Θ.Α. ΑΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

2001 - 2010

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ.Α Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

3

Θέµατα εξετάσεων 2001

7

Θέµατα εξετάσεων 2002

11

Θέµατα εξετάσεων 2003

18

Θέµατα εξετάσεων 2004

30

Θέµατα εξετάσεων 2005

40

Θέµατα εξετάσεων 2006

51

Θέµατα εξετάσεων 2007

61

Θέµατα εξετάσεων 2008

69

Θέµατα εξετάσεων 2009

80

Θέµατα εξετάσεων 2010

91

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2001

102

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2002

107

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2003

113

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2004

123

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2005

134

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2006

145

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2007

156

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2008

167

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2009

177

Απαντήσεις θεµάτων εξετάσεων 2010

189
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Θ.Α Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (2001 – 2010)

Στο βιβλίο αυτό είναι συγκεντρωµένα κατά χρονολογική σειρά όλα τα θέµατα των
Γενικών Εξετάσεων όλων των τύπων (ΓΕΛ, ∆΄ Εσπερινού, Οµογενών και των
Επαναληπτικών τους) από το 2001 – 2010 µε τις απαντήσεις τους.
Ο καθηγητής µπορεί να επιλέγει κάποια απ’ αυτά για να εξοικειώνει τους µαθητές
του για τη µορφή και το βαθµό δυσκολίας των εξετάσεων. Το ίδιο, βέβαια, µπορεί να
κάνει και ο ίδιος ο µαθητής µόνος του, εφόσον υπάρχουν και οι απαντήσεις όλων των
ερωτήσεων (µετάφραση, γραµµατικές και συντακτικές παρατηρήσεις)
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
2001
ΓΕΛ

Ξενοφών, Eλληνικά Α´ (γ´) 8 – 10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Λυσίασ, Κατά ∆ιογείτονοσ 9#10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

2002
ΓΕΛ

∆ηµοσθένησ, Κατά Μειδίου (169 # 170)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ισοκράτησ, Τραπεζιτικόσ (γ´)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ισοκράτησ, Ελένη, 64 # 65

2003
ΓΕΛ

Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα ∆. IV. 16

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ίων Χρυσόστοµοσ, Λόγοσ VIII: ∆ιογένησ ἢ περὶ ἀρετῆσ, 28
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα ∆. IV. 16

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Αριστοτέλησ, Αθηναίων Πολιτεία 16, 1#4
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Πλάτων, Πολιτικόσ 374 C # D
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2004
ΓΕΛ

Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα Α,6,14

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Λουκιανόσ, Περὶ του ενυπνίου» 10
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Αισχίνησ, Περὶ Παραπρεσβείασ 145

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Πλουτάρχοσ, Αλκιβιάδησ 35
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ξενοφών, Ελληνικά ∆, VIII, 1#2

2005
ΓΕΛ

Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 20, 83 – 84

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Αντιφών, Περί του χορευτού 25
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Λουκιανός, Ενύπνιον 10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ανδροκίδης, Περί των µυστηρίων 142 -143
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ξενοφών, Ελληνικά ΣΤ, IV, 5 – 6)

2006
ΓΕΛ

Ξενοφών, Συµπόσιο 2.10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα Β ΙΙ 6 – 7
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ισοκράτης, Ευαγόρας 6

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ηµοσθένης, Κατά Ανδριωτίονος 51 – 52
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Λυσίας, [∆ήµου καταλύσεως] απολογία 25-26
5
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2007
ΓΕΛ

Πλάτων, Αλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ηµοσθένης, Προς Σπουδίαν 23-24
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Πλούταρχος, Αλκιβιάδης 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα Β 1. 27-28
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Πλούταρχος, Λυκούργος 11

2008
ΓΕΛ

Λυσίας, Κατὰ Αλκιβιάδου Α 144, 46-47

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ηµοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 209-210
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ισοκράτης, Φίλιππος 111-112

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ισοκράτης, Νικοκλής 5-7
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Ι, ΙΙΙ, 1 – 2

2009
ΓΕΛ

Θουκυδίδησ, Ιστοριών Ε 115

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα IV, ii 25#27
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ξενοφών, Συµπόσιον IV, 34#36

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα Α, Ι 10#12
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Λυσίασ, Επιτάφιοσ 40 # 42
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2010
ΓΕΛ

Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα IV, viii 8 - 9

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Αισχίνης, Περί παραπρεσβείας 80
∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ισοκράτησ, Αιγινητικόσ 10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Λυσίασ, Κατά Εργοκλέουσ επίλογοσ 12 # 13
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ισοκράτης, Παναθηναϊκός 130 – 131 (να΄)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΕΤΟΣ

ΓΕΛ

ΕΠΑΝΑΛ.

2001

Ξενοφών

Λυσίας

2002

&ηµοσθένης

Ισοκράτης

2003

Ξενοφώντος

&ίων

∆΄ ΕΣΠΕΡ.

ΕΠΑΝΑΛ.

ΟΜΟΓΕΝ.

Ισοκράτης

Ξενοφώντος

Αριστοτέλης

Πλάτων

Χρυσόστοµος
2004

Ξενοφών

Λουκιανός

Αισχίνης

Πλούταρχος

Ξενοφών

2005

Λυκούργος

Αντιφών

Λουκιανός

Ανδοκίδης

Ξενοφών

2006

Ξενοφών

Ξενοφών

Ισοκράτης

&ηµοσθένης

Λυσίας

2007

Πλάτων

∆ηµοσθένης

Πλούταρχος

Ξενοφών

Πλούταρχος

2008

Λυσίας

∆ηµοσθένης

Ισοκράτης

Ισοκράτης

Ξενοφών

2009

Θουκυδίδης

Ξενοφών

Ξενοφών

Ξενοφών

Λυσίας

2010

Ξενοφών

Αισχίνης

Ισοκράτης

Λυσίας

Ισοκράτης
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐγὼ µὲν οὖν ὡσ ἐδυνάµην ἄριστα κατηγόρηκα, ἐπίσταµαι δ’ ὅτι
οἱ µὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωµένων θαυµάζουσιν,

ὅπωσ ποθ’ οὕτωσ

ἀκριβῶσ ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων ἁµαρτήµατα, οὗτοσ δέ µου
καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν µέροσ εἴρηκα τῶν τούτοισ ὑπαρχόντων
κακῶν. Ὑµεῖσ οὖν καὶ τὰ εἰρηµένα καὶ τὰ παραλελειµµένα
ἀναλογισάµενοι πολὺ µᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυµηθέντεσ
ὅτι ἔνοχοσ µέν ἐστι τῇ γραφῇ, µεγάλη δ’ εὐτυχία τὸ τοιούτων πολιτῶν
ἀπαλλαγῆναι τῇ πόλει. Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖσ τοὺσ νόµουσ καὶ τοὺσ
ὅρκουσ καὶ τὴν γραφήν.

(Λυσίου, Κατὰ Αλκιβιάδου Α 144, 46#47)

οὐδὲ πολλοστόν = ούτε το ελάχιστο
8
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τη µετάφραση του κειµένου.

Μονάδεσ 20

Γ1.α. Να γράψετε τουσ ζητούµενουσ τύπουσ για καθεµιά από τισ παρακάτω
λέξεισ του κειµένου:
καταγελᾷ : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικήσ του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή.
εἴρηκα : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικήσ αορίστου β΄ στην φωνή.
ἐξευρεῖν : το απαρέµφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.
καταψηφίσασθε : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικήσ µέλλοντα στην ίδια
φωνή.
παραλελειµµένα : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικήσ του ίδιου χρόνου στην
ίδια φωνή.

Μονάδεσ 5

Γ1.β. Να γράψετε τουσ ζητούµενουσ τύπουσ για καθεµιά από τισ παρακάτω
λέξεισ του κειµένου:
τούτων : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένουσ.
ἁµαρτήµατα : τη δοτική πληθυντικού.
µᾶλλον : τον θετικό βαθµό.
µεγάλη : την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθµού στο ίδιο γένοσ.
πόλει : την κλητική ενικού.

Μονάδεσ 5

Γ2.α. Να γίνει πλήρησ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
τῶν ἀκροωµένων, ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, ἐνθυµηθέντεσ, τοιούτων.
9

Μον. 6

www.e-filologos.gr

Θ.Α Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

Γ2.β. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τισ προτάσεισ στισ οποίεσ ανήκουν τα
παραπάνω ρήµατα και να τισ αναγνωρίσετε πλήρωσ συντακτικά (είδοσ,
εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).

Μονάδεσ 4
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Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ
Νῦν δ’ οἱ µὲν τὰ κοινὰ διοικοῦντεσ ἐκ πτωχῶν εὔποροι καὶ
πολλοῦ χρόνου τροφὴν ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιµασµένοι· ὑµῖν δ’ οὐδὲ µιᾶσ
ἡµέρασ ἐφόδι’ ἐστὶν ἐν τῷ κοινῷ, ἀλλ’ ἅµα δεῖ τι ποιεῖν, καὶ πόθεν οὐκ
ἔχετε. Τότε µὲν γὰρ ὁ δῆµοσ ἦν δεσπότησ τῶν πολιτευοµένων, νῦν δ’
ὑπηρέτησ. Αἴτιοι δ’ οἱ τὰ τοιαῦτα γράφοντεσ, καὶ συνεθίζοντεσ ὑµᾶσ
ὑµῶν µὲν αὐτῶν καταφρονεῖν, ἕνα δ’ ἢ δύο θαυµάζειν ἀνθρώπουσ.
Εἶθ’ οὗτοι κληρονοµοῦσι τῆσ ὑµετέρασ δόξησ καὶ τῶν ἀγαθῶν, ὑµεῖσ
δ’ οὐδ’ ὁτιοῦν ἀπολαύετε, ἀλλὰ µάρτυρέσ ἐστε τῶν ἑτέρων ἀγαθῶν,
οὐδενὸσ ἄλλου µετέχοντεσ ἢ τοῦ ἐξαπατᾶσθαι.

(∆ηµοσθένουσ, Κατά Αριστοκράτουσ 209#210)
11
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τη µετάφραση του κειµένου.

Μονάδεσ 20

Γ1.α. Να γράψετε τουσ ζητούµενουσ τύπουσ για καθεµιά από τισ παρακάτω
λέξεισ του κειµένου:
διοικοῦντεσ : το πρώτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
ἡτοιµασµένοι : το τρίτο ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
γράφοντεσ: το δεύτερο πληθυντ. πρόσωπο υποτακτικήσ παθητικού αορίστου β΄.
συνεθίζοντεσ : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικήσ µέλλοντα στην ίδια
φωνή.
µετέχοντεσ : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτ. αορ. β΄ στην ίδια φωνή. Μονάδ. 5
Γ1.β. Να γράψετε τουσ ζητούµενουσ τύπουσ για καθεµιά από τισ παρακάτω
λέξεισ του κειµένου:
δεσπότησ : την κλητική ενικού.
ἄφθονον : την αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένοσ.
ἀγαθῶν : το επίρρηµα στον θετικό βαθµό.
τι : τη δοτική πληθυντικού του ιδίου γένουσ.
τοιαῦτα : τη γενική πληθυντικού του θηλυκού γένουσ.

Μονάδεσ 5

Γ2.α. Να γίνει πλήρησ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
εὔποροι, ὑµῖν, ἡµέρασ, καταφρονεῖν, ὁτιοῦν.

Μονάδεσ 5

Γ2.β. Τότε µὲν γὰρ … νῦν δ’ ὑπηρέτησ: να µετατρέψετε την περίοδο σε πλάγιο
λόγο χρησιµοποιώντασ απαρεµφατική σύνταξη µε εξάρτηση από την πρόταση
«Οὗτοι εἶπον».

Μονάδεσ 5
12
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑTΟΥ 2008

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐκεῖνοσ γὰρ [δηλ. ο Ηρακλήσ] ὁρῶν τὴν Ἑλλάδα πολέµων καὶ
στάσεων καὶ πολλῶν ἄλλων κακῶν µεστὴν οὖσαν, παύσασ ταῦτα καὶ
διαλλάξασ τὰσ πόλεισ πρὸσ ἀλλήλασ ὑπέδειξε τοῖσ ἐπιγιγνοµένοισ, µεθ’
ὧν χρὴ καὶ πρὸσ οὓσ δεῖ τοὺσ πολέµουσ ἐκφέρειν. Ποιησάµενοσ γὰρ
στρατείαν ἐπὶ Τροίαν, ἥπερ εἶχε τότε µεγίστην δύναµιν τῶν περὶ τὴν
Ἀσίαν, τοσοῦτον διήνεγκε τῇ στρατηγίᾳ τῶν πρὸσ τὴν αὐτὴν ταύτην
ὕστερον πολεµησάντων, ὅσον οἱ µὲν µετὰ τῆσ τῶν Ἑλλήνων δυνάµεωσ
ἐν ἔτεσι δέκα µόλισ αὐτὴν ἐξεπολιόρκησαν, ὁ δ’ ἐν ἡµέραισ ἐλάττοσιν
[...] ῥᾳδίωσ αὐτὴν κατὰ κράτοσ εἷλεν. (Ισοκράτουσ, Φίλιπποσ 111#112)

διαλλάττω = συµφιλιώνω

οἱ ἐπιγιγνόµενοι = οι µεταγενέστεροι
13
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σασ το παραπάνω κείµενο.

Μονάδεσ 20

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τον τύπο που ζητείται για καθεµιά από τισ
παρακάτω λέξεισ:
ὁρῶν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικήσ αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
στάσεων: τη δοτική πληθυντικού.
πολλῶν: τη γενική πληθυντικού στον συγκριτικό βαθµό του ίδιου γένουσ.
οὖσαν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένουσ.
ταῦτα: τη γενική πληθυντικού του ίδιου γένουσ.
ὑπέδειξε: το γ΄ πρόσωπο πληθυν. αριθµού οριστικήσ ενεστώτα στην ίδια φωνή.
ὧν: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού γένουσ.
µεγίστην: τη γενική ενικού στον θετικό βαθµό του ίδιου γένουσ.
διήνεγκε: το απαρέµφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
ἔτεσι: τη δοτική του ενικού αριθµού.

Μονάδεσ 10

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρωσ τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω
όρων:
πολέµων, οὖσαν, τοῖσ ἐπιγιγνοµένοισ, ἐκφέρειν, ἐπὶ Τροίαν, τῇ στρατηγίᾳ.
Μονάδεσ 6
β. Να γράψετε τισ προτάσεισ στισ οποίεσ ανήκουν τα παρακάτω ρήµατα και να
τισ αναγνωρίσετε ωσ προσ το είδοσ τουσ: δεῖ, εἶχε.
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2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ

Τοῖσ µὲν γὰρ ἄλλοισ οἷσ ἔχοµεν οὐδὲν τῶν ζῴων διαφέροµεν,
ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώµῃ καὶ ταῖσ ἄλλαισ εὐπορίαισ
καταδεέστεροι τυγχάνοµεν ὄντεσ· ἐγγενοµένου δ’ ἡµῖν τοῦ πείθειν
ἀλλήλουσ καὶ δηλοῦν πρὸσ ἡµᾶσ αὐτοὺσ, περὶ ὧν ἂν βουληθῶµεν, οὐ
µόνον τοῦ θηριωδῶσ ζῆν ἀπηλλάγηµεν ἀλλὰ καὶ συνελθόντεσ πόλεισ
ᾠκίσαµεν καὶ νόµουσ ἐθέµεθα καὶ τέχνασ εὕροµεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα
τὰ δι’ ἡµῶν µεµηχανηµένα λόγοσ ἡµῖν ἐστὶν ὁ συγκατασκευάσασ.
οὗτοσ γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν
αἰσχρῶν ἐνοµοθέτησεν.

(Ισοκράτουσ, Νικοκλήσ 5#7)

εὐπορία = ικανότητα
µηχανῶµαι = επινοώ
15
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ.1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σασ το παραπάνω κείµενο.

Μονάδεσ 20

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τον τύπο που ζητείται για καθεµιά από
παρακάτω λέξεισ:
οἷσ: την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού γένουσ.
εὐπορίαισ: τη γενική πληθυντικού αριθµού.
ὄντεσ: τη δοτική ενικού αριθµού του ίδιου γένουσ.
ἡµῖν: την αιτιατική πληθυντικού αριθµού του β΄ προσώπου.
πείθειν: το γ΄ πρόσωπο ενικού αριθµού ευκτικήσ µέλλοντα στην ίδια φωνή.
βουληθῶµεν: το απαρέµφατο ενεστώτα.
συνελθόντεσ: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθµού προστακτικήσ στον ίδιο χρόνο και
στην ίδια φωνή.
ἅπαντα: τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένουσ.
οὗτοσ: τη δοτική πληθυντικού αριθµού του ίδιου γένουσ.
αἰσχρῶν: την αιτιατική πληθυντικού αριθµού του θηλυκού γένουσ στον βαθµό.
Μονάδεσ 10
Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρωσ τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω
όρων:
τῶν ζῴων, τῇ ῥώµῃ, ταῖσ ἄλλαισ, καταδεέστεροι, ὄντεσ, θηριωδῶσ. Μονάδεσ 6
β. Να γράψετε τισ προτάσεισ στισ οποίεσ ανήκουν τα παρακάτω ρήµατα και να
τισ αναγνωρίσετε ωσ προσ το είδοσ τουσ: ἔχοµεν, διαφέροµεν.
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κῦροσ γὰρ µέχρι µὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ τῇ
1

παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων διαφέρων ἐφαίνετο καὶ
εἰσ τὸ ταχύ µανθάνειν ἃ δέοι καὶ εἰσ τὸ καλῶσ καὶ ἀνδρείωσ ἕκαστα
2

ποιεῖν. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ χρόνου µετεπέµψατο Ἀστυάγησ τὴν ἑαυτοῦ
θυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆσ· ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύµει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν
καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι. Ἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸσ τὸν
πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. Ὡσ δὲ ἀφίκετο τάχιστα καὶ
ἔγνω ὁ Κῦροσ τὸν Ἀστυάγην τῆσ µητρὸσ πατέρα ὄντα, εὐθὺσ οἷα δὴ
παῖσ φύσει φιλόστοργοσ ὢν ἠσπάζετό τε αὐτὸν.
(Ξενοφώντοσ, Κύρου Παιδεία, Ι, ΙΙΙ, 1 – 2)

1. ἡλίκοσhηhον = συνοµήλικοσ

2. Μεταπέµποµαι = στέλνω και προσκαλώ
17
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Θ.Α Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2001 - 2010

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ1) Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω κείµενο.
Μονάδεσ 20
Γ2α) Να γράψετε τη δοτική ενικού των παρακάτω λέξεων:
πάντων, τούτου, θυγατέρα, παῖδα, ὄντα.

Μονάδεσ 5

Γ2β) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για κάθε έναν από τουσ παρακάτω
ρηµατικούσ τύπουσ του κειµένου:
ἐπαιδεύθη: το απαρέµφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
ποιεῖν: το γ΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού στην ίδια φωνή.
ἰδεῖν: το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικήσ του ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.
ἔχουσα: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ευκτικήσ του ίδιου χρόνου και στην ίδια
φωνή.
ὤν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικήσ του ίδιου χρόνου.

Μονάδεσ 5

Γ3) Να γίνει πλήρησ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του
κειµένου: τῇ παιδείᾳ, διαφέρων, ἀνδρείωσ, αὐτῆσ, ἰδεῖν.
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2001 - 2010

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εγώ λοιπόν έχω διατυπώσει την κατηγορία όπωσ µπορούσα καλύτερα,
αλλά γνωρίζω ότι από τη µια πλευρά οι άλλοι από τουσ ακροατέσ απορούν πώσ
τέλοσ πάντων µπόρεσα µε τόση ακρίβεια να βρω ( να ανακαλύψω) τα
αδικήµατα αυτών (των ανθρώπων) ενώ αυτόσ µε περιγελά, επειδή δεν έχω πει
ούτε το ελάχιστο από τα ελαττώµατα που χαρακτηρίζουν αυτούσ. Εσείσ λοιπόν
αφού αναλογιστείτε πολύ περισσότερο και όσα έχουν ειπωθεί και όσα έχουν
παραλειφθεί, καταδικάστε αυτόν, αφού θυµηθείτε ότι είναι ένοχοσ ωσ προσ την
καταγγελία, και ότι είναι µεγάλη ευτυχία για την πόλη το να απαλλαγεί από
τέτοιουσ πολίτεσ. ∆ιάβασε

σ’ αυτούσ τουσ νόµουσ και τουσ όρκουσ και την

καταγγελία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1.α.
καταγελᾷ

καταγελῷεν

εἴρηκα

εἴπετε

ἐξευρεῖν

ἐξευρίσκειν

καταψηφίσασθε

καταψηφιοῦνται

παραλελειµµένα

παραλέλειπται

20
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ1.β.
τούτων

ταύταισ

ἁµαρτήµατα

ἁµαρτήµασι

µᾶλλον

µάλα

µεγάλη

µεγίστασ

πόλει

πόλι

Γ2.α.
τῶν ἀκροωµένων

επιθετική µετοχή, γενική διαιρετική στη λέξη οἱ ἄλλοι

ἐξευρεῖν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα ἐδυνήθην

τούτων

γενική υποκειµενική στη λέξη ἁµαρτήµατα

αὐτοῦ

αντικείµενο στο ρήµα καταψηφίσασθε

ἐνθυµηθέντεσ

χρονική µετοχή, συνηµµένη (ὅτε ἐνεθυµήθησαν)

τοιούτων

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στη λέξη πολιτῶν

Γ.2.β.
ἐδυνήθην: «ὅπωσ ποθ’ οὕτωσ ἀκριβῶσ ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων
ἁµαρτήµατα»:
ΕΙ∆ΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΦΟΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πλάγια

ὃπωσ.

Οριστική.

Αντικείµενο του ρήµατοσ

ερωτηµατική

Μερικήσ

∆ηλώνει το

θαυµάζουσιν.

αγνοίασ

πραγµατικό

εἴρηκα: «ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν µέροσ εἴρηκα τῶν τούτοισ ὑπαρχόντων κακῶν»:
ΕΙ∆ΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΦΟΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αιτιολογική

ὃτι

Οριστική

Επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ

δηλώνει το

τησ αιτίασ στο ρήµα καταγελᾷ.

πραγµατικό
21
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τώρα, λοιπόν, αυτοί µεν οι οποίοι διαχειρίζονται τισ δηµόσιεσ υποθέσεισ
από φτωχοί (έχουν γίνει) πλούσιοι και έχουν εξασφαλίσει άφθονη τροφή για
πολύ χρόνο· σε σασ όµωσ δεν υπάρχουν εφόδια στο δηµόσιο ταµείο ούτε για µια
µέρα, αλλά πρέπει κάτι να κάνετε και δεν έχετε από πού (τον τρόπο). Τότε
βέβαια ο δήµοσ ήταν κυρίαρχοσ των πολιτικών, τώρα όµωσ υπηρέτησ. Αίτιοι
είναι αυτοί που προτείνουν εγγράφωσ αυτά, και συνηθίζουν εσάσ να
περιφρονείτε µεν τουσ εαυτούσ σασ, να θαυµάζετε όµωσ ένα ή δύο ανθρώπουσ.
Μακάρι αυτοί να κληρονοµούν τη δική σασ καλή φήµη και τα αγαθά, εσείσ
όµωσ δεν απολαµβάνετε τίποτα αλλά είστε µάρτυρεσ των αγαθών των άλλων,
χωρίσ να µετέχετε σε τίποτα άλλο παρά στην εξαπάτηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ. 1. α
διοικοῦντεσ

διῲκουν

ἡτοιµασµένοι

ἡτοίµαστο

γράφοντεσ

γραφῆτε

συνεθίζοντεσ

συνεθιοῦσι

µετέχοντεσ

µετάσχεσ
22
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. 2. β.
δεσπότησ

δεσπότα

ἂφθονον

ἀφθόνουσ

ἀγαθῶν

εὖ

τι

τισί(ν)

τοιαῦτα

τοιούτων

Γ. 3. α.
εὔποροι

κατηγορούµενο

στην

επιθετική

µετοχή

οἱ

διοικοῦντεσ· συνδετικό ρήµα εννοείται το γεγόνασι
ὑµῖν

δοτική προσωπική κτητική στο ρήµα ἐστίν

ἡµέρασ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ, γενική του χρόνου

καταφρονεῖν τελικό

απαρέµφατο,

αντικείµενο

στη

µετοχή

συνεθίζοντεσ
ὁτιοῦν

σύστοιχο αντικείµενο στο ρήµα ἀπολαύετε

Γ. 3. β
Οὗτοι εἶπον τότε µὲν γὰρ τὸν δῆµον εἶναι δεσπότην τῶν
πολιτευοµένων, νῦν δ’ ὑπηρέτην.
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑTΟΥ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εκείνοσ λοιπόν (δηλ. ο Ηρακλήσ) βλέποντασ την Ελλάδα να είναι γεµάτη
(να έχει) από πολέµουσ και επαναστάσεισ και από πολλέσ άλλεσ συµφορέσ,
αφού σταµάτησε αυτά και αφού συµφιλίωσε τισ πόλεισ µεταξύ τουσ υπέδειξε
στουσ µεταγενέστερουσ, µαζί µε ποιουσ πρέπει και εναντίον ποιων πρέπει να
κάνουν πολέµουσ. Όταν έκανε λοιπόν την εκστρατεία εναντίον τησ Τροίασ, η
οποία βέβαια τότε είχε τη µεγαλύτερη δύναµη από τισ πόλεισ τησ Ασίασ, τόσο
πολύ διέφερε ωσ προσ τον τρόπο τησ στρατηγίασ απ’ αυτούσ που πολέµησαν
αργότερα εναντίον αυτήσ τησ ίδιασ (τησ Τροίασ), όσο αυτοί µεν µαζί µε τη
δύναµη (όλων) των Ελλήνων σε δέκα χρόνια µόλισ αυτήν κυρίευσαν, ενώ ο
ίδιοσ σε πολύ λιγότερεσ ηµέρεσ […..] εύκολα µε έφοδο κυρίευσε αυτήν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ. 2.
ὁρῶν:

εἲδοµεν

στάσεων

στάσεσι

πολλῶν

πλειόνων

οὖσαν

ὂντι

ταῦτα

τούτων
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ὑπέδειξε

ὑποδεικνύασι

ὧν

ἃσ

µεγίστην

µεγάλησ

διήνεγκε

διαφέρειν

ἒτεσι

ἒτει

Γ.3. α
πολέµων

γενική αντικειµενική στο µεστήν

οὖσαν

κατηγορηµατική µετοχή, αναφέρεται στη λέξη τὴν
Ἑλλάδα, αντικείµενο τησ µετοχήσ ὁρῶν (δηλώνει
αίσθηση)

τοῖσ ἐπιγιγνοµένοισ

έµµεσο αντικείµενο του ρήµατοσ ὑπέδειξε

ἐκφέρειν

τελικό απαρέµφατο, Υποκείµενο του απροσώπου
ρήµατοσ δεῖ

ἐπὶ Τροίαν

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ εχθρικήσ διάθεσησ

τῇ στρατηγίᾳ

αντικείµενο στο ρήµα διήνεγκε

Γ. 3. β.
i) πρὸσ οὓσ δεῖ τοὺσ πολέµουσ ἐκφέρειν: ∆ευτερεύουσα αναφορική επιρρη#
µατική πρόταση τησ αναφοράσ. Εκφέρεται µε οριστική και δηλώνει το πραγµα#
τικό.
ii) ἥπερ εἶχε τότε µεγίστην δύναµιν τῶν περὶ τὴν Ἀσίαν: ∆ευτερεύουσα
αναφορική ονοµατική προσδιοριστική, αναφέρεται στη λέξη Τροίαν ωσ
επιθετικόσ προσδιορισµόσ. Εκφέρεται µε οριστική (εἶχε) και δηλώνει το πρα#
γµατικό.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σε σχέση µε τα άλλα, βέβαια, τα οποία έχουµε δε διαφέρουµε σε τίποτα
από τα ζώα, αλλά τυχαίνει να είµαστε κατώτεροι από πολλά (ζώα) και ωσ προσ
την ταχύτητα και προσ τη δύναµη και σε σχέση µε άλλεσ ικανότητεσ· επειδή
όµωσ υπάρχει σε εµάσ η ικανότητα να πείθουµε ο ένασ τον άλλο και να
δηλώνουµε σε µασ τουσ ίδιουσ (µεταξύ µασ), για όσα πράγµατα θέλουµε, όχι
µόνο απαλλαγήκαµε να ζούµε σαν θηρία αλλά και αφού συγκεντρωθήκαµε
δηµιουργήσαµε πόλεισ και νοµοθετήσαµε και εφεύραµε τέχνεσ, και σχεδόν όλα
όσα επινοήσαµε για µασ η λογική είναι αυτή που βοήθησε εµάσ στη δηµιουργία.
Αυτή βέβαια θέσπισε νόµουσ και για τουσ δίκαιουσ και για τουσ άδικουσ και για
τουσ καλούσ και για τουσ τιποτένιουσ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ.2.
οἷσ

αἳ

εὐπορίαισ

εὐποριῶν

ὄντεσ

ὂντι

ἡµῖν

ὑµᾶσ

πείθειν

πείσοι

βουληθῶµεν

βούλεσθαι

συνελθόντεσ

σύνελθε

ἅπαντα

ἁπάσησ

οὗτοσ

τούτοισ
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αἰσχράσ

αἰσχρῶν
Γ.3. α.
τῶν ζῴων

έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα διαφέροµεν· γενική συγκριτική

τῇ ῥώµῃ

δοτική τησ αναφοράσ στο καταδεέστεροι

ταῖσ ἄλλαισ

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο εὐπορίαισ

καταδεέστεροι

κατηγορούµενο στο εννοούµενο (ἡµεῖσ), συνδετικό ρήµα
ὂντεσ

ὄντεσ

κατηγορηµατική

µετοχή

από

το

ρήµα

τυγχάνοµεν,

αναφέρεται στο υποκείµενο του ρήµατοσ
θηριωδῶσ

επίρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

Γ.3. β.
i) οἷσ ἔχοµεν: ∆ευτερεύουσα αναφορική ονοµατική προσδιοριστική, αναφέ#
ρεται τοῖσ ἂλλοισ.
ii) Τοῖσ µὲν γὰρ ἄλλοισ οὐδὲν τῶν ζῴων διαφέροµεν: Κύρια αιτιολογική
πρόταση κρίσεωσ. Εισάγεται µε το αιτιολογικό γάρ, εκφέρεται µε Οριστική και
δηλώνει το πραγµατικό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛ. ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Κύροσ µέχρι δώδεκα ετών ανατράφηκε σε µεγάλο βαθµό µ’ αυτήν την
εκπαίδευση, και φανερά διέφερε από όλουσ τουσ συνοµήλικούσ του και ωσ προσ
το να µαθαίνει γρήγορα όσα πρέπει και ωσ προσ το να κάνει κάθε πράξη καλά
και γενναία. Μετά απ’ αυτό το χρονικό διάστηµα ο Αστυάγησ στέλνει και
προσκαλεί την κόρη του και το γιό τησ· επιθυµούσε λοιπόν να δει (αυτόν),
επειδή άκουε ότι αυτόσ (ο Κύροσ) είναι καλόσ και ενάρετοσ. Έρχεται δε και η
ίδια η Μανδάνη προσ τον πατέρα (τησ) µε τον Κύρο το γιο (τησ). Όταν έφθασε
πολύ γρήγορα (έγκαιρα) και έµαθε ο Κύροσ ότι ο Αστυάγησ είναι ο πατέρασ τησ
µητέρασ (του), και αµέσωσ, λοιπόν, επειδή πράγµατι από τη φύση του ήταν
φιλόστοργοσ, χαιρέτησε (φίλησε) αυτόν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ 2 α.
πάντων

παντί

τούτου

τούτῳ

θυγατέρα

θυγατρί

παῖδα

παιδί

ὂντα

ὂντι

28

www.e-filologos.gr

Θ.Α Αµελίδης

2001 - 2010

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ 2 β.
ἐπαιδεύθη

παιδευθῆναι

ποιεῖν

ἐποίει

ἰδεῖν

ἰδέ

ἒχουσα

ἒχοιεν

ὢν

ἐσµέν

Γ 3.
παιδείᾳ

δοτική του ποιητικού αιτίου στο ἐπαιδεύθη

διαφέρων

κατηγορηµατική

µετοχή, αναφέρεται στο Υποκείµενο

του ρήµατοσ ἐφαίνετο
ἀνδρείωσ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου στο ποιεῖν

αὐτῆσ

γενική κτητική στη λέξη τὸν παῖδα

ἰδεῖν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ ἐπεθύµει
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