
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν 

αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, 

οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ 

ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ 

παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲσ διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκϊλυςε, διζφκειραν ἄν. Ὁρῶντεσ δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα κακίηουςιν ἐσ τὸ ῞Ηραιον ἱκζται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάςςουσ τετρακοςίων. Ὁ δὲ 

δῆμοσ δείςασ μι τι νεωτερίςωςιν ἀνίςτθςί τε αὐτοὺσ πείςασ καὶ διακομίηει ἐσ τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆςον, καὶ τὰ ἐπιτιδεια ἐκεῖςε αὐτοῖσ διεπζμπετο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Γιατί οι ολιγαρχικοί καταφεφγουν ςτο ιερό των Διόςκουρων; (μονάδεσ 6) Ποια ιταν θ 

ςθμαςία τθσ ικεςίασ ςτθν αρχαιότθτα; (μονάδεσ 4) 

Μονάδες 10 

3. Ο Νικόςτρατοσ τθρεί μετριοπακι ςτάςθ απζναντι ςτουσ ολιγαρχικοφσ τθσ Κζρκυρασ. Να 

αναφζρετε και να αξιολογιςετε τισ ενζργειεσ του Ακθναίου ςτρατθγοφ που 

καταδεικνφουν αυτι τθ μετριοπάκεια.  

Μονάδες 10 

4.  «Τισ εφλογεσ προτάςεισ των αντιπάλων τισ δζχονταν με υςτεροβουλία και όχι με 

ειλικρίνεια για να φυλαχτοφν από ζνα κακό αν οι άλλοι ιςαν πιο δυνατοί. Και 

προτιμοφςαν να εκδικθκοφν για κάποιο κακό αντί να προςπακιςουν να μθν το πάκουν. 

Όταν ζκαναν όρκουσ για κάποια ςυμφιλίωςθ, τουσ κρατοφςαν τόςο μόνο όςο δεν είχαν 

τθν δφναμθ να τουσ καταπατιςουν, μθ ζχοντασ να περιμζνουν βοικεια από αλλοφ. 

Αλλά μόλισ παρουςιαηόταν ευκαιρία, εκείνοι που πρϊτοι είχαν ξαναβρεί το κάρροσ 

τουσ, αν ζβλεπαν ότι οι αντίπαλοι τουσ ιςαν αφφλαχτοι, τουσ χτυποφςαν κ' ζνοιωκαν 

μεγαλφτερθ χαρά να τουσ βλάψουν εξαπατϊντασ τουσ, παρά χτυπϊντασ τουσ ανοιχτά. 

Θεωροφςαν ότι ο τρόποσ αυτόσ όχι μόνο είναι πιο αςφαλισ αλλά και βραβείο ςε αγϊνα 

δόλου». Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 82.7 *Μετάφραςθ: Άγγελοσ Βλάχοσ+ 



Σε ποια ςθμεία των δφο κειμζνων που ςασ ζχουν δοκεί (πρωτότυπο και μεταφραςμζνο) 

επιβεβαιϊνεται θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ και θ καχυποψία μεταξφ των πολιτϊν  εξαιτίασ 

του εμφυλίου πολζμου; 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφζρετε τισ παρακάτω λζξεισ ςτθν αιτιατικι του ενικοφ αρικμοφ, διατθρϊντασ 

το ίδιο γζνοσ: διμου, ναῦσ, προφάςει, οἷσ, ἐλάςςουσ. (μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο ίδιο πρόςωπο τθσ οριςτικισ μζλλοντα, ςτθν 

ίδια φωνι: ὦςιν, ἀποπεμφκῶςι, ἔλαβε, ἔπεικεν, γίγνονται. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10  

7. α. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν 

Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ 

ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲσ 

διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκώλυςε, διζφκειραν ἄν: Ο Θουκυδίδθσ 

ςτο ζργο του προςπακεί να διαφωτίςει πλιρωσ τα αίτια των γεγονότων. Με ποιουσ 

επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ το επιτυγχάνει ςτο παραπάνω απόςπαςμα. (μονάδεσ 

5)  

β. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν 

Διοςκόρων ἱερόν: Nα γράψετε τθ δευτερεφουςα πρόταςθ που εκφράηει τον φόβο των 

ολιγαρχικϊν για κάτι ανεπικφμθτο (μονάδα 1). Να τθ χαρακτθρίςετε ωσ προσ το είδοσ, 

τθν εκφορά και τθ λειτουργία τθσ. (μονάδεσ 4)  

Μονάδες 10  

*Οι παρατθριςεισ 1,5,8 που αναφζρονται ςτο ίδιο κείμενο, ζχουν διατυπωκεί ςτο κζμα με 

τθν ονομαςία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_12665 


