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ΘΕΜΑ 225ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5.  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου 
προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖνѺɯ
ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοιѺɯἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 
σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησενѺɯ οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς 
κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 
ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ 
αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. Ὡς δ΄ οὐκ ἔπειθενѺɯὁ δῆμος ὁπλισθεὶς 
ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃѺɯὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ 
ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳѺɯτά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς 
οἷς ἐπέτυχονѺɯεἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσεѺɯδιέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ 
ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ 
ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε 
αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσονѺɯ καὶ τὰ 
ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὡς δὲ οὐκ ἒπειθεν … αὐτοῖς διεπέμπετο.  

Μονάδες 30  
 
2. Με ποιες μεθόδους ο Θουκυδίδης ερευνά τα γεγονότα του μακρινού 

παρελθόντος και της σύγχρονής του εποχής, στην πορεία αναζήτησης 
της αλήθειας;  

Μονάδες 10  
 
3. α) ἔλαβε: Να γράψετε πέντε λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας 

ελληνικής γλώσσας με το θέμα της λέξης που σας δίνεται.  
Μονάδες 5  

β) νόηση, ανισότητα, πομπός, κατοικία, συγχώρηση: Να συνδέσετε 
τις παρα-πάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του 
κειμένου με τις οποίες έ-χουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Β.1. Επειδή όμως δεν τους έπειθε, οι δημοκρατικοί, σφού οπλίστηκαν, με 
αυτήν τη δικαιολογία, επειδή δηλαδή (δήθεν) κανέναν καλό σκοπό δεν 
είχαν (δε μηχανεύονταν) αυτοί (δηλ. οι ολιγαρχικοί) εξαιτίας της 
δυσπιστίας τους να μη θέλουν να αποπλεύσουν με το Νικόστρατο, πήραν 
τα όπλα αυτών (των ολιγαρχικών) από τα σπίτια τους και θα σκότωναν 
μερικούς από αυτούς, τους οποίους κατά τύχη συναντούσαν, αν δεν τους 
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εμπόδιζε ο Νικόστρατος. Καθώς έβλεπαν οι υπόλοιποι αυτά που 
γίνονταν, κάθονται ως ικέτες στο ναό της Ήρας και γίνονται 
(συγκεντρώνονται) όχι λιγότεροι από τετρακόσιοι. Οι δημοκρατικοί τότε, 
επειδή φοβήθηκαν μήπως επιχειρήσουν κάποια πολιτική μεταβολή, τους 
σηκώνουν, αφού τους έπεισαν, και τους μεταφέρουν στο νησί απέναντι 
από το ναό της Ήρας και εκεί στέλνονταν σε αυτούς τα τρόφιμα.     
 
Β.2. Ο Θουκυδίδης είχε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του έργου που 
αναλάμβανε. Στα κεφάλαια 1.2, 1.20-22 και 5.26 καταγράφεται η αγωνία 
του για την ανεύρεση της αλήθειας: η αυτοψία, η επίσκεψη των πεδίων 
των μαχών, η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, η μελέτη επισήμων 
κειμένων και κρατικών αρχείων. Για τα παλαιότερα γεγονότα, πριν από 
τα Μηδικά, παρά την κοπιαστική προσπάθειά του («ЏϣЯɯ ϟϔϝϤрϧϔϧϢϠɯ
ϦϝϢϣϢѕϠϧЮɯ ϟϢϜ» 1.1.3) οι δυσκολίες ήταν μεγάλες: οι άνθρωποι δέχονται 
ϵϕϔϦϔϠЮϦϧϬϥ (= άκριτα, χωρίς έλεγχο, 1.20.1) ό,τι λέει ο ένας και ο άλλος 
ακόμη και για τη γενέτειρά τους. Δεν κουράζονται να αναζητήσουν την 
αλήθεια («ϵϧϔϞϔЮϣϬϤϢϥɯϧϢжϥɯϣϢϞϞϢжϥɯЗɯ ϙЕϧϚϦϜϥɯϧЪϥɯϵϞϚϛϘЮϔϥ» 1.20.3). Για 
τα γεγονότα της εποχής του, του Πελοποννησιακού πολέμου, δεν 
καταδέχτηκε να περιλάβει στο έργο του πληροφορίες από τον πρώτο 
τυχόντα («ϢѐϝɯЏϝɯϧϢѕɯϣϔϤϔϧϨϪрϠϧϢϥɯϣϨϠϛϔϠрϟϘϠϢϥɯИϡЮϬϦϔɯϖϤϲϩϘϜϠ», 1.22.2) 
ούτε ό,τι νόμιζε ο ίδιος («ѠϥɯЏϟϢЯɯЏϗрϝϘϜ»), αλλά κράτησε μόνο στοιχεία για 
όσα γεγονότα είχε προσωπική γνώση («Ϣиϥɯ ϧϘɯ ϔѐϧсϥɯϣϔϤЪϠ», 1.22.2, «ϝϔЯɯ
ϖϘϠϢϟЌϠѲɯ ϣϔϤɅɯ ϸϟϩϢϧЌϤϢϜϥɯ ϧϢжϥɯ ϣϤϲϖϟϔϦϜ», 5.26.5) και για τα οποία είχε 
κάνει επίπονη έρευνα ακούγοντάς τα από άλλους («ϝϔЯɯϣϔϤϳɯϧѦϠɯϸϞϞϬϠɯ
фϦϢϠɯϗϨϠϔϧсϠɯϵϝϤϜϕϘЮЇɯϣϘϤЯɯЎϝϲϦϧϢϨɯЏϣϘϡϘϞϛўϠ», 1.22.2). 
 
Β.3. α) λαβίδα, λαβή, λάφυρο, απολαβή, συλλήβδην 
 
Β.3. β) νόηση: διανοουμένων, ανισότητα: ἴσας, πομπός: διεπέμπετο, 
κατοικία: οἰκιῶν, συγχώρηση: ξυνεχώρησεν 
  


