
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 28 
Β.  Να μεταφραστεί το κομμάτι του παραπάνω κειμένου που βρίσκεται ανάμεσα σε 
αγκύλες (1-2 παράγραφοι).  
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση που σας δίνεται: 

1. Ο Θουκυδίδης, για να καταγράψει τα γεγονότα του μακρινού παρελθόντος 
ποια μέθοδο χρησιμοποίησε; 

  Α. Κατέγραψε τις 
πληροφορίες των 
προηγούμενων ιστορικών 

Β. Συνέλεξε και αξιολόγησε 
τις πληροφορίες του. 

Γ. Χρησιμοποίησε στοιχεία 
από μύθους, διαδόσεις και 
φήμες. 

2. Ποιο σύστημα χρονολόγησης χρησιμοποίησε ο Θουκυδίδης; 
  Α. Χρονολογεί κατά 
θεματικές ενότητες. 

Β. Εξιστορεί κατά 
χρονολογική σειρά  

Γ. Αρχίζει από τη μέση του 
πολέμου και κάνει 
αναδρομές στο παρελθόν. 

     3. Ο Θουκυδίδης στις δημηγορίες του πόσο κοντά στα λόγια των ομιλητών  είναι; 
  Α. Δεν παραθέτει τις 
δημηγορίες αυτολεξεί 
αλλά λέει ό,τι ήταν πιο 
κατάλληλο να λεχθεί σε 
κάθε περίσταση. 

Β. Προσπαθεί να 
καταγράψει τις δημηγορίες 
όπως ακριβώς τις είπαν οι 
ομιλητές. 

Γ. Δεν απομακρύνθηκε ούτε 
από την  κεντρική ιδέα των 
λόγων, ούτε από τη 
διαλεκτική διαφοροποίηση 
κάθε ομιλητή. 

     4.Ποια ήταν κατά την άποψη του Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του 
Πελοποννησιακού πολέμου; 

  Α. Το μίσος Κερκυραίων 
και Κορινθίων. 

Β. Οι πολιτικές διαφορές 
Αθήνας- Σπάρτης. 

Γ. Η ανάπτυξη, οικονομική 
και στρατιωτική της 
αθηναϊκής δύναμης. 

     5. Ποια περίοδο χρονικά καλύπτει το ιστορικό έργο του Ξενοφώντα; 
  Α. 4οςαι. π.Χ Β. 6ος αι. π.Χ. Γ. 2ος α. π.Χ. 

2.Με βάση το κείμενο να εξηγήσετε για ποιο ακριβώς ζήτημα βρίσκονται σε διαμάχη 
οι Κερκυραίοι με τους Κορινθίους. 
 
3. «και αυτοί…μάλλον ωφελίας ένεκα»: Ποια είναι ακριβώς η απειλή των 
Κερκυραίων και σε τι αποσκοπεί; 
 
4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο από μετάφραση(Βιβλίο 1. Κεφ. 34) να 
απαντήσετε στην εξής ερώτηση: Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιούν οι Κερκυραίοι στο 
σημείο αυτό και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην αλήθεια,  με βάση και το 
παραπάνω κείμενο από το πρωτότυπο;  
«1.Κι αν ισχυρίζονται ότι δεν είναι δίκαιο να συμμαχήσετε με δικούς τους αποίκους, ας 
μάθουν ότι κάθε αποικία, αν έχει καλή μεταχείριση, τιμά τη μητρόπολή της, αν όμως 
αδικείται αποξενώνεται. Διότι οι άποικοι δεν αποστέλλονται για να γίνουν δούλοι αλλά 
αποστέλλονται ως ισότιμοι μ’ εκείνους που παραμένουν στη μητρόπολη. 2.Ως προς το 
ότι μας αδικούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι, όταν τους προσκαλέσαμε σε 
διαιτησία για το θέμα της Επιδάμνου, προτίμησαν τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των 
διαφορών μας παρά την αμερόληπτη δικαιοσύνη.» 
 
5. Να γράψετε ένα παράγωγο στα Νέα Ελληνικά για καθεμιά  από τις παρακάτω 
λέξεις του κειμένου Α.: παρασκευήν, δούναι, έφασαν, κρατειν, 
απαγαγωσι 



 

 
6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
επύθοντο: γ΄πλ. Οριστικής Ενεστώτα 
παρέλαβον: β΄ενικό Ευκτικής Μέλλοντα 
αντιποιουνται: γ΄πλ. Οριστικής Παρατατικού 
ταυτα: Δοτική ενικού 
πολεσιν: Γενική Ενικού 
 
7.α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου Α. 
   β) Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις του κειμένου που είναι σε παρένθεση. 
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