
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενεσ απαντιςεισ ςτισ ερμθνευτικζσ παρατθριςεισ είναι 

ενδεικτικζσ. Αξιοποιοφνται κατά κφριο λόγο τα ερμθνευτικά ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου, 

κακϊσ και οι κειμενικζσ αναφορζσ. Τόςο οι παρατθριςεισ όςο και οι απαντιςεισ 

λαμβάνουν υπόψθ τισ επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ του ΙΕΠ για το ςχολικό ζτοσ 2020-21. 

 

2. Οι δθμοκρατικοί ςτθν προςπάκειά τουσ να αποδυναμϊςουν τουσ ολιγαρχικοφσ  

χρθςιμοποιοφν τθν τακτικι τθσ απομάκρυνςθσ των αντιπάλων τουσ ςε μζρθ ςτα οποία 

κα είχαν περιοριςμζνθ δράςθ. Γιϋ αυτόν τον λόγο λοιπόν άρχιςαν να επανδρϊνουν με 

ολιγαρχικοφσ τα πλοία που κα αντάλλαςςαν με τον Νικόςτρατο. Οι ολιγαρχικοί με τθ 

ςειρά τουσ, επιλζγουν να καταφφγουν ωσ ικζτεσ ςτον ναό των Διόςκουρων, επειδι 

φοβοφνται (δείςαντεσ), και μάλιςτα ο φόβοσ τουσ αυτόσ παρουςιάηεται από τον 

Θουκυδίδθ ωσ προςδοκϊμενοσ (μὴ ἐσ τὰσ Ἀθήνασ ἀποπεμφθῶςι). Θεωροφν δθλαδι ότι 

μποροφν να οδθγθκοφν ςτθν Ακινα και να τιμωρθκοφν, κακϊσ υπιρχε ανάλογο 

προθγοφμενο με τθν αποςτολι ολιγαρχικϊν πρζςβεων ςτθν Ακινα. Φοβοφνται, επίςθσ, 

τθν εκδίκθςθ των δθμοκρατικϊν αφενόσ επειδι είχε προθγθκεί το δικό τουσ βίαιο 

πραξικόπθμα αφετζρου γιατί το κλίμα ζνταςθσ και αμοιβαίασ καχυποψίασ που 

επικρατοφςε ςτθν Κζρκυρα, ευνοοφςε βίαιεσ ενζργειεσ. Επομζνωσ, αιςκάνονται φόβο 

και δυςπιςτία τόςο για τισ προκζςεισ των δθμοκρατικϊν όςο και για τθ ςτάςθ των 

Ακθναίων απζναντί τουσ, αφοφ ζχουν εκδθλϊςει τθ διάκεςθ να τουσ τιμωριςουν ωσ 

υποκινθτζσ ςτάςθσ. (μονάδεσ 6) 

Με τθν ενζργειά τουσ αυτι πιςτεφουν ότι κα αποφφγουν τθ ςφλλθψθ, αφοφ οι ικζτεσ 

κεωροφνταν πρόςωπα ιερά, τα οποία βρίςκονταν υπό τθν προςταςία του κεοφ , και 

οποιαδιποτε προςπάκεια να παραβιαςτεί το άςυλο με ςκοπό είτε τθν απομάκρυνςθ -

ςφλλθψθ είτε τθν κακοποίθςθ των ικετϊν εκεωρείτο πράξθ ιερόςυλθ. Πιςτευόταν 

μάλιςτα ότι θ παραβίαςθ του αςφλου επζφερε πάντοτε ςυμφορζσ ςτο πρόςωπο ι ςτθν 

πόλθ που τθ διζπραττε. (μονάδεσ 4) 

3. Ο Νικόςτρατοσ ζχει φτάςει ςτθν Κζρκυρα με ςκοπό να επιτφχει ςυμφιλίωςθ μεταξφ των 

αντιμαχόμενων παρατάξεων και να εξυπθρετιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα 

ςυμφζροντα τθσ Ακινασ. Στθν προςπάκειά του αυτι χρθςιμοποιεί μετριοπακι πολιτικι 

για να προςεγγίςει τουσ ολιγαρχικοφσ Κερκυραίουσ. Συγκεκριμζνα, όταν οι ολιγαρχικοί 

κατζφυγαν ωσ ικζτεσ ςτον ναό των Διόςκουρων από φόβο για τισ προκζςεισ των 



δθμοκρατικϊν, ο Νικόςτρατοσ με τθν προςπάκειά του να πείςει τουσ ολιγαρχικοφσ να 

επιβιβαςτοφν ςτα πλοία, χωρίσ να καταφφγει ςε βίαιεσ ενζργειεσ, με τθν προςτατευτικι 

ςυμπεριφορά του, με τον ςεβαςμό ςτουσ ολιγαρχικοφσ που είχαν καταφφγει ωσ ικζτεσ 

ςτα ιερά (αὐτοὺσ ἀνίςτη τε καὶ παρεμυθεῖτο) αποδεικνφει αυτι τθ διαλλακτικότθτα. Στθ 

ςυνζχεια, όταν οι δθμοκρατικοί αφαίρεςαν τα όπλα των ολιγαρχικϊν από τισ οικίεσ 

τουσ, κα ςκότωναν όςουσ ςυναντοφςαν ςτον δρόμο τουσ, αν δεν παρενζβαινε ο 

Νικόςτρατοσ για να εμποδίςει τθν αιματοχυςία  (εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκώλυςε, 

διζφθειραν ἄν). (μονάδεσ 6) 

Η παρζμβαςθ του Νικόςτρατου υπιρξε πράγματι ςωτιρια για τουσ ολιγαρχικοφσ , και θ 

ςυμπεριφορά του κακορίηεται τόςο από τθν εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ 

πατρίδασ του, που ικελε τον προςεταιριςμό τθσ Κζρκυρασ ςτθν ακθναϊκι ςυμμαχία με 

ακζραιεσ τισ δυνάμεισ τθσ και ςυμφιλιωμζνο τον λαό τθσ, όςο και από το γεγονόσ ότι ο 

ίδιοσ δεν ιταν άμεςα αναμεμειγμζνοσ ςτα πολιτικά πάκθ του εμφυλίου τθσ Κζρκυρασ. 

Οι ενζργειζσ του φανερϊνουν πολιτικι γνϊςθ και διπλωματικι ευςτροφία. Γενικότερα, 

με τθ φιλάνκρωπθ ςτάςθ του επιδιϊκει να αποτρζψει τθν αναηωπφρωςθ των πολιτικϊν 

πακϊν. (μονάδεσ 4) 

4. Σε περίοδο εμφυλίου πολζμου διαπιςτϊνεται θ θκικι αλλοίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ. Αξίεσ παραδοςιακζσ που ςυνζχουν τθν κοινωνία και εξαςφαλίηουν τθν 

κοινωνικι ςτακερότθτα υπονομεφονται. Ειδικότερα, θ επάνδρωςθ των πζντε πλοίων με 

ολιγαρχικοφσ Κερκυραίουσ αποτελοφςε δόλιο τζχναςμα των δθμοκρατικϊν για τθν 

εκτόπιςθ των πολιτικϊν τουσ αντιπάλων. Η άρνθςθ των ολιγαρχικϊν για επιβίβαςθ 

εδράηεται ςτθν καχυποψία τουσ για τισ προκζςεισ των δθμοκρατικϊν και δθμιουργεί 

αντίςτοιχα ςτουσ δθμοκρατικοφσ τθν ευκαιρία προςχθματικισ ερμθνείασ για μία ζνοπλθ 

αντεπίκεςθ. Με δεδομζνο το κλίμα φόβου και καχυποψίασ που επικρατοφςε ςτο νθςί, θ 

ςυγκζντρωςθ τουλάχιςτον τετρακοςίων ολιγαρχικϊν ςτο Ήραιο προκαλεί τθ δυςπιςτία 

των δθμοκρατικϊν και νομοτελειακά τθν αντίδραςι τουσ.  

Ζτςι, ο εμφφλιοσ τθσ Κζρκυρασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Θουκυδίδθ να διατυπϊςει τισ 

γενικζσ παρατθριςεισ του για τθν ανκρϊπινθ φφςθ κατά τθ διάρκεια του πολζμου. 

Διαπιςτϊνει, λοιπόν, τθν υςτεροβουλία και τθν ανειλικρίνεια απζναντι ςτισ προτάςεισ 

των αντιπάλων ωσ μζςο προςταςίασ από τον δυνατότερο. Η εκδικθτικότθτα και θ 

παραβίαςθ των όρκων αποτελοφςαν ζνδειξθ δφναμθσ και τυχοδιωκτικισ ςυμπεριφοράσ 



και ςυντελοφςαν ςτθν θκικι εξαχρείωςθ. Η δυςπιςτία, ο καιροςκοπιςμόσ και τα φπουλα 

μζςα κυριαρχοφν και αξιοποιοφνται ςτον αγϊνα δόλου για τθν επικράτθςθ. 

6. α. δῆμον, ναῦν, πρόφαςιν, ὅν, ἐλάςςονα (ἐλάςςω) 

β. ἔςονται, ἀποπεμφκιςονται, λιψεται, πείςει, γενιςονται 

7. α. Δείςαντεσ: επιρρθματικι αιτιολογικι μετοχι, Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπειθεν: δευτερεφουςα 

επιρρθματικι αιτιολογικι πρόταςθ, ἐπὶ τῇ προφάςει: εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ που δθλϊνει αιτία, (ὡσ) διανοουμζνων: επιρρθματικι αιτιολογικι 

μετοχι (υποκειμενικισ αιτιολογίασ), τῇ ἀπιςτίᾳ: δοτικι ωσ επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ  

β. μὴ ἐσ τὰσ Ἀθήνασ ἀποπεμφθῶςι: Η δευτερεφουςα ενδοιαςτικι πρόταςθ ειςάγεται με 

τον ενδοιαςτικό ςφνδεςμο μὴ εκφράηοντασ τον φόβο (των ολιγαρχικϊν) για κάτι 

ανεπικφμθτο. Εκφζρεται με υποτακτικι πακθτικοφ αορίςτου (ἀποπεμφθῶςι) 

δθλϊνοντασ προςδοκϊμενο φόβο. Λειτουργεί ωσ αντικείμενο ςτο δείςαντεσ.  

 

*Οι ενδεικτικζσ απαντιςεισ για τισ ερωτιςεισ 1,5,8 που αναφζρονται ςτο ίδιο κείμενο , 

ζχουν διατυπωκεί ςτο αρχείο με τθν ονομαςία GEL_CLA_AEG_SOLUTION_12665 

 


