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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 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: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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. Η εποχή που ο Θουκυδίδης  

συγγράφει το έργο του είναι  

α. κατά τους Μηδικούς πολέμους. 

β. κατά τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο. 

2. Ο Θουκυδίδης για τα γεγονότα της 

εποχής του Πελοποννησιακού 

πολέμου συμπεριέλαβε πληροφορίες  

α. για όσα γεγονότα είχε προσωπική 

γνώση. 

β. για ό,τι νόμιζε ο ίδιος σωστό. 

3. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα 

μεγάλα γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ 

τους με το σχήμα θέση - αντίθεση. 

4. Στις δημηγορίες (παρουσίαση των 

απόψεων, δομή, επιχειρηματολογία)  

 

α. φαίνεται και η ικανότητα του 

ιστορικού να αναλύει τα γεγονότα 

και το βάθος της σκέψης του.  

β. αναδεικνύονται οι συγκλίσεις των 

πολιτικών και στρατιωτικών θέσεων 

των ομιλητών. 

5. Στην προσπάθεια του Θουκυδίδη για 

χρονολογική ακρίβεια στην έκθεση 

των γεγονότων 

α. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

β. βοηθούσε το γεγονός ότι οι 

ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα.  

Μονάδες 10 

 

 



3. ελλιπής, ναυτικός, καθηγητής, πίστη, λήψη:  Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας 

Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το 

κείμενο.  

Μονάδες 10 

 


