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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
[1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ
Καλχηδόνα. Oἱ δ’ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς
ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν
ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.
[2] Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι
Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν,
ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ,
θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ
Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον
τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
[3] Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά,
καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ
ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς
ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι
νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας,
κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ
Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.
[4] Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι
πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς
εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)Να μεταφράσετε το απόσπασμα : << Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις... παρασκευάζειν τὴν
πόλιν>>.
(Μονάδες 40)
2)Ποιές ήταν οι κύριες ενέργειες του Λυσάνδρου μετά τη νίκη στους Αιγός
ποταμούς;
(Μονάδες 15)
3)Πώς αντέδρασαν αρχικά οι Αθηναίοι στην αναγγελία της συμφοράς στους
Αιγός Ποταμούς;Ποιά η συναισθήματική τους κατάσταση; (Mονάδες 15)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
4)Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών(και στους δύο αριθμούς) :
τούς φρουροὺς, τῆς νυκτὸς, τὴν πόλιν, τὰς ναῦς , τὰ τείχη. (Μονάδες 5)
5)Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση : συλλεγῶσιν

(Mονάδες 5)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
6)Να αντιστοιχίσετε με το σωστό τύπο :
Ἐν ταῖς Ἀθήναις

κίνηση σε τόπο

διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν

κίνηση από τόπο

ἐκ τοῦ Πειραιῶς

κίνηση μέσω τόπου

εἰς τὰς Ἀθήνας

στάση σε τόπο

(Mοναδες 5)

7)Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις του αποσπάσματος : ἡ συμφορά, τῆς
νυκτὸς, πενθοῦντες ἐκοιμήθη.
(Μονάδες 5)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
8) Να βρείτε τους τύπους του κειμένου από τους οποίους προέρχονται οι
παρακάτω λέξεις: νυκτόβιος, διάγγελμα, εκπομπή , αστικός , πάθος.
(Μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

