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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 ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: απόπλουσ, ανάληψη, ανανδρία, διορατικόσ, 

επίμονοσ. 

Μονάδες 10 

8. 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 ήταν εξοικειωμζνοσ με 

την ζκφραςη και τη μζθοδο 

α. των τραγικών ποιητών. 

β. των επικών ποιητών. 

γ. των μεγάλων ςοφιςτών. 

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 



Θουκυδίδη ςυμπίπτει δφναμησ. 

β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

ςτην εξουςία. 

γ. με την παρακμή τησ Αθήνασ. 

3. Η οικογζνεια του Θουκυδίδη 

ςυνδεόταν παραδοςιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη. 

β. με τουσ ολιγαρχικοφσ; 

γ. με την αριςτοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδησ ωσ ςτρατηγόσ ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. ςτη ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ. 

β. ςτην Αμφίπολη. 

γ. ςτη μάχη τησ Κορώνειασ.  

5.  Το ζργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρώθηκε από φιλολόγουσ τησ 

Αλεξανδρινήσ εποχήσ (3οσ-2οσ αι. π. Χ). 

γ. διακόπηκε ςτο 411 π. Χ. 

Μονάδες 10 


