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Κείμενο 1
Ὡο δέ εἰπώλ ηαῦηα ἐπαύζαην θαί ἡ βνπιή δήιε ἐγέλεην εὐκελῶο ἐπηζνξπβήζαζα, γλνύο ὁ Κξηηίαο
ὃηη εἰ ἐπηηξέςνη ηῇ βνπιῇ δηαςεθίδεζζαη πεξί αὐηνῦ, ἀλαθεύμνηην, θαί ηνῦην νὐ βησηόλ ἡγεζάκελνο,
πξνζειζώλ θαί δηαιερζείο ηη ηνῖο ηξηάθνληα ἐμῆιζε, θαί ἐπηζηῆλαη ἐθέιεπζε ηνύο ηά ἐγρεηξίδηα ἔρνληαο
θαλεξῶο ηῇ βνπιῇ ἐπί ηνῖο δξπθάθηνηο.
Πάιηλ δέ εἰζειζώλ εἶπελ: «Ἐγώ, ὦ βνπιή, λνκίδσ πξνζηάηνπ ἒξγνλ εἶλαη νἳνπ δεῑ, ὃο ἂλ ὁξώλ
ηνύο θίινπο ἐμαπαησκέλνπο κε ἐπηηξέπεη. Καί γαξ νἳδε νἱ ἐθεζηεθόηεο νὔ θαζηλ ἡκῑλ ἐπηηξέςεηλ, εἴ
ἀλήζνκελ ἂλδξα ηόλ θαλεξῶο ηήλ ὀιηγαξρίαλ ιπκαηλόκελνλ. Έζηη δε ἐλ ηνῖο θαηλνῖο λόκνηο ηῶλ κέλ
ἐλ ηνῖο ηξηζρηιίνηο όλησλ κεδέλα ἀπνζλήζθεηλ άλεπ ηἐο ἡκεηέξαο ςήθνπ, ηῶλ δ΄’ ἒμσ ηνῦ θαηαιόγνπ
θπξίνπο εἶλαη ηνύο ηξηάθνληα ζαλαηνῦλ. Ἐγώ νὖλ, ἒθε, Θεξακέλελ ηνπηνλί ἐμαιείθσ ἐθ ηνῦ
θαηαιόγνπ, ζπλδνθνῦλ ἃπαζηλ ἡκῑλ. Καί ηνῦηνλ, ἒθε, ἡκεῑο ζαλαηνῦκελ».
Ἀθνύζαο ηαῦηα ὁ Θεξακέλεο, ἀλεπήδεζελ ἐπί ηήλ ἐζηίαλ θαί εἶπελ: «Ἐγώ δ΄ ἒθε, ὦ ἂλδξεο,
ἱθεηεύσ ηά πάλησλ ἐλλνκώηαηα, κή ἐπί Κξηηίαλ εἶλαη ἐμαιείθεηλ κήηε ἐκέ κήηε ὑκῶλ ὃλ ἂλ βνύιεηαη,
ἀιι΄ ὃλπεξ λόκνλ νὗηνη ἒγξαςαλ πεξί ηῶλ ἐλ ηῷ θαηαιόγσ, θαηά ηνῦηνλ θαη ὑκῖλ θαη ἐκνί ηήλ θξίζηλ
εἶλαη.
(Ξενοφῶντος Ἐλληνικά, Βιβλίο 2, κεφ. 3, §§ 50-52)
Κείμενο 2
Τέηνηνο ζηάζεθε ν ζάλαηνο ηνπ Θεξακέλε. Τόηε πηα ζεώξεζαλ νη Τξηάληα πσο ήηαλ ειεύζεξνη λα
ηπξαλλνύλ δίρσο θόβν· όρη κόλν απαγόξεπζαλ ζ' όζνπο δελ ήηαλ γξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν λα
κπαίλνπλ ζηελ πόιε, αιιά ηνπο άξπαδαλ θη από κέζα απ' η' αγξνθηήκαηά ηνπο γηα λα ηνπο πάξνπλ,
απηνί θ' νη θίινη ηνπο, ηε γε ηνπο. Οη θαηαηξεγκέλνη θαηέθεπγαλ ζηνλ Πεηξαηά, κα θ' εθεί ζπλερηδόηαλ
ν δησγκόο· ηα Μέγαξα θ' ε Θήβα γέκηζαλ πξόζθπγεο.
(Ξενοφῶντος Ἐλληνικά, Βιβλίο 2, κεφ. 4, § 1)
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «Ὡο δέ εἰπώλ … ηήλ ὀιηγαξρίαλ ιπκαηλόκελνλ».
Μνλάδεο 30
2. α. Πνηα θαίλεηαη λα είλαη ε απόθαζε ηεο βνπιήο ύζηεξα από ηελ απνινγία ηνπ Θεξακέλε;
Μνλάδεο 10
β. Με πνηα κέζα πξνζπαζεί ν Κξηηίαο λα επεξεάζεη ηελ απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ ηύρε ηνπ
Θεξακέλε; Πνηεο είλαη γεληθόηεξα νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Τξηάθνληα γηα λα επηβάιινπλ
ηελ θπξηαξρία ηνπο; Να απαληήζεηε ιακβάλνληαο ππόςε ζαο θαη ηα δύο κείμενα πνπ ζαο δίλνληαη
παξαπάλσ.
Μνλάδεο 15
3. Να ζρνιηάζεηε ηε θξάζε: «Έζηη δε ἐλ ηνῖο θαηλνῖο λόκνηο … ἡκεῑο ζαλαηνῦκελ».
Μνλάδεο 15
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4. α. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ηνπ θεηκέλνπ:
ἐπαύζαην, ἒγξαςαλ.
β. ὁξώλ: i) Να θιηζεί ε κεηνρή ζηηο πιάγηεο πηώζεηο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ ζην αξζεληθό θαη
ζειπθό γέλνο ηεο θαη
ii) Nα γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο ζην β΄ εληθό ηνπ ελεζηώηα (λα κελ
γξαθνύλ απαξέκθαην θαη κεηνρή).
γ. Να δνζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ:
ηῇ βνπιῇ, ηνύο φίλους, ὦ ἂλδξεο, πάλησλ, ηήλ θξίζηλ.
Μνλάδεο 15
5. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθώο νη παξαθάησ ηύπνη ηνπ θεηκέλνπ:
ηαῦηα, δήιε, ἐπηζνξπβήζαζα, ἐπηζηῆλαη, ἐπί ηνῖο δξπθάθηνηο.

Μνλάδεο 5

6. Να βξείηε εηπκνινγηθά ζπγγελείο ιέμεηο κέζα από ην θείκελν κε ηηο παξαθάησ: γλσζηόο, ρεηξαςία,
ζρήκα, λόκηζκα, όληα, ελόξαζε, βνύιεζε, γξάκκα, αινηθή, θξηηήο .
Μνλάδεο 10
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