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ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 19-23.
Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι
μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις,
ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.
[20]Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα
ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι,
ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν
Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας
Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται.[21] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα
εἰς τὰς Ἀθήνας.
[22] Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ
ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν
ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’
οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν
Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ
πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.[23] Μετὰ δὲ
ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ
φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ
Ἑλλάδι ἄρχειν τῆςἐλευθερίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να μεταφράσετε το απόσπασμα :₍₍ Λακεδαιμόνιοι
δὲ οὐκἔφασανπόλινἙλληνίδαἀνδραποδιεῖν μέγα… δέχεσθαιτὴνεἰ ρήνην₎₎
20 ΜΟΝΑΔΕΣ

Β1. Ποια η στάση των Λακεδαιμονίων απέναντι στους ηττημένους Αθηναίους και
πώς την αξιολογείτε;
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β2. Ποιους όρους έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι προκειμένου να λήξει η πολιορκία της
Αθήνας και κατ’ επέκταση ο πόλεμος ; Ποιος από τους όρους είναι ο πιο
ταπεινωτικός και απαξιωτικό ς για τους Αθηναίους ;
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα έργα του Ξενοφώντα; Για κάθε κατηγορία
να δώσετε ένα τίτλο έργου.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Γ1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα
πόλιν
θάλατταν
Γενικήενικού
Δοτικήπληθυντικού
Αιτιατικήπληθυντικού

ἡμέραν

κινδύνοις

12 ΜΟΝΑΔΕΣ

Γ2. δέχεσθαι , πείθεσθαι : Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
8 ΜΟΝΑΔΕΣ

Γ3. λέγων: Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο και στη συνεχεία να κλίνετε
την οριστική και την προστακτική του ρήματος στον αόριστο β’.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Δ.

μὴσπένδεσθαι , Λακεδαιμόνιοι, εἰρήνην ₍ το πρώτο του αποσπάσματος),
ἄπρακτοι, πείθεσθαι, λέγων, εἰςτὸνΠειραιᾶ,ὄχλος, τῇδὲὑστεραίᾳ, καθελόντας:
Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των παραπάνω λέξεων ή φράσεων στο
κείμενο.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ε1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο
λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ
Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ἐποιοῦντο
α) πιθανός
2. εἰργασμένην
β) παραχώρηση
3. πείθεσθαι
γ) συνήγορος
4. ἐνεχώρει
δ) απεργία
5. προηγόρει
ε) προσποίηση
στ)έξαρση
ζ)συνέλευση
5 ΜΟΝΑΔΕΣ
Ε2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο
ουσιαστικό
(απλό
ή
σύνθετο)
της
αρχαίας
ελληνικής
γλώσσας,
χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι
περιαιρεῖν-ις
ἐποιοῦντο-μα
ἄρχειν -ων
παραδόντας –της
ἀπήγγελλον -ία

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

5 ΜΟΝΑΔΕΣ

EΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

