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Θουκυδίδης 3. 70-75 Τεστ κατανόησης 

 

 [70] Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ 

Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς 

προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον 

οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.  

 
1. Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική:  

οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ 

Κορινθίων ἀφεθέντες 
 

 

 
 

2. Να αποδώσετε στην αρχαία ελληνική: 

να προσεγγίσουν την Κέρκυρα στους 

Κορίνθιους 

 

 

 

 

 

καὶ ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους καταστάντων 

ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ 

φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου 

προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν 

καταδουλοῦν.  

 
3. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: ἀφικομένης Ἀττικῆς 

τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις 

ἀγουσῶν 

 

4. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: 

ψήφισαν να είναι φίλοι με τους  

Πελοποννήσιους όπως και πριν 

 

 

ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας 

ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾿ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. 

ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως 

ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι.  

 

5. Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική: πρὸς 

τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων διὰ 

πλῆθος τῆς ζημίας 

 

6. Να αποδώσετε στην αρχαία ελληνική: 

ισχυριζόμενος ότι έκοψαν πασάλους 

από το δάσος του Αλκίνου 

 

 

οἱ δ᾿ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, 

μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν, 

ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν 
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κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης 

τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν.   

 
7. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική:  

μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν 

τοὺςαὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε 

καὶ ἐχθροὺς νομίζειν 

 

8. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: 

σκοτώνουν τον Πειθία και άλλους 

εξήντα περίπου βουλευτές 

 

 

[71]  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. 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.   

 
9. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: 

μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾿ ἢ 

μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας 

 

10. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: 

για να πείσουν όσους κατέφυγαν 

εκεί να µην κάνουν τίποτα 

ανεπιθύµητο 

 

 

[72]  ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. 

 Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ 

Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομένης δὲ νυκτὸς 

ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς 

ἱδρύθη, καὶ 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.  

 
11. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας 

καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

 

12. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική:όπου κατοικούσαν οι 

περισσότεροι από αυτούς  

 

 



αρχαία ελληνικά  α΄ λυκείου 

       
 

 

 σελίδα 3 από 3                      

http://users.dra.sch.gr/symfo   Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος 

 

[73]  τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾿ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.   

[74]  διαλιπούσης δ᾿ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων·  

 
13. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: ἠκροβολίσαντό τε 

ὀλίγα 

 

14. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: νικούν οι δηµοκρατικοί 

γιατί υπερείχαν στον αριθµό 

 

 

αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κε ράμῳ καὶ 

παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. 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 ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις 

ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 

 
15. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: 

ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου 

κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν 

 

16. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: 

χωρίς να λυπηθούν ούτε τα δικά τους  

ούτε τα ξένα 

 

 

 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.   

[75]  τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· 

 
17. Να µεταφράσετε στη νέα 

ελληνική: 

ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν 

νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· 

 

18. Να αποδώσετε στην αρχαία 

ελληνική: 

ο Νικόστρατος φτάνει µε 

πεντακόσιους στρατιώτες 

 

 


