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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν 

ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες 

ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς 

δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν 

λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … πάντων 

θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, γιγνόμενα, ἐδύναντο, παρέμεινε, δοκοῦντας. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

                                        Α                                    Β 

1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, δεν 

επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις 

2. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά 

κίνητρα για τον πόλεμο 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. την προσωπικότητα και το ήθος των 

ομιλητών τους. 

γ. τους φιλόδοξους δημαγωγούς.  

δ. κατά χρονολογική σειρά.  



3. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη σκιαγραφούν   

4.  Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα 

του πολέμου  

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές για  

ε. η λογική. 

ζ. οι θεοί. 

η. την απλότητα του ύφους του. 

θ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία των 

ανθρώπων. 

Μονάδες 10 


