


Λύσεις                /                       0-530 

ΘΕΜΑ 1Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16 – 19 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο δε Λύσανδρος απέπλευσε από τη Ρόδο παράλληλα προς τις ακτές της 

Ιωνίας με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο και με σκοπό να εμποδίσει την 

έξοδο των πλοίων και εναντίον των πόλεων που είχαν αποστατήσει από 

αυτούς. Και οι Αθηναίοι από τη Χίο ανοίγονταν στο πέλαγος, γιατί η 

Ασία ήταν εχθρική γι’ αυτούς. Και ο Λύσανδρος από την Άβυδο έπλεε 

παραλιακά προς τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Και οι 

κάτοικοι της Αβύδου και οι άλλοι προχωρούσαν παράλληλα από τη 

στεριά, αρχηγός τους δε ήταν ο Θώρακας ο Λακεδαιμόνιος. Και, αφού 

επιτέθηκαν στην πόλη, την κυρίευσαν με έφοδο, και οι στρατιώτες την 

λεηλάτησαν, καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη κρασί και σιτάρι και όλα 

τα άλλα εφόδια. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 29: «Ο Ξενοφών γεννήθηκε … το 403 π.Χ.». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) ὁρμώμενοι: ορμητήριο, εξόρμηση, ορμή, ορμητικός, αφορμή 

ἐπέπλεον: ἐπίπλους, διάπλους, περίπλους, πλεύσιμος 

ναυμαχίαν: ναυμάχος, ναυμαχικός 

πλοίων: πλοηγός, πλοιοκτήτης 

πόλεις: πολίτης, πολιτική, ἂπολις 

β)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά 

αἱροῦσι -ις αἳρεσις 
ἡγεῖτο -μών ἡγεμών 

ἐποίουν -τής ποιητής 
προσβαλόντες -ή προσβολή 

διήρπασαν ή διαρπαγή 
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Λύσεις                /                       0-599  

ΘΕΜΑ 6Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1 – 5 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι Κερκυραίοι, λοιπόν, βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο, από τότε που 

ήλθαν σ’ αυτούς οι αιχμάλωτοι [που προέρχονταν] από τις ναυμαχίες 

για την Επίδαμνο, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Κορίνθιους, 

φαινομενικά μεν επειδή εγγυήθηκαν οι πρόξενοι για οχτακόσια 

τάλαντα, στην πραγματικότητα, όμως, επειδή είχαν πεισθεί να φέρουν 

την Κέρκυρα με το μέρος των Κορινθίων. Και αυτοί, πλησιάζοντας 

καθένα πολίτη χωριστά, ενεργούσαν έτσι, ώστε να προκαλέσουν την 

αποστασία της πόλης από τους Αθηναίους. Και αφού έφθασε και ένα 

αττικό και ένα κορινθιακό πλοίο με πρέσβεις, και αφού ήρθαν σε 

διαπραγματεύσεις, αποφάσισαν με ψηφοφορία οι Κερκυραίοι να είναι 

μεν σύμμαχοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη 

και φίλοι όμως με τους Πελοποννησίους, όπως και προηγουμένως. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 18 - 19: «Το 424 π.Χ. … τις εξελίξεις καλύτερα 

και πιο άνετα». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  

Ενέργεια ή 
κατάσταση 

Πρόσωπο που ενεργεί Αποτέλεσμα 
ενέργειας 

ποίησις ποιητής ποίημα 

- παιδαγωγός - 

- λοχαγός - 
 

β)  ναυμαχία: ναυμαχέω - ῶ  

πρέσβυς: πρεσβεύω 

ξύμμαχος: συμμαχέω - ῶ ή ξυμμαχέω - ῶ 

φίλος: φιλέω - ῶ 

ἱκέτης: ἱκετεύω 

GROUP O
PM

H





Λύσεις                /                       0-631  

ΘΕΜΑ 22Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20 – 24 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και οι Αθηναίοι, με την ανατολή του ηλίου, παρατάχθηκαν κατά μέτωπο 

μπροστά στο λιμάνι [έτοιμοι] για ναυμαχία. Επειδή, όμως, ο Λύσανδρος 

δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το λιμάνι, και ήταν πια βράδυ, 

έπλευσαν πίσω στους Αιγός ποταμούς. Και ο Λύσανδρος διέταξε τα  

γρηγορότερα από τα καράβια [του] να ακολουθούν τους Αθηναίους και, 

αφού κατασκοπεύσουν τι κάνουν, όταν αποβιβαστούν στη στεριά, να 

πλεύσουν πίσω και να του το ανακοινώσουν. Και δεν έβγαζε τους 

άνδρες από τα πλοία, πριν αυτά επιστρέψουν. Και ακολούθησε αυτή τη 

τακτική για τέσσερις μέρες. Και οι Αθηναίοι ανοίγονταν κάθε φορά στο 

πέλαγος εναντίον του.   

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ.31, ενότητα με πλαγιότιτλο «Τα έργα του».  

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) διέχω: διά + ἒχω, μηδείς: μηδέ + εἷς, ἀντανάγω: ἀντί + ἀνά + ἂγω, 

καθορῶ: κατά + ὁρῶ, ἐξαγγέλλω: ἐκ + ἀγγέλλω 

 

β) 1.ε. – 2.δ. – 3.α. – 4.ζ. – 5.γ. 
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Λύσεις                /                       0-670  

ΘΕΜΑ 47Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25 – 27 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη τους μεν Αθηναίους να είναι 

αγκυροβολημένοι σε ανοιχτή παραλία και όχι κοντά σε κάποια πόλη και 

να αναζητούν τα εφόδια από τη Σηστό δεκαπέντε στάδια μακριά από τα 

πλοία, ενώ τους εχθρούς [αγκυροβολημένους] σε λιμάνι και κοντά σε 

πόλη να έχουν τα πάντα, είπε σε αυτούς ότι δεν έχουν ρίξει άγκυρα σε 

καλό σημείο και τους παρότρυνε ν’ αλλάξουν αγκυροβόλι πηγαίνοντας 

στη Σηστό, κοντά και σε λιμάνι και σε πόλη. «Εκεί αν είστε, θα 

ναυμαχήσετε», είπε, «όταν θέλετε». Οι στρατηγοί, όμως, και  προπαντός 

ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν να φύγει. Γιατί [του είπαν] 

αυτοί τώρα έχουν τη διοίκηση και όχι εκείνος. Και αυτός σηκώθηκε κι 

έφυγε. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Χρονική κατάταξη των βιογραφικών στοιχείων του Ξενοφώντα: β), δ), 

α), ε), γ). 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1.ζ. – 2.δ. – 3.ε. – 4.α. – 5.γ. 

β) 1.β. – 2.ε. – 3.ζ. – 4.α. – 5.γ. 
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Λύσεις                /                       0-846 

ΘΕΜΑ 51Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1 – 5 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και αυτοί οι άνδρες (γιατί κάποιος Πειθίας ήταν και εθελοντής πρόξενος 

των Αθηναίων και αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος) τον σέρνουν 

στο δικαστήριο, με την κατηγορία ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την 

Κέρκυρα στους Αθηναίους. Κι αυτός, αφού αθωώθηκε, έκανε με τη 

σειρά του αντιμήνυση στους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς, 

ισχυριζόμενος ότι κόβουν τους πασσάλους από τα κλήματα και από το 

ιερό άλσος του Δία και [από αυτό] του Αλκίνοου. Και ως αποζημίωση για 

κάθε πάσσαλο ορίστηκε ένας στατήρας. Και αφού αυτοί 

καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κατέφυγαν στους ναούς 

ως ικέτες λόγω της βαριάς χρηματικής ποινής, για να πληρώσουν το 

πρόστιμο ύστερα από συμφωνία, ο Πειθίας (διότι συνέβαινε να είναι 

και βουλευτής) πείθει [τους Κερκυραίους] να εφαρμόσουν το νόμο. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 24: «Ο Θουκυδίδης είχε πλήρη επίγνωση … 

ακούγοντάς τα από άλλους». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) στασιαστής: Ένοπλοι στασιαστές κατέλαβαν το κτίριο της εθνικής 

ραδιοφωνίας και έστειλαν απειλητικό μήνυμα στην κυβέρνηση. 

εχέγγυο: Η υγιεινή διατροφή, ο επαρκής ύπνος, η αποφυγή των 

καταχρήσεων και η άσκηση αποτελούν τα εχέγγυα της μακροζωίας.   

ανέφικτο: Κανείς δεν πρέπει να βάζει ανέφικτους στόχους στη ζωή 

του, γιατί η αδυναμία πραγματοποίησής τους θα τον απογοητεύσει. 

υπαγωγή: Η υπαγωγή της περίπτωσής του στη γενικότερη κατηγορία 

των ατόμων με σοβαρά ψυχικά προβλήματα βοήθησε σε μια 

σωστότερη αντιμετώπιση του ταραγμένου ψυχισμού του.  

επίκειται: Οι φήμες πως επίκειται μεγάλος σεισμός στην περιοχή 

οδήγησαν πολλούς ανθρώπους να διανυκτερεύσουν χθες στο 

ύπαιθρο. 
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β)  προσποιῆσαι: προσποίησις, ποιητικός, ἀποποίησις, ποιητής 

ἀποστήσωσιν: αποστασία, αποστάτης, στάσις, στήνω 

καταδουλοῦν: δουλέμπορος, δουλεία, δουλεύω 

τέμνειν: τομή, τμήμα, τμητός, διατομή, περιτομή 

ταξάμενοι: διαταγή, παράταξις, διατακτική, υποταγή, διάταγμα 
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Λύσεις                /                       0-1054 

ΘΕΜΑ 85Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28 - 29 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και ο Λύσανδρος έδωσε αμέσως σήμα να πλέουν με τη μέγιστη 

ταχύτητα, και συμπορευόταν και ο Θώρακας με το πεζικό. Και ο 

Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, 

έδωσε σήμα [στους ναύτες] να τρέξουν αμέσως στα πλοία.  Επειδή, 

όμως, ήταν διασκορπισμένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με δυο 

σειρές κωπηλάτες, άλλα με μία και άλλα εντελώς άδεια. Και η μεν 

τριήρης του Κόνωνα και άλλες επτά τριγύρω του με πλήρη επάνδρωση 

ανοίχτηκαν όλες μαζί στο πέλαγος, καθώς και η Πάραλος, τις άλλες, 

όμως, όλες ο Λύσανδρος τις κυρίευσε στην ακτή. Επίσης, τους 

περισσότερους άνδρες τους συνέλαβε στην στεριά˙ κάποιοι κατέφυγαν 

στα μικρά οχυρά. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 32: «Επίσης … εκείνους τους ίδιους ανθρώπους 

που είχαν αδικήσει». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά 

ἒφυγον -ας φυγάς 
ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή 

διεφθαρμένων -ά διαφθορά 
ἒλαβε -ίς λῆψις 

ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία 
 

β)  συμπλήρωμα: πλήρεις 

παραλήπτης: ἒλαβε(ν) 

γεωμετρία: γῇ  

διαφυγή: ἒφυγον 

ιστός: ἱστία 

 

GROUP O
PM

H





Λύσεις                /                       0-1145 

ΘΕΜΑ 99Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71 - 72 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αφού, λοιπόν, έκαναν αυτό [το φόνο των δημοκρατικών] και κάλεσαν 

τους Κερκυραίους σε συνέλευση, είπαν ότι αυτή τους η πράξη και ήταν 

ό, τι το καλύτερο και ότι δε θα υποδουλώνονταν με κανένα τρόπο πια 

από τους Αθηναίους, και στο εξής μένοντας ουδέτεροι να μη δέχονται 

κανέναν από τους δύο παρά με ένα μόνο πλοίο, ενώ πλοία σε 

μεγαλύτερο αριθμό να τα θεωρούν εχθρικά. Και αφού μίλησαν, 

ανάγκασαν [τους Κερκυραίου] να επικυρώσουν την πρότασή τους. 

Στέλνουν, επίσης, και στην Αθήνα αμέσως πρέσβεις, για να δώσουν 

εξηγήσεις γι’ αυτά που είχαν γίνει πως ήταν συμφέροντα [για τους 

Αθηναίους] και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην 

προβαίνουν σε καμία εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει κάποια 

αντεκδίκηση. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 20: «Αυτή η ηγεμονική δύναμη … σε 

πανωλεθρία». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) νεώριο: νηί 

νεωτερισμός: νεωτερίζοντας 

σύλληψη: ξυλλαβόντες 

φυγάδευση: καταπεφευγότας, καταφεύγει 

άφιξη: ἀφικομένης 

 

β)  συγκαλῶ: σύν + καλῶ, μηδέτερος: μηδέ + ἕτερος, ξυμφέρω: σύν ή 

ξύν + φέρω, ἀνεπιτήδειος: ἀνά + ἐπιτήδειος, ξυλλαμβάνω: σύν ή ξύν + 

λαμβάνω. 
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Λύσεις                /                       0-1178 

ΘΕΜΑ 106Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30 - 32 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και την ίδια μέρα που έκανε αυτά, έστειλε τον Θεόπομπο, τον πειρατή 

από τη Μίλητο, στη Σπάρτη, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος τα 

ανακοίνωσε, αφού έφτασε την τρίτη μέρα. Μετά από αυτά ο 

Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους, τους προέτρεψε να 

συσκεφθούν για τους αιχμαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν 

πολλές κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήματα 

πολέμου που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα είχαν αποφασίσει με 

ψηφοφορία να κάνουν, εάν νικούσαν στη ναυμαχία, να ακρωτηριάσουν 

δηλαδή το δεξί χέρι όλων των αιχμαλώτων, και ότι, όταν συνέλαβαν δύο 

τριήρεις, μία από την Κόρινθο και μία από την ΄Ανδρο, πέταξαν από 

αυτές όλους τους άνδρες στη θάλασσα. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Χρονική κατάταξη των βιογραφικών στοιχείων του Ξενοφώντα: β), α), 

γ), δ), ε). 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1.ζ. – 2.δ. – 3.γ. – 4.β. – 5.στ. 

β)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά 
κατειργάσατο -τήριον ἐργαστήριον 

βουλεύεσθαι -μά βούλευμα 

παρανενομήκεσαν -ία παρανομία 
ἒπεμψε -ή πομπή 

ἀφικόμενος -ίς ἂφιξις 
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Λύσεις                /                       0-1262 

ΘΕΜΑ 132Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72 - 73 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και όταν ήλθαν [οι πρέσβεις], αφού συνέλαβαν οι Αθηναίοι και τους 

πρέσβεις ως υποκινητές στάσης και όσους έπεισαν, τους συγκέντρωσαν 

για ασφάλεια στην Αίγινα. Στο μεταξύ, αφού ήρθε ένα κορινθιακό πλοίο 

και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, αυτοί από τους Κερκυραίους που ήταν 

κύριοι της πολιτικής κατάστασης επιτίθενται στους δημοκρατικούς και 

νίκησαν με μάχη. Και όταν ήρθε η νύχτα, οι μεν δημοκρατικοί 

κατέφυγαν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και, 

αφού συγκεντρώθηκαν εκεί, εγκαταστάθηκαν και κατείχαν επίσης και 

το Υλλαϊκό λιμάνι. Οι άλλοι δε κατέλαβαν και την αγορά, όπου ακριβώς 

κατοικούσαν οι περισσότεροι από αυτούς, και το λιμάνι που ήταν κοντά 

σ’ αυτήν και βλέπει προς την [απέναντι] στεριά. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 21: «Σε αρκετά σημεία του έργου του … για τον 

πόλεμο». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1.δ. – 2.ζ. – 3.στ. – 4.β. – 5.α. 

β)  1.ζ. – 2.ε. – 3.στ. – 4.β. – 5.α. 
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Λύσεις                /                       0-1270 

ΘΕΜΑ 137Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1 - 2 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και όταν (ο Λύσανδρος) ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλεε 

εναντίον του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Και οι κάτοικοί τους τον 

υποδέχονταν, αφού άφησαν ελεύθερους ύστερα από επίσημη 

συμφωνία τους φρουρούς των Αθηναίων. Όμως, αυτοί που πρόδωσαν 

στον Αλκιβιάδη το Βυζάντιο, τότε μεν κατέφυγαν στον Πόντο, ύστερα δε 

στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες. Και ο Λύσανδρος έστελνε στην 

Αθήνα  και τους φρουρούς των Αθηναίων, και αν έβλεπε κάπου και 

κάποιον άλλο Αθηναίο, παρέχοντας ασφάλεια σ’ εκείνους που έπλεαν 

μόνο προς τα κει και όχι αλλού, γιατί ήξερε ότι όσο περισσότεροι 

συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον Πειραιά, τόσο 

γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 30: «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική … σε 

τεχνικά θέματα και θεσμούς». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) αφετηρία: ἀφέντες 

επίδοση: προδόντες, διδούς 

είδηση: εἰδώς 

σύλλογος: συλλεγῶσιν 

εφαρμόζω: ἁρμοστήν 

β)  

Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 
προδόντες προδοσία προδοτικός 

συλλεγῶσιν συλλογή συλλεκτικός 

κατεστήσατο κατάσταση καταστατικός 
ναῦς ναυτοσύνη ναυτιλιακός 

ὑπεδέχοντο υποδοχή δεκτικός 
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Λύσεις                /                       0-1380 

ΘΕΜΑ 151Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3 - 4 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ώστε, εκείνη τη νύχτα κανείς δεν κοιμήθηκε, επειδή πενθούσαν όχι μόνο 

αυτούς που είχαν χαθεί, αλλά πολύ περισσότερο ακόμη οι ίδιοι τους 

εαυτούς τους, γιατί νόμιζαν ότι θα πάθουν τα ίδια που έκαναν και στους 

Μηλίους, που ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων, όταν τους νίκησαν με 

πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και της 

Τορώνης και της Αίγινας και σε πολλούς άλλους από τους Έλληνες. Και 

την επόμενη μέρα κάλεσαν εκκλησία του δήμου, στην οποία 

αποφασίστηκε να επιχωματώσουν  τα λιμάνια εκτός από ένα, και να 

επισκευάζουν τα τείχη και να τοποθετούν φρουρές και να 

προετοιμάζουν την πόλη σε όλα τα άλλα σαν για πολιορκία. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 29: «Ο πατέρας του Γρύλλος … γνωρίστηκε με 

τον Σωκράτη.» και σελ. 30: «Δύο ιστορικές μορφές … της συμπεριφοράς 

του». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1,3,7 με το α) – 2,6 με το β). 

 

β) άφιξη: ἀφικομένης 

αστυφιλία: ἂστυ 

απώλεια: ἀπολωλότας 

πάθος: πείσεσθαι 

παρουσία: ὂντας 
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