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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λαθόντες, ἔπρασσε, κρῖναι, 

ποιησαμένους, ὦσιν.  

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. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη συμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

β. με την παρακμή της Αθήνας.  



2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία στην οποία μπορεί 

να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι 

α. η πίστη στους θεούς.  

β. η λογική.  

3. Ο Θουκυδίδης σχετικά με τα 

γεγονότα της εποχής του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

συμπεριέλαβε στο έργο του 

α. αυτά για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για 

τα οποία είχε κάνει έρευνα.  

β. στοιχεία που αντλούσε μόνο  από τη μελέτη των 

κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα «θέση» - «αντίθεση». 

5. Στην προσπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων 

α. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

β. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

Μονάδες 10 

 

 

 


