
ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6.  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

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 

Διὸς 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. 

Οἱ δ΄ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν͵ 

ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί͵ μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις 

φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν͵ ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια 

ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ 

ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς 

γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ δ'ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ… …κατέφυγον ἒτι 

παροῦσαν.  

Μονάδες 30  

 

2. Ποιες συνέπειες είχε για τον ίδιο τον Θουκυδίδη η αποτυχία του ως 

στρατηγού στην Αμφίπολη (424 π.Χ.);  

Μονάδες 10  

 

3. α) ἀποδῶσιν, προειστήκει, ὀφλόντων, ἄνδρας, ταξάμενοι: 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   

κατέφυγον  -άς   

λαβόντες  -ις   

τέμνειν  -μα   

λέγοντες  -ος   

Μονάδες 5 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Αυτοί τότε επειδή και από το νόμο αποκλείονταν και συνάμα μάθαιναν 

για τον Πειθία ότι, όσο ακόμα είναι μέλος της βουλής, θα καταφέρει να 

μεταπείσει την πλειοψηφία να θεωρεί τους ίδους με τους Αθηναίους 

φίλους και εχθρούς, έκαναν συνωμοσία και αφού πήραν μαχαίρια 

μπαίνουν στη βουλή ξαφνικά και σκοτώνουν και τον Πειθία και εξήντα 

περίπου άλλους βουλευτές και ιδιώτες˙ μερικοί όμως άλλοι της ίδιας 

ιδεολογίας με τον Πειθία λίγοι στον αριθμό κατέφυγαν στην αθηναϊκή 

τριήρη που ακόμα ήταν εκεί. 

2. Σχολικό βιβλιο σελ. 19: «Οι πολιτικοί του αντίπαλοι…και πιο άνετα 

(5.26.5)». 

 

3. α) απόδοση, κατάστημα, εξόφληση, ανδρείος, τάξη 

β) ἀγωγή, φυγάς, λῆψις, τμῆμα, λόγος. 


