ΚΔΝΣΡΟ
ΝΣΔΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΔΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360
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18/11/2018
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ:
Τνηνύησλ δέ ὄλησλ Θεξακέλεο εἶπελ ἐλ ἐθθιεζίᾳ ὅηη εἰ βνύινληαη αὐηόλ πέκςαη παξά Λύζαλδξνλ,
εἰδώο ἥμεη Λαθεδαηκνλίνπο πόηεξνλ ἐμαλδξαπνδίζαζζαη ηήλ πόιηλ βνπιόκελνη ἀληέρνπζη πεξί ηῶλ
ηεηρῶλ ἤ πίζηεσο ἕλεθα. Πεκθζείο δέ δηέηξηβε παξά Λπζάλδξῳ ηξεῖο κῆλαο θαί πιείσ, ἐπηηεξῶλ ὁπόηε
Ἀζελαῖνη ἔκειινλ δηά ηό ἐπηιεινηπέλαη ηόλ ζῖηνλ ἅπαληα ὅ ηη ηηο ιέγνη ὁκνινγήζεηλ. πεί δέ ἧθε
ηεηάξηῳ κελί, ἀπήγγεηιελ ἐλ ἐθθιεζίᾳ ὅηη αὐηόλ Λύζαλδξνο ηέσο κέλ θαηέρνη, εἶηα θειεύνη εἰο
Λαθεδαίκνλα ἰέλαη· νὐ γάξ εἶλαη θύξηνο ὧλ ἐξσηῷην ὑπ' αὐηνῦ, ἀιιά ηνύο ἐθόξνπο. Μεηά ηαῦηα
ᾑξέζε πξεζβεπηήο εἰο Λαθεδαίκνλα αὐηνθξάησξ δέθαηνο αὐηόο. Λύζαλδξνο δὲ ηνῖο ἐθόξνηο ἔπεκςελ
ἀγγεινῦληα κεη’ ἄιισλ Λαθεδαηκνλίσλ Ἀξηζηνηέιελ, θπγάδα Ἀζελαῖνλ ὄληα, ὅηη ἀπνθξίλαηην
Θεξακέλεη ἐθείλνπο θπξίνπο εἶλαη εἰξήλεο θαὶ πνιέκνπ. Θεξακέλεο δὲ θαὶ νἱ ἄιινη πξέζβεηο ἐπεὶ ἦζαλ
ἐλ Σειιαζίᾳ, ἐξσηώκελνη δὲ ἐπὶ ηίλη ιόγῳ ἥθνηελ εἶπνλ ὅηη αὐηνθξάηνξεο πεξὶ εἰξήλεο, κεηὰ ηαῦηα νἱ
ἔθνξνη θαιεῖλ ἐθέιεπνλ αὐηνύο. πεὶ δ’ ἧθνλ, ἐθθιεζίαλ ἐπνίεζαλ, ἐλ ᾗ ἀληέιεγνλ Κνξίλζηνη θαὶ
Θεβαῖνη κάιηζηα, πνιινὶ δὲ θαὶ ἄιινη ηῶλ ιιήλσλ, κὴ ζπέλδεζζαη Ἀζελαίνηο, ἀιι’ ἐμαηξεῖλ.
Λαθεδαηκόληνη δέ νὐθ ἔθαζαλ πόιηλ ιιελίδα ἀλδξαπνδηεῖλ κέγα ἀγαζόλ εἰξγαζκέλελ ἐλ ηνῖο
κεγίζηνηο θηλδύλνηο γελνκέλνηο ηῇ ιιάδη, ἀιι’ ἐπνηνῦλην εἰξήλελ ἐθ’ ᾧ ηά ηε καθξά ηείρε θαί ηόλ
Πεηξαηᾶ θαζειόληαο θαί ηάο λαῦο πιήλ δώδεθα παξαδόληαο θαί ηνύο θπγάδαο θαζέληαο, ηόλ αὐηόλ
ἐρζξόλ θαί θίινλ λνκίδνληαο Λαθεδαηκνλίνηο ἓπεζζαη θαί θαηά γῆλ θαί θαηά ζάιαηηαλ ὃπνη ἄλ ἡγῶληαη.
(Ξελνθῶληνο ιιεληθά, Βηβιίν 2, θεθ. 2, §§ 16-20)
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: «Πεκθείο δέ δηέηξηβε ... εἰξήλεο θαὶ πνιέκνπ».
Μνλάδεο 30
2. Γηαηί ν Θεξακέλεο δεηά ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ λα ζηαιεί ν ίδηνο σο πξεζβεπηήο ζηε Σπάξηε;
Θεσξείηε ζσζηή ηελ επηινγή ηνπ από ηνπο Αζελαίνπο;
Μνλάδεο 10
3. α) Πνηα θίλεζε έθαλε ν Λύζαλδξνο πξηλ ην ζπλέδξην ησλ ζπκκάρσλ ζηε Σπάξηε;
β) Πνηα ήηαλ ε πξόηαζε ησλ Κνξηλζίσλ, ησλ Θεβαίσλ θαη θάπνησλ άιισλ Διιήλσλ γηα ηελ ηύρε
ησλ Αζελαίσλ ζην ζπλέδξην ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο; Πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ηνπο
Κνξίλζηνπο θαη ηνπο Θεβαίνπο ζηελ θαηάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο;
Μνλάδεο 15
4. Πνηα πξόηαζε επηθξάηεζε ηειηθά ζην ζπλέδξην θαη γηαηί;
Μνλάδεο 15
5. α. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ηνπ θεηκέλνπ: εἶπελ, εἶλαη
β. Να γξάςεηε ηνπο παξαθάησ ηύπνπο ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ:
ἐθθιεζίᾳ, ηῶλ ηεηρῶλ, κελί, ηνύο ἐθόξνπο, ηνύο πξέζβεηο

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ
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6. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο Α΄ ζηήιεο, πνπ βξίζθνληαη ζην παξαπάλσ απόζπαζκα, κε ηνπο
ζσζηνύο ζπληαθηηθνύο ραξαθηεξηζκνύο ηεο Β΄ζηήιεο.
Α ΄ Σηήιε
Β ΄ Σηήιε
1. ηνῖο ἐθόξνηο
α. Υπνθείκελν
2. εἶλαη
β. Φξνληθή Μεηνρή
3. θπξίνπο
γ. Αληηθείκελν ηεο Φξνληθνϋπνζεηηθήο Μεηνρήο
4. ἐλ Σειιαζίᾳ
δ. Δηδηθό Απαξέκθαην σο Αληηθείκελν
5. ἐξσηώκελνη
ε. Δκπξόζεηνο Πξνζδηνξηζκόο ηεο Δμαίξεζεο
6. νἱ ἔθνξνη
ζη. Έκκεζν Αληηθείκελν
7. ἐθθιεζίαλ
δ. Απαξέκθαην ζε ζέζε ξήκαηνο
8. ηὰο λαῦο
ε. Αληηθείκελν
9. πιὴλ δώδεθα
ζ. Δκπξόζεηνο Πξνζδηνξηζκόο Σηάζεο ζε Τόπν
10. ἕπεζζαη
η. Καηεγνξνύκελν ζην Υπνθείκελν (Δηεξνπξνζσπία)
Μνλάδεο 10
7. Να γξάςεηε δύν νκόξξηδα (απιά ή ζύλζεηα) ηεο λέαο ειιεληθήο γηα θάζε ηύπν ηνπ θεηκέλνπ:
δηέηξηβε, κῆλαο, ὁκνινγήζεηλ, θαιεῖλ, ἐμαηξεῖλ.
Μνλάδεο 10
ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΔ Η ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:
ΑΠΑΙΑ ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

2

