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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. 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.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο  ... μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία ομόρριηθ λζξθ για καθεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: κλήςη, ναυτικό, πομπή, πειθώ, ςχέςη. 

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. Ο Θουκυδίδησ  α. πίςτευε ςτην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

επειδή ανήκε και ο ίδιοσ ςτη δημοκρατική 

παράταξη. 

β. πίςτευε ςτην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

παρόλο που η οικογενειακή του παράδοςη 

ςυνδεόταν με τουσ αριςτοκρατικοφσ. 

2. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα 

βαςικά κίνητρα για τον πόλεμο 

είναι 

α. η φιλαρχία και η αγάπη για την πατρίδα. 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 



3. Η ςκζψη του Θουκυδίδη ακολουθεί 

πορεία  

α. από το ςυγκεκριμζνο ςτο γενικό.  

β. από το γενικό ςτο ςυγκεκριμζνο. 

4. Ο Θουκυδίδησ διαιρεί το ζτοσ  α. ςε θζροσ (8 μήνεσ ςτρατιωτικϊν 

επιχειρήςεων) και ςε χειμϊνα (4 μήνεσ). 

β. ςε θζροσ (4 μήνεσ) και ςε χειμϊνα (8 μήνεσ 

ςτρατιωτικϊν επιχειρήςεων). 

5. Χαρακτηριςτικά του φφουσ του 

Θουκυδίδη είναι  

α. οι ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί και ο 

μακροπερίοδοσ λόγοσ. 

β. οι ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί και ο 

μακροπερίοδοσ λόγοσ.  

Μονάδες 10 


