
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ 

ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα 

ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα 

τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ 

τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺσ δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευκερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν 

διμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆκοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

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

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: κατάληψη, πίςτη, ςυλλογικόσ, αποικία, 

κλήςη. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε 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 ιςτορικζσ εξελίξεισ. 

β. δεν παρεμβαίνουν ςτα ιςτορικά 

γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίεσ ςτο ζργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν  

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήςεων. 

β. μετά το τζλοσ των πολεμικών 

επιχειρήςεων. 



3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικζσ 

πόλεισ-κράτη   

α. είχαν κοινζσ ονομαςίεσ για τουσ μήνεσ 

του ςεληνιακοφ ζτουσ. 

β. είχαν διαφορετικζσ ονομαςίεσ για τουσ 

μήνεσ του ςεληνιακοφ ζτουσ.  

4. Η διαίρεςη του ζργου του Θουκυδίδη 

ςε 8 βιβλία 

α. ζγινε από μεταγενζςτερουσ φιλολόγουσ. 

β. ζγινε από τον ίδιο. 

5. Την προςπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίςει πλήρωσ τα γεγονότα 

δηλώνει και  

α. το γεγονόσ ότι ςυμπεριλαμβάνει 

μφθουσ, φήμεσ και διαδόςεισ ςτην 

αφήγηςή του. 

β. η εκτενήσ χρήςη αιτιολογικών 

προτάςεων ςτο ζργο του. 

Μονάδες 10 


