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Α΄. Κείμενο  

[70.3] Αρχηγός των δημοκρατικών ήταν τότε ο Πειθίας, πρόξενος των Αθηναίων. Οι 

πρώην αιχμάλωτοι, φίλοι των Κορινθίων, του έκαναν μήνυση με την κατηγορία ότι 

θέλει  να υποδουλώσει την Κέρκυρα στους Αθηναίους.  [4] Ο Πειθίας αθωώθηκε κ’ έκανε 

μήνυση εναντίον πέντε απ’ τους πλουσιότερους αντιπάλους του με την κατηγορία ότ ι 

για να στηρίζουν τα κλήματά τους, έκοβαν βέργες από τους ιερούς περιβόλους του Διός 

και του Αλκίνου. Κατά τον νόμο, για κάθε βέργα το πρόστιμο ήταν ένας στατήρας.  [5] 

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν κ’ έτρεξαν και κάθισαν ικέτες στους ναούς, 

ζητώντας να  πληρώσουν με δόσεις το πρόστιμο, επειδή το ποσό ήταν πολύ μεγάλο. Ο 

Πειθίας, που ήταν μέλος της Βουλής, την έπεισε να εφαρμόσει τον νόμο.  [6] Οι πέντε 

που είχαν καταδικαστεί ,  δεν είχαν πια κανένα νόμιμο μέσο και όταν πληροφορήθηκαν 

ότι  ο Πειθίας είχε σκοπό, όσο ήταν βουλευτής, να πείσει  τους συμπολίτες του να 

κάνουν επιθετική και αμυντική συμμαχία με τους Αθηναίους, οπλίστηκαν με 

κοντοσπάθια, όρμησαν ξαφνικά μέσα στην Βουλή και σκότωσαν τον Πειθία και άλλους 

εξήντα βουλευτές και ιδιώτες.  Λίγοι από τους  οπαδούς του Πειθία κατόρθωσαν να 

καταφύγουν στο αθηναϊκό καράβι που ήταν ακόμη στο λιμάνι.  

[71.1]  Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ 

βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους 

δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι.  Ὡς δὲ εἶπον, καὶ 

ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. [2] Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις 

περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ  καταπεφευγότας 

πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν,  ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.  

[72.1]  Ἐλθόντων δὲ οἱ  Ἀθηναῖοι  τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες,  καὶ 

ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.  [2]  Ἐν δὲ τούτῳ τῶν  Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ 

πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ 

δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. [3] Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν 

καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, κα ὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν 

λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.  

[73.1]  Tῇ  δ᾽ ὑστεραίᾳ  ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι,  τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε  καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι ·  καὶ τῷ μὲν 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν  τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι .  

[74.1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι 

καὶ πλήθει προύχων· αἵ  τε γυναῖ κες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ 

τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. [2]  Γενομένης δὲ τῆς 

τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ  ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ  ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου 

κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν,  ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς 

ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλο τρίας, 

ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα 

διαφθαρῆναι,  εἰ  ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. [3]  Καὶ οἱ  μὲν 

παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ 

Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ  πολλοὶ ἐς 

τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.  

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι  

Β’. Ερωτήσεις  

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: « Ἐν δὲ τούτῳ τῶν … ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι.».  

(Μονάδες 30) 

Β. i) Να εντοπίσετε στο κείμενο, να καταγράψετε και να εξηγήσετε όλους τους παράγοντες που 

συνέβαλλαν στη νίκη των δημοκρατικών. Με ποιον τρόπο ο Θουκυδίδης επιλέγει να τους αποδώσει στο 

κείμενό του; 

 (Μονάδες 10) 

ii) Στο παρακάτω απόσπασμα (3.82.2) ο Θουκυδίδης αποδίδει στον πόλεμο τον χαρακτηρισμό δάσκαλος 

της βίας. Να εξηγήσετε γιατί έχει αυτήν την άποψη, παίρνοντας αφορμή από τη μεταμόρφωση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή των γυναικών κατά τη διάρκεια του κερκυραϊκού εμφυλίου 

πολέμου (κεφ. 74), δεδομένης της θέσης τους στην κοινωνία της αρχαιότητας:  

[3.82.2] Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που 

γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι 

βαρύτερες ή ελαφρότερες κ' έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και 

όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. 

Αλλ' όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της 

βίας κ' ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. 

 (Μονάδες 10) 

iii) Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι ολιγαρχικοί μετά την επικράτηση των δημοκρατικών; Που αποδίδει 

ο Θουκυδίδης τις ενέργειες αυτές; Με ποιες λέξεις αποτυπώνει την ψυχολογική τους κατάσταση; 

(Μονάδες 10) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ.  α) ἔχοντες (72), ἱδρύθη (72), περιέπεμπον (73), παρακαλοῦντες (73), παρεγένετο (73) : Να γράψετε 

από ένα ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο (απλό ή σύνθετο) της Νέας ελληνικής.                  (Μονάδες 5) 

β .   Με ποιες λέξεις του πρωτότυπου κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: πειστικός, 

προηγούμενος, παραλαβή, παύση, εμπρησμός 

(Μονάδες 5) 

γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

1. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι η αρχαία αττική του 5ου αι. 

2. Χαρακτηριστικά του θουκυδίδειου ύφους είναι η χρήση του ουδετέρου του επιθέτου, η συνεχείς χρήση 

αντιθέσεων, τα απλά ρήματα χωρίς προθέσεις. 

3. Ο Θουκυδίδης δεν έζησε μέχρι το τέλος του πολέμου. 

4. Μέθοδοι που ακολούθησε ο ιστορικός είναι η αυτοψία, η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, η 

μελέτη επίσημων κειμένων και κρατικών αρχείων. 

5. Στις δημηγορίες που αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην επιστημονική ανάλυση των γεγονότων, ο 

ιστορικός δηλώνει ότι δεν απομακρύνθηκε από την κεντρική ιδέα των λόγων και τις έγραψε αυτολεξεί. 

(Μονάδες 5) 

Ε. i)Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

 νηί: γενική ενικού  

 ἀκρόπολιν:  δοτική πληθυντικού 

 πρέσβεις: γενική ενικού 

 πλήθος: δοτική ενικού 

 οἰκετῶν: κλητική ενικού 

 (Μονάδες 5) 

ii) εἶπον :  Να γίνει  εγκλιτική αντικατάσταση  στο β’ ενικό  στην ίδια φωνή  και να 

γραφούν τα απαρέμφατα και οι  μετοχές στον ίδιο χρόνο.  

περιέπεμπον :  Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β’ πληθυντικό  στην ίδια φωνή  και 

να γραφούν τα απαρέμφατα και οι  μετοχές όλων τ ων χρόνων.  

δέχεσθαι :  Να γίνει  χρονική αντικατάσταση στο β’ ενικό στην ίδια φωνή και να γραφούν  

τα απαρέμφατα και οι  μετοχές όλων των χρόνων.  
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(Μονάδες 10) 

 

Στ1. «[74.1] Διαλιπούσης δ᾽  ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι  

καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν 

οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον ». 

Στο  παραπάνω  απόσπασμα  να  βρείτε    τις  μετοχές  και  να  τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, 

συντακτική λειτουργία, υποκείμενο).                                             

(Μονάδες 5) 

ΣΤ2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους (επισημαίνονται στο κείμενο): 

- δέχεσθαι (71):      είναι ………………………………….στο ………………………………     

- Νηί (71):                είναι ………………………………….στο ……………………………… 

- πολέμιον (71):      είναι …………………………………στο ………………………………. 

- τῷ δήμῳ (72) :      είναι …………………………………στο……………………………….. 

- Tῇ ὑστεραίᾳ (73):     είναι ……………………………..στο …………………………………. 

- τῶν οἰκετῶν (73) :     είναι …………………………στο…………………………………. 

 (Μονάδες 5) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


