι εµφύλιες συγκρούσεις έφεραν µεγάλες κι αµέτρητες συµφορές στις
πολιτείες, συµφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του
ανθρώπου, συµφορές που µπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κ' έχουν
διαφορετική µορφή ανάλογα µε τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν ευηµερή ο
κόσµος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεµοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες
φοβερές. Αλλ' όταν έρθη ο πόλεµος που φέρνει στους ανθρώπους την καθηµερινή
στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ' ερεθίζει τα πνεύµατα του πλήθους σύµφωνα µε
τις καταστάσεις που δηµιουργεί.

Β.2.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω
διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί
σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη:
α. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι η αρχαία αττική του 5ου αιώνα.
β. Χαρακτηριστικά του θουκυδίδειου ύφους είναι η χρήση του ουδετέρου του
επιθέτου, η συνεχής χρήση των αντιθέσεων και τα απλά ρήµατα χωρίς
προθέσεις.
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γ. Ο Θουκυδίδης δεν έζησε µέχρι το τέλος του πολέµου.
δ. Μέθοδοι που ακολούθησε ο ιστορικός είναι η αυτοψία, η συλλογή και
αξιολόγηση πληροφοριών, η µελέτη επίσηµων κειµένων και κρατικών
αρχείων.
ε. Στις δηµηγορίες, που αποτελούν σηµαντικό στοιχείο στην επιστηµονική
ανάλυση των γεγονότων, ο ιστορικός δηλώνει ότι δεν αποµακρύνθηκε από
την κεντρική ιδέα των λόγων και τις έγραψε αυτολεξεί.
Μονάδες 10

Β.3.α. Να ενώσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντίστοιχες οµόρριζες της στήλης Β
(Μονάδες 5):
ΣΤΗΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.

Α

διαλιπούσης
δείσαντες
ἐπίφορος
παυσάµενοι
ὑπεξανήγετο

ΣΤΗΛΗ

Β

i. αγωγός
ii. οισοφάγος
iii. υπόλοιπο
iv. κατάληψη
v. κάτοχος
vi. δέος
vii. ανάπαυλα
viii. ανησυχία
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Β.3.β. Με το τελευταίο συνθετικό των παρακάτω λέξεων να γράψετε µία σύνθετη
λέξη (ουσιαστικό ή επίθετο) στα νέα ελληνικά: ξυνεπελάβοντο, διαλιπούσης,
προύχων, εἰσιτήριο, ὑπεξανήγετο. (Μονάδες 5)
Μονάδες 10
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Β.4.α. Να γράψετε τον γραµµατικό τύπο που ζητείται για καθέναν από τους
παρακάτω ονοµατικούς τύπους (Μονάδες 5):
−
−
−
−
−

κεράµῳ:
γυναῖκες:
σφᾶς:
ναῦς:
πολλοί:

την ονοµαστική του ενικού,
την κλητική του ενικού,
την αιτιατική του ενικού, στο ίδιο πρόσωπο,
τη δοτική του πληθυντικού,
τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος.
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Β.4.β. Να γράψετε τον γραµµατικό τύπο που ζητείται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηµατικούς τύπους (Μονάδες 5):
−

διαλιπούσης:

−

νικᾷ:

−

προύχων:

−

γενοµένης:

−

το
απαρέµφατο
του
ενεργητικού
παρακειµένου,
την αιτιατική του ενικού, του ουδετέρου
γένους της µετοχής, στον ίδιο χρόνο και στην
ίδια φωνή,
το β΄ πληθυντικό της προστακτικής, στον
αόριστο β΄ και στην ίδια φωνή,
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής, του
αορίστου β΄, στην ίδια φωνή,

διεκοµίσθησαν: τη δοτική του πληθυντικού, του αρσενικού
γένους της µετοχής, στον ίδιο χρόνο και στην
ίδια φωνή.
Μονάδες 10

Β.5.α. Να κάνετε πλήρη συντακτικό χαρακτηρισµό των ακόλουθων λέξεων
(µονάδες 6):
−
−
−
−
−
−

τῶν οἰκετῶν…
ξύµµαχον…
ἡµέρας…
δείσαντες…
διαφθαρῆναι…
ἐν φυλακῇ…
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Β.5.β. Να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση (είδος, εισαγωγικό στοιχείο,
εκφορά, λειτουργία) των παρακάτω προτάσεων (µονάδες 4):
− µὴ αὐτοβοεὶ… κρατήσειεν ἐπελθὼν,
− εἰ ἄνεµος ἐπεγένετο… αὐτήν.
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