
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ Νικόςτρατοσ ὁ Διειτρζφουσ Ἀκθναίων ςτρατθγὸσ παραγίγνεται 

βοθκῶν ἐκ Ναυπάκτου δϊδεκα ναυςὶ καὶ Μεςςθνίων πεντακοςίοισ ὁπλίταισ· ξφμβαςίν τε 

ἔπραςςε καὶ πείκει ὥςτε ξυγχωρῆςαι ἀλλιλοισ δζκα μὲν ἄνδρασ τοὺσ αἰτιωτάτουσ κρῖναι, οἳ 

οὐκζτι ἔμειναν, τοὺσ δ᾽ ἄλλουσ οἰκεῖν ςπονδὰσ πρὸσ ἀλλιλουσ ποιθςαμζνουσ καὶ πρὸσ 

Ἀκθναίουσ, ὥςτε τοὺσ αὐτοὺσ ἐχκροὺσ καὶ φίλουσ νομίηειν. 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. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ 

Νικόςτρατοσ … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι·» 

Μονάδεσ 30 

5. Για καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτη 

Νζα Ελληνική, όπου η ςυγκεκριμζνη λζξη να χρηςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτήν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ξυγχωρῆςαι, κρῖναι, δήμου, προςτάται, 

πληρώςαντεσ. Μπορείτε να τη χρηςιμοποιήςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ 

του λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 
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8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδησ ήταν εξοικειωμζνοσ με 

την ζκφραςη και τη μζθοδο  

α. των τραγικϊν ποιητϊν. 

β. των επικϊν ποιητϊν. 

γ. των μεγάλων ςοφιςτϊν.  

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του 

Θουκυδίδη ςυμπίπτει  

α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 

δφναμησ.  



β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

ςτην εξουςία.  

γ. με την παρακμή τησ Αθήνασ.  

3. Η οικογζνεια του Θουκυδίδη 

ςυνδεόταν παραδοςιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη.  

β. με τουσ ολιγαρχικοφσ. 

γ. με την αριςτοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδησ ωσ ςτρατηγόσ ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. ςτη ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ. 

β. ςτην Αμφίπολη. 

γ. ςτη μάχη τησ Κορϊνειασ.  

5.  Το ζργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρϊθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρϊθηκε από φιλολόγουσ τησ 

Αλεξανδρινήσ εποχήσ (3οσ-2οσ αι. π. Χ). 

γ. διακόπηκε ςτο 411 π. Χ. 
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