
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. 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. Oἱ 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

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

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, περιπλεῦσαι, ἐσβῆναι, κατέγνωσαν, ἑώρων. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Θουκυδίδη, γιατί   α. δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β. ακολούθησε τον Αγησίλαο σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

2. Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης   α. έζησε ως το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 



β. πέθανε πριν από το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού 

στρατιωτικά κράτους ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα.  

4. Είναι λάθος να χαρακτηρίζουμε τον Θουκυδίδη α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

5. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, χρέος του πολίτη 

είναι να συμπεριφέρεται 

α. με λογική και σύνεση. 

β. με θάρρος και τόλμη. 

Μονάδες 10 


