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Ξελνθῶληνο ιιεληθά (Βηβιίν Β’, Κεθ. 2, 1-4) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1-2] πεί δὲ ηὰ ἐλ ηῇ Λακςάθῳ θαηεζηήζαην, ἔπιεη ἐπὶ ηὸ Βπδάληηνλ θαὶ Καιρεδόλα. 

Οἱ δ’ αὐηὸλ ὑπεδέρνλην, ηνὺο ηῶλ Ἀζελαίσλ θξνπξνὺο ὑπνζπόλδνπο ἀθέληεο∙ νἱ δὲ 

πξνδόληεο Ἀιθηβηάδῃ ηὸ Βπδάληηνλ ηόηε κὲλ ἔθπγνλ εἰο ηὸλ Πόληνλ, ὕζηεξνλ δ’ εἰο 

Ἀζήλαο θαὶ ἐγέλνλην Ἀζελαῖνη. Λύζαλδξνο δὲ ηνύο ηε θξνπξνὺο ηῶλ Ἀζελαίσλ θαὶ εἴ 

ηηλά πνπ ἄιινλ ἴδνη Ἀζελαῖνλ, ἀπέπεκπελ εἰο ηὰο Ἀζήλαο, δηδνὺο ἐθεῖζε κόλνλ 

πιένπζηλ ἀζθάιεηαλ, ἄιινζη δ’ νὔ, εἰδὼο ὅηη ὅζῳ ἂλ πιείνπο ζπιιεγῶζηλ εἰο ηὸ ἄζηπ 

θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ, ζᾶηηνλ ηῶλ ἐπηηεδείσλ ἔλδεηαλ ἔζεζζαη. Καηαιηπὼλ δὲ Βπδαληίνπ 

θαὶ Καιρεδόλνο Σζελέιανλ ἁξκνζηὴλ Λάθσλα, αὐηὸο ἀπνπιεύζαο εἰο Λάκςαθνλ ηὰο 

λαῦο ἐπεζθεύαδελ. 

[3-4] λ δὲ ηαῖο Ἀζήλαηο ηῆο Παξάινπ ἀθηθνκέλεο λπθηὸο ἐιέγεην ἡ ζπκθνξά, θαὶ 

νἰκσγὴ ἐθ ηνῦ Πεηξαηῶο δηὰ ηῶλ καθξῶλ ηεηρῶλ εἰο ηὸ ἄζηπ δηῆθελ, ὁ ἕηεξνο ηῷ ἑηέξῳ 

ὥζη’ ἐθείλεο ηῆο λπθηὸο νὐδεὶο ἐθνηκήζε, νὐ κόλνλ ηνὺο ἀπνισιόηαο 

πελζνῦληεο, ἀιιὰ πνιὺ κᾶιινλ ἔηη αὐηνὶ ἑαπηνύο, πείζεζζαη λνκίδνληεο νἷα 

ἐπνίεζαλ Μειίνπο ηε Λαθεδαηκνλίσλ ἀπνίθνπο ὄληαο, θξαηήζαληεο πνιηνξθίᾳ, θαὶ 

Ἱζηηαηέαο θαὶ Σθησλαίνπο θαὶ Τνξσλαίνπο θαὶ Αἰγηλήηαο θαὶ ἄιινπο πνιινὺο ηῶλ 

ιιήλσλ. Τῇ δ’ ὑζηεξαίᾳ ἐθθιεζίαλ ἐπνίεζαλ ἐλ ᾗ ἔδνμε ηνύο ηε ιηκέλαο ἀπνρῶζαη 

πιὴλ ἑλὸο θαὶ ηὰ ηείρε εὐηξεπίδεηλ θαὶ θπιαθὰο ἐθηζηάλαη θαὶ ηἆιια πάληα ὡο εἰο 

πνιηνξθίαλ παξαζθεπάδεηλ ηὴλ πόιηλ.    

      

1.  Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα κεηαθξάζεηε ηα απνζπάζκαηα: «Λύζαλδξνο δὲ ηνύο ηε θξνπξνὺο ηῶλ 

Ἀζελαίσλ … εἰο Λάκςαθνλ ηὰο λαῦο ἐπεζθεύαδελ» θαη «ὥζη’ ἐθείλεο ηῆο λπθηὸο … ἄιινπο πνιινὺο ηῶλ 

ιιήλσλ». 

                               (Μνλάδεο  30) 

2.  Πνηεο ήηαλ νη ελέξγεηεο ηνπ Λύζαλδξνπ κεηά ηε λίθε ηνπ ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο 

θαη ζε ηη απνζθνπνύζαλ; Πώο ηηο θξίλεηε από ζηξαηησηηθή θαη εζηθή άπνςε; 

(Μνλάδεο: 15) 

 

3. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ Αζελαίσλ κόιηο πιεξνθνξήζεθαλ ηελ ήηηα ζηνπο 
Αηγόο πνηακνύο θαη πώο απνθαζίδνπλ λα δξάζνπλ. 

(Μνλάδεο: 15) 

 

4. Να γξάςεηε ηνλ ηύπν πνπ δεηείηαη γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:  

 

ἔλδεηαλ: ηε γεληθή εληθνύ αξηζκνύ  

ηὰο λαῦο: ηε γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ  

λπθηὸο: ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ  

ηεηρῶλ: ηελ αηηηαηηθή εληθνύ αξηζκνύ  

ιηκέλαο: ηελ θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ  
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(Μνλάδεο 10) 

 

         

5
Α 

Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη παξαθάησ όξνη: ηῶλ ἐπηηεδείσλ, ηὰο λαῦο, ηνὺο ἀπνισιόηαο, πείζεζζαη, 

ἀπνρῶζαη
.  

 

5
Β
 Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο:  

α) ἐπὶ ηὸ Βπδάληηνλ: εκπξόζεηνο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ  
β) εἰδὼο : ρξνληθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο  
γ) ηῶλ Ἀζελαίσλ: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην θξνπξνύο  
δ) ηῆο Παξάινπ: ππνθείκελν ζηε κεηνρή ἀθηθνκέλεο  
ε) εὐηξεπίδεηλ: ηειηθό απαξέκθαην σο αληηθείκελν ζην ξήκα ἔδνμελ  
 

(Μνλάδεο: 10)  
 
6

Α
 Γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα γξάςεηε έλα νκόξξηδν ηεο λέαο ειιεληθήο, απιό ή ζύλζεην: 

ἔπιεη, ἔθπγνλ, ἐπεζθεύαδελ, θξαηήζαληεο, πόιηλ 
 
6

Β 
 Να βξείηε κία ιέμε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ κε ηελ νπνία έρεη εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα θαζεκία από ηηο 

αθόινπζεο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο: πξνδόηεο, ζύιινγνο, απαζήο, παξαγγειία, πνηεηήο.  
(Μνλάδεο: 10) 

 
                                          

7.  «Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο:  
 

 Τν πξόηππν ηνπ εγέηε γηα ηνλ Ξελνθώληα ήηαλ ν Πεξηθιήο.  

 Μηα θαηεγνξία ησλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα είλαη ηα δηδαθηηθά.  

 Ο Ξελνθώληαο ζην έξγν ηνπ «Ειιεληθά» ζπλερίδεη ηελ θαηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ 
πνιέκνπ από ην ρξνληθό ζεκείν πνπ ζηακάηεζε ν Θνπθπδίδεο.  

 Ο Ξελνθώληαο δηαζέηεη ηελ ίδηα βαζηά θηινζνθεκέλε πνιηηηθή ζθέςε κε ηνλ Θνπθπδίδε.  

 Ο Ξελνθώληαο θαηαγόηαλ από ηνλ δήκν Εξρηάο ηεο Αηηηθήο.  
 

(Μνλάδεο: 10)       
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


