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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
[77.1] Oἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν
παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς
τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον
πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι.
[2] Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς
ηὐτομόλησαν, ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν
ποιουμένων. [3] Ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς
Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο
Σαλαμινία καὶ Πάραλος.
[78.1] Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽
αὑτούς· οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ
προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας
καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο
θορυβεῖν. [2] Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν
Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν
τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. [3] Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τῶν
Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων
καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων.
[4] Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν.
[79.1] Και οι Κερκυραίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως οι εχθροί, αφού πλεύσουν εναντίον της
πόλης τους ως νικητές ή πάρουν πίσω από το νησί τους εκεί αιχμαλώτους ή επιχειρήσουν και
κάποια άλλη εχθρική ενέργεια, τους μετέφεραν πίσω στο ναό της Ήρας και φρουρούσαν την
πόλη.
[79.2] Οι Πελοποννήσιοι όμως δεν τόλμησαν, βέβαια, να πλεύσουν εναντίον της πόλης, αν και
ήταν νικητές στη ναυμαχία, αλλά απέπλευσαν, έχοντας αιχμαλωτίσει δεκατρία πλοία των
Κερκυραίων, για την ηπειρωτική ακτή απ’ όπου ακριβώς ξεκίνησαν.
[79.3] Και την επόμενη ημέρα επίσης δεν έπλεαν, εναντίον της πόλης, αν και (οι πολίτες)
βρίσκονταν σε μεγάλη σύγχυση και φόβο και μολονότι, όπως λέγεται, ο Βρασίδας
παρακινούσε τον Αλκίδα (για επίθεση), χωρίς να έχει όμως η ψήφος του την ίδια δύναμη.
Αφού όμως αποβιβάστηκαν στη Λευκίμμη, το ακρωτήριο, λεηλατούσαν τους αγρούς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι… ἐποιοῦντο»

Μονάδες 30

Β1. Με βάση τις ενότητες 77 και 78 να καταγράψετε τις αντιδράσεις των Κερκυραίων στην
αιφνιδιαστική επίθεση των Πελοποννησίων.
Μονάδες 10
Β2. δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο: Σε ποια γεγονότα αναφέρεται το συγκεκριμένο
χωρίο;
Μονάδες 10
Β3. Στο μεταφρασμένο απόσπασμα που σας δόθηκε γίνεται λόγος για τις κινήσεις των
Πελοποννησίων μετά τη ναυμαχία. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Βρασίδα και τον Αλκίδα με
βάση τις προθέσεις και τις ενέργειές τους;
Μονάδες 10
Γ1. Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω ρημάτων σε όλους χρόνους: ἐξέπεμπον,
ἐκπλεῦσαι, ἐπιγενέσθαι, τῶν ποιουμένων, προσβαλόντες
Μονάδες 10
Γ2.α. (Μονάδες 6) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στον τύπο που σας ζητείται:
α. ναῦς: την δοτική ενικού
β. πάσαις: την γενική ενικού
γ. τὸ πλῆθος: την δοτική πληθυντικού
δ. τὴν περικύκλωσιν: την γενική ενικού
ε. ταῦτα: την γενική πληθυντικού
στ. δείσαντες: την αιτιατική πληθυντικού
Γ2.β. (Μονάδες 4) Να γράψετε τα παραθετικά των λέξεων στον ίδιο τύπο (γένος, πτώση,
αριθμό): κακῶς, ὀλίγας
Μονάδες 10
Γ3.α. (Μονάδες 5) Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων του κειμένου:
σποράδες, οἱ ἐμπλέοντες, τὴν ταραχὴν, μετὰ ταῦτα, θορυβεῖν
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Γ3.β. (Μονάδες 5) ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος: Να γραφεί το είδος, η εισαγωγή
και να δικαιολογηθεί η εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης.
Μονάδες 10
Δ. Να γράψετε στα νέα ελληνικά από μία ετυμολογικά συγγενική λέξη (απλή ή σύνθετη) για
κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πόλει, ἐξέπεμπον, κόσμος, ἐτάξαντο,
λοιπαῖς, προσβαλόντες, Γνόντες, ὑπεχώρουν, γενομένη, ναυμαχία
Μονάδες 10
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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