Απαντήσεις στο διαγώνισμα Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Λυκείου
(7-11-2021)
1. Αφού έκαναν αυτά και συγκέντρωσαν τους Κερκυραίους, είπαν ότι αυτά
και ήταν τα καλύτερα και δεν επρόκειτο με κανένα τρόπο να
υποδουλωθούν από τους Αθηναίους και στο εξής να μη δέχονται κανέναν
από τους δυο εμπόλεμους παρά μόνο, αν εμφανίζονταν με ένα πλοίο
απέχοντας από κάθε πολεμική κινητοποίηση, ενώ μεγαλύτερη παρουσία
πλοίων να θεωρηθεί εχθρική. Μόλις είπαν αυτά, τους ανάγκασαν να
επικυρώσουν τη γνώμη τους. Στέλνουν δε και στην Αθήνα αμέσως
πρεσβευτές και για να τους εξηγήσουν τα όσα είχαν γίνει, όπως τους
συνέφερε, και για να πείσουν όσους είχαν καταφύγει εκεί να μην κάνουν
καμιά εχθρική ενέργεια έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποια αντίδραση.
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2. Οι ολιγαρχικοί με το κλίμα ψυχολογικής βίας και τρομοκρατίας που
δημιουργούν εξαναγκάζουν τους Κερκυραίους να επικυρώσουν την
πρότασή τους για ουδετερότητα. Καταλύεται έτσι η ίδια η ουσία της
λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, δηλαδή η ελευθερία στη λήψη των
αποφάσεων. Η πολιτική αυτή φενάκη των ολίγων εκφράζεται
εναργέστατα από τις ίδιες τις αντιφατικές ενέργειές τους: από τη μια
συγκαλούν την εκκλησία του δήμου, από την άλλη όμως δεσμεύουν τη
βούληση του δημοκρατικού αυτού οργάνου.
Οι ολιγαρχικοί συγκάλεσαν συνέλευση του λαού, για να συζητήσουν τις
πολιτικές εξελίξεις και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον της πόλης
δείχνοντας ότι σέβονται τους δημοκρατικούς δεσμούς. Όμως, δεν έγινε
συζήτηση ούτε ψηφοφορία, αλλά ύστερα από μια τυπική συνέλευση, οι
ολιγαρχικοί ανάγκασαν το λαό να επικυρώσει τις αποφάσεις τους. Άρα,
χρησιμοποίησαν ένα δημοκρατικό θεσμό με τρόπο αυταρχικό, για να
επιβάλουν τη δική τους βούληση.
3. Ο Θουκυδίδης μεταφέρει τη δράση από την Αθήνα στην Κέρκυρα
χρησιμοποιώντας τη φράση «Ἐν δὲ τούτῳ …». Η άφιξη ενός πολεμικού
πλοίου από την Κόρινθο και των Λακεδαιμονίων πρέσβεων παρέχει την
αναμενόμενη ευκαιρία στους ολιγαρχικούς, οι οποίοι επιτίθενται κατά των
δημοκρατικών και τους νικούν σε μάχη. Ο φόνος του Πειθία είναι η αρχή
του εμφυλίου πολέμου, αλλά από το σημείο αυτό της θουκυδίδειας
αφήγησης η εμφύλια σύρραξη γενικεύεται και οι δύο αντίπαλες
παρατάξεις θα οδηγηθούν σε φρικαλεότητες. Είναι σαφές ότι η νέα
σπαρτιατική αποστολή που έσπευσε στην Κέρκυρα στάλθηκε ως άμεση
αντίδραση στις προηγηθείσες ενέργειες των Αθηναίων και είχε σκοπό την
ανάληψη δραστικών πρωτοβουλιών και τη δυναμική εκκαθάριση της
πολιτικής κατάστασης προς όφελος των Κερκυραίων ολιγαρχικών και κατ'

επέκταση των συμφερόντων της Σπάρτης. Η παρέμβαση της Σπάρτης στα
εσωτερικά της Κέρκυρας είναι πλέον απροκάλυπτη.
4. Σύμφωνα με το μεταφρασμένο απόσπασμα, όσοι κατάφεραν να
διασωθούν από την τρομοκρατική ενέργεια των ολιγαρχικών στη Βουλή
της Κέρκυρας κατέφυγαν στο αθηναϊκό καράβι που παρέμενε ακόμα στο
νησί. Άρα, κάποιοι λίγοι δημοκρατικοί Κερκυραίοι μετέβησαν στην Αθήνα
για ασφάλεια μετά το πραξικόπημα. Σε αυτούς αναφέρεται η μετοχή «τούς
καταπεφευγότας». Αυτούς είχαν στόχο να πείσουν οι πρέσβεις των
ολιγαρχικών Κερκυραίων να μην κάνουν καμία εχθρική ενέργεια έτσι,
ώστε να μην υπάρξει κάποια αντίδραση.
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5.
Δράσαντες - δράση
ἐπικυρῶσαι – επικύρωση
ξυλλαβόντες - σύλληψη

ξυγκαλέσαντες - κάλεσμα
πράσσειν - πράξη

6.
νηί: ἡ ναῡς και αἱ νῆες
γνώμην: τάς γνώμας
πρέσβεις: τοῡ πρεσβευτοῡ και τῶν πρέσβεων
δήμῳ: τοῑς δήμοις
εἴη: ἐστί
πέμπουσι: ἔπεμπον και ἔπεμψαν
πράσσειν: πράξειν

7. α. ἐπικυρῶσαι: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρ. ἠνάγκασαν
ἐς τὰς Ἀθήνας: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου (κίνηση)
στο ρ. πέμπουσι
πρέσβεις: αντικείμενο στο ρ. πέμπουσι
ἐπιστροφὴ: υποκείμενο στο ρ. γένηται
Λακεδαιμονίων: επιθετικός προσδιορισμός στο πρέσβεων
β. «ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη»: ii) δευτερεύουσα ονοματική ειδική
πρόταση
«Ὡς δὲ εἶπον»: ii) δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση
8.
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