
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: «Πέμπουσι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ξυνέφερε, πείσοντας, πράσσειν, 

ἔχοντες, ᾤκουν.     

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. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί  α. επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις. 

β. δεν παρεμβαίνουν στα ιστορικά 

γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν  

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 



β. μετά το τέλος των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικές 

πόλεις-κράτη   

α. είχαν κοινές ονομασίες για τους 

μήνες του σεληνιακού έτους. 

β. είχαν διαφορετικές ονομασίες για 

τους μήνες του σεληνιακού έτους.  

4. Η διαίρεση του έργου του Θουκυδίδη σε 8 

βιβλία 

α. έγινε από μεταγενέστερους 

φιλολόγους. 

β. έγινε από τον ίδιο. 

5. Την προσπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίσει πλήρως τα γεγονότα δηλώνει 

και  

α. το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει 

μύθους, φήμες και διαδόσεις στην 

αφήγησή του. 

β. η εκτενής χρήση αιτιολογικών 

προτάσεων στο έργο του. 

Μονάδες 10 

 

 

 


