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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. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένουνα γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: φυλακῇ, δήμου, προστάται, κινήσει, 

ξυνεχώρησεν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η περιοχή της Αμφίπολης είχε σημασία για 

τους Αθηναίους, επειδή 

α. βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 

του Παγγαίου. 



β. ήταν πολύ κοντά στην Αττική και 

αποτελούσε ορμητήριο των 

Αθηναίων. 

2. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη σταματά  

α. το 411 π.Χ. 

β. το 413 π.Χ. 

3. Κατά τη συγγραφή του έργου του, ο  

Θουκυδίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιστορικού έργου 

του Θουκυδίδη είναι αφιερωμένα  

α. στη Σικελική εκστρατεία. 

β. στον λοιμό των Αθηνών και τον 

θάνατο του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές 

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθος 

του. 

           Μονάδες 10 

 


