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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 ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

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

παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: πεποίθηςη, ςχετικόσ, αδιαπραγμάτευτοσ, ικανόσ, 

εκπομπή. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Βακφτερθ αιτία του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου, ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, είναι 

2. Η μόνθ αξία ςτθν οποία μπορεί να ςτθριχκεί ο 

άνκρωποσ είναι, ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, 

3. Στο ζργο του Θουκυδίδθ το πρότυπο του θγζτθ 

που ενςαρκϊνει ο Περικλισ χαρακτθρίηεται, 

μεταξφ άλλων, 

α. θ πλεονεξία και θ φιλοτιμία των 

δθμαγωγϊν. 

β. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Ακινασ. 

γ. από πολιτικι οξυδζρκεια και 

πολιτικό κάρροσ. 



4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, 

5.  Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδθ 

χαρακτθρίηεται 

 

δ. θ δφναμθ. 

ε. θ λογικι. 

η. από τθ χριςθ τθσ λογικισ και 

τθσ ςφνεςθσ. 

θ. από αμερολθψία ςτθν ζκκεςθ 

των γεγονότων. 

κ. από τθν απλότθτα του φφουσ. 

Μονάδες 10 


