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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, §§3-4) 

Ἐν δέ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτός ἐλέγετο ἡ συμφορά, 

καί οἰμωγή ἐκ τοῦ Πειραιῶς διά τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ 

ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων˙  ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτός οὐδείς ἐκοιμήθη, 

οὐ μόνον τούς ἀπολωλότας πενθοῦντες,  ἀλλά πολύ μᾶλλον ἔτι αὐτοί  

ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων 

ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καί Ἱστιαιέας καί Σκιωναίους 

καί Τορωναίους καί Αἰγινήτας καί ἄλλους πολλούς τῶν Ἑλλήνων. Τῇ δ' 

ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ᾗ  ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι 

πλήν ἑνός καί τά τείχη εὐτρεπίζειν καί φυλακάς ἐφιστάναι καί τἆλλα 

πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τήν πόλιν. 
 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἐν δέ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου 

ἀφικομένης< καί ἄλλους πολλούς τῶν Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

 

2. Γιατί οι Αθηναίοι πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα μετά το θλιβερό 

άγγελμα; Ποιος ήταν ο κύριος φόβος τους; 

Μονάδες 15 

 

3.  Ποιες ήταν οι επόμενες ενέργειες των Αθηναίων αμέσως μετά την 

εφιαλτική εκείνη νύχτα και σε ποιους ρηματικούς τύπους 

εντοπίζονται; 

Μονάδες 15 

 

4. α. Ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και 

τις ιδέες του Ξενοφώντος; 



β. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα 

(ονομαστική αναφορά); 

Μονάδες 10 

 

5. α. Με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια οι ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: λεξικό, αστυφιλία, 

διανυκτέρευση , πένθιμος, επιφυλακτικά, συμπολίτης. 

Μονάδες 6 

β. Να βρείτε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της αρχαίας ή της νέας 

ελληνικής για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: παραγγέλλω, ποιῶ. 

Μονάδες 4 

 

6. α) Να γραφούν  και στους δύο αριθμούς οι πλάγιες πτώσεις (Γενική –

Δοτική –Αιτιατική)  των ουσιαστικών: ἀποίκους - οἰμωγή - ἐκκλησίαν. 

β) Να γραφτεί το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ρ. 

παρασκευάζω σε όλους τους χρόνους της Οριστικής και της Υποτακτικής 

της Ενεργητικής φωνής.  

 

Μονάδες 10 

 

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους επιτονισμένους τύπους του κειμένου. 

 

Μονάδες 10 
 


