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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον, διὰ 

δὲ τὴν τοῦ πλήθους πενίαν ἀναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις. 

Ἐκ τούτου ἐπεχείρησα σκοπεῖν εἴ πῃ δύναιντ' ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ 

τῆς ἑαυτῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εὐθὺς ἀνεφαίνετό μοι, ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα 

πλείστας προσόδους παρέχεσθαι. Αἱ μὲν γὰρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν· 

ἃ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνει ἐνθάδε καρποφορεῖ. Ὥσπερ δὲ ἡ γῆ, οὕτω 

καὶ ἡ περὶ τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη ἐστίν. Καὶ μὴν ὅσαπερ οἱ θεοὶ 

ἐν ταῖς ὥραις ἀγαθὰ παρέχουσι, καὶ ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτατα μὲν 

ἄρχεται, ὀψιαίτατα δὲ λήγει. Πρὸς τούτοις καὶ ἀίδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα. 

Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν αὐτῇ ἄφθονος, ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοί, κάλλιστοι 

δὲ βωμοὶ γίγνονται, εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα. Ἔστι δὲ καὶ γῆ ἣ 

σπειρομένη μὲν οὐ φέρει καρπόν, ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ 

σῖτον ἔφερε. Καὶ μὴν ὑπάργυρός ἐστι.  

Ξενοφῶν, Πόροι 1.1-5 (διασκευή) 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

α. Για τι ακριβώς προσπαθεί να μας πείσει ο συγγραφέας με αυτό το κείμενο; 

Ποιος είναι ο στόχος του; 

10 μονάδες 

 

β. Στην αρχή του κειμένου υπάρχει μία φανερή αντίθεση. Αφού την εντοπίσετε, 

να σημειώσετε το αντίστοιχο χωρίο και να την εξηγήσετε. Να αναφέρετε τις 

δύο λέξεις που αποτελούν τον κορμό αυτής της αντίθεσης. 

10 μονάδες 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

α. Να γράψετε τη λέξη Σωστό για τις σωστές και τη λέξη Λάθος για τις 

λανθασμένες προτάσεις.  

1. Η λέξη του κειμένου Ἀθήνησι είναι πατρωνυμικό. 

2. Η λέξη ὑπάργυρος που βρίσκεται στο κείμενο σημαίνει μικρός. 

3. Στο κείμενο συναντούμε τη λέξη ναός, από την οποία παράγεται η 

λέξη ναΐσκος και είναι το υποκοριστικό της. 

4. Στο κείμενο το ρήμα καρποφορεῖ είναι σύνθετο από τις λέξεις καρπός 

+ φέρω. 

10 μονάδες 

 

ΣΠ
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β. Να συμπληρώσετε τους τύπους της β΄ κλίσης ουσιαστικών που 

ζητούνται: 

1. ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού ὁ νόμος

2. γενική πληθυντικού του ουσιαστικού ὁ πόλεμος

3. αιτιατική πληθυντικού του τύπου ἡ ψῆφος

4. δοτική ενικού του ουδετέρου τό ξύλον

5. γενική ενικού του θηλυκού ἡ κάθοδος

6. δοτική ενικού του αρσενικού ὁ ἀγρός

7. κλητική ενικού του ουσιαστικού ὁ ἄνθρωπος

8. αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου τό δῶρον

10 μονάδες 

γ.  Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 

αριθμού: 

1. αὗται φέρουσι

2. σύ ἀγορεύεις

3. οὗτος φυλάξει

4. ἡμεῖς ἐσμέν

10 μονάδες 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

30 […] 

Tότε συνάχτηκαν οι υπόλοιποι θεοί στου ολύμπιου Δία το παλάτι, 

όπου εκείνος πρώτος πήρε τον λόγο, πατέρας ανθρώπων και θεών. 

Στον νου του φέρνοντας, θυμήθηκε τον φημισμένο Aίγισθο, 

που τον θανάτωσε ο ξακουστός Oρέστης, γιος του Aγαμέμνονα· 

35 αυτόν θυμήθηκε μιλώντας ο θεός στους αθανάτους: 

     «Aλίμονο, είναι αλήθεια ν' απορείς που θέλουν οι θνητοί να ρίχνουν 

στους θεούς τα βάρη τους· έρχεται λένε το κακό από μας – 

κι όμως οι ίδιοι, κι από φταίξιμο δικό τους, πάσχουν και βασανίζονται, 

και πάνω απ' το γραφτό τους.  

40 Έτσι και τώρα ο Aίγισθος, την ορισμένη μοίρα παραβαίνοντας, 

πήγε να σμίξει με τη νόμιμη γυναίκα ενός Aτρείδη, 

κι αυτόν τον σκότωσε στου γυρισμού την ώρα, 

γνωρίζοντας τι τιμωρία σκληρή τον περιμένει· 

αφού εμείς του στείλαμε τον άγρυπνον αργοφονιά Eρμή με μήνυμα, 

45 μήτε εκείνον να σκοτώσει μήτε και τη γυναίκα του να μπλέξει 

σε παράνομο κρεβάτι· αλλιώς θα πέσει στο κεφάλι του η εκδίκηση 

του γιου για τον πατέρα, όταν ο Oρέστης, παλικάρι πια, 

θελήσει να γυρίσει στην πατρίδα. 

Aυτά, με τόση φρόνηση ο Eρμής μιλώντας, του μηνούσε, 

50 κι όμως τον νου του Aιγίσθου δεν κατόρθωσε ν' αλλάξει. 

Tώρα, ακέριο και μεμιάς, το άνομο κρίμα του ξεπλήρωσε.» 

     Aμέσως ανταπάντησε, τα μάτια λάμποντας, η Aθηνά: 

«Πατέρα μας των αθανάτων, Kρονίδη,  των δυνατών ο παντοδύναμος, 

καλά κι όπως του ταίριαζε, εκείνος αφανίστηκε και πάει – 

55 την ίδια μοίρα να 'χει κι όποιος ανάλογα κριματιστεί. 

Eμένα όμως για τον Oδυσσέα φλέγεται η καρδιά μου· 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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γενναίος αλλά δύσμοιρος, να βασανίζεται με τόσα πάθη, 

απ' τους δικούς του χωρισμένος, σ' ένα περίβρεχτο νησί, 

στον ομφαλό, όπως λένε, της θαλάσσης. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα να αναφέρετε σε ποιον χώρο 

βρισκόμαστε, ποιοι παίρνουν τον λόγο και ποια είναι τα δύο βασικά ζητήματα 

που ακούγονται. 

10 μονάδες 

β. Να αναφερθείτε στη σημασία του όρου ηρωικό έπος και να τη στηρίξετε σε 

στοιχεία από το παραπάνω απόσπασμα. 

10 μονάδες 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε δύο υποενότητες με κριτήριο την αλλαγή 

του ομιλητή και να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την καθεμιά. 

7 μονάδες 

β. Στο παραπάνω κείμενο αναπτύσσεται ένας διάλογος ή ένας μονόλογος; 

Αφού απαντήσετε, να αναφέρετε δύο ακόμη αφηγηματικούς τρόπους που 

υπάρχουν στο κείμενο γράφοντας ακριβώς το σημείο που βρίσκονται. 

7 μονάδες 

ΣΠ
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ΘΕΜΑ 3ο 

α. Πώς παρουσιάζεται ο Δίας στους παραπάνω στίχους μέσα από τις ιδέες 

που υποστηρίζει;  

8 μονάδες 

β. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας δύο στοιχεία 

του πνευματικού πολιτισμού (ιδεολογικά στοιχεία) εξηγώντας τον λόγο που τα 

τοποθετείτε στη συγκεκριμένη κατηγορία και να αναφέρετε εάν αυτά ισχύουν 

και στη σημερινή εποχή. 

8 μονάδες 

Κ Α Θ Ε  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α    ! ! ! 
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