
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ νυκτὸσ εὐκὺσ κατὰ τάχοσ ἐκομίηοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντεσ τὸν Λευκαδίων ἰςκμὸν τὰσ ναῦσ, ὅπωσ μὴ περιπλζοντεσ ὀφκῶςιν, 

ἀποκομίηονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν 

πολεμίων οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντασ, καὶ τὰσ ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι … 

κατζγνωςαν πάντων κάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Α περιςςεφουν.  

Α Β 

1. ανάβαςθ α. περιεκομίηοντο  

2. ανάκτθςθ β. λάβοιεν 

3. ςυγκομιδι γ. ἀπζκτεινον 

4. άγνωςτοσ δ. ἐςβῆναι 

5. ςυλλογιςμόσ ε. κατζγνωςαν 

6. ηιηανιοκτόνο  

7. ςφλλθψθ  

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

 



Α Β 

1. Κατά τθν άποψθ του 

Θουκυδίδθ θ βακφτερθ 

αιτία του πολζμου ιταν 

α. θ ανάπτυξθ τθσ ακθναϊκισ δφναμθσ. 

β. θ ανάπτυξθ τθσ Σπάρτθσ. 

γ. θ ναυτικι δφναμθ τθσ Κζρκυρασ. 

2. Ο Θουκυδίδθσ ωσ προσ τον 

τρόπο χρονολογικισ ζκκεςθσ 

α. εξιςτορεί τα γεγονότα ςφμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό ςφςτθμα των ελλθνικϊν πόλεων-

κρατϊν. 

β. εξιςτορεί τα γεγονότα κατά χρονολογικι ςειρά.  

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα κατά κεματικζσ ενότθτεσ. 

3. Η εξιςτόρθςθ από τον 

Θουκυδίδθ των γεγονότων 

του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου διακόπτεται 

α. ςτο ζτοσ 404 π. Χ. 

β. ςτο ζτοσ 409 π. Χ.  

γ. ςτο ζτοσ 411 π. Χ. 

4. Η γλϊςςα του Θουκυδίδθ 

είναι 

α. θ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» του 5ου αι. π. Χ. 

β. θ λεγόμενθ «νζα αττικι». 

γ. θ λεγόμενθ «απλοποιθμζνθ αττικι». 

5. Χαρακτθριςτικι γλωςςικι 

ιδιομορφία ςτο ζργο του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ χριςθ του τφπου τθσ πρόκεςθσ εἰσ αντί ἐσ. 

β. θ χριςθ του τφπου τθσ πρόκεςθσ ξὺν αντί ςφν. 

γ. το αρχαϊκότερο ςφμπλεγμα ττ αντί ςς. 

Μονάδες 10 


