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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 συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β 

ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις 

για τη συγκρότηση ενός ισχυρού 

στρατιωτικά κράτους  κατά τον 

Θουκυδίδη ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα. 

2. Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης α. έζησε έως το τέλος του πολέμου. 

β. πέθανε πριν το τέλος του πολέμου. 

3. Η προσπάθεια του Θουκυδίδη για 

κριτική απόδειξη των θέσεών του 

θυμίζει έντονα 

α. την επιχειρηματολογία των 

σοφιστών.  

β. την επιχειρηματολογία των ρητόρων. 

4. Οι Αθηναίοι εξόρισαν τον 

Θουκυδίδη, διότι  

α. δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη. 

β. ακολούθησε τον Αγησίλαο σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις.  

5. Δεν είναι ορθό να χαρακτηρίζουμε 

τον Θουκυδίδη  

α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

Μονάδες 10 

3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. ξυγκαλέσαντες 

2. εἶπον 

3. ἡγεῖσθαι 

α. αφήγημα 

β. φορέας 

γ. άπιστος 

δ. επικός 



4. ξυνέφερε 

5. ἔπεισαν 

 

ε. σύγκλιση 

ζ. κλήση 

η. εποχή 

Μονάδες 10 

 


