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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ 

ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο … μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. ξυγκαλέςαντεσ 

2. πράςςειν 

3. ἔχοντεσ 

4. λιμένα 

5. κατέλαβον 

α. κλίςθ 

β. ελλιμενιςμόσ 

γ. λιμμα 

δ. κατάλυμα 

ε. πρακτορείο 

η. επίκλθςθ 

θ. κάτοχοσ 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 



Α Β 

1. Ο πολεμικόσ ςχεδιαςμόσ του Περικλι 

περιλαμβάνει 

α. άμυνα ςτθ ςτεριά, επίκεςθ ςτθ 

κάλαςςα. 

β. άμυνα ςτθ κάλαςςα, επίκεςθ 

ςτθ ςτεριά. 

2. Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδθ α. ολοκλθρϊκθκε. 

β. ζμεινε θμιτελζσ. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, θ βακφτερθ αιτία 

του Πελοποννθςιακοφ πολζμου είναι 

α. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Ακινασ. 

β. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Σπάρτθσ. 

4. Ο Θουκυδίδθσ κεωρεί ότι θ τφχθ είναι α. υπερφυςικι δφναμθ. 

β. εξελίξεισ που δεν μπορεί να 

προβλζψει ο άνκρωποσ. 

5. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ςκζψθσ και τθσ 

μεκόδου του Θουκυδίδθ αποτελεί 

α. θ τάςθ για γενίκευςθ. 

β. θ τάςθ για απλοφςτευςθ. 

Μονάδες 10 


