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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τὸ 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. 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.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 

2. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα 

με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί  

α. αποδείξεις και ερευνητικά 

συμπεράσματα. 

β. εικασίες. 

γ. το έργο παλαιότερων ιστορικών. 

2.  Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για  

α. τις αφορμές του πολέμου. 

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για 

την κατανόηση του πολέμου 

επικεντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία. 

β. στην πολιτική ιστορία. 

γ. στη στρατιωτική ιστορία. 

4. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας. 

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

5. Σύμφωνα με τον ιστορικό, η μόνη 

δύναμη στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική. 

γ. η στρατιωτική υπεροχή. 

Μονάδες 10 

3. Nα γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡγεῖσθαι, γνώμην, διδάξοντας, 

ξυνέφερε, πράσσειν. 

Μονάδες 10 


