
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον 

αὐτοῦἐν 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 

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

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: όραμα, αναλώσιμος, άφιξη, απροσδόκητος, 

βήμα. 

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 

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 


