ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Από το βιβλίο «ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Της Α’ ΤΑΞΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 2, κεφ.2, παραγρ.18-21»
Λύσανδρος δε τοις εφόροις επεμψεν αγγελουντα μετ αλλων
Λακεδαιμονίων Αριστοτέλην, φυγάδα Αθηναιον οντα, ότι αποκρίναιτο
Θηραμένει εκείνους κυρίους είναι ειρήνης και πολέμου. Θηραμένης δε και
οι άλλοι πρέσβεις επεί ησαν εν Σελλασία, ερωτώμενοι δε επι τίνι λόγω
ηκοιεν ειπον, ότι αυτοκράτορες περί ειρήνης, μετα ταυτα οι εφοροι καλειν
εκέλευεν αυτούς.
Επεί δ’ ηκον, εκκλησίαν εποίησαν, εν η αντέλεγον Κορίνθιοι και Θηβαιοι
μάλιστα, πολλοί δε και άλλοι των Ελλήνων, μη σπένδεσθαι Αθηναίοις,
αλλ’ εξαιρειν.
Λακεδαιμόνιοι δε ουκ εφασαν πόλιν Ελληνίδα αδραποδιειν μέγα αγαθόν
ειργασμένην εν τοις μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τη Ελλάδι,
αλλ΄εποιουντο ειρήνην εφ ω τα τε μακρά τείχη και τον Πειραια
καθελόντας και τας ναυς πλην δώδεκα παραδόντας και τους φυγάδας
καθέντας, τον αυτόν εχθρόν και φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις
έπεσθαι και κατά γην και κατά θάλατταν όποι άν ηγωνται. Θηραμένης δέ
και οι συν αυτω πρέσβεις επανέφερον ταυτα εις τας Αθήνας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Α. Να μεταφραστεί το κείμενο «Λακεδαιμόνιοι δε …εις τας Αθηνας».
(30 μονάδες)
α
Β.1 ) Ποια η στάση των Κορινθίων, Θηβαίων και Λακεδαιμονίων στη συνέλευση
που έγινε στη Σπάρτη σχετικά με την τύχη των Αθηναίων;
(10 μονάδες)
1β)Να δικαιολογήσετε ειδικότερα τη στάση των Λακεδαιμόνιων.
(5 μονάδες)
2) Ποιοι οι όροι της ειρήνης που έγινε μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων;
(15 μονάδες)
α
3 )Ποια ήταν κατά την κρίση του Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του
Πελοποννησιακού πολέμου;
(5 μονάδες)
3β)Ποιες ιστορικές μορφές ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα και ποια προσόντα
τους θαύμαζε;
( 5 μονάδες)
4α)Οι παρακάτω λέξεις να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
εφόροις
πόλιν
πρέσβεις
λόγω
ναυς
(2,5 μονάδες)

4β)γενομένοις: Να γραφεί το δεύτερο ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του
αορίστου β’. Να γραφεί επίσης και το απαρέμφατο.
(2,5 μονάδες)
4γ)εποιουντο: Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού.
(5 μονάδες)
5α) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να προσδιορίζεται η
συντακτική θέση των λέξεων που δίνονται.
Φυγάδα: είναι ………………………………στο……………………………….
Καλειν: είναι……………………………….<<………………………………..
Μεγίστοις:είναι………………………………<<………………………………..
Ναυς:
είναι………………………………<<…………………………………
Ελλήνων είναι………………………………<<…………………………………
5β) Στη περίοδο <<επει δ’ηκον…………………εξαιρειν>> να αναγνωρίσετε τις
δευτερεύουσες προτάσεις.
(5 μονάδες)
6) Να εντοπίσετε λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα με τις παρακάτω:
επόμενος
καθηγητής
πρόσκλήση
κράτος
έργο
(10 μονάδες)

