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ΤΑΞΗ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. [73.1] Την επόµενη ηµέρα έκαναν µικροεπιθέσεις και έστελναν παντού και οι 
δύο παρατάξεις (κάποιους) στα χωράφια προσκαλώντας τους δούλους και 
υποσχόµενοι ελευθερία (σ’ αυτούς)˙ και οι περισσότεροι από τους δούλους 
πήγαν ως σύµµαχοι για τους δηµοκρατικούς, ενώ οκτακόσιοι µισθοφόροι από τη 
στεριά πήγαν µε το µέρος των άλλων.  

 [74.1] Και, αφού πέρασε µία µέρα, γίνεται πάλι µάχη, και νικούν οι 
δηµοκρατικοί εξαιτίας της ισχύος των θέσεών τους και επειδή είχαν αριθµητική 
υπεροχή˙ τους βοήθησαν µε τόλµη και οι γυναίκες, χτυπώντας (τους 
ολιγαρχικούς) µε τα κεραµίδια από τα σπίτια και υποµένοντας τον θόρυβο της 
µάχης αντίθετα µε τη (γυναικεία) φύση τους. [2] Και, όταν έγινε η υποχώρηση 
αργά το απόγευµα, επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί µήπως οι δηµοκρατικοί, 
αφού κάνουν επίθεση, καταλάβουν τον ναύσταθµο µε τον πρώτο αλαλαγµό και 
τους σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που βρίσκονταν γύρω στην αγορά 
και στις πολυκατοικίες, για να µην υπάρξει (στους δηµοκρατικούς) δρόµος 
προσέγγισης, χωρίς να λυπούνται ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα (σπίτια), ώστε 
και πολλά πράγµατα εµπόρων κάηκαν εντελώς και η πόλη κινδύνευσε να 
καταστραφεί στο σύνολό της, αν φυσούσε άνεµος τη φωτιά µε κατεύθυνση προς 
αυτή (δηλαδή την πόλη). 

 
Β.1.α. Κατά την τέταρτη ηµέρα των εχθροπραξιών µεταξύ των δηµοκρατικών και των 

ολιγαρχικών νίκησαν οι πρώτοι. Αυτό συνέβη λόγω της ισχύος των θέσεών τους, 
της αριθµητικής υπεροχής τους και της βοήθειας που δέχτηκαν από τις γυναίκες 
τους.  
 Πιο αναλυτικά, η ισχύς των θέσεων (χωρίων ἰσχύι) αποτέλεσε έναν από 
τους σηµαντικούς παράγοντες που χάρισαν τη νίκη στους δηµοκρατικούς. Οι 
δηµοκρατικοί κατέλαβαν καίριες θέσεις, την ακρόπολη, τα υψηλά και οχυρά 
µέρη της πόλης, όπως και το Υλλαϊκό λιµάνι. Είναι γνωστό ότι όποιοι βάλλουν 
από ψηλά και οχυρωµατικά σηµεία έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες νίκης, από 
όσους µάχονται από χαµηλότερα και ανοχύρωτα µέρη. Συνεπώς, η επιλογή 
καίριων θέσεων αποτέλεσε µία από τις αιτίες της νίκης των δηµοκρατικών.  
 ∆εν ήταν µόνο οι οχυρές θέσεις, αλλά και η αριθµητική υπεροχή (πλήθει 
προύχων) που έδωσε τη νίκη στη δηµοκρατική παράταξη. Πιο συγκεκριµένα, σε 
µία απεγνωσµένη προσπάθεια επικράτησης σε βάρος των αντιπάλων τους, οι 
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δύο αντίπαλες παρατάξεις προσπάθησαν να πάρουν µε το µέρος τους δούλους, 
προκειµένου να ενισχύσουν το δυναµικό τους. Πρόκειται για ασυνήθιστο 
γεγονός, όµως οι δούλοι εκείνο τον καιρό υπερέβαιναν το µισό πληθυσµό της 
Κέρκυρας. Αποτελούσαν, λοιπόν, µία ισχυρή αριθµητικά συµµαχική δύναµη 
προς κάθε αντιµαχόµενη πλευρά που θα τους έπαιρνε µε το µέρος τους. Οι 
«οἰκέται» (οικιακοί δούλοι) ανήκαν από άποψη δικαιωµάτων στην τάξη των 
δούλων, αλλά βρίσκονταν σε καλύτερη θέση από τους άλλους δούλους. Ζούσαν 
ως υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι του αφεντικού τους και πολλές φορές ήταν 
αφοσιωµένοι στην οικογένεια, την οποία υπηρετούσαν. Οι δούλοι ήταν λογικό 
να περάσουν ως σύµµαχοι στο πλευρό των δηµοκρατικών, µια και ιδεολογικά 
και κοινωνικά αισθάνονταν εγγύτερα προς αυτούς. Το γεγονός µάλιστα ότι οι 
δηµοκρατικοί τούς υποσχέθηκαν την ελευθερία τους (ὑπισχνούµενοι 
ἐλευθερίαν) τούς έκανε να πολεµήσουν µε µεγαλύτερο σθένος συγκριτικά µε 
τους µισθοφόρους, συµµάχους των ολιγαρχικών, που πολέµησαν µόνο για τα 
χρήµατα, και συνεπώς δεν είχαν το ίδιο κίνητρο για νίκη µε τους δούλους. 

Οι δηµοκρατικοί νίκησαν, γιατί βοηθήθηκαν και από τις γυναίκες τους, οι 
οποίες αντίθετα από τη φύση τους υπέµειναν το θόρυβο της µάχης και 
χτυπούσαν τους ολιγαρχικούς µε τα κεραµίδια από τα σπίτια (αἵ τε γυναῖκες 
αὐτοῖς τολµηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράµῳ καὶ 
παρὰ φύσιν ὑποµένουσαι τὸν θόρυβον). Ο Θουκυδίδης στο σηµείο αυτό δίνει 
ιδιαίτερη προβολή στον ενεργό ρόλο των γυναικών στις συγκρούσεις, καθώς και 
στην ψυχραιµία και στην τόλµη που αυτές επέδειξαν, αποτελώντας άλλον έναν 
παράγοντα νίκης. Οι γυναίκες γενικά θορυβούνται και δεν υποµένουν µε 
ευκολία τους κινδύνους στον πόλεµο. Επίσης, διακρίνονται από την 
περισσότερο αµυντική και όχι επιθετική συµπεριφορά τους. Εντούτοις, ο 
ιστορικός επισηµαίνει ότι, όταν απειλούνται τα αγαπηµένα τους πρόσωπα και η 
πατρίδα τους, δείχνουν τόλµη που υπερβαίνει τη γυναικεία τους φύση.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι καίριες οχυρωµατικές θέσεις, η αριθµητική 
υπεροχή, ο αγώνας των δούλων να κερδίσουν την ελευθερία τους, αλλά και η 
προσπάθεια των δηµοκρατικών ανδρών και γυναικών να επαναφέρουν τη 
δηµοκρατία στην Κέρκυρα αποτέλεσαν τους παράγοντες που, σύµφωνα µε το 
κείµενο, έδωσαν τη νίκη στους δηµοκρατικούς. 

 
Β.1.β. Μετά τη νίκη των δηµοκρατικών, οι ολιγαρχικοί εκδηλώνουν τον φόβο τους, 

µήπως οι πρώτοι µε αιφνίδια έφοδο (αὐτοβοεὶ) καταλάβουν το λιµάνι του 
Αλκίνοου, και κυρίως το ναύσταθµό του, και τους σκοτώσουν. Για τον λόγο 
αυτό δε διστάζουν να βάλουν φωτιά στην πόλη (ἐµπιµπρᾶσι), καίγοντας ακόµα 
και τα ίδια τους τα σπίτια. Ο εµπρησµός εκδηλώνεται τόσο στα σπίτια που 
βρίσκονταν γύρω από την αγορά (τάς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς), όσο και σε σπίτια 
που κατοικούσαν πολλές οικογένειες (τάς ξυνοικίας), µε βασικό στόχο να 
ανακόψουν ενδεχόµενη έφοδο των δηµοκρατικών (ὅπως µή ᾖ ἔφοδος). Οι 
ολιγαρχικοί δε λυπήθηκαν τις περιουσίες που έκαψαν (οὔτε οἰκείας), τα 
εµπορεύµατα των εµπόρων που χάθηκαν (καί χρήµατα ἐµπόρων κατεκαύθη) 
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και τη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή της πόλης (καί ἡ πόλις ἐκινδύνευσε 
διαφθαρῆναι), γεγονός που υπογραµµίζει τις τραγικές διαστάσεις που µπορεί να 
λάβει ένας εµφύλιος πόλεµος.  

Ο Θουκυδίδης αποδίδει αυτή την άλογη ενέργεια των ολιγαρχικών στη 
δύσκολη συναισθηµατική κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν. Το άγχος των 
ολιγαρχικών για αποφυγή της δηµοκρατικής «επέλασης» και η τραγική θέση 
στην οποία είχαν περιέλθει, τους οδήγησε σε µια ενέργεια ακραία και καθολική, 
που υπογραµµίζει έντονα τις διαστάσεις ενός εµφυλίου πολέµου. Οι µετοχές 
(δείσαντες) και (φειδόµενοι) δείχνουν ξεκάθαρα τη συναισθηµατική τους 
κατάσταση, αφού η πρώτη αιτιολογική µετοχή υπογραµµίζει τον φόβο που τους 
παρακίνησε στην άλογη ενέργεια του εµπρησµού, ενώ η τροπική µετοχή 
(φειδόµενοι) δείχνει τη χωρίς φόβο αποφασιστικότητα που τους διακατείχε. 

 
Β.1.γ. Ο Θουκυδίδης στο απόσπασµα αυτό διαπιστώνει τα δεινά του πολέµου και 

διδάσκει έµµεσα, µε την εξαγωγή ενός διαχρονικού, πανανθρώπινου και 
ανθρωπιστικού µηνύµατος, την αναγκαιότητα καθολικής εξάλειψής του (όταν 
έρθη ο πόλεµος που φέρνει στους ανθρώπους την καθηµερινή στέρηση, 
γίνεται δάσκαλος της βίας). Πιο συγκεκριµένα, πιστεύει ότι, σε αντίθεση µε την 
ειρήνη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι και οι πολιτείες ευηµερούν, 
αφού δεν πιέζονται από ανάγκες, δυσκολίες, στερήσεις και κακουχίες (Σε καιρό 
ειρήνης και όταν ευηµερή ο κόσµος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεµοι 
γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές), ο πόλεµος επιφέρει µια σειρά από 
αρνητικές συνέπειες (Οι εµφύλιες συγκρούσεις έφεραν µεγάλες κι αµέτρητες 
συµφορές στις πολιτείες). 

Ο πόλεµος προκαλεί, δηλαδή, ακραία µεταστροφή της φύσης και της ζωής 
του ανθρώπου. ∆ιαταράσσει την οµαλή καθηµερινότητα των πολιτειών, 
αναγκάζει σε λεηλασίες οικισµών και περιοχών, οδηγεί αναπόφευκτα σε 
βιαιοπραγίες εναντίον του άµαχου πληθυσµού, ενώ πολλές φορές υποχρεώνει σε 
αµετάκλητα βίαιη αποµάκρυνση από τις πατρογονικές εστίες. Η προσφυγιά είναι 
η µοιραία κατάληξη για ανθρώπους που υφίστανται την εκµετάλλευση και την 
αδυσώπητη κακοµεταχείριση από άλλους ανθρώπους για την επίτευξη υλικών 
επιδιώξεων και χρησιµοθηρικών ιδιοτελών στόχων. 

Η γενικότερη απαισιοδοξία του ιστορικού για τη συµπεριφορά του ανθρώπου 
και την αδυναµία να ξεφύγει από τα επαναλαµβανόµενα λάθη του βασίζεται στη 
φύση του ανθρώπου (όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου). Η µόνη εκάστοτε 
διαφορά είναι η ένταση και οι µορφές των συγκρούσεων βάσει αντίστοιχων 
περιστάσεων (συµφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα). Έτσι, ο πόλεµος 
εγείρει ακραία έντονα, αιµοδιψή και απάνθρωπα ένστικτα, αλλοιώνοντας και 
αλλοτριώνοντας όσους αναγκάζονται να συµµετάσχουν σε αυτόν (γίνεται 
δάσκαλος της βίας κ' ερεθίζει).  

Ακόµα και οι γυναίκες οδηγούνται σε ακραίες ενέργειες εξαιτίας του 
ανθρωποκτόνου πολέµου. Στην αρχαιότητα θεωρούνταν εκ φύσεως αδύναµες, 
ενταγµένες µόνο στον χώρο του σπιτιού ως υποστηρικτικά µέλη της 
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οικογενειακής εστίας και του νοικοκυριού, αδύναµες στο σώµα και στο 
φρόνηµα. Αντίθετα, µέσα στον εµφύλιο οι γυναίκες δείχνουν παράτολµο θάρρος 
(αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς… ξυνεπελάβοντο) που ξεπερνά τη φύση τους, δε 
διστάζουν να πάρουν µέρος στη διαµάχη, επιδεικνύοντας µάλιστα υπέρµετρη 
τόλµη (τολµηρῶς), πετώντας µε δύναµη και αποφασιστικότητα κεραµίδια και 
όποιο άλλο πήλινο αντικείµενο (βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράµῳ). 
Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως στη διάρκεια συρράξεων ακόµα και οι ήρεµες και 
ταπεινόφρονες γυναίκες εξαγριώνονται, αντιδρούν µε πάθος και µάχονται 
λυσσαλέα για την υπεράσπιση της ζωής τους και την προστασία των δικών τους 
ανθρώπων και περιουσιών (καὶ παρὰ φύσιν ὑποµένουσαι τὸν θόρυβον). 

 
Β.2. α. Σωστό  

β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 

 
Β.3.α. 1. iii 

2. vi 
3. ii 
4. vii 
5. i 

 
Β.3.β. 

− ξυνεπελάβοντο:  κατάληψη, επιληπτικός, χειρολαβή, εύληπτος, … 
− διαλιπούσης:  υπόλοιπο, εγκατάλειψη, λιποτάκτης, ελλιπής,… 
− προύχων:   κατοχή, συνεκτικός, πάροχος, κατάσχεση, πρόσχηµα,… 
− εἰσιτήριο:  ανεξίτηλος, αµαξιτός, προσιτός, απρόσιτος, είσοδος,… 
− ὑπεξανήγετο:  αρχηγός, επαγωγικός, υδραγωγείο, λοχαγός,…  

 
Β.4.α. 

− κεράµῳ:  ὁ κέραµος 
− γυναῖκες:  (ὦ) γύναι 
− σφᾶς:  ἕ 
− ναῦς:  ταῖς ναυσί(ν) 
− πολλοί:  πλεῖστα / πλεῖστον 
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Β.4.β. 

− διαλιπούσης:  διαλελοιπέναι  
− νικᾷ:   (τό) νικῶν 
− προύχων:    πρόσχετε  
− γενοµένης:   γενοῦ 
− διεκοµίσθησαν:   διακοµισθεῖσι(ν) 

 
Β.5.α. 

− τῶν οἰκετῶν: ετερόπτωτος, ονοµατικός προσδιορισµός ως γενική του 
περιεχοµένου (ή γενική διαιρετική) στο «πλῆθος». 

− ξύµµαχον: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του σκοπού. Λειτουργεί ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο ρήµα κίνησης / σκόπιµης 
ενέργειας «παρεγένετο», ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί κατηγορούµενο στο 
υποκείµενο του ρήµατος «τό πλῆθος». 

− ἡµέρας: υποκείµενο στη γενική απόλυτη µετοχή «διαλιπούσης». 

− δείσαντες: επιρρηµατική αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο οἱ 
«ὀλίγοι» του ρήµατος «ἐµπιπρᾶσι». Λειτουργεί ως επιρρηµατικός 
προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα αυτό. 

− διαφθαρῆναι: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα «ἐκινδύνευσε». 
Σχηµατίζει ταυτοπροσωπία µε το υποκείµενο του ρήµατος «ἡ πόλις». 

− ἐν φυλακῇ: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της κατάστασης στο 
ρήµα «ἦσαν». 

 
Β.5.β. – «µὴ αὐτοβοεὶ… κρατήσειεν ἐπελθὼν»: είναι δευτερεύουσα ονοµατική 

ενδοιαστική πρόταση, εισάγεται µε το ενδοιαστικό µόριο «µή», γιατί εκφράζει 
το φόβο του υποκειµένου της µετοχής, µήπως δηλαδή γίνει κάτι το ανεπιθύµητο. 
Εκφέρεται µε ευκτική του πλαγίου λόγου «κρατήσειεν», γιατί εξαρτάται από τη 
µετοχή «δείσαντες». Η µετοχή είναι ρηµατικός τύπος παρελθοντικής χρονικής 
βαθµίδας, αφού και αυτή µε τη σειρά της εξαρτάται από τον ιστορικό ενεστώτα 
«ἐµπιπρᾶσι». Η ευκτική του πλαγίου λόγου δηλώνει ότι ο φόβος είναι 
υποκειµενικός και αβέβαιος, ενώ παράλληλα έχει αντικαταστήσει την 
υποτακτική, που αποτελεί τη συνήθη έγκλιση εκφοράς µιας ενδοιαστικής 
πρότασης. Λειτουργεί ως αντικείµενο στη µετοχή «δείσαντες». 

– «εἰ ἄνεµος ἐπεγένετο… αὐτήν»: είναι µια δευτερεύουσα επιρρηµατική, 
υποθετική πρόταση. Εισάγεται µε τον υποθετικό σύνδεσµο «εἰ». Εκφέρεται µε 
οριστική ιστορικού χρόνου «ἐπεγένετο». H υποθετική πρόταση λειτουργεί ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός της προϋπόθεσης στο ρήµα εξάρτησης 
«ἐπεγένετο» της κύριας πρότασης. Σε συνδυασµό µε το «ἐκινδύνευσε 
διαφθαρῆναι», που αποτελεί την απόδοση του υποθετικού λόγου, σχηµατίζεται 
το είδος του µη πραγµατικού.  
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Σηµείωση: όλες οι απαντήσεις της επιτροπής θεµατοδοσίας τηρούν το πνεύµα 
απαντήσεων που δίνονται στα σχολεία της Ελλάδας, είναι ενδεικτικές και αποτελούν 
βοηθητικές προτάσεις διόρθωσης για τους συναδέλφους, συµπληρωµατικές στο 
προσωπικό τους κριτήριο. Επίσης, έχουν βασιστεί στο σχολικό βιβλίο «Αρχαίοι 
Έλληνες Ιστοριογράφοι», στη «Γραµµατική Αρχαίας Ελληνικής», Μιχ. Χ. Οικονόµου, 
στο «Εγχειρίδιο Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας», Ναπ. Μήτσης – Ειρ. Ζαµάρου – Ιφ. 
Παπανδρέου και στο «Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας», Πολυξένη Μπίλλα. 
 


