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Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει

26
πρός τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ
δὲ στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν·
27
αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν
ἡµέρα πέµπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵
ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον
(ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν
ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵
ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ
ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν Καὶ ὁ µὲν ᾢχετο.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα των θέσεων που κατείχαν οι αντίπαλοι
παρουσιάζει ο Ξενοφώντας στην ενότητα αυτή;
Μονάδες 10
4. Να εξηγήσετε ποιο ήταν το σχέδιο του Λυσάνδρου, όπως φαίνεται στην § 27 και σε
ποια δεδοµένα στηρίχθηκε
Μονάδες 10
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5. καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν: Τι δηλώνει µε τη φράση
αυτή ο Ξενοφών και τι προοικονοµεί η στάση των Αθηναίων;
Μονάδες 10
6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄ στήλη. ∆ύο
λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ
1. νεῶν
2. ἔχοντας
3. παρῄνει
4. καταφρονοῦντας
5. ὁρµεῖν

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) άφρων
β) ορµίσκος
γ) ιδέα
δ) έπαινος
ε) σχέση
στ) ναυτικός
ζ) εκποίηση
Μονάδες 5

β) καθορῶ, µετέρχοµαι, παραινῶ, µεθορµίζω, ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

7. Να γράψετε τους ρηµατικούς τύπους που ζητούνται:
κατιδὼν: γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητική Φωνή
ἔχοντας: απαρέµφατο µέλλοντα Ενεργητική Φωνή
ὄντες: Απαρέµφατο Ενεστώτα Ενεργητικής φωνής
ἐκέλευσαν : γ΄ πληθυντικό οριστικής Παρακειµένου Ενεργητική Φωνή
ἐκβεβηκότας: γ πληθυντικό οριστικής Παρατατικού Ενεργητική Φωνή
Μονάδες 5
8. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
τῶν τειχῶν: δοτική ενικού αριθµού
πόλει: δοτική πληθυντικού αριθµού
τῶν νεῶν: αιτιατική πληθυντικού αριθµού
λιµένι: γενική ενικού αριθµού
στρατηγοί: δοτική πληθυντικού αριθµού
Μονάδες 5
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9. Να επιλέξετε από τη δεύτερη στήλη τη σωστή συντακτική λειτουργία των
µετοχών
1. Αιτιολογική
κατιδὼν
2. Κατηγορηµατική
3. Επιθετική

ὁρµοῦντας

1. Χρονική
2. Κατηγορηµατική
3. Τροπική

ἔχοντας

1. Κατηγορηµατική
2. Επιθετική
3. Τροπική

ἑποµένοις

1. Κατηγορηµατική
2. Επιθετική
3. Αιτιολογική

ὠνούµενοι

1. Αιτιολογική
2. Επιθετική
3. υποθετική
Μονάδες 5

10. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι
ἐκ τῶν τειχῶν: είναι dddddddddd... στο ddddddddddddd..
µεθορµίσαι: είναι dddddddddddd στο ddddddddddddd..
Οἱ δε στρατηγοί: είναι dddddddddd. στο ddddddddddddd..
Λύσανδρος: είναι dddddddddddd.. στο dddd.ddddddddd..
ἆραι: είναι dddddddddddddddd. στο ddddddddddddd..
Μονάδες 5

η εξέλιξη των φροντιστηρίων - ΓΡΑΜΜΟΥ 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 2106819679 –myexelixi17@gmail.com – www.myexelixi.gr

