
5o    ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θουκυδίδης Ελληνικά  Βιβλίο 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ 79-81 

 
1 . Διαβάστε την μετάφραση των κεφ. 79-80. Τα βασικά σημεία είναι :  

 Η απειλή του πελοποννησιακού στόλου αναγκάζει τους δημοκρατικούς της Κέρκυρας σε πολιτική συμφιλίωσης 

με τους ολιγαρχικούς. 

 Τους επαναφέρουν στο Ηραίο, συζητούν μαζί τους για την σωτηρία της πόλης.  

 Έτσι επανδρώνουν και με ολιγαρχικούς 30 πολεμικά καράβια. 

 Οι Πελοποννήσιοι πάλι, ενώ έχουν το πλεονέκτημα, αδρανούν, περισσότερο από τον δισταγμό του Αλκίδα. 

 Όλα αλλάζουν με τον ερχομό του Ευρυμέδοντα του Αθηναίου  με 60 τριήρεις. 

 Τώρα οι δημοκρατικοί της Κέρκυρας έχουν το πάνω χέρι. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
 

 Γραµµατικές ασκήσεις 
 

1.  Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β 

που τους αντιστοιχούν (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

        Α        Β 

1. τῆς νυκτός     α) ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

2. ὑπερενεγκόντες     β) οριστική αορίστου β΄ 

3. ὀφθῶσιν      γ) ουσιατικό β΄κλίσης 

4. ἀπέκτεινον      δ) αόριστη αντωνυµία 

5. τήν αἰτίαν        ε) παθητικός αόριστος 

6. τινές      στ) υποτακτική παθητικού αορίστου 

7. τόν δῆμον      ζ) ουσιαστικό α΄ κλίσης 

η) µετοχή αορίστου α΄ 

θ) µετοχή αορίστου β΄ 

 
2.Να συµπληρώσεις το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους :   

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   γίγνεσθαι φιλεῖ   
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ     ἑώρων  
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       
ΑΟΡΙΣΤΟΣ (β΄) ἢγαγον ἐπείσθησαν    ἀπέθανον 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ       
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ       

 
3. Να συµπληρώσεις τις πτώσεις στον ίδιο χρόνο. 

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ      πολλοί 

ΓΕΝΙΚΗ τῆς νυκτός τῶν 

πολεμίων 

  τῶν ἱερῶν  

ΔΟΤΙΚΗ    ταῖς ναυσί   
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ   τόν λιμένα   τήν νῆσον 



ΚΛΗΤΙΚΗ       

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  
 Συντακτικές ασκήσεις 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να ολοκληρώνεται η συντακτική αναγνώριση των λέξεων που δίνονται: 

τόν ἰσθμόν: είναι ......... στο ὑπερενεγκόντες 

τῶν ἐχθρῶν: είναι ......... στο τινά 

θανάτου: είναι ......... στο κατέγνωσαν 

ἐκ τῶν δένδρων : είναι ......... στο ἀπήγχοντο 

γίγνεσθαι: είναι .... απαρέµφατο ..... στο ... 

 

2. περιπλέοντες, αἰσθόμενοι, λαβόντες, ὀφειλομένων, ἐκβιβάζοντες: Να τοποθετήσετε τις μετοχές στον παρακάτω 

πίνακα, να σηµειώσετε το είδος και τη θέση τους στο λόγο και να συµπληρώσετε το ρήµα από το οποίο εξαρτάται 

καθένα. 
ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΜΑ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

     
     
     
     
     

 

ΑΣΚΗΣΗ 4 
1. Με ποιες λέξεις του κειµένου (74) σχετίζονται ετυµολογικά οι 

παρακάτω: υποφέρω, όχημα, παραλαβή,αγχόνη, οικοδόμος 

ΑΣΚΗΣΗ 5 
1. Να κόψεις το σχέδιο της θαλάσσιας περιοχής της Κέρκυρας 

και να το κολλήσεις στο τετράδιό σου. Να σημειώσεις πάνω του 

τις θέσεις και τις αντίπαλες ομάδες  που έγιναν στον χώρο στα 

κεφ. 79-81 σύμφωνα με την αφήγηση του Θουκυδίδη. Ποια 

συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις από τις κινήσεις αυτές  για τις 

τακτικές των αντιπάλων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναός Αρτέμιδος 

Κέρκυρας 


