
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅςοι οὐκ ἐπείςθηςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλουσ, καὶ ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξήκοντα ναυςὶ παρζμεινε, 

Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ ἐχθροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον καταλφουςιν, ἀπζθανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχθρασ ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων ςφίςιν ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶςά τε ἰδζα κατζςτη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιοφτῳ γίγνεςθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνζβη καὶ ἔτι περαιτζρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπζκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεςπῶντο καὶ πρὸσ αὐτοῖσ ἐκτείνοντο, οἱ δζ 

τινεσ καὶ περιοικοδομηθζντεσ ἐν τοῦ Διονφςου τῷ ἱερῷ ἀπζθανον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία νεοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Α με την ετυμολογικά συγγενή 

τησ αρχαιοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Β. Δφο λζξεισ ςτη ςτήλη Α περιςςεφουν. 

Α Β 

1. ερώτηςη α. ἱκετῶν  

2. επιμεριςμόσ β. ἑώρων 

3. αφιζρωςη γ. διζφθειρον 

4. άφθαρτοσ δ. ἱερῷ 

5. ικεςία ε. ἡμζρας 

6. αόρατοσ  

7. εφημερίδα  

Μονάδες 10 

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

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

 

 



Α Β 

1. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη ςυμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 

δφναμησ. 

β. με την παρακμή τησ Αθήνασ.  

2. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία ςτην οποία μπορεί 

να ςτηριχθεί ο άνθρωποσ είναι 

α. η πίςτη ςτουσ θεοφσ.  

β. η λογική.  

3. Ο Θουκυδίδησ ςχετικά με τα 

γεγονότα τησ εποχήσ του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου 

ςυμπεριζλαβε ςτο ζργο του 

α. αυτά για τα οποία είχε προςωπική γνώςη και για 

τα οποία είχε κάνει ζρευνα.  

β. ςτοιχεία που αντλοφςε μόνο  από τη μελζτη των 

κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίεσ ςτο ζργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίςκονται ςε αναντιςτοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολζμου. 

β. βρίςκονται ςε αντιςτοιχία μεταξφ τουσ με το 

ςχήμα «θζςη» - «αντίθεςη». 

5. Στην προςπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια ςτην ζκθεςη των 

γεγονότων 

α. βοηθοφςε το γεγονόσ ότι οι ελληνικζσ πόλεισ-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό ςφςτημα. 

β. οι δυςκολίεσ ήταν μεγάλεσ. 

Μονάδες 10 


