
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: καταστροφικός, λαβίδα, πεποίθηση, σχέση, 

εκλεκτός.   

Μονάδες 10  

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί  

α. αποδείξεις και συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγει η έρευνα.  

β. πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή.  

γ. μύθους και χρησμούς.   

2. Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηση του πολέμου 

επικεντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. στην πολιτική ιστορία.  

γ. στην οικονομική ιστορία.  

3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.   



βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν  β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

4.  Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για  

α. τις αφορμές του πολέμου.  

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. στο έτος 404 π. Χ. 

β. στο έτος 411 π. Χ. 

γ. στο έτος 415 π. Χ. 

Μονάδες 10 


