ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ –
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντα Ελληνικά, Βιβλίο 2, κεφάλαιο 2, § 2-3
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) « Λύσανδρος δέ τούς τε φρουρούς ….. επεσκεύαζεν» : Να
μεταφράσετε το απόσπασμα.
Μονάδες 30
2) Γιατί ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα τους Αθηναίους από τις
πόλεις που κυρίευε ή όπου τους έβρισκε; Που αποσκοπούσε με την
ενέργειά του αυτή;
Μονάδες 10
3) Ποια συναισθήματα νομίζετε ότι ένιωσαν οι Αθηναίοι, όταν
πληροφορήθηκαν την ήττα στους Αιγός Ποταμούς; Ήταν
δικαιολογημένα τα συναισθήματά τους αυτά; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 10
4) Να απαντήσετε με συντομία στις ερωτήσεις:
α) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έργα του Ξενοφώντα;
β) Ποιες προσωπικότητες αποτέλεσαν πρότυπο για τον Ξενοφώντα ως
προσωπικότητα και ως συγγραφέα;
Μονάδες 10
5) Να γράψετε από μία σύνθετη παράγωγη λέξη της νέας ελληνικής για
καθεμιά από τις παρακάτω αρχαίες ελληνικές λέξεις:
πλέουσι, ναυς, άστυ, εποίησαν, πόλιν.
Μονάδες 10
6) α) «Λύσανδρος δέ τούς τε φρουρούς … εις τάς Αθήνας» : Να
ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα του κειμένου μεταφέροντας τους
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ρηματικούς τύπους του ενικού στους αντίστοιχους του πληθυντικού και
αντικαθιστώντας τη λέξη «Λύσανδρος» με τη λέξη «Λακεδαιμόνιοι».
β) απέπεμπεν, επεσκεύαζεν, παραγγέλλων, παρασκευάζειν,
νομίζοντες: Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των παραπάνω
ρηματικών τύπων στον αόριστο.
Μονάδες 10
7) α) «ει τινά που άλλον ίδοι Αθηναιον, απέπεμπεν εις τάς Αθήνας» :
Να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο.
β) καταλιπών, αφικομένης : να χαρακτηρίσετε τις μετοχές ως προς το
είδος τους και στη συνέχεια να αναφέρετε αν είναι συνημμένες ή
απόλυτες δικαιολογώντας το χαρακτηρισμό αυτό.
Μονάδες 10
8) Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα από τα «Ελληνικά» του
Ξενοφώντα συγκριτικά με το κείμενο Α που σας δόθηκε, να περιγράψετε
με συντομία την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα μετά την ήττα στους
Αιγός ποταμούς.
«Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών
Τειχών και των τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να
συντάξουν ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο
ανέβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του. στο μεταξύ
συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα
άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της
δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν
την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η
Βουλή τους καταδίκαζε με ευχαρίστηση, και το πράμα δε δυσαρεστούσε
καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ’ αυτούς. Αργότερα
ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την
ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη….
… Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά βάλθηκαν να καλοπιάνουν με
κάθε τρόπο τον Καλλίβιο, για να εγκρίνει όλες τους τις πράξεις. Αυτός
πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά , που τους βοηθούσαν να
συλλάβουν όποιους ήθελαν –όχι πια «κακά στοιχεία» και ασήμαντα
πρόσωπα, αλλ’ από δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία
ότι δε θ’ ανεχόταν τον παραμερισμό του κι ότι, αν δοκίμαζε ν’
αντιδράσει, θάβρισκε πολλούς συμπαραστάτες.»
Μονάδες 10
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Καλή Επιτυχία!
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