


Λύσεις                /                       0-1389 

ΘΕΜΑ 159Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1 - 3 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και όταν έγινε υποχώρηση αργά το απόγευμα*, επειδή φοβήθηκαν οι 

ολιγαρχικοί μήπως οι δημοκρατικοί, αφού επιτεθούν, καταλάβουν με 

αιφνιδιαστική έφοδο το ναύσταθμο και τους σκοτώσουν, πυρπολούν τα 

σπίτια γύρω από την αγορά και τις πολυκατοικίες, για να μη γίνει 

έφοδος, χωρίς να λυπούνται ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα, ώστε και 

πολλές περιουσίες των εμπόρων κάηκαν εντελώς και η πόλη κινδύνευσε 

να καταστραφεί στο σύνολό της, αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με 

κατεύθυνση προς αυτήν. Και αυτοί, αφού σταμάτησαν τη μάχη, καθώς 

και οι δύο παρατάξεις απείχαν από πολεμικές ενέργειες, ήταν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας σε επιφυλακή.  

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 21: «Δεν θα ήταν ορθό … μια διαταγή 

πρωτοφανή». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) φυτικός: φύσιν 

ανατρεπτικός: τροπῆς 

αλλοτρίωση: ἀλλοτρίας 

ακίνδυνος: ἐκινδύνευσε 

λαθραίος: λαθόντες 

 

β) διαλείπω: διά + λείπω, ξυνεπιλαμβάνομαι: ξύν ή σύν + ἐπί + 

λαμβάνομαι,  ἐμπίπρημι: ἐν + πίμπρημι, κατακαίομαι: κατά + 

καίομαι, ἐπίφορος: ἐπί + φέρω. GROUP O
PM
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Λύσεις                /                       0-1759 

ΘΕΜΑ 182Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16 - 19 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, ο Θηραμένης είπε στην εκκλησία του 

δήμου ότι, αν θέλουν να στείλουν αυτόν στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει, 

αφού μάθει για ποιους από τους δύο λόγους οι Λακεδαιμόνιοι 

επιμένουν για την κατεδάφιση των τειχών, επειδή θέλουν να 

υποδουλώσουν την πόλη ή ως εγγύηση. Όμως, αφού στάλθηκε, 

χρονοτριβούσε κοντά στο Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο, 

καιροφυλακτώντας πότε οι Αθηναίοι επρόκειτο, λόγω έλλειψης όλων 

ανεξαιρέτως των τροφίμων, να συμφωνήσουν με οποιαδήποτε πρόταση 

θα τους έκανε κανείς. Και όταν επέστρεψε τον τέταρτο μήνα, 

ανακοίνωσε στην εκκλησία του δήμου ότι ο Λύσανδρος τον κρατούσε ως 

τότε, στη συνέχεια του είπε να πάει στη Σπάρτη. Γιατί δεν ήταν ο ίδιος [ο 

Λύσανδρος] αρμόδιος γι’ αυτά που τον ρωτούσε, αλλά οι έφοροι.  

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

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

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) ἀντέχω: ἀντί + ἒχω, ἐπιλείπω: ἐπί + λείπω, ἀπαγγέλλω: ἀπό + 

ἀγγέλλω,  αὐτοκράτωρ: αὐτός + κρατῶ,  ἐξαιρῶ: ἐκ (ἐξ) + αἱρῶ. 
 

β) 1.δ. – 2.α. – 3.ζ. – 4.γ. – 5.β. 
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Λύσεις                /                       0-2180 

ΘΕΜΑ 192Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1 - 4 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και την επόμενη μέρα ο Νικόστρατος, ο γιος του Διειτρέφη, στρατηγός 

των Αθηναίων, καταφθάνει σε βοήθεια από τη Ναύπακτο με δώδεκα 

πλοία και πεντακόσιους οπλίτες Μεσσηνίους. Και διαπραγματευόταν 

μια συμφωνία και τους πείθει να συμφωνήσουν μεταξύ τους να 

δικάσουν δέκα άνδρες, τους πρωταίτιους, οι οποίοι δεν έμειναν πια 

εκεί, και οι άλλοι να παραμείνουν, αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους 

και με τους Αθηναίους, υπό τον όρο να θεωρούν τους ίδιους εχθρούς 

και φίλους. Και εκείνος μεν, αφού έκανε αυτά, επρόκειτο να 

αποπλεύσει. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 21: «Το πρότυπο του ηγέτη … τις θαλάσσιες 

συγκοινωνίες)». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1.ε – 2.α – 3.β – 4.ζ – 5.γ. 

β) ποιησαμένους: ποιητής, ποίημα, ποίησις, ποιητικός 

πράξας: άπρακτος, πράγμα, πρακτικός, διάπραξη, ἀπράγμων 

καταλιπεῖν: εγκατάλειψη, ελλιπής, έλλειψη, ελλειπτικός  

πληρώσαντες: πληρότης, πλήρης, εκπληρώνω, αποπλήρωση 

ἒλαβεν: λῆψις, παραλαβή, χειρολαβή, παραλήπτης 
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Λύσεις                /                       0-2417 

ΘΕΜΑ 217Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18 - 21 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι Λακεδαιμόνιοι, όμως, αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν ελληνική 

πόλη που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες, όταν η Ελλάδα διέτρεχε 

τους μεγαλύτερους κινδύνους, αλλά δέχονταν να συνάψουν ειρήνη με 

τον όρο [οι Αθηναίοι], αφού γκρεμίσουν και τα Μακρά Τείχη και αυτά 

του Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία εκτός από δώδεκα  και 

δεχθούν την επιστροφή των εξόριστων, έχοντας τους ίδιους εχθρούς και 

φίλους με τους Λακεδαιμονίους, να τους ακολουθούν [στις εκστρατείες] 

και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τυχόν τους οδηγούν. Και ο 

Θηραμένης και οι απεσταλμένοι που τον συνόδευαν, γύρισαν πίσω  

στην Αθήνα με αυτούς τους όρους.  

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 33: «Τα δημοφιλέστερα έργα του … και τα 

ρομαντικά στοιχεία της». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) 1ε. – 2.δ – 3.ζ – 4.α – 5.β. 

β)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐπανέφερον -α ἐπαναφορά 
ἀνδραποδιεῖν -όν ἀνδράποδον 

ἒπεμψεν -ή πομπή 
ἀγγελοῦντα -μα ἂγγελμα 

ἐρωτώμενοι -ις ἐρώτησις 
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Λύσεις                /                       0-2508 

ΘΕΜΑ 242Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50 - 51 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

«Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη [τέτοιου] 

όπως πρέπει [να είναι], αν βλέπει τους φίλους του να εξαπατώνται,  να 

μην [το] επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ 

που έχουν σταθεί ισχυρίζονται ότι δεν θα μας [το] επιτρέψουν, αν 

αθωώσουμε έναν άνδρα που βλάπτει φανερά την ολιγαρχία. Ορίζεται, 

βέβαια, στους καινούριους νόμους να μη θανατώνεται κανείς από 

αυτούς που ανήκουν στους τρεις χιλιάδες [πολίτες] χωρίς τη δική σας 

ψήφο˙ γι’ αυτούς, όμως, που είναι έξω από τον κατάλογο αρμόδιοι να 

είναι οι τριάκοντα να τους θανατώσουν. Εγώ, λοιπόν», είπε, «βγάζω 

αυτόν εδώ τον Θηραμένη από τον κατάλογο, με τη σύμφωνη γνώμη 

όλων μας ανεξαιρέτως. Και αυτόν», είπε, «εμείς τον καταδικάζουμε σε 

θάνατο.» 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 31 - 32: «Με τη σαφήνεια … της συμφορά τους 

στα Λεύκτρα». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά 
ἐξαλείφω -ή ἀλοιφή 

ἐπιτρέπειν -ος τρόπος 
διαψηφίζεσθαι -μα ψήφισμα 

ἡγησάμενος -μών ἡγεμών 

ὁρῶν -ις ὃρασις 

 

β) προσέρχομαι: προς +  ἒρχομαι, διαλέγομαι: διά + λέγομαι, 

ἐφίσταμαι: ἐπί + ἳσταμαι, ἀνίημι: ἀνά + ἳημι, κατάλογος: κατά + λέγω. 
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Λύσεις                /                       0-2627 

ΘΕΜΑ 255Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76 - 77 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ενώ, λοιπόν, η διαμάχη βρισκόταν σ’ αυτό το σημείο, την τέταρτη ή 

πέμπτη μέρα μετά την μεταφορά των ανδρών στο νησί, καταφθάνουν 

[στην Κέρκυρα] τα πλοία των Πελοποννησίων, πενήντα τρία στον 

αριθμό, από την Κυλλήνη, όπου ήταν αγκυροβολημένα μετά την 

επιστροφή τους από την Ιωνία. Και ναύαρχός τους  ήταν ο Αλκίδας, 

όπως και προηγουμένως, επέβαινε δε [μαζί του] ως σύμβουλός του και 

ο Βρασίδας. Και αφού αγκυροβόλησαν στα Σύβοτα, λιμάνι της 

ηπειρωτικής χώρας, έπλεαν μόλις ξημέρωσε εναντίον της Κέρκυρας. Οι 

δε [δημοκρατικοί], εξαιτίας της πολλής ταραχής και επειδή φοβούνταν 

και αυτά που συνέβαιναν στην πόλη και τη θαλάσσια επίθεση [του 

εχθρικού στόλου], άρχισαν να προετοιμάζουν αμέσως εξήντα πλοία και, 

όσα κάθε φορά επανδρώνονταν,  τα έστελναν εναντίον των εχθρών. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 24: «Για τους λόγους … και από την αντίθετη 

άποψη». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) ποιουμένων: αποποίηση, ποιητικός, ποίημα, αντιποίηση, 

μεταποιητικός 

 

β) σποραδικός: σποράδες 

διάκοσμος: κόσμος 

αταξία: ἐτάξαντο 

γένεση: παραγίγνονται, ἐπιγενέσθαι 

εκπομπή: ἐξέπεμπον 
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Λύσεις                /                       0-2725 

ΘΕΜΑ 272Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52 - 55 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Όταν άκουσε αυτά ο Θηραμένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: 

«Εγώ», είπε, «άντρες, σας ικετεύω σε ό, τι πιο δίκαιο υπάρχει, να μην 

είναι στη  εξουσία του Κριτία να διαγράφει ούτε εμένα ούτε όποιον 

θέλει από εσάς, αλλά να κρινόμαστε και εσείς και εγώ σύμφωνα με 

αυτόν το νόμο, τον οποίο ακριβώς αυτοί σύνταξαν σχετικά μ’ αυτούς 

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Μα τους θεούς», είπε, «δεν 

αγνοώ βέβαια και τούτο, ότι, δηλαδή, δε θα μου είναι χρήσιμος αυτός 

εδώ ο βωμός, αλλά θέλω και τούτο να αποδείξω, ότι αυτοί είναι όχι 

μόνο πολύ άδικοι προς τους ανθρώπους, αλλά και πολύ ασεβείς προς 

τους θεούς. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 32: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του … και 

παρέβησαν τους όρκους τους». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) αλοιφή: ἐξαλείφειν, εὐεξαλειπτότερον 

ευσέβεια: ἀσεβέστατοι 

παράδειγμα: ἐπιδεῖξαι 

άνανδρος: ἂνδρες 

φήμη: ἒφη 

  

β) 1.δ. – 2.ε. - 3.ζ. - 4.α. – 5.γ.    
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Λύσεις                /                       0-3128 

ΘΕΜΑ 306Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1 - 4 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και οι μεν Κερκυραίοι, επειδή έκαναν επιθέσεις άτακτα και με λίγα 

πλοία, δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους. Οι δε Αθηναίοι, επειδή 

φοβούνταν το μεγαλύτερο αριθμό [των εχθρικών πλοίων] και την 

περικύκλωση, δεν έκαναν επίθεση στα παρατεταγμένα εναντίον τους 

πλοία ούτε στο σύνολό τους ούτε στο μέσο τους, αλλά, αφού 

επιτέθηκαν σε μία πτέρυγα, καταβυθίζουν ένα πλοίο. Και ύστερα από 

αυτά, αφού οι εχθροί σχημάτισαν κυκλική παράταξη, έπλεαν γύρω-

γύρω και προσπαθούσαν να προκαλέσουν σύγχυση. Καθώς, όμως, το 

αντιλήφθηκαν αυτοί [οι Πελοποννήσιοι] που ήταν παρατεταγμένοι 

κοντά στους Κερκυραίους και επειδή φοβήθηκαν μήπως γίνει αυτό που 

συνέβη στη Ναύπακτο, σπεύδουν σε βοήθεια και, αφού 

συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα πλοία, έκαναν την ίδια στιγμή επίθεση 

εναντίον των Αθηναίων. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 21: «Σε αρκετά σημεία … για τον πόλεμο». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  

Ενέργεια ή 
κατάσταση 

Πρόσωπο που 
ενεργεί 

Αποτέλεσμα 
ενέργειας 

ποίησις ποιητής ποίημα 
πτῶσις - παράπτωμα 

 

β) ναυμαχία: ναυμαχέω - ῶ 

πλῆθος: πληθύνω 

κύκλος: κυκλόω - ῶ 

ἐπίπλους: πλέω 

δύσις: δύω 
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Λύσεις                /                       0-3197 

ΘΕΜΑ 389Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 - 21 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Διότι εμείς και έχουμε χορέψει με σας και έχουμε πάει στα ίδια σχολεία 

και έχουμε πολεμήσει από κοινού και πολλούς κινδύνους έχουμε 

περάσει μαζί σας και στην ξηρά και στη θάλασσα για την κοινή σωτηρία 

και ελευθερία και των δυο μας. Στο όνομα των θεών των γονιών μας και 

[στο όνομα] της συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας και της φιλίας - 

γιατί πολλοί [από εμάς]  έχουμε τέτοιους δεσμούς μεταξύ μας - 

σεβόμενοι και θεούς και ανθρώπους, πάψτε να κάνετε κακό στην 

πατρίδα και μην υπακούετε στους ασεβέστατους Τριάκοντα, οι οποίοι, 

για τα προσωπικά τους κέρδη, έχουν σκοτώσει μέσα σε οκτώ μήνες 

σχεδόν περισσότερους  Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι 

πολεμώντας δέκα χρόνια. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

α) Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 32 – 33: «Η αναγνώριση … της ελληνιστικής 

εποχής». 

β) Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 33: «Τα Ελληνικά … 411-362 π.Χ.». 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) διακήρυξη: κῆρυξ 

εκστρατεία: συστρατιῶται 

άσωτος: σωτηρίας 

αναιδής: αἰδούμενοι 

δεοντολογία: δεῖν 

 

β) 1.δ – 2.ε – 3.γ – 4.β – 5.α 
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Λύσεις                /                       0-3332 

ΘΕΜΑ 396Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81, 1 - 3 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι Κερκυραίοι δε, όταν αντιλήφθηκαν ότι τα αθηναϊκά πλοία πλησίαζαν 

και ότι τα εχθρικά είχαν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσήνιους που μέχρι 

τότε ήταν έξω, τους οδήγησαν στην πόλη και, αφού διέταξαν τα 

καράβια, τα οποία είχαν επανδρώσει, να πλεύσουν γύρω-γύρω προς το 

Υλλαϊκό λιμάνι, καθώς αυτά έκαναν τον γύρο [της πόλης], κάθε φορά 

που έπιαναν κάποιον αντίπαλό τους, τον σκότωναν.  Και, αφού 

αποβίβαζαν από τα πλοία όσους είχαν πείσει να επιβιβαστούν, τους 

σκότωναν. Ακόμα, αφού πήγαν στο Ηραίο, έπεισαν περίπου πενήντα 

άνδρες από τους ικέτες να δεχθούν να δικαστούν και όλους τους 

καταδίκασαν σε θάνατο. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 22: «Και ο πολίτης … συγγενείς και φίλους». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  

Ενέργεια ή 
κατάσταση 

Πρόσωπο που 
ενεργεί 

Αποτέλεσμα 
ενέργειας 

διαφθορά διαφθορεύς - 

παρακέλευσις κελευστής κέλευσμα 

 

β) εὐθύς: εὐθύνω 

οἶκος: οἰκέω - ῶ 

ἱκέτης: ἱκετεύω 

δίκη: δικάζω  

θάνατος: θνῄσκω 
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Λύσεις                /                       0-3361 

ΘΕΜΑ 400Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 - 22 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Την επόμενη μέρα οι Τριάκοντα, φυσικά πολύ ταπεινωμένοι και 

εγκαταλελειμμένοι, συγκεντρώθηκαν στον τόπο των συνεδριάσεων˙ 

αλλά και ο καθένας από τους «τρεις χιλιάδες», σε όλα τα σημεία όπου 

είχαν τοποθετηθεί, φιλονικούσαν μεταξύ τους. Γιατί όσοι, βέβαια, είχαν 

διαπράξει  κάποιο σοβαρότερο αδίκημα και φοβούνταν, υποστήριζαν 

έντονα πως δεν έπρεπε να υποχωρούν στους  στασιαστές του Πειραιά. 

Όσοι, όμως, πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει κανένα αδίκημα και οι 

ίδιοι σκέφτονταν και προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους άλλους ότι 

δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπομένουν αυτές τις συμφορές και 

έλεγαν ότι δεν έπρεπε να υπακούουν στους Τριάκοντα, ούτε να τους 

επιτρέπουν να καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος αποφάσισαν με 

ψηφοφορία να καθαιρέσουν εκείνους και να εκλέξουν άλλους.  

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

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

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) εξουσία: ἐξόν 

αναίσχυντος: αἲσχιστον 

υστεροβουλία: ὑστεραίᾳ 

συντονισμός: ἐντόνως 

ύφεση: καθυφίεσθαι 

  

β) 1.δ – 2.ε – 3.α – 4.β – 5.γ. 
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Λύσεις                /                       0-4033 

ΘΕΜΑ 425Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37 - 39 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αφού, όμως, αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίμονα, έστελναν τώρα 

[αντιπροσώπους] και οι ολιγαρχικοί από την πόλη, λέγοντας ότι αυτοί 

μεν παραδίδουν και τα τείχη που κατέχουν και τους εαυτούς τους στους 

Λακεδαιμόνιους, για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Έλεγαν, όμως, ότι 

είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά, εφόσον 

ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι των Λακεδαιμονίων, να παραδώσουν και 

τον Πειραιά και την Μουνιχία. Αφού άκουσαν, λοιπόν, όλους αυτούς οι 

έφοροι και η μικρή συνέλευση, έστειλαν δεκαπέντε άντρες στην Αθήνα 

και τους έδωσαν εντολή με τη συνεργασία του Παυσανία να [τους] 

συμφιλιώσουν όπως μπορούσαν καλύτερα. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 29 – 30: «Ο Ξενοφών, έμπειρος στρατιωτικός 

πλέον, … και δικαιολογημένη» και «Η προσέγγιση Αθηναίων … ήταν 

πολύ γνωστό». 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

λέγοντας: λόγος, αντιλογία, λεκτικός, λέξις, πολυλογία 

χρῆσθαι: χρηστικός, αχρησία, άχρηστος, χρήσιμος, χρῆμα 

ἀξιοῦν: ἀξίωσις, άξιος, ανάξιος, αξιόγραφα, υπεραξία 

ἀκούσαντες: ακοή, άκουσμα, ακουστικός 

ἒχειν: σχῆμα, σχετικός, σχέσις, ἕξις, σχεδόν, κατοχή, αποχή, 

συμμετοχή 
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Λύσεις                /                       0-5864 

ΘΕΜΑ 423Ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81, 3 - 5 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Και για επτά μέρες, όσο έμεινε ο Ευρυμέδοντας αφότου ήρθε με τα 

εξήντα πλοία, οι Κερκυραίοι σκότωναν αυτούς από τους συμπολίτες 

τους που θεωρούνταν ότι είναι εχθροί τους, και παρόλο που 

ισχυρίζονταν ότι τιμωρούσαν όσους προσπαθούσαν να καταλύσουν τη 

δημοκρατία, όμως βρήκαν το θάνατο και μερικοί για προσωπικές έχθρες 

και άλλοι από τους οφειλέτες τους για χρήματα που τους χρωστούσαν. 

Και διαπράχθηκαν κάθε είδους φόνοι και τίποτα δεν παραλείφθηκε που 

να μην έγινε, απ’ όσα συνηθίζεται να γίνονται σε τέτοιες περιστάσεις. 

Και μάλιστα ο πατέρας σκότωνε το παιδί του και από τα ιερά 

απομακρύνονταν [οι ικέτες] και σκοτώνονταν μπροστά σ’ αυτά, και 

μερικοί άλλοι, αφού περικλείστηκαν από τείχος, πέθαναν μέσα στο ιερό 

του Διονύσου. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 21: «Το πρότυπο του ηγέτη … τις θαλάσσιες 

συγκοινωνίες)». 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) γιγνόμενα: γένεσις, γένος, ἀγενής, εὐγενής   

παρέμεινε: παραμονή, αναμονή, διαμονή, υπομονή 

ἐδύναντο: δύναμις, αδύναμος, δυνατότητα, δυναμική 

ναυσί: νηολόγιο, ναυτοσύνη, νεώριο, ναύτης, ναυτικός 

δοκοῦντας: δόξα, ἀδόκητος, άδοξος, δοξολογία 

β)  

Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα 
Ουσιαστικά 

καταλύουσιν -της καταλύτης 

διέφθειρον -ά διαφθορά 
ἐπείσθησαν -ώ πειθώ 

περιοικοδομηθέντες -μα οικοδόμημα 
ἀνηλοῦντο -σις ἀναίρεσις 

GROUP O
PM

H





Λύσεις                /                       0-6413 

ΘΕΜΑ 464Ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39 - 41 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

«Εγώ» είπε «άντρες από την πόλη, σας συμβουλεύω να γνωρίσετε τον 

εαυτό σας. Και μπορείτε να [τον] γνωρίσετε καλύτερα, εάν 

αναλογιστείτε για ποιο λόγο εσείς πρέπει να έχετε τόσο μεγάλες 

αξιώσεις, ώστε να επιδιώκετε να μας κυβερνάτε. Ποιο από τα δύο; Είστε 

ίσως πιο δίκαιοι; Αλλά ο λαός, παρόλο που είναι πιο φτωχός από σας, 

ποτέ μέχρι τώρα δεν σας αδίκησε λόγω χρημάτων. Αντίθετα εσείς, αν 

και είστε πλουσιότεροι από όλους, πολλά και αισχρά έχετε κάνει με 

σκοπό τα κέρδη. Επειδή, λοιπόν, δε σας ταιριάζει η δικαιοσύνη, 

σκεφθείτε αν τυχόν πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία [σας]. Και ποια 

κρίση θα ήταν καλύτερη γι’ αυτό παρά το πώς πολεμήσαμε μεταξύ μας; 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 29: «Ο φίλος του Πρόξενος … στα παράλια του 

Αιγαίου». 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α) ἀκρόπολις: ἂκρον + πόλις, σύμμαχος: σύν + μάχομαι,  περιελαύνω: 

περί + ἐλαύνω,  παραδίδωμι: παρά + δίδωμι,  ἀπέρχομαι: ἀπό + 

ἕρχομαι. 

 

β) εισιτήριο: ἀπιόντες 

αφροσύνη: φρονητέον 

πλούτος: πλουσιώτεροι 

διακριτικότητα: κρίσις 

δήγμα: δάκνοντας 
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