
ΘΕΜΑ 3ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5. 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον͵ ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ 

τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες͵ τῷ μὲν λόγῳ 

ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι͵ ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι 

Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. Καὶ ἔπρασσον οὗτοι͵ ἕκαστον τῶν 

πολιτῶν μετιόντες͵ ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν. Καὶ 

ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς 

λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι 

εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα͵ Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. 

Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου 

προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην͵ λέγοντες 

Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. Ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν 

τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας͵ φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε 

Fιὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ΄ ἑκάστην χάρακα 

ἐπέκειτο στατήρ. Ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν 

καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας͵ ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν͵ ὁ 

Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι…ὣσπερ καὶ πρότερον. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή και τη μόρφωση του Θουκυδίδη; 

Μονάδες 10 

 

3. α) ἐστασίαζον, άφεθέντες, πεπεισμένοι, ἔπρασσον, πόλιν: Να γράψετε 

από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας 

ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

Μονάδες 5 

 

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας 

την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 

ὑπάγουσιν  -ή  

ἐψηφίσαντο -μα  

ἀφικομένης -ις  

τέμνειν -μα  

λέγοντες -ος  

Μονάδες 5 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο, από τότε που 

ήρθαν σ’ αυτούς οι αιχμάλωτοι που προέρχονταν από τις ναυμαχίες για 

την Επίδαμνο, αφού τους ελευθέρωσαν οι Κορίνθιοι, φαινομενικά με 

εγγύηση των προξένων τους για οκτακόσια τάλαντα, στην 

πραγματικότητα όμως επειδή πείστηκαν και ανέλαβαν να φέρουν την 

Κέρκυρα με το μέρος των Κορινθίων. Και αυτοί πιάνοντας τον κάθε 

πολίτη χωριστά, δούλευαν προδοτικά για να κάνουν την πόλη να 

αποστατήσει από τους Αθηναίους. Και αφού έφτασε ένα αθηναϊκό πλοίο 

και ένα κορινθιακό, που έφερναν πρέσβεις, και αφού ήρθαν σε 

διαπραγματεύσεις αποφάσισαν οι Κεκυραίοι να είναι σύμμαχοι με τους 

Αθηναίους κατά τις συμφωνίες που είχαν κάνει και οι φίλοι με τους 

Πελοποννησίους όπως ακριβώς και πρωτύτερα. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 18: «Ο Θουκυδίδης…της ιατρικής επιστήμης». 

 

3. α) στασιαστής, άφεση, πειθώ, πράξη, πολίτης. 

 

β) Ομόρριζα ουσιαστικά: ἀγωγή, ψήφισμα, ἄφιξις, τμῆμα, λόγος. 


