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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Α. 

Οι περισσότεροι όμως από τους ικέτες, όσοι δεν πείστηκαν (στους δημοκρατικούς), καθώς 

έβλεπαν αυτά που γίνονταν, σκότωναν ο ένας τον άλλο εκεί μέσα στον ναό και μερικοί 

απαγχονίζονταν από τα δέντρα, ενώ άλλοι τερμάτιζαν τη ζωή τους, όπως ο καθένας 

μπορούσε. Και για εφτά ημέρες, όσες παρέμεινε ο Ευρυμέδοντας, αφότου ήρθε με τα εξήντα 

πλοία, οι Κερκυραίοι σκότωναν από τους συμπολίτες τους όσους θεωρούσαν ότι ήταν εχθροί 

τους και, μολονότι επέρριπταν την κατηγορία σ’ αυτούς (μόνο) που προσπαθούσαν να 

καταλύσουν τη δημοκρατία, ωστόσο μερικοί σκοτώθηκαν και εξαιτίας προσωπικής έχθρας 

και άλλοι σκοτώθηκαν από τους οφειλέτες τους για χρήματα που (τους) χρωστούσαν. 

Β.1. 

Ο Ευρυμέδοντας κατά τη διάρκεια των συνεχόμενων και αλλεπάλληλων σκοτωμών δεν 

αναμείχθηκε καθόλου και παρέμεινε απαθής παρατηρητής του φοβερού αλληλοσπαραγμού. 

Για την αδράνειά του τον μέμφεται και ο ίδιος ο Θουκυδίδης, ο οποίος φαίνεται ότι τον θεωρεί 

υπεύθυνο για την αλληλοσφαγή στην Κέρκυρα. Ο στρατηγός, λοιπόν, ανέχτηκε όλες τις 

ωμότητες που έλαβαν χώρα στο νησί από αδιαφορία ή ανικανότητα ή πολιτική σκοπιμότητα. 

Όπως και να ‘χει, είναι προφανές ότι ο Ευρυμέδοντας φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις 

θηριωδίες των δημοκρατικών, εφόσον με τα εξήντα πλοία του θα μπορούσε να παρέμβει και 

να πετύχει ό,τι πέτυχε ο Νικόστρατος με μόλις δώδεκα πλοία. 

Β.2.  

Η δημοκρατία είναι τρόπος ζωής και ποιότητα συμπεριφοράς και υποδηλώνει το χρέος προς 

τον συνάνθρωπο και το σύνολο. Η δημοκρατία δεν εκφράζεται μέσα από τα 

ανοσιουργήματα, τα οποία άλλωστε δε συνάδουν ούτε με το πνεύμα της ούτε με τις αρχές 

της, καθώς μαρτυρούν την αποκτήνωση του ανθρώπου που δρα ανεξέλεγκτα οδηγούμενος 

από τα κατώτερα ένστικτά του. Ασφαλώς, λοιπόν, και δε φέρει ευθύνη η δημοκρατία για όλες 

τις ωμότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου της Κέρκυρας. 

Υπαίτιοι είναι όσοι εγκλημάτησαν επικαλούμενοι το όνομά της λησμονώντας τις αρχές και 

τις αξίες της. 

Β.3. 

Οι συνέπειες ενός εμφυλίου πολέμου είναι τραγικές σε όλα τα επίπεδα, εφόσον σε μια τέτοια 

κατάσταση κυριαρχούν οι βιαιότητες, οι ωμότητες και κάθε είδους ανοσιουργήματα που 

διαπράττονται άνευ λογικής και ηθικής. Με την κυριαρχία του ενστίκτου της επιβίωσης η 

κάθε παράταξη αποσκοπεί στην ολοκληρωτική εξόντωση του αντιπάλου ακόμα κι αν αυτός 

αποτελεί φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο. Παράλληλα, πολλοί είναι εκείνοι που 

εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση επιχειρούν να εξαφανίσουν τον αντίπαλό τους 

υποκινούμενοι από προσωπικές έχθρες και συμφέροντα. Σε μια τέτοια τραγική κατάσταση 
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ακόμα και η αυτοκτονία είναι προτιμότερη απ’ το να πέσει κάποιος στα χέρια του αντιπάλου.  

Ο άνθρωπος αποκτηνώνεται παντελώς και είναι έτοιμος να διαπράξει οτιδήποτε ανήθικο και 

αποτρόπαιο μη σεβόμενος ακόμα και την πίστη του, όπως φαίνεται και στο κείμενο του 

Θουκυδίδη με την καταπάτηση του θεσμού του ικέτη. Κυριαρχούν η δυσπιστία και η 

καχυποψία και κάθε άνθρωπος προτιμά να προβεί σε βιαιότητες, για να μην τις πάθει ο ίδιος. 

Σε πολιτικό επίπεδο, μάλιστα, επικρατούν οι διανοητικά κατώτεροι που εγκληματικούν 

ασύστολα μην μπορώντας να διαχειριστούν άλλο μέσο, όπως τον διάλογο. Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι η βία και ο φόνος είναι τα μόνα μέσα του ανθρώπου για να επιβιώσει σε έναν εμφύλιο 

πόλεμο. 

Ο Θουκυδίδης με τη φράση του «οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι» δείχνει ότι δεν 

εκπλήσσεται καθόλου με όλα όσα συνέβησαν στην Κέρκυρα και μάλιστα τα θεωρεί συνήθη 

φαινόμενα, που παρατηρούνται πάντοτε σε συνθήκες εμφύλιου σπαραγμού. Όπως άλλωστε 

υποστηρίζει και ο ίδιος, «βίαιος διδάσκαλος ὁ πόλεμος», μέσω του οποίου ο άνθρωπος 

εξαχρειώνεται και υποτάσσεται στα ζωώδη ένστικτά του. 

 

Γ. 

γιγνόμενα : απόγονος, ναυσί : ναύσταθμος, αἰτίαν : αναίτιος, δῆμον : δήμαρχος, λαβόντων 

: παραλήπτης. 

Δ.1. 

Γενική χρημάτων πατρός παιδός 

Δοτική χρήμασι πατρί παιδί 

Αιτιατική χρήματα πατέρα παῖδα 

 

Δ.2. 

Οριστική ἐπείσθησαν φιλεῖ 

Υποτακτική πεισθῶσιν φιλῇ 

Ευκτική πεισθείησαν / πεισθεῖεν φιλοίη / φιλοῖ 

Προστακτική πεισθέντων / πεισθήτωσαν φιλείτω 

 

Ε. 

1-β, 2-γ, 3-ζ, 4-ε, 5-η. 

 

ΣΤ. 

τὰ γιγνόμενα : επιθετική μετοχή, αντικείμενο στο ρήμα «ἑώρων». 

τοὺς ἐχθροὺς : κατηγορούμενο στο υποκείμενο του απαρεμφάτου, «δοκοῦντας». 

ἐπιφέροντες : εναντιωματική μετοχή, ονομαστική απόλυτη (ενν. υποκ.: Κερκυραῖοι). 

πατήρ : υποκείμενο στο ρήμα «ἀπέκτεινε». 

τοῦ Διονύσου : γενική κτητική στο «τῷ ἱερῷ». 


