
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΤΑΞΗ: Γ΄. 
ΘΕΜΑΤΑ 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
     Γενομένων δε τούτων, ο μεν παις εις την Λακεδαίμονα αγγελων το πάθος αφικνειται 
γυμνοπαιδιων τε ούσης της τελευταίας και του ανδρικου χορου ένδον όντος. Οι δε έφοροι, 
επεί ήκουσαν το πάθος, ελυπουντο μεν, ώσπερ, οιμαι, ανάγκη. τον μέντοι χορόν ουκ 
εξήγαγον, αλλά διαγωνίσασθαι είων. Και τα ονόματα προς τους οικείους εκάστου των 
τεθνεώτων απέδοσαν. Προειπον δε ταις γυναιξι μη ποιειν κραυγην, αλλά σιγη το 
πάθος φέρειν. Τη δε υστεραία ην οραν, ων μεν ετέθνασαν οι προσήκοντες, λιπαρούς 
και φαιδρούς εν τω φανερω αναστρεφομένους, ων δε ζωντες ηγγελμένοι ησαν, 
ολίγους αν ειδες, τούτους δε σκυθρωπούς και ταπεινούς περιιόντας. 
                                                                                              Ξενοφων, Ελληνικά,6.4.16 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.Να μεταφραστεί το κείμενο. 
2 α. Πως αντέδρασαν και ενήργησαν οι έφοροι μετά τη δυσάρεστη είδηση της ήττας    
       των Λακεδαιμονίων και γιατί; 
  β. Πως αντιδρούν και συμπεριφέρονται οι συγγενείς όσων σκοτώθηκαν στη μάχη 
      και πως όσων επέζησαν; Εξηγήστε τις αντιδράσεις τους με βάση τα ιδεώδη της  
      Σπαρτιατικής κοινωνίας. 
3 α. φέρειν: Να συνθέσετε το ρήμα με α΄ συνθετικό τη λέξη καρπός και να  
      σχηματίσετε επίθετο, το οποίο να χρησιμοποιήσετε σε δική σας πρόταση. 
      φέρειν, οραν : Να συνθέσετε τα ρήματα με την πρόθεση δια  και να σχηματίσετε  
      από αυτά ουσιαστικό ή επίθετο το οποίο να χρησιμοποιήσετε σε δική σας φράση. 
   β. λιποψυχία (αντώνυμο), υπεροψία (αντώνυμο), προσταγή (συνώνυμο).     
       περιστατικό(συνώνυμο). 
4 α. ΄΄Γενομένων… ανάγκη΄΄: Να βρείτε μια δευτερεύουσα πρόταση και να την 
      χαρακτηρίσετε (όνομα. εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 
      (Οι έφοροι) τον μέντοι χορόν ουκ εξήγαγον : Να μετατραπεί η σύνταξη σε  
      παθητική. 
   β. ταις γυναιξί ,σιγη, τούτων, ούσης: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι  
5 α. εξήγαγον: β΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου 
       ποιειν: γ΄ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου α΄ 
       ελυπυντο: α΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
       οραν: γ΄ενικό ευκτικής ενεστώτα  
   β. ολίγους: ουδέτερο, ίδια πτώση και αριθμός 
       τούτων: αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού 
       ταις γυναιξί: ονομαστική ενικού  
       ούσης: ίδια πτώση και αριθμός σε αρσενικό γένος. 
 


