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ΚΕΙΜΕΝΟ.
[18] Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν», ἔφη, «ἡμεῖς,
νίκη δ’ ὑμῖν ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ».
[19] Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας
τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται
ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ.
Ἀπέθανον δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος, τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ
τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ
τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο… ἐσκύλευσαν»
(μονάδες 30)
Β.1.Πώς κρίνετε τη στάση του μάντη και ποια τα αποτελέσματα της προφητείας και
των πράξεών του;
(μονάδες 15)
2. «Καὶ τὰ μὲν ὅπλα… ἐσκύλευσαν»: Να σχολιαστεί η παραπάνω φράση του κειμένου.
(μονάδες 15)

3. Να μεταφερθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: ὁ
μάντις, τοῖς πολεμίοις, τῇ διαβάσει, τῶν ἀρχόντων, τῶν πολιτῶν.
(μονάδες 10)
4. ἐψεύσατο:Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος στο πρόσωπο και στο
χρόνο που βρίσκεται.
(μονάδες 5)
5. κατεδίωξαν :Να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήματος στη φωνή που
βρίσκεται.
(μονάδες 5)
6. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις:
ανεκδιήγητος, στραβός, επιβάτης, άσπονδος, άταφος;
(μονάδες 5)
7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου: εἰπὼν , αὐτοῖς, ἐν
τῇ διαβάσει, τοὺς χιτῶνας, τῶν πολιτῶν.
(μονάδες 5)
8. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
(μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

