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                     ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
              ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 
                                ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ονοματεπώνυο:
Τμήμα: 
Ημερομηνία : Δευτέρα 26-5-2008
Επιτηρητές:
Εισηγητές:
  
Κείμενο: 
«Η απολογία των στρατηγών»
Μετά ταυτα οι στρατηγοί βραχέως έκαστος απελογήσατο, και τά πεπραγμένα διηγου-
ντο, ότι αυτοί μέν επί τους πολεμίους πλέοιεν, την δε αναίρεσιν των ναυαγων προ-
στάξειαν των τριηράρχων ανδράσιν ικανοις και εστρατηγηκόσι ήδη, Θηραμένει και 
Θρασυβούλω και άλλοις τοιούτοις και είπερ γέ τινας δέοι, περί της αναιρέσεως ουδέ-
να άλλον έχειν αυτούς αιτιάσασθαι ή τούτους οις προσετάχθη. Και ουχ ότι γε κατη-
γορουσιν ημων, έφασαν, ψευσόμεθα φάσκοντες αυτούς αιτίους είναι, αλλά το μέγε-
θος του χειμωνος είναι το κωλυσαν την αναίρεσιν. Τούτων δε μάρτυρας παρείχοντο 
τους κυβερνήτας και άλλους των συμπλεόντων πολλούς. Τοιαυτα λέγοντες έπειθον 
τον δημον εβούλοντο δε πολλοί των ιδιωτων εγγυασθαι ανιστάμενοι έδοξε δε αναβα-
λέσθαι εις ετέραν εκκλησίαν, την δε βουλήν προβουλεύσασαν εισενεγκειν ότω τρόπω 
οι άνδρες κρίνοιντο.
ΘΕΜΑΤΑ:
Α΄ κείμενο:
1ον : Να μεταφραστεί το ακόλουθο απόσπασμα του κειμένου: «Μετά ταυ-
τα……….προσετέχθη.» (4 μον.)
2ον : Με ποια επιχειρήματα προσπαθούν οι στρατηγοί να δικαιολογήσουν τη στάση 
τους; Έχουν πειστικότητα τα επιχειρήματά τους ή όχι και γιατί; (2 μον.)
Β΄ Λεξιλογικά – σημασιολογικά: 
1ον : Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την παρένθεση:
 (2 μον.)
α ) Τώρα πια έχει ……………………. κάθε ελπίδα για την ανάρρωση του πατέρα της. 
(παραλείψει, εγκαταλείψει, εκλείψει)
β ) Καταδικάστηκε από το στρατοδικείο και …………………………………..  από τον 
στρατό. ( συντάχθηκε, προστάχθηκε, αποτάχθηκε, μετατάχθηκε) 
γ ) Στο κατάστημα αυτό οι τιμές είναι …………………………….. για τον πολύ κόσμο.
(κατιούσες, απρόσιτες, ιταμές, έπηλυς)
 δ ) Δεν τα κατάφερε γιατί είχε συν τοις άλλοις ν’ αντιμετωπίσει και πολλούς ………… 
……………………….  παράγοντες. ( άστατος, αστάθμητος, ασύστατος, στητός)
ε ) Η συστημένη επιστολή έμεινε …………………………….. , γιατί δε βρέθηκε ο παρα-
λήπτης. ( ανένδοτη, αμετάδοτη, ανεπίδοτη, ανέκδοτη)
2ον : Ν’ αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με τα αρχαία ρήματα, τα σύνθετα του 
ορώ, στη Β στήλη. (2 μον.)
                       Α’                                                           Β’ 
                   ύποπτος                                                  διορώ
                  υπερόπτης                                               καθορώ
                  κάτοψη                                                    προσορώ
                 διόπτρα                                                    υφορώ
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                πρόσωπο                                                  υπερορώ
Γ’ Γραμματική:
1ον : α ) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος  στον ενεστώτα.Να γραφεί το 
απαρέμφατο και η μετοχή: (1 μον.)
απελογήσατο:
       β ) Να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήματος στην έγκλιση και τη φωνή που 
βρίσκεται: (1 μον.)
αναβαλέσθαι:

2ον : Να μεταφερθούν τα ακόλουθα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλου αριθ-
μού: (2 μον.)
πολεμίους:                                                           αναίρεσιν:
μέγεθος:                                                              κυβερνήτας:
ημων:                                                                  χειμωνος:
τρόπω:                                                                ανδράσιν:
Δ΄ Συντακτικό: 
1ον : Να βρεθούν και ν’ αναγνωρισθούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμέ-
νου. (2 μον.)
2ον : Ν’ αναγνωρισθούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: (2 μον.)
τά πεπραγμένα:
ημων: 
των ιδιωτων:
Θηραμένει:
αιτίους:
Ε΄ Παράλληλο κείμενο:
Εγώ γάρ, ω άνδρες Αθηναιοι, άλλην μέν αρχήν ουδεμίαν πώποτε ηρξα εν τη πόλει, ε-
βούλευσα δε  και έτυχεν ημων η φυλή Αντιοχίς πρυτανεύουσα ότε υμεις τους δέκα στρα-
τηγούς τους ανελομένους τούς εκ της ναυμαχίας εβουλεύσασθε αθρόους κρίνειν, παρα-
νόμως, ως εν τω υστέρω χρόνω πασιν υμιν έδοξεν. Τότ’ εγώ μόνος των πρυτάνεων η-
ναντιώθην υμιν μηδέν ποειν παρά τους νόμους και εναντία εψηφισάμην.
Ερώτηση:
1ον : Γιατί ο Σωκράτης ήρθε αντιμέτωπος με τους συμπολίτες του στην περίφημη δίκη 
των δέκα στρατηγών; (2 μον.)
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