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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν πολεμίων 

οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντασ, καὶ τὰσ 

ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ 

ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξικοντα ναυςὶ παρζμεινε, Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ 

ἐχκροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον 

καταλφουςιν, ἀπζκανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχκρασ ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρθμάτων ςφίςιν 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι … 

πάντων κάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριηθ λζξθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ, απλι ι ςφνκετθ, για κακεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: περιεκομίζοντο, ἀπέκτεινον, ἐκβιβάζοντεσ, 

ὑποςχεῖν, κατέγνωςαν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδθ το πρότυπο 

του θγζτθ ενςαρκϊνει 

α. ο Αλκιβιάδθσ. 

β. ο Λφςανδροσ. 

γ. ο Περικλισ. 



2. Ο υπεφκυνοσ πολίτθσ ςτο ζργο 

του Θουκυδίδθ χαρακτθρίηεται 

από 

α. ενδιαφζρον για το ςυμφζρον τθσ πόλθσ. 

β. ανϊτερο ικοσ και ανκρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ 

ςκζψθσ και τθσ μεκόδου του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα. 

β. θ τάςθ για γενίκευςθ. 

γ. θ ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ. 

4. Η ςυγγραφι του ζργου του 

Θουκυδίδθ  δεν χαρακτθρίηεται 

από 

α. υποκειμενικότθτα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμερολθψία. 

5. Χαρακτθριςτικό του φφουσ του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ χριςθ των αντικζςεων. 

β. θ χριςθ απλϊν ρθμάτων. 

γ. θ τάςθ για απλοφςτευςθ. 

Μονάδες 10 


