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Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι 

Εισαγωγή 
 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό βιογραφικό σηµείωµα για το Θουκυδίδη, 

που θα µπορούσε να αποτελέσει λήµµα εγκυκλοπαιδικού λεξικού. Στο 

κείµενό σας µπορείτε να συµπεριλάβετε τις λέξεις και φράσεις που 

δίνονται παρακάτω, προσέχοντας τη σειρά µε την οποία θα τις 

χρησιµοποιήσετε. Η συνολική έκταση του κειµένου να µην υπερβαίνει τις 

250 λέξεις. 

Όλορος, Αλιµούς, Θράκη, Αναξαγόρας, Γοργίας, Αντιφώντας, 
Περικλής, Βρασίδας, Αµφίπολη, Κλέωνας, συγγραφή του έργου του, 
εξορία, µέθοδος, έρευνα, σοφιστές, αριστοκρατικοί, δηµαγωγοί, 411 
π.Χ.,  
ταξίδια, Πελοποννησιακός πόλεµος. 

2. Να προσδιορίσετε το ρόλο που έπαιξε η µόρφωση, την οποία έλαβε ο 

Θουκυδίδης, στη συγγραφή του έργου του. 

3. Σχετίζεται, κατά τη γνώµη σας, η σηµαντική θέση που κατέχει ο 

Περικλής στο έργο του Θουκυδίδη µε τη διερεύνηση των αιτίων που 

οδήγησαν στην καταστροφή της Αθήνας; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  
 
Β. Σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε ενδεικτικά ονόµατα σπουδαίων ανδρών, που έζησαν την 

ίδια εποχή µε το Θουκυδίδη και µε τους οποίους γνωρίστηκε ο ιστορικός 

(µαζί µε το όνοµα να αναφέρετε και την ιδιότητά τους, π.χ. στρατηγός). 

2. Ποιες συνέπειες είχε ο λοιµός στην πολιτική ζωή της Αθήνας; 

3. Ποια ήταν η σχέση του Θουκυδίδη µε τη Θράκη; 
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4. Να εξηγήσετε πώς σχετίζεται η εξορία του Θουκυδίδη µε τη συγγραφή 

του έργου του. 

5. Ποια στοιχεία από το έργο του µας επιτρέπουν να υποστηρίξουµε ότι ο 

Θουκυδίδης έζησε το τέλος του πολέµου; 

Ερώτηση κλειστού τύπου 

Να ελέγξετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι 

σωστό ή λανθασµένο, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

Ο Θουκυδίδης: 

 Σ  Λ 

α. ανήκε στην πολιτική παράταξη των δηµοκρατικών 

β. περιέγραψε το λοιµό µε βάση και την προσωπική του 

εµπειρία 

γ. µε την εξορία του από την Αθήνα στερήθηκε πολύτιµες 

πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική ζωή της πόλης 

δ. θεωρεί ότι η ανάδειξη της Αθήνας σε ηγεµονική 

δύναµη οδήγησε στον πόλεµο 

ε. περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεµο από την 

αρχή ως το τέλος του 

!  

 

!  

 

!  

 

!  

 

!  

!  

 

!  

 

!  

 

!  

 

!  

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ -  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΕΕΣ 

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ιστορικός επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 

στην πολιτική ιστορία, να προσδιορίσετε ποιες συνέπειες έχει η επιλογή 

αυτή για τη συγγραφή του έργου του. 

2. ∆ιερευνώντας τις αιτίες που οδήγησαν τους αντιπάλους σε βιαιότητες ο 

Θουκυδίδης καταλήγει σε ορισµένα συµπεράσµατα. Να αναφέρετε τα 

συµπεράσµατα αυτά και να πείτε αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε, 

αιτιολογώντας την άποψή σας. 

3. Με βάση τις βιογραφικές πληροφορίες για το Θουκυδίδη να καθορίσετε 

το βαθµό στον οποίο, κατά τη γνώµη σας, τα προσωπικά του βιώµατα 

από την πολιτική ζωή  της Αθήνας τον επηρέασαν στο έργο του. 
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4. Να παρουσιάσετε µε συντοµία µερικές βασικές ιδέες του Θουκυδίδη για 

τον άνθρωπο, που δικαιολογούν, κατά τη γνώµη σας, το χαρακτηρισµό 

του ως γνώστη της ανθρώπινης φύσης. 

5. Ο Θουκυδίδης προβάλλει τη λογική ως βασική αξία για τον άνθρωπο. 

Να προσδιορίσετε µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα από την εισαγωγή 

σας τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη συµβολή της στην 

εξέλιξη των γεγονότων. 

6. Να προσδιορίσετε τις λειτουργίες που έχει η τάση για γενίκευση στο 

έργο του Θουκυδίδη. 

7. Πιστεύετε ότι ο Θουκυδίδης αντιµετωπίζει την Αθήνα κυρίως ως 

θαυµαστής ή ως αυστηρός κριτής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

Β. Σύντοµης απάντησης 

1. Ποια σχέση έχουν µε την ιστορική έρευνα οι όροι εἰκότα, σηµεῖα, 

τεκµήρια; 

2. Ποιες θεωρεί ο Θουκυδίδης απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

συγκρότηση ενός ισχυρού κράτους; 

3. Ποια στοιχεία αποκλείει από το υλικό του και γιατί;  

4. Σε ποιο βασικό ερώτηµα επιχειρεί να απαντήσει στο έργο του; 

5. Σε ποια σηµεία του έργου του εντοπίζεται κυρίως η παρουσίαση των 

αιτίων του πολέµου; 

6. Πώς επηρεάζεται κατά τον Θουκυδίδη η συµπεριφορά των ανθρώπων 

από τον πόλεµο;  

7. Πώς αντιµετωπίζει ο Θουκυδίδης το ρόλο των θεών και της τύχης στις 

ιστορικές εξελίξεις; 

8. Ποια στοιχεία της προσωπικότητας του Περικλή ως πολιτικού ηγέτη 

εξαίρει ο ιστορικός; 

9. Ποιο είναι το πρότυπο του πολίτη που προβάλλει ο Θουκυδίδης µέσα 

στο έργο του; 

10. Ποια στοιχεία της αθηναϊκής πολιτείας υπογραµµίζει ο ιστορικός στο 

έργο του ως άξια θαυµασµού; 
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Ερώτηση κλειστού τύπου 

Ποια από τα παρακάτω θέµατα εντάσσονται στα ενδιαφέροντα του 

ιστορικού; Απαντήστε σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

• Σηµασία της κυριαρχίας στη θάλασσα για την ασφάλεια 

µιας πόλης ! 

• Ο ρόλος της τήρησης των ηθικών κανόνων για την 

αποτροπή του πολέµου ! 

• Τα χαρίσµατα του ικανού ηγέτη ! 

• Η εµπάθεια των δηµαγωγών της Αθήνας εναντίον του 

Θουκυδίδη ! 

• Οι φρικαλεότητες του πολέµου ! 

• Η σύγκριση του χαρακτήρα των πρωταγωνιστών του 

πολέµου και από τις δύο παρατάξεις ! 

• Η ανάλυση των πολιτικών του απόψεων ! 

• Η διερεύνηση των αιτιών που συνέβαλαν στην ανάδειξη της 

Αθήνας σε ηγεµονική δύναµη ! 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιες δυσκολίες συνάντησε ο Θουκυδίδης στην έρευνά του για τα 

γεγονότα πριν από τα Μηδικά;  

2. Με ποιες µεθόδους (ποιους τρόπους) ερεύνησε ο Θουκυδίδης τα 

γεγονότα που εξιστορεί, ώστε να είναι βέβαιος ότι αυτά που γράφει 

ανταποκρίνονται στην αλήθεια;  

3. Να γράψετε, αν ο Θουκυδίδης αποδίδει αυτολεξεί τους λόγους των 

οµιλητών στις δηµηγορίες του ή όχι και γιατί.  

4. Οι δηµηγορίες θεωρούνται πολύ σηµαντικές για την ανάλυση των 

ιστορικών γεγονότων. Να εξηγήσετε γιατί. 

5. Με ποιον τρόπο ταξινοµεί χρονολογικά και παρουσιάζει τα ιστορικά 

γεγονότα ο Θουκυδίδης; 
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6. Να εξηγήσετε ποια διαίρεση του έτους ακολουθεί ο Θουκυδίδης και 

πώς αυτή εξυπηρετεί την έκθεση των ιστορικών γεγονότων. 

7. Να αναφέρετε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε ο Θουκυδίδης στην 

προσπάθειά του να χρονολογήσει µε ακρίβεια τα ιστορικά γεγονότα. 

 

Β. Σύντοµης απάντησης 

1. Ποιες πηγές ερεύνησε ο Θουκυδίδης για να είναι σίγουρος ότι 

καταγράφει µε ακρίβεια τα γεγονότα στην ιστορία του; 

2. Από όσες πληροφορίες συγκέντρωσε για τον Πελοποννησιακό πόλεµο 

ποιες αξιοποίησε και συµπεριέλαβε τελικά στο έργο του ο ιστορικός; 

3. Ποια στοιχεία προσέχει ο ιστορικός να αποδώσει µε όσο το δυνατό 

µεγαλύτερη πιστότητα στις δηµηγορίες του; 

4. Πώς προσδιορίζει το χρονικό σηµείο της έκρηξης του 

Πελοποννησιακού πολέµου ο Θουκυδίδης; 

 

Ερώτηση κλειστού τύπου 

Ποιες από τις πληροφορίες που άκουσε ή συγκέντρωσε συµπεριέλαβε στην 

αφήγηση του Πελοποννησιακού πολέµου ο Θουκυδίδης; Να επιλέξετε τις 

σωστές απαντήσεις σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

(Υπάρχουν δυο σωστές απαντήσεις). 

! Οτιδήποτε γενικά άκουγε ή µάθαινε σχετικό µε κάποιο επεισόδιο του 

πολέµου.  

! Αυτά που φανταζόταν ο ίδιος ότι θα µπορούσαν να έχουν συµβεί.  

! ΄Οσα στοιχεία γνώριζε ως αυτόπτης µάρτυρας. 

! ΄Οσα είχαν γράψει για τον ίδιο πόλεµο και άλλοι ιστορικοί λίγο πριν 

από αυτόν. 

! Μόνο όσα διάβασε σε κρατικά έγγραφα. 

! Αυτά  που άκουσε από άλλους και για τα οποία είχε κάνει ο ίδιος 

επίπονη έρευνα. 
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Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  -  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

Ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ποιες είναι οι εκτιµήσεις των µελετητών για το χρόνο συγγραφής του 

έργου του Θουκυδίδη; (Να αναφερθείτε στη διάρκεια της συγγραφής 
και στο χρόνο ολοκλήρωσής της). 

2. Να αναφέρετε ποια είναι τα θέµατα που διαπραγµατεύεται εκτενώς 
στην ιστορία του ο Θουκυδίδης. 

3. Ποια θέµατα περιλαµβάνονται στο πρώτο βιβλίο των Ιστοριών του 
Θουκυδίδη;  

4. Ποια γεγονότα εξετάζει ο ιστορικός στο πέµπτο βιβλίο του; 
5. Μέχρι ποιο έτος του Πελοποννησιακού πολέµου φτάνει η ιστορική 

αφήγηση του Θουκυδίδη; 
6. Ποια είναι τα τελευταία γεγονότα που παραθέτει ο ιστορικός; 

 
 

Ερώτηση κλειστού τύπου 

Να συνδέσετε τα διάφορα θέµατα που διαπραγµατεύεται στο έργο του ο 
Θουκυδίδης µε τον αριθµό των βιβλίων στα οποία διαιρέθηκε το έργο του 
αργότερα, έτσι ώστε να φαίνεται σε γενικές γραµµές η σειρά µε την οποία 
τα εκθέτει. 

 ����    Ο «διάλογος»  µε τους Μηλίους.  
1ο βιβλίο# ����    Η Σικελική εκστρατεία 

 ����    Τα γεγονότα από το 421 � 415 π.Χ. 
2ο � 5ο βιβλίο,  

κεφ. 24. # 
����    Τα γεγονότα της πρώτης δεκαετίας του 

Πελοποννησιακού πολέµου. 
5ο βιβλίο  

από κεφ. 25 # 
����    Η ανάµειξη των Περσών στην ελληνική 

σύγκρουση. 
 ����    Τα αίτια του πολέµου 

6ο και 7ο βιβλίο# ����    Η εγκατάσταση σπαρτιατικού στρατοπέδου 
στη ∆εκέλεια. 

 ����    Η προϊστορία µέχρι τις παραµονές του πολέµου.
8ο βιβλίο# ����    Η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναµης κατά την 

«πεντηκονταετία». 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΦΟΣ 

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποια χαρακτηριστικά προσδίδει στο ύφος του συγγραφέα η χρήση 

ρηµάτων σύνθετων, πολλές φορές µε δυο ή και τρεις προθέσεις; Να 

αναφέρετε σχετικό παράδειγµα και να το αναλύσετε. 

2. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η επισώρευση αιτιολογικών προτάσεων ή 

µετοχών στη σύνθεση του κειµένου; Να γράψετε ποια χαρακτηριστικά 

αποκτά το ύφος µε αυτό τον τρόπο ανάπτυξης του κειµένου.  

 

Β. Σύντοµης απάντησης 

1.  Σε ποια διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής γράφει το έργο του ο 

ιστορικός; Να σηµειώσετε ορισµένες χαρακτηριστικές γλωσσικές 

ιδιοµορφίες. 

2.  Να αναφέρετε ορισµένες τυπικές εκφραστικές επιλογές του συγγραφέα 

που χαρακτηρίζουν το ύφος του Θουκυδίδη. 

3.  Να αναφέρετε ορισµένα χαρακτηριστικά του υψηλού λογοτεχνικού 

ύφους. 

4.  Τι είναι τα πάρισα και τα οµοιοτέλευτα; 

 

Ερώτηση κλειστού τύπου 

Στις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνονται ορισµένες γλωσσικές ιδιοµορφίες 

που παρατηρούνται στο έργο του Θουκυδίδη. Να διαγράψετε το µέρος της 

πρότασης που δεν είναι σωστό. 

Από τις γλωσσικές ιδιοµορφίες του Θουκυδίδη είναι: 

α. Στις προθέσεις:   η χρήση των τύπων ἐς,  ξὺν   -   εἰς,  σὺν 

β. Στα ονόµατα:  η χρήση  ουδετέρου του επιθέτου π.χ τὸ εὔδαιµον  

 η χρήση αφηρηµένων ουσιαστικών π.χ. ἡ εὐδαιµονία 

γ. Στη δήλωση επιρρηµατικής  σηµασίας:   

 η χρήση επιρρήµατος π.χ. ὁµοίως     

 η χρήση ουδετέρου επιθέτου  π.χ. ὁµοῖα   

δ. Στα ρήµατα:   η χρήση σύνθετων ρηµάτων  π.χ. -  ἀνταγαγόµενοι  
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 η χρήση απλών ρηµάτων π.χ. ἀγαγόµενοι   
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