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ΘΕΜΑ 480ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν 
ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων 
νῆες ͵ μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι ͵ παραγίγνονται τρεῖς 
καὶ πεντήκοντα· ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας ͵ὅσπερ καὶ πρότερον ͵ καὶ 
Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς 
ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ 
πεφοβημένοι τά τ΄ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα 
ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ 
παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον 
πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι. Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν 
σποράδες αἱ νῆες ͵ δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν͵ ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ 
ἐμπλέοντες ἐμάχοντο ͵ ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. Ἰδόντες δὲ οἱ 
Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους 
ἐτάξαντο͵ ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων͵ ὧν ἦσαν 
αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ… Κερκυραίους 
ἐτάξαντο. 
Μονάδες 30 
 
2. Με ποιον τρόπο χρονολογεί τα ιστορικά γεγονότα ο Θουκυδίδης; 
Μονάδες 10 
 
3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα 
ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, 
χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 
ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 
ἐξέπεμπον -ή 
ἐτάξαντο -μα 
πεφοβημένοι -τρον 
ποιουμένων -ις 
πληρουμένας -τής 
Μονάδες 5 
β) ξύμβουλος, διακομιδή, ἔφορμος, ἐμπλέω, ἐπιγίγνομαι: Να 
αναλύσετε τις 
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 
Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Αυτοί λοιπόν (δηλ. οι δημοκρατικοί) εξαιτίας της πολλής ταραχής και 
επειδή φοβούνταν και όσα συνέβαιναν στην πόλη και τη ναυτική επίθεση, 
προετοίμαζαν συγχρόνως εξήντα πλοία και όσα κάθε φορά επάνδρωναν, 
τα έστελναν εναντίον των εχθρών, αν και οι Αθηναίοι τους συμβούλευαν 
να αφήσουν αυτούς (τους Αθηναίους) να εκπλεύσουν πρώτα και ύστερα 
να ακολουθήσουν εκείνοι με όλα τους τα πλοία συγχρόνως. Και όταν τα 
πλοία τους βρίσκονταν διασκορπισμένα κοντά στους εχθρούς, δύο (απ’ 
αυτά) αμέσως λιποτάκτησαν, ενώ σε άλλα αυτοί που είχαν επιβιβαστεί 
μάχονταν μεταξύ τους και δεν υπήρχε καμία τάξη σ’ αυτά που γίνονταν. 
Όταν είδαν τη σύγχυση οι Πελοποννήσιοι, παρατάχθηκαν εναντίον των 
Κερκυραίων με δώδεκα πλοία. 
 
Β. 2. Στην προσπάθειά του Θουκυδίδη για χρονολογική ακρίβεια στην 
έκθεση των γεγονότων οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Οι ελληνικές πόλεις - 
κράτη δεν είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα, ούτε είχαν κοινές 
ονομασίες για τους μήνες του σεληνιακού έτους. Η επιμονή του να 
καταγράψει με απόλυτη ακρίβεια το χρόνο των γεγονότων είναι σαφής 
στον καθορισμό του χρονικού σημείου της έκρηξης του πολέμου, με την 
εισβολή των Θηβαίων στις Πλαταιές: δέκα τέσσερα έτη μετά την 
υπογραφή της τριαντάχρονης ειρήνης (μεταξύ Αθηναίων και 
Πελοποννησίων), τη χρονιά που η Χρυσίς είχε συμπληρώσει σαράντα 
οκτώ έτη ιερωσύνης στο Άργος, και ο Αινήσιος ήταν έφορος στη Σπάρτη 
και ο Πυθόδωρος επώνυμος άρχων στην Αθήνα, έξι μήνες μετά τη μάχη 
της Ποτίδαιας, μόλις άρχιζε η άνοιξη... (2.2.1). Ακολουθώντας τον τρόπο 
χρονολογικής έκθεσης που χρησιμοποίησε ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος 
εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά και όχι κατά θεματικές 
ενότητες, και μάλιστα χρόνο με χρόνο, διαιρώντας το έτος σε θέρος (8 
μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) και χειμώνα (4 μήνες που το κύριο 
σώμα των αντιπάλων στρατευμάτων αποσύρεται στις βάσεις του): 
«γέγραπται δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ θέρος καὶ χειμῶνα» (2.1). 
 
Β. 3. α)  ἐκπομπή, τάγμα, φόβητρον, ποίησις, πληρωτής  
 
Β. 3. β) ξύν + βουλεύω, διά + κομίζω,  ἐπί + όρμος, ἐν + πλέω, ἐπί + γίγνομαι 
 


