
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: αἰσθόμενοι, λαβόντες, ὑποσχεῖν, κατέγνωσαν,  

ἐπιφέροντες.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά την άποψη του 

Θουκυδίδη η βαθύτερη 

αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.  

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης.  

γ. η ναυτική δύναμη της Κέρκυρας.  



2. Ο Θουκυδίδης ως προς τον 

τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης 

α. εξιστορεί τα γεγονότα σύμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα των ελληνικών πόλεων-κρατών. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές ενότητες. 

3. Η εξιστόρηση από τον 

Θουκυδίδη των γεγονότων 

του Πελοποννησιακού 

πολέμου διακόπτεται 

α. στο έτος 404 π.Χ. 

β. στο έτος 409 π.Χ. 

γ. στο έτος 411 π.Χ. 

4. Η γλώσσα του Θουκυδίδη 

είναι  

α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

5. Χαρακτηριστική γλωσσική 

ιδιομορφία στο έργο του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξὺν αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

           Μονάδες 10 

 

 


