ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μετάφραση
Και όταν έγινε η υποχώρηση αργά το απόγευµα, επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί µήπως οι
δηµοκρατικοί, αφού επιτεθούν, κυριεύσουν και το ναύσταθµο µε αιφνιδιαστική έφοδο και τους
σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που ήταν γύρω από την αγορά και στα σπίτια που
κατοικούσαν πολλές οικογένειες για να µην υπάρχει οδός προσέγγισης (στον ναύσταθµο) χωρίς να
λυπούνται ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα σπίτια, ώστε κάηκαν εντελώς και πολλά πράγµατα
εµπόρων και κινδύνευσε η πόλη να καταστραφεί στο σύνολό της, αν φυσούσε άνεµος τη φωτιά µε
κατεύθυνση προς αυτήν (την πόλη).
2α) Οι ολιγαρχικοί µετά την ήττα τους στο ανοιχτό πεδίο και την υποχώρησή τους προσπαθούσαν
να οργανώσουν την άµυνά τους στα στενά δροµάκια της πόλης και να προστατεύσουν τις περιουσίες
τους. Το τελευταίο οχυρό που τους απέµενε ήταν ο ναύσταθµος. Αναλογιζόµενοι λοιπόν την τραγική
κατάσταση στην οποία θα περιέρχονταν µε την ενδεχόµενη απώλειά του, οι εγκαταστάσεις του
οποίου βρίσκονταν στο λιµάνι της αγοράς, αποφάσισαν να κάψουν την αγορά και τα ίδια τους τα
σπίτια, καθώς αυτή ήταν η µόνη δίοδος για το λιµάνι προκειµένου να σώσουν τουλάχιστο τη ζωή
τους και να κερδίσουν χρόνο για την ανασύνταξή τους.
2β) Την τέταρτη ηµέρα της εµφύλιας διαµάχης νικούν οι δηµοκρατικοί. Οι αιτίες που παραθέτει ο
ιστορικός που οδήγησαν τους δηµοκρατικούς στη νίκη, είναι οι καίριες θέσεις, τις οποίες είχαν
καταλάβει οι δηµοκρατικοί (χωρίον ἰσχύι), η αριθµητική υπεροχή τους που τους έδινε προβάδισµα
(πλήθει προύχων) αλλά και το γεγονός ότι στον αγώνα των δηµοκρατικών µετείχαν και γυναίκες µε
όποια µέσα είχαν στη διάθεσή τους (αἱ τε γυναῖκες…θόρυβον).
2γ) Μόλις οι πρέσβεις από τη Σπάρτη που επέβαιναν στο κορινθιακό πλοίο αντιλαµβάνονται ότι
υπερισχύουν οι δηµοκρατικοί, σπεύδουν να αποχωρήσουν εγκαταλείποντας τους Κερκυραίους
ολιγαρχικούς στη µοίρα τους, φοβούµενοι ότι θα συλληφθούν ίσως ή θα δολοφονηθούν. Φαίνεται σε
αυτό το σηµείο η λιποψυχία τους αλλά και η ιδιοτελής προσφορά τους. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι µε
κάποιο τρόπο απειλούνται τα συµφέροντά τους, εγκαταλείπουν τους συµµάχους τους. Παρόµοια και
οι µισθοφόροι, βλέποντας τον πόλεµο σαν επάγγελµα, δεν πολεµούν µε την ψυχή τους, ούτε για να
προστατεύσουν τα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και της πατρίδας. Συνεπώς, στη δύσκολη στιγµή
σπεύδουν να αποχωρήσουν για να διαφυλάξουν την προσωπική τους ακεραιότητα.
3) διάλιπε, πλήθεσι, βαλοῦσαι, γενησοµένης, ἔπελθε, σφῶν, ἐπίφορον, λήσων-λήσουσα-λῆσον
4α) εἰ ἐπεγένετο……ἐκινδύνευσε διαφθαρῆναι ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
4β) τῷ κεράµῳ: δοτική του οργάνου
τοῦ νεωρίου: αντικείµενο στο κρατήσειεν
τῆς µάχης: αντικείµενο στη µετοχή παυσάµενοι
τῶν ἐπικούρων: γενική διαιρετική στο πολλοί
4γ) ∆ευτερεύουσα τελική πρόταση ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο περιεχόµενο
της κύριας πρότασης. Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο ὅπως, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα
(ᾖ) γιατί δηλώνει σκοπό προσδοκώµενο, χρόνου ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο παρόν.
5. έλλειψη, έκλειψη, κατάλοιπο
λήθη, αληθής, λάθος
διαµονή, παραµονή, εµµονή
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