
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφώντα  « Ελληνικά » Βιβλίο 2 κεφ.3 §52-55 «Εγώ 
δ’εφη, ω ανδρες…εκ τούτων πράττετε» 
 
Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το τμήμα «Και τουτο 
μεν…Θηραμένην»                                               ( 30 μονάδες ) 
 
2 α) Τι είναι οι δημηγορίες και ποια θέση έχουν στο ιστορικό έργο του 
Θουκυδίδη;                                                          ( 5 μονάδες ) 
 
2.β) Να  αντιστοιχίσετε τα έργα του Ξενοφώντα (Α΄ στήλη) με τις 
κατηγορίες στις οποίες αυτά ανήκουν (Β΄ στήλη)   (5 μονάδες ) 
 
        Α΄ στήλη                                    Β΄ στήλη   
α) Περί ιππικης   
β) Κύρου Ανάβασις                          1.Ιστορικά 
γ) Συμπόσιον                                    2.Σωκρατικά 
δ) Ελληνικά                                      3.Διδακτικά 
ε) Απολογία Σωκράτους  
 
3) Ο Θηραμένης αναπτύσσει τη δευτερολογία του στις §§ 52-53. Με ποια 
επιχειρήματα προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του; 
                                                                       ( 10 μονάδες ) 
 
4) «… ουδέν μοι αρκέσει όδε ο βωμός, …» Ποια προστασία εξασφάλιζε 
στον ομιλητή ο βωμός σύμφωνα με τους άγραφους νόμους στην αρχαία 
Αθήνα και γιατί;  
                                                                       ( 10 μονάδες ) 
 
5) Βασισμένοι στο από μετάφραση κείμενο (Ξενοφ.Ελληνικά, βιβλίο 2, 
κεφ.3, §§15-16) που ακολουθεί να επισημάνετε τις αντιθέσεις που 
οδήγησαν τον Κριτία και το Θηραμένη στην τελική τους σύγκρουση 
λίγους μήνες αργότερα . 
                                                                       ( 10 μονάδες ) 
 
6) Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής με ομόρριζες 
λέξεις του πρωτότυπου κειμένου.                ( 10 μονάδες ) 
άβουλος 
γραμματέας  



 

 

σεβαστός  
δείκτης  
αγνοούμενος 
 
7 α) Να γράψετε για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις τον τύπο που σας 
ζητείται:  
i) ω άνδρες: να γραφεί η δοτική του πληθυντικού 
ii) υμων: να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
iii) καλοί: να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στην πτώση, τον 
αριθμό και το γένος που βρίσκεται. 
iv) ο κήρυξ: να γραφεί η αιτιατική του ενικού 
v) όδε: να γραφεί η ίδια πτώση στο θηλυκό γένος στον άλλο αριθμό 
                                                                      ( 5 μονάδες ) 
 
β) Να δώσετε για κάθε ρήμα  το ρηματικό τύπο που απαιτείται:  
 
ι) έφη: να γραφεί το απαρέμφατο και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της 
ευκτικής του ενεστώτα. 
ιι) εισί: να σχηματιστεί η μετοχή του ίδιου χρόνου και στα τρία γένη. 
ιιι) ειπε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό πρόσωπο του 
ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται (όχι απαρέμφατο και μετοχή) 
ιv) βούλομαι: να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή (και στα τρία γένη) 
του παθητικού αορίστου ά. 
v) εκέλευσε: να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεργητικού και μέσου παρακειμένου. 
                                                                     ( 5 μονάδες ) 
 
8 α) Να χαρακτηρίσετε πλήρως  (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία )     
την παρακάτω πρόταση της § 53 «…ότι ουτοι, ου μόνον…ασεβέστατοι » 
                                                                    ( 5 μονάδες ) 
 
 β) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις:  

                                                               ( 5 μονάδες ) 
i) εμέ: 
ii) πάντων: 
iii) επιδειξαι: 
iv) ασεβέστατοι: 
v) γιγνώσκοντες: 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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