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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Α. 

Αφού (οι ολιγαρχικοί) έπραξαν αυτό και αφού κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους, 

(τους) είπαν ότι αυτά και συμφερότατα ήταν και ότι δε θα υποδουλώνονταν με κανέναν 

τρόπο πια από τους Αθηναίους και στο εξής, μένοντας ουδέτεροι, να μη δέχονται κανέναν 

από τους δύο, παρά μόνο (αν έρχονται) με ένα πλοίο, ενώ μεγαλύτερο αριθμό πλοίων να τον 

θεωρούν εχθρικό. Κι αφού είπαν (αυτά), ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν την 

πρότασή τους. Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα πρέσβεις αμέσως, για να εξηγήσουν σχετικά 

με όσα έχουν γίνει, ότι ήταν συμφέροντα (για τους Αθηναίους) και για να πείσουν όσους  

(=Κερκυραίους) είχαν καταφύγει εκεί να μην κάνουν καμία εχθρική ενέργεια, για να μην 

υπάρξει καμία αντεκδίκηση. 

Β.1. 

Οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι, μετά το πραξικόπημά τους με τη δολοφονία του Πειθία και 

αρκετών ομοϊδεατών του, συγκάλεσαν τους Κερκυραίους σε συνέλευση, με σκοπό να 

συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και να λάβουν σχετικές αποφάσεις δείχνοντας ότι 

σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς και στην προκειμένη περίπτωση την εκκλησία του 

δήμου.  

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια επίφαση δημοκρατικής νομιμότητας που 

εκφράζεται μέσα από την πρόθεσή τους να στερήσουν από τον λαό τη δυνατότητα έκφρασης 

οποιασδήποτε προσωπικής άποψης αλλά και της ελεύθερης ψηφοφορίας. Καλούν, λοιπόν, 

τον λαό, για να τον αναγκάσουν να επικυρώσει τις προαποφασισμένες προτάσεις τους χωρίς 

να δώσουν περιθώρια συζήτησης, διαφωνίας ή έστω αντιπρότασης.  

Συνεπώς, η αντιφατική συμπεριφορά των ολιγαρχικών έγκειται στην αξιοποίηση ενός 

δημοκρατικού θεσμού με τυραννικό τρόπο αποκαλύπτοντας τις αυταρχικές διαθέσεις τους 

ως προς την άσκηση της εξουσίας. 

Β.2. 

Η αποστολή πρέσβεων στην Αθήνα θεωρείται ευφυής διπλωματικός ελιγμός για δύο λόγους: 

α) ήθελαν να αποφύγουν την επέμβαση των Αθηναίων πείθοντάς τους ότι οι εξελίξεις ήταν 

συμφέρουσες και για τους ίδιους και β) είχαν σκοπό να αποτρέψουν την ενδεχόμενη 

προσπάθεια των δημοκρατικών Κερκυραίων, που είχαν καταφύγει στην Αθήνα μετά το 

πραξικόπημα των ολιγαρχικών, να ανατρέψουν τη νέα πολιτική κατάσταση κατά την οποία 

κυρίαρχοι ήταν οι ολιγαρχικοί. 

Επομένως, η αποστολή πρεσβείας στην Αθήνα ήταν μια έξυπνη κίνηση που αποσκοπούσε 

στην εδραίωση της κυριαρχίας των ολιγαρχικών στην Κέρκυρα εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο 

ανατροπής τους. Έτσι, πίστευαν ότι και θα είχαν υπό έλεγχο τους δημοκρατικούς 
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Κερκυραίους και θα μπορούσαν να προσαρτήσουν το νησί στην Κόρινθο υλοποιώντας τον 

αρχικό τους στόχο. 

Β.3.  

α) Πρόστιμο καταδικάστηκαν να πληρώσουν οι πέντε πιο πλούσιοι από τους ολιγαρχικούς 

που έσυραν εξαρχής τον Πειθία στο δικαστήριο κατηγορώντας τον για προδοσία και 

συγκεκριμένα για επιθυμία υποδούλωσης της Κέρκυρας στην Αθήνα. Όταν, λοιπόν, ο 

Πειθίας αθωώθηκε, τους έκανε αντιμήνυση για αδικήματα κοινωνικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα κατηγορώντας τους ότι κόβουν τις βέργες που στηρίζουν τα κλήματα των 

αμπελιών που βρίσκονταν στα ιερά εδάφη του Δία και του Αλκίνου. Στην ουσία, αυτοί οι 

άντρες ανήκαν στους αιχμαλώτους, τους οποίους συνέλαβαν οι Κορίνθιοι στις ναυμαχίες για 

την Επίδαμνο, που αφέθηκαν ελεύθεροι, για να προσαρτήσουν το νησί στην Κόρινθο. 

β) Όταν, λοιπόν, οι εν λόγω άνδρες καταδικάστηκαν να πληρώσουν βαρύτατο πρόστιμο, 

κάθονταν στους ναούς ως ικέτες. Οι ικέτες ήταν πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα και ο 

θεσμός της ικεσίας πανελλήνια αναγνωρισμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι 

άνθρωποι που κατέφευγαν σε ιερούς χώρους (συνήθως επρόκειτο για ναούς ή βωμούς) 

ζητώντας άσυλο, βρίσκονταν υπό την προστασία του θεού και κάθε προσπάθεια βίαιης 

απομάκρυνσής τους από τον ιερό χώρο ή κακοποίησής τους λογιζόταν ως πράξη ιερόσυλη, 

επέφερε δε πάντοτε συμφορές στο πρόσωπο ή στην πόλη που επεδείκνυε ασέβεια προς τους 

ικέτες. 

Γ.1. 

Δράσαντες : απόδραση, εἶπον : διάλογος, δέχεσθαι : αποδοχή, ἠνάγκασαν : εξαναγκασμός, 

πέμπουσι : νηοπομπή. 

Γ.2. 

α) νηί  ναυσίν, γνώμην  γνώμας, πρέσβεις  πρεσβευτήν, Κερκυραίους  Κερκυραῖον, 

ἐπιστροφή  ἐπιστροφαί. 

β) 

 

 

 

 

Οριστική πέμπουσι  

Υποτακτική πέμπωσι  

Ευκτική πέμποιεν 

Προστακτική πεμπέτωσαν / πεμπόντων 

Απαρέμφατο πέμπειν 

Μετοχή πέμποντες 

 

Δ. 1-β, 2-ζ, 3-γ, 4-ε, 5-α. 

Ενεστώτας ἀναγκάζουσι  

Παρατατικός ἠνάγκαζον 

Μέλλοντας ἀναγκάσουσι  

Αόριστος ἠνάγκασαν 

Παρακείμενος ἠναγκάκασι  

Υπερσυντέλικος ἠναγκάκεσαν 
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Ε. 

τὴν γνώμην : αντικείμενο του απαρεμφάτου «ἐπικυρῶσαι». 

ἐς τὰς Ἀθήνας : εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης στο ρήμα «πέμπουσι». 

πείσοντας : τελική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος «πρέσβεις». 

ὅσους : αντικείμενο στο ρήμα «ἔπεισαν». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


