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ΘΕΜΑ 375ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Οἱ δ΄ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ͵ 
τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν 
ἤπειρον͵ ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν 
μᾶλλον ἐπέπλεον͵ καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου 
παραινοῦντος͵ ὡς λέγεται͵ Ἀλκίδᾳ͵ ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος· ἐπὶ δὲ τὴν 
Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς. Ὁ δὲ δῆμος 
τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες͵ 
τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις͵ ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις͵ 
καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως 
τριάκοντα προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι 
μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν͵ καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς 
ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος· 
ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ΄ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ 
Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους 
στρατηγόν. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὁ δὲ δῆμος … τὸν Θουκλέους στρατηγόν. 
Μονάδες 30 
 
2. Ποια θέματα περιλαμβάνονται στο πρώτο βιβλίο των Ιστοριών του 
Θουκυδίδη; 
Μονάδες 10 
 
3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα 
παράγωγο επίθετο 
(Γ΄στήλη) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται 
στη Β΄ στήλη. 
Α΄ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ Γ΄ ΣΤΗΛΗ 
όνομα κατάληξη παράγωγο επίθετο 
ἱκέτης -ριος 
δῆμος -ιος 
ἀγρός -ιος 
λόγος -ικός 
φόβος -ρός 
Μονάδες 5 
β) ἐσβῆναι: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά 
σύνθετα ή 
απλά, ομόρριζα του ρήματος βαίνω. 
Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Στο μεταξύ οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι επειδή είχαν τρομοκρατηθεί 
μήπως τους επιτεθούν τα πλοία, άρχισαν διαπραγματεύσεις με τους 
ικέτες και με τους άλλους (ολιγαρχικούς) για το πώς θα σωθεί η πόλη, και 
έπεισαν μερικούς από αυτούς να μπουν στα πλοία ˙ πράγματι 
επάνδρωσαν, παρά τις δυσκολίες, τριάντα πλοία καθώς περίμεναν την 
(εχθρική) επίθεση. Οι Πελοποννήσιοι από την άλλη, αφού λεηλάτησαν τη 
χώρα μέχρι το μεσημέρι, απέπλευσαν, και μέσα στη νύχτα αναγγέλθηκε 
σ’ αυτούς με πυρσούς ότι πλησίαζαν από τη Λευκάδα εξήντα πλοία των 
Αθηναίων ˙ αυτά τα έστειλαν οι Αθηναίοι και τον Ευρυμέδοντα, το γιο του 
Θουκλή ως στρατηγό όταν πληροφορήθηκαν την εσωτερική αναταραχή 
και ότι τα πλοία υπό τον Αλκίδα επρόκειτο να πλεύσουν εναντίον της 
Κέρκυρας.  
 
Β. 2. Στο 1ο βιβλίο εξετάζονται τα αίτια του πολέμου, εξαίρεται η σημασία 
του, εκτίθεται η μέθοδος του συγγραφέα (κεφ. 1, 20-22), ερευνώνται οι 
ιστορικές εξελίξεις από το μακρινό παρελθόν ως τις παραμονές του 
πολέμου («Αρχαιολογία», κεφ. 2-19), η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης 
κατά την «πεντηκονταετία», 479-432 π.Χ. (κεφ. 89-117), οι τελευταίες 
διπλωματικές προσπάθειες, οι δυνάμεις των αντιπάλων. 
 
Β. 3. α) ἱκετήριος, δήμιος, ἀγριος, λογικός, φοβερός 
 
Β. 3. β) επιβάτης, διάβαση, βαθμίδα, βωμός, διάβημα 
 
 
 


