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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 ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, … ἐκεῖςε αὐτοῖσ 

διεπζμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ που ςασ δίνονται, να γράψετε μια 

ετυμολογικά συγγενή λζξη από το κείμενο: διάλειμμα, κατάλογος, μυθικός, 

αφθαρσία, δζος. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε  

       να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ πίςτευε ςτθ μεγάλθ αξία  

2. Κατά τον Ξενοφϊντα θ ιττα των Σπαρτιατϊν 

από τουσ Θθβαίουσ οφείλεται  

3. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο Θουκυδίδθσ 

προβάλλει ωσ βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον Πελοποννθςιακό 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ 

του προβλθματιςμοφ του. 

β. του Περικλι. 

γ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία. 



πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα 

δ. το 431 π.Χ. και εξισ. 

ε. το 411 π.Χ. και εξισ. 

η. ςε κεϊκι τιμωρία. 

θ. του Αγθςίλαου. 

κ. ςτθν απλότθτα του φφουσ του. 

Μονάδες 10 


