
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. συγκομιδή, αγωγή, διάπλους, όραση, κατανάλωση: Για καθεμία από τις λέξεις της 

Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το 

κείμενο. 

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. Η περιοχή της Αμφίπολης είχε σημασία για 

τους Αθηναίους, επειδή 

α. βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 

του Παγγαίου. 

β. ήταν πολύ κοντά στην Αττική και 

αποτελούσε ορμητήριο των 

Αθηναίων. 

2. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

α. το 411 π. Χ. 

β. το 413 π. Χ. 



Θουκυδίδη σταματά  

3. Κατά τη συγγραφή του έργου του, ο  

Θουκυδίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του   

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιστορικού έργου 

του Θουκυδίδη είναι αφιερωμένα  

α.  στη Σικελική εκστρατεία. 

β. στον λοιμό των Αθηνών και τον 

θάνατο του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές  

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθος 

του. 

Μονάδες 10 


