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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, 

ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ 

τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν 

ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας 

καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

Μονάδες 30 

2. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β 

ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης έλαβε λαμπρή 

μόρφωση με δασκάλους 

2. Κατά τον Θουκυδίδη δεν 

επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά 

κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Θουκυδίδης ακολούθησε τον 

τρόπο χρονολογικής έκθεσης που 

χρησιμοποίησε 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε  σε όλες 

τις εποχές για 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον 

ρήτορα Αντιφώντα. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. ο Ηρόδοτος. 

ε. ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

ζ. οι θεοί ή η τύχη. 

η. τον ιατρό Ιπποκράτη και τον 

πολιτικό Περικλή. 

θ. την απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

3. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔμελλεν, καταλιπεῖν, δείσαντες, 

διανοουμένων, γίγνονται.   

Μονάδες 10 


