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Κείμενο
Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ
τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ
ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ
πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. Kαὶ ἔπρασσον οὗτοι ,
ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν
πόλιν. Kαὶ ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν
καὶ ἐς λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν
ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπ ερ καὶ
πρότερον. Kαὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ
δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες
Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. Ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει
αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνε ιν χάρακας ἐκ
τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην χάρακα
ἐπέκειτο στατήρ.
Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν
καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ
Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ
χρήσασθαι.Οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν
Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς
Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες
ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν
κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ
τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη
κατέφυγον ἔτι παροῦσαν.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα :₍₍ Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι… ἐπέκειτο στατήρ₎₎
30 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β1. Πώς κρίνετε την απόφαση του Πειθία να οδηγήσει κι αυτός με τη σειρά του
τους αντιπάλους του σε δίκη; Η απάντησή σας θα πρέπει να βασιστεί σε κριτήρια
α) ηθικά και β) πολιτικά.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β2. ₍₍τὴν πόλιν, νεὼς, ἄνδρες, χάρακα, τοῦ τεμένους, ἱκετῶν₎₎ : Να γραφούν οι
πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των παραπάνω τύπων.
12 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β3. ₍₍ἔπρασσον, προσποιησαι, καταδουλοῦν₎₎: Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους
τύπους και να κάνετε χρονική αντικατάσταση.
12 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β4. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἦλθον
ἐψηφίσαντο
ὑπάγουσιν
πείθει
8 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β5. ₍₍πεπεισμένοι, ταξάμενοι₎₎: Να κλιθει η οριστική και η προστακτική του
χρόνου στον οποίο βρίσκονται οι τύποι.
8 ΜΟΝΑΔΕΣ
Γ. ₍₍ὑπὸ Κορινθίων, μετιόντες, ἐθελοπρόξενός, αὐτῶν, στατήρ, ἱκετῶν ὤν,
ἐγχειρίδια, ἐσελθόντες, βουλευτῶν₎₎: Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των
παραπάνω λέξεων του κειμένου.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Δ. Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω:
επανάσταση=
άφεση=
πειθώ=
αγωγός=
εγγύηση=
10 ΜΟΝΑΔΕΣ

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

