
ΘΕΜΑ 129ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73.  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες͵ καὶ ὅσους ἔπεισαν͵ κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ 

Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ͵ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. 

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς 

πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη͵ καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα 

εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον͵ οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν͵ καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ 

ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι͵ τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον͵ τοῖς δ΄ ἑτέροις ἐκ τῆς 

ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι… καὶ πρὸς τὴν 

ἢπειρον.  

Μονάδες 30  

 

1. Ποια είναι η αντίληψη του Θουκυδίδη για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της διαχείρισης της δύναμης από ένα κράτος, μια 

συμμαχία, μια πολιτική παράταξη;  

 

Μονάδες 10  

 

3. α) σύλληψη, φυγάς, υπόσχεση, αγροίκος, παράκληση: Να συνδέσετε 

τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5 

  

β) κατατίθεμαι, ξυλλαμβάνω, ἀκρόπολις, ξυλλέγω, ξύμμαχος: Να 

αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά 

τους.  

Μονάδες 5 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Όταν λοιπόν ήρθαν, αφού συνέλαβαν οι Αθηναίοι και τους Πρέσβεις ως 

υποκινητές στάσης και όσους έπεισαν, τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια 

στην Αίγινα. Στο μεταξύ όμως, αφού ήρθε κορινθιακό πλοίο και 

Λακεδαιμόνιοι, πρέσβεις, αυτοι από τους Κερκυραίους που ήταν κύριοι 

της πολιτικής κατάστασης κάνουν επίθεση κατά των δημοκρατικών και 

τους νίκησαν σε μάχη. Και όταν ήρθε η νύχτα, οι δημοκρατικοί 

κατεφεύγουν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και 

αφού συγκεντρώθηκαν εκεί εκγαταστάθηκαν και κατείχαν επίσης και το 

Υλλαϊκό λιμάνι˙ οι άλλοι κατέβαλαν και την αγορά, όπου ακριβώς 

κατοικούσαν οι περισσότεροι απ’ αυτούς, και το λιμάνι που ήταν κοντά σ’ 

αυτή και που βλέπει προς την (απέναντι) στεριά. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 20-21: «Επίσης το πρόβλημα της δύναμης…χωρίς να 

φοβούνται τους θεούς (3. 83. 2)». 

 

3. α) ξυλλαβόντες, καταφεύγει, ὑπισχούμενοι, ᾤκουν, παρακαλοῦντες. 

 

β) κατά+τίθεμαι, σύν(ξύν)+λαμβάνω, ἄκρον+πόλις, σύν(ξύν)+λέγω, 

σύν(ξύν)+μάχομαι. 


