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ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73.  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 
ξυλλαβόντες͵ καὶ ὅσους ἔπεισαν͵ κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 
Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ 
Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ͵ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. 
Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς 
πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη͵ καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα 
εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον͵ οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν͵ καὶ 
τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ 
ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι͵ τοὺς 
δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 
δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον͵ τοῖς δ΄ ἑτέροις ἐκ τῆς 
ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι… καὶ πρὸς τὴν 

ἢπειρον.  
 

Μονάδες 30  

2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη 
συγκρότηση ενός ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους;  

 
Μονάδες 10  

3. α) λῆψις, λήπτης, κάτοχος, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις 
παραπάνω ο-μόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους κατέλαβον και 
ἔχοντες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη 
στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.  

Μονάδες 5 
 
 

 β) πόλεως, λιμένα, παρακαλοῦντες, ὑπισχνούμενοι, ἤπειρον: Να 
γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του 
κειμένου.  

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Β. 1. Όταν λοιπόν ήρθαν (οι πρέσβεις), οι Αθηναίοι αφού συνέλαβαν και 
τους πρέσβεις ως υποκινητές στάσης και όσους έπεισαν οι πρέσβεις, τους 
συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα. Στο μεταξύ, όμως, αφού ήρθε 
ένα κορινθιακό πλοίο και Λακεδαιμόνιοι πρεσβευτές, αυτοί από τους 
Κερκυραίους, οι οποίοι ήταν κύριοι της πολιτκής κατάστασης επιτίθενται 
(δηλ. οι ολιγαρχικοί) εναντίον των δημοκρατικών και αφού πολέμησαν, 
τους νίκησαν. Όταν έφτασε η νύχτα, οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην 
ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης, και αφού 
συγκεντρώθηκαν, εγκαταστάθηκαν, και κατείχαν και το Υλλαϊκό λιμάνι ˙ 
οι άλλοι (δηλ. οι ολιγαρχικοί) κατέλαβαν και την αγορά, όπου ακριβώς 
κατοικούσαν οι περισσότεροι από αυτούς, και το λιμάνι που ήταν κοντά σ’ 
αυτήν (δηλ. την αγορά) και προς την απέναντι στεριά.  
 
Β. 2. Ο Θουκυδίδης τονίζει ότι χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις πληθυσμών, 
πολιτική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και, κυρίως, χωρίς την 
κυριαρχία στη θάλασσα δεν μπορούσε να συγκροτηθεί ισχυρό 
στρατιωτικά κράτος. Θέτει, επίσης, το ζήτημα της δύναμης και πώς αυτή 
τη χρησιμοποιεί ένα κράτος , μια συμμαχία ή μια παράταξη προκειμένου 
να διατηρηθεί. Επίσης, θεωρεί ότι απαιτείται συνετή στρατηγική και 
αυτοκυριαρχία των πολιτικών και των πολιτών της. 
 
Β. 3. α) ενέργεια ή κατάσταση: λῆψις, σχέσις 
             πρόσωπο που ενεργεί: λήπτης, κάτοχος 
             αποτέλεσμα ενέργειας:    σχῆμα 
 
Β. 3. β) πόλεως: πολίτης, λιμένα: λιμεναρχείο , παρακαλοῦντες: 
σύγκλητος, ὑπισχνούμενοι: υπόσχεση, ἤπειρον: ηπειρογένεση 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


