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ΘΕΜΑ 411ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Οἱ 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 
ἀπεχρῶντο͵ ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας 
δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ 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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι …πάντων 

θάνατον..  
Μονάδες 30  

 
2. Για ποιους λόγους εξορίστηκε ο Θουκυδίδης και πώς η εξορία του 

επηρέασε τη συγ-γραφή του έργου του;  
Μονάδες 10  

 
3. α) καταναλωτής, αγχόνη, υπαγωγή, αίσθηση, αποβίβαση: Να 

σχηματίσετε από μία σύντομη φράση στη νέα ελληνική γλώσσα με 
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.  

Μονάδες 5  
β) ἐλθόντες, διαφθορά, ἐσβῆναι, ἐπλήρωσαν, ἐχθρῶν: Να γράψετε από 
μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 
γλώσσας για κα-θεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

Μονάδες 5  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Β. 1. Οι Κερκυραίοι λοιπόν, αφού αντιλήφθηκαν ότι τα αθηναϊκά πλοία 
έπλεαν προς αυτούς και ότι τα πλοία των εχθρών είχαν φύγει, αφού 
πήραν τους Μεσσηνίους, οι οποίοι ως τότε βρίσκονταν έξω (από την πόλη) 
τους οδήγησαν στην πόλη, και αφού διέταξαν τα πλοία τα οποία είχαν 
επανδρώσει, να πλεύσουν στο Υλλαϊκό λιμάνι, όσο τα πλοία 
περιφέρονταν, αν έπιαναν κάποιον από τους εχθρούς, τον σκότωναν ˙ και 
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αφού αποβίβαζαν από τα πλοία όσους (ολιγαρχικούς) είχαν πείσει να 
επιβιβαστούν, τους σκότωναν, και αφού πήγαν στο ‘Ηραιο, έπεισαν 
περίπου πενήντα άνδρες από τους ικέτες να δικαστούν και τους 
καταδίκασαν όλους σε θάνατο.  
Β. 2. Το 424 π.Χ. ο Θουκυδίδης, ως στρατηγός, δεν μπόρεσε να σώσει την 
Αμφίπολη, αποικία των Αθηναίων κοντά στις εκβολές του Στρυμόνα, από 
την επίθεση των Σπαρτιατών. Η περιοχή είχε μεγάλη στρατηγική 
σημασία για την Αθήνα, επειδή διέθετε άφθονη ναυπηγήσιμη ξυλεία για 
τις ανάγκες του αθηναϊκού στόλου και βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 
του Παγγαίου. Ο Θουκυδίδης είχε αποσταλεί εκεί με μικρή μοίρα του 
αθηναϊκού στόλου για να ελέγχει την περιοχή, όταν ο Σπαρτιάτης 
στρατηγός Βρασίδας έφτασε με ταχύτατη πορεία από την Πελοπόννησο 
στη Μακεδονία, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού. Οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι τιμώρησαν το Θουκυδίδη με εξορία («Καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν 
τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν») κι αυτός, 
εξόριστος πια, αφιερώνει όλο το χρόνο του στην ιστορική του έρευνα και 
συγκεντρώνει πληροφορίες και από τα δύο στρατόπεδα με πολλές 
μετακινήσεις στους χώρους των συγκρούσεων: «και αφού βρέθηκα και 
στα δύο μέρη, και μάλιστα περισσότερο στις περιοχές που ήλεγχαν οι 
Πελοποννήσιοι λόγω της εξορίας μου μπορούσα να παρακολουθήσω τις 
εξελίξεις καλύτερα και πιο άνετα» (5.26.5). Δεν είναι βέβαιο αν γύρισε 
στην Αθήνα μετά το 404 π.Χ. με την αμνηστία που παραχωρήθηκε. Οι 
πληροφορίες των αρχαίων πηγών είναι αβέβαιες και σε ορισμένα σημεία 
αντιφατικές. Βέβαιο είναι ότι έζησε ως το τέλος του πολέμου. 
Το έργο του έμεινε ημιτελές. Στα πρώτα βιβλία υπάρχουν αναφορές για 
το τέλος του πολέμου και την τελική καταστροφή· η εξιστόρηση όμως των 
γεγονότων δεν φτάνει ως το 404 π.Χ. αλλά διακόπτεται στο 411 π.Χ. Ο 
θάνατος δεν άφησε τον μεγάλο ιστορικό να τελειώσει το έργο του. 
Β. 3. α) 1. Οι καταναλωτές έχουν υψηλές απαιτήσεις / τα δικαιώματα του 
καταναλωτή. 
2. Η τιμωρία του είναι η αγχόνη. 
3. Αποφασίστηκε η υπαγωγή των κοινωνικών ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.  
4. Δεν έχει αίσθηση του χιούμορ / έκτη αίσθηση / αίσθηση του μέτρου. 
5. Η αποβίβαση των επιβατών γίνεται από τη μεσαία πόρτα του 
λεωφορείου.  
Β.3. β) ἐλθόντες: προσέλευση, διαφθορά: ψυχοφθόρος, ἐσβῆναι: 
διαβάτης, ἐπλήρωσαν: πλήρωμα, ἐχθρῶν: εχθροπραξία  
  


