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Τῇ δὲ ἐπιγιγνοµένῃ ἡµέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγός παραγίγνεται
βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσί καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις
ὁπλίταις· ξύµβασίν τε
ἔπρασσε καὶ πείθει ὣστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα µὲν ἂνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι,οἵ
οὐκέτι ἔµειναν
ἔµειναν,τοὺς δ’ἂλλους οἰκεῖν σπονδάς πρὸς ἀλλήλους ποιησαµένους καὶ πρὸς
Ἀθηναίους, ὣστε τοὺς αὐτούς ἐχθρούς καὶ φίλους νοµίζειν.Καὶ ὁ µὲν ταῦτα πράξας
ἔµελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήµου προστάται πείθουσιν αὐτόν πέντε µὲν ναῦς τῶν
αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὃπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι
ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοί
πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυµπέµψειν.

Α. Να µεταφραστεί το παραπάνω απόσπασµα

(µονάδες 30)

Β.1.Να σχολιάσετε τη στάση του Νικόστρατου στο συγκεκριµένο απόσπασµα, καθώς και τη
σκοπιµότητα που κρύβεται πίσω από την προσπάθεια συµφιλίωσης Κερκυραίων –
Αθηναίων.

(µονάδες 15)

2.Τι γνωρίζετε για τις δηµηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη;
(µονάδες 15)

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της οµάδας Α µε αυτά της οµάδας Β
Οµάδα Α

Οµάδα Β

1)

καταλιπεῖν

α)µετοχή θηλυκού γένους
δοτική ενικού

2)

σφῶν αὐτῶν

β)µετοχή αορίστου
αρσενικού γένους

3)

ἧσσόν

γ)γενική πληθυντικού
αυτοπαθητικής αντωνυµίας

4)

τῇ ἐπιγιγνοµένῃ

δ)απαρέµφατο β΄ αορίστου

5) πράξας

ε)συγκριτικός βαθµός
επιρρήµατος

(µονάδες 10)

4. ἔµειναν: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ρήµατος στο πρόσωπο και στο χρόνο
που βρίσκεται
(µονάδες 3)

5. παραγίγνεται: Να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήµατος στην οριστική έγκλιση και
στο πρόσωπο που βρίσκεται
(µονάδες 5)

6. ναυσί, κινήσει, ὁπλίταις, ταῦτα, οἱ ἐναντίοι: να µεταφερθούν στον άλλο αριθµό στην ίδια
πτώση.
(µονάδες 5)

7. Να αναγνωριστούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά,
συντακτική θέση) και να γίνει συντακτική αναγνώριση των όρων µόνο µέσα στη δεύτερη
πρόταση

α. ὃπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι
β. ὣστε τοὺς αὐτούς ἐχθρούς καὶ φίλους νοµίζειν

(µονάδες 7)

8. νοµίζειν , ἔµειναν, ποιησαµένους, (ἀπο)πλεύσεσθαι, δήµου: να δοθούν από δύο παράγωγα
της Νέας Ελληνικής για κάθε λέξη.

(µονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

