
Ειρήνη Απέργη Σελίδα 1 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

Α. 

Κι όταν έγινε η υποχώρηση αργά το απόγευμα, επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί μήπως οι 

δημοκρατικοί, αφού επιτεθούν, καταλάβουν τον ναύσταθμο με αιφνιδιαστική έφοδο και τους 

σκοτώσουν, έβαλαν φωτιά στα σπίτια (που ήταν) γύρω από την αγορά και στα σπίτια, που 

κατοικούσαν πολλές οικογένειες (με ενοίκιο), για να μην υπάρχει δρόμος προσέγγισης (στον 

ναύσταθμο), χωρίς να «λυπούνται» ούτε το δικό τους ούτε ξένο (σπίτι), ώστε και πολλά 

πράγματα εμπόρων κάηκαν εντελώς και η πόλη κινδύνεψε να καταστραφεί ολόκληρη, αν 

φυσούσε άνεμος τη φωτιά με κατεύθυνση προς αυτήν. Και αυτοί (δημοκρατικοί-ολιγαρχικοί), 

αφού σταμάτησαν τη μάχη, καθώς και τα δύο στρατόπεδα απείχαν από πολεμικές ενέργειες, 

τη νύχτα βρίσκονταν σε επιφυλακή· 

Β.1. 

Η φράση «παρὰ φύσιν» σημαίνει «σε αντίθεση προς τη γυναικεία φύση». Οι γυναίκες, 

συνήθως, είναι ευαίσθητες και συναισθηματικές · δεν αντέχουν ψυχικά τους θανάτους, τους 

τραυματισμούς και τους κινδύνους της μάχης. Ο πόλεμος θεωρείται έργο των ανδρών, 

εφόσον διαθέτουν αντοχή και πολεμικές ικανότητες. 

Στο σημείο αυτό ο Θουκυδίδης προβάλλει έντονα τον ενεργό ρόλο των γυναικών και τη 

βοήθεια που παρείχαν στους δημοκρατικούς στους αγώνες τους κατά των ολιγαρχικών. Οι 

γυναίκες, λοιπόν, ξεπερνώντας τα «κωλύματα» της φύσης τους κατάφεραν να δείξουν 

ψυχραιμία και τόλμη, όταν συνειδητοποίησαν ότι κινδυνεύουν τόσο τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα όσο και η ίδια η πατρίδα τους. Γίνονται, λοιπόν, μαχήτριες και αγωνίστριες και 

συνεισφέρουν δυναμικά στον αγώνα βοηθώντας τους δικούς τους όπως μπορούν. 

Β.2.  

Οι ολιγαρχικοί, μετά την ήττα τους από τους δημοκρατικούς, υποχώρησαν στο εσωτερικό της 

Κέρκυρας κι επειδή φοβήθηκαν μήπως οι εχθροί τους καταλάβουν τον ναύσταθμο, όπου 

φυλάσσονταν τόσο τα πλοία τους όσο και το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού τους, έβαλαν 

φωτιά στην αγορά. Η εν λόγω πράξη τους αποσκοπούσε στο να καθυστερήσουν τη νέα 

επίθεση των δημοκρατικών εμποδίζοντας τη μοναδική τους προσέγγιση προς το λιμάνι. Έτσι, 

οι ίδιοι θα κέρδιζαν χρόνο, ώστε να καταφέρουν να ανασυνταχθούν και να οργανώσουν 

καλύτερα την άμυνά τους. 

Η ενέργειά τους αυτή ήταν μια πράξη απελπισίας που αποδεικνύει τον βαθμό της 

απελπισίας στην οποία είχαν περιέλθει λόγω του ανεξέλεγκτου φόβου τους. Τη στιγμή 

εκείνη κυριάρχησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησής τους, το οποίο τους εμπόδισε να 

σκεφτούν ψύχραιμα και λογικά. Έδρασαν, λοιπόν, παράλογα, εφόσον έθεσαν σε κίνδυνο 
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ολόκληρη την πόλη που θα καταστρεφόταν ολόκληρη αν ο άνεμος φυσούσε τη φωτιά με 

κατεύθυνση προς αυτήν, και εγωιστικά, διότι αδιαφόρησαν για τα σπίτια και τις περιουσίες 

των άλλων πολιτών. 

Β.3. 

Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και προς την πολιτεία καθορίζονται από κανόνες δικαίου 

και ηθικής. Ο όρκος του ανθρώπου για σεβασμό και τήρηση των κανόνων αυτών αποτελεί 

εγγύηση για ειρηνική συμβίωση, καθώς με τον όρκο του επικαλείται τους θεούς ως μάρτυρες 

της συμφωνίας του ή ως τιμωρούς σε περίπτωση παραβίασής της. 

Ωστόσο, μία από τις ολέθριες συνέπειες του εμφυλίου πολέμου είναι η διασάλευση της 

ευστάθειας και της ευρυθμίας της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των ανθρώπων. Σε μια 

τέτοια κατάσταση οι άνθρωποι ορκίζονται είτε γιατί βρίσκονται σε αδιέξοδο είτε γιατί 

εξαναγκάζονται χωρίς να πιστεύουν ουσιαστικά στην αξία και τη βαρύτητα του όρκου. Γι’ 

αυτό, λοιπόν, εύκολα γίνονται επίορκοι, χωρίς καμία ντροπή να τους βαραίνει, και μάλιστα 

χλευάζουν τους αποδέκτες των όρκων θεωρώντας τους εύπιστους και αφελείς. 

Γ.1. 

ελλιπής : Διαλιπούσης, προκατάληψη : ξυνεπελάβοντο, βλήμα : βάλλουσαι, δεισιδαιμονία : 

δείσαντες, λαθραίος : λαθόντες. 

Γ.2. 

ἐγένετο, νικῷτε, γύναι, τολμηρότερον, φύσεσιν, ὀλίγιστοι/ ἐλάχιστοι/ (ἥκιστα), ἔφοδε, 

κεκινδυνεύκαμεν, παντός, πλέον. 

Δ. 

α-Σ, β-Σ, γ-Σ, δ-Λ, ε-Σ. 

Ε. 

τολμηρῶς : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα «ξυνεπελάβοντο». 

τὸν θόρυβον : αντικείμενο της τροπικής μετοχής «ὑπομένουσαι». 

Κορινθία : επιθετικός προσδιορισμός στο «ναῦς». 

κεκρατηκότος : χρονική μετοχή, γενική απόλυτη (υποκ.: τοῦ δήμου). 

ἐς τὴν ἤπειρον : εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο στο ρήμα «διεκομίσθησαν». 

 

 

 

 


