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ΘΕΜΑ 330ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4.  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ΄ ὀλίγας προσπίπτοντες 
ἐταλαιπώρουν τὸ καθ΄ αὑτούς· οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ 
τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ΄ 
ἑαυτοὺς τεταγμέναις͵ προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν 
ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ 
ἐπειρῶντο θορυβεῖν. Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ 
ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο͵ ἐπιβοηθοῦσι͵ καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες 
ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Οἱ δ΄ ὑπεχώρουν ἤδη 
πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο 
προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα͵ ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων καὶ πρὸς 
σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη 
ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι …τοῖς Ἀθηναίοις 

ἐποιοῦντο.  
Μονάδες 30  

2. Πώς απαντά ο Θουκυδίδης στο πρόβλημα που αφορά την ηγεμονική 
δύναμη της Αθήνας;  

 
Μονάδες 10  

3. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο 
(Γ΄στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας 
για καθεμιά από τις λέξεις της Α΄ στήλης.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  Γ΄ ΣΤΗΛΗ  
Λέξεις  Ουσιαστικ

ά  
Επίθετα  

ὑπεχώρουν  
ἐτελεύτα  
ἐβούλοντο  
ἐπιβοηθοῦσι  
κύκλον  

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Και οι μεν Κερκυραίοι επειδή επιτίθονταν άτακτα και με λίγα πλοία, 
δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους ˙ οι δε Αθηναίοι, επειδή 
φοβόντουσαν το μεγαλύτερο αριθμό (των εχθρικών πλοίων), και την 
(ενδεχόμενη) περικύκλωσή τους, δεν έκαναν επίθεση στα παρατεταγμένα 
εναντίον τους πλοία ούτε στο σύνολό τους ούτε στο μέσο τους, αλλά αφού 
επιτέθηκαν σε μια πτέρυγα, καταβυθίζουν ένα πλοίο. Και ύστερα απ’ 
αυτά, αφού σχημάτισαν (οι Πελοποννήσιοι) κυκλική παράταξη, έπλεαν 
γύρω γύρω  (οι Αθηναίοι) και προσπαθούσαν να τους προκαλέσουν 
ταραχή με το θόρυβο. Επειδή όμως το αντιλήφθηκαν αυτό αυτοί (οι 
Πελοποννήσιοι) που ήταν κοντά στους Κερκυραίους και επειδή 
φοβήθηκαν μήπως συμβεί αυτό ακριβώς που έγινε στη Ναύπακτο, 
σπεύδουν να βοηθήσουν και αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα πλοία, 
έκαναν ταυτόχρονα την επίθεση εναντίον των Αθηναίων.  
 
Β. 2.  Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία 
και γι' αυτό αποφεύγει συνειδητά ό,τι θεωρεί άσχετο προς την κατανόηση 
του πολέμου δηλ. μύθους, χρησμούς, ανέκδοτα, ατομικές 
προσωπογραφίες, διαδόσεις και φήμες. Κατά την άποψή του βαθύτερη 
αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και στρατιωτική, της 
αθηναϊκής δύναμης. Αυτό καθορίζει και τους βασικούς άξονες του έργου 
του. Η «αθηναϊκή συμμαχία» είχε μετατραπεί σε αθηναϊκή ηγεμονία 
(«ἀρχή»). Τα σύμμαχα κράτη του Αιγαίου, της Μακεδονίας, της Θράκης 
τυπικά μόνον ήταν ανεξάρτητα. Αυτή η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας 
μπορούσε να ενισχυθεί, να περιοριστεί, να τροποποιηθεί ή να 
καταρρεύσει; Σ' αυτό το βασικό ερώτημα ο Θουκυδίδης προσπαθεί να 
απαντήσει με την εξονυχιστική παρουσίαση των αιτίων και των αφορμών 
του πολέμου στο 1ο βιβλίο του, με την αντιπαράθεση αντιπάλων 
απόψεων στις δημηγορίες του και κυρίως με την πρώτη δημηγορία του 
Περικλή (1.140-144): η Αθήνα θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο με 
συνετή στρατηγική και αυτοκυριαρχία των πολιτικών και των πολιτών 
της. Η εκστρατεία της Σικελίας (Βιβλία 6ο-7ο) απέδειξε την ορθότητα της 
θέσης του Περικλή: άφρονες, φιλόδοξοι δημαγωγοί και πολίτες με 
ασύνετες, αλλοπρόσαλλες αποφάσεις οδήγησαν την εντυπωσιακότερη ως 
τότε πολεμική επιχείρηση σε πανωλεθρία. 
 
Β. 3.  ὑπεχώρουν: παραχώρηση – υποχωρητικός 
ἐτελεύτα: τελευτή – ατελεύτητος 
ἐβούλοντο: βούληση – άβουλος 
ἐπιβοηθοῦσι: βοήθημα – αβοήθητος 
κύκλον: περικύκλωσις – κυκλοθυμικός 


