
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Μετάφραση 

Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονταν σε εµφύλια διαµάχη, από τότε που ήρθαν σ΄ 
αυτούς οι αιχµάλωτοι, που πιάστηκαν στις ναυµαχίες για την Επίδαµνο, αφού 
ελευθερώθηκαν από τους Κορινθίους, φαινοµενικά γιατί είχαν γίνει εγγυητές οι 
πρόξενοι τους για οχτακόσια τάλαντα, στην πραγµατικότητα όµως γιατί είχαν πεισθεί 
να φέρουν την Κέρκυρα µε το µέρος των Κορινθίων. Και αυτοί (οι αιχµάλωτοι) 
ενεργούσαν συνωµοτικά πλησιάζοντας τον κάθε πολίτη χωριστά, για να 
αποµακρύνουν από τους Αθηναίους την πόλη τους. 

Και αφού έφτασε ένα αθηναϊκό και ένα κορινθιακό πλοίο, που έφερναν πρέσβεις, και 
αφού αυτοί ήρθαν σε διαπραγµατεύσεις, αποφάσισαν οι Κερκυραίοι να είναι µε τους 
Αθηναίους σύµµαχοι σύµφωνα µε την ισχύουσα συνθήκη και µε τους 
Πελοποννήσιους φίλοι όπως ακριβώς και πρωτύτερα. 

 

Β1.  Ο ιστορικός µε αυτή την αντίθεση διακρίνει και απορρίπτει τα φαινοµενικά αίτια 
της απελευθέρωσης των αιχµαλώτων ( οι Κορίνθιοι πρόξενοι έδωσαν εγγύηση 
800 ταλάντων γι΄ αυτούς) από τα πραγµατικά (δεσµεύτηκαν ηθικά οι αιχµάλωτοι 
ότι θα αποσπάσουν την Κέρκυρα από την επιρροή των Αθηναίων και ότι θα την 
προσαρτήσουν στην Κόρινθο)· αντιδιαστέλλοντας τα συγκρινόµενα µέρη και 
προβάλλοντας µε έµφαση το δεύτερο εισχωρεί στα πραγµατικά αίτια µε στόχο 
την εξακρίβωση της αλήθειας.  

2. « Στο έργο του Θουκυδίδη… η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει» (σελ. 13-14, σχολ. 
βιβλ.) 

3. 8λθον: β, πεπεισµένοι: γ,  νε8ς: δ, α8το8ς: ε, 8γουσ8ν: α 

4. Οριστική: 8ψηφίσαντο  

Υποτακτική: ψηφίσωνται 

Ευκτική: ψηφίσαιντο 

Προστακτική: ψηφισάσθων/ ψηφισάσθωσαν 

5.  Ενεστώτας: πράσ(ττ)σουσι(ν) 

Παρατατικός: 8πρασ(ττ)σον 

Μέλλοντας:πράξουσι(ν) 

Αόριστος: 8πραξαν 

Παρακείµενος: πεπράχασι(ν)/πεπράγασι(ν)  

Υπερσυντέλικος: 8πεπράχεσαν/ 8πεπράγεσαν 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1645%2C5242/


6. α8τ8,   8φικοµένων, τ8 προξέν8, πρεσβευτήν, νε8ν 

7α. ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση. Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο 
8πως και εκφέρεται µε υποτακτική γιατί εκφράζει σκοπό προσδοκώµενο. 
Συντακτικά παίζει το ρόλο του επιρρηµατικού προσδιορισµού του σκοπού στο 
περιεχόµενο της κύριας πρότασης 

β.  προσποι8σαι: αντικείµενο στη µετοχή πεπεισµένοι, τελικό απαρέµφατο 

 ε8ναι: αντικείµενο στο ρήµα 8ψηφίσαντο, τελικό απαρέµφατο 

 τ8ν πολιτ8ν: γενική διαιρετική στο επίθετο 8καστον 

 8π8 Κορινθίων: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου από τη µετοχή  
8φεθέντες 

 

8. διηγγυηµένοι: εγγύηση, εχέγγυος 

    πεπεισµένοι: πειθώ, πιστός 

    8γουσ8ν: αγωγή, παραγωγικός 

  8ψηφίσαντο: ψήφισµα, ψηφοφόρος 

    καταστάντων: κατάσταση, αναπαράσταση 
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