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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

Οἱ 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.  

Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες 

τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων 

σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ 

τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ  

ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν 

τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»

Μονάδες 30 

2. Κι όταν αυτοί καταδικάστηκαν στο πρόστιμο, πήγαν και κάθισαν ικέτες στα ιερά, επειδή το

πρόστιμο ήταν πολύ βαρύ κ’ έταζαν να το πληρώσουνε με δόσεις· ο Πειθίας όμως, (που

ήταν και βουλευτής) έπεισε τη Βουλή να εφαρμόσουν το νόμο κατά γράμμα.Οι δικασμένοι

όμως, βλέποντας από το αποτέλεσμα της δίκης πως αποκλείεται να εφαρμόσουν το σχέδιό

τους, κ’ έχοντας συνάμα πληροφορηθεί πως όσο ήταν βουλευτής ο Πειθίας σχεδίαζε να

μεταπείσει το λαό να ’χουν τους ίδιους φίλους κ’ εχτρούς με την Αθήνα συνωμότησαν, και
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κρατώντας κοντά σπαθιά, μπαίνουν ξαφνικά μέσα στη βουλή και σκοτώνουν τον Πειθία κι 

άλλους βουλευτές και ιδιώτες ως εξήντα.  

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70.5-70.6 (Μετάφραση: Α. Βλάχου). 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά των ολιγαρχικών Κερκυραίων με βάση το 

μεταφρασμένο κείμενο που σας δόθηκε;  Να δικαιολογήσετε  την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 

3. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο λέξεις/φράσεις που αποτυπώνουν το σκηνικό του 

«θανάτου». Να τις καταγράψετε και στη συνέχεια να εξηγήσετε με ποιον τρόπο  ο ιστορικός 

μέσω αυτών των εικόνων μεταφέρει στον αναγνώστη αντιπολεμικά μηνύματα. 

Μονάδες 10 

4. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε: Ποια στάση 

τήρησε ο Ευρυμέδων, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη; Τι θα έπρεπε να κάνει, κατά την άποψή 

σας; 

Μονάδες 10 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: όραμα, αναλώσιμος, άφιξη, απροσδόκητος, βήμα. 

Μονάδες 10 

6. α. λαβόντων: Η μετοχή βρίσκεται σε αόριστο β΄. Να κλίνετε την οριστική στον ίδιο χρόνο και 

στην ίδια φωνή. (μονάδες 6). 

    β. ναυσί: Να γράψετε την ονομαστική και τη γενική πτώση του ενικού και του πληθυντικού 

αριθμού. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

7. α. ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα: Να γράψετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης του αρχαίου 

κειμένου. (μονάδες 3) 

    β. πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου: Να γράψετε τη λέξη που λειτουργεί ως κατηγορηματικός 

προσδιορισμός. (μονάδες 3) 

    γ. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε: Να γράψετε τις λέξεις που λειτουργούν ως υποκείμενο 

και ως αντικείμενο του υπογραμμισμένου ρήματος. (μονάδες 4) 

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. Ο Θουκυδίδης συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τον πόλεμο 

α. με επισκέψεις στους τόπους των 

συγκρούσεων. 

β. αντλώντας πληροφορίες μόνον από 
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γραπτές πηγές. 

2. Ο Θουκυδίδης επικεντρώνεται, για την 

κατανόηση του πολέμου, 

 

α. στην πολιτική ιστορία.  

β. σε χρησμούς, φήμες και διαδόσεις. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο 

άνθρωπος είναι  

α. η λογική. 

β. η ηθική. 

4. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η τύχη είναι α. απρόβλεπτες συγκυρίες. 

β. υπερφυσική δύναμη. 

5. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος  α. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 

μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων). 

β. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 μήνες). 

           Μονάδες 10 
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