
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ νυκτὸσ εὐκὺσ κατὰ τάχοσ ἐκομίηοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντεσ τὸν Λευκαδίων ἰςκμὸν τὰσ ναῦσ, ὅπωσ μὴ περιπλζοντεσ ὀφκῶςιν, 

ἀποκομίηονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν 

πολεμίων οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντασ, καὶ τὰσ ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ 

νυκτὸσ … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: ανευθυνότητα, γεωπόνοσ, ευαίςθητοσ, 

πρόςληψη, ςτρατηγόσ. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ.  

Α Β 

1. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία ςτην οποία μπορεί να ςτηριχθεί 

ο άνθρωποσ είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική.  

γ. η ςτρατιωτική υπεροχή.  

2. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του 

ηγζτη ενςαρκϊνει  

α. ο Περικλήσ.  

β. ο Αγηςίλαοσ. 



γ. ο Λφςανδροσ.  

3. Είναι βζβαιο ότι οριςμζνα τμήματα 

του ζργου του Θουκυδίδη ζχουν 

γραφτεί 

α. κατά την περίοδο των Μηδικϊν πολζμων. 

β. μετά το 404 π. Χ. 

γ. μετά τη μάχη ςτα Λεφκτρα.  

4. Χαρακτηριςτικό του υψηλοφ 

λογοτεχνικοφ φφουσ του Θουκυδίδη 

είναι 

α. οι μακρζσ περίοδοι λόγου. 

β. οι ςφντομεσ περίοδοι λόγου. 

γ. οι ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί και η απλή 

ςφνταξη.   

5. Ο Θουκυδίδησ θαυμάςτηκε ςε όλεσ 

τισ εποχζσ από τουσ αναγνϊςτεσ και 

τουσ μελετητζσ του 

α. για την αμεροληψία του ςτην ζκθεςη των 

γεγονότων. 

β. για το απλοποιημζνο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαιςίωςη τησ 

ιςτορίασ.  

Μονάδες 10 


