
Ενδεικτικός τύπος θεμάτων για τις Υποτροφίες Α’ προς 
Β΄Λυκείου 

Αρχαία Ελληνικά 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2. 1-4 
 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς 

ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν 

μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγ- 

γέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον 

τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ 

ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε 

Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ 

Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ 

ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. [2.2.4] τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν 

ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς 

καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα 

πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 

 

 

Παρατηρήσεις: 
1. Να αποδοθεί στα νέα ελληνικά το   παρακάτω απόσπασμα: «οὐ μόνον   τοὺς  

ἀπολωλότας. . . τὴν πόλιν». 

2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις (υπογραμμισμένες στο κείμενο): 

ἀφικομένης, τῷ ἑτέρῳ, τῆς νυκτός, τοὺς ἀπολωλότας, πενθοῦντες,  οἷα, ὄντας, 

πολιορκίᾳ, τῶν Ἑλλήνων, ἐν ᾗ, ἀποχῶσαι, πλὴν ἑνός,  τἆλλα, πάντα. 

3. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με ετυμολογικώς συγγενείς του πρωτότυπου 

κειμένου: επάγγελμα, πένθος, νόμισμα, προσποιητός, δοκησίσοφος, ανάχωμα, 

πανώλης, ιστός, στήθος, παρασκευαστικός. 

Ξενοφ. Ἀπομν. 3, 1, 4 

Ὥσπερ ὁ κιθαρίζειν μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, κιθαριστής ἐστι, καὶ ὁ μαθὼν 

ἰᾶσθαι, κἂν μὴ   ἰατρεύῃ, ὅμως ἰατρός   ἐστιν, οὕτω καὶ ὅδε ἀπὸ τοῦδε τοῦ χρόνου 

διατελεῖ στρατηγὸς ὤν, κἂν μηδεὶς αὐτὸν ἕληται. 

 

Να γράψετε ό,τι σας ζητείται για τους παρακάτω τύπους: 

ἐστιν: το ίδιο στον μέλλοντα 

ὅδε: το ίδιο στη γενική ενικού και πληθυντικού του θηλυκού γένους  



μαθών: το ίδιο στον μέλλοντα και παρακείμενο 

μηδείς: γραμματική αναγνώριση του τύπου και το ίδιο στην ονομαστική και 

δοτική του ουδετέρου 

ὤν: το ίδιο στον παρακείμενο 

ἕληται: το ίδιο στην προστακτική  αορίστου β’ και   παρακειμένου 

κιθαρίζειν: το ίδιο στον μέλλοντα 

διατελεῖ: το ίδιο στον παρατατικό και παρακείμενο 

ἰᾶσθαι: να γραφεί  το γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα 

στην ίδια φωνή. 
 


