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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Α. 

Την επόμενη ημέρα ο Νικόστρατος, ο γιος του Διειτρέφη, στρατηγός των Αθηναίων, φτάνει 

από τη Ναύπακτο, για να βοηθήσει με δώδεκα πλοία και με πεντακόσιους οπλίτες 

Μεσσηνίους· και διαπραγματευόταν συμφωνία και τους πείθει, ώστε να συμφωνήσουν να 

δικάσουν δέκα άντρες, τους κύριους υπαίτιους, που δεν έμειναν πλέον εκεί (=στην Κέρκυρα) 

και οι υπόλοιποι να παραμείνουν (στο νησί), αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους και με τους 

Αθηναίους, υπό τον όρο να θεωρούν τους ίδιους (με τους Αθηναίους) φίλους και εχθρούς. Κι 

αυτός, αφού πέτυχε αυτά, ετοιμαζόταν να αποπλεύσει· 

Β.1. 

Στη Ναύπακτο αγκυροβολούσε μόνιμα μοίρα του αθηναϊκού στόλου λόγω της καίριας θέσης 

της περιοχής για τον έλεγχο του Κορινθιακού κόλπου και των θαλάσσιων δρόμων προς τη 

Δύση. 

Οι Μεσσήνιοι ήταν εξόριστοι που κατοικούσαν στη Ναύπακτο ήδη από το τέλος του γ’ 

μεσσηνιακού πολέμου (459 π.Χ.), αφού τους είχαν διώξει οι Λακεδαιμόνιοι, και από τότε 

αποτελούσαν πληρώματα του αθηναϊκού στόλου. 

Β.2.  

Ο Νικόστρατος φτάνοντας στην Κέρκυρα επέδειξε μετριοπάθεια και ακολούθησε εξαρχής 

συμβιβαστική πολιτική ως προς τη διαχείριση της έκρυθμης κατάστασης που επικρατούσε 

στο νησί λόγω του εμφυλίου πολέμου. Μάλιστα, με ιδιαίτερη διαλλακτικότητα και 

διπλωματική ευστροφία προσπάθησε να συμβιβάσει τις αντίπαλες παρατάξεις και να 

ισχυροποιήσει τους δεσμούς Κερκυραίων και Αθηναίων πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον 

της πατρίδας του. Στόχος του ήταν η συμφιλίωση των αντιμαχόμενων πολιτικών μερίδων στο 

νησί, ώστε η συμμαχία της πατρίδας του να συναντήσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, δε συμμερίστηκε την πρόθεση των δημοκρατικών να σκοτώσουν τους 

ολιγαρχικούς που αρνούνταν να επιβιβαστούν ως πληρώματα στα καράβια του και μάλιστα 

η παρέμβασή του αποδείχτηκε σωτήρια. Επρόκειτο, λοιπόν, για έναν στρατηγό που 

χαρακτηριζόταν από διαλλακτικότητα και ανθρωπισμό. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 

όταν ο πελοποννησιακός στόλος κατέφθασε στο νησί, αναδείχθηκαν και άλλες αρετές του, 

όπως η τόλμη του, η μεγάλη ναυτική του εμπειρία, η οξύτατη κρίση του και η πολιτική του 

ευστροφία. 

Ο Ευρυμέδοντας, από την άλλη, κατά τη διάρκεια των συνεχόμενων και αλλεπάλληλων 

σκοτωμών δεν αναμείχθηκε καθόλου και παρέμεινε απαθής παρατηρητής του φοβερού 

αλληλοσπαραγμού. Για την αδράνειά του τον μέμφεται και ο ίδιος ο Θουκυδίδης, ο οποίος 

φαίνεται ότι τον θεωρεί υπεύθυνο για την αλληλοσφαγή στην Κέρκυρα. Ο στρατηγός, 

λοιπόν, ανέχτηκε όλες τις ωμότητες που έλαβαν χώρα στο νησί από αδιαφορία ή 
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ανικανότητα ή πολιτική σκοπιμότητα. Όπως και να ‘χει, είναι προφανές ότι ο Ευρυμέδοντας 

φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις θηριωδίες των δημοκρατικών, εφόσον με τα εξήντα πλοία 

του θα μπορούσε να παρέμβει και να πετύχει ό,τι πέτυχε ο Νικόστρατος με μόλις δώδεκα 

πλοία. 

Β.3. 

Οι Αθηναίοι είχαν μεγάλη ναυτική εμπειρία, γεγονός που αποδεικνύεται και στο δοθέν 

απόσπασμα (Γ 78). Συγκεκριμένα, κατάφεραν να δράσουν με σύνεση και να προσαρμόσουν 

κατάλληλα την τακτική τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αριθμητική υπεροχή των 

αντιπάλων τους. Συνειδητοποίησαν εξαρχής ότι η επίθεση σε όλη τη συγκεντρωμένη δύναμη 

των εχθρών ήταν ασύμφορη και γι’ αυτό προτίμησαν την επίθεση κατά κέρας, προκειμένου 

να αποκλείσουν τον κίνδυνο περικύκλωσής τους από τους εχθρούς αποκτώντας, παράλληλα, 

μεγάλη ευχέρεια διαφυγής. Στη συνέχεια, υποχρέωσαν τους Πελοποννησίους να 

παραταχθούν κυκλικά και οι ίδιοι έπλεαν γύρω τους προκαλώντας τους σύγχυση. Τέλος, με 

αργή οπισθοδρόμηση έκαναν αντιπερισπασμό καταφέρνοντας και να διασώσουν τους 

Κερκυραίους και να διατηρήσουν τον στόλο τους αλώβητο. Συνεπώς, οι Αθηναίοι χάρη στη 

ναυτική τους εμπειρία κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της ήττας 

τόσο για τους ίδιους όσο και για τους Κερκυραίους. 

Γ. 

1-δ, 2-α, 3-β, 5-ε, 7-γ. 

Δ.1. 

Οριστική βοηθεῖ 

Υποτακτική βοηθῇ 

Ευκτική βοηθοίη / 

βοηθοῖ 

Προστακτική βοηθείτω 

 

Δ.2. 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Γενική τῆς νεώς τοῦ ὁπλίτου τῶν νεῶν τῶν ὁπλιτῶν 

Δοτική τῇ νηί  τῷ ὁπλίτῃ ταῖς ναυσί τοῖς ὁπλίταις 

Αιτιατική τήν ναῦν τόν ὁπλίτην τάς ναῦς τούς ὁπλίτας 

 

Ε. 

1-α, 2-γ, 3-β, 4-α, 5-β. 

Στ. 

στρατηγὸς : παράθεση στο «Νικόστρατος». 

βοηθῶν : τελική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «Νικόστρατος». 

ἀποπλεύσεσθαι : αντικείμενο του ρήματος «ἔμελλεν», τελικό απαρέμφατο. 

τινες : υποκείμενο του ρήματος «ἀπέθανον». 

πᾶσά : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο υποκείμενο «ἰδέα». 


