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Α. 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. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· » 

Μονάδες 30 

2. 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. Ο Θουκυδίδης στο κείμενό του α. δεν κάνει χρήση σχημάτων λόγου 

(πάρισον, ομοιοτέλευτον). 

β. αποφεύγει τη συνεχή χρήση 

αντιθέσεων. 

γ. κάνει χρήση ετερόπτωτων 

προσδιορισμών και περίπλοκης σύνταξης. 

2. Χαρακτηριστικά του υψηλού 

λογοτεχνικού ύφους του 

Θουκυδίδη δ ε ν  είναι 

α. οι μακρές περίοδοι λόγου. 

β. οι σύντομες περίοδοι λόγου. 

γ. τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα. 

3. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε 

όλες τις εποχές από τους 

αναγνώστες και τους μελετητές 

του 

α. για την αμεροληψία του στην έκθεση 

των γεγονότων. 

β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαισίωση της 

ιστορίας. 

4. Ο Θουκυδίδης διακόπτει την 

εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

α. το έτος 404 π.Χ. 

β. το έτος 409 π.Χ. 



 γ. το έτος 411 π.Χ. 

5. Η εποχή που ο Θουκυδίδης 

συγγράφει το έργο του είναι  

 

α. κατά τους Μηδικούς πολέμους. 

β. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα. 

Μονάδες 10 

3. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κράτος, αλήθεια, πρόγονος, 

διαμονή, προνόμιο.  

Μονάδες 10 

 


