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Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ
βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους
πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν
τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας
καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον
ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν
ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς
Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς
ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα
αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων
Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους
κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ
ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς.
Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι
μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις,
ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.
Α. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί….
καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς».
30 μονάδες
Β
Β1. Τι πρότεινε και τι υποσχέθηκε ο Θηραμένης στους συμπολίτες του στην
εκκλησία του Αθηναϊκού δήμου; Πως ενήργησε τελικά;
15 μονάδες
Β2. Ποιοι συγκάλεσαν το συμβούλιο της Πελοποννησιακής συμμαχίας στη
Σπάρτην και ποίες προτάσεις διατυπώθηκαν σε αυτό; Πως δικαιολογείται η
στάση των Κορίνθιων και των Θηβαίων στο συνέδριο;
15 μονάδες
Β3.Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική

κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η
χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα;

5 μονάδες
Β4. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυμπίας, όπου ασχολήθηκε με το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στον Σκιλλούντα, και να
μετακομίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά από την
άρση του ψηφίσματος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον
αθηναϊκό στρατό.
5 μονάδες
Β5. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με ετυμολογικώς συγγενείς λέξεις του
πρωτότυπου κειμένου: βιολογία, εχέγγυο, συντρίμμια, παράλειψη,
αυθαίρετος, εκπομπή, ρήμα, εξοχή, εξαγγελία, τήρηση.
10 μονάδες
Β6. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω
λέξεις:
τειχῶν: δοτική ενικού αριθμού
πίστεως: κλητική ενικού αριθμού
ἅπαντα: γενική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος.
αὐτοκράτωρ: δοτική πληθυντικού αριθμού
πρεσβευτὴς: γενική ενικού αριθμου
εἶπεν: β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
ἀντέχουσι: γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου β ενεργητικής φωνής
ἀπήγγειλεν: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
ἐπιλελοιπέναι: β’ ενικό υποτακτικής αορίστου β ενεργητικής φωνής
καλεῖν: απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
10 μονάδες
Β7. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων που σας δίνονται από
το παραπάνω κείμενο:
πέμψαι, πεμφθεὶς, ἐπιτηρῶν, κύριος, τοῖς ἐφόροις , μάλιστα, τῶν Ἑλλήνων.
10 μονάδες

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη
σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και
πίνακες.

5.

Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.

6.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

7.

Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

8.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
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