
ΘΕΜΑ 137ο Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

2. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β 

ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

1. Βαθύτερη αιτία του 

Πελοποννησιακού πολέμου είναι 

κατά τον Θουκυδίδη  

2. Το πρότυπο του ηγέτη που 

ενσαρκώνει ο Περικλής  

χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων  

3. Ο υπεύθυνος πολίτης 

χαρακτηρίζεται και 

4. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος είναι κατά τον 

Θουκυδίδη  

5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη 

χαρακτηρίζεται 

α. η πλεονεξία και η φιλοτιμία των 

δημαγωγών. 

β. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

γ. από πολιτική οξυδέρκεια και 

πολιτικό θάρρος. 

δ. η δύναμη. 

ε. η λογική. 

ζ. από τη χρήση της σύνεσης και της 

λογικής. 

η. από αμεροληψία στην έκθεση των 

γεγονότων. 

θ. από την απλότητα του ύφους. 

Μονάδες 10 

3. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: γιγνόμενα, ναυσί, αἰτίαν, δῆμον, λαβόντων. 

Μονάδες 10 


