
ΘΕΜΑ 93ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72. 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ 

βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ΄ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ΄ Ἀθηναίων͵ τό τε λοιπὸν 

μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ΄ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας͵ τὸ δὲ πλέον πολέμιον 

ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον͵ καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι 

δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν 

ἀνεπιτήδειον πράσσειν͵ ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. 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. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο…μή τις ἐπιστροφὴ 

γένηται. 

Μονάδες 30 

 

2. Για ποιους λόγους εξορίστηκε ο Θουκυδίδης και πώς η εξορία του 

επηρέασε τη συγγραφή του έργου του; 

Μονάδες 10  

 

3. α) δράσαντες, βέλτιστα, ἡσυχάζοντας, πείσοντας, πέμπουσι: 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 

νεωτερίζοντας -μός  

ἐνίκησαν -ής  

κατέθεντο -ις  

ἱδρύθη -μα  

ᾤκουν -ωρ  

Μονάδες 5 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Αφού λοιπόν έκαναν αυτό και κάλεσαν σε συνέλευση τους 

Κερκυραίους, είπαν ότι αυτή τους η πράξη ήταν ό,τι καλύτερο και δε θα 

υποδουλώνονταν με κανένα τρόπο πια από τους Αθηναίους, και στο 

εξήυς μένοντας ουδέτεροι κανέναν από τους δυο να μην δέχονται παρά 

μόνο με ένα πλοίο, ενώ πλοία σε μεγαλύτερο αριθμό να τα θεωρούν 

εχθρικά. Και αφού μίλησαν, ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να 

επικυρώσουν την πρότασή τους. Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα 

πρέσβεις αμέσως για να εξηγήσουν για όσα έγιναν πως ήταν συμφέροντα 

(για τους Αθηναίους) και να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να 

μην προβαίνουν σε καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά 

αντεκδίκηση. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 18-19: «Το 424 π.Χ. ο Θουκυδίδης…που άνετα 

(5.26.5)». 

 

3. α) δράση, αβελτερία, ησυχία, πειθώ, πομπή 

β) ομόρριζα ουσιαστικά: νεωτερισμός, νικητής, κατάθεσις, ἵδρυμα, 

οἰκήτωρ. 


