
ΘΕΜΑ 51ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον͵ ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ 
Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες͵ τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων 
τοῖς προξένοις διηγγυημένοι͵ ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. 
Καὶ ἔπρασσον οὗτοι͵ ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες͵ ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων 
τὴν πόλιν. Καὶ ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς 
λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ 
ξυγκείμενα͵ Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας 
ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι 
οἱ ἄνδρες ἐς δίκην͵ λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. Ὁ δὲ ἀποφυγὼν 
ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας͵ φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ 
τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ΄ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο 
στατήρ. Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς 
ζημίας͵ ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν͵ ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει 
ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας…τῷ νόμῳ χρήσασθαι.  

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) στασιαστής, εχέγγυο, ανέφικτο, υπαγωγή, επίκειται: Να σχηματίσετε 

από μία σύντομη φράση στη νέα ελληνική γλώσσα με καθεμία από τις παραπάνω 
λέξεις.  

Μονάδες 5  
 
β) προσποιῆσαι, ἀποστήσωσιν, καταδουλοῦν, τέμνειν, ταξάμενοι: 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 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Β. 
1. 
Και αυτοί οι άντρες (γιατί κάποιος Πειθίας ήταν με δική του πρωτοβουλία πρόξενος 
των Αθηναίων και είχε την αρχηγία των δημοκρατικών) τον καταγγέλλουν, με την 
κατηγορία ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την Κέρκυρα στους Αθηναίους. Αυτός τότε 
αφού αθωώθηκε οδηγεί με τη σειρά του σε δίκη τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες 
από αυτούς, με τον ισχυρισμό ότι κόβουν τους πασσάλους που στηρίζουν τα κλήματα 
από το ιερό άλσος του Δία και του Αλκίνου· και ως χρηματική ποινή για κάθε 
πάσσαλο είχε οριστεί ένας στατήρας. Κι αφού αυτοί καταδικάστηκαν και κατέφυγαν 
και κάθισαν ως ικέτες στους ναούς εξαιτίας της μεγάλης χρηματικής ποινής, για να 
(πετύχουν) να πληρώσουν πρόστιμο, αφού με συμφωνία ορίσουν το ύψος τους, ο 
Πειθίας (γιατί συνέβαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) 
ώστε να κάνουν χρήση του νόμου. 
 



2. 
Εξετάζοντας τις εξελίξεις ακόμη και πριν από τον Τρωικό πόλεμο ως τα Μηδικά, εκεί 
που οι πηγές του δεν μπορούσαν, με τα δεδομένα της εποχής, να είναι αξιόπιστες, ο 
Θουκυδίδης χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους και καταγράφει τις ιστορικές αλλαγές με 
πορίσματα «εἰκότα» (= εύλογα, σύμφωνα με τη λογική και την πείρα), «σημεῖα» ή 
«μαρτύρια» (= ενδείξεις και αποδείξεις) και «τεκμήρια» (= συμπεράσματα στα οποία 
καταλήγει η έρευνα). 
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 («ἐπὶ 
μακρότατον σκοποῦντί μοι» 1.1.3) οι δυσκολίες ήταν μεγάλες: οι άνθρωποι δέχονται 
ἀβασανίστως (= 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 («ἀταλαίπωρος 
τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας» 1.20.3). Για τα γεγονότα της εποχής του, του 
Πελοποννησιακού πολέμου, δεν καταδέχτηκε να περιλάβει στο έργο του πληροφορίες 
από τον πρώτο τυχόντα («οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν», 
1.22.2) ούτε ό,τι νόμιζε ο ίδιος («ὡς ἐμοὶ ἐδόκει»), αλλά κράτησε μόνο στοιχεία για 
όσα γεγονότα είχε προσωπική γνώση («οἷς τε αὐτὸς παρῆν», 1.22.2, «καὶ γενομένῳ 
παρ' ἄμφοτέροις τοῖς πράγμασι», 5.26.5) και για τα οποία είχε κάνει επίπονη έρευνα 
ακούγοντάς τα από άλλους («καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ 
ἑκάστου ἐπεξελθών», 1.22.2). 
 
3. 
α) 
στασιαστής 
Οι στασιαστές οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολλές καταστροφές συνελήφθησαν από τις 
δυνάμεις καταστολής. 
 
εχέγγυο 
Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να παράσχει επαρκή εχέγγυα, ώστε να 
επιτευχθεί η συνεργασία. 
 
ανέφικτο 
Μολονότι το εγχείρημά του να θεωρήθηκε από πολλούς ανέφικτο, ωστόσο 
κατόρθωσε να πετύχει χάρη στην επιμονή του. 
 
υπαγωγή 
Η υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς επιτήρησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
κλόνισε την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.  
 
επίκειται 
Το μετεωρολογικό δελτίο ανακοίνωσε ότι επίκειται σφοδρή καταιγίδα τις επόμενες 
ώρες. 

 
β) 
προσποιῆσαι: προσποιητός 
ἀποστήσωσιν: αποστάτης 
καταδουλοῦν: υποδούλωση 
τέμνειν: τμήμα 
ταξάμενοι: παράταξη 


