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Ἀλκιβιάδης δὲ  κατιδών ἐκ τῶν τειχών τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ 
ὁρμοῦντας      καὶ  πρὸς  οὐδεμιᾷ  πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας
πεντεκαίδεκα σταδίους  ἀπό τῶν νεῶν,τοὺς  δὲ  πολεμίους  ἐν  λιμένι  καὶ 
πρὸς  πόλει  ἔχοντας  πάντα,οὐκ  ἐν  καλῷ  ἔφη  αὐτούς  ὁρμεῖν ,ἀλλά 
μεθορμίσαι εἰς Σηστόν παρῂνει πρὸς τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν∙ οὗ ὄντες 
ναυμαχήσετε,ἔφη,ὅταν βούλησθε.Οἱ δὲ στρατηγοί ,μάλιστα δὲ Τυδεύς καὶ 
Μένανδρος,ἀπιέναι αὐτόν  ἐκέλευσαν  ∙αὐτοί  γὰρ  νῦν  στρατηγεῖν,οὐκ 
ἐκεῖνον.Καὶ ὁ μὲν ᾢχετο.

                       
                                  (Ξενοφών, Ελληνικά, βιβλίο 2, κεφ.1, 25-26)

 Α. Να μεταφραστεί το  παραπάνω απόσπασμα

                            

                                                                                                            (μονάδες 30)

Β.1.Με  ποιους  τρόπους  ο  Ξενοφώντας  τονίζει  στις  συγκεκριμένες 

παραγράφους την ολιγωρία των Αθηναίων;

                                                                                                            (μονάδες 10)
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2.Να αναφέρετε τα αίτια και τις αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου

                                                                                                             (μονάδες10) 

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

Ομάδα Α Ομάδα Β

1)τοὺς Ἀθηναίους                                               α) υποθετική μετοχή

2)ἀπιέναι                                                              β) εμπρόθετος προσδιορισμός 

                                                                                του τόπου

3)ἐν αἰγιαλῷ                                                        γ) υποκείμενο της μετοχής     

                                                                                  ἔχοντας

4)τοὺς πολεμίους                                                δ) αντικείμενο του ἐκέλευσαν

5)ὄντες                                                                   ε) αντικείμενο της μετοχής     

                                                                                    κατιδών   

                                                                                                                  (μονάδες 10)

4. κατιδών, ὄντες,: να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του κάθε ρήματος 

                                                                                                                  (μονάδες 10)

5.  ἐκέλευσαν: α)να αναγνωριστεί ο χρόνος του ρήματος και να γίνει η 

εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ενικό πρόσωπο ενικού αριθμού

β) να δοθούν το απαρέμφατο κι η μετοχή του στα τρία γένη της



                                                        (μονάδες 6)

6) πόλιν ,αἰγιαλῷ: να κλιθούν στον ενικό και πληθυντικό αριθμό

                  (μονάδες 10)

7)  ὁρμοῦντας,  ἐκεῖνον,  πρὸς  πόλιν,  τὰ  ἐπιτήδεια:  να  αναγνωριστούν 

συντακτικά οι παραπάνω όροι

              (μονάδες 4)

8)ὁρμεῖν,  ἀπιέναι,  μεθορμίσαι:  να  αναγνωριστούν  συντακτικά  τα 

απαρέμφατα

                                                                                                                    (μονάδες 3)

9)  αὐτούς, κατιδών, τοὺς πολεμίους: να μεταφερθούν στην ίδια πτώση 

στον άλλο αριθμό

        (μονάδες 3)

10)  πολεμίους,  στρατηγεῖν:  να  δοθούν  από  δύο  παράγωγα  της  Νέας 

Ελληνικής για κάθε λέξη

       (μονάδες 4)

                                           


	

