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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 Α´. 
Μετάφραση: 
Και (γιατί ήταν ο Πειθίας και εθελοντικά πρόξενος των Αθηναίων και ήταν αρχηγός των 
δηµοκρατικών) αυτοί οι άνδρες τον σύρουν στα δικαστήρια λέγοντας ότι επιχειρεί να 
υποδουλώσει ολοκληρωτικά την Κέρκυρα στους Αθηναίους. Αυτός όµως αφού αθωώθηκε, 
σύρει µε τη σειρά του στα δικαστήρια τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς, 
ισχυριζόµενος ότι έκοβαν υποστηλώµατα των κληµάτων των αµπελιών από το ιερό έδαφος 
του ∆ία και του Αλκίνοου· ο νόµος επέβαλε πρόστιµο για καθένα χωριστά υποστήλωµα ένα 
στατήρα και επειδή αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιµο ύστερα από συµφωνία 
(για το ύψος του), ο Πειθίας (γιατί τύχαινε να είναι µέλος της βουλής) (τους) πείθει να 
εφαρµόσουν το νόµο. Αυτοί (οι ολιγαρχικοί) επειδή ήταν αναγκασµένοι από το νόµο (να 
πληρώσουν το επιδικασµένο πρόστιµο) και συνάµα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο είναι 
ακόµη µέλος της βουλής, σκοπεύει να παρακινήσει πειστικά το λαό να θεωρεί τους ίδιους µε 
τους Αθηναίους φίλους και εχθρούς, οργάνωναν συνωµοσία και αφού πήραν µαχαίρια και 
µπήκαν ξαφνικά µέσα στο βουλευτήριο, σκοτώνουν τον Πειθία και άλλους και από τους 
βουλευτές και από τους ιδιώτες περίπου εξήντα· Κάποιοι της ίδιας πολιτικής παράταξης µε τον 
Πειθία, λίγοι, κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη που ήταν ακόµη παρούσα. 

 
Β´. 
1.  
Το κατηγορητήριο εναντίον του Πειθία ήταν πολιτικό και ως εκ τούτου πολύ δύσκολο 
νααποδειχθεί στο δικαστήριο γι' αυτό και αθωώθηκε. Κατηγορήθηκε ότι επιχειρεί να 
υποδουλώσει ολοκληρωτικά την Κέρκυρα στους Αθηναίους. 
Από την άλλη η αντιµήνυση του Πειθία κατά των αντιπάλων του είχε χαρακτήρα και κυρίως 
περιεχόµενο ποινικό. Κατηγορήθηκαν οι 5 πλουσιότεροι ότι έκοψαν κρυφά υποστηλώµατα για 
τα αµπέλια τους από το ιερό δάσος του ∆ία και του Αλκίνοου. Σαφώς µια ποινική κατηγορία 
είναι πιο εύκολο να αποδειχτεί, τη στιγµή µάλιστα που τα υποστηλώµατα ήταν εύκολο να 
καταµετρηθούν. 

 
2.  
∆ύο ήταν τα αίτια του πραξικοπήµατος των ολιγαρχικών: 
1ον οικονοµικό, ότι δηλαδή δεν µπορούσαν να διαπραγµατευτούν το ύψος του προστίµου. 
και 2ον κυρίως πολιτικό, εφόσον ο Πειθίας ήθελε να µεταστρέψει τον κερκυραϊκό λαό και δια-
λύοντας µια κατάσταση ευπαθούς ισορροπίας να φέρει την Κέρκυρα από τη θέση της αµυντι-
κής συµµαχίας µε την Αθήνα στη θέση της επιθετικής συµµαχίας µ' αυτήν. 
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3. υπαγωγή,   λόγος,  τοµή,   λαβή,   παρουσία 
 

4.  
Βιβλίο Θουκυδίδη Ιστορία 
Εισαγωγή, σελίδα 10 «Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος... των ιστορούµενων». 
σελίδα 8 «Τα πρώτα σπέρµατα ιστορικότητας ... Εκαταίος ο Μιλήσιος». 

 
 

5.  
Βιβλίο, Θουκυδίδη Ιστορία  
Εισαγωγή, σελ. 10 από «Σηµαντική θέση... σελίδα 11 ...το ενδιαφέρον του αναγνώστη». 

 

Γ´  

1.  
Μετάφραση αδίδακτου κειµένου 
Και αφού στάλθηκε ο Τιµησίθεος, έφτασε οδηγώντας τους αρχηγούς. Αφού λοιπόν έφτασαν, 
συγκεντρώθηκαν και οι αρχηγοί των Μεσσύνοικων και οι στρατηγοί των Ελλήνων και είπε ο 
Ξενοφώντας, εξηγούσε ο Τιµησίθεος· Μοσσύνοικοι εµείς θέλουµε να διασωθούµε προχω-
ρώντας προς την Ελλάδα· γιατί πλοία δεν έχουµε· αυτοί όµως µας εµποδίζουν, για τους οποί-
ους ακούµε ότι είναι εχθροί σας. Αν λοιπόν θέλετε είναι δυνατό σε σας να µας πάρετε (στο 
πλευρό σας) ως συµµάχους και να τους εκδικηθείτε, αν ποτέ σε κάτι αυτοί σας έβλαψαν και 
στο εξής αυτοί να είναι υπήκοοι σας. Αν όµως µας αφήσετε, εξετάστε από πού πάλι θα λάβετε 
(είναι δυνατό να λάβετε) τόσο µεγάλη (στρατιωτική) δύναµη για σύµµαχο. 
 

2α. Πλοῖον γάρ οὐκ ἔχω· κωλύει δέ οὗτος ἐµέ ὅν ἀκούω πολέµιον εἶναι. 
 

β. ἄκουε " λαβέ – σύνελθε 
 

3α.  
βουλόµεθα ←   Υποκ.: ἡµείς 
διασωθῆναι  ←   Υποκ.: ἡµείς (ταυτοπροσωπία) 
κωλύουσι      ←   Υποκ.: οὗτοι  
ἀκούομεν     ←   Υποκ.: ἡµείς 
εἶναι ←   Υποκ.: οὓς (ετεροπροσωπία) 

 

  β.  εἰ + οριστική  → οριστική + τελικό απαρέµφατο  
  (υπόθεση)            (απόδοση) 
1ο είδος: Πραγµατικό 
Μετατροπή στο 3ο είδος: 
Θεωρία:  Εἰ + ευκτική →  δυνητική ευκτική 
Εφαρµογή: Εἰ οὖν βούλοισθε, ἐξείη ἄν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν συµµάχους. 

 


