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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/22

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.  Οι περισσότεροι από τους ικέτες, όσοι δεν είχαν πεισθεί, επειδή έβλεπαν αυτά που

γίνονταν, σκότωναν εκεί μέσα στο ιερό ο ένας τον άλλον, και από τα δέντρα μερικοί

απαγχονίζονταν,  κι  άλλοι,  όπως ο καθένας μπορούσε,  τερμάτιζαν τη ζωή τους.  Για

εφτά ημέρες, όσες δηλαδή παρέμεινε ο Ευρυμέδοντας, αφού είχε έρθει με τα εξήντα

πλοία, οι Κερκυραίοι σκότωναν εκείνους απ’ τους συμπολίτες τους που θεωρούσαν πως

είναι εχθροί τους. Αν και επέρριπταν την κατηγορία σε αυτούς που προσπαθούσαν να

καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, φονεύτηκαν και μερικοί εξαιτίας προσωπικής

έχθρας,  και  άλλοι  σκοτώθηκαν  από  τους  οφειλέτες  τους  για  χρήματα  που  τους

χρωστούσαν.

2.  Η  επίγνωση  πως  οι  δημοκρατικοί  εκμεταλλεύονται  την  αποχώρηση  των

Πελοποννησίων και τον ερχομό των Αθηναίων προκειμένου να τερματίσουν με τον

πλέον  αιματηρό  τρόπο  την  εμφύλια  αυτή  διαμάχη,  έχει  τραγικό  αντίκτυπο  στην

ψυχολογική  κατάσταση  των  ολιγαρχικών.  Οδηγούνται  ταχύτατα  στην  απόγνωση,

εφόσον συνειδητοποιούν πως δεν έχουν πλέον καμία δυνατότητα να ξεφύγουν από την

εκδικητική μανία των αντιπάλων τους. Παρακινημένοι, έτσι, από την απελπισία τους

και  γνωρίζοντας  πως  είναι  εντελώς  μάταιη  οποιαδήποτε  προσπάθεια  αντίστασης,

καταφεύγουν στη μόνη επιλογή που τους  επιτρέπει  να μην πέσουν στα χέρια  των

δημοκρατικών,  στην  αυτοκτονία. Ο  Θουκυδίδης,  χρησιμοποιώντας  3  ρήματα  που

δηλώνουν θάνατο, μεταδίδει το κλίμα της απόγνωσης των ολιγαρχικών και δημιουργεί

συγχρόνως μία από τις πιο «σκληρές», έντονες αλλά και τραγικές εικόνες του έργου

του  (διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ

δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο).
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3. Ο ιστορικός φτάνοντας στο κλείσιμο του κεφαλαίου αυτού και προτού περάσει στη

γενική  θεώρηση  του  εμφυλίου  πολέμου,  οδηγεί  το  κείμενό  του  σε  μια  δραματική

κορύφωση,  καταγράφοντας  ορισμένες  ακραίες  μορφές  φόνων  που  διαπράχτηκαν

εκείνο το διάστημα στην Κέρκυρα. Η αναφορά στο γεγονός ότι καταλύθηκε ακόμη κι η

πατρική  αγάπη,  όπως  κι  ο  σεβασμός  απέναντι  στους  θεούς,  λόγω  του  τυφλού

φανατισμού  που  προκλήθηκε  στο  πλαίσιο  του  εμφυλίου  πολέμου,  αποσκοπεί  στη

συναισθηματική διέγερση του αναγνώστη (Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ

τῶν  ἱερῶν  ἀπεσπῶντο  καὶ  πρὸς  αὐτοῖς  ἐκτείνοντο).  Ο  ιστορικός  επιδιώκει  να

προκαλέσει  όχι  μόνο  έντονα  συναισθήματα  αποστροφής  απέναντι  στις  ακρότητες

αυτές, αλλά κι έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με το πόσο απεχθείς είναι οι

εμφύλιες  διαμάχες.  Ελπίζει  ο  ιστορικός  πως  αν  οι  αποδέκτες  του  έργου  του

αντιληφθούν την αδιανόητη αγριότητα που χαρακτηρίζει  αυτές τις συγκρούσεις,  θα

προσπαθήσουν να τις αποφύγουν με κάθε κόστος στο μέλλον.

4.  Όραμα - ἑώρων / Αναλώσιμος - ἀνηλοῦντο./Άφιξη - ἀφικόμενος / Απροσδόκητος -

δοκοῦντας /  Βήμα – ξυνέβη

5.  Ο Θουκυδίδης αποδίδει  την αιτία των εμφυλίων πολέμων  στη φιλαρχία και στην

πλεονεξία   και  την  φιλοδοξία  των  ανθρώπων,  ιδιαίτερα  δε  των  αρχηγών  των

κομμάτων, οι οποίοι θέλουν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα (Αιτία όλων

αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που έσπρωχναν

τις φατρίες ν’ αγωνίζονται με λύσσα). Η επιθυμία για εξουσία κι η πλεονεξία, όπως και

η υποκριτική στάση των ηγετικών ομάδων κάθε παράταξης που χρησιμοποιούσαν και

φανάτιζαν  τους  πολίτες  για  να  εξυπηρετήσουν  προσωπικά  τους  συμφέροντα  και

επιδιώξεις,  αποτελούν  αναμφίβολα  μια  βασική  γενεσιουργό  αιτία  κάθε  εμφύλιας

διαμάχης. Απώτερος στόχος, άλλωστε, σε κάθε εμφύλιο πόλεμο είναι η κατάκτηση της

εξουσίας  από  τη  μία  ή  την  άλλη  παράταξη,  ενώ  εξαιτίας  της  πλεονεξίας  των

ανθρώπων καθίσταται ανέφικτη κι η όποια προσπάθεια συνεργασίας ή συγκυριαρχίας,

εφόσον κάθε παράταξη θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Οι παράνομες καταδίκες, η
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βίαιη  κατάληψη  της  εξουσίας  και  η  παραβίαση  κάθε  ηθικού  φραγμού  είναι

χαρακτηριστικές συμπεριφορές των αρχηγών κάθε παράταξης (Καταδίκαζαν άνομα

τους αντιπάλους τους ή άρπαζαν βίαια την εξουσία… Καμιά από τις δύο παρατάξεις

δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό).

6. α. νηί, αἰτίας, δήμους, πατέρες, παῖδας

β.  πεισθῶσιν, ὁρᾷ,  κατέλυον, φιλεῖν, ἀποθάνοις

7.τὰ γιγνόμενα: επιθετική μετοχή  ως αντικείμενο του ρήματος ἑώρων.

ἑπτά: επιθετικός προσδιορισμός στο Ἡμέρας

 τινες: υποκείμενο στο ρήμα  ἀπέθανον

πᾶσα: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἰδέα

παῖδα:  αντικείμενο στο ρήμα ἀπέκτεινε

8.

1-α

2-α

3-α

4-α

5-β
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