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LakedaimÒnioi d� oÙk œfasan pÒlin `Ellhn…da ¢ndrapodie‹n mšga ¢gaqÕn e„rgasmšnhn 
™n to‹j meg…stoij kindÚnoij genomšnoij tÍ `Ell£di, ¢ll' ™poioànto e„r»nhn ™f' ú t£ te 
makr¦ te…ch kaˆ tÕn Peirai© kaqelÒntaj kaˆ t¦j naàj pl¾n dèdeka paradÒntaj kaˆ 
toÝj fug£daj kaqšntaj tÕn aÙtÕn ™cqrÕn kaˆ f…lon nom…zontaj Lakedaimon…oij ›pesqai 
kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan Ópoi ¨n ¹gîntai. Qhramšnhj d� kaˆ oƒ sÝn aÙtù 
pršsbeij ™panšferon taàta e„j t¦j 'Aq»naj. e„siÒntaj d' aÙtoÝj Ôcloj periece‹to polÚj, 
foboÚmenoi m¾ ¥praktoi ¼koien· oÙ g¦r œti ™necèrei mšllein di¦ tÕ plÁqoj tîn 
¢pollumšnwn tù  limù.  

Β.  ΘΕΜΑΤΑ 
1.  Να  µεταφραστεί  το  απόσπασµα:  " LakedaimÒnioi d� oÙk œfasan...   Ópoi ¨n ¹gîntai." 

µονάδες  30 

2.  Τι  σηµαίνει  για  τους  Αθηναίους  η  κατεδάφιση  των  µακρών  τειχών  και  η  παράδοση  όλων  σχεδόν  των  πλοίων  

στους  αντιπάλους; 

µονάδες  10 

3.  Τι  περίµεναν  και  τι  φόβους  είχαν  οι  Αθηναίοι  κατά  την  επιστροφή  του  Θηραµένη  στην  Αθήνα  από  τη  

Σπάρτη;  Πώς  κρίνετε  τη  στάση  τους; 

µονάδες  10 

4.  Με  βάση  το  µεταφρασµένο  κείµενο  που  ακολουθεί  απαντήστε  αν  η  ενέργεια  του  Λύσανδρου  είναι  σύµφωνη  

µε  τους  όρους  που  έθεσαν  οι  Λακεδαιµόνιοι  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στο  πρωτότυπο  κείµενο. 

ΒΙΒ.  2,  ΚΕΦ.  3,  &  14 
Αργότερα  ωστόσο  άρχισαν  να  καταστρώνουν  σχέδια  για  να  επιβάλλουν  την  ανεξέλεγκτη  

κυριαρχία  τους  στην  πόλη.  Το  πρώτο  βήµα  ήταν  να  στείλουν  στη  Λακεδαίµονα  τον  Αισχύνη  και  τον  
Αριστοτέλη,  για  να  πείσουν  το  Λύσανδρο  να  ενεργήσει  να  τους  δοθεί  φρουρά  -που  υπόσχονταν  να  
συντηρούν   αυτοί-  "ώσπου  να  βγάλουν  από  τη  µέση  τα  κακά  στοιχεία  και  να  οργανώσουν  το   
καθεστώς".  Εκείνος  πείστηκε  και  φρόντισε  να  τους  δώσουν  τη  φρουρά  µε  τον  Καλλίβιο  για  
αρµοστή. 

µονάδες  10 

5.  Ποια  είναι  η  αναγνώριση  του  συγγραφικού  έργου  του  Ξενοφώντα  κατά  τους  ελληνιστικούς  και  ρωµαϊκούς  

χρόνους;   

µονάδες  10 

6  α)  ™panšferon:  Να  γραφεί  ο  ίδιος  τύπος  (φωνή,  πρόσωπο,  αριθµός,  έγκλιση)  σε  όλους  τους  χρόνους.   

     β)  genomšnoij:  Να  γραφούν  οι  µετοχές  όλων  των   χρόνων  στο  ίδιο  γένος,  αριθµό  και  πτώση. 

     γ)  " tÕn aÙtÕn ™cqrÕn kaˆ f…lon nom…zontaj Lakedaimon…oij ›pesqai ":  Να  ξαναγραφεί  

µεταφέροντας  στον  αντίθετο  αριθµό  τους  κλιτούς  τύπους. 

µονάδες  10 

7.  α)  " m¾ ¥praktoi ¼koien ":  Να  χαρακτηρίσετε  τη  δευτερεύουσα  πρόταση,  τι θέση  έχει  συντακτικά 

     β)  Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  οι  παρακάτω  λέξεις: 

pÒlin:  είναι ______________στο____________ 

                και _______________στο________________ 

`Ellhn…da:  είναι ________________στο_______________ 

naàj:  είναι _________________στο________________ 

µονάδες  10 

8.  Να  γράψετε  για  κάθε  µία  από  τις  ακόλουθες  λέξεις  την  ετυµολογικά  συγγενή  της  από  το  κείµενο: 

φήµη,  έργο,  διαφυγή,  εποµένως,  µεταποίηση,  νηολόγιο,  εξήγηση,  διαφορά,  εισιτήριο,  απώλεια. 

µονάδες  10 


