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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. Ο Θουκυδίδης ως προς τον 

τρόπο χρονολογικής έκθεσης 

των γεγονότων 

α. δεν ακολουθεί τον τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποίησε 

ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική 

σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές 

ενότητες. 

2. Ο Θουκυδίδης διακόπτει την 

εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

α. το έτος 404 π.Χ. 

β. το έτος 409 π.Χ. 

γ. το έτος 411 π.Χ. 

3. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. 

π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

4. Χαρακτηριστική γλωσσική 

ιδιομορφία του Θουκυδίδη 

είναι  

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί 

ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξύν αντί 

σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

5. Ο Θουκυδίδης στο κείμενό του α. δεν κάνει χρήση σχημάτων λόγου 

(πάρισον, ομοιοτέλευτον). 

β. αποφεύγει τη συνεχή χρήση αντιθέσεων. 



 γ. κάνει χρήση ετερόπτωτων 

προσδιορισμών και περίπλοκης σύνταξης. 

Μονάδες 10 

3. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκκλησία, υποδοχή, ναύσταθμος, 

φυγόκεντρος, παρελθόν. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 


