
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΑΞΗ Α΄ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
                                     Κεφάλαιο 28 

 
Κεφάλαιο 34 

1  Κι αν ισχυρίζονται ότι δεν είναι δίκαιο να συμμαχήσετε με δικούς τους αποίκους, ας 
μάθουν ότι κάθε αποικία, αν έχει καλή μεταχείριση, τιμά τη μητρόπολή της, αν όμως 
αδικείται αποξενώνεται. Διότι οι άποικοι δεν αποστέλλονται για να γίνουν δούλοι 
αλλά αποστέλλονται ως ισότιμοι μ' εκείνους που παραμένουν 

2  Ως προς το ότι μας αδικούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι, όταν τους 
προσκαλέσαμε σε διαιτησία για το θέμα της Επιδάμνου, προτίμησαν τον πόλεμο ως 
μέσο επίλυσης των διαφορών μας παρά την αμερόληπτη δικαιοσύνη. 

3  Και αυτά που κάνουν σε μας, τους συγγενείς τους, ας είναι για σας απόδειξη ώστε 
να μη σας εξαπατήσουν και να μην υποκύψετε στις επιθυμίες τους, όταν ευθέως σας 
παρακαλούν. Διότι εκείνος είναι πιο ασφαλής στη ζωή του, όποιος, δηλαδή, μετα-
νιώνει ελάχιστα για ευεργεσίες που έκανε στους εχθρούς του. 

 
 
1.  Να μεταφράσετε από το κεφ.28 το απόσπασμα: Ἐπειδή δε ἐπύθοντο ………οὐκ εἴων 
ποιεῖν.                                                                                                                                 (30μ.) 

 



 

 

2.  Ποια απειλή διατυπώνουν οι Κερκυραίοι σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί ειρηνικά η 
διαφορά με τους Κορίνθιους;                                                                                  (10μ.) 

 
3.  Ποια η απάντηση των Κορινθίων στην πρόταση διαιτησίας των Κερκυραίων;       (10μ.) 
 
4. Με βάση το κεφ.34 και το κεφ.28 να εξετάσετε αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ο 

ισχυρισμός των Κερκυραίων ότι η Κόρινθος, ως μητρόπολη, τους αδικεί.             (10μ.) 
 
5. α) Ποια ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα; (και αιτιολόγηση)                                   (4μ.) 
 β1) Να αναφέρετε τις κατηγορίες των έργων του Ξενοφώντα και ένα έργο από την 

κάθε μια.                                                                                                                   (3μ.) 
 β2) Να εντοπίσετε μέσα από το κείμενο (κεφ.28) τρεις (3) γλωσσικές ιδιομορφίες του 

Θουκυδίδη.                                                                                                               (3μ.) 
 
6. α) Να μεταφερθούν οι παρακάτω λέξεις στον άλλο αριθμό: πρέσβεων,  φρουρούς, 
πόλεσιν,  τάς  ναῦς,  ἀπεκρίναντο,  ἀπαγάγωσι,  ἀντιποιοῦνται,  οὕς,  οἰκήτορας, 
γένηται.                                                                                                                                 (5μ.) 

 β) παρέλαβον : Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό 
πρόσωπο του χρόνου που βρίσκεται ο τύπος και να γραφεί το απαρέμφατο και η 
μετοχή του ιδίου χρόνου.                                                                                          (5μ.) 

 
7.  α) Εἰ δε τι ἀντιποιοῦνται …………….. παρά πόλεσιν: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός 

λόγος.                                                                         (5μ.) 
 β) Κερκυραῖοι,  ἐλθόντες,  τούς  φρουρούς,  ὠφελίας  ἕνεκα,  Σικυωνίων: Να γίνει 

συντακτική αναγνώριση των παραπάνω λέξεων.                                                     (5μ.) 
 
8. Να γραφούν δύο (2) ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
παρέλαβον, κρατεῖν, ἔχειν, ξυμβῶσιν, ἀπάγειν.                                                 (10μ.) 

 
 
Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα 
 
 
 


