ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και για εφτά μέρες όσο έμεινε ο Ευρυμέδοντας αφότου ήρθε με τα
εξήντα πλοία, οι Κερκυραίοι σκότωναν αυτούς από τους συμπολίτες τους
που θεωρούνταν ότι ήταν εχθροί τους, και παρ’ όλο που ισχυρίζονταν ότι
τιμωρούσαν αυτούς που προσπαθούσαν να καταλύσουν τη δημοκρατία,
όμως μερικοί βρήκαν το θάνατο και για προσωπικές έχθρες, και άλλοι από
τους οφειλέτες τους για χρήματα που τους οφείλονταν και κάθε είδους
φόνοι διεπράχθησαν και τίποτα δεν παραλείφτηκε που να μην έγινε, απ’
όσα συνηθίζεται να γίνονται σε τέτοιες περιστάσεις και ακόμα
περισσότερα. Και μάλιστα σκότωνε ο πατέρας το γιο και (μερικοί ικέτες)
απομακρύνονταν από τα ιερά και σκοτώνονταν μπροστά σ’ αυτά, μερικοί
άλλοι επίσης, αφού περικλείστηκαν από τείχος πέθαναν μέσα στο ναό τους
Διονύσου.
2. α) Οι δημοκρατικοί προκειμένου να δικαιολογήσουν τις άνομες πράξεις
τους ισχυρίζονται ότι εξόντωναν όσους είχαν επιχειρήσει να καταλύσουν
τη δημοκρατία. Φαίνεται λοιπόν, ότι προέβαλλαν πολιτικούς λόγους για
να νομιμοποιήσουν τις αγριότητες στις οποίες προέβαιναν.
β) Ο ισχυρισμός των δημοκρατικών ότι εξόντωναν όσους προσπαθούσαν
να καταλύσουν τη δημοκρατία αποτελούσε το πρόσχημα πίσω από το
οποίο κρύβονταν τα πραγματικά αίτια που τους ωθούσαν στη σφαγή. Οι
πραγματικοί λοιπόν, λόγοι ήταν η προσωπική έχθρα και τα χρέη. Οι
δημοκρατικοί ονόμαζαν συνωμότη και σκότωναν αυθαίρετα όποιον
αντιπαθούσαν γιατί σε προσωπικό επίπεδο είχαν διαφορές, καθώς και κάθε
δανειστή τους.
3. Ο ιστορικός ισχυρίζεται ότι συνέβησαν κάθε είδους φόνοι στη διάρκεια
της αιματοχυσίας στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο πατέρας
σκότωνε το γιο, ότι οι ικέτες απομακρύνονταν βίαια από τα ιερά και
σκοτώνονταν και ότι άλλοι περικλείστηκαν από το τείχος στο ιερό του
Διονύσου και πέθαναν από την πείνα. Στη διάρκεια λοιπόν, του εμφυλίου
πολέμου ακόμα και η πατρική αγάπη έγινε μίσος, κάθε ιερός και
απαραβίαστος άγραφος νόμος διασαλεύτηκε και η βαρβαρότητα της
ψυχής κυριάρχησε. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους ικέτες που θεωρούνται

πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα. Πραγματικά αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος
είναι δάσκαλος της βίας και εξαγριώνει τους ανθρώπους.
4. Η στάση του Νικόστρατου φαίνεται ότι είναι φιλάνθρωπη, καθώς
προσπαθεί να τους καθησυχάσει και με ηρεμία να τους απομακρύνει από
τα ιερά. Ο Νικόστρατος απέτρεψε τη σφαγή τους, καθώς δεν άφησε στους
δημοκρατικούς να προβούν σε απάνθρωπες ενέργειες. Πρόκειται για έναν,
φιλάνθρωπο και μετριοπαθή χαρακτήρα, αλλά και για έναν ευφυή
δημοκρατικό, ο οποίος αποσκοπεί να εκτονώσει την κρίση που επηρεάζει
αρνητικά τις βλέψεις των Αθηναίων στην Κέρκυρα. Αντίθετα ο
Ευρυμέδοντας παραμένει απαθής και αδιάφορος μπροστά στις
φρικαλεότητες του πολέμου. Από αδιαφορία ή ανικανότητα επιτρέπει να
συμβεί κάθε είδους θηριωδία χωρίς καθόλου να αναμειχθεί.
5. α) 1-δ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-ζ
β) παραμονή, λάφυρο, παιδότοπος, απόλυση, αδυναμία
6. α) τοῦ ἱκέτου –τῷ ἱκέτη –τῶν ἰκετῶν –τοῖς ἰκέταις
τοῦ δένδρου –τῷ δένδρῳ –τῶν δένδρων –τοῖς δένδροις
τῆς νεὼς –τῆ νηὶ –τῶν νεῶν –ταῖς ναυσὶ
τοῦ δήμου –τῷ δήμῳ –τῶν δήμων –τοῖς δήμοις
τοῦ πατρὸς –τῷ πατρὶ –τῶν πατέρων –τοῖς πατράσι
τοῦ παιδὸς –τῷ παιδὶ –τῶν παίδων –τοῖς παισὶ
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7. τῶν ἱκετῶν =ετερόπωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική
στο πολλοί

ἐν τῷ ἰερῷ = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει
στάση σε τόπο στο διέφθειρον
ἡμέρας= αιτιατική που δηλώνει το χρόνο στο παρέμεινε
ὑπὸ τῶν λαβόντων =εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός ποιητικού
αιτίου στο ὀφειλομένων
ἰδέα = υποκείμενο στο κατέστη.

