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Αξραία Ειιεληθά Α΄ Λπθείνπ (εξσηήζεηο 
εηζαγσγήο Θνπθπδίδε) 

Τξάπεδα Θεκάησλ: Αξραία Ειιεληθά Α΄ Λπθείνπ (εξσηήζεηο εηζαγσγήο 

Θνπθπδίδε) 

 

1. Πώο νξίδεηαη ε ππεύζπλε ζπµπεξηθνξά ηνπ πνιίηε, θαηά ηνλ Θνπθπδίδε; 

(Θέκα: 78 & 165 & 252 & 339 & 426) 

 

Καη ν πνιίηεο έρεη ρξένο λα ζπκπεξηθέξεηαη ππεύζπλα· κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή 

θαη ηε ζύλεζε ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο θαη λα κελ παξαζύξεηαη από δεκαγσγηθά 

ππξνηερλήκαηα θαη από παξνξκήζεηο ηεο ζηηγκήο («ὅπεξ θηιεῖ ὅκηινο πνηεῖλ», 2.65.4). 

Μπνξεί λα δείμεη καδί κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα ελδηαθέξνλ 

γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πόιεο («...νἰθείσλ ἅκα θαὶ πνιηηηθῶλ ἐπηκέιεηα», 2.40.2) Μέζα ζην 

ράνο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κπνξεί λα δείμεη κεηξηνπάζεηα («ηὰ κέζα ηῶλ πνιηηῶλ») θαη 

αλώηεξν ήζνο («ηὸ εὔεζεο νὗ ηὸ γελλαῖνλ πιεῖζηνλ κεηέρεη», 3.83.1). Αθόκε θαη κέζα ζηε 

γεληθή αλαιγεζία πνπ πξνθάιεζε ε γεληθή ζπκθνξά ηνπ ινηκνύ, ε «ινηκηθή ησλ 

ζσκάησλ θαη ησλ ςπρώλ» κεξηθνί, ειάρηζηνη έζησ, θέξζεθαλ κε αλζξσπηά θαη θηιόηηκν 

θαη αδηαθνξώληαο κήπσο πξνζβιεζνύλ από ηε θνβεξή λόζν («αἰζρύλῃ ἠθείδνπλ ζθῶλ 

αὐηῶλ», 2.51.5) ηόικεζαλ λα πξνζθέξνπλ έλα πνηήξη λεξό ζε εηνηκνζάλαηνπο ζπγγελείο 

θαη θίινπο. 

 

2. Πνηα είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεύζπλνπ 

πνιίηε; 

(Θέκα: 48 & 135 & 222 & 309 & 396)    

 

Καη ν πνιίηεο έρεη ρξένο λα ζπκπεξηθέξεηαη ππεύζπλα· κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή 

θαη ηε ζύλεζε ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο θαη λα κελ παξαζύξεηαη από δεκαγσγηθά 

ππξνηερλήκαηα θαη από παξνξκήζεηο ηεο ζηηγκήο («ὅπεξ θηιεῖ ὅκηινο πνηεῖλ», 2.65.4). 

Μπνξεί λα δείμεη καδί κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα ελδηαθέξνλ 

γηα ην ζπκθέξνλ ηεο πόιεο («...νἰθείσλ ἅκα θαὶ πνιηηηθῶλ ἐπηκέιεηα», 2.40.2) Μέζα ζην 

ράνο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κπνξεί λα δείμεη κεηξηνπάζεηα («ηὰ κέζα ηῶλ πνιηηῶλ») θαη 

αλώηεξν ήζνο («ηὸ εὔεζεο νὗ ηὸ γελλαῖνλ πιεῖζηνλ κεηέρεη», 3.83.1). Αθόκε θαη κέζα ζηε 

γεληθή αλαιγεζία πνπ πξνθάιεζε ε γεληθή ζπκθνξά ηνπ ινηκνύ, ε «ινηκηθή ησλ 

ζσκάησλ θαη ησλ ςπρώλ» κεξηθνί, ειάρηζηνη έζησ, θέξζεθαλ κε αλζξσπηά θαη θηιόηηκν 

θαη αδηαθνξώληαο κήπσο πξνζβιεζνύλ από ηε θνβεξή λόζν («αἰζρύλῃ ἠθείδνπλ ζθῶλ 

αὐηῶλ», 2.51.5) ηόικεζαλ λα πξνζθέξνπλ έλα πνηήξη λεξό ζε εηνηκνζάλαηνπο ζπγγελείο 

θαη θίινπο. 

 

3. Πνηα γιώζζα ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ηνπ ν Θνπθπδίδεο; Να αλαθέξεηε ηξεηο 

ραξαθηεξηζηηθέο γισζζηθέο ηδηνκνξθίεο. 

(Θέκα: 57 & 144 & 231 & 318 & 405 & 456)    

 

Η γιώζζα ηνπ Θνπθπδίδε είλαη ε ιεγόκελε «αξραία αηηηθή» ηνπ 5νπ αη. Χαξαθηεξηζηηθέο 

γισζζηθέο ηδηνκνξθίεο: ε ρξήζε ηνπ ηύπνπ ηεο πξόζεζεο ἐο αληί εἰο θαη μὺλ αληί ζύλ. Σν 

αξρατθόηεξν ζύκπιεγκα ζζ αληί ηη. 

Αξρατθόηεξνη ηύπνη ιέμεσλ: αἰεί/ἀεί, ὠθειία/ὠθέιεηα, ἐμαπηλαίσο/ἐμαπίλεο. 
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Χξεζηκνπνίεζε γλσζηώλ ιέμεσλ κε ζπάληα ζεκαζία: νἰθήησξ: άπνηθνο (θαη όρη 

θάηνηθνο). 

 

4. Να αλαθέξεηε ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνπθπδίδεηνπ ύθνπο. 

(Θέκα: 30 & 117 & 204 & 291 & 378)    

 

- Σν νπδέηεξν πιεζπληηθνύ, κε άξζξν ή ρσξίο άξζξν, αληί γηα επίξξεκα: «δπλάκεη 

ὄληεο... ὁκνῖα (= ὁκνίσο) ηνῖο Ἑιιήλσλ πινπζησηάηνηο», «Κεξθπξαίνηο ἐλαληία (= 

ἐλαληίνλ) πνιεκήζνληεο», «παξεζθεπάδνλην ηὰ θξάηηζηα (= θξάηηζηα) λεῶλ ζηόινλ». 

- Η ρξήζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ επηζέηνπ αληί αθεξεκέλνπ νπζηαζηηθνύ: «ηὸ εὔδαηκνλ (= ἡ 

εὐδαηκνλία) ηὸ ἐιεύζεξνλ (= ἡ ἐιεπζεξία) ηὸ δ' ἐιεύζεξνλ ηὸ εὔςπρνλ (= ἡ εὐςπρία)». 

- Ρήκαηα ζύλζεηα (ελώ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη απιά, θαηαθιεζείο) θαη κε δύν ή θαη 

ηξεηο πξνζέζεηο γηα λα δεισζνύλ βξαρπινγηθά θαη ππθλά δύν ή πεξηζζόηεξεο 

επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ή ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηε ξεκαηηθή ελέξγεηα: 

πξνθαηαξρόκελνη (= δηδόληεο πξόηεξνλ ἤ ηνῖο ἄιινηο ηὰο θαηαξράο), μπκπξνπέκςαη, 

ἀληαλαγόκελνη. 

- Η επηζώξεπζε αηηηνινγηθώλ πξνηάζεσλ θαη πξνζδηνξηζκώλ θαλεξώλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ηζηνξηθνύ λα δηαθσηίζεη πιήξσο ηα αίηηα ησλ γεγνλόησλ: 

«Κνξίλζηνη δὲ θαηά ηε ηὸ δίθαηνλ ὑπεδέμαλην ηὴλ ηηκσξίαλ λνκίδνληεο νὐρ ἧζζνλ ἑαπηῶλ 

εἶλαη ηὴλ ἀπνηθίαλ ἤ Κεξθπξαίσλ, ἅκα δὲ θαὶ κίζεη ηῶλ Κεξθπξαίσλ, ὅηη αὐηῶλ 

παξεκέινπλ ὄληεο ἄπνηθνη» (ὑπεδέμαλην ἐπεί ἐλόκηδνλ θαὶ ἐπεί ἐκίζνπλ ηνὺο 

Κεξθπξαίνπο, ἐκίζνπλ... ὅηη... παξεκέινπλ). 

- Πάξηζα θαη Οκνηνηέιεπηα. Η ρξεζηκνπνίεζε ζρεκάησλ ιόγνπ, θαηά ηα νπνία α) κηα 

θξάζε έρεη ίζν αξηζκό ζπιιαβώλ ή αληηζηνηρία ιέμεσλ κε ηελ πξνεγνύκελή ηεο 

(πάξηζνλ), β) ζην ηέινο επαιιήισλ πεξηόδσλ ή πξνηάζεσλ ηνπνζεηνύληαη ιέμεηο κε 

όκνηα θαηάιεμε (ὁκνηνηέιεπηνλ): «μπλέβαηλε δὲ ηὸλ κὲλ πνιεκηώηαηνλ αὐηνῖο εἶλαη, 

Γεκνζζέλε, δηὰ ηὰ ἐλ ηῇ λήζῳ θαὶ Πύιῳ, ηὸλ δέ δηὰ ηὰ αὐηὰ ἐπηηεδεηόηαηνλ», «ἔξγνλ... 

ηνῖο ηε θξαηήζαζη ιακπξόηαηνλ θαὶ ηνῖο δηαθζαξεῖζη δπζηπρέζηαηνλ». 

- Η ζπλερήο ρξήζε ησλ αληηζέζεσλ, ε αθζνλία ησλ εηεξόπησησλ πξνζδηνξηζκώλ (εθεί 

πνπ έλα απινύζηεξν θείκελν ζα είρε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε), ε πεξίπινθε ζύληαμε, νη 

καθξέο πεξίνδνη ζην ιόγν, ηα εληππσζηαθά ξεηνξηθά ζρήκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

πςεινύ ινγνηερληθνύ ύθνπο 

 

5. Τη επηδηώθεη ν Θνπθπδίδεο κε ηε ρξήζε ζύλζεησλ ξεκάησλ; Να αλαθέξεηε έλα 

παξάδεηγκα. 

(Θέκα: 87 & 174 & 261 & 348 & 435)   

 

Με ηα ζύλζεηα ξήκαηα (ελώ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη απιά, θαηαθιεζείο) θαη κε δύν ή 

θαη ηξεηο πξνζέζεηο, επηδηώθεηαη λα δεισζνύλ βξαρπινγηθά θαη ππθλά δύν ή 

πεξηζζόηεξεο επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ή ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηε ξεκαηηθή 

ελέξγεηα: πξνθαηαξρόκελνη (= δηδόληεο πξόηεξνλ ἤ ηνῖο ἄιινηο ηὰο θαηαξράο), 

μπκπξνπέκςαη, ἀληαλαγόκελνη. 

 

6. α) Πνηα ήηαλ ε άπνςε ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Πεξηθιή; 

β) Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ ινηκνύ θαη πώο επεξέαζε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ηεο Αζήλαο; 

(Θέκα: 33 & 90 & 177 & 264 & 351 & 438 & 459)    
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α) Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ (431 π.Χ.), ν Θνπθπδίδεο πίζηεπε 

ζηε κεγάιε αμία ηνπ Πεξηθιή (κνινλόηη ε νηθνγελεηαθή ηνπ παξάδνζε ηνλ ζπλέδεε κε ηελ 

αληίπαιε παξάηαμε, ησλ αξηζηνθξαηηθώλ) θαη ζηελ νξζόηεηα ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ 

πνιεκηθνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ: άκπλα ζηελ μεξά, επίζεζε ζηε ζάιαζζα, ζύλεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε. 

β) Σν δεύηεξν έηνο ηνπ πνιέκνπ πξνζβιήζεθε θαη ν ίδηνο από ηνλ θαηαζηξεπηηθό ινηκό 

πνπ εμόλησζε ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Αηηηθήο («...ηαῦηα δειώζσ αὐηόο ηε λνζήζαο 

θαὶ ἰδὼλ ἄιινπο πάζρνληαο»). Ο ίδηνο επέδεζε αιιά ν Πεξηθιήο πέζαλε από ηνλ ινηκό ην 

επόκελν έηνο θαη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο εκπόιεκεο θαη πνιηνξθεκέλεο, από ηε ζηεξηά, 

Αζήλαο επηθξάηεζε νμεία αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ παξάηαμε ησλ ζπληεξεηηθώλ 

αξηζηνθξαηηθώλ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ, ηνπο νπνίνπο θαζνδεγνύζαλ πιένλ αδίζηαθηνη 

δεκαγσγνί, κε ηζρπξόηεξν ηνλ Κιέσλα. 

 

7. Από πνύ πξνθύπηεη όηη ν Θνπθπδίδεο έδεζε έσο ην ηέινο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ; 

(Θέκα: 36 & 180 & 123 & 267 & 354 & 441)   

 

Οη ειάρηζηεο «εζσηεξηθέο καξηπξίεο» ζην έξγν θαη νη πθνινγηθέο παξαηεξήζεηο ησλ 

κειεηεηώλ δελ αξθνύλ γηα λα νδεγήζνπλ ζε αθιόλεηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πόηε 

ζπλέζεζε ν Θνπθπδίδεο ην έξγν ηνπ. Η δήισζή ηνπ όηη άξρηζε λα γξάθεη ακέζσο κόιηο 

μέζπαζε ν πόιεκνο («ἀξμάκελνο εὐζὺο θαζηζηακέλνπ» 1.1.1) δελ μεθαζαξίδεη αλ άξρηζε 

λα δίλεη ζην θείκελν ηνπ νξηζηηθή κνξθή ή αλ άξρηζε λα ζπγθεληξώλεη ην πιηθό ηνπ θαη λα 

θξαηάεη ζεκεηώζεηο. Μνινλόηη ε εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ δηαθόπηεηαη ζην 411 π.Χ. 

είλαη βέβαην όηη νξηζκέλα ηκήκαηα έρνπλ γξαθηεί κεηά ην 404 π.Χ. 

Γελ είλαη βέβαην αλ γύξηζε ζηελ Αζήλα κεηά ην 404 π.Χ. κε ηελ ακλεζηία πνπ 

παξαρσξήζεθε. Οη πιεξνθνξίεο ησλ αξραίσλ πεγώλ είλαη αβέβαηεο θαη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία αληηθαηηθέο. Βέβαην είλαη όηη έδεζε σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. [«Σνύηνπ δὲ ηνῦ 

πνιέκνπ κῆθόο ηε κέγα πξνύβε», 1.23.1, «ἔηε δὲ ἐο ηνῦην ηὰ μύκπαληα ἐγέλεην ηῷ 

πνιέκῳ ἑπηὰ θαὶ εἴθνζη», 5.26.1, «ἐπεβίσλ δὲ δηὰ παληὸο αὐηνῦ αἰζζαλόκελόο ηε ηῇ 

ἡιηθίᾳ θαί πξνζέρσλ ηὴλ γλώκελ, ὅπσο ἀθξηβέο ηη εἴζνκαη», 5.26.5.] 

Σν έξγν ηνπ έκεηλε εκηηειέο. ηα πξώηα βηβιία ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή· ε εμηζηόξεζε όκσο ησλ γεγνλόησλ δελ θηάλεη σο ην 

404 π.Χ. αιιά δηαθόπηεηαη ζην 411 π.Χ. Ο ζάλαηνο δελ άθεζε ηνλ κεγάιν ηζηνξηθό λα 

ηειεηώζεη ην έξγν ηνπ. 

 

8. Με πνηεο κεζόδνπο ν Θνπθπδίδεο εξεπλά ηα γεγνλόηα ηνπ καθξηλνύ 

παξειζόληνο θαη ηεο ζύγρξνλήο ηνπ επνρήο, ζηελ πνξεία αλαδήηεζεο ηεο 

αιήζεηαο; 

(Θέκα: 51 & 138 & 225 & 312 & 399 & 468)   

 

Ο Θνπθπδίδεο είρε πιήξε επίγλσζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαιάκβαλε. ηα 

θεθάιαηα 1.2, 1.20-22 θαη 5.26 θαηαγξάθεηαη ε αγσλία ηνπ γηα ηελ αλεύξεζε ηεο 

αιήζεηαο: ε απηνςία, ε επίζθεςε ησλ πεδίσλ ησλ καρώλ, ε ζπιινγή θαη αμηνιόγεζε 

πιεξνθνξηώλ, ε κειέηε επηζήκσλ θεηκέλσλ θαη θξαηηθώλ αξρείσλ. Γηα ηα παιαηόηεξα 

γεγνλόηα, πξηλ από ηα Μεδηθά, παξά ηελ θνπηαζηηθή πξνζπάζεηά ηνπ («ἐπὶ καθξόηαηνλ 

ζθνπνῦληί κνη» 1.1.3) νη δπζθνιίεο ήηαλ κεγάιεο: νη άλζξσπνη δέρνληαη ἀβαζαλίζησο (= 

άθξηηα, ρσξίο έιεγρν, 1.20.1) ό,ηη ιέεη ν έλαο θαη ν άιινο αθόκε θαη γηα ηε γελέηεηξά ηνπο. 

Γελ θνπξάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ αιήζεηα («ἀηαιαίπσξνο ηνῖο πνιινῖο ἡ δήηεζηο ηῆο 
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ἀιεζείαο» 1.20.3). Γηα ηα γεγνλόηα ηεο επνρήο ηνπ, ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, δελ 

θαηαδέρηεθε λα πεξηιάβεη ζην έξγν ηνπ πιεξνθνξίεο από ηνλ πξώην ηπρόληα («νὐθ ἐθ 

ηνῦ παξαηπρόληνο ππλζαλόκελνο ἠμίσζα γξάθεηλ», 1.22.2) νύηε ό,ηη λόκηδε ν ίδηνο («ὡο 

ἐκνὶ ἐδόθεη»), αιιά θξάηεζε κόλν ζηνηρεία γηα όζα γεγνλόηα είρε πξνζσπηθή γλώζε 

(«νἷο ηε αὐηὸο παξῆλ», 1.22.2, «θαὶ γελνκέλῳ παξ' ἄκθνηέξνηο ηνῖο πξάγκαζη», 5.26.5) 

θαη γηα ηα νπνία είρε θάλεη επίπνλε έξεπλα αθνύγνληάο ηα από άιινπο («θαὶ παξὰ ηῶλ 

ἄιισλ ὅζνλ δπλαηὸλ ἀθξηβείᾳ πεξὶ ἑθάζηνπ ἐπεμειζώλ», 1.22.2). 

 

9. Με πνηεο κεζόδνπο ν Θνπθπδίδεο δηεξεπλά γεγνλόηα παιαηόηεξα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ; 

(Θέκα: 9 & 96 & 183 & 240 & 327 & 414)   

Δμεηάδνληαο ηηο εμειίμεηο αθόκε θαη πξηλ από ηνλ Σξσηθό πόιεκν σο ηα Μεδηθά, εθεί πνπ 

νη πεγέο ηνπ δελ κπνξνύζαλ, κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, λα είλαη αμηόπηζηεο, 

ρξεζηκνπνηεί ινγηθέο κεζόδνπο θαη θαηαγξάθεη ηηο ηζηνξηθέο αιιαγέο κε πνξίζκαηα 

«εἰθόηα» (= εύινγα, ζύκθσλα κε ηε ινγηθή θαη ηελ πείξα), «ζεκεῖα» ή «καξηύξηα» (= 

ελδείμεηο θαη απνδείμεηο) θαη «ηεθκήξηα» (= ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε 

έξεπλα). 

Γηα ηα παιαηόηεξα γεγνλόηα, πξηλ από ηα Μεδηθά, παξά ηελ θνπηαζηηθή πξνζπάζεηά ηνπ 

(«ἐπὶ καθξόηαηνλ ζθνπνῦληί κνη» 1.1.3) νη δπζθνιίεο ήηαλ κεγάιεο: νη άλζξσπνη 

δέρνληαη ἀβαζαλίζησο (= άθξηηα, ρσξίο έιεγρν, 1.20.1) ό,ηη ιέεη ν έλαο θαη ν άιινο αθόκε 

θαη γηα ηε γελέηεηξά ηνπο. Γελ θνπξάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ αιήζεηα («ἀηαιαίπσξνο 

ηνῖο πνιινῖο ἡ δήηεζηο ηῆο ἀιεζείαο» 1.20.3). 

 

10. Με πνηνλ ηξόπν ρξνλνινγεί ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ν Θνπθπδίδεο; 

(Θέκα: 27 & 84 & 171 & 258 & 432 & 480 & 486)   

 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ρξνλνινγηθή αθξίβεηα ζηελ έθζεζε ησλ γεγνλόησλ νη δπζθνιίεο 

ήηαλ κεγάιεο. Οη ειιεληθέο πόιεηο - θξάηε δελ είραλ εληαίν ρξνλνινγηθό ζύζηεκα, νύηε 

είραλ θνηλέο νλνκαζίεο γηα ηνπο κήλεο ηνπ ζειεληαθνύ έηνπο. Η επηκνλή ηνπ λα 

θαηαγξάςεη κε απόιπηε αθξίβεηα ην ρξόλν ησλ γεγνλόησλ είλαη ζαθήο ζηνλ θαζνξηζκό 

ηνπ ρξνληθνύ ζεκείνπ ηεο έθξεμεο ηνπ πνιέκνπ, κε ηελ εηζβνιή ησλ Θεβαίσλ ζηηο 

Πιαηαηέο: δέθα ηέζζεξα έηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ηξηαληάρξνλεο εηξήλεο (κεηαμύ 

Αζελαίσλ θαη Πεινπνλλεζίσλ), ηε ρξνληά πνπ ε Χξπζίο είρε ζπκπιεξώζεη ζαξάληα 

νθηώ έηε ηεξσζύλεο ζην Άξγνο, θαη ν Αηλήζηνο ήηαλ έθνξνο ζηε πάξηε θαη ν 

Ππζόδσξνο επώλπκνο άξρσλ ζηελ Αζήλα, έμη κήλεο κεηά ηε κάρε ηεο Πνηίδαηαο, κόιηο 

άξρηδε ε άλνημε... (2.2.1). Αθνινπζώληαο ηνλ ηξόπν ρξνλνινγηθήο έθζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Διιάληθνο ν Μπηηιελαίνο εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά 

θαη όρη θαηά ζεκαηηθέο ελόηεηεο, θαη κάιηζηα ρξόλν κε ρξόλν, δηαηξώληαο ην έηνο ζε 

ζέξνο (8 κήλεο ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ) θαη ρεηκώλα (4 κήλεο πνπ ην θύξην ζώκα 

ησλ αληηπάισλ ζηξαηεπκάησλ απνζύξεηαη ζηηο βάζεηο ηνπ): «γέγξαπηαη δὲ ἑμῆο ὡο 

ἕθαζηα ἐγίγλεην θαηὰ ζέξνο θαὶ ρεηκῶλα» (2.1). 

 

11. Γηα πνηνπο ιόγνπο εμνξίζηεθε ν Θνπθπδίδεο θαη πώο ε εμνξία ηνπ επεξέαζε ηε 

ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ; 

(Θέκα: 6 & 50 & 93 & 237 & 324 & 411) 

 

Σν 424 π.Χ. ν Θνπθπδίδεο, σο ζηξαηεγόο, δελ κπόξεζε λα ζώζεη ηελ Ακθίπνιε, απνηθία 

ησλ Αζελαίσλ θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ ηξπκόλα,από ηελ επίζεζε ησλ παξηηαηώλ. Η 
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πεξηνρή είρε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ Αζήλα, επεηδή δηέζεηε άθζνλε 

λαππεγήζηκε μπιεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ θαη βξηζθόηαλ θνληά ζηα 

ρξπζσξπρεία ηνπ Παγγαίνπ. Ο Θνπθπδίδεο είρε απνζηαιεί εθεί κε κηθξή κνίξα ηνπ 

αζελατθνύ ζηόινπ γηα λα ειέγρεη ηελ πεξηνρή, όηαλ ν παξηηάηεο ζηξαηεγόο Βξαζίδαο 

έθηαζε κε ηαρύηαηε πνξεία από ηελ Πεινπόλλεζν ζηε Μαθεδνλία, ζε κηα θίλεζε 

αληηπεξηζπαζκνύ. Οη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη ηηκώξεζαλ ην Θνπθπδίδε κε εμνξία («Καὶ 

μπλέβε κνη θεύγεηλ ηὴλ ἐκαπηνῦ ἔηε εἴθνζη κεηὰ ηὴλ ἐο Ἀκθίπνιηλ ζηξαηεγίαλ») θη απηόο, 

εμόξηζηνο πηα, αθηεξώλεη όιν ην ρξόλν ηνπ ζηελ ηζηνξηθή ηνπ έξεπλα θαη ζπγθεληξώλεη 

πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν ζηξαηόπεδα κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ 

ζπγθξνύζεσλ: «θαη αθνύ βξέζεθα θαη ζηα δύν κέξε, θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξν ζηηο 

πεξηνρέο πνπ ήιεγραλ νη Πεινπνλλήζηνη ιόγσ ηεο εμνξίαο κνπ κπνξνύζα λα 

παξαθνινπζήζσ ηηο εμειίμεηο θαιύηεξα θαη πην άλεηα» (5.26.5). 

 

12. Πνην γλώξηζµα ζθέςεο θαη µεζόδνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Θνπθπδίδε, όηαλ 

ζηνράδεηαη γηα ηα γεγνλόηα θαη ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ; Πνηα πνξεία 

αθνινπζεί ν ηζηνξηθόο; 

(Θέκα: 21 & 108 & 195 & 282 & 369 & 492)   

 

[Από ην ζπγθεθξηκέλν ζην γεληθό] Ο βαζύο ζηνραζκόο ηνπ ηζηνξηθνύ πάλσ ζηα γεγνλόηα 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ, θαίλεηαη, όπσο θαη ζηνπο κεγάινπο ηξαγηθνύο, 

ζηελ ηάζε γηα γελίθεπζε πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

κεζόδνπ ηνπ. Αλάγεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο ζην γεληθό θαη παλαλζξώπηλν θαη 

ζεκειηώλεη ηελ θξίζε ησλ πνιηηηθώλ ζηηο δεκεγνξίεο θαη ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο 

παξαηεξήζεηο ζε γεληθέο αξρέο. Έηζη ηα «γλσκηθά» θαη ηα «απνθζέγκαηα» ζην έξγν ηνπ 

δελ έρνπλ ραξαθηήξα δηδαθηηζκνύ θαη δενληνινγίαο αιιά είλαη ην απόζηαγκα ηεο 

έξεπλαο θαη ηνπ ζπιινγηζκνύ κηαο ζπγγξαθηθήο ηδηνθπίαο πνπ έρεη αμηνπνηήζεη ηε γλώζε 

ησλ αξρώλ θαη ηεο κεζόδνπ ηεο ηαηξηθήο, ησλ ζνθηζηώλ θαη ηεο ηξαγσδίαο. 

Ο Θνπθπδίδεο έδεζε ζηα παηδηθά θαη ζηα λεαληθά ηνπ ρξόληα ηηο ιακπξόηεξεο κέξεο ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ αξραίνπ θόζκνπ γεληθόηεξα, ηνλ παξαηεηακέλν αδπζώπεην πόιεκν επί 

εηθνζηεπηά έηε θαη είδε ηελ Αζήλα ξεκαγκέλε θαη ηα ηζηνξηθά ηείρε ηνπ Θεκηζηνθιή 

θαηεδαθηζκέλα. Έγξαςε κε κνλαδηθή εηιηθξίλεηα θαη ακεξνιεςία ηα γεγνλόηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη άθεζε κηα αζάλαηε εηθόλα ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ζηνλ Δπηηάθην ηνπ 

Πεξηθιή γηα ηνπο πξώηνπο λεθξνύο ηνπ πνιέκνπ. 

 

13. Πώο ν Θνπθπδίδεο νδεγείηαη ζηελ αληίιεςε όηη ε ινγηθή απνηειεί ηε κόλε αμία 

ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν άλζξσπνο; 

(Θέκα: 72 & 159 & 246 & 333 & 390)    

 

Γελ ζα ήηαλ νξζό λα ζεσξήζεη επηπόιαηα θαλείο ηνλ Θνπθπδίδε «απαηζηόδνμν» πνπ δίλεη 

κηα θαηάκαπξε εηθόλα ηεο αλζξσπόηεηαο . Η ινγηθή απνηειεί ηε κόλε αμία, ζηελ νπνία 

κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν άλζξσπνο. Οη ζενί δελ επεκβαίλνπλ ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο (όπσο 

πίζηεπαλ πνιινί ζεκαληηθνί άλζξσπνη θαη ν Ηξόδνηνο αλάκεζά ηνπο) θαη ε ηύρε δελ 

είλαη ππεξθπζηθή δύλακε αιιά ζπγθπξίεο, εμειίμεηο πνπ δελ κπνξεί λα ηηο πξνβιέςεη ν 

άλζξσπνο. Ο Πεξηθιήο ηνλίδεη όηη νη εμειίμεηο ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα είλαη ηειείσο 

απξόβιεπηεο θαη γη' απηό ζπλήζσο θαηεγνξνύκε ηελ ηύρε γηα «ὅζα ἄλ παξά ιόγνλ 

μπκβῇ» (1.140.1). Η αζελατθή ηξηήξεο πνπ έθεξλε ηε δηαηαγή ζηελ Μπηηιήλε (ε νπνία 

είρε απνζηαηήζεη από ηελ ζπκκαρία) λα ζαλαησζνύλ όινη νη ελήιηθνη άληξεο θαη λα 

πνπιεζνύλ δνύινη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά (3.36.2), θηλήζεθε αξγά ζην Αηγαίν, γηαηί ην 
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πιήξσκα είρε ζπλείδεζε όηη έπιεαλ «ἐπὶ πξάγκα ἀιιόθνηνλ» (3.49.4), όηη πήγαηλαλ λα 

εθηειέζνπλ κηα δηαηαγή πξσηνθαλή («ὠκὸλ ηὸ βνύιεπκα θαὶ κέγα», 3.36.4). Ο 

παξαινγηζκόο ηνπ πνιέκνπ θηάλεη ζην απνθνξύθσκά ηνπ ζηε γεληθή ζθαγή, ηειείσο 

αλαίηηα, ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ, αθόκα θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο βνησηηθήο 

Μπθαιεζζνύ, από Θξάθεο κηζζνθόξνπο («... θαὶ ἐπηπεζόληεο δηδαζθαιείῳ παίδσλ, 

ὅπεξ κέγηζηνλ ἦλ αὐηόζη θαὶ ἄξηη ἔηπρνλ νἱ παῖδεο ἐζειειπζόηεο, θαηέθνςαλ πάληαο», 

7.29.5). Πξάγκαηη απηή ε ζπκθνξά ήηαλ ἀδόθεηνο θαη δεηλή. ε αξθεηά ζεκεία ηνπ έξγνπ 

ηνπ πξνβάιιεη ν Θνπθπδίδεο ηελ πιενλεμία, ην λα απνθηήζεη δει. ην άηνκν ή ε πνιηηηθή 

παξάηαμε ή ην θξάηνο πεξηζζόηεξα απ' όζα δηθαηνύηαη θαη ηε θηινηηκία, ηελ πξνζσπηθή 

θηινδνμία νξηζκέλσλ, σο βαζηθά θίλεηξα γηα ηνλ πόιεκν. 

 

14. Με πνηνλ ηξόπν παξαζέηεη ν Θνπθπδίδεο ηνπο ιόγνπο ησλ νµηιεηώλ ζηηο 

δεµεγνξίεο ηνπ θαη γηαηί. 

(Θέκα: 24 & 111 & 198 & 285 & 372)   

 

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ από πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πνιέκνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ε δήισζή 

ηνπ είλαη ζαθήο· ε δπζθνιία λα παξαηεζνύλ απηνιεμεί ήηαλ κεγάιε αθόκε θαη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν ίδηνο ήηαλ αλάκεζα ζην αθξναηήξην (1.22.1). Οη δεκεγνξίεο ζην έξγν 

ηνπ Θνπθπδίδε απνδίδνπλ ηα θίλεηξα, ηνπο ζρεδηαζκνύο, ηνπο ζηόρνπο ησλ νκηιεηώλ θαη 

επίζεο ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ην ήζνο ηνπο. Οη δεκεγνξίεο απνηεινύλ 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη κάιηζηα 

θαζώο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα κεγάια γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη κεηαμύ 

ηνπο κε ην ζρήκα «ζέζε»-«αληίζεζε», κε ην νπνίν θάζε δήηεκα εμεηάδεηαη θαη από ηελ 

αληίζεηε άπνςε. Ο Θνπθπδίδεο δειώλεη όηη δελ απνκαθξύλζεθε από ηελ θεληξηθή ηδέα 

ησλ ιόγσλ («ἐρνκέλῳ ὅηη ἐγγύηαηα ηῆο μπκπάζεο γλώκεο ηῶλ ἀιεζῶο ιερζέλησλ», 

1.22.1) θαη, εθόζνλ ήηαλ αδύλαην λα ηνπο παξαζέζεη απηνιεμεί, έγξαςε ζύκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπ θξίζε ό,ηη ήηαλ πξνζθνξόηεξν λα ιερζεί ζηελ θάζε πεξίπησζε. ηηο δεκεγνξίεο, 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ, ζηε δνκή, ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαίλεηαη θαη ε 

ηθαλόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ λα αλαιύεη ηα γεγνλόηα θαη ην βάζνο ηεο ζθέςεο ηνπ. Από ηνλ 

ηξόπν πνπ δειώλεη όηη πξνρώξεζε ζηε ζύλζεζε ησλ δεκεγνξηώλ, δελ πξέπεη λα 

πεξηκέλεη θαλείο «θπζηθόηεηα» σο πξνο δηαιεθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ νκηιεηώλ 

αλάινγα κε ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. 

 

15. Πνηα ζέµαηα πεξηιαµβάλνληαη ζην πξώην βηβιίν ησλ ἱζηνξηῶλ ηνπ Θνπθπδίδε; 

(Θέκα: 114 & 201 & 288 & 375)   

 

ην 1ν βηβιίν εμεηάδνληαη ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, εμαίξεηαη ε ζεκαζία ηνπ, εθηίζεηαη ε 

κέζνδνο ηνπ ζπγγξαθέα (θεθ. 1, 20-22), εξεπλώληαη νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο από ην καθξηλό 

παξειζόλ σο ηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ («Αξραηνινγία», θεθ. 2-19), ε αλάπηπμε ηεο 

αζελατθήο δύλακεο θαηά ηελ «πεληεθνληαεηία», 479-432 π.Χ. (θεθ. 89-117), νη ηειεπηαίεο 

δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο, νη δπλάκεηο ησλ αληηπάισλ. 

 

16. Πώο απαληά ν Θνπθπδίδεο ζην πξόβιεκα πνπ αθνξά ηελ εγεκνληθή δύλακε 

ηεο Αζήλαο; 

(Θέκα: 12 & 99 & 186 & 273 & 330 & 417)    
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Η «αζελατθή ζπκκαρία» είρε κεηαηξαπεί ζε αζελατθή εγεκνλία («ἀξρή»). Σα ζύκκαρα 

θξάηε ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο ηππηθά κόλνλ ήηαλ αλεμάξηεηα. Απηή ε 

εγεκνληθή δύλακε ηεο Αζήλαο κπνξνύζε λα εληζρπζεί, λα πεξηνξηζηεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή 

λα θαηαξξεύζεη; ' απηό ην βαζηθό εξώηεκα ν Θνπθπδίδεο πξνζπαζεί λα απαληήζεη κε 

ηελ εμνλπρηζηηθή παξνπζίαζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ αθνξκώλ ηνπ πνιέκνπ ζην 1ν βηβιίν 

ηνπ, κε ηελ αληηπαξάζεζε αληηπάισλ απόςεσλ ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ θαη θπξίσο κε ηελ 

πξώηε δεκεγνξία ηνπ Πεξηθιή (1.140-144): ε Αζήλα ζα κπνξνύζε λα θεξδίζεη ηνλ 

πόιεκν κε ζπλεηή ζηξαηεγηθή θαη απηνθπξηαξρία ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πνιηηώλ ηεο. Η 

εθζηξαηεία ηεο ηθειίαο (Βηβιία 6ν-7ν) απέδεημε ηελ νξζόηεηα ηεο ζέζεο ηνπ Πεξηθιή: 

άθξνλεο, θηιόδνμνη δεκαγσγνί θαη πνιίηεο κε αζύλεηεο, αιινπξόζαιιεο απνθάζεηο 

νδήγεζαλ ηελ εληππσζηαθόηεξε σο ηόηε πνιεκηθή επηρείξεζε ζε παλσιεζξία. 

 

17. Πνηεο είλαη, θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξόηεζε 

ελόο ηζρπξνύ, από ζηξαηησηηθή άπνςε, θξάηνπο; 

(Θέκα: 39 & 126 & 213 & 270 & 357 & 444 & 495)   

 

Σνλίδεη όηη ρσξίο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο πιεζπζκώλ, πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα, νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη, θπξίσο, ρσξίο ηελ θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα δελ κπνξνύζε λα ζπγθξνηεζεί 

ηζρπξό ζηξαηησηηθά θξάηνο. Η πξνζπάζεηα γηα θξηηηθή απόδεημε ησλ ζέζεώλ ηνπ ζπκίδεη 

έληνλα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζνθηζηώλ. 

 

18. Με πνηνλ ηξόπν πξνζπαζεί ν Θνπθπδίδεο λα εμαζθαιίζεη ηε ρξνλνινγηθή 

αθξίβεηα θαηά ηελ έθζεζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ; 

(Θέκα: 54 & 141 & 228 & 315 & 402)   

 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ρξνλνινγηθή αθξίβεηα ζηελ έθζεζε ησλ γεγνλόησλ νη δπζθνιίεο 

ήηαλ κεγάιεο. Οη ειιεληθέο πόιεηο - θξάηε δελ είραλ εληαίν ρξνλνινγηθό ζύζηεκα, νύηε 

είραλ θνηλέο νλνκαζίεο γηα ηνπο κήλεο ηνπ ζειεληαθνύ έηνπο. Η επηκνλή ηνπ λα 

θαηαγξάςεη κε απόιπηε αθξίβεηα ην ρξόλν ησλ γεγνλόησλ είλαη ζαθήο ζηνλ θαζνξηζκό 

ηνπ ρξνληθνύ ζεκείνπ ηεο έθξεμεο ηνπ πνιέκνπ, κε ηελ εηζβνιή ησλ Θεβαίσλ ζηηο 

Πιαηαηέο: δέθα ηέζζεξα έηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ηξηαληάρξνλεο εηξήλεο (κεηαμύ 

Αζελαίσλ θαη Πεινπνλλεζίσλ), ηε ρξνληά πνπ ε Χξπζίο είρε ζπκπιεξώζεη ζαξάληα 

νθηώ έηε ηεξσζύλεο ζην Άξγνο, θαη ν Αηλήζηνο ήηαλ έθνξνο ζηε πάξηε θαη ν 

Ππζόδσξνο επώλπκνο άξρσλ ζηελ Αζήλα, έμη κήλεο κεηά ηε κάρε ηεο Πνηίδαηαο, κόιηο 

άξρηδε ε άλνημε... (2.2.1). Αθνινπζώληαο ηνλ ηξόπν ρξνλνινγηθήο έθζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Διιάληθνο ν Μπηηιελαίνο εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά 

θαη όρη θαηά ζεκαηηθέο ελόηεηεο, θαη κάιηζηα ρξόλν κε ρξόλν, δηαηξώληαο ην έηνο ζε 

ζέξνο (8 κήλεο ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ) θαη ρεηκώλα (4 κήλεο πνπ ην θύξην ζώκα 

ησλ αληηπάισλ ζηξαηεπκάησλ απνζύξεηαη ζηηο βάζεηο ηνπ): «γέγξαπηαη δὲ ἑμῆο ὡο 

ἕθαζηα ἐγίγλεην θαηὰ ζέξνο θαὶ ρεηκῶλα» (2.1). 

 

19. Πνηεο ζπλέπεηεο είρε γηα ηνλ ίδην ηνλ Θνπθπδίδε ε απνηπρία ηνπ σο ζηξαηεγνύ 

ζηελ Αµθίπνιε (424 π.Χ.); 

(Θέκα: 63 & 120 & 207 & 294 & 381 & 462) 

 

Σν 424 π.Χ. ν Θνπθπδίδεο, σο ζηξαηεγόο, δελ κπόξεζε λα ζώζεη ηελ Ακθίπνιε, απνηθία 

ησλ Αζελαίσλ θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ ηξπκόλα,από ηελ επίζεζε ησλ παξηηαηώλ. Η 

πεξηνρή είρε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ Αζήλα, επεηδή δηέζεηε άθζνλε 
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λαππεγήζηκε μπιεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ θαη βξηζθόηαλ θνληά ζηα 

ρξπζσξπρεία ηνπ Παγγαίνπ. Ο Θνπθπδίδεο είρε απνζηαιεί εθεί κε κηθξή κνίξα ηνπ 

αζελατθνύ ζηόινπ γηα λα ειέγρεη ηελ πεξηνρή, όηαλ ν παξηηάηεο ζηξαηεγόο Βξαζίδαο 

έθηαζε κε ηαρύηαηε πνξεία από ηελ Πεινπόλλεζν ζηε Μαθεδνλία, ζε κηα θίλεζε 

αληηπεξηζπαζκνύ. Οη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη ηηκώξεζαλ ην Θνπθπδίδε κε εμνξία («Καὶ 

μπλέβε κνη θεύγεηλ ηὴλ ἐκαπηνῦ ἔηε εἴθνζη κεηὰ ηὴλ ἐο Ἀκθίπνιηλ ζηξαηεγίαλ») θη απηόο, 

εμόξηζηνο πηα, αθηεξώλεη όιν ην ρξόλν ηνπ ζηελ ηζηνξηθή ηνπ έξεπλα θαη ζπγθεληξώλεη 

πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν ζηξαηόπεδα κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ 

ζπγθξνύζεσλ: «θαη αθνύ βξέζεθα θαη ζηα δύν κέξε, θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξν ζηηο 

πεξηνρέο πνπ ήιεγραλ νη Πεινπνλλήζηνη ιόγσ ηεο εμνξίαο κνπ κπνξνύζα λα 

παξαθνινπζήζσ ηηο εμειίμεηο θαιύηεξα θαη πην άλεηα» (5.26.5). Γελ είλαη βέβαην αλ 

γύξηζε ζηελ Αζήλα κεηά ην 404 π.Χ. κε ηελ ακλεζηία πνπ παξαρσξήζεθε. Οη 

πιεξνθνξίεο ησλ αξραίσλ πεγώλ είλαη αβέβαηεο θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία αληηθαηηθέο. 

Βέβαην είλαη όηη έδεζε σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. 

 

20. Πώο ε ινγηθή θαη ε ηύρε, θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, επεξεάδνπλ ηηο ηζηνξηθέο 

εμειίμεηο; 

(Θέκα: 15 & 102 & 189 & 276 & 420 & 465 & 474)   

 

Η ινγηθή απνηειεί ηε κόλε αμία, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν άλζξσπνο. Οη ζενί δελ 

επεκβαίλνπλ ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο (όπσο πίζηεπαλ πνιινί ζεκαληηθνί άλζξσπνη θαη ν 

Ηξόδνηνο αλάκεζά ηνπο) θαη ε ηύρε δελ είλαη ππεξθπζηθή δύλακε αιιά ζπγθπξίεο, 

εμειίμεηο πνπ δελ κπνξεί λα ηηο πξνβιέςεη ν άλζξσπνο. Ο Πεξηθιήο ηνλίδεη όηη νη εμειίμεηο 

ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα είλαη ηειείσο απξόβιεπηεο θαη γη' απηό ζπλήζσο θαηεγνξνύκε 

ηελ ηύρε γηα «ὅζα ἄλ παξά ιόγνλ μπκβῇ» (1.140.1). Η αζελατθή ηξηήξεο πνπ έθεξλε ηε 

δηαηαγή ζηελ Μπηηιήλε (ε νπνία είρε απνζηαηήζεη από ηελ ζπκκαρία) λα ζαλαησζνύλ 

όινη νη ελήιηθνη άληξεο θαη λα πνπιεζνύλ δνύινη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά (3.36.2), 

θηλήζεθε αξγά ζην Αηγαίν, γηαηί ην πιήξσκα είρε ζπλείδεζε όηη έπιεαλ «ἐπὶ πξάγκα 

ἀιιόθνηνλ» (3.49.4), όηη πήγαηλαλ λα εθηειέζνπλ κηα δηαηαγή πξσηνθαλή («ὠκὸλ ηὸ 

βνύιεπκα θαὶ κέγα», 3.36.4). Ο παξαινγηζκόο ηνπ πνιέκνπ θηάλεη ζην απνθνξύθσκά 

ηνπ ζηε γεληθή ζθαγή, ηειείσο αλαίηηα, ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ, αθόκα θαη ησλ καζεηώλ 

ηνπ ζρνιείνπ, ηεο βνησηηθήο Μπθαιεζζνύ, από Θξάθεο κηζζνθόξνπο («... θαὶ 

ἐπηπεζόληεο δηδαζθαιείῳ παίδσλ, ὅπεξ κέγηζηνλ ἦλ αὐηόζη θαὶ ἄξηη ἔηπρνλ νἱ παῖδεο 

ἐζειειπζόηεο, θαηέθνςαλ πάληαο», 7.29.5). Πξάγκαηη απηή ε ζπκθνξά ήηαλ ἀδόθεηνο 

θαη δεηλή. 

 

21. Πνηα είλαη ε αληίιεςε ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο δύλακεο από έλα θξάηνο, κηα ζπκκαρία, κηα πνιηηηθή 

παξάηαμε; 

(Θέκα: 42 & 129 & 216 & 303 & 360 & 447) 

 

Σν πξόβιεκα ηεο δύλακεο όπσο κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη έλα θξάηνο, κηα 

ζπκκαρία, κηα πνιηηηθή παξάηαμε εμεηάζηεθε θαηά ηξόπν κνλαδηθό θαη ζπγθινληζηηθό 

από ην Θνπθπδίδε: Η εμόλησζε ησλ Πιαηαηέσλ από ηνπο παξηηάηεο, ησλ Μειηώλ από 

ηνπο Αζελαίνπο, νη θξηθαιεόηεηεο ζηελ εκθύιηα ζύγθξνπζε ηεο Κέξθπξαο θαη άιιεο, 

απίζηεπηεο ζε θαηξό εηξήλεο, πξάμεηο νδήγεζαλ ηνλ κεγάιν ηζηνξηθό ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ε θύζε ησλ αλζξώπνπ δελ αιιάδεη («ἕσο ἄλ ἡ αὐηὴ θύζηο ἀλζξώπσλ ᾖ», 3.82.2), όηη 

νη άλζξσπνη όηαλ βξεζνύλ ζε αδηέμνδα θαη πηεζηηθέο ζπγθπξίεο («ἐο ἀθνπζίνπο ἀλάγθαο 
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πίπηεηλ») εμαγξηώλνληαη («ὁ πόιεκνο... βίαηνο δηδάζθαινο θαὶ πξὸο ηὰ παξόληα ηὰο 

ὀξγάο ηῶλ πνιιῶλ ὁκνηνῖ», 3.82.2), όηη ζηνλ εκθύιην, θπξίσο, πόιεκν νη ιέμεηο ράλνπλ ην 

λόεκά ηνπο (3.82.3), όηη νη αληίπαινη δίλνπλ ην ιόγν ηνπο, ελώ ζθνπεύνπλ λα κελ ηνλ 

ηεξήζνπλ, θαη δίλνπλ όξθνπο, ρσξίο λα θνβνύληαη ηνπο ζενύο (3.83.2). 

 

22. Πνηα είλαη, θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ηνλ πόιεκν; 

(Θέκα: 45 & 132 & 306 & 393 & 450) 

 

ε αξθεηά ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ πξνβάιιεη ν Θνπθπδίδεο ηελ πιενλεμία, ην λα απνθηήζεη 

δει. ην άηνκν ή ε πνιηηηθή παξάηαμε ή ην θξάηνο πεξηζζόηεξα απ’ όζα δηθαηνύηαη θαη ηε 

θηινηηκία, ηελ πξνζσπηθή θηινδνμία νξηζκέλσλ, σο βαζηθά θίλεηξα γηα ηνλ πόιεκν. 

 

23. Πνηα ζηνηρεία νδήγεζαλ ηνλ Θνπθπδίδε λα θαηαλνήζεη από ηελ αξρή ηε 

ζεµαζία ηνπ πνιέµνπ πνπ μεζπνύζε; 

(Θέκα: 66 & 153 & 210 & 297 & 384)   

 

Ο Θνπθπδίδεο θαηελόεζε από ηελ αξρή ηε ζεκαζία ηνπ πνιέκνπ πνπ μεζπνύζε: νη 

αληίπαινη βξίζθνληαλ ζην ύςηζην ζεκείν ηεο αθκήο ηνπο νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά θαη 

ηα νπδέηεξα ειιεληθά θξάηε ήηαλ αδύλαην λα κελ εκπιαθνύλ ζηνλ πόιεκν. Πξνζπάζεζε 

ινηπόλ λα εξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ηόζν κεγάιε πνιεκηθή ηζρύ. 

 

24. Πνηα είλαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ εγέηε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

θπζηνγλσκία ηνπ Πεξηθιή; 

(Θέκα: 18 & 105 & 192 & 279 & 366 & 483)   

 

Σν πξόηππν ηνπ εγέηε ην ελζαξθώλεη ν Πεξηθιήο (2.65.1-9) κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

νμπδέξθεηα («πξόλνηα»), ηελ επξύηεξε απνδνρή ηνπ από ην ιαό ηεο πόιεο ηνπ 

(«δπλαηὸο ὤλ ηῷ ηε ἀμηώκαηη θαη ηῇ γλώκῃ»), ηελ αλσηεξόηεηά ηνπ σο πξνο ην ρξήκα 

{«ρξεκάησλ ηε δηαθαλῶο ἀδσξόηαηνο») θαη ην πνιηηηθό ηνπ ζάξξνο λα ιέεη ηελ αιήζεηα 

ζην ιαό, αθόκε θη αλ πξνθαινύζε ηελ νξγή ηνπ («ἔρσλ ἐπ' ἀμηώζεη θαὶ πξὸο ὀξγήλ ηη 

ἀληεηπεῖλ»). Αξθεηέο ζύληνκεο θξάζεηο ηνπ κεγάινπ πνιηηηθνύ, όπσο ηηο θαηαγξάθεη ν 

Θνπθπδίδεο, έρνπλ θαηαζηεί «γλσκηθά», κε γεληθόηεξε δηαρξνληθή αμία, π.ρ. «νἱ θαηξνὶ νὐ 

κελεηνί» (1.142.1), (ρξεηάδεηαη ηαρύηεηα ελεξγεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηαηί νη 

επθαηξίεο δελ πεξηκέλνπλ), «κέγα ηὸ ηῆο ζαιάζζεο θξάηνο» (1.143.5) (έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ην λα ειέγρεη θαλείο ζηξαηησηηθά ηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο). 

 

25. Να πεξηγξάςεηε ην πξόηππν ηνπ εγέηε πνπ ελζαξθώλεη ν Πεξηθιήο, θαηά ηνλ 

Θνπθπδίδε. 

(Θέκα: 75 & 249 & 336 & 423 & 489)   

 

Σν πξόηππν ηνπ εγέηε ην ελζαξθώλεη ν Πεξηθιήο (2.65.1-9) κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

νμπδέξθεηα («πξόλνηα»), ηελ επξύηεξε απνδνρή ηνπ από ην ιαό ηεο πόιεο ηνπ 

(«δπλαηὸο ὤλ ηῷ ηε ἀμηώκαηη θαη ηῇ γλώκῃ»), ηελ αλσηεξόηεηά ηνπ σο πξνο ην ρξήκα 

{«ρξεκάησλ ηε δηαθαλῶο ἀδσξόηαηνο») θαη ην πνιηηηθό ηνπ ζάξξνο λα ιέεη ηελ αιήζεηα 

ζην ιαό, αθόκε θη αλ πξνθαινύζε ηελ νξγή ηνπ («ἔρσλ ἐπ' ἀμηώζεη θαὶ πξὸο ὀξγήλ ηη 

ἀληεηπεῖλ»). Αξθεηέο ζύληνκεο θξάζεηο ηνπ κεγάινπ πνιηηηθνύ, όπσο ηηο θαηαγξάθεη ν 

Θνπθπδίδεο, έρνπλ θαηαζηεί «γλσκηθά», κε γεληθόηεξε δηαρξνληθή αμία, π.ρ. «νἱ θαηξνὶ νὐ 

κελεηνί» (1.142.1), (ρξεηάδεηαη ηαρύηεηα ελεξγεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηαηί νη 
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επθαηξίεο δελ πεξηκέλνπλ), «κέγα ηὸ ηῆο ζαιάζζεο θξάηνο» (1.143.5) (έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ην λα ειέγρεη θαλείο ζηξαηησηηθά ηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο). 

 

26. Να αλαθέξεηε ηα βαζύηεξα αίηηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέµνπ, ζύµθσλα µε 

ηνλ Θνπθπδίδε. 

(Θέκα: 156 & 243 & 300 & 387) 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία θαη γη' απηό απνθεύγεη 

ζπλεηδεηά ό,ηη ζεσξεί άζρεην πξνο ηελ θαηαλόεζε ηνπ πνιέκνπ δει. κύζνπο, ρξεζκνύο, 

αλέθδνηα, αηνκηθέο πξνζσπνγξαθίεο, δηαδόζεηο θαη θήκεο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ 

βαζύηεξε αηηία ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε αλάπηπμε, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή, ηεο αζελατθήο 

δύλακεο. Απηό θαζνξίδεη θαη ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ έξγνπ ηνπ. Η «αζελατθή 

ζπκκαρία» είρε κεηαηξαπεί ζε αζελατθή εγεκνλία («ἀξρή»). Σα ζύκκαρα θξάηε ηνπ 

Αηγαίνπ, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο ηππηθά κόλνλ ήηαλ αλεμάξηεηα. Απηή ε εγεκνληθή 

δύλακε ηεο Αζήλαο κπνξνύζε λα εληζρπζεί, λα πεξηνξηζηεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα 

θαηαξξεύζεη; ' απηό ην βαζηθό εξώηεκα ν Θνπθπδίδεο πξνζπαζεί λα απαληήζεη κε ηελ 

εμνλπρηζηηθή παξνπζίαζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ αθνξκώλ ηνπ πνιέκνπ ζην 1ν βηβιίν ηνπ, 

κε ηελ αληηπαξάζεζε αληηπάισλ απόςεσλ ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ θαη θπξίσο κε ηελ πξώηε 

δεκεγνξία ηνπ Πεξηθιή (1.140-144): ε Αζήλα ζα κπνξνύζε λα θεξδίζεη ηνλ πόιεκν κε 

ζπλεηή ζηξαηεγηθή θαη απηνθπξηαξρία ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πνιηηώλ ηεο. Η εθζηξαηεία 

ηεο ηθειίαο (Βηβιία 6ν-7ν) απέδεημε ηελ νξζόηεηα ηεο ζέζεο ηνπ Πεξηθιή: άθξνλεο, 

θηιόδνμνη δεκαγσγνί θαη πνιίηεο κε αζύλεηεο, αιινπξόζαιιεο απνθάζεηο νδήγεζαλ ηελ 

εληππσζηαθόηεξε σο ηόηε πνιεκηθή επηρείξεζε ζε παλσιεζξία. 

 

27. Τη είλαη νη δεκεγνξίεο θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε 

ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ; 

(Θέκα: 81 & 168 & 255 & 342 & 429 & 471 & 477)   

 

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ από πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πνιέκνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ε δήισζή 

ηνπ είλαη ζαθήο· ε δπζθνιία λα παξαηεζνύλ απηνιεμεί ήηαλ κεγάιε αθόκε θαη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν ίδηνο ήηαλ αλάκεζα ζην αθξναηήξην (1.22.1). Οη δεκεγνξίεο ζην έξγν 

ηνπ Θνπθπδίδε απνδίδνπλ ηα θίλεηξα, ηνπο ζρεδηαζκνύο, ηνπο ζηόρνπο ησλ νκηιεηώλ θαη 

επίζεο ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ην ήζνο ηνπο. Οη δεκεγνξίεο απνηεινύλ 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη κάιηζηα 

θαζώο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα κεγάια γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη κεηαμύ 

ηνπο κε ην ζρήκα «ζέζε»-«αληίζεζε», κε ην νπνίν θάζε δήηεκα εμεηάδεηαη θαη από ηελ 

αληίζεηε άπνςε. Ο Θνπθπδίδεο δειώλεη όηη δελ απνκαθξύλζεθε από ηελ θεληξηθή ηδέα 

ησλ ιόγσλ («ἐρνκέλῳ ὅηη ἐγγύηαηα ηῆο μπκπάζεο γλώκεο ηῶλ ἀιεζῶο ιερζέλησλ», 

1.22.1) θαη, εθόζνλ ήηαλ αδύλαην λα ηνπο παξαζέζεη απηνιεμεί, έγξαςε ζύκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπ θξίζε ό,ηη ήηαλ πξνζθνξόηεξν λα ιερζεί ζηελ θάζε πεξίπησζε. ηηο δεκεγνξίεο, 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ, ζηε δνκή, ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαίλεηαη θαη ε 

ηθαλόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ λα αλαιύεη ηα γεγνλόηα θαη ην βάζνο ηεο ζθέςεο ηνπ. Από ηνλ 

ηξόπν πνπ δειώλεη όηη πξνρώξεζε ζηε ζύλζεζε ησλ δεκεγνξηώλ, δελ πξέπεη λα 

πεξηκέλεη θαλείο «θπζηθόηεηα» σο πξνο δηαιεθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ νκηιεηώλ 

αλάινγα κε ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. 
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28. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε κόξθσζε ηνπ Θνπθπδίδε; 

(Θέκα: 3 & 60 & 147 & 234 & 321 & 408 & 453) 

 

Ο Θνπθπδίδεο (πηζ. 455-399 π.Χ.) γελλήζεθε ζην δήκν Ἁιηκνῦληνο (ζην ζεκεξηλό Άιηκν 

ηεο Αηηηθήο) από πινύζηα, αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηνπ είρε νηθνγελεηαθνύο 

δεζκνύο κε ην βαζηιηά Όινξν ηεο Θξάθεο, θαη ηνπο κεγάινπο ζηξαηεγνύο Μηιηηάδε θαη 

Κίκσλα. Η νηθνγέλεηα είρε ζηελ θαηνρή ηεο ρξπζσξπρείν ζηε θαπηή Ύιε ηεο Θξάθεο 

θαη αζθνύζε επηξξνή ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο («θαὶ ἀπ' αὐηνῦ δύλαζζαη ἐλ ηνῖο 

πξώηνηο ηῶλ ἠπεηξσηῶλ», 4.105.1). Ο Θνπθπδίδεο έιαβε ιακπξή κόξθσζε, κε 

δαζθάινπο ην θηιόζνθν Αλαμαγόξα, ζηελό θίιν ηνπ Πεξηθιή, θαη ην ξήηνξα Αληηθώληα.   

Θεσξείηαη βέβαην όηη είρε εμνηθεησζεί κε ηε κέζνδν θαη ηελ έθθξαζε ησλ κεγάισλ 

ζνθηζηώλ, ηνπ Γνξγία από ηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο θαη ηνπ Πξόδηθνπ από ηελ Ηιεία 

θαη κε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο λέαο ηαηξηθήο ησλ εκεξώλ ηνπ. Η παηδηθή θαη λεαληθή ηνπ ειηθία 

ζπκπίπηεη κε ηα ιακπξόηεξα ρξόληα ηεο αζελατθήο δύλακεο, κε ηνλ Πεξηθιή λα δεζπόδεη 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ θξάηνπο, ηελ Αζήλα λα ζηνιίδεηαη κε έξγα ηέρλεο πνπ ζα έκελαλ 

αξηζηνπξγήκαηα αμεπέξαζηα ζηνπο αηώλεο θαη ηελ πλεπκαηηθή δσή ζηελ θνξύθσζή ηεο 

κε ηα κεγάια επηηεύγκαηα ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο, ηνπ ζνθηζηηθνύ θηλήκαηνο, ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. 

 

 

 


