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Τοιούτων δὲ ὂντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτόν πέμψαι 
παρά Λύσανδρον,εἰδώς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν 
βουλόμενοι ἀντέχουσι περί τῶν τειχῶν ἤ  πίστεως ἓνεκα.Πεμφθείς δὲ διέτριβε παρά 
Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω,  ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διά τὸ 
ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἃπαντα ὃ  τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.Ἐ  πεί     δὲ   ἧ  κε     τετάρτῳ   
μηνί,ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὃ  τι     αὐτόν     Λύσανδρος     τέως     μὲν     κατέχοι  ,εἶτα κελεύοι εἰς 
Λακεδαίμονα ἰέναι∙οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’αὐτοῦ,ἀλλά τοὺς 
ἐφόρους.Μετά ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτής εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.

Α. Να μεταφραστεί το κείμενο

                                                                                                          (μονάδες 30)

Β.1.Να σχολιάσετε τη στάση του Θηραμένη στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

                                                                                                       (μονάδες 15)

2.Να αναφέρετε τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα καθώς και το περιεχόμενό τους.

                                                                                                (μονάδες 15)



3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ομάδας Α με αυτά της ομάδας Β

Ομάδα Α Ομάδα Β

1) ὂντων                                      α)γ’ ενικό ευκτικής Ενεστώτα Ενεργητ.Φωνή

2) πότερον                                  β)μετοχή Ενεστώτα γενική πληθυντικού 
                                                                                  

3) κατέχοι                                   γ) γ’ εν. ευκτικής Ενεστώτα Παθητ.Φωνή

4) ἐρωτῷτο                                 δ)γ΄εν.ευκτικής Παθητ.Αορίστου

5) ᾑρέθη                                     ε)ερωτημ. αντωνυμία   ουδετέρου γένους
   
                                                                                                           (μονάδες 10)

4. κατέχοι:Να γίνει  εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος στο πρόσωπο και στο 
χρόνο που βρίσκεται. 

                                                                                                                 (μονάδες 5)

5. λέγοι:Να γίνει χρονική  αντικατάσταση του ρήματος στην οριστική έγκλιση και στο 
πρόσωπο που βρίσκεται.  

                                                                                                                (μονάδες 5)

6. τὴν πόλιν, τῶν τειχῶν, αὐτοκράτωρ, ἐφόρους, πίστεως:  να μεταφερθούν στον 

άλλο αριθμό στην ίδια πτώση

 

                                                                                                             (μονάδες 5)

7.α.Να  αναγνωριστούν  οι  παρακάτω  δευτερεύουσες  προτάσεις(εισαγωγή,εκφορά, 

συντακτική θέση)  

-  ὃτι αὐτόν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι  

- Ἐπεί δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί



β. τις, πέμψαι, πρεσβευτής: να αναγνωρισθούν οι όροι συντακτικά

                                                                                                               (μονάδες 5)

8.  ἔμελλον  ,  τὸν  σῖτον  ,  ὁμολογήσειν,  πίστεως,  μῆνας,:να  δοθούν  από  δύο 

παράγωγα της Νέας Ελληνικής για κάθε λέξη.                        

                                                                                                               (μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


