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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ 

ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα 

ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα 

τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ 

τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺσ δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευκερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν 

διμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆκοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ  ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ζνα σφνθετο ομόρριζο ουσιαστικό τησ Νζασ Ελληνικήσ, για καθεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ξυλλαβόντεσ, κατέθεντο, καταφεφγει, περιέπεμπον, 

παρακαλοῦντεσ.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Η περιοχή τησ Αμφίπολησ είχε 

ςημαςία για τουσ Αθηναίουσ, επειδή 

α. βριςκόταν κοντά ςτα χρυςωρυχεία του 

Παγγαίου. 

β. ήταν πολφ κοντά ςτην Αττική και 

αποτελοφςε ορμητήριο των Αθηναίων. 

2. Η εξιςτόρηςη των γεγονότων του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου από τον 

Θουκυδίδη ςταματά  

α. το 411 π. Χ. 

β. το 413 π. Χ. 



3. Κατά τη ςυγγραφή του ζργου του, ο  

Θουκυδίδησ επικεντρϊνει το 

ενδιαφζρον του   

α. ςτη ςτρατιωτική ιςτορία. 

β. ςτην πολιτική ιςτορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιςτορικοφ 

ζργου του Θουκυδίδη είναι 

αφιερωμζνα  

α.  ςτη Σικελική εκςτρατεία. 

β. ςτον λοιμό των Αθηνϊν και τον θάνατο 

του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδησ θαυμάςτηκε ςε όλεσ τισ 

εποχζσ  

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθοσ του. 

Μονάδες 10 

 


