
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1] Αφού λοιπόν έκαμαν 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 μένοντας ουδέτεροι ούτε τον ένα ούτε τον άλλο να μην δέχονται παρά μόνο όταν έρχονται με ένα πλοίο, ενώ πλοία σε μεγαλύτερο αριθμό να τα θεωρούν εχθρικά. Και αφού μίλησαν, ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν την πρότασή τους. Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα πρέσβεις αμέσως για να εξηγήσουν για όσα έγιναν πως 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.  2] Οι πραξικοπηματίες συγκάλεσαν τον Κερκυραϊκό λαό σε συνέλευση για να διαβεβαιώσουν όλους τους πολίτες ότι έκαναν το καλύτερο για την πόλη τους. Ζήτησαν δηλαδή τη συναίνεση του λαού για τη νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών τους. Έδωσαν λοιπόν μια επίφαση δημοκρατικής νομιμότητας και παρουσιάστηκαν ως προστάτες και σωτήρες της πατρίδας. Επίσης κατήργησαν την επιμαχία με την Αθήνα περιορίζοντας την επιρροή της Αθήνας στο νησί. Τήρησαν πολιτική ουδετερότητας και έτσι προστάτευαν την Κέρκυρα από την εμπλοκή της στα δεινά μεταξύ Αθήνας – Σπάρτης. Ολοκληρώνοντας ανάγκασαν το λαό να δεχτεί τις αποφάσεις τους εκβιάζοντας στην πραγματικότητα τη λαϊκή βούληση. Τέλος έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα, για να εξηγήσουν στους Αθηναίους ότι οι εξελίξεις συνέφεραν τους ίδιους και για να πείσουν τους δημοκρατικούς Κερκυραίους φυγάδες να μην υποκινήσουν την αντίδραση των Αθηναίων εναντίον των Κερκυραίων ολιγαρχικών.  



 

 

3] α. Οι Αθηναίοι σε μια δυναμική αντίδραση συνέλαβαν τους Κερκυραίους πρέσβεις και τους μετέφεραν στην Αίγινα για ασφάλεια.   β. Η σύλληψη των πρέσβεων που θεωρούνταν πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα, ήταν βέβαια αντίθετη με τους κανόνες του «διεθνούς δικαίου» όμως δικαιολογείται, γιατί μετά την κατάλυση της έννομης τάξης δεν εκπροσωπούσαν πια τη νόμιμη κυβέρνηση, αλλά ήταν πραξικοπηματίες. Επιπλέον και οι ίδιοι έδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά, αφού άσκησαν προπαγάνδα στους φυγάδες.  4. Ο φαινομενικός λόγος της απελευθέρωσής τους ήταν ότι πλήρωσαν γι’ αυτούς οι Κορίνθιοι εγγύηση 800 ταλάντων. Όμως το υπέρογκο αυτό ποσό αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός λόγος ήταν για να προσαρτήσουν την Κέρκυρα στην Κόρινθο, απομακρύνοντας την επιρροή της Αθήνας.   5. δράσαντες, ξυγκαλέσαντες, δουλωθεῖεν, ἡγεῖσθαι, πέμπουσι, πεπραγμένων, καταπεφευγότας, πείσοντας, γένηται, ξυλλαβόντες.  6. ταῦτα, βελτίονα / βελτίω, αἱ γνῶμαι, νεῶν, τοῖς πράγμασι(ν), εἴπωσι(ν), κατέφευγες, καταλαμβάνοιεν, ἔσχηκας, εἶναι.  7. ταῦτα= υποκείμενο στο εἴη (αττική σύνταξη) ὑπ’ Ἀθηναίων= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο δουλωθεῖεν ἄν ἐπικυρῶσαι= αντικείμενο του ἠνάγκασαν, τελικό απαρέμφατο περὶ τῶν πεπραγμένων= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο διδάξοντας πείσοντας= τελική μετοχή συνημμένη στο πρέσβεις τριήρους= υποκείμενο της απόλυτης μετοχής ἐλθούσης ἀφικομένης= γενική απόλυτη χρονική μετοχή με υποκείμενο τῆς νυκτὸς ἐς τὴν ἀκρόπολιν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης στο καταφεύγει τὴν ἀγορὰν= αντικείμενο στο κατέλαβον αὐτῶν= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο πολλοὶ. 


