
 

 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
13.11.2021 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 
 

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. 

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

Μονάδες 30 
2. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Νικόστρατο με βάση όσα αφηγείται ο ιστορικός στο αρχαίο 
κείμενο που σας δόθηκε; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
3. Γιατί, κατά την άποψή σας, ο Νικόστρατος δεν πήγε στην Κέρκυρα με περισσότερα πλοία; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
4. Να μελετήσετε με προσοχή το μεταφρασμένο κείμενο και να απαντήσετε στην ερώτηση που 
το συνοδεύει. 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70 

[70.1] Οι ταραχές, στην Κέρκυρα, είχαν αρχίσει από τότε που είχαν γυρίσει οι Κερκυραίοι που 
είχαν αιχμαλωτιστεί από τους Κορινθίους στις ναυτικές επιχειρήσεις γύρω απ’ την Επίδαμνο. 
Τυπικά τους είχαν απελευθερώσει επειδή οι πρόξενοι είχαν δώσει εγγυήσεις οκτακόσια 
τάλαντα, στην πραγματικότητα, όμως, επειδή τους είχαν πείσει οι Κορίνθιοι να επιχειρήσουν 



 

 

να κάνουν την Κέρκυρα σύμμαχο της Κορίνθου. Άρχισαν αυτοί να ενεργούν πλησιάζοντας τους 
πολίτες και προσπαθώντας να τους πείσουν ότι έπρεπε η Κέρκυρα ν’ αποσπαστεί από την 
αθηναϊκή συμμαχία. [70.2] Έφτασαν τότε ένα αθηναϊκό κ’ ένα κορινθιακό καράβι με πρέσβεις 
το καθένα. Έγινε δημοσία συζήτηση και, μετά από ψηφοφορία, οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να 
μείνουν σύμμαχοι των Αθηναίων σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης, αλλά να διατηρούν, 
όπως και πριν, φιλικές σχέσεις με τους Πελοποννησίους. 

Ποια ήταν η σκοπιμότητα της τήρησης «ουδετερότητας» των Κερκυραίων; Επαληθεύτηκαν 

τελικά οι προσδοκίες τους με βάση όσα παραθέτει ο ιστορικός στο αρχαίο κείμενο; Να 

λάβετε υπόψη σας και τους δύο ρηματικούς τύπους που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης: 

«ὑπεξανήγετο», «λαθόντες».  

Μονάδες 10 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐπιγιγνομένῃ, πείθει, ἔµειναν, κατέλεγον, ἀποπεμφθῶσι.  

Μονάδες 10 

6.  α. ὦσιν: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα και το α΄ ενικό πρόσωπο 
της οριστικής μέλλοντα. (μονάδες 2) 

     β. ναῦς: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις (γεν./δοτ./αιτ.) του ενικού αριθμού. (μονάδες 3) 

     γ. τῆς μάχης: Να κλίνετε τον τύπο στον πληθυντικό αριθμό. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. Να γράψετε πώς λειτουργούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι τύποι του αρχαίου κειμένου. 

Μονάδες 10 

 



 

 

 

 


