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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 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάςςουσ τετρακοςίων».  
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5. Να γράψετε ζνα ςφνθετο ομόρριζο ουςιαςτικό ή επίθετο τησ Νζασ Ελληνικήσ, για 

καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: καταλιπεῖν, ξυμπζμψειν, ξυμπλεῖν, 

ὁρῶντεσ, δείςασ. 
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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. Για τη ςυγγραφή του ζργου του ο 

Θουκυδίδησ χρηςιμοποιεί  

α. αποδείξεισ και ςυμπεράςματα ςτα 

οποία καταλήγει η ζρευνα.  

β. πληροφορίεσ από οποιαδήποτε πηγή.  

γ. μφθουσ και χρηςμοφσ.   

2. Το ενδιαφζρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηςη του πολζμου 

α. ςτην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. ςτην πολιτική ιςτορία.  



επικεντρϊνεται γ. ςτην οικονομική ιςτορία.  

3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθφτερη αιτία του πολζμου ήταν  

α. η ανάπτυξη τησ αθηναϊκήσ δφναμησ.   

β. η ανάπτυξη τησ Σπάρτησ. 

γ. η ςτρατηγική θζςη τησ Κζρκυρασ. 

4.  Στο ζργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήςεισ για  

α. τισ αφορμζσ του πολζμου.  

β. τα βαθφτερα αίτια του πολζμου.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Η εξιςτόρηςη των γεγονότων του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. ςτο ζτοσ 404 π. Χ. 

β. ςτο ζτοσ 411 π. Χ. 

γ. ςτο ζτοσ 415 π. Χ. 
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