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Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2.Κεφάλαιο 2. § 20-23

[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.

ÁÊ

[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 τῆς ἐλευθερίας.

ΚΕΙΜΕΝΟ Βŗ

ÇÑ

Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §11-14
[Μετάφραση:Ρόδης Ρούφος]

[11] Η εκλογή των Τριάντα έγινε αµέσως µετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών
και των τειχών του Πειραιά. Ενώ όµως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγµα
που θα ρύθµιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανέβαλλαν τη σύνταξη και τη δηµοσίευσή του·
στο µεταξύ συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. [12]

1

Σύµφωνα µε τις οδηγίες αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας(υπουργική απόφαση 11/11/2016) δίνεται
απόσπασµα κειµένου διδαγµένο από µετάφραση και τίθεται ζητούµενο που αναφέρεται στο απόσπασµα αυτό
σε συσχετισµό µε το πρωτότυπο κείµενο.
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Έπειτα άρχισαν να συλλαµβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της
δηµοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελµα και ταλαιπωρούσαν την καλή
τάξη, και να τους παραπέµπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε µ'
ευχαρίστηση, και το πράµα δε δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα
κοινό δεν είχαν µ' αυτούς. [13] Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια
για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη. Το πρώτο βήµα ήταν να
στείλουν στη Λακεδαίµονα τον Αισχίνη και τον Αριστοτέλη, για να πείσουν το
Λύσανδρο να ενεργήση 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. [14] Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά βάλθηκαν να καλοπιάνουν µε κάθε
τρόπο τον Καλλίβιο, για να εγκρίνη όλες του τις πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε
στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι
πια «κακά στοιχεία» κι ασήµαντα πρόσωπα, αλλ' από δω και µπρος όποιον τους
δηµιουργούσε την υποψία ότι δε θ' ανεχόταν τον παραµερισµό του κι ότι, αν δοκίµαζε
ν' αντιδράση, θα βρισκε πολλούς συµπαραστάτες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Από το παραπάνω κείµενο (κείµενο α΄) να γράψετε στο τετράδιό σας τη
µετάφραση του αποσπάσµατος: «Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…. διὰ τὸ
πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ».
Μονάδες 30

Β.1.

α.

Να εξηγήσετε γιατί τελικά «Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ
πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.»;Τι
φανερώνει αυτό για την κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα;
Μονάδες 10

ÁÊ

β.

Να αναφέρετε τους όρους της ειρήνης και το στόχο καθενός
διακρίνοντας τον κύριο όρο από τους δευτερεύοντες. Να επισηµάνετε
µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται αυτή τη διαφοροποίηση.
Μονάδες 10

ÇÑ

γ.

Να αναφερθείτε στις αντιδράσεις των Αθηναίων κατά την κατεδάφιση
των τειχών και να σχολιάσετε µε τη βοήθεια του µεταφρασµένου
αποσπάσµατος (κείµενο β΄) που σας δίνεται ;ͨΞενοφώντος Ελληνικά
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §11-14»), την εντύπωση που δηµιουργήθηκε
στην Αθήνα ότι η ηµέρα εκείνη αποτελούσε την αρχή της ελευθερίας
για την Ελλάδα.
Μονάδες 10
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α.2

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις γράφοντας στο τετράδιό σας
δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση τη λέξη Σωστό, αν
είναι σωστή, και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
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Β.2.
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1. Ο Ξενοφών αρνήθηκε να στείλει τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό.
2. Οι ιστορικές µορφές που άσκησαν βαθύτατη επίδραση στην
προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντα ήταν ο Σωκράτης µε
το πρότυπο ζωής που προέβαλε και ο Αγησίλαος µε την αυταρχική
συµπεριφορά του.
3. Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται, µεταξύ
άλλων, και σε αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές.
4. Το Συµπόσιον ανήκει στα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα.
5. Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που
έχει σωθεί και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της
περιόδου 411-362 π.Χ..
Μονάδες 5

β.

Να συµπληρώσετε τα κενά γράφοντας στο τετράδιό σας την κατάλληλη
λέξη / τις κατάλληλες λέξεις δίπλα σε κάθε αριθµό που αντιστοιχεί σε
καθεµιά από τις ακόλουθες προτάσεις.
1. O Ξενοφών γεννήθηκε στο δήµο της ……………………….. της
Αττικής.
2. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής εποχής κατέτασσαν τον Ξενοφώντα
σταθερά µαζί µε τους µεγάλους προκατόχους του, τον
…………………… και τον ………………….. .
3. Οι χαρακτηρισµοί «ἀττική …………….» και «…………. µοῦσα»
δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του Ξενοφώντα.
Μονάδες 5

Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις µε ετυµολογικά συγγενείς λέξεις του
πρωτότυπου κειµένου: προφήτης, επίδοση, επόµενος, ηγεσία, οισοφάγος,
όλεθρος, διάγγελµα, εξαίρεση, πλοιοκτήτης, αρχηγικός
Μονάδες 10

Β.4.

α.

ÇÑ
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Β.3.

Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω
ονοµατικούς τύπους:
πόλιν:
την κλητική του ενικού αριθµού
ναῦς:
τη γενική του πληθυντικού αριθµού
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ταῦτα:

πρέσβεις:

β.

Β.5.

α.

Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους:
γενοµένοις:
το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου
ἐπανέφερον:
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου β΄
στην ίδια φωνή
ἀπήγγελλον:
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής µέλλοντα
στην ίδια φωνή
πείθεσθαι:
την δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους της
µετοχής στον παρακείµενο της ίδιας φωνής
λέγων:
το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β΄
στη µέση φωνή
Μονάδες 5
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του
πρωτότυπου κειµένου:
ἐχθρόν, σὺν αὐτῷ, εἰσιόντας, πείθεσθαι, τὴν εἰρήνην
Μονάδες 5
Να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση (είδος, εισαγωγικό στοιχείο,
εκφορά, λειτουργία) των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:
«µὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν»
«ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν»
Μονάδες 5

ÇÑ

ÁÊ

β.

τη δοτική του πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος
στον υπερθετικό βαθµό
τη δοτική του πληθυντικού αριθµού στο αρσενικό
γένος
την κλητική του ενικού αριθµού
Μονάδες 5
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πλειόνων:

Ó

Α΄ ΦΑΣΗ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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