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ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (530)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου… ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) ὁρµώµενοι, ἐπέπλεον, ναυµαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους του κειµένου ένα
οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας,
χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
αἱροῦσι
ἡγεῖτο
ἐποίουν

κατάληξη
-ις
-µών
-τής

οµόρριζα ουσιαστικά

1

προσβαλόντες
διήρπασαν

-ή
-ή
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.) στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. Πήρε
καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα και για
την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα των
ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) ὁρµώµενοι  ορµητήριο (εξόρµηση, ορµητικός) ἐπέπλεον  απόπλους
(πλοίο, πλεύση), ναυµαχίαν  ναύτης (από το α΄ συνθετικό) / µαχητής (από το β΄
συνθετικό), πλοίων  πλοιάριο (πλοίαρχος, πλοιοκτήτης), πόλεις  πολίτης
(πολιτεία, ακρόπολη)
β)
ρηµατικοί τύποι
αἱροῦσι
ἡγεῖτο
ἐποίουν
προσβαλόντες
διήρπασαν

κατάληξη
-ις
-µών
-τής
-ή
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
αἵρεσις
ἡγεµών
ποιητής
προσβολή
διαρπαγή

3

ΘΕΜΑ 2ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (536)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου… ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) ποιητής, ποίησις, ποίηµα, παιδαγωγός, λογαχός: Να κατατάξετε τις
παραπάνω ετυµολογικά συγγενείς προς τα ρήµατα του κειµένου ἐποίουν και
ἀνήγοντο λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη,
ανάλογα µε το τι σηµαίνει καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση

πρόσωπο που ενεργεί

αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
β) βασιλεύς, ναυµαχία, στρατηγός, σύµµαχος, κράτος: Να γράψετε για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5

4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον, ήλθε
σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας
(399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396
π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον
ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.)
εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
3. α)
ενέργεια ή κατάσταση
ποίησις

πρόσωπο που ενεργεί
ποιητής

αποτέλεσµα ενέργειας
ποίηµα

παιδαγωγός
λογαχός
β) βασιλεύς  βασιλεύω, ναυµαχία  ναυµαχῶ, στρατηγός  στρατηγῶ,
σύµµαχος  συµµαχῶ, κράτος  κρατῶ
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ΘΕΜΑ 4ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (554)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα κατά
χρονική σειρά:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού
του Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) αναγωγή, διασκευή, παρουσία, βλήµα, αρπακτικός: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἀνάγοµαι, πάρειµι, προσβάλλω, διαρπάζω, ἀφίηµι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. β, δ, α, ε, γ
3. α) αναγωγή: ἀνήγοντο, διασκευή: παρεσκευάζοντο, παρουσία: παρῆσαν-οὖσανἦν, βλήµα: προσβαλόντες, αρπακτικός: διήρπασαν
β) ἀνάγοµαι: ἀνὰ + ἄγοµαι, πάρειµι: παρὰ + εἰµί, προσβάλλω: πρὸς + βάλλω,
διαρπάζω: διὰ + ἁρπάζω, ἀφίηµι: ἀπὸ + ἵηµι
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ΘΕΜΑ 5ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (598)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή την απόφασή
τους.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη (δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν):
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. προσαιροῦµαι
2. ἀφίσταµαι
3. παραπλέω
4. ἀνάγοµαι
5. ἐπιτήδεια

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) αποστατώ
β) πλέω κατά µήκος των ακτών
γ) ανοίγοµαι στην ανοιχτή θάλασσα
δ) εφόδια
ε) εκλέγω επιπλέον
στ) κάνω αγωγή
ζ) υποµένω
Μονάδες 5
8

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη
(δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐκπλέω
2. ἡγοῦµαι
3. πολέµιος
4. πλούσιος
5. πλήρης

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) φίλιος
β) πένης
γ) κενός
δ) εἰσπλέω
ε) ἕποµαι
στ) πληρῶ
ζ) πολύς
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29 και 30: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών, και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη. […]
Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός
εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ε, 2α, 3β, 4γ, 5δ
β) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 7ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (1776)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε για καθεµία από τις λέξεις της Α’ στήλης ένα παράγωγο
επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε την κατάληξη που δίνεται στη Β’
στήλη.
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
βασιλεὺς
Ῥόδος
σύµµαχος
ἄλλος
στρατηγὸς

Β’ ΣΤΗΛΗ
Γ’ ΣΤΗΛΗ
κατάληξη παράγωγο επίθετο
-ειος
-ιος
-ικος
-οῖος
-ικος
Μονάδες 5
11

β) Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό (Β’ στήλη) και επίθετο (Γ’ στήλη)
(απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από
τις λέξεις της Α’ στήλης.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ουσιαστικά
ἡγεῖτο
ἐποίουν
αἱροῦσι
ἀφεστηκυίας
πόλεις

Γ’ ΣΤΗΛΗ
επίθετα

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α)
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
βασιλεὺς
Ῥόδος
σύµµαχος
ἄλλος
στρατηγὸς

Β’ ΣΤΗΛΗ
κατάληξη
-ειος
-ιος
-ικος
-οῖος
-ικος

Γ’ ΣΤΗΛΗ
παράγωγο επίθετο
βασίλειος
Ῥόδιος
συµµαχικὸς
ἀλλοῖος
στρατηγικὸς
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β)
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ἡγεῖτο
ἐποίουν
αἱροῦσι
ἀφεστηκυίας
πόλεις

Β’ ΣΤΗΛΗ
ουσιαστικά
ηγέτης
ποίηση
αίρεση
στάση
πολίτης

Γ’ ΣΤΗΛΗ
επίθετα
ηγετικός –ή –ό
ποιητικός –ή –ό
αιρετικός –ή –ό
στάσιµος –η –ο
πολιτικός –ή –ό
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ΘΕΜΑ 8ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (602)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου… ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν):
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ορµόνη
2. χειραφέτηση
3. αφέλεια
4. αφορµή
5. αφετηρία
6. ορµητικός
7. ορµίσκος

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ὁρµώµενοι

β) ἀφῆκε

Μονάδες 5
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β) ἀνήγοντο, ἡγεῖτο, αἱροῦσι, κράτος, πλήρη: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

16

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα:
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Βʹ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.»
«Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) 1α, 2β, 4α, 5β, 6α
β) ἀνήγοντο  αναγωγή (αγωγός, άγηµα), ἡγεῖτο  ηγέτης (ηγεσία, αφήγηση),
αἱροῦσι  αίρεση (αφαίρεση, διαιρετέος), κράτος  κρατικός (εγκρατής,
δηµοκρατία), πλήρη  πληρότητα (συµπλήρωση, πληρεξούσιος)
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ΘΕΜΑ 10ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (605)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη
(δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐκπλέω
2. ἡγοῦµαι
3. ἐπιτήδεια
4. αἱρῶ
5. πολέµιος

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἐφόδια
β) κυριεύω
γ) ἐναντίος
δ) ἀποπλέω
ε) ἄρχω
στ) αἴρω
ζ) διηγοῦµαι
Μονάδες 5
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β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις του κειµένου ὁρµώµενοι και
ἐποίουν (Α’ στήλη) ουσιαστικά: ποίηµα, ὅρµηµα, ποιητής, ποίησις, ὁρµητήριον µε
την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη) (µία κατηγορία περισσεύει).
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ποίηµα
2. ὅρµηµα
3. ποιητὴς
4. ποίησις
5. ὁρµητήριον

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
γ) τόπος
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του
στα Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη
πολιτική σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την
ακρίβεια στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των
χώρων που εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει
ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα
των πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών «πόλεων-κρατών» της Ελλάδας.»
3. α) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) 1δ, 2δ, 3ε, 4α, 5γ
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ΘΕΜΑ 11ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (606)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἠγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής
γλώσσας µε τύπους του ρ. πλέω (απλούς ή σύνθετους).
Οι Αθηναίοι ……………… εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των
Λακεδαιµονίων ………………. από τη Ρόδο, ………….…….. τις ακτές της Ιωνίας,
…………………. στον Ελλήσποντο και …………….. στην Λάµψακο.
Μονάδες 5
β) ὁρµώµενοι, ἐποίουν, ἐπέπλεον, ἀνήγοντο, διήρπασαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του έµεινε σταθερός
στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την αντιπάθειά του
προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής δηµοκρατίας,
περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα
τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της εξουσίας.
Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την πολιτική
πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της
Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή
τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους·
νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και
παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’
αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι
οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα
ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που
είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
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3. α) Οι Αθηναίοι έπλευσαν εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των
Λακεδαιµονίων απέπλευσε από τη Ρόδο, παρέπλευσε τις ακτές της Ιωνίας,
εισέπλευσε στον Ελλήσποντο και κατέπλευσε στην Λάµψακο.
β) ὁρµώµενοι  ορµητήριο (εξόρµηση, ορµητικός), ἐποίουν  ποίηση (ποιητής,
χειροποίητος), ἐπέπλεον  απόπλους (πλοίο, πλεύση), ἀνήγοντο  αναγωγή
(αγωγός, άγηµα), διήρπασαν  αρπαγή (αρπακτικός, τυχάρπαστος)
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ΘΕΜΑ 13ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (613)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) ἐπιπλέω, παρασκευάζοµαι, στρατηγός, προσαιροῦµαι, ἀφίσταµαι: Να
αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη στήλη Β’ (δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν).
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐκπλέω
2. προσαιροῦµαι
3. παρασκευάζοµαι
4. ὁρµῶµαι
5. ἀνάγοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) φτάνω µε πλοίο στο λιµάνι
β) ετοιµάζοµαι
γ) προσεταιρίζοµαι
δ) εξορµώ από
ε) φεύγω µε το πλοίο
στ) εκλέγω επιπλέον
ζ) βγαίνω στην ανοιχτή θάλασσα

Μονάδες 5

25

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.»
3. α) ἐπιπλέω: ἐπὶ + πλέω, παρασκευάζοµαι: παρὰ + σκευάζοµαι, στρατηγός:
στρατὸς + ἄγω, προσαιροῦµαι: πρὸς + αἱροῦµαι, ἀφίσταµαι: ἀπὸ + ἵσταµαι
β) 1ε, 2στ, 3β, 4δ, 5ζ
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ΘΕΜΑ 14ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 (614)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν͵ καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον.
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ
οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε
Λύσανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ ἐκ τῆς Ῥόδου…ἐπιτηδείων πλήρη.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. κράτος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή
επίθετα µε πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη κράτος και να σχηµατίσετε µε
καθένα από αυτά µια πρόταση.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, µε
κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, µε σκοπό να εµποδίσει την έξοδο των εµπορικών
πλοίων

και για να επιτεθεί στις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς

(δηλ. τους Λακεδαιµονίους).

Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου

ανοίχτηκαν στο πέλαγος· γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας ήταν εχθρικές
προς αυτούς·
Λάµψακο,

και ο Λύσανδρος από την Άβυδο

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων·

(σύµµαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
Λακεδαιµόνιος.

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο

Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,

στρατιώτες τη λεηλάτησαν,

έπλεε παραλιακά προς τη

την κυριεύουν µε έφοδο· και οι

καθώς ήταν πλούσια

και γεµάτη από κρασί και

στάρι και τα άλλα εφόδια.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) «Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
β) «Κύρου Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.»
3. κράτος  δηµοκρατία, γραφειοκρατία, αποικιοκρατικός, τροµοκρατικός,
αποκρατικοποίηση
● Στην αθηναϊκή δηµοκρατία της κλασικής εποχής η εκκλησία του δήµου
έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.
● Η πάταξη της γραφειοκρατίας είναι πάγια πολιτική εξαγγελία.
● Ορισµένες χώρες της Αφρικής βρίσκονται υπό αποικιοκρατικό καθεστώς.
● Η αύξηση των τροµοκρατικών ενεργειών προκάλεσε έντονη ανησυχία στην
κυβέρνηση.
● Η κυβέρνηση προχώρησε στην αποκρατικοποίηση πολλών επιχειρήσεων του
δηµόσιου τοµέα.
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ΘΕΜΑ 16ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (617)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) πόδας, ἀνήχθησαν, κινήσοιτο, παρετάξαντο, ἀποπλεῖν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
1

πλέοντες
ἀγγέλλεται
παραβάλλων
ἐσήµανεν
παρασκευασάµενος

-ις
-ία
-ή
-µα
-ή
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O φίλος του Ξενοφώντα, ο Πρόξενος, του
πρότεινε να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) πόδας  ποδιά (εµπόδιο, ποδήλατο, ποδόσφαιρο), ἀνήχθησαν  αναγωγή
(αγωγός, άγηµα), κινήσοιτο  κίνηση (µετακίνηση, κίνηµα), παρετάξαντο 
παράταξη (αταξία, τάγµα), ἀποπλεῖν  απόπλους (πλεύση, πλοίο)
β)
ρηµατικοί τύποι
πλέοντες
ἀγγέλλεται
παραβάλλων
ἐσήµανεν
παρασκευασάµενος

κατάληξη
-ις
-ία
-ή
-µα
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
πλεῦσις
ἀγγελία
παραβολή
σῆµα
παρασκευή

3

ΘΕΜΑ 17ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (620)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις οµόρριζες της Β’ στήλης. (Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. παρετάξαντο
2. κατιδόντας
3. ἀντανήγαγε
4. προεῖπεν
5. διεῖχε

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) σχέση
β) έντυπο
γ) αταξία
δ) είδος
ε) άξονας
στ) εµπόδιο
ζ) έπος
Μονάδες 5
4

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἐκέλευσεν
παραβάλλων
ποιοῦσιν
κινήσοιτο
παρετάξαντο

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-τής
-ή
-τής
-µα
-ις
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
(ύστερα από την εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα) ‘προξενίαν’, άδεια
διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν ένα µεγάλο κτήµα
στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου είκοσι χρόνια ήρεµη
οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του, τον Γρύλλο και τον
Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων του. Η ήττα των
Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε
τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του Σκιλλούντα και ο
Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα µακρόχρονη
εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά τον θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν τον λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) 1γ, 2δ, 3ε, 4ζ, 5α
β)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐκέλευσεν
-τής
κελευστής
6

παραβάλλων
ποιοῦσιν
κινήσοιτο
παρετάξαντο

-ή
-τής
-µα
-ις

παραβολή
ποιητής
κίνηµα
παράταξις
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ΘΕΜΑ 19ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (626)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
8

Μονάδες 10
3. α) ἐπειδάν, ἀριστοποιοῦµαι, εἰσβαίνω, ναυµαχία, Ἑλλήσποντος: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη (δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς
2. εἰσβαίνειν
3. ἐξαγγεῖλαι
4. παραβλήµατα
5. πόδας

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άγγελος
β) παραλαβή
γ) εµπόδιο
δ) έπος
ε) βέλος
στ) βήµα
ζ) ναύσταθµος
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἄν, ἀριστοποιοῦµαι: ἄριστον (= πρόγευµα) + ποιοῦµαι,
εἰσβαίνω: εἰς + βαίνω, ναυµαχία: ναῦς + µάχοµαι, Ἑλλήσποντος: Ἕλλη (Ἕλλης) +
πόντος (= η θάλασσα της Έλλης)
β) 1ζ, 2στ, 3α, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 20ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (629)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) ἐπισιτισάµενοι, διεῖχε, εἰσβαίνειν, ἀνάξοιτο, ἀπέπλευσαν: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθένα από τους παραπάνω ρηµατικούς τύπους του κειµένου.
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη στήλη Β’ (δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν).
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ὁρµίζοµαι
2. ἀριστοποιοῦµαι
3. ἐπισιτίζοµαι
4. ἀνάγοµαι
5. ἀντίον

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) απέναντι
β) αγκυροβολώ
γ) βγαίνω από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα
δ) οδηγώ τα πλοία στο λιµάνι
ε) εφοδιάζοµαι µε τρόφιµα
στ) γευµατίζω, τρώω
ζ) πολύ κοντά

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O πατέρας του Ξενοφώντα, ο Γρύλλος, ήταν
εύπορος κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη
ζωή την αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός
αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους
νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της
Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του
404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την
αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) ἐπισιτισάµενοι  επισιτισµός (ασιτία, σιτηρά), διεῖχε εχέµυθος (κατοχή,
µέτοχος), εἰσβαίνειν  βάση (βήµα, αναβάτης), ἀνάξοιτο  άξονας (αγωγή,
άγηµα), ἀπέπλευσαν  απόπλους (πλοίο, πλεύση)

13

β) 1β, 2στ, 3ε, 4γ, 5α
ΘΕΜΑ 22ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24 (631)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹἈθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) διέχω, µηδείς, ἀντανάγω, καθορῶ, ἐξαγγέλλω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξης της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη στήλη Β’. (Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.)
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. παραβλήµατα
2. προαγορεύω
3. ὀψέ
4. πρότερον
5. ἕποµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) βράδυ, αργά
β) εξορµώ από
γ) ακολουθώ
δ) προειδοποιώ
ε) παραπετάσµατα
στ) πολύ πρωί
ζ) πρωτύτερα
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν

αποβιβαστούν,

να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περὶ Προσόδων.
3. α) διέχω: διὰ + ἔχω, µηδείς: µηδὲ + εἷς, ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω, καθορῶ:
κατὰ + ὁρῶ, ἐξαγγέλλω: ἐξ + ἀγγέλλω
β) 1ε, 2δ, 3α, 4ζ, 5γ
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ΘΕΜΑ 23ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (633)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ορµίσκος, ασιτία, σκεύος, ισηµερία, σήµα: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου
εἰσβαίνειν και ἐξαγγεῖλαι (Α’ στήλη) ουσιαστικά: ἄγγελος, ἄγγελµα, βάθρον,
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ἀπόβασις, ἀναβάτης µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη) (µία
κατηγορία περισσεύει).
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἄγγελος
2. ἄγγελµα
3. ἀπόβασις
4. βάθρον
5. ἀναβάτης

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) υποκοριστικό
γ) αποτέλεσµα ενέργειας
δ) τόπος
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) ορµίσκος: ὡρµίσαντο, ασιτία: ἐπισιτισάµενοι, σκεύος: παρασκευασάµενος,
ισηµερία: τῆς ἡµέρας-ἡµέρας, σήµα: ἐσήµανεν
β) 1ε, 2γ, 3α, 4δ, 5ε
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ΘΕΜΑ 25ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (636)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ναυτίλος, αναγωγή, κίνηση, αποχή, είδος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰσβαίνω
2. πρότερον
3. ἡµέρα
4. ἕποµαι
5. ἀποπλέω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) νύξ
β) ἡγοῦµαι
γ) εἰσπλέω
δ) ἐκβαίνω
ε) ὕστερον
στ) ἀποβιβάζω
ζ) ἐπιβιβάζω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην
έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ναυτίλος: ναυσὶν /ναῦς /ναυµαχίαν /νεῶν, αναγωγή: ἀνήχθησαν /ἀνάξοιτο /
ἀντανήγαγε /ἐπανήγοντο, κίνηση: κινήσοιτο, αποχή: διεῖχε /ἀνίσχοντι, είδος:
κατιδόντας
β) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 26ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (637)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) νυχτερινός, ναύκληρος, κίνηµα, περιοχή, έκβαση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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β) εὐθύς, ἐδειπνοποιοῦντο, ἐσήµανεν, παραβλήµατα, ἐποίει: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.

Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα
θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των
βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις
ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι
Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και
µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί,
που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους
ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) νυχτερινός: νυκτί, ναύκληρος: ναυσὶν /ναῦς /ναυµαχίαν /νεῶν, κίνηµα:
κινήσοιτο, περιοχή: διεῖχε /ἀνίσχοντι, έκβαση: εἰσβαίνειν /ἐκβῶσι
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β) εὐθύς  ευθύτητα (ευθύνη, ανεύθυνος), ἐδειπνοποιοῦντο  δείπνο
(απόδειπνο, δειπνώ), ἐσήµανεν  σήµα (σήµανση, σηµασία), παραβλήµατα 
βλήµα (απόβλητα, βολή), ἐποίει  ποίηµα (ποιητής, χειροποίητος)

ΘΕΜΑ 28ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (641)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ
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1. εἰσβαίνω
2. ἀποπλέω
3. ἕποµαι
4. νὺξ
5. πρότερον

α) ἡγοῦµαι
β) ἡµέρα
γ) ἐκβαίνω
δ) εἰσπλέω
ε) ἀκολουθῶ
στ) ὕστερον
ζ) παραπλέω
Μονάδες 5

β) ναυσίν, προεῖπεν, λιµένι, ταχίστας, κατιδόντας: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) 1γ, 2δ, 3α, 4β, 5στ
β) ναυσίν  ναύτης (ναυµαχία, ναυπηγός), προεῖπεν  έπος (επικός,
αµετροέπεια), λιµένι  ελλιµενισµός (λιµεναρχείο, λιµενεργάτης), ταχίστας 
ταχύτητα (ταχυδρόµος, ταχύρρυθµος), κατιδόντας  ιδέα (είδος, ιδανικό)
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ΘΕΜΑ 29ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (642)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
(Δύο ρήµατα της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ὁρµίζοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἐκπλέω
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2. ἕποµαι
3. ἀποπλέω
4. κελεύω
5. ἐξαγγέλλω

β) προστάττω
γ) ἀναγγέλλω
δ) παρέχω
ε) ἀκολουθῶ
στ) παραπλέω
ζ) ἀγκυροβολῶ
Μονάδες 5

β) ἐσήµανεν, ὀψέ, κατιδόντας, νεῶν, ἡµέρας: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1ζ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) ἐσήµανεν  σήµα (σηµασία, ασήµαντος), ὀψέ  όψιµος (απόψε, οψιµαθής),
κατιδόντας  ιδέα (είδος, ιδανικό), νεῶν  νεώριο (ναυτικός, νηοποµπή), ἡµέρας
 εφήµερος (ηµερολόγιο, ηµεροµηνία)
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ΘΕΜΑ 31ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (644)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) πόδας, ἀνήχθησαν, κινήσοιτο, παρετάξαντο, ἀποπλεῖν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
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Μονάδες 5
β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
πλέοντες
ἀγγέλλεται
παραβάλλων
ἐσήµανεν
παρασκευασάµενος

κατάληξη
-ις
-ία
-ή
-µα
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) πόδας  ποδιά (εµπόδιο, ποδήλατο, ποδόσφαιρο), ἀνήχθησαν  αναγωγή
(παιδαγωγός, άγηµα), κινήσοιτο  κίνηµα (συγκίνηση, αυτοκίνητο), παρετάξαντο
 παράταξη (αταξία, τάγµα), ἀποπλεῖν  απόπλους (πλεύση, πλοίο)
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ρηµατικοί τύποι
πλέοντες
ἀγγέλλεται
παραβάλλων
ἐσήµανεν
παρασκευασάµενος

κατάληξη
-ις
-ία
-ή
-µα
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
πλεῦσις
ἀγγελία
παραβολή
σῆµα
παρασκευή

ΘΕΜΑ 32ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (646)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ...ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. παρετάξαντο
2. κατιδόντας
3. ἀντανήγαγε
4. προεῖπεν
5. διεῖχε

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) σχέση
β) έντυπο
γ) αταξία
δ) είδος
ε) άξονας
στ) εµπόδιο
ζ) έπος
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἐκέλευσεν
παραβάλλων
ποιοῦσιν
κινήσοιτο
παρετάξαντο

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-τής
-ή
-τής
-µα
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι Αθηναίοι την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος παρατάχτηκαν κατά µέτωπο
µπροστά στο λιµάνι

για να ναυµαχήσουν. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν

έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από το λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει και ήταν
αργά προς το βράδυ,

έπλευσαν πίσω για τους Αιγός ποταµούς.

Λύσανδρος διέταξε τα πιο
Αθηναίους,
αποβιβαστούν,

γρήγορα πλοία του

Και ο

να ακολουθήσουν τους

και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (ενν. οι Αθηναίοι), όταν
να επιστρέψουν

και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.

Και δεν

αποβίβασε (ενν. τους ναύτες) από τα πλοία πρωτύτερα, παρά µόνο αφού ήρθαν
αυτές (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει για να κατασκοπεύουν). Και αυτά έκανε
(ο Λύσανδρος) για τέσσερις ηµέρες·

και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι1 από το

λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα.
1. Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1γ, 2δ, 3ε, 4ζ, 5α
β)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
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ἐκέλευσεν
παραβάλλων
ποιοῦσιν
κινήσοιτο
παρετάξαντο

-τής
-ή
-τής
-µα
-ις

κελευστής
παραβολή
ποιητής
κίνηµα
παράταξις
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ΘΕΜΑ 34ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (648)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (394 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10

1

3. α) ἀριστοποιοῦµαι, Ἑλλήσποντος, εἰσβαίνω, ναυµαχία, ἐπειδάν: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς
2. εἰσβαίνειν
3. ἐξαγγεῖλαι
4. παραβλήµατα
5. πόδας

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άγγελος
β) παραλαβή
γ) εµπόδιο
δ) έπος
ε) βέλος
στ) βήµα
ζ) ναύσταθµος
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) ἀριστοποιοῦµαι: ἄριστον (= πρόγευµα) + ποιοῦµαι, Ἑλλήσποντος: Ἕλλη
(Ἕλλης) + πόντος (= η θάλασσα της Έλλης), εἰσβαίνω: εἰς + βαίνω, ναυµαχία: ναῦς
+ µάχοµαι, ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἄν (αοριστολογικό)
β) 1ζ, 2στ, 3α, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 35ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (650)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ἐπισιτισάµενοι, διεῖχε, εἰσβαίνειν, ἀνάξοιτο, ἀπέπλευσαν: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθένα από τους παραπάνω ρηµατικούς τύπους του κειµένου.
Μονάδες 5

4

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ὁρµίζοµαι
2. ἀριστοποιοῦµαι
3. ἐπισιτίζοµαι
4. ἀνάγοµαι
5. ἀντίον

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) απέναντι
β) αγκυροβολώ
γ) βγαίνω από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα
δ) οδηγώ τα πλοία στο λιµάνι
ε) εφοδιάζοµαι µε τρόφιµα
στ) γευµατίζω, τρώω
ζ) πολύ κοντά
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα διαφορετικών
φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) ἐπισιτισάµενοι  επισιτισµός (ασιτία, σιτηρά), διεῖχε  ανέχοµαι (εχέµυθος,
αποχή, µέτοχος), εἰσβαίνειν  βάση (βήµα, αναβάτης), ἀνάξοιτο  άξονας
(αγωγή, άγηµα), ἀπέπλευσαν  απόπλους (πλοίο,πλεύση)
β) 1β, 2στ, 3ε, 4γ, 5α
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ΘΕΜΑ 37ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (653)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) διέχω, µηδείς, ἀντανάγω, καθορῶ, ἐξαγγέλλω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ
7

1. παραβλήµατα
2. προαγορεύω
3. ὀψέ
4. πρότερον
5. ἕποµαι

α) βράδυ, αργά
β) εξορµώ από
γ) ακολουθώ
δ) προειδοποιώ
ε) παραπετάσµατα
στ) πολύ πρωί
ζ) πρωτύτερα
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) διέχω: διὰ + ἔχω, µηδείς: µηδὲ + εἷς, ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω, καθορῶ:
κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), ἐξαγγέλλω: ἐξ +
ἀγγέλλω
β) 1ε, 2δ, 3α, 4ζ, 5γ
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ΘΕΜΑ 38ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (654)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ορµίσκος, ασιτία, σκεύος, ισηµερία, σήµα: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους εἰσβαίνειν και
ἐξαγγεῖλαι (Α’ στήλη) ουσιαστικά: ἄγγελος, ἄγγελµα, βάθρον, ἀπόβασις,
10

ἀναβάτης µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Μια κατηγορία
περισσεύει.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἄγγελος
2. ἄγγελµα
3. ἀπόβασις
4. βάθρον
5. ἀναβάτης

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) υποκοριστικό
γ) αποτέλεσµα ενέργειας
δ) τόπος
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε στα πλευρά των
1

πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
«Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περῖ ἱππικῆς,
Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περὶ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α) ορµίσκος: ὡρµίσαντο, ασιτία: ἐπισιτισάµενοι, σκεύος: παρασκευασάµενος,
ισηµερία: τῆς ἡµέρας /ἡµέρας, σήµα: ἐσήµανεν
β) 1ε, 2γ, 3α, 4δ, 5ε
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ΘΕΜΑ 40ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (658)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) ναυτίλος, αναγωγή, κίνηση, αποχή, είδος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰσβαίνω
2. πρότερον
3. ἡµέρα
4. ἕποµαι
5. ἀποπλέω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) νύξ
β) ἡγοῦµαι
γ) εἰσπλέω
δ) ἐκβαίνω
ε) ὕστερον
στ) ἀποβιβάζω
ζ) ἐπιβιβάζω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του συγγραφέα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) ναυτίλος: ναυσὶν /ναῦς /ναυµαχίαν /νεῶν, αναγωγή: ἀνήχθησαν /ἀνάξοιτο /
ἀντανήγαγε /ἐπανήγοντο, κίνηση: κινήσοιτο, αποχή: διεῖχε /ἀνίσχοντι, είδος:
κατιδόντας
β) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 41ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (660)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) νυχτερινός, ναύκληρος, κίνηµα, περιοχή, έκβαση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
16

β) εὐθύς, ἐδειπνοποιοῦντο, ἐσήµανεν, παραβλήµατα, ἐποίει: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά τον θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα
θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των
βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις
ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι
Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και
µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί,
που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους
ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) νυχτερινός: νυκτί, ναύκληρος: ναυσὶν / ναῦς /ναυµαχίαν /νεῶν, κίνηµα:
κινήσοιτο, περιοχή: διεῖχε / ἀνίσχοντι, έκβαση: εἰσβαίνειν / ἐκβῶσι
β) εὐθύς  ευθύτητα (ευθύνη, ανεύθυνος), ἐδειπνοποιοῦντο  δείπνο (απόδειπνο,
δειπνώ), ἐσήµανεν  σήµα (σήµανση, σηµασία), παραβλήµατα  βλήµα
(απόβλητα, βολή), ἐποίει  ποίηµα (ποιητής, χειροποίητος)
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ΘΕΜΑ 43ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (664)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰσβαίνω
2. ἀποπλέω
3. ἕποµαι
4. νὺξ

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἡγοῦµαι
β) ἡµέρα
γ) ἐκβαίνω
δ) εἰσπλέω
19

5. πρότερον ε) ἀκολουθῶ
στ) ὕστερον
ζ) παραπλέω
Μονάδες 5
β) ναυσίν, προεῖπεν, λιµένι, ταχίστας, κατιδόντας: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα τού Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) 1γ, 2δ, 3α, 4β, 5στ
β) ναυσίν  ναύτης (ναυµαχία, ναυπηγός), προεῖπεν  έπος (επικός,
αµετροέπεια), λιµένι  λιµάνι (λιµεναρχείο, λιµενεργάτης), ταχίστας 
ταχύτητα (ταχυδρόµος, ταχύρρυθµος), κατιδόντας  ιδέα (είδος, ιδανικό)
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ΘΕΜΑ 44ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. (666)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάµψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς
ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον τῆς Λαµψάκου· διεῖχε δὲ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί͵ ἐπεὶ ὄρθρος ἦν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν͵ πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ
τὰ παραβλήµατα παραβάλλων͵ προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν
µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος͵ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ
ἦν͵ ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταµούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις͵ ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι͵ κατιδόντας ὅ τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ΄ ἐποίει τέτταρας ἡµέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις…τῆς τάξεως µηδὲ
ἀνάξοιτο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
(Δύο ρήµατα της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ὁρµίζοµαι
2. ἕποµαι
3. ἀποπλέω
4. κελεύω
5. ἐξαγγέλλω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἐκπλέω
β) προστάττω
γ) ἀναγγέλλω
δ) παρέχω
ε) ἀκολουθῶ
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στ) παραπλέω
ζ) ἀγκυροβολῶ
Μονάδες 5
β) ἐσήµανεν, ὀψέ, κατιδόντας, νεῶν, ἡµέρας: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

23

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευµάτιζαν,

φτάνει σε αυτούς η είδηση για τα

γεγονότα στη Λάµψακο και αµέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος µε κατεύθυνση τη
Σηστό. Και από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα µε τρόφιµα, έπλευσαν προς
τους Αιγός ποταµούς
αυτό είχε πλάτος

απέναντι από τη Λάµψακο·

περίπου δεκαπέντε στάδια.

ο Ελλήσποντος στο σηµείο

Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.

Ο

Λύσανδρος την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, έδωσε σήµα στα πληρώµατα
των πλοίων,

αφού προγευµατίσουν,

να επιβιβαστούν στα πλοία,

και αφού

έκανε όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία και τοποθετούσε1 στα πλευρά των
πλοίων τα παραπετάσµατα, προειδοποίησε

να µην κινηθεί κανείς από την

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.
1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν µετά από εντολή του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O φίλος του Ξενοφώντα, ο Πρόξενος, του πρότεινε
να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει τον
αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1ζ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) ἐσήµανεν  σήµα (σηµασία, ασήµαντος), ὀψέ  όψιµος (απόψε, οψιµαθής),
κατιδόντας  ιδέα (είδος, ιδανικό), νεῶν  νεώριο (ναυτικός, νηοποµπή), ἡµέρας
 εφήµερος (ηµερολόγιο, ηµεροµηνία)
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ΘΕΜΑ 46ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (668)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. νεῶν
2. ἔχοντας
3. παρῄνει
4. καταφρονοῦντας
5. ὁρµεῖν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άφρων
β) ορµίσκος
γ) ιδέα
δ) έπαινος
ε) σχέση
στ) ναυτικός
ζ) εκποίηση
Μονάδες 5

1

β) καθορῶ, µετέρχοµαι, παραινῶ, µεθορµίζω, ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α) 1στ, 2ε, 3δ, 4α, 5β
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
µετέρχοµαι: µετὰ + ἔρχοµαι, παραινῶ: παρὰ + αἰνῶ, µεθορµίζω: µετὰ + ὁρµίζω
(κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση), ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω
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ΘΕΜΑ 47ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (670)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ
4

1. πολύ
2. ἀποπλέω
3. ἀπέρχοµαι
4. πολέµιος
5. ἡµέρα

α) φίλος
β) ἀντίπαλος
γ) νύξ
δ) εἰσπλέω
ε) ἔρχοµαι
στ) ἐπιβιβάζω
ζ) ὀλίγον
Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη. (Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. κατιδών
2. ναυµαχήσετε
3. ἐκβεβηκότας
4. ὠνούµενοι
5. ἐποίησαν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) αργυρώνητος
β) ιδέα
γ) εκποίηση
δ) έκβαση
ε) ναυπηγός
στ) κατάθεση
ζ) επιβίβαση
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. β, δ, α, ε, γ
3. α) 1ζ, 2δ, 3ε, 4α, 5γ
β) 1β, 2ε, 3δ, 4α, 5γ
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ΘΕΜΑ 49ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (673)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) νεώριο, ελλιµενισµός, διασκέδαση, τελωνείο, άρση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) φηµί, παραινῶ, βούλοµαι, πλοῦς, ποιῶ: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω
λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

7

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29 και 30: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα,

ήταν

και

αναπόφευκτη

και

δικαιολογηµένη.»

«Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός
εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
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3. α) νεώριο: νεῶν, ελλιµενισµός: λιµένι / λιµένα, διασκέδαση: ἐσκεδασµένους,
τελωνείο: ὠνούµενοι, άρση: ἆραι
β) φηµί  φήµη (προφήτης, αφασία), παραινῶ  παραίνεση (έπαινος,
αξιέπαινος), βούλοµαι  βούληση (βουλητικός, βουλησιαρχία), πλοῦς 
περίπλους (πλοίο, πλεύση), ποιῶ  ποίηση (ποιητής, χειροποίητος)
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ΘΕΜΑ 50ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (675)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη.
(Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. αἴρω
2. ἐπιτήδεια
3. ἄπειµι
4. µᾶλλον
5. φηµί

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εφόδια, αναγκαία
β) περισσότερο
γ) λέγω, ισχυρίζοµαι
δ) σηκώνω
ε) απέρχοµαι, φεύγω
στ) αναζητώ
10

ζ) διασκορπίζοµαι
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατιδών
ἐποίουν
ἐκέλευσαν
στρατηγεῖν
καταφρονοῦντες

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-α
-µα
-της
-ός
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) 1δ, 2α, 3ε, 4β, 5γ
β)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
κατιδών
-α
ἰδέα
ἐποίουν
-µα
ποίηµα
12

ἐκέλευσαν
στρατηγεῖν
καταφρονοῦντες

-της
-ός
-ις

κελευστής
στρατηγός
καταφρόνησις
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ΘΕΜΑ 52ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (848)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Από τις λέξεις της Α’ στήλης να σχηµατίσετε, στη Γ’ στήλη, παράγωγες
λέξεις (απλές) µε τις παραγωγικές καταλήξεις που δίνονται στη Β’ στήλη.
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
καταφρονοῦντες
τειχῶν
πόλει
ἐκβεβηκότας
ἐποίουν

Β’ ΣΤΗΛΗ
Γ’ ΣΤΗΛΗ
παραγωγική κατάληξη παράγωγες λέξεις
-ιµος (επίθετο)
-ίζω (ρήµα)
-της (ουσιαστικό)
-ις (ουσιαστικό)
-µα (ουσιαστικό)
Μονάδες 5
14

β) νεῶν, βούλησθε, στρατηγεῖν, ἡµέρα, ἐσκεδασµένους: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α)
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
καταφρονοῦντες
τειχῶν
πόλει

Β’ ΣΤΗΛΗ
παραγωγική κατάληξη
-ιµος (επίθετο)
-ίζω (ρήµα)
-της (ουσιαστικό)
16

Γ’ ΣΤΗΛΗ
παράγωγες λέξεις
φρόνιµος
τειχίζω
πολίτης

ἐκβεβηκότας
ἐποίουν

-ις (ουσιαστικό)
-µα (ουσιαστικό)

ἔκβασις
ποίηµα

β) νεῶν  νεώριο (ναυµαχία, νηοποµπή), βούλησθε  βούληση (βουλητικός,
βουλησιαρχία), στρατηγεῖν  στρατηγός (στρατιώτης, αρχηγός), ἡµέρα 
εφήµερος (ηµερολόγιο, ηµεροµηνία), ἐσκεδασµένους  διασκέδαση
(διασκεδαστικός, διασκεδαστής)
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ΘΕΜΑ 53ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (850)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. νεῶν
2. ἀσπίδα
3. παρῄνει
4. καταφρονοῦντες
5. ὁρµεῖν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άφρων
β) ορµίσκος
γ) ναός
δ) έπαινος
ε) προάσπιση
στ) νηοποµπή
ζ) ορµόνη
Μονάδες 5
18

β) ιδέα, βούληση, εκτελωνισµός, σχετικός, άρση: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του
στα Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη
πολιτική σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την
ακρίβεια στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των
χώρων που εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει
ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα
των πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) 1στ, 2ε, 3δ, 4α, 5β
β) ιδέα: κατιδὼν / κατίδωσιν, βούληση: βούλησθε, εκτελωνισµός: ὠνούµενοι,
σχετικός: ἔχοντας, άρση: ἆραι
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ΘΕΜΑ 55ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (915)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη.
(Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. καθορῶ
2. πόρρωθεν
3. ἄπειµι
4. παραινῶ
5. βούλοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) από κοντά
β) προτρέπω, συµβουλεύω
γ) επιθυµώ
δ) αποτρέπω
ε) απέρχοµαι, φεύγω
στ) βλέπω
ζ) από µακριά
Μονάδες 5
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β) καθορῶ, πεντεκαίδεκα, στρατηγός, καταφρονῶ, ἀντανάγω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ο Ξενοφών σε όλη την περιπετειώδη ζωή του
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
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3. α) 1στ, 2ζ, 3ε, 4β, 5γ
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
πεντεκαίδεκα: πέντε + καὶ + δέκα, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω, καταφρονῶ: κατὰ +
φρονῶ, ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω
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ΘΕΜΑ 56ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (918)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
(Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀπέρχοµαι
2. πόρρωθεν
3. ἀποπλέω
4. ὠνοῦµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) πωλῶ
β) εἰσπλέω
γ) ἐµβαίνω
δ) ἔρχοµαι
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5. ἐκβαίνω

ε) ἀγοράζω
στ) διαβαίνω
ζ) ἐγγύθεν
Μονάδες 5

β) ὁρµοῦντας, ἔχοντας, παρῄνει, εἶπε, κατίδωσιν: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθένα
από τους παραπάνω ρηµατικούς τύπους του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.»
3. α) 1δ, 2ζ, 3β, 4α, 5γ
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β) ὁρµοῦντας  όρµος (ορµίσκος, προσορµίζω), ἔχοντας  ανέχοµαι (κάτοχος,
εποχή, εχεµύθεια), παρῄνει  παραίνεση (έπαινος, παινεύω), εἶπε  έπος
(επικός, καλλιέπεια), κατίδωσιν  ιδέα (ιδανικό, είδος)
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ΘΕΜΑ 58ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (923)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλοµαι
2. παραινῶ
3. ὠνοῦµαι
4. κελεύω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἀγοράζω
β) προστάττω
γ) ἐπιθυµῶ
δ) συµβουλεύω
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5. φηµί

ε) πωλῶ
στ) λέγω
ζ) βουλεύοµαι
Μονάδες 5

β) προφήτης, συµπολίτης, εισιτήριο, πλοηγός, ρίψασπις: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5

30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) «Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
β) «Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.»
3. α) 1γ, 2δ, 3α, 4β, 5στ
β) προφήτης: ἔφη, συµπολίτης: πόλει / πόλιν, εισιτήριο: µετιόντας / ἀπιέναι,
πλοηγός (< πλοῦς + ἄγω): το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τις
λέξεις ἀποπλέοντας / πλοῦν και το δεύτερο µε τις λέξεις στρατηγοί / στρατηγεῖν,
ρίψασπις: ἀσπίδα

31

ΘΕΜΑ 59ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (3185)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν… Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) ἀπέρχοµαι, στρατηγός, καταφρονῶ, µεθορµίζω, ἀντανάγω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
(Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. φηµί
2. παραινῶ

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἐπιθυµῶ
β) προστάττω
32

3. βούλοµαι γ) συµβουλεύω
4. κελεύω
δ) ὠνοῦµαι
5. πόρρωθεν ε) φάσκω
στ) µακρόθεν
ζ) ἐγγύθεν
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν αγκυροβοληµένοι
σε ανοιχτή1 παραλία

και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι αναζητούσαν τα

εφόδιά τους στη Σηστό, η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι
εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει)
διάθεσή τους τα πάντα,
µέρος,

σε λιµάνι και κοντά σε πόλη και είχαν στη

τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο

και τους προέτρεψε να µετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,

κοντά και σε λιµάνι και σε πόλη·
«όποτε θελήσετε».
Μένανδρος,

«αν βρίσκεστε εκεί2, θα ναυµαχήσετε»

Οι στρατηγοί όµως,

τον διέταξαν να φύγει·

είπε

και προπαντός ο Τυδέας και ο

γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα

στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε3.
1. Δηλαδή σε αλίµενη παραλία.
2. Το αναφορικό επίρρηµα οὗ (= όπου) ισοδυναµεί εδώ µε το επίρρηµα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι
στην αρχή ηµιπεριόδου.
3. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω, καταφρονῶ: κατὰ +
φρονῶ, µεθορµίζω: µετὰ + ὁρµίζω (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση), ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω
β) 1ε, 2γ, 3α, 4β, 5στ
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ΘΕΜΑ 61ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (931)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. νεῶν
2. ἔχοντας
3. παρῄνει
4. καταφρονοῦντες
5. ὁρµεῖν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άφρων
β) ορµίσκος
γ) νέος
δ) έπαινος
ε) σχέση
στ) ναυτικός
ζ) κατάφορτος
Μονάδες 5

1

β) καθορῶ, µετέρχοµαι, παραινῶ, µεθορµίζω, ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) 1στ, 2ε, 3δ, 4α, 5β
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
µετέρχοµαι: µετὰ + ἔρχοµαι, παραινῶ: παρὰ + αἰνῶ, µεθορµίζω: µετὰ + ὁρµίζω
(κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση), ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω
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ΘΕΜΑ 62ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (933)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10

4

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. πολύ
2. ἀποπλέω
3. ἀπέρχοµαι
4. πολέµιος
5. ἡµέρα

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) φίλος
β) ἀντίπαλος
γ) νύξ
δ) εἰσπλέω
ε) ἔρχοµαι
στ) ἐπιβιβάζω
ζ) ὀλίγον
Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη. (Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. κατιδών
2. ναυµαχήσετε
3. ἐκβεβηκότας
4. ὠνούµενοι
5. ἐποίησαν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) αργυρώνητος
β) ιδέα
γ) εκποίηση
δ) έκβαση
ε) ναυπηγός
στ) κατάθεση
ζ) επιβίβαση
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) 1ζ, 2δ, 3ε, 4α, 5γ
β) 1β, 2ε, 3δ, 4α, 5γ
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αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

ΘΕΜΑ 64ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (946)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) ιδέα, διασκέδαση, άρση, ελλιµενισµός, τελωνείο: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) φηµί, παραινῶ, βούλοµαι, πλοῦς, ποιῶ: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω
λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: « Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) ιδέα: κατιδὼν / κατίδωσιν, διασκέδαση: ἐσκεδασµένους, άρση: ἆραι,
ελλιµενισµός: λιµένι / λιµένα, τελωνείο: ὠνούµενοι
β) φηµί  φήµη (προφήτης, κατάφαση), παραινῶ  παραίνεση (έπαινος,
αξιέπαινος), βούλοµαι  βούληση (βουλητικός, βουλησιαρχία), πλοῦς  πλοίο
(περίπλους, πλεύση), ποιῶ  ποίηση (ποιητής, προσποιητό
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ΘΕΜΑ 65ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (949)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. αἴρω
2. ἐπιτήδεια
3. ἄπειµι
4. µᾶλλον
5. φηµί

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εφόδια, αναγκαία
β) περισσότερο
γ) λέγω, ισχυρίζοµαι
δ) σηκώνω
ε) απέρχοµαι, φεύγω
στ) κυριεύω
ζ) έρχοµαι
Μονάδες 5
9

β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
βούλησθε
ἐποίουν
ἐκέλευσαν
στρατηγεῖν
καταφρονοῦντες

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-ις
-µα
-της
-ός
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περί ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περί Προσόδων.
3. α) 1δ, 2α, 3ε, 4β, 5γ
β)
ρηµατικοί τύποι
βούλησθε
ἐποίουν
ἐκέλευσαν

κατάληξη
-ις
-µα
-της

οµόρριζα ουσιαστικά
βούλησις
ποίηµα
κελευστής
11

στρατηγεῖν
καταφρονοῦντες

-ός
-ις

στρατηγός
καταφρόνησις
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ΘΕΜΑ 67ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (956)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Από τις λέξεις της Α’ στήλης να σχηµατίσετε, στη Γ’ στήλη, παράγωγες
λέξεις (απλές) µε τις παραγωγικές καταλήξεις που δίνονται στη Β’ στήλη.
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
καταφρονοῦντες
τειχῶν
πόλει
ἐκβεβηκότας
ἐποίουν

Β’ ΣΤΗΛΗ
Γ’ ΣΤΗΛΗ
παραγωγική κατάληξη παράγωγες λέξεις
-ιµος (επίθετο)
-ίζω (ρήµα)
-της (ουσιαστικό)
-ις (ουσιαστικό)
-µα (ουσιαστικό)
Μονάδες 5
13

β) νεῶν, βούλησθε, στρατηγεῖν, ἡµέρα, ἐσκεδασµένους: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
«Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του Πλάτωνος).
Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει την ηθική του
και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α)
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
καταφρονοῦντες
τειχῶν
πόλει
ἐκβεβηκότας
ἐποίουν

Β’ ΣΤΗΛΗ
παραγωγική κατάληξη
-ιµος (επίθετο)
-ίζω (ρήµα)
-της (ουσιαστικό)
-ις (ουσιαστικό)
-µα (ουσιαστικό)

Γ’ ΣΤΗΛΗ
παράγωγες λέξεις
φρόνιµος
τειχίζω
πολίτης
ἔκβασις
ποίηµα

β) νεῶν  νεώριο (ναυµαχία, νηολόγιο, επίνειο), βούλησθε  βούληση
(βουλητικός, βουλησιαρχία), στρατηγεῖν  στρατηγός (στρατιώτης, αρχηγός),
15

ἡµέρα  εφήµερος (ηµερολόγιο, ηµεροµηνία), ἐσκεδασµένους  διασκέδαση
(διασκεδαστικός, διασκεδαστής)
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ΘΕΜΑ 68ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (958)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. νεῶν
2. ἀσπίδα
3. παρῄνει
4. καταφρονοῦντες
5. ὁρµεῖν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) άφρων
β) ορµίσκος
γ) ναός
δ) έπαινος
ε) προάσπιση
στ) νηοποµπή
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ζ) ορµόνη
Μονάδες 5
β) ιδέα, άρση, εκτελωνισµός, βούληση, σχετικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ( ο Ξενοφών) έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) 1στ, 2ε, 3δ, 4α, 5β
β) ιδέα: κατιδὼν / κατίδωσιν, άρση: ἆραι, εκτελωνισµός: ὠνούµενοι, βούληση:
βούλησθε, σχετικός: ἔχοντας
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ΘΕΜΑ 70ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (963)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη.
(Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. καθορῶ
2. πόρρωθεν
3. ἄπειµι
4. παραινῶ

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) από κοντά
β) προτρέπω, συµβουλεύω
γ) επιθυµώ
δ) αποτρέπω
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5. βούλοµαι

ε) απέρχοµαι, φεύγω
στ) βλέπω
ζ) από µακριά
Μονάδες 5

β) καθορῶ, πεντεκαίδεκα, στρατηγός, καταφρονῶ, ἀντανάγω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
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3. α) 1στ, 2ζ, 3ε, 4β, 5γ
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ, πεντεκαίδεκα: πέντε + καὶ + δέκα, στρατηγός: στρατὸς +
ἄγω, καταφρονῶ: κατὰ + φρονῶ, ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω

ΘΕΜΑ 71ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (993)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
(Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀπέρχοµαι α) πωλῶ
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2. πόρρωθεν
3. ἀποπλέω
4. ὠνοῦµαι
5. ἐκβαίνω

β) εἰσπλέω
γ) ἐµβαίνω
δ) ἔρχοµαι
ε) ἀγοράζω
στ) διαβαίνω
ζ) ἐγγύθεν
Μονάδες 5

β) ὁρµοῦντας, ἔχοντας, παρῄνει, εἶπε, κατίδωσιν: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθένα
από τους παραπάνω ρηµατικούς τύπους του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) 1δ, 2ζ, 3β, 4α, 5γ
β) ὁρµοῦντας  όρµος (ορµίσκος, προσορµίζω), ἔχοντας  εχεµύθεια (κάτοχος,
εποχή), παρῄνει  παραίνεση (έπαινος, παινεύω), εἶπε  έπος (επικός,
ορθοέπεια), κατίδωσιν  ιδέα (ιδανικό, είδος)
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ΘΕΜΑ 73ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (1006)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλοµαι α) ἀγοράζω
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2. παραινῶ
3. ὠνοῦµαι
4. κελεύω
5. φηµί

β) προστάττω
γ) ἐπιθυµῶ
δ) συµβουλεύω
ε) πωλῶ
στ) λέγω
ζ) βουλεύοµαι
Μονάδες 5

β) προφήτης, συµπολίτης, εισιτήριο, πλοηγός, ρίψασπις: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1γ, 2δ, 3α, 4β, 5στ
β) προφήτης: ἔφη, συµπολίτης: πόλει / πόλιν, εισιτήριο: µετιόντας / ἀπιέναι,
πλοηγός (< πλοῦς + ἄγω): το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τις
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λέξεις ἀποπλέοντας / πλοῦν και το δεύτερο µε τις λέξεις στρατηγοί / στρατηγεῖν,
ρίψασπις: ἀσπίδα

ΘΕΜΑ 74ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. (3186)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρµοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα
σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας
πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρµεῖν͵ ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυµαχήσετε͵ ἔφη͵ ὅταν βούλησθε. Οἱ δὲ
στρατηγοί͵ µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος͵ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ
νῦν στρατηγεῖν͵ οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ΄͵ ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη
ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις͵ εἶπε τοῖς παρ΄ αὐτοῦ ἑποµένοις͵ ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς
ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ µᾶλλον
καθ΄ ἑκάστην ἡµέραν͵ τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ
Λυσάνδρου͵ ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)͵ ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ΄ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα
κατὰ µέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ στρατηγοὶ…ὡς ἐκέλευσε.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) µεθορµίζω, στρατηγός, ἀπέρχοµαι, καταφρονῶ, ἀντανάγω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
(Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. φηµί
2. παραινῶ
3. βούλοµαι
4. κελεύω
5. πόρρωθεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἐπιθυµῶ
β) προστάττω
γ) συµβουλεύω
δ) ὠνοῦµαι
ε) φάσκω
στ) µακρόθεν
ζ) ἐγγύθεν
Μονάδες 5

30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι στρατηγοί όµως, και προπαντός ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν
να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί, όχι εκείνος. Και
αυτός έφυγε1.Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέµπτη ηµέρα αφότου οι Αθηναίοι
έπλεαν εναντίον του,

έδωσε εντολή σε αυτούς που κατασκόπευαν (τους

Αθηναίους) κατά διαταγή του,

όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί

και να

είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα που έκαναν πολύ πιο συχνά
µέρα µε την ηµέρα,

και γιατί αγόραζαν από µακριά τα τρόφιµα

περιφρονούσαν τον

Λύσανδρο, γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από το

λιµάνι για να τους αντιµετωπίσει),
να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα

και γιατί

επιστρέφοντας µε τα πλοία προς

στο µέσο της διαδροµής.

αυτόν,

Και αυτοί (δηλ. οι

κατάσκοποι) έπραξαν2 όπως τους διέταξε.
1. Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε.
2. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
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3. α) µεθορµίζω: µετὰ + ὁρµίζω (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση) , στρατηγός: στρατὸς + ἄγω, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι, καταφρονῶ:
κατὰ + φρονῶ, ἀντανάγω: ἀντὶ + ἀνὰ + ἄγω
β) 1ε, 2γ, 3α, 4β, 5στ
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ΘΕΜΑ 76ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1016)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας,
ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς
2. ἐσήµανεν
3. ἔλαβε
4. ἰδών
5. ἀνήχθησαν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εγκατάλειψη
β) είδος
γ) σηµασία
δ) κατάληψη
ε) ναός
στ) αναγωγή
ζ) νηοποµπή
Μονάδες 5

1

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
πλεῖν
ἐσήµανεν
συνέλεξεν
βοηθεῖν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-ις
-µα
-ή
-ός
-ία
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2γ, 3δ, 4β, 5στ
β)
ρηµατικοί τύποι
πλεῖν
ἐσήµανεν
συνέλεξεν
βοηθεῖν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη
-ις
-µα
-ή
-ός
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
πλεῦσις
σῆµα
συλλογή
βοηθός
ἀπαγγελία
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ΘΕΜΑ 77ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1029)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἔγνω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) επικράτηση
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2. παντελῶς
3. πράγµατα
4. κράτος
5. κατασχών

β) σχεδόν
γ) αταξία
δ) ποίηση
ε) άπρακτος
στ) ατέλεια
ζ) αναγνώστης
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίσετε από τις παρακάτω λέξεις παράγωγα επίθετα της αρχαίας
ελληνικής µε τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
ἄκραν
πεζόν
κράτος
ἄλλαι
ἄνδρας

κατάληξη παράγωγο επίθετο
-αῖος
-ικός
-αιός
-οῖος
-εῖος
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2στ, 3ε, 4α, 5β
β)
λέξεις
ἄκραν
πεζόν
κράτος
ἄλλαι
ἄνδρας

κατάληξη
-αῖος
-ικός
-αιός
-οῖος
-εῖος

παράγωγο επίθετο
ἀκραῖος
πεζικός
κραταιός
ἀλλοῖος
ἀνδρεῖος
6

ΘΕΜΑ 79ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1036)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ἐπίπλους, δίκροτος, συλλέγω, διαφθείροµαι, κατέχω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀπαγγέλλω α) παρασέρνω
2. ἐπίπλους
β) βγαίνω από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα
7

3. αὐτόθεν
4. ἀνάγοµαι
5. συλλέγω

γ) ανακοινώνω
δ) συγκεντρώνω
ε) από αυτό το µέρος
στ) επιθετική κίνηση του στόλου
ζ) σε αυτό το µέρος
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα διαφορετικών
φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) ἐπίπλους: ἐπὶ + πλοῦς, δίκροτος: δὶς + κροτῶ (< κρότος), συλλέγω: σὺν + λέγω
( = συγκεντρώνω), διαφθείροµαι: διὰ + φθείροµαι, κατέχω: κατὰ + ἔχω
β) 1γ, 2στ, 3ε, 4β, 5δ
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ΘΕΜΑ 80ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1041)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) ἰδών, παντελῶς, πλήρεις, κατασχών, µεγάλα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους βοηθεῖν και
ἔλαβε (Α’ στήλη): βοηθός, βοήθεια, λῆµµα, ληµµάτιον, λῆψις ουσιαστικά µε την
κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Μία κατηγορία περισσεύει.
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βοηθός
2. λῆµµα
3. λῆψις
4. ληµµάτιον
5. βοήθεια

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) υποκοριστικό
γ) αποτέλεσµα ενέργειας
δ) όργανο ή µέσο
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5

11

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν ο
Ξενοφών εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια
της ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) ἰδών  ιδέα (είδος, ιδανικό), παντελῶς  τέλειος (συντέλεια, τελειότητα),
πλήρεις  πληρότητα (συµπλήρωση, πληρεξούσιος), κατασχών  κατάσχεση
(σχέδιο, σχήµα), µεγάλα  µεγαλοπρεπής (µεγαλοµανία, µεγαλοποιώ)
β) 1ε, 2γ, 3α, 4β, 5α
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ΘΕΜΑ 82ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1046)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβεν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. συλλέγω
2. βοηθῶ
3. γιγνώσκω
4. φεύγω
5. διαφθείρω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) καταστρέφω
β) ἀπέρχοµαι
γ) ἔρχοµαι
δ) συνάγω
ε) ἐπικουρῶ
στ) διαλέγω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
«Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς,
Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περί Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβεν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
φυγάς
ἀναγωγή
διαφθορά
λῆψις
ἀπαγγελία

β) 1δ, 2ε, 3ζ, 4β, 5α
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ΘΕΜΑ 83ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1049)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ταχίστη
2. κενή
3. ἀποπλέω
4. πλεῖστος
5. µεγάλα

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) καταπλέω
β) ὀλίγιστος
γ) µικρά
δ) θάττων
ε) πλείονας
στ) πλήρης
ζ) βραδυτάτη
Μονάδες 5
16

β) ναῦς, ἀνήχθησαν, ἱστία, ἀπέπλευσε, ἀπαγγελοῦσα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του συγγραφέα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3.α) 1ζ, 2στ, 3α, 4β, 5γ
β) ναῦς  ναύτης (ναυµαχία, ναυάγιο), ἀνήχθησαν  αναγωγή (αγωγός, άγηµα),
ἱστία  ιστιοδροµία (ιστιοπλοΐα, ιστιοφόρο), ἀπέπλευσε  απόπλους (πλοίο,
πλεύση), ἀπαγγελοῦσα  απαγγελία (άγγελος, διάγγελµα)
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ΘΕΜΑ 85ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1054)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβε
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία
Μονάδες 5
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β) συµπλήρωµα, παραλήπτης, γεωµετρία, διαφυγή, ιστός: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔφυγον
-άς
φυγάς
ἀνήχθησαν
-ή
ἀναγωγή
21

διεφθαρµένων
ἔλαβε
ἀπαγγελοῦσα

-ά
-ις
-ία

διαφθορά
λῆψις
ἀπαγγελία

β) συµπλήρωµα: πλήρεις, παραλήπτης: ἔλαβε / ἔλαβεν, γεωµετρία: γῇ, διαφυγή:
ἔφυγον / φεύγων, ιστός: ἱστία
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ΘΕΜΑ 86ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1130)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποπλέω
2. µεγάλα
3. πλεῖστος
4. πλήρης
5. ἀνάγοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) µικρά
β) ἡγοῦµαι
γ) ὁρµίζοµαι
δ) εἰσπλέω
ε) κενός
στ) ὀλίγιστος
ζ) ταχύς
Μονάδες 5
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β) ἔχων, ἰδών, ἔλαβε, πράγµατα, µεγάλα: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) 1δ, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
β) ἔχων  µετέχω (εχέγγυο, εποχή), ἰδών  ιδέα (ιδανικό, είδος), ἔλαβε  λαβή
(λήψη, παραλήπτης), πράγµατα  πραγµατικός (πραγµάτωση, πολυπράγµων),
µεγάλα  µέγεθος (µεγαλοσύνη, µεγαλοποιώ)
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ΘΕΜΑ 88ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1132)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βοηθῶ
2. γιγνώσκω
3. συλλέγω
4. συµπάρειµι
5. ἀποπλέω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) συµπορεύοµαι
β) ἔρχοµαι
γ) ἐκπλέω
δ) συνάγω
ε) ἐπικουρῶ
στ) διαβαίνω
ζ) οἶδα
Μονάδες 5
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β) πλήρεις, ἄνδρας, συνέλεξεν, ἔφυγον, ἔγνω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1ε, 2ζ, 3δ, 4α, 5γ
β) πλήρεις  πληρότητα (συµπλήρωµα, πληρεξούσιος), ἄνδρας  ανδρικός
(ανδράποδο, ανδρόγυνο), συνέλεξεν  συλλογή (σύλλογος, συλλεκτης), ἔφυγον
 φυγή (καταφύγιο, φυγόπονος), ἔγνω  γνώση (γνώµη, γνωστός)
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ΘΕΜΑ 89ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1133)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δʹ εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή τους στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ταχίστη
2. µεγάλα
3. πλήρης
4. φεύγω
5. γιγνώσκω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) κενή
β) αἰσχίστη
γ) ἀγνοῶ
δ) µικρά
ε) πολλή
στ) βραδυτάτη
ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
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β) επιτάχυνση, πλοηγός, γαιοκτήµονας, ιστιοφόρο, ναύλος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5

30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. O Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία όσο
πιο γρήγορα γινόταν· ταυτόχρονα κινήθηκε1 και ο Θώρακας µε το πεζικό. Και ο
Κόνωνας, όταν είδε την επιθετική κίνηση του στόλου των αντιπάλων, έδωσε
σήµα (στα πληρώµατα) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι άνδρες
του ήταν διασκορπισµένοι, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν µε δύο σειρές
κωπηλάτες, άλλα µε µία σειρά κωπηλάτες, άλλα τελείως άδεια· το πλοίο του
Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν πλήρως
επανδρωµένα2 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η Πάραλος. Όλα τα
άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους περισσότερους
άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα µικρά οχυρά.
1. Εννοείται ότι ο Θώρακας µε το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη µε την
πορεία των πλοίων στη θάλασσα.
2. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) 1στ, 2δ, 3α, 4ζ, 5γ
β) επιτάχυνση: ταχίστην, πλοηγός: πλεῖν / ἐπίπλουν / ἀπέπλευσε, γαιοκτήµονας:
γῇ, ιστιοφόρο: ἱστία, ναύλος: ναῦς / ναυσὶν / νεῶν
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ΘΕΜΑ 91ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1135)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εγκατάλειψη
1

2. ἐσήµανεν
3. ἔλαβεν
4. ἰδών
5. ἀνήχθησαν

β) είδος
γ) σηµασία
δ) κατάληψη
ε) ναός
στ) αναγωγή
ζ) νηοποµπή
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
πλεῖν
ἐσήµανεν
συνέλεξεν
βοηθεῖν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-ις
-µα
-ή
-ός
-ία
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. β, δ, α, ε ,γ
3. α) 1ζ, 2γ, 3δ, 4β, 5στ
β)
ρηµατικοί τύποι
πλεῖν
ἐσήµανεν
συνέλεξεν
βοηθεῖν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη
-ις
-µα
-ή
-ός
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
πλεῦσις
σῆµα
συλλογή
βοηθός
ἀπαγγελία

3

ΘΕΜΑ 92ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1136)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἔγνω
2. παντελῶς
3. πράγµατα
4. κράτος
5. κατασχών

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) επικράτηση
β) σχεδόν
γ) κατάσταση
δ) καταστολή
ε) άπρακτος
στ) ατέλεια
ζ) αναγνώστης
Μονάδες 5
4

β) Να σχηµατίσετε από τις παρακάτω λέξεις παράγωγα επίθετα της αρχαίας
ελληνικής µε τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
ἄκραν
πεζόν
κράτος
ἄλλαι
ἄνδρας

κατάληξη παράγωγο επίθετο
-αῖος
-ικός
-αιός
-οῖος
-εῖος
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2στ, 3ε, 4α, 5β
6

β)
λέξεις
ἄκραν
πεζόν
κράτος
ἄλλαι
ἄνδρας

κατάληξη
-αῖος
-ικός
-αιός
-οῖος
-εῖος

παράγωγο επίθετο
ἀκραῖος
πεζικός
κραταιός
ἀλλοῖος
ἀνδρεῖος
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ΘΕΜΑ 94ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1140)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) ἐπίπλους, δίκροτος, συλλέγω, διαφθείροµαι, κατέχω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀπαγγέλλω α) καταγγέλλω
2. ἐπίπλους
β) βγαίνω από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα
3. αὐτόθεν
γ) ανακοινώνω
8

4. ἀνάγοµαι
5. συλλέγω

δ) συγκεντρώνω
ε) από αυτό το µέρος
στ) επιθετική κίνηση του στόλου
ζ) σε αυτό το µέρος

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) ἐπίπλους: ἐπὶ + πλοῦς, δίκροτος: δὶς + κροτῶ (< κρότος), συλλέγω: σὺν + λέγω
( = συγκεντρώνω), διαφθείροµαι: διὰ + φθείροµαι, κατέχω: κατὰ + ἔχω
β) 1γ, 2στ, 3ε, 4β, 5δ
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ΘΕΜΑ 95ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1141)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἰδών, παντελῶς, πλήρεις, κατασχών, µεγάλα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους βοηθεῖν και
ἒλαβε (Α’ στήλη): βοηθός, βοήθηµα, βοήθεια, λῆµµα, λῆψις ουσιαστικά µε την
κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη) (δυο κατηγορίες περισσεύουν).
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βοηθός
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. λῆµµα
β) υποκοριστικό
11

3. λῆψις
4. βοήθηµα
5. βοήθεια

γ) αποτέλεσµα ενέργειας
δ) όργανο ή µέσο
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5

12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
«Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) ἰδών  ιδέα (είδος, ιδανικό), παντελῶς  τέλειος (συντέλεια, τελειότητα),
πλήρεις  πληρότητα (συµπλήρωση, πληρεξούσιος), κατασχών  κατάσχεση
(σχέδιο, σχήµα), µεγάλα  µεγαλοπρεπής (µεγαλοµανία, µεγαλοποιώ)
β) 1ε, 2γ, 3α, 4γ, 5α
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ΘΕΜΑ 97o: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1143)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβεν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. συλλέγω
2. βοηθῶ
3. γιγνώσκω
4. φεύγω
5. διαφθείρω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) καταστρέφω
β) ἀπέρχοµαι
γ) ἔρχοµαι
δ) συνάγω
ε) ἐπικουρῶ
στ) διαλέγω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβεν
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
φυγάς
ἀναγωγή
διαφθορά
λῆψις
ἀπαγγελία
16

β) 1δ, 2ε, 3ζ, 4β, 5α
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ΘΕΜΑ 98ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1144)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ταχίστη
2. κενή
3. ἀποπλέω
4. πλεῖστος
5. µεγάλα

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) καταπλέω
β) ὀλίγιστος
γ) µικρά
δ) θάττων
ε) πλείονας
στ) πλήρης
ζ) βραδυτάτη
Μονάδες 5
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β) ναῦς, ἀνήχθησαν, ἱστία, ἀπέπλευσε, ἀπαγγελοῦσα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του έµεινε
σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3.α) 1ζ, 2στ, 3α, 4β, 5γ
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β) ναῦς  ναύτης (ναυτεργάτης, ναυσταθµος), ἀνήχθησαν  αναγωγή (αγωγός,
άγηµα), ἱστία  ιστιοσανίδα (ιστιοπλοΐα, ιστιοφόρο), ἀπέπλευσε  απόπλους
(πλοίο, πλεύση), ἀπαγγελοῦσα  απαγγελία (άγγελος, διάγγελµα)
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ΘΕΜΑ 100ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1154)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἔφυγον
ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβε
ἀπαγγελοῦσα

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-άς
-ή
-ά
-ις
-ία
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Μονάδες 5
β) συµπλήρωµα, παραλήπτης, γεωµετρία, διαφυγή, ιστός: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔφυγον
-άς
φυγάς
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ἀνήχθησαν
διεφθαρµένων
ἔλαβε
ἀπαγγελοῦσα

-ή
-ά
-ις
-ία

ἀναγωγή
διαφθορά
λῆψις
ἀπαγγελία

β) συµπλήρωµα: πλήρεις, παραλήπτης: ἔλαβε / ἔλαβεν, γεωµετρία: γῇ, διαφυγή:
ἔφυγον / φεύγων, ιστός: ἱστία
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ΘΕΜΑ 101ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1157)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποπλέω
2. µεγάλα
3. πλεῖστος
4. πλήρης
5. ἀνάγοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) µικρά
β) ἡγοῦµαι
γ) ὁρµίζοµαι
δ) εἰσπλέω
ε) κενή
στ) ὀλίγιστος
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ζ) ἐξάγοµαι
Μονάδες 5
β) ἔχων, ἰδών, πράγµατα, ἔλαβε, µεγάλα: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) 1δ, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
β) ἔχων  εχέφρων (νουνεχής, εχέγγυο, κατοχή), ἰδών  ιδέα (ιδανικό, είδος),
πράγµατα  πράξη (πραγµατικός, πραγµάτωση, πολυπράγµων), ἔλαβε  λαβή
(λαβίδα, εργολάβος), µεγάλα  µέγαιρα (µέγεθος, µεγαλοµανία, µεγαλοποιώ)
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ΘΕΜΑ 103ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1163)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βοηθῶ
2. γιγνώσκω
3. συλλέγω
4. συµπάρειµι
5. ἀποπλέω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) συµπορεύοµαι
β) ἔρχοµαι
γ) ἐκπλέω
δ) συνάγω
ε) ἐπικουρῶ
στ) διαβαίνω
ζ) οἶδα
Μονάδες 5
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β) πλήρεις, ἄνδρας, συνέλεξεν, ἔφυγον, ἔγνω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) 1ε, 2ζ, 3δ, 4α, 5γ
β) πλήρεις  πλήθος (πληρώ, συµπλήρωµα, πληρεξούσιος), ἄνδρας  ανδρείος
(αύτανδρος, ανδροκρατία, ανδρόγυνο), συνέλεξεν  συλλογή (σύλλογος,
συλλεκτικός), ἔφυγον  φυγή (καταφύγιο, φυγόπονος), ἔγνω  γνώση (γνώµη,
γνωστός)
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ΘΕΜΑ 104ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. (1168)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήµανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήµανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ
µονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ
πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε
πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ
πράγµατα διεφθαρµένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς µὲν ὀκτὼ ναυσὶν
ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα
τὰ γεγονότα.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι…τὰ γεγονότα.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή τους στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ταχίστη
2. µεγάλα
3. πλήρης
4. φεύγω
5. γιγνώσκω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) κενή
β) αἰσχίστη
γ) ἀγνοῶ
δ) µικρά
ε) πολλή
στ) βραδυτάτη
ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
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β) επιτάχυνση, πλοηγός, γαιοκτήµονας, ιστιοφόρο, ναύλος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά που βρίσκονταν γύρω του και ήταν
πλήρως επανδρωµένα1 ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα µαζί, επίσης και η
Πάραλος. Όλα τα άλλα όµως τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή. Επίσης, τους
περισσότερους άνδρες τους έπιασε στη στεριά· µερικοί όµως κατέφυγαν στα
µικρά οχυρά. Και ο Κόνωνας, καθώς αποµακρυνόταν µε τα εννέα πλοία, αφού
κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι καταστράφηκαν, προσορµίστηκε2 στην Αβαρνίδα, το
ακρωτήριo της Λαµψάκου, και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ πλοία απέπλευσε µε κατεύθυνση τον Ευαγόρα
σην Κύπρο3, ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) µε κατεύθυνση την Αθήνα, για να
αναγγείλει όσα είχαν συµβεί.
1. Αλλιώς: µε τα πληρώµατά τους στη θέση τους.
2. Μεταφράζουµε εδώ τη χρονική µετοχή µε κύρια πρόταση: κατασχὼν ἔλαβεν = αφού
προσορµίστηκε, πήρε = προσορµίστηκε και πήρε.
3. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1στ, 2δ, 3α, 4ζ, 5γ
β) επιτάχυνση: ταχίστην, πλοηγός: πλεῖν / ἐπίπλουν / ἀπέπλευσε, γαιοκτήµονας:
γῇ, ιστιοφόρο: ἱστία, ναύλος: ναῦς / νεῶν / ναυσὶν
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ΘΕΜΑ 106ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1178)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10

1

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς
2. κατειργάσατο
3. ἔλαβε
4. ἔπεµψε
5. ἀπήγαγεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εγκατάλειψη
β) εκποµπή
γ) ανάληψη
δ) ανεργία
ε) ναός
στ) αγωγή
ζ) ναύλος
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
βουλεύεσθαι
παρενενοµήκεσαν
ἔπεµψε
ἀφικόµενος

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-τήριον
-µα
-ία
-ή
-ις
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

εντολή να ανταλλάξουν

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. β, α, γ, δ, ε
3. α) 1ζ, 2δ, 3γ, 4β, 5στ
β)
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
βουλεύεσθαι
παρενενοµήκεσαν
ἔπεµψε
ἀφικόµενος

κατάληξη
-τήριον
-µα
-ία
-ή
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἐργαστήριον
βούλευµα
παρανοµία
ποµπή
ἄφιξις
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ΘΕΜΑ 107ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1180)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποκόπτειν
2. κατακρηµνίσειαν
3. βουλεύεσθαι
4. διέφθειρεν
5. ἀποκτεῖναι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) προβολή
β) άφθαρτος
γ) γκρεµός
δ) πατροκτόνος
ε) κόµµα
στ) απόκτηµα
4

ζ) διαβούλευση
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε τις καταλήξεις
που δίνονται.
λέξεις
λῃστής
ἡµέρα
πᾶς
ἀνήρ
στρατηγός

κατάληξη παράγωγο επίθετο
-ικός
-ήσιος
-οῖος
-εῖος
-ικός
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: « Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) 1ε, 2γ, 3ζ, 4β, 5δ
β)
λέξεις
λῃστής
ἡµέρα
πᾶς

κατάληξη
-ικός
-ήσιος
-οῖος

παράγωγο επίθετο
λῃστικός / λῃστρικός
ἡµερήσιος
παντοῖος
6

ἀνήρ
-εῖος
στρατηγός -ικός

ἀνδρεῖος
στρατηγικός
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ΘΕΜΑ 109ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1184)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) αἰχµάλωτος, ἀπαγγέλλω, ἀφικνοῦµαι, ἐπιλαµβάνοµαι, ἐκκλησία: Να
αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. τριταῖος
2. ζωγροῦµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) σκέπτοµαι, αποφασίζω
β) ζωγραφίζω
8

3. ἀποκτείνω γ) τρίτος στη σειρά
4. βουλεύοµαι δ) κατηγορώ
5. αἰτιῶµαι
ε) συλλαµβάνοµαι ζωντανός
στ) φονεύω
ζ) µετά από τρεις ηµέρες
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περὶ Προσόδων.
3. α) αἰχµάλωτος: αἰχµὴ + ἁλωτός (< ἁλίσκοµαι), ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
ἐπιλαµβάνοµαι: ἐπὶ + λαµβάνοµαι, ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ
β) 1ζ, 2ε, 3στ, 4α, 5δ
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ΘΕΜΑ 110ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1193)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀπήγαγεν, κατειργάσατο, ἔπεµψε, συµµάχους, κατηγορίαι: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους βουλεύεσθαι και
παρενενοµήκεσαν (Α’ στήλη) ουσιαστικά: βουλευτής, βούλευσις, βουλευτήριον,
παρανόµηµα, νοµεύς µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη) (µια
κατηγορία περισσεύει).
11

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βουλευτής
2. βούλευσις
3. παρανόµηµα
4. νοµεύς
5. βουλευτήριον

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
γ) τόπος
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

εντολή να ανταλλάξουν

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) ἀπήγαγεν  απαγωγή (απαγωγέας, αγωγός, άγηµα), κατειργάσατο 
εργασία (εργάτης, εργαστήριο), ἔπεµψε  ποµπή (ποµπός, εκποµπή), συµµάχους
 συµµαχία (µάχη, διαµάχη), κατηγορίαι  κατήγορος (κατηγορία, κατηγορικός,
συνήγορος)
β) 1ε, 2α, 3δ, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 112ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1231)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀφικνοῦµαι
2. πολύ
3. ἡµέρα
4. σύµµαχος
5. ἄξιος

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) νύξ
β) ἀνάξιος
γ) ἐναντίος
δ) ὀλίγον
ε) ἀπέρχοµαι
στ) ἐπάξιος
14

ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
β) ἀπήγγειλε, βουλεύεσθαι, κρατήσειαν, στρατηγός, διέφθειρεν: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) 1ε, 2δ, 3α, 4γ, 5β
β) ἀπήγγειλε  απαγγελία (άγγελος, διάγγελµα), βουλεύεσθαι  βουλευτής
(βουλευτήριο, βούλευµα), κρατήσειαν  κράτηση (κρατικός, εγκρατής),
στρατηγός  στρατιώτης (αρχηγός), διέφθειρεν  διαφθορά (άφθαρτος,
ψυχοφθόρος)
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ΘΕΜΑ 113ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (2121)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30

2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την

«παράβαση των όρκων»;

Μονάδες 10
3. α) άλωση, αποκοπή, δόγµα, αντίληψη, επίδοση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
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Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποτοµή
2. κατηγορία
3. κρατῶ
4. κελεύω
5. βουλεύοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) βούλοµαι
β) προστάττω
γ) φηµί
δ) φρονῶ
ε) ἀποκοπή
στ) µοµφή
ζ) νικῶ
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
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3. α) άλωση: αἰχµαλώτους / αἰχµαλώτων, αποκοπή: ἀποκόπτειν, δόγµα: ἔδοξεν,
αντίληψη: ἔλαβε / λαβόντες / ἐπελάβετο, επίδοση: προδοῦναι
β) 1ε, 2στ, 3ζ, 4β, 5δ

ΘΕΜΑ 115ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (2122)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις.
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λέξεις
ουσιαστικά επίθετα
ναῦς
λῃστής
στρατηγός
ἀνήρ
παρανοµῶ
Μονάδες 5
β) ἀπάγω, σύµµαχος, στρατηγός, ἐκκλησία, προδίδωµι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α)
λέξεις
ναῦς
λῃστής
στρατηγός
ἀνήρ
παρανοµῶ

ουσιαστικά
ναύτης
ληστεία
στρατηγία
ανδρεία
παρανοµία

επίθετα
ναυτικός
ληστρικός
στρατηγικός
ανδρικός
παράνοµος
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β) ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, σύµµαχος: σὺν + µάχη, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω, ἐκκλησία:
ἐκ + καλῶ, προδίδωµι: πρὸ + δίδωµι

ΘΕΜΑ 116ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1242)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
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Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποκόπτειν
2. κατειργάσατο
3. κρατήσειαν
4. ἐπελάβετο
5. ἔδοξεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) δόγµα
β) εγκρατής
γ) κατάληψη
δ) δείγµα
ε) διακοπή
στ) εγκατάλειψη
ζ) επεξεργασία
Μονάδες 5

β) ἀπήγαγεν, κατακρηµνίσειαν, διέφθειρεν, ἐλέγετο, προδοῦναι: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. Πατέρας του ήταν ο Γρύλλος, εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1ε, 2ζ, 3β, 4γ, 5α
β) ἀπήγαγεν  απαγωγή (αγωγή, αγωγός), κατακρηµνίσειαν  κατακρήµνιση
(γκρεµός, κρηµνώδης, απόκρηµνος), διέφθειρεν  διαφθορά (αδιάφθορος,
ψυχοφθόρος), ἐλέγετο  λέξη (λόγος, λεκτικός, λεξικό), προδοῦναι  προδότης
(προδοσία, προδοτικός)
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ΘΕΜΑ 118ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1245)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
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κατειργάσατο
παρενενοµήκεσαν
προδοῦναι
ἔπεµψε
ἔδοξεν

-τήριον
-ία
-της
-ός
-α
Μονάδες 5

β) απαγωγή, αντίληψη, άφιξη, αποκοπή, ψήφος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
κατειργάσατο
-τήριον
ἐργαστήριον
παρενενοµήκεσαν -ία
παρανοµία
28

προδοῦναι
ἔπεµψε
ἔδοξεν

-της
-ός
-α

προδότης
ποµπός
δόξα

β) απαγωγή: ἀπήγαγεν / στρατηγῶν / στρατηγὸς, αντίληψη: ἔλαβε / λαβόντες /
ἐπελάβετο, άφιξη: ἀφικόµενος, αποκοπή: ἀποκόπτειν, ψήφος: ἐψηφισµένοι /
ψηφίσµατος
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ΘΕΜΑ 119ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1246)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ᾞ δʹἡµέρᾳ ταῦτα…κατακρηµνίσειαν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
30

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀφικνοῦµαι
2. κατηγορία
3. ἀποτοµή
4. κελεύω
5. ἀπαγγέλλω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἀποκοπή
β) προστάττω
γ) φεύγω
δ) ἀναγγέλλω
ε) ἔρχοµαι
στ) µοµφή
ζ) πράττω
Μονάδες 5

β) ἀπήγαγεν, ἁθροίσας, λαβόντες, παρενενοµήκεσαν, προδοῦναι: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

31

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και την ηµέρα κατά την οποία κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Λακεδαίµονα τον
Θεόποµπο, τον πειρατή από τη Μίλητο,

για να ανακοινώσει αυτά που είχαν

γίνει, ο οποίος, αφού έφτασε µετά από τρεις ηµέρες, (τα) ανακοίνωσε. Ύστερα
από αυτά, ο Λύσανδρος,
εντολή να ανταλλάξουν

αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους,

τους έδωσε

απόψεις και να αποφασίσουν σχετικά µε τους

αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των
Αθηναίων, και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει και για όσα
είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν
το δεξί χέρι όλων

όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί,

και για το ότι, όταν

κατέλαβαν δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν
από αυτές στη θάλασσα όλους τους άνδρες.
2. β, δ, α, ε, γ
3. α) 1ε, 2στ, 3α, 4β, 5δ
β) ἀπήγαγεν  απαγωγή (αγέλη, άξονας), ἁθροίσας  άθροισµα (συνάθροιση,
αθροιστικός), λαβόντες  λαβή (παραλαβή, λαβίδα), παρενενοµήκεσαν 
παρανοµία (παράνοµος, νοµικός), προδοῦναι  προδότης (προδοσία, προδοτικός)
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ΘΕΜΑ 121ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1248)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
1

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ναῦς
2. κατειργάσατο
3. ἔλαβε
4. ἔπεµψε
5. ἀπήγαγεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) εγκατάλειψη
β) εκποµπή
γ) ανάληψη
δ) ανεργία
ε) ναός
στ) αγωγή
ζ) ναύλος
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
βουλεύεσθαι
παρενενοµήκεσαν
ἔπεµψε
ἀφικόµενος

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-τήριον
-µα
-ία
-ή
-ις
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2δ, 3γ, 4β, 5στ
β)
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
βουλεύεσθαι
παρενενοµήκεσαν
ἔπεµψε
ἀφικόµενος

κατάληξη
-τήριον
-µα
-ία
-ή
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἐργαστήριον
βούλευµα
παρανοµία
ποµπή
ἄφιξις
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ΘΕΜΑ 122ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1249)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσαν-δρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποκόπτειν
2. κατακρηµνίσειαν
3. βουλεύεσθαι
4. διέφθειρεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) προβολή
β) άφθαρτος
γ) γκρεµός
δ) πατροκτόνος
4

5. ἀποκτεῖναι

ε) κόµµα
στ) απόκτηµα
ζ) διαβούλευση
Μονάδες 5

β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε τις
καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
λῃστής
ἡµέρα
πᾶς
ἀνήρ
στρατηγός

κατάληξη παράγωγο επίθετο
-ικός
-ήσιος
-οῖος
-εῖος
-ικός
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα διαφορετικών
φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) 1ε, 2γ, 3ζ, 4β, 5δ
β)
λέξεις
λῃστής
ἡµέρα
πᾶς
ἀνήρ
στρατηγός

κατάληξη
-ικός
-ήσιος
-οῖος
-εῖος
-ικός

παράγωγο επίθετο
λῃστικός / λῃστρικός
ἡµερήσιος
παντοῖος
ἀνδρεῖος
στρατηγικός
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ΘΕΜΑ 124ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1251)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) αἰχµάλωτος, ἀπαγγέλλω, ἀφικνοῦµαι, ἐπιλαµβάνοµαι, ἐκκλησία: Να
αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. τριταῖος
2. ζωγροῦµαι
3. ἀποκτείνω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) σκέπτοµαι, αποφασίζω
β) ζωγραφίζω
γ) τρίτος στη σειρά
7

4. βουλεύοµαι δ) κατηγορώ
5. αἰτιῶµαι
ε) συλλαµβάνοµαι ζωντανός
στ) φονεύω
ζ) µετά από τρεις ηµέρες
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) αἰχµάλωτος: αἰχµὴ + ἁλωτός (< ἁλίσκοµαι), ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι, ἐπιλαµβάνοµαι: ἐπὶ + λαµβάνοµαι, ἐκκλησία: ἐκ +
καλῶ
β) 1ζ, 2ε, 3στ, 4α, 5δ

9

ΘΕΜΑ 125ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1252)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀπήγαγεν, κατειργάσατο, ἔπεµψε, συµµάχους, κατηγορίαι: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους βουλεύεσθαι και
παρενενοµήκεσαν (Α’ στήλη) ουσιαστικά: βουλευτής, βούλευσις, βουλευτήριον,
παρανόµηµα, νοµεύς µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη) (µια
κατηγορία περισσεύει).
10

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. βουλευτής
2. βούλευσις
3. παρανόµηµα
4. νοµεύς
5. βουλευτήριον

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
γ) τόπος
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περὶ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α) ἀπήγαγεν  απαγωγή (απαγωγέας, άγηµα), κατειργάσατο  εργασία
(εργάτης, εργαστήριο), ἔπεµψε  ποµπή (ποµπός, εκποµπή), συµµάχους 
συµµαχία (µάχη, συµµαχικός), κατηγορίαι  κατήγορος (κατηγορικός,
συνήγορος)
β) 1ε, 2α, 3δ, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 127ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1254)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀφικνοῦµαι
2. πολύ
3. ἡµέρα
4. σύµµαχος
5. ἄξιος

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) νύξ
β) ἀνάξιος
γ) ἐναντίος
δ) ὀλίγον
ε) ἀπέρχοµαι
13

στ) ἐπάξιος
ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
β) ἀπήγγειλε, βουλεύεσθαι, κρατήσειαν, στρατηγός, διέφθειρεν: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) 1ε, 2δ, 3α, 4γ, 5β
β) ἀπήγγειλε  απαγγελία (άγγελος, εισαγγελέας), βουλεύεσθαι  βουλευτής
(βουλευτήριο, βούλευµα), κρατήσειαν  κράτηση (κρατικός, εγκρατής),
στρατηγός  στρατηγία (στρατήγηµα, στρατηγικός), διέφθειρεν  διαφθορά
(αδιάφθορος, ψυχοφθόρος, ψείρα)
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ΘΕΜΑ 128ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1257)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) άλωση, αποκοπή, δόγµα, αντίληψη, επίδοση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποτοµή

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) βούλοµαι
16

2. κατηγορία
3. κρατῶ
4. κελεύω
5. βουλεύοµαι

β) προστάττω
γ) φηµί
δ) φρονῶ
ε) ἀποκοπή
στ) µοµφή
ζ) νικῶ
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) άλωση: αἰχµαλώτους / αἰχµαλώτων, αποκοπή: ἀποκόπτειν, δόγµα: ἔδοξεν,
αντίληψη: ἔλαβε / λαβόντες / ἐπελάβετο, επίδοση: προδοῦναι
β) 1ε, 2στ, 3ζ, 4β, 5δ

18

ΘΕΜΑ 130ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1260)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις.
λέξεις
ουσιαστικά επίθετα
ναῦς
λῃστής
στρατηγός
ἀνήρ
παρανοµῶ
Μονάδες 5
19

β) ἀπάγω, σύµµαχος, στρατηγός, ἐκκλησία, προδίδωµι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του από την Αναγέννηση
ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της περιγραφής,
την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α)
λέξεις
ναῦς
λῃστής
στρατηγός
ἀνήρ
παρανοµῶ

ουσιαστικά
ναύτης
ληστεία
στρατηγία
ανδρεία
παρανοµία

επίθετα
ναυτικός
ληστρικός
στρατηγικός
ανδρείος
παράνοµος

β) ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, σύµµαχος: σὺν + µάχη, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω, ἐκκλησία:
ἐκ + καλῶ, προδίδωµι: πρὸ + δίδωµι
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ΘΕΜΑ 131ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1261)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποκόπτειν
2. κατειργάσατο
3. κρατήσειαν
4. ἐπελάβετο
5. ἔδοξεν

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) δόγµα
β) εγκρατής
γ) κατάληψη
δ) δείγµα
ε) διακοπή
στ) εγκατάλειψη
ζ) επεξεργασία
Μονάδες 5
22

β) ἀπήγαγεν, κατακρηµνίσειαν, διέφθειρεν, ἐλέγετο, προδοῦναι: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1ε, 2ζ, 3β, 4γ, 5α
β) ἀπήγαγεν  απαγωγέας (αγώνας, άξιος), κατακρηµνίσειαν  γκρεµός
(κρηµνώδης, απόκρηµνος), διέφθειρεν  διαφθορά (αδιάφθορος, ψυχοφθόρος)
ἐλέγετο  λέξη (λεκτικός, λεξικό), προδοῦναι  προδότης (προδοσία, προδοτικός)
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ΘΕΜΑ 133ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1263)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίστε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
παρενενοµήκεσαν
προδοῦναι
ἔπεµψε
ἔδοξεν

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-τήριον
-ία
-της
-ός
-α
Μονάδες 5
25

β) απαγωγή, αντίληψη, άφιξη, αποκοπή, ψήφος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30 : «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
κατειργάσατο
παρενενοµήκεσαν
προδοῦναι

κατάληξη
-τήριον
-ία
-της

οµόρριζα ουσιαστικά
ἐργαστήριον
παρανοµία
προδότης
27

ἔπεµψε
ἔδοξεν

-ός
-α

ποµπός
δόξα

β) απαγωγή: ἀπήγαγεν / στρατηγῶν / στρατηγὸς, αντίληψη: ἔλαβε / λαβόντες /
ἐπελάβετο, άφιξη: ἀφικόµενος, αποκοπή: ἀποκόπτειν, ψήφος: ἐψηφισµένοι /
ψηφίσµατος
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ΘΕΜΑ 134ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. (1265)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάµψακον
ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον.
ᾟ δ΄ ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς
Λακεδαίµονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ
τῶν αἰχµαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε
ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ͵
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρηµνίσειαν·
Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ
ἄλλα πολλά͵ καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν
Ἀδειµάντου͵ ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσµατος· ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν ψηφίσµατος.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
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Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀφικνοῦµαι
2. κατηγορία
3. ἀποτοµή
4. κελεύω
5. ἀπαγγέλλω

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἀποκοπή
β) προστάττω
γ) φεύγω
δ) ἀναγγέλλω
ε) ἔρχοµαι
στ) µοµφή
ζ) πράττω
Μονάδες 5

β) ἀπήγαγεν, ἁθροίσας, λαβόντες, παρενενοµήκεσαν, προδοῦναι: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές

κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,

και για εκείνα τα εγκλήµατα που είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν

αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυµαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί
χέρι όλων όσοι θα συλλαµβάνονταν ζωντανοί, και για το ότι, όταν κατέλαβαν
δύο τριήρεις, µία από την Κόρινθο και µία από την Άνδρο, πέταξαν από αυτές
στη θάλασσα
Αθηναίων,

όλους τους άνδρες.

ο οποίος θανάτωσε αυτούς. Διατυπώνονταν και πολλές άλλες

κατηγορίες・ και αποφάσισαν
Αθηναίοι

Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των

να σκοτώσουν όσους αιχµαλώτους

εκτός από τον Αδείµαντο,

ήταν

γιατί µόνο αυτός στην Εκκλησία του

Δήµου ήταν αντίθετος στο ψήφισµα για το κόψιµο των χεριών.
2. β, α, γ, δ, ε
3. α) 1ε, 2στ, 3α, 4β, 5δ
β) ἀπήγαγεν  απαγωγή (αγωγός, αγωγή), ἁθροίσας  άθροισµα (συνάθροιση,
αθροιστικός), λαβόντες  λαβή (παραλαβή, λαβίδα), παρενενοµήκεσαν 
παρανοµία (παράνοµος, νοµικός), προδοῦναι  προδότης (προδοσία, προδοτικός)
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ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1269)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) φρουρούς, ὑποσπόνδους, ἀσφάλειαν, ἔνδειαν, ναῦς: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) καθίσταµαι, ὑποδέχοµαι, συλλέγω, καταλείπω, ἐπισκευάζω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) φρουρούς  φρουρά (φρούριο, φρούρηση), ὑποσπόνδους  σπονδή
(άσπονδος, οµοσπονδία), ἀσφάλειαν  ασφαλής (σφάλµα, ασφαλίζω), ἔνδειαν 
ενδεής (δέοµαι, δέηση) ναῦς  ναύτης (ναύλος, ναυάγιο)
2

β) καθίσταµαι: κατὰ + ἵσταµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση), ὑποδέχοµαι: ὑπὸ + δέχοµαι, συλλέγω: σὺν + λέγω, καταλείπω: κατὰ +
λείπω, ἐπισκευάζω: ἐπὶ + σκευάζω
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ΘΕΜΑ 137ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1270)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) αφετηρία, επίδοση, είδηση, σύλλογος, εφαρµόζω: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις.
λέξεις
ουσιαστικά επίθετα
προδόντες
συλλεγῶσιν
κατεστήσατο
ναῦς
ὑπεδέχοντο
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Μονάδες 5
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα
άρχισε, όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία
χρόνια της ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του,
όταν οι εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) αφετηρία: ἀφέντες, επίδοση: προδόντες / διδούς, είδηση: εἰδώς, σύλλογος:
συλλεγῶσιν, εφαρµόζω: ἁρµοστήν
β)
λέξεις
προδόντες
συλλεγῶσιν
κατεστήσατο

ουσιαστικά
επίθετα
προδότης
προδοτικός –ή –ό
σύλλογος
συλλογικός –ή –ό
κατάσταση καθεστωτικός –ή –ό
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ναῦς
ὑπεδέχοντο

ναύτης
ναυτικός –ή –ό
δέκτης
δεκτικός –ή –ό
ΘΕΜΑ 139ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1307)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις.
λέξεις
ουσιαστικά επίθετα
προδόντες
συλλεγῶσιν
κατεστήσατο
ναῦς
ὑπεδέχοντο
Μονάδες 5
β) ὑπόσπονδος, ὑποδέχοµαι, καθίσταµαι, καταλείπω, ἀποπλέω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
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Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α)
λέξεις
προδόντες
συλλεγῶσιν
κατεστήσατο
ναῦς
ὑπεδέχοντο

ουσιαστικά
προδότης
σύλλογος
κατάστηµα
ναύτης
υποδοχή

επίθετα
προδοτικός –ή –ό
συλλογικός –ή –ό
καταστασιακός –ή –ό /
ναυτικός –ή –ό
ακατάδεκτος –η –ο
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β) ὑπόσπονδος: ὑπὸ + σπονδή, ὑποδέχοµαι: ὑπὸ + δέχοµαι, καθίσταµαι: κατὰ +
ἵσταµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση), καταλείπω: κατὰ +
λείπω, ἀποπλέω: ἀπὸ + πλέω
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ΘΕΜΑ 140ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1315)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) δότης, ἐπίδοσις, προδοσία, παράδοσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις οµόρριζες
προς τον ρηµατικό τύπο διδούς λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην
κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί

Μονάδες 5
β) κατεστήσατο, ὑπεδέχοντο, ἔφυγον, εἰδώς, ἄστυ: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
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Μονάδες 5
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη

µάχη

της

Μαντινείας

(362

π.Χ.)

όπου

φάνηκε

αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί
ἐπίδοσις
δότης
προδοσία
δοτήρ
παράδοσις
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καθαρά

η

β) κατεστήσατο  κατάσταση (καταστατικό, στατικός), ὑπεδέχοντο  υποδοχή
(δέκτης, δοχείο), ἔφυγον  φυγή (φυγάς, καταφύγιο), εἰδώς  είδηση (συνείδηση,
ειδήµονας), ἄστυ  αστός (αστικός, αστυνοµία)
ΘΕΜΑ 142ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1334)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. άπλοια
2. χειραφέτηση α) πλέουσιν
3. έφεση
4. πλεονέκτης
5. αφέλεια
β) ἀφέντες
6. αφετηρία
7. περίπλους
Μονάδες 5
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β) φρουρούς, ἐγένοντο, ἀσφάλειαν, καταλιπών, ναῦς: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
12

καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1α, 2β, 3β, 6β, 7α
β) φρουρούς  φρουρά (φρούριο, φρούρηση), ἐγένοντο  γένος (γένεση, γενεά),
ἀσφάλειαν  ασφαλής (σφάλµα, ασφαλίζω), καταλιπών  κατάλοιπο (ελλιπής,
λιποταξία, λιπόθυµος), ναῦς  ναύτης (ναύλος, ναυαγός)
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ΘΕΜΑ 143ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1735)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη στήλη Β’. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ὑπόσπονδος α) ταχύτερα
2. ἔνδεια
β) διοικητής
3. θᾶττον
γ) περισσότερο
4. ἁρµοστής
δ) σε άλλο µέρος
5. ἄλλοθι
ε) έλλειψη, στέρηση
στ) προστατευµένος από επίσηµη συµφωνία
ζ) φρουρός
Μονάδες 5
β) ἔπλει, ὑπεδέχοντο, ἀπέπεµπεν, ἄστυ, ἁρµοστήν: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
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Μονάδες 5
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) 1στ, 2ε, 3α, 4β, 5δ
β) ἔπλει  πλους (πλοίο, πλεύση), ὑπεδέχοντο  υποδοχή (δέκτης, αποδεκτός),
ἀπέπεµπεν  αποποµπή (ποµπός, διαπόµπευση), ἄστυ  αστός (αστικός,
15

αστυφιλία), ἁρµοστήν  αρµοστεία (αφαρµοστός, αρµόζω)
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ΘΕΜΑ 145ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1340)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) ὑποσπόνδους, ἔφυγον, εἰδώς, συλλεγῶσιν, καταλιπών: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την οποία
έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δοχείο
2. εγκατάλειψη α) καταλιπών
3. κατάληψη
4. υπόλειµµα
β) ὑπεδέχοντο
5. υπόδηµα
6. αποδέκτης
7. κατάλοιπο
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Μονάδες 5
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) ὑποσπόνδους  σπονδή (άσπονδος, παρασπονδία), ἔφυγον  φυγή (φυγάς,
φυγόπονος), εἰδώς  είδηση (είδωλο, ειδήµονας), συλλεγῶσιν  σύλλογος
(συλλογή, συλλέκτης), καταλιπών  κατάλοιπο (εγκατάλειψη, λιπόθυµος)
β) 1β, 2α, 4α, 6β, 7α
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ΘΕΜΑ 146ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1354)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) φρουρός, ἄστυ, ἔνδειαν, ἁρµοστήν, ναῦς: Να γράψετε από µία οµόρριζη
(απλή ή σύνθετη) λέξη της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την οποία
έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. υπόλοιπο
2. χειραφέτηση α) ἀφέντες
3. έφεση
4. παράλειψη
5. αφέλεια
β) καταλιπών
6. αφετηρία
7. κατάληψη
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) φρουρός  φρουρά (φρούριο, φρούρηση, φρούραρχος), ἄστυ  αστός
(αστικός, προάστιο), ἔνδειαν  ενδεής (ενδεώς, δέηση), ἁρµοστήν  αρµόδιος (
αρµόζω, προσαρµογή), ναῦς  ναυτίλος (ναύλος, ναυπηγός)
β) 1β, 2α, 3α, 4β, 6α

20

ΘΕΜΑ 148ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1359)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἁρµοστής α) συνάγω
2. φρουρός β) ἀπέρχοµαι
3. φεύγω
γ) διοικητής
4. οἶδα
δ) ὁρῶ
5. συλλέγω ε) ἔρχοµαι
στ) φύλαξ
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
β) ἀφέντες, ἐγένοντο, συλλεγῶσιν, ἄστυ, ἐπιτηδείων: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1γ, 2στ, 3β, 4ζ, 5α
β) ἀφέντες  άφεση (αφετηρία, αφέτης), ἐγένοντο  γένος (γενέτειρα, γενεά,
ευγενής), συλλεγῶσιν  σύλλογος (συλλογή, συλλεκτικός), ἄστυ  αστός
(αστικός, αστυφιλία), ἐπιτηδείων  επιτήδειος (επίτηδες, επιτήδευση,
επιτήδευµα)
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ΘΕΜΑ 149ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. (1362)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ
δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ
προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ΄ εἰς
Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ
εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον
πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ…ἔνδειαν ἔσεσθαι.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) ὑποδέχοµαι, ἀφίηµι, ἀποπέµπω, συλλέγω, ἀποπλέω: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) ανάδοχος, φυγάς, προδότης, παρουσία, ναυτικός: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αφού ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο,
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας.
ελεύθερους τους
συµφωνία.

έπλεε εναντίον του

Αυτοί τον δέχονταν1,

αφού άφησαν

φρουρούς των Αθηναίων, προστατευόµενους από επίσηµη

Εκείνοι όµως που παρέδωσαν µε προδοσία το Βυζάντιο στον

Αλκιβιάδη κατέφυγαν τότε στον Πόντο και αργότερα στην Αθήνα και έγιναν
Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές
έβλεπε

φρουρές και αν κάπου

κάποιον άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

παρέχοντας

ασφάλεια µόνο σε εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί
ήξερε πως όσο πιο πολλοί συγκεντρωθούν στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο)
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων.
1. Πιο ελεύθερα: παρέδωσαν τις πόλεις τους σε αυτόν.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) ὑποδέχοµαι: ὑπὸ + δέχοµαι, ἀφίηµι: ἀπὸ + ἵηµι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε
έκθλιψη και δάσυνση), ἀποπέµπω: ἀπὸ + πέµπω, συλλέγω: σὺν + λέγω, ἀποπλέω:
ἀπὸ + πλέω
β) ανάδοχος: ὑπεδέχοντο, φυγάς: ἔφυγον, προδότης: προδόντες / διδούς, παρουσία:
ἔσεσθαι, ναυτικός: ναῦς
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ΘΕΜΑ 181ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1758)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλονται
α) εγκατάλειψη
2. ἐπιλελοιπέναι β) συντριβή
3. διέτριβεν
γ) ποµπός
4. ἔπεµψε
δ) βούληση
5. ᾑρέθη
ε) κατάληψη
στ) αιρετός
1

ζ) βουλιµία
Μονάδες 5
β) ὁµολογία, ὁµολογητής, ἀπαγγελία, ἄγγελµα, ἄγγελος: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ὁµολογήσειν και ἀπήγγειλεν
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5στ
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ὁµολογία
ὁµολογητής
ἄγγελµα
ἀπαγγελία
ἄγγελος
3

4

ΘΕΜΑ 182ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1759)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀντέχω, ἐπιλείπω, ἀπαγγέλλω, αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἥξει
α) να υποδουλώσουν
2. ἐξανδραποδίσασθαι
β) υπεύθυνος, αρµόδιος
3. τέως
γ) εκλέχτηκε
4. ᾑρέθη
δ) θα επιστρέψει
5

5. κύριος

ε) δούλος
στ) αφαιρέθηκε
ζ) ως τότε
Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιλείπω: ἐπὶ + λείπω, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ
β) 1δ, 2α, 3ζ, 4γ, 5β

7

8

ΘΕΜΑ 184ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1803)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) πέµψαι, ἀντέχουσιν, ἐπιλελοιπέναι, ὁµολογήσειν, ἀγγελοῦντα: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) βουλεύοµαι
2. βούλοµαι
β) προστάττω
3. κελεύω
γ) ἔρχοµαι
9

4. ἥκω
5. πέµπω

δ) ἐπιθυµῶ
ε) ὁρῶ
στ) στέλλω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) πέµψαι  ποµπή (ποµπός, παραπεµπτικό), ἀντέχουσιν  αντοχή
(ανθεκτικός, ένοχος), ἐπιλελοιπέναι επίλοιπος (υπόλοιπος, κατάλοιπο),
ὁµολογήσειν  οµολογία (οµόλογος, οµολογητής), ἀγγελοῦντα  αγγελία (
άγγελος, επάγγελµα)
β) 1ζ, 2δ, 3β, 4γ, 5στ
11
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ΘΕΜΑ 185ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1804)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) έπος, είδηση, σχέση, παρατήρηση, παράλειψη: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) βουλεύοµαι
2. βούλοµαι
β) προστάττω
3. κελεύω
γ) ἔρχοµαι
4. ἥκω
δ) ἐπιθυµῶ
13

5. πέµπω

ε) ὁρῶ
στ) στέλλω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
15

3. α) έπος: εἶπεν / εἶπαν / λέγοι / ἀντέλεγον / λόγῳ, είδηση: εἰδώς, σχέση:
ἀντέχουσι / κατέχοι, παρατήρηση: ἐπιτηρῶν, παράλειψη: ἐπιλελοιπέναι
β) 1ζ, 2δ, 3β, 4γ, 5στ
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ΘΕΜΑ 187ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1850)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀντιλέγω
α) ἀπιστία
2. εἰρήνη
β) ἐλευθερῶ
3. πίστις
γ) συµφωνῶ
4. ἥκω
δ) πειθώ
5. ἐξανδραποδίζοµαι ε) πόλεµος
στ) ἀπέρχοµαι
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ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
β) πίστεως, ἐπιτηρῶν, λέγοι, ἐρωτώµενοι, σπένδεσθαι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από
τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) 1γ, 2ε, 3α, 4στ, 5β
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β) πίστεως  πιστός (απιστία, πιστοποιώ), ἐπιτηρῶν επιτήρηση (επιτηρητής,
διατηρητέος), λέγοι  λέξη (λεξικό, λεκτικός), ἐρωτώµενοι  ερώτηση (ερώτηµα,
ερωτηµατικό), σπένδεσθαι  σπονδή (άσπονδος, οµοσπονδία)
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ΘΕΜΑ 188ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (1852)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. λέγω
α) ἐθέλω
2. ἀπαγγέλλω
β) στέλλω
3. βούλοµαι
γ) ἐπίσταµαι
4. κελεύω
δ) ἐξαιρῶ
5. πέµπω
ε) φηµί
στ) ἀναγγέλλω
22

ζ) προστάττω
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
οµόρριζα ουσιαστικά
βούλονται
-ις
ἐξανδραποδίσασθαι
-ός
ἔπεµψεν
-ή
ἀγγελοῦντα
-µα
ἐκέλευον
-τής
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.

3. α) 1ε, 2στ, 3α, 4ζ, 5β
β)
ρηµατικοί τύποι
βούλονται
ἐξανδραποδίσασθαι
ἔπεµψεν
ἀγγελοῦντα
ἐκέλευον

κατάληξη
-ις
-ός
-ή
-µα
-τής

οµόρριζα ουσιαστικά
βούλησις
ἐξανδραποδισµός
ποµπή
ἄγγελµα
κελευστής
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ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2178)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλονται
α) περίλυπος
2. ἐπιλελοιπέναι β) συνείδηση
3. εἰδώς
γ) λεξικό
4. λέγοι
δ) άβουλος
5. σπένδεσθαι
ε) ελλιπής
στ) σπονδή
ζ) βουλιµία
Μονάδες 5
26

β) ἀντέχω, ἐπιτηρῶ, ἀπαγγέλλω, αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»

3. α) 1δ, 2ε, 3β, 4γ, 5στ
β) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιτηρῶ: ἐπὶ + τηρῶ, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ
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ΘΕΜΑ 191ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2179)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ποµπός, πολιτικός, παραγγελία, καταφύγιο, έγκυρος: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) ἀπιστία
2. εἰρήνη
β) ἐλευθερῶ
3. πίστις
γ) ἀγνοῶ
4. ἥκω
δ) πειθώ
30

5. ἐξανδραποδίζοµαι

ε) πόλεµος
στ) ἀπέρχοµαι
ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»

3. α) ποµπός: πέµψαι / πεµφθεὶς / ἔπεµψεν, πολιτικός: πόλιν, παραγγελία:
ἀπήγγειλεν / ἀγγελοῦντα, καταφύγιο: φυγάδα, έγκυρος: κυρίους
β) 1γ, 2ε, 3α, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 193ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2196)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) παραπεµπτικό, πολίτης, εγκατάλειψη, αιρετός, εγκυρότητα: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπήγγειλεν
-ία
ἐρωτώµενοι
-µα
ἐπιτηρῶν
-ις
ἐποίησαν
-τής
ᾑρέθη
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»

3. α) παραπεµπτικό: πέµψαι / πεµφθεὶς / ἔπεµψεν, πολίτης: πόλιν, εγκατάλειψη:
ἐπιλελοιπέναι, αιρετός: ᾑρέθη / ἐξαιρεῖν, εγκυρότητα: κυρίους
β)
ρηµατικοί τύποι
ἀπήγγειλεν

κατάληξη
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπαγγελία
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ἐρωτώµενοι
ἐπιτηρῶν
ἐποίησαν
ᾑρέθη

-µα
-ις
-τής
-ις

ἐρώτηµα
ἐπιτήρησις
ποιητής
αἵρεσις
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ΘΕΜΑ 194ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2182)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τοιούτων δὲ ὄντων…ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ἀντέχω, ἐπιλείπω, ἀπαγγέλλω, αὺτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) κατέχοι, ἔπεµψεν, ἀποκρίναιτο, κυρίους, σπένδεσθαι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
38

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Θηραµένης είπε στην Εκκλησία του Δήµου ότι,
αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον
γνωρίζοντας

ίδιο στον Λύσανδρο,

αν1 οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν

θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη
καιροφυλακτώντας

σχετικά µε τα τείχη2

ή για ασφάλεια.

καθυστερούσε κοντά στον Λύσανδρο

θα επιστρέψει
επειδή

Όταν στάλθηκε όµως,

για τρεις µήνες και περισσότερο,

πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας της έλλειψης

όλων των

τροφίµων, επρόκειτο να δεχτούν οποιαδήποτε πρόταση τους έκανε κάποιος. Και
όταν επέστρεψε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήµου ότι ο
Λύσανδρος τον κρατούσε ως

τότε,

στη συνέχεια όµως του έδωσε εντολή να

πάει στη Λακεδαίµονα· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος για όσα αυτός
τον ρωτούσε3, αλλά οι έφοροι.
1. Ή: για ποιον από τους δύο λόγους οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν σχετικά µε τα τείχη, επειδή
θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη ή για ασφάλεια.
2. Δηλαδή επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών.
3. Κατά λέξη: για όσα ρωτιόταν από αυτόν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»

3. α) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιλείπω: ἐπὶ + λείπω, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ

β) κατέχοι  κατοχή (κάτοχος, κατοχικός), ἔπεµψεν  παραπεµπτικό (ποµπός,
διαπόµπευση), ἀποκρίναιτο  απόκριση (ανακριτής, κριτήριο), κυρίους 
κυριότητα (έγκυρος, ακυρώνω), σπένδεσθαι  σπονδή (άσπονδος, παρασπονδία)
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ΘΕΜΑ 196ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2184)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλονται
α) εγκατάλειψη
2. ἐπιλελοιπέναι β) συντριβή
3. διέτριβεν
γ) ποµπός
4. ἔπεµψε
δ) βούληση
5. ᾑρέθη
ε) κατάληψη
στ) αιρετός
ζ) βούλωµα
1

Μονάδες 5
β) ὁµολογία, ὁµολογητής, ἀπαγγελία, ἄγγελος, ἄγγελµα: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ὁµολογήσειν και ἀπήγγειλεν
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί
αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ο Λύσανδρος έστειλε στους
τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Σωκρατικά έργα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀποµνηµονεύµατα,
Συµπόσιον, Οἰκονοµικός
3. α) 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5στ
β)
ενέργεια ή κατάσταση
ὁµολογία
ἀπαγγελία

πρόσωπο που ενεργεί
αποτέλεσµα ενέργειας
ὁµολογητής
ἄγγελµα
ἄγγελος

3
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ΘΕΜΑ 197ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2185)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀντέχω, ἐπιλείπω, αὐτοκράτωρ, ἀπαγγέλλω, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἥξει
α) να υποδουλώσουν
2. ἐξανδραποδίσασθαι β) υπεύθυνος, αρµόδιος
3. τέως
γ) εκλέχτηκε
4. ᾑρέθη
δ) θα επιστρέψει
5

5. κύριος

ε) δούλος
στ) αφαιρέθηκε
ζ) ως τότε
Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιλείπω: ἐπὶ + λείπω, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ
β) 1δ, 2α, 3ζ, 4γ, 5β

7
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ΘΕΜΑ 199ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2187)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ἀντέχουσιν, πέµψαι, ἐπιλελοιπέναι, ὁµολογήσειν, ἀγγελοῦντα: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) βουλεύοµαι
2. βούλοµαι
β) προστάττω
3. κελεύω
γ) ἔρχοµαι
9

4. ἥκω
5. πέµπω

δ) ἐπιθυµῶ
ε) ὁρῶ
στ) στέλλω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5

10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ἀντέχουσιν  αντοχή (ανθεκτικός, ανοχή), πέµψαι  ποµπή (ποµπός,
παραπεµπτικό), ἐπιλελοιπέναι επίλοιπος (υπόλοιπος, κατάλοιπο), ὁµολογήσειν
 οµολογία (οµόλογος, ανοµολόγητος), ἀγγελοῦντα  αγγελία (άγγελος,
επάγγελµα)
β) 1ζ, 2δ, 3β, 4γ, 5στ
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ΘΕΜΑ 200ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2188)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) έπος, είδηση, σχέση, παρατήρηση, παράλειψη: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) βουλεύοµαι
2. βούλοµαι
β) προστάττω
3. κελεύω
γ) ἔρχοµαι
13

4. ἥκω
5. πέµπω

δ) ἐπιθυµῶ
ε) ὁρῶ
στ) στέλλω
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) έπος: εἶπεν / εἶπαν / λέγοι / ἀντέλεγον / λόγῳ, είδηση: εἰδώς, σχέση:
ἀντέχουσι / κατέχοι, παρατήρηση: ἐπιτηρῶν, παράλειψη: ἐπιλελοιπέναι
β) 1ζ, 2δ, 3β, 4γ, 5στ
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ΘΕΜΑ 202ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2347)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) ἀπιστία
2. εἰρήνη
β) ἐλευθερῶ
3. πίστις
γ) ἀγνοῶ
4. ἥκω
δ) πειθώ
5. ἐξανδραποδίζοµαι ε) πόλεµος
στ) ἀπέρχοµαι
ζ) ἔρχοµαι
17

Μονάδες 5
β) πίστεως, ἐπιτηρῶν, λέγοι, ἐρωτώµενοι, σπένδεσθαι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από
τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) 1γ, 2ε, 3α, 4στ, 5β

β) πίστεως  πιστός (απιστία, πιστοποιώ), ἐπιτηρῶν επιτήρηση (επιτηρητής,
συντήρηση), λέγοι  λέξη (λεξικό, αναντίλεκτος), ἐρωτώµενοι  ερώτηση
(ερώτηµα, ερωτηµατικό), σπένδεσθαι  σπονδή (άσπονδος, οµόσπονδος)
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ΘΕΜΑ 203ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2382)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. λέγω
α) ἐθέλω
2. οἶδα
β) ἔρχοµαι
3. βούλοµαι
γ) ἐπίσταµαι
4. κελεύω
δ) ἐξαιρῶ
5. ἥκω
ε) φηµί
στ) ἐπίσταµαι
ζ) προστάττω
21

Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατάληξη
οµόρριζα ουσιαστικά
βούλονται
-ις
ἐξανδραποδίσασθαι
-ός
ἔπεµψεν
-ή
ἀγγελοῦντα
-µα
ἐκέλευον
-τής
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης· µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1ε, 2στ, 3α, 4ζ, 5β
β)
ρηµατικοί τύποι
βούλονται
ἐξανδραποδίσασθαι
ἔπεµψεν
ἀγγελοῦντα
ἐκέλευον

κατάληξη
-ις
-ός
-ή
-µα
-τής

οµόρριζα ουσιαστικά
βούλησις
ἐξανδραποδισµός
ποµπή
ἄγγελµα
κελευστής
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ΘΕΜΑ 205ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2385)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλονται
α) περίλυπος
2. ἐπιλελοιπέναι β) συνείδηση
3. εἰδώς
γ) λεξικό
4. λέγοι
δ) άβουλος
5. σπένδεσθαι
ε) ελλιπής
στ) σπονδή
ζ) βουλιµία
Μονάδες 5
25

β) ἀντέχω, ἐπιτηρῶ, ἀπαγγέλλω, αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α) 1δ, 2ε, 3β, 4γ, 5στ
β) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιτηρῶ: ἐπὶ + τηρῶ, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ
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ΘΕΜΑ 206ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2387)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) ποµπός, πολιτικός, παραγγελία, καταφύγιο, έγκυρος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
29

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἶδα
α) ἀπιστία
2. εἰρήνη
β) ἐλευθερῶ
3. πίστις
γ) ἀγνοῶ
4. ἥκω
δ) πειθώ
5. ἐξανδραποδίζοµαι ε) πόλεµος
στ) ἀπέρχοµαι
ζ) ἔρχοµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ο Λύσανδρος έστειλε στους
τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. β, δ, α, ε, γ
3. α) ποµπός: πέµψαι / πεµφθεὶς / ἔπεµψεν, πολιτικός: πόλιν, παραγγελία:
ἀπήγγειλεν / ἀγγελοῦντα, καταφύγιο: φυγάδα, έγκυρος: κυρίους
β) 1γ, 2ε, 3α, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 208ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2390)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) παραπεµπτικό, εγκατάλειψη, πολίτης, αιρετός, εγκυρότητα: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι

κατάληξη

οµόρριζα ουσιαστικά
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ἀπήγγειλεν
ἐρωτώµενοι
ἐπιτηρῶν
ἐποίησαν
ᾑρέθη

-ία
-µα
-ις
-τής
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) παραπεµπτικό: πέµψαι / πεµφθεὶς / ἔπεµψεν, εγκατάλειψη: ἐπιλελοιπέναι,
πολίτης: πόλιν, αιρετός: ᾑρέθη / ἐξαιρεῖν, εγκυρότητα: κυρίους
β)
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ρηµατικοί τύποι
ἀπήγγειλεν
ἐρωτώµενοι
ἐπιτηρῶν
ἐποίησαν
ᾑρέθη

κατάληξη
-ία
-µα
-ις
-τής
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπαγγελία
ἐρώτηµα
ἐπιτήρησις
ποιητής
αἵρεσις
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ΘΕΜΑ 209ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. (2391)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι
παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν
πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ
διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον
διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁµολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε
τετάρτῳ µηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι͵
εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵
ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ
δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων
Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει
ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις
ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄
ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις…ἀλλʹ ἐξαιρεῖν.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) ἀντέχω, ἐπιλείπω, ἀπαγγέλλω, αὺτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) κατέχοι, ἔπεµψεν, ἀποκρίναιτο, κυρίους, σπένδεσθαι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Και ο Λύσανδρος έστειλε στους

τον Αριστοτέλη,

εφόρους, µαζί µε άλλους Λακεδαιµονίους,

που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει

πως

αποκρίθηκε στον Θηραµένη ότι εκείνοι ήταν αρµόδιοι για την ειρήνη και τον
πόλεµο.

Ο Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν ήταν στη Σελλασία,

στην

ερώτηση µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει)
πληρεξούσιοι για τη σύναψη ειρήνης・ µετά από αυτά οι έφοροι έδωσαν εντολή
να τους καλέσουν (ενν. στη Σπάρτη). Και όταν έφτασαν, συγκάλεσαν συνέδριο,
στο οποίο κύριως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες
αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε τους Αθηναίους, αλλά να τους
αφανίσουν.
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) ἀντέχω: ἀντὶ + ἔχω, ἐπιλείπω: ἐπὶ + λείπω, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω,
αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ

β) κατέχοι  κατοχή (κάτοχος, κατοχικός), ἔπεµψεν  παραπεµπτικό (ποµπός,
εκποµπή), ἀποκρίναιτο  απόκριση (ανταποκριτής, κριτήριο), κυρίους 
κυριότητα (έγκυρος, επικύρωση), σπένδεσθαι  σπονδή (άσπονδος,
συνοµοσπονδία)
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ΘΕΜΑ 211ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (5436)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἔπεµψεν
α) κάθετος
2. ἐξαιρεῖν
β) ανεργία
3. καθέντας
γ) γαιοκτήµονας
4. εἰργασµένην
δ) έπαρση
5. γῆν
ε) παράδοση
στ) παραπεµπτικό
ζ) αιρετικός
Μονάδες 5
β) κλητήρ, κλῆσις, ποίησις, ποιητής, ποίηµα: Να κατατάξετε τις παραπάνω
1

οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους καλεῖν και ἐποιοῦντο λέξεις της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η
καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) 1στ, 2ζ, 3α, 4β, 5γ
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
κλῆσις
κλητήρ
ποίηµα
ποίησις
ποιητής
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ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2395)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀποκρίνοµαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ, καθίηµι, ἐπαναφέρω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) εἰρήνη, πόλεµος, κίνδυνος, φίλος, τεῖχος: Να γράψετε για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περὶ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α) ἀποκρίνοµαι: ἀπὸ + κρίνοµαι, αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, καθαιρῶ: κατὰ +
αἱρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), καθίηµι: κατὰ + ἵηµι (κατά
τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), ἐπαναφέρω: ἐπὶ + ἀνὰ + φέρω
β) εἰρήνη  εἰρηνεύω, πόλεµος  πολεµῶ, κίνδυνος  κινδυνεύω, φίλος  φιλῶ,
τεῖχος  τειχίζω

5

6

ΘΕΜΑ 214ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2397)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. φυγάς
α) συνθηκολογώ
2. καθαιρῶ
β) υποδουλώνω
3. ἀνδραποδίζω γ) καθαρίζω
4. ἕποµαι
δ) εξόριστος
5. σπένδοµαι
ε) γκρεµίζω
στ) ακολουθώ
ζ) πολέµιος
Μονάδες 5
7

β) ἀγγελοῦντα, ἐρωτώµενοι, ἀντέλεγον, παραδόντας, ἡγῶνται: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) 1δ, 2ε, 3β, 4στ, 5α
β) ἀγγελοῦντα  άγγελος (αγγελία, παράγγελµα), ἐρωτώµενοι  ερώτηση
(ερώτηµα, ερωτηµατολόγιο), ἀντέλεγον  αντίλογος (αντιλογία, αναντίλεκτος),
παραδόντας  παράδοση (δότης, µετάδοση), ἡγῶνται  ηγεµόνας (ηγέτης,
ηγεσία)
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ΘΕΜΑ 215ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (4813)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) έγκυρος, έπος, τειχοποιία, ναύτης, επίδοση: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐχθρός
α) κακόν
2. εἰρήνη
β) ἐλευθερῶ
3. µέγιστος
γ) πόλεµος
4. ἀγαθόν
δ) ἐµποδίζω
5. ἀνδραποδίζω ε) φίλος
στ) ἐλάχιστος
11

ζ) ἐµποδίζω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) έγκυρος: κυρίους, έπος: εἶπαν / ἀντέλεγον / λόγῳ, τειχοποιία: (το α΄
συνθετικό µε το) τείχη (και το β΄ µε τα) ἐποίησαν / ἐποιοῦντο, ναύτης: ναῦς,
επίδοση: παραδόντας
β) 1ε, 2γ, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 217ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2417)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. λέγω
α) οἴοµαι
2. κελεύω
β) στέλλω
3. ἕποµαι
γ) ἐπίσταµαι
4. νοµίζω
δ) προστάττω
5. πέµπω
ε) φηµί
στ) ἐκλέγω
ζ) ἀκολουθῶ
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
15

ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπανέφερον
-ά
ἀνδραποδιεῖν
-ον
ἔπεµψεν
-ή
ἀγγελοῦντα
-µα
ἐρωτώµενοι
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) 1ε, 2δ, 3ζ, 4α, 5β
β)
ρηµατικοί τύποι
ἐπανέφερον
ἀνδραποδιεῖν
ἔπεµψεν
ἀγγελοῦντα
ἐρωτώµενοι

κατάληξη
-ά
-ον
-ή
-µα
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀναφορά
ἀνδράποδον
ποµπή
ἄγγελµα
ἐρώτησις
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ΘΕΜΑ 218ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2419)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. παραδόντας
α) κάθετος
2. εἰργασµένην
β) άσπονδος
3. καθέντας
γ) συνέλευση
4. σπένδεσθαι
δ) ανεργία
5. ἀντέλεγον
ε) προδότης
στ) έπαρση
ζ) επίλογος
Μονάδες 5
β) αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ, παραδίδωµι, καθίηµι, ἐπαναφέρω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
19

Μονάδες 5

20

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1ε, 2δ, 3α, 4β, 5ζ
΄ β) αὐτοκράτωρ: αὐτὸς + κρατῶ, ἐξαιρῶ: ἐξ + αἱρῶ, παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι,
καθίηµι: κατὰ + ἵηµι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
ἐπαναφέρω: ἐπὶ + ἀνὰ + φέρω
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ΘΕΜΑ 220ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2424)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) ποµπός, καταφύγιο, έγκυρος, οµοσπονδία, πολιτικός: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. πολύς
2. ἥκω
3. φηµί
4. εἰρήνη
5. µακρός

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ἀπόφηµι
β) βραχύς
γ) οἰκῶ
δ) ἀγνοῶ
ε) ἀπέρχοµαι
23

στ) ὀλίγος
ζ) πόλεµος
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την
κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382
π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την
παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί
αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) ποµπός: ἔπεµψεν, καταφύγιο: φυγάδα / φυγάδας, έγκυρος: κυρίους,
οµοσπονδία: σπένδεσθαι, πολιτικός: πόλιν
β) 1στ, 2ε, 3α, 4ζ, 5β
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ΘΕΜΑ 221ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2428)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) παραπεµπτικό, εργάτης, πολίτης, αιρετός, εγκυρότητα: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
27

β) ποίησις, σπονδή, ἡγεµών, νόµισµα, δότης: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐποίησαν, σπένδεσθαι, ἡγῶνται,
νοµίζοντας, παραδόντας λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην
κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) παραπεµπτικό: ἔπεµψεν, εργάτης: εἰργασµένην, πολίτης: πόλιν, αιρετός:
ἐξαιρεῖν / καθελόντας, εγκυρότητα: κυρίους
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ποίησις
ἡγεµών
νόµισµα
σπονδή
δότης

29

30

ΘΕΜΑ 223ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2438)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) εἰργασµένην: Να γράψετε πέντε οµόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἡγῶνται
-µών
ἐρωτώµενοι
-µα
νοµίζοντας
-µα
ἐποίησαν
-τής
ἐξαιρεῖν
-ις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) εἰργασµένην  εργάτης, εργασία, εργαστήριο, περίεργος, επεξεργασία
β)
ρηµατικοί τύποι
ἡγῶνται
ἐρωτώµενοι
νοµίζοντας
ἐποίησαν
ἐξαιρεῖν

κατάληξη
-µών
-µα
-µα
-τής
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἡγεµών
ἐρώτηµα
νόµισµα
ποητής
ἐξαίρεσις
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ΘΕΜΑ 224ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. (2456)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ΄ ἄλλων Λακεδαιµονίων
Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους
εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν
Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ
εἰρήνης͵ µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων͵ µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν
πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη
καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς
φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν…εἰς τὰς Ἀθήνας.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. διάδοση
2. πρόσκληση
α) παραδόντας
3. κλητήρας
4. διέλευση
5. ανέκδοτος
β) καλεῖν
6. προδοσία
7. κλίµα
Μονάδες 5
β) πόλις, ἀγαθόν, φυγάδα, ἐχθρόν, γῆν: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη,
33

απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

34

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Οι Λακεδαιµόνιοι όµως αρνήθηκαν να εξανδραποδίσουν µια ελληνική πόλη
η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πιο µεγάλους κινδύνους1 που
συνέβησαν στην Ελλάδα,

αλλά θα έκαναν ειρήνη,

υπό τον όρο, αφού

γκρεµίσουν και τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν τα
πλοία εκτός από δώδεκα
εχθρούς και φίλους τους

και φέρουν πίσω τους εξόριστους,

θεωρώντας ως

ίδιους µε τους Λακεδαιµονίους, να τους ακολουθούν

και στη στεριά

και στη θάλασσα

όπου τυχόν τους οδηγούν (ενν. οι

Λακεδαιµόνιοι).

Ο Θηραµένης, λοιπόν, και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του

έφεραν αυτό το µήνυµα πίσω στην Αθήνα.
1. Δηλαδή κατά τους Περσικούς πολέµους (490-479 π.Χ.).

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περὶ Προσόδων.
3. α) 1α, 2β, 3β, 5α, 6α
β) πόλις  πολίτης (ἄπολις, ακρόπολη) ἀγαθόν  αγαθότητα (αγαθοεργία,
πανάγαθος), φυγάδα  φυγάδευση (καταφύγιο, διαφυγή), ἐχθρόν  εχθρότητα
(εχθρικός, εχθροπραξία), γῆν  γήινος (γήπεδο, γηγενής)

35

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2460)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐποιοῦντο
α) πιθανός
2. εἰργασµένην
β) παραχώρηση
3. πείθεσθαι
γ) συνήγορος
4. ἐνεχώρει
δ) απεργία
5. προηγόρει
ε) προσποίηση
στ) έξαρση
ζ) συνέλευση
Μονάδες 5
1

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. φηµί
α) ἀκολουθῶ
2. νοµίζω
β) δέδοικα
3. ἕποµαι
γ) δεῖ
4. φοβοῦµαι
δ) ἔξεστι
5. χρή
ε) λέγω
στ) οἴοµαι
ζ) ἔπειµι
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη · και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
1

ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

ελευθερία στην Ελλάδα.2
1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) 1ε, 2δ, 3α, 4β, 5γ
β) 1ε, 2στ, 3α, 4β, 5γ

3
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ΘΕΜΑ 227ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2463)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐποιοῦντο
-ις
φοβούµενοι
-τρον
ἡγῶνται
-µών
εἰργασµένην
-της
νοµίζοντας
-µα
Μονάδες 5
β) απώλεια, ευπείθεια, διαίρεση, δοχείο, διάλογος: Να συνδέσετε τις
5

παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη · και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
1

ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

ελευθερία στην Ελλάδα.2
1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐποιοῦντο
φοβούµενοι
ἡγῶνται
εἰργασµένην
νοµίζοντας

κατάληξη
-ις
-τρον
-µών
-της
-µα

οµόρριζα ουσιαστικά
ποίησις
φόβητρον
ἡγεµών
ἐργάτης
νόµισµα

β) απώλεια: ἀπολλυµένων, ευπείθεια: πείθεσθαι, διαίρεση: περιαιρεῖν /
καθελόντας, δοχείο: δέχεσθαι, διάλογος: λέγων / ἀντειπόντων (κανονικά η λέξη
7

διάλογος παράγεται από το ρήµα διαλέγω / διαλέγοµαι, το οποίο είναι σύνθετο
από την πρόθεση διὰ + λέγω [= συλλέγω, συγκεντρώνω]).
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ΘΕΜΑ 229ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2470)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) ἄπρακτος, ἐγχωρεῖ, ἀπόλλυµαι, συνεπαινῶ, κατασκάπτω: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. φυγάς
α) συνθηκολογώ
2. λιµός
β) υποδουλώνω
3. ἀνδραποδίζω γ) πείνα
4. ἕποµαι
δ) εξόριστος
5. περιαιρῶ
ε) πολέµιος
στ) ακολουθώ
10

ζ) γκρεµίζω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη · και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
1

ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

ελευθερία στην Ελλάδα.2
1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) ἄπρακτος: ἀ- (στερητ.) + πράττω, ἐγχωρεῖ (απρόσωπο): ἐν + χωρεῖ,
ἀπόλλυµαι: ἀπὸ + ὄλλυµαι, συνεπαινῶ: σὺν + ἐπὶ + αἰνῶ, κατασκάπτω: κατὰ +
σκάπτω
12

β) 1δ, 2γ, 3β, 4στ, 5ζ
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ΘΕΜΑ 230ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2472)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο ρήµατα της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕποµαι
α) δέδοικα
2. φηµί
β) ἄρχω
3. νοµίζω
γ) οἴοµαι
4. χρή
δ) ἀκολουθῶ
5. φοβοῦµαι
ε) φάσκω
στ) δεῖ
15

ζ) τολµῶ
Μονάδες 5
β) καθαιρῶ, καθίηµι, ἐπαναφέρω, ἀπαγγέλλω, συνεπαινῶ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη · και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
1

ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

ελευθερία στην Ελλάδα.2
1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) 1δ, 2ε, 3γ, 4στ, 5α
β) καθαιρῶ: κατὰ + αἱρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
καθίηµι: κατὰ + ἵηµι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
ἐπαναφέρω: ἐπὶ + ἀνὰ + φέρω, ἀπαγγέλλω: ἀπὸ + ἀγγέλλω, συνεπαινῶ: σὺν + ἐπὶ +
αἰνῶ
17
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ΘΕΜΑ 232ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2480)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
περιαιρεῖν
-ις
ἐποιοῦντο
-µα
ἄρχειν
-ων
παραδόντας
-της
ἀπήγγελλον
-ία
Μονάδες 5
19

β) περιαιρεῖν: Να γράψετε πέντε οµόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετές, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη · και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
1

ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

προθυµία, ενώ αυλητρίδες

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα

έκανε την αρχή για την

ελευθερία στην Ελλάδα.2
1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
περιαιρεῖν
-ις
(περι)αίρεσις
ἐποιοῦντο
-µα
ποίηµα
ἄρχειν
-ων
ἄρχων
παραδόντας
-της
(προ)δότης
ἀπήγγελλον
-ία
ἀπαγγελία
β) περιαιρεῖν  αίρεση, αιρετός, διαιρέτης, εξαιρετικός, αρχαιρεσίες
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ΘΕΜΑ 233ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2483)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) κίνδυνος, εἰρήνη, τεῖχος, φυγάς, φίλος: Να γράψετε για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕποµαι
α) ἀκολουθῶ
2. ἐργάζοµαι
β) ἐλευθερῶ
3. ἄρχω
γ) σχολάζω
4. εἴσειµι
δ) προστάττω
5. ἀνδραποδίζω ε) παύω
23

στ) ἔξειµι
ζ) ἡγοῦµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη1· και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα
ελευθερία στην Ελλάδα.

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

2

1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον µετά τη
συµµετοχή του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) κίνδυνος  κινδυνεύω, εἰρήνη  εἰρηνεύω, τεῖχος  τειχίζω, φυγάς 
φυγαδεύω, φίλος  φιλῶ
β) 1ζ, 2γ, 3ε, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 235ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2488)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ἡγῶνται: Να γράψετε πέντε οµόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
β) καθίηµι, ἐπαναφέρω, περιχέοµαι, ἀπόλλυµαι, ἀντιλέγω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη1· και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα
ελευθερία στην Ελλάδα.

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

2

1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) ἡγῶνται  ηγέτης, ηγεµονία, αφηγητής, διήγηµα, ανεξήγητος
β) καθίηµι: κατὰ + ἵηµι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
ἐπαναφέρω: ἐπὶ + ἀνὰ + φέρω, περιχέοµαι: περὶ + χέοµαι, ἀπόλλυµαι: ἀπὸ +
ὄλλυµαι, ἀντιλέγω: ἀντὶ + λέγω
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ΘΕΜΑ 236ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2490)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) αίρεση, ισόγειος, διάπραξη, πληθυντικός, απώλεια: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
30

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. φηµί
α) δεῖ
2. ἕποµαι
β) ἔξεστι
3. φοβοῦµαι
γ) λέγω
4. νοµίζω
δ) δέδοικα
5. χρή
ε) φύοµαι
στ) ἀκολουθῶ
ζ) οἴοµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη1· και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα
ελευθερία στην Ελλάδα.

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

2

1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) αίρεση: περιαιρεῖν / καθελόντας, ισόγειος: γῆν, διάπραξη: ἄπρακτοι,
πληθυντικός: πλῆθος / πλειόνων, απώλεια: ἀπολλυµένων
β) 1γ, 2στ, 3δ, 4ζ, 5α

32

33

ΘΕΜΑ 238ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (4823)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) κατέπλει: Να γράψετε πέντε οµόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
β) ποίησις, δέκτης, ἡγεµών, νόµισµα, ἄγγελµα: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐποιοῦντο, δέχεσθαι, ἡγῶνται,
νοµίζοντας, ἀπήγγελλον λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην
κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση

πρόσωπο που ενεργεί
34

αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη1· και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα
ελευθερία στην Ελλάδα.

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

2

1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) κατέπλει  κατάπλους, πλοίο, πλεύση, πλωτός, πλόιµος
β)
ενέργεια ή κατάσταση
ποίησις

πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
δέκτης
νόµισµα
ἡγεµών
ἄγγελµα
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ΘΕΜΑ 239ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. (2499)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν
εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ΄ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς͵ φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵
ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ΄ αὐλητρίδων πολλῇ
προθυµίᾳ͵ νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ…ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀνδραποδίζω α) ἐλευθερῶ
2. φηµί
β) δεῖ
3. νοµίζω
γ) οἴοµαι
4. φοβοῦµαι
δ) δουλῶ
5. χρή
ε) φάσκω
στ) δέδοικα
ζ) ἄγω
Μονάδες 5
38

β) εἰργασµένην: Να γράψετε πέντε οµόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα

οι πρέσβεις ανακοίνωναν

µε ποιους όρους οι

Λακεδαιµόνιοι θα έκαναν ειρήνη1· και µιλούσε εξ ονόµατός τους ο Θηραµένης,
ο οποίος έλεγε πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµονίους
γκρεµίσουν τα τείχη.

Και αφού µερικοί τού πρόβαλαν αντιρρήσεις,

και να
ενώ πολύ

περισσότεροι τον επιδοκίµασαν, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Μετά από
αυτά ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν στην
πατρίδα

και κατεδάφιζαν τα τείχη µε πολλή

έπαιζαν αυλό, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η µέρα
ελευθερία στην Ελλάδα.

προθυµία, ενώ αυλητρίδες
έκανε την αρχή για την

2

1. Πιο ελεύθερα: θα δέχονταν να συνάψουν ειρήνη.
2. Ή: ότι ήταν η πρώτη µέρα της ελευθερίας στην Ελλάδα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) 1δ, 2ε, 3γ, 4στ, 5β
β) εἰργασµένην  έργο, εργάτης, εργοστάσιο, ανεργία, πάρεργο
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ΘΕΜΑ 166ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1397)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) φρουρούς, ἀσφάλειαν, ἔνδειαν, ναῦς, ἄστυ: Να σχηµατίσετε για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας
ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
β) συλλέγω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦµαι, ἀπόλλυµαι, ἄποικος: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) φρουρούς  φρουρά (φρούριο, περιφρούρηση), ἀσφάλειαν  ασφαλής
(σφάλλω, σφάλµα, άσφαλτος), ἔνδειαν  ενδεής (δέοµαι, δέηση), ναῦς 
ναυτικός (ναύλος, ναυπηγός), ἄστυ  αστός (αστικός, αστυνόµος)
β) συλλέγω: σὺν +λέγω, ἐπισκευάζω: ἐπὶ + σκευάζω, ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι
(κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση), ἀπόλλυµαι: ἀπὸ + ὄλλυµαι,
ἄποικος: ἀπὸ + οἶκος

2

3

ΘΕΜΑ 167ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1399)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ακτοπλοΐα
2. εγκατάλειψη

α) καταλιπών

3. κατάληψη
4. υπόλειµµα
5. περίπλους

β) πλέουσιν

6. πλεονέκτης
7. υπόλοιπο
Μονάδες 5

4

β) φρουρός, συµφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία: Να γράψετε για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α) 1β, 2α, 4α, 5β, 7α
β) φρουρός  φρουρῶ, συµφορά  συµφέρω, τεῖχος  τειχίζω, ἄποικος 
ἀποικίζω / ἀποικῶ, πολιορκία  πολιορκῶ
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ΘΕΜΑ 169ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1402)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶΚαλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) δότης, ἐπίδοσις, προδοσία, παράδοσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς το ρήµα δίδωµι λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην
κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί

Μονάδες 5
β) ἀπέπεµπεν, πλέουσιν, ἐπεσκεύαζεν, ἁρµοστήν, νοµίζοντες: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περί Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί
ἐπίδοσις
δότης
προδοσία
δοτήρ
παράδοσις
β) ἀπέπεµπεν  αποποµπή (ποµπός, αποπεµπτικός), πλέουσιν  πλους
(πλωτός, πλούτος), ἐπεσκεύαζεν  επισκευή (σκεύος, συσκευασία), ἁρµοστήν 
αρµοστεία (ανάρµοστος, προσαρµογή), νοµίζοντες  νόµισµα (νοµή, νοµός)
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ΘΕΜΑ 170ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1403)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) φρουρός, συµφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία: Να γράψετε για καθεµία
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
β) ἀφικοµένης, παραγγέλλων, ἐκοιµήθη, πενθοῦντες, πείσεσθαι: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
β) φρουρός  φρουρῶ, συµφορά  συµφέρω, τεῖχος  τειχίζω, ἄποικος 
ἀποικίζω / ἀποικῶ, πολιορκία  πολιορκῶ
β) ἀφικοµένης  άφιξη (ικέτης, ικανός), παραγγέλλων  παραγγελία (άγγελος,
διάγγελµα), ἐκοιµήθη  κοίµηση (κοιµητήριο, ακοίµητος), πενθοῦντες  πένθος
(πένθιµος, πενθηφορώ), πείσεσθαι (µέλλ. του ρ. πάσχω)  πάθος (πάθηµα,
απάθεια)
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ΘΕΜΑ 172ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1739)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἐκεῖσε

α) γρηγορότερα

2. ἔνδεια

β) διοικητής

3. θᾶττον

γ) περισσότερο

4. ἁρµοστής

δ) σε άλλο µέρος

5. ἄλλοθι

ε) έλλειψη
στ) προς τα εκεί
ζ) φρουρός
Μονάδες 5
13

β) συλλέγω, ἀποπλέω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦµαι, διήκω: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1στ, 2ε, 3α, 4β, 5δ
β) συλλέγω: σὺν + λέγω, ἀποπλέω: ἀπὸ + πλέω, ἐπισκευάζω: ἐπὶ + σκευάζω,
ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
διήκω: διὰ + ἥκω
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ΘΕΜΑ 173ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1744)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) παράδοση, προάστιο, απώλεια, ευπάθεια, ουσιαστικός: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. Δύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἁρµοστής

α) συνάγω

2. φρουρὸς

β) ἔλλειψις

3. ἔνδεια

γ) διοικητής

4. οἶδα

δ) ὁρῶ

5. συλλέγω

ε) κίνδυνος
17

στ) φύλαξ
ζ) ἐπίσταµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) παράδοση: διδούς, προάστιο: ἄστυ, απώλεια: ἀπολωλότας, ευπάθεια:
πείσεσθαι, ουσιαστικός: ἔσεσθαι / ὄντας
β) 1γ, 2στ, 3β, 4ζ, 5α

19

20

ΘΕΜΑ 175ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1748)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ

α) θρήνος

2. αὐτοὶ ἑαυτούς

β) ότι θα πείθουν

3. οἰµωγή

γ) ότι θα πάθουν

4. διῆκεν

δ) ο ένας στον άλλο

5. πείσεσθαι

ε) έφτασε
στ) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
ζ) οι ίδιοι τους εαυτούς τους
Μονάδες 5
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β) εἰδώς, ἄστυ, συµφορά, ἀποίκους, πολιορκίᾳ: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής για καθεµιά από τις παραπάνω
λέξεις.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1δ, 2ζ, 3α, 4ε, 5γ
β) εἰδώς  είδηση (συνείδηση, ειδήµονας), ἄστυ  αστός (προάστιο, αστυφιλία),
συµφορά  συµφέρον (φόρος, διαφορά), ἀποίκους  αποικία (αποικιοκρατία,
αποικίζω), πολιορκίᾳ  πολιορκητής (πολιορκώ, πολιορκητικός)
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ΘΕΜΑ 176ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1751)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. λέξη
2. παράλειψη α) ἐλέγετο
3. λογικός
4. κατάληψη
5. ελλιπής

β) καταλιπών

6. επίλογος
7. κατάλυµα
Μονάδες 5
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β) Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά ή επίθετα απλά ή
σύνθετα (µε α’ ή β’ συνθετικό) τη λέξη ἄστυ.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τους
θεσµούς, την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) 1α, 2β, 3α, 5β, 6α
β) ἄστυ  αστικός, αστυφιλία, αστυνοµία, αστυφύλακας, µεγαλοαστικός,
προαστιακός
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ΘΕΜΑ 178ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1754)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης του κειµένου µε τη σηµασία της στη
Β’ στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. οἰµωγή

α) ο ένας από τους δύο
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2. ἕτερος

β) νεκρούς

3. ἀπολωλότας

γ) ότι θα πάθουν

4. πείσεσθαι

δ) φίλους

5. διῆκεν

ε) θρήνος
στ) ότι θα πείθουν
ζ) έφτασε
Μονάδες 5

β) προποµπός, ανεπιτήδειος, πένθος, εκποίηση, επικράτηση: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5

30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) 1ε, 2α, 3β, 4γ, 5ζ
β) προποµπός: ἀπέπεµπεν, ανεπιτήδειος: ἐπιτηδείων, πένθος: πενθοῦντες,
εκποίηση: ἐποίησαν, επικράτηση: κρατήσαντες
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ΘΕΜΑ 179ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. (1755)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵
ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵
εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον
ἁρµοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 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
παραγγέλλων· 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς…παραγγέλλων.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) φρουρούς, ἄστυ, τεῖχος, ἀποίκους, πολιορκίᾳ: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β) συλλέγω, ἀποπλέω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦµαι, διήκω: Να αναλύσετε τις
σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ο Λύσανδρος και τις αθηναϊκές

φρουρές και αν κάπου έβλεπε

άλλον Αθηναίο, τους έστελνε στην Αθήνα,

κάποιον

παρέχοντας ασφάλεια µόνο σε

εκείνους που έπλεαν προς εκεί, και όχι για άλλο µέρος, γιατί ήξερε πως όσο πιο
πολλοί συγκεντρωθούν

στην πόλη και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα

υπάρξει έλλειψη των αναγκαίων εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή1 του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος, αφού
απέπλευσε για τη Λάµψακο, επισκεύαζε τα πλοία του. Στην Αθήνα,

όταν

έφτασε η Πάραλος τη νύχτα, διαδιδόταν η είδηση της συµφοράς και ο θρήνος
από τον Πειραιά διαµέσου των Μακρών Τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς ο
ένας ανακοίνωνε στον άλλον την είδηση·
1. Δηλαδή ως στρατιωτικό διοικητή.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: « Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) φρουρούς  φρουρά (φρούριο, αφρούρητος), ἄστυ  αστός (προάστιο,
αστικός), τεῖχος  τείχιση (ατείχιστος, τειχοµαχία), ἀποίκους  αποικία
(αποικιοκρατία, αποικίζω), πολιορκίᾳ  πολιορκητής (πολιορκώ, απολιόρκητος,
πολιορκητικός)
β) συλλέγω: σὺν + λέγω, ἀποπλέω: ἀπὸ + πλέω, ἐπισκευάζω: ἐπὶ + σκευάζω,
ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση),
διήκω: διὰ + ἥκω
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ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1380)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξη της Β’ στήλης µε την
οποία έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. λογική
2. πλοίο

α) ἐλέγετο

3. διάλεξη
4. πλούσιος
5. λόχος

β) πλέουσιν

6. απόπλους
7. πρόλογος
Μονάδες 5
β) άφιξη, αστυφιλία, απώλεια, πάθος, παρουσία: Να συνδέσετε τις παραπάνω
1

λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) 1α, 2β, 4β, 6β, 7α
β) άφιξη: ἀφικοµένης, αστυφιλία: ἄστυ, απώλεια: ἀπολωλότας, πάθος: πείσεσθαι,
παρουσία: ὄντας
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ΘΕΜΑ 152ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1381)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἀφικνοῦµαι, παραγγέλλω, ἀπόλλυµαι, ἄποικος, ἐφίστηµι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) ἄστυ, ἀποίκους, πολιορκίᾳ, λιµένας, φυλακάς: Να γράψετε από ένα οµόρριζο
(απλό ή σύνθετο) ουσιαστικό ή επίθετο της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περὶ Προσόδων.
3. α) ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση), παραγγέλλω: παρὰ + ἀγγέλλω, ἀπόλλυµαι: ἀπὸ + ὄλλυµαι, ἄποικος:
ἀπὸ + οἶκος, ἐφίστηµι: ἐπὶ + ἵστηµι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση)
β) ἄστυ  αστός (αστικός, αστυφιλία), ἀποίκους  αποικία (αποικιοκρατία,
αποικίζω), πολιορκίᾳ  πολιορκητής (πολιορκώ, πολιορκητικός), λιµένας 
λιµάνι (λιµεναρχείο, λιµενοφύλακας), φυλακάς  φύλακας (φυλάκιο, φυλάκιση)
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ΘΕΜΑ 154ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1383)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. οἰµωγή

α) ο ένας από τους δύο

2. ἕτερος

β) επόµενη ηµέρα

3. ὑστεραία

γ) φράζω µε χώµα την είσοδο

4. ἀποχώννυµι

δ) προηγούµενη νύχτα

5. διήκω

ε) θρήνος
στ) διορθώνω τα τείχη
ζ) προχωρώ, φτάνω
Μονάδες 5
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β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἀφικνοῦµαι

α) ἀγρυπνῶ

2. µακρός

β) ὀλίγος

3. νύξ

γ) µέγας

4. κοιµῶµαι

δ) βραχύς

5. πολύς

ε) πλήρης
στ) ἀπέρχοµαι
ζ) ἡµέρα
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) 1ε, 2α, 3β, 4γ, 5ζ
β) 1στ, 2δ, 3ζ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 155ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1384)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἀπολωλότας

α) ακόµη

2. φυλακάς

β) ότι θα πείθουν

3. οἰµωγή

γ) ότι θα πάθουν

4. ἔτι

δ) νεκρούς

5. πείσεσθαι

ε) φίλους
στ) φρουρές
ζ) θρήνος
Μονάδες 5

β) ἀφικοµένης, παραγγέλλων, πενθοῦντες, πείσεσθαι, ἀποίκους: Να γράψετε
12

από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων
του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της Σπάρτης και,
στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης του βασιλιά
της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας
(362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεωνκρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) 1δ, 2στ, 3ζ, 4α, 5γ
β) ἀφικοµένης  άφιξη (ικέτης, ίχνος), παραγγέλλων  παραγγελία (άγγελος,
επάγγελµα), πενθοῦντες  πένθος (πένθιµος), πείσεσθαι (µέλλ. του ρ. πάσχω) 
πάθος (πάθηµα, ευπαθής), ἀποίκους  αποικία (αποικιοκρατία, κάτοικος)
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ΘΕΜΑ 157ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1387)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ

α) θρήνος

2. αὐτοί ἑαυτούς

β) ότι θα πείθουν

3. οἰµωγή

γ) ότι θα πάθουν

4. ἔδοξε

δ) ο ένας στον άλλο

5. πείσεσθαι

ε) αποφάσισαν
στ) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
ζ) οι ίδιοι τους εαυτούς τους
Μονάδες 5

β) Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά ή επίθετα απλά ή
16

σύνθετα (µε α’ ή β’ συνθετικό) τη λέξη ἄστυ.
Μονάδες 5

17

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3.α) 1δ, 2ζ, 3α, 4ε, 5γ
β) ἄστυ  αστικός, αστυφιλία, αστυφύλακας, µεγαλοαστικός, προαστιακός
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ΘΕΜΑ 158ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1388)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) διανυκτέρευση, προάστιο, επάγγελµα, παροικία, διασκευή: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. οἰµωγή

α) ἔρχοµαι

2. κρατῶ

β) φρουρά

3. νοµίζω

γ) θρῆνος

4. ἀφικνοῦµαι

δ) ἐλευθερία

5. φυλακή

ε) νικῶ
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στ) οἴοµαι
ζ) τέρψις
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) διανυκτέρευση: νυκτός, προάστιο: ἄστυ, επάγγελµα: παραγγέλλων,
παροικία: ἀποίκους, διασκευή: παρασκευάζειν
β) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 160ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1390)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) ποίησις, ποίηµα, ποιητής, ἀγγελία, παράγγελµα: Να κατατάξετε τις
οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐποίησαν και παραγγέλλων λέξεις της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει
η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
β) ἀφικοµένης, παραγγέλλων, πενθοῦντες, πείσεσθαι, ἀποίκους: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ποίησις

ποιητής

ποίηµα

ἀπαγγελία

παράγγελµα

β) ἀφικοµένης  άφιξη (ικέτης, εφικτός), παραγγέλλων  παραγγελία (άγγελος,
επάγγελµα), πενθοῦντες  πένθος (πένθιµος, πενθηφορῶ), πείσεσθαι  πάθος
(πάθηµα, ευπάθεια), ἀποίκους  αποικία (αποικιοκρατία, αποικίζω)
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ΘΕΜΑ 161ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1391)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) διανυκτέρευση, προάστιο, επάγγελµα, παροικία, διασκευή: Να
συνδέσετε τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) διήκω, παραγγέλλω, ἀφικνοῦµαι, ἀποχώννυµι, ἐφίστηµι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α) διανυκτέρευση: νυκτός, προάστιο: ἄστυ, επάγγελµα: παραγγέλλων,
παροικία: ἀποίκους, διασκευή: παρασκευάζειν
β) διήκω: διὰ + ἥκω, παραγγέλλω: παρὰ + ἀγγέλλω, ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι
(κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και δάσυνση), ἀποχώννυµι: ἀπὸ +
χώννυµι, ἐφίστηµι: ἐπὶ + ἵστηµι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση)
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ΘΕΜΑ 163ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1394)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) συµφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία, φυλακή: Να γράψετε για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
β) απώλεια, ουσιαστικός, ευπάθεια, δόξα, διαφύλαξη: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. β, δ, α, ε, γ
3. α) συµφορά  συµφέρον (ασύµφορος, συµφεροντολόγος), τεῖχος  τείχιση
(τείχισµα, τειχίο), ἄποικος  αποικία (παροικία, αποικιοκρατικός), πολιορκία 
πολιορκητής (πολιορκητικός, πολιορκώ), φυλακή  φύλακας (φυλάκιση,
προφύλαξη)
β) απώλεια: ἀπολωλότας, ουσιαστικός: ὄντας, ευπάθεια: πείσεσθαι, δόξα: ἔδοξε,
διαφύλαξη: φυλακάς
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ΘΕΜΑ 164ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. (1395)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
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
παραγγέλλων· 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. 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.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ὥστʹ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…παρασκευάζειν τὴν
πόλιν.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή την απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) ἄστυ, ἀποίκους, πολιορκίᾳ, ἐκκλησία, τεῖχος: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 5
β) ἀφικνοῦµαι, διήκω, παραγγέλλω, ἀποχώννυµι, ἐφίστηµι: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ώστε εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, όχι µόνο επειδή θρηνούσαν
αυτούς που σκοτώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, γιατί πίστευαν ότι θα πάθουν τα ίδια µε αυτά που έκαναν στους
κατοίκους της Μήλου, που
ήταν άποικοι των Λακεδαιµονίων,
όταν τους
υπέταξαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και
της Τορώνης και της Αίγινας και σε άλλους πολλούς Έλληνες. Την επόµενη
ηµέρα έκαναν συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν να φράξουν µε χώµα την
είσοδο των λιµανιών, εκτός από ένα (λιµάνι), και να επισκευάσουν τα τείχη,
και να τοποθετήσουν φρουρές και ως προς όλα τα άλλα να προετοιµάσουν την
πόλη για πολιορκία1.
1. Πιο ελεύθερα: και να κάνουν στην πόλη όλες τις άλλες απαραίτητες προετοιµασίες για
πολιορκία.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) ἄστυ  αστικός (προάστιο, αστυφιλία), ἀποίκους  αποικία
(αποικιοκρατικός, πάροικος), πολιορκίᾳ  πολιορκητής (πολιορκητικός,
πολιορκώ), ἐκκλησία  εκκλησίασµα (έκκληση, παράκληση), τεῖχος  τείχιση
(τείχισµα, τειχοµαχία)
34

β) ἀφικνοῦµαι: ἀπὸ + ἱκνοῦµαι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση), διήκω: διὰ + ἥκω, παραγγέλλω: παρὰ + ἀγγέλλω, ἀποχώννυµι: απὸ +
χώννυµι, ἐφίστηµι: ἐπὶ + ἵστηµι (κατά τη σύνθεση σηµειώθηκε έκθλιψη και
δάσυνση).

35

ΘΕΜΑ 256ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (4829)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα ∆ιδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. διαψηφίζεσθαι α) παύλα
2. ἐπαύσατο
β) επιστάτης
3. ἡγησάµενος
γ) αόρατος
4. ἐπιστῆναι
δ) όριο
5. ὁρῶν
ε) κατάληψη
στ) διήγηση
ζ) υπερψήφιση
Μονάδες 5
β) προσέρχοµαι, διαλέγοµαι, ἐπιτρέπω, ἀνίηµι, ἐξαλείφω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
1

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα2, µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περὶ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α) 1ζ, 2α, 3στ, 4β, 5γ
β) προσέρχοµαι: πρὸς + ἔρχοµαι, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι, ἐπιτρέπω: ἐπὶ +
τρέπω, ἀνίηµι: ἀνὰ + ἵηµι, ἐξαλείφω: ἐξ + ἀλείφω

3

4

ΘΕΜΑ 257ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2645)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐξαλείφω
-ή
ἐπιτρέψειν
-ος
διαψηφίζεσθαι
-µα
ἡγησάµενος
-µών
ὁρῶν
-ις
Μονάδες 5
β) προσέρχοµαι, διαλέγοµαι, ἐφίσταµαι, ἀνίηµι, κατάλογος: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐξαλείφω
ἐπιτρέψειν
διαψηφίζεσθαι
ἡγησάµενος
ὁρῶν

κατάληξη
-ή
-ος
-µα
-µών
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀλοιφή
ἐπίτροπος
ψήφισµα
ἡγεµών
ὅρασις

β) προσέρχοµαι: πρὸς +ἔρχοµαι, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι, ἐφίσταµαι: ἐπὶ +
ἵσταµαι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), ἀνίηµι: ἀνὰ + ἵηµι,
κατάλογος: κατὰ + λέγω ( = συλλέγω, συγκεντρώνω)
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ΘΕΜΑ 259ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2653)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) ανυπόφορο
2. οὐ βιωτόν
β) καταστρέφω
3. δρύφακτα
γ) φανερός
4. λυµαίνοµαι
δ) δειλός
5. ἀνίηµι
ε) κιγκλιδώµατα
στ) αφήνω
ζ) επιδοκιµάζω
Μονάδες 5
β) εἰπών, ἐπιστῆναι, ὁρῶν, καινός, ἐξαλείφω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά
8

από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα2, µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφώντας αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1γ, 2α, 3ε, 4β, 5στ
β) εἰπών  έπος (επικός, καλλιέπεια), ἐπιστῆναι  επιστάτης (επιστασία,
παράσταση), ὁρῶν  όραµα (τηλεόραση, αδιόρατος), καινός  καινοτοµία
(ανακαινίζω, καινοφανής), ἐξαλείφω  εξάλειψη (άλειµµα, αλοιφή)
10
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ΘΕΜΑ 260ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (4864)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) δειλός
2. κελεύω
β) φανερός
3. νοµίζω
γ) οἴοµαι
4. φηµί
δ) οἶδα
5. γιγνώσκω
ε) λέγω
στ) προστάττω
ζ) αἴρω
Μονάδες 5
β) επιστάτης, απάτη, άνεση, απολυµαίνω, αλοιφή: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
12

συγγένεια.
Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) 1β, 2στ, 3γ, 4ε, 5δ
β) επιστάτης: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες, απάτη: ἐξαπατωµένους,
άνεση: ἀνήσοµεν, απολυµαίνω: λυµαινόµενον, αλοιφή: ἐξαλείφω
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ΘΕΜΑ 262ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2664)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εἴσειµι
α) παλαιός
2. γιγνώσκω
β) δυσµενῶς
3. καινός
γ) ἄδηλος
4. εὐµενῶς
δ) διέρχοµαι
5. δῆλος
ε) ἀγνοῶ
στ) ἔξειµι
ζ) κενός
Μονάδες 5
β) ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, ἀποθνῄσκειν, ψήφου, ἔξω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
16

Μονάδες 5

17

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) 1στ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) ἔχοντας  εχεµύθεια (ανέχεια, εχέγγυο), ἐπιτρέπῃ  επιτροπή (επίτροπος,
τρόπαιο), ἀποθνῄσκειν  θνητός (θνησιµότητα, αθανασία), ψήφου  ψήφισµα
(καταψήφιση, συµψηφισµός), ἔξω  εξωτερικός (εξωστρέφεια, εξωσχολικός)
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ΘΕΜΑ 263ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2668)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. ἐπιθορυβήσασα, ἀναφεύξοιτο, ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, ἐξαλείφω: Να γράψετε
δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή
σύνθετες, για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. ἐπιθορυβήσασα  αθόρυβος, καταθορυβώ
ἀναφεύξοιτο  αναπόφευκτος, φευγαλέος
ἔχοντας  εχεµύθεια, εχέφρων
ἐπιτρέπῃ  επιτροπή, επίτροπος
ἐξαλείφω  εξάλειψη, άλειµµα
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ΘΕΜΑ 265ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2679)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) ψήφισµα, φυγή, λόγος, επιτροπή, λύµατα: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) δήλη, βιωτόν, φανερῶς, ἐξαπατωµένους, ἄνδρα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
23

καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) ψήφισµα: διαψηφίζεσθαι / ψήφου, φυγή: ἀναφεύξοιτο, λόγος: εἰπὼν / εἶπεν,
επιτροπή: ἐπιτρέψοι / ἐπιτρέπῃ / ἐπιτρέψειν, λύµατα: λυµαινόµενον
β) δήλη  δήλωση (έκδηλος, διαδηλώνω), βιωτόν  βίωµα (αναβιώνω,
επιβίωση), φανερῶς  φανάρι (επιφανής, άφαντος), ἐξαπατωµένους 
εξαπάτηση (απατηλός, αυταπάτη), ἄνδρα  ανδρεία (άνανδρος, ανδροπρεπής)
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ΘΕΜΑ 266ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2686)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) εἰµί
2. γίγνοµαι
β) φανερός
3. κελεύω
γ) καταστρέφω
4. φηµί
δ) ἐξαλείφω
5. λυµαίνοµαι
ε) φάσκω
στ) προστάττω
ζ) γιγνώσκω
Μονάδες 5
β) διάλογος, επιστάτης, όραµα, ανεπίτρεπτος, ανακαίνιση: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
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Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29 : «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) 1β, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
β) διάλογος: διαλεχθείς, επιστάτης: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες,
όραµα: ὁρῶν, ανεπίτρεπτος: ἐπιτρέψοι / ἐπιτρέπῃ / ἐπιτρέψειν, ανακαίνιση:
καινοῖς
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ΘΕΜΑ 268ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2695)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ἐπαύσατο, ἡγησάµενος, διαλεχθείς, φανερῶς, εἰσελθών: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) εἰµί
2. γίγνοµαι
β) φανερός
3. κελεύω
γ) χωρίς
4. λέγω
δ) ἄδηλος
5. ἄνευ
ε) φάσκω
στ) προστάττω
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ζ) ὁµοῦ
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Σωκρατικά έργα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀποµνηµονεύµατα
Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
3. α) ἐπαύσατο  παύση (ανάπαυλα, κατάπαυση), ἡγησάµενος  ηγεµόνας
(ηγεσία, εξήγηση), διαλεχθείς  διάλογος (διάλεξη, διαλεκτικός), φανερῶς 
διάφανος (αφάνεια, φάσµα), εἰσελθών  έλευση (ερχοµός, ελευθερία)
β) 1β, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 269ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2697)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπαύσατο
-α
ἔχοντας
-µα
ποιήσω
-τής
ὁρῶν
-ις
ἐξαλείφω
-ή
Μονάδες 5
β) λογικός, επιστασία, διορατικός, απάτη, απολύµανση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόλις (ενν. ο Θηραµένης), αφού είπε αυτά, σταµάτησε, και η βουλή φανερά
τον επιδοκίµασε µε φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη
βουλή να αποφασίσει µε ψηφοφορία γι’ αυτόν, θα γλιτώσει, και επειδή αυτό
το θεωρούσε ανυπόφορο1, αφού πλησίασε και συζήτησε κάτι µε τους Τριάκοντα,
βγήκε έξω και διέταξε αυτούς που είχαν τα

µαχαίρια να σταθούν κοντά στα

κιγκλιδώµατα , µε τρόπο που να είναι ορατοί στους βουλευτές3.
2

ξαναµπήκε µέσα, είπε: «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω

Και αφού

πως είναι έργο ενός ηγέτη

τέτοιου, όπως πρέπει να είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην
το επιτρέπει. Και εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω.
1. Πιο ελεύθερα: και αυτό δεν µπορούσε να το ανεχθεί.
2. Ή: να σταθούν πάνω από τα κιγκλιδώµατα. (Αναφέρεται στα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις
θέσεις των βουλευτών από τις θέσεις του ακροατηρίου της Βουλής.)
3. Πιο ελεύθερα: µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τους βλέπουν οι βουλευτές.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐπαύσατο
ἔχοντας
ποιήσω
ὁρῶν
ἐξαλείφω

κατάληξη
-α
-µα
-τής
-ις
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
παῦλα
σχῆµα
ποιητής
ὅρασις
ἀλοιφή

β) λογικός: εἶπεν / εἰπὼν, επιστασία: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες,
διορατικός: ὁρῶν, απάτη: ἐξαπατωµένους, απολύµανση: λυµαινόµενον
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ΘΕΜΑ 241ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (4824)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. διαψηφίζεσθαι α) παύλα
2. ἐπαύσατο
β) επιστάτης
3. ἡγησάµενος
γ) αόρατος
4. ἐπιστῆναι
δ) όριο
5. ὁρῶν
ε) κατάληψη
στ) διήγηση
ζ) υπερψήφιση
Μονάδες 5
β) προσέρχοµαι, διαλέγοµαι, ἐπιτρέπω, ἀνίηµι, ἐξαλείφω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
1

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) 1ζ, 2α, 3στ, 4β, 5γ
β) προσέρχοµαι: πρὸς + ἔρχοµαι, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι, ἐπιτρέπω: ἐπὶ +
τρέπω, ἀνίηµι: ἀνὰ + ἵηµι, ἐξαλείφω: ἐξ + ἀλείφω

3

4

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2508)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐξαλείφω
-ή
ἐπιτρέψειν
-ος
διαψηφίζεσθαι
-µα
ἡγησάµενος
-µών
ὁρῶν
-ις
Μονάδες 5
β) προσέρχοµαι, διαλέγοµαι, ἐφίσταµαι, ἀνίηµι, κατάλογος: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐξαλείφω
ἐπιτρέψειν
διαψηφίζεσθαι
ἡγησάµενος
ὁρῶν

κατάληξη
-ή
-ος
-µα
-µών
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀλοιφή
ἐπίτροπος
ψήφισµα
ἡγεµών
ὅρασις

β) προσέρχοµαι: πρὸς + ἔρχοµαι, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι, ἐφίσταµαι: ἐπὶ +
6

ἵσταµαι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), ἀνίηµι: ἀνὰ + ἵηµι,
κατάλογος: κατὰ + λέγω ( = συλλέγω, συγκεντρώνω)
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ΘΕΜΑ 244ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2537)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) ανυπόφορο
2. οὐ βιωτόν
β) καταστρέφω
3. δρύφακτα
γ) φανερός
4. λυµαίνοµαι
δ) δειλός
5. ἀνίηµι
ε) κιγκλιδώµατα
στ) αφήνω
ζ) επιδοκιµάζω
Μονάδες 5
β) εἰπών, ἐπιστῆναι, ὁρῶν, καινός, ἐξαλείφω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά
8

από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1γ, 2α, 3ε, 4β, 5στ
β) εἰπών  έπος (επικός, αµετροέπεια), ἐπιστῆναι  επιστάτης (επιστασία,
διάσταση), ὁρῶν  όραση (όραµα, αόρατος), καινός  καινοτοµία (καινοτόµος,
ανακαίνιση), ἐξαλείφω  εξάλειψη (άλειµµα, αλοιφή)
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ΘΕΜΑ 245ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (4825)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) δειλός
2. κελεύω
β) φανερός
3. νοµίζω
γ) οἴοµαι
4. φηµί
δ) οἶδα
5. γιγνώσκω
ε) λέγω
στ) προστάττω
ζ) αἴρω
Μονάδες 5
β) επιστάτης, απάτη, άνεση, απολυµαίνω, αλοιφή: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
12

συγγένεια.
Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) 1β, 2στ, 3γ, 4ε, 5δ
β) επιστάτης: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες, απάτη: ἐξαπατωµένους,
άνεση: ἀνήσοµεν, απολυµαίνω: λυµαινόµενον, αλοιφή: ἐξαλείφω

14

15

ΘΕΜΑ 247ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2553)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εἴσειµι
α) παλαιός
2. γιγνώσκω
β) δυσµενῶς
3. καινός
γ) ἄδηλος
4. εὐµενῶς
δ) διέρχοµαι
5. δῆλος
ε) ἀγνοῶ
στ) ἔξειµι
ζ) κενός
Μονάδες 5
β) ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, ἀποθνῄσκειν, ψήφου, ἔξω: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά
16

από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1στ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) ἔχοντας  εχέµυθος (ανέχεια, εχέφρων), ἐπιτρέπῃ  επιτροπή (επίτροπος,
ανατροπή), ἀποθνῄσκειν  θνητός (θνησιµότητα, αθάνατος), ψήφου  ψήφισµα
(ψηφοφόρος, ψηφίδα), ἔξω  εξώπορτα (εξωστρεφής, εξωλέµβιος, εξώτερος)
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ΘΕΜΑ 248ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2579)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. ἐπιθορυβήσασα, ἀναφεύξοιτο, ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, ἐξαλείφω: Να γράψετε
δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή
σύνθετες, για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. ἐπιθορυβήσασα  θόρυβος, αθόρυβος
ἀναφεύξοιτο  αναπόφευκτος, φευγάτος
ἔχοντας  εχεµύθεια, ανέχεια
ἐπιτρέπῃ  επιτροπή, επίτροπος
ἐξαλείφω  εξάλειψη, άλειµµα
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ΘΕΜΑ 250ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2610)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) ψήφισµα, φυγή, λόγος, επιτροπή, λύµατα: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) δήλη, βιωτόν, φανερῶς, ἐξαπατωµένους, ἄνδρα: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
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Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. β, δ, α, ε, γ
3. α) ψήφισµα: διαψηφίζεσθαι / ψήφου, φυγή: ἀναφεύξοιτο, λόγος: εἰπὼν / εἶπεν,
επιτροπή: ἐπιτρέψοι / ἐπιτρέπῃ / ἐπιτρέψειν, λύµατα: λυµαινόµενον
β) δήλη  δήλωση (άδηλος, δηλώνω), βιωτόν  βίωµα (αβίωτος, συµβίωση),
φανερῶς  φανάρι (διαφανής, επιφάνεια), ἐξαπατωµένους  εξαπάτηση
(απατηλός, αυταπάτη), ἄνδρα  ανδρείος (ανδρόγυνο, ανδροκρατία)
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ΘΕΜΑ 251ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2614)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή τη στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) εἰµί
2. γίγνοµαι
β) φανερός
3. κελεύω
γ) καταστρέφω
4. φηµί
δ) ἐξαλείφω
5. λυµαίνοµαι
ε) φάσκω
στ) προστάττω
ζ) γιγνώσκω
Μονάδες 5
β) διάλογος, επιστάτης, όραµα, ανεπίτρεπτος, ανακαίνιση: Να συνδέσετε τις
27

παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1β, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
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β) διάλογος: διαλεχθείς, επιστάτης: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες,
όραµα: ὁρῶν, ανεπίτρεπτος: ἐπιτρέψοι / ἐπιτρέπῃ / ἐπιτρέψειν, ανακαίνιση:
καινοῖς

30

31

ΘΕΜΑ 253ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2620)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) ἐπαύσατο, ἡγησάµενος, διαλεχθείς, φανερῶς, εἰσελθών: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. δῆλος
α) εἰµί
2. γίγνοµαι
β) φανερός
3. κελεύω
γ) χωρίς
4. λέγω
δ) ἄδηλος
5. ἄνευ
ε) φάσκω
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στ) προστάττω
ζ) ὁµοῦ
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) ἐπαύσατο  παύση (παύλα, αναπαυτικός), ἡγησάµενος  ηγέτης (ηγεµονία,
αφήγηση), διαλεχθείς  διάλογος (διάλεξη, διαλεκτικός), φανερῶς  προφανής
(επιφάνεια, φάσµα), εἰσελθών  έλευση (ερχοµός, ελεύθερος, προσήλυτος)
β) 1β, 2α, 3στ, 4ε, 5γ
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ΘΕΜΑ 254ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. (2623)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα͵
γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ͵ ἀναφεύξοιτο͵
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάµενος͵ προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα
ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ
τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ͵ ὦ βουλή͵ νοµίζω προστάτου ἔργον
εἶναι οἵου δεῖ͵ ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν
τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν͵ εἰ ἀνήσοµεν
ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις
τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας ψήφου͵
τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν͵ ἔφη͵
Θηραµένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου͵ συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ
τοῦτον͵ ἔφη͵ ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω…ἡµεῖς θανατοῦµεν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπαύσατο
-ις
ἔχοντας
-µα
ποιήσω
-τής
ὁρῶν
-ις
ἐξαλείφω
-ή
Μονάδες 5
β) λογικός, επιστασία, διορατικός, απάτη, απολύµανση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ, βουλευτές, νοµίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη τέτοιου, όπως πρέπει να
είναι, αν βλέπει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να µην το επιτρέπει. Και εγώ,
λοιπόν, αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί κοντά αρνούνται
να το επιτρέψουν,
ολιγαρχία.
θάνατο

αν αφήσουµε έναν άντρα

που φανερά καταστρέφει την

Στους νέους νόµους υπάρχει η διάταξη

να µην καταδικάζεται σε

κανείς από αυτούς που είναι ανάµεσα στους τρεις χιλιάδες άνδρες

χωρίς τη δική σας ψήφο,

αλλά αυτούς που είναι εκτός του

καταλόγου1 να

έχουν οι Τριάκοντα το δικαίωµα να τους καταδικάσουν σε θάνατο. Εγώ λοιπόν»
είπε «διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραµένη από τον κατάλογο µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων µας2. Και αυτόν» είπε «εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο».
1. Αναφέρεται στον κατάλογο που περιλάµβανε τα ονόµατα των τριών χιλιάδων πολιτών τους
οποίους δεν είχαν δικαίωµα οι Τριάκοντα να θανατώσουν, αλλά χρειαζόταν η απόφαση των
βουλευτών.
2. Δηλαδή µε τη σύµφωνη γνώµη των Τριάκοντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐπαύσατο
ἔχοντας
ποιήσω
ὁρῶν
ἐξαλείφω

κατάληξη
-ις
-µα
-τής
-ις
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
παῦσις
σχῆµα
ποιητής
ὅρασις
ἀλοιφή

β) λογικός: εἶπεν / εἰπὼν, επιστασία: ἐπιστῆναι / προστάτου / ἐφεστηκότες,
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διορατικός: ὁρῶν, απάτη: ἐξαπατωµένους, απολύµανση: λυµαινόµενον
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ΘΕΜΑ 271ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2723)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) ἱκετεύω, ἐξαλείφω, νόµον, ἔγραψαν, ἐπιδεῖξαι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἀνεπήδησεν, ἐννοµώτατα, κατάλογος, ἀδικώτατοι, ἀσεβέστατοι: Να
αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ἱκετεύω  ικέτης (ικεσία, ικετευτικός), ἐξαλείφω  εξάλειψη (άλειµµα,
απαλοιφή), νόµον  νοµοθέτης (παρανοµία, διανοµή), ἔγραψαν  γραφή
(διάγραµµα, γραπτός), ἐπιδεῖξαι  επίδειξη (επιδεικτικός, δείγµα)
β) ἀνεπήδησεν: ἀνὰ + πηδῶ, ἐννοµώτατα: ἐν + νόµος, κατάλογος: κατὰ + λέγω,
ἀδικώτατοι: ἀ- (στερητ.) + δίκη, ἀσεβέστατοι: ἀ (στερητ.) + σέβας (τό)
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ΘΕΜΑ 272ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2725)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) αλοιφή, ευσέβεια, παράδειγµα, άνανδρος, φήµη: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀγαθός
α) ἀγνοῶ
2. ἄδικος
β) οἶδα
3. ἀσεβής
γ) παράνοµος
4. γιγνώσκω
δ) κακός
4

5. ἔννοµος

ε) δίκαιος
στ) νοµικός
ζ) εὐσεβής
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) αλοιφή: ἐξαλείφειν / εὐεξαλειπτότερον, ευσέβεια: ἀσεβέστατοι, παράδειγµα:
ἐπιδεῖξαι, άνανδρος: ἄνδρες, φήµη: ἔφη
β) 1δ, 2ε, 3ζ, 4α, 5γ
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ΘΕΜΑ 274ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2727)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) νόµος, κατάλογος, κρίσις, ἀσεβής, ὑπηρέτης: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἔννοµος
α) αναίσχυντος
8

2. εὐεξάλειπτος
3. ἀναιδής
4. βούλοµαι
5. δεῖ

β) θέλω
γ) αυτός που σβήνεται εύκολα
δ) πρέπει
ε) αυτός που αλείφεται καλά
στ) σκέπτοµαι
ζ) σύµφωνος µε τον νόµο
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) νόµος  νοµίζω, κατάλογος  καταλέγω, κρίσις  κρίνω, ἀσεβής  ἀσεβῶ,
ὑπηρέτης  ὑπηρετῶ
β) 1ζ, 2γ, 3α, 4β, 5δ

10

11

ΘΕΜΑ 275ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2728)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐξαλείφειν
-ή
ἱκετεύω
-ης
ἔγραψαν
-µα
ἐπιδεῖξαι
-ις
βοηθήσετε
-ός
12

Μονάδες 5

β) ανέστιος, ουσία, επίγραµµα, επικήρυξη, απόδοση: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν τα ακόλουθα: Κύρου Ἀνάβασις,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.

3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐξαλείφειν
ἱκετεύω
ἔγραψαν
ἐπιδεῖξαι
βοηθήσετε

κατάληξη
-ή
-ης
-µα
-ις
-ός

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀλοιφή
ἱκέτης
γράµµα
ἐπίδειξις
βοηθός

β) ανέστιος: ἑστίαν, ουσία: εἶναι / εἰσὶ, επίγραµµα: ἔγραψαν, επικήρυξη: κῆρυξ,
απόδοση: παραδίδοµεν
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ΘΕΜΑ 277ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2736)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) ἀνεπήδησεν, βούληται, κρίσιν, ἐπιδεῖξαι, θαυµάζω: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) γραφή, γράµµα, γραφεύς, βοηθός, βοήθεια: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους επόµενους ρηµατικούς τύπους ἔγραψαν και βοηθήσετε
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

16

Μονάδες 5

17

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»

3. α) ἀνεπήδησεν  αναπήδηση (υπερπήδηση, χοροπηδώ), βούληται  βούληση
(βουλητικός, άβουλος), κρίσιν κριτής (κριτήριο, διάκριση), ἐπιδεῖξαι  επίδειξη
(επιδεικτικός, υπόδειγµα), θαυµάζω  θαυµασµός (θαυµάσιος, αξιοθαύµαστος)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
γραφή
γραφεύς
γράµµα
βοήθεια
βοηθός
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ΘΕΜΑ 278ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2732)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
ἀνεπήδησεν
γιγνώσκοντες
ἱκετεύω
πράττετε
ἀπαγαγόντες

κατάληξη
-µα
-µων
-ία
-ις
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5
20

β) εύανδρος, γραφή, διάκριση, ανάγνωση, εκδότης: Να συνδέσετε τις λέξεις
µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατό του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»

3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἀνεπήδησεν
γιγνώσκοντες
ἱκετεύω
πράττετε
ἀπαγαγόντες

κατάληξη
-µα
-µων
-ία
-ις
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀναπήδηµα
γνώµων
ἱκεσία
πρᾶξις
ἀπαγωγή

β) εύανδρος: ἄνδρες, γραφή: ἔγραψαν, διάκριση: κρίσιν / κατακεκριµένον / Κριτίᾳ /
Κριτίας, ανάγνωση: γιγνώσκοντες / ἀγνοῶ, εκδότης: παραδίδοµεν

22

23

ΘΕΜΑ 280ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2791)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) εἶπεν, ἡγουµένου, παραδίδοµεν, κατακεκριµένον, ἀπαγαγόντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
24

β) Να συνδέσετε κάθε ρήµα της Α’ στήλης µε το συνώνυµό του στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλοµαι
α) ποιῶ
2. γιγνώσκω
β) βουλεύοµαι
3. κελεύω
γ) ἐπίσταµαι
4. λέγω
δ) ἐθέλω
5. πράττω
ε) φάσκω
στ) προστάττω
ζ) κηρύττω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»

3. α) εἶπεν  έπος (επικός, καλλιέπεια), ἡγουµένου  ηγεµόνας (ηγεµονία,
περιήγηση), παραδίδοµεν παράδοση (δότης, µεταδοτικός), κατακεκριµένον 
κατάκριση (ανακριτής, αδιάκριτος), ἀπαγαγόντες  απαγωγή (απαγωγέας,
αγωγός)
β) 1δ, 2γ, 3στ, 4ε, 5α
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ΘΕΜΑ 281ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2793)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀσεβής
α) γιγνώσκω
2. ἔννοµος
β) νόµιµος
3. ἀγνοῶ
γ) δίκαιος
4. ἄδικος
δ) εὐσεβής
5. ἀγαθός
ε) ἀνάξιος
στ) παράνοµος
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ζ) κακός
Μονάδες 5
β) ζωγραφική, κριτήριο, έκδοση, λήµµα, διαγωγή: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»

3. α) 1δ, 2στ, 3α, 4γ, 5ζ
β) ζωγραφική: ἔγραψαν, κριτήριο: κρίσιν / κατακεκριµένον / Κριτίᾳ / Κριτίας,
έκδοση: παραδίδοµεν, λήµµα: λαβόντες, διαγωγή: ἀπαγαγόντες
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ΘΕΜΑ 283ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2798)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τη λέξεις της Β’ στήλης µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. κατάληψη
2. µετεγγραφή
α) ἔγραψαν
3. προληπτικός
4. επίγραµµα
5. διάλειµµα
β) λαβόντες
6. γρίφος
7. λήµµα
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Μονάδες 5
β) ἐπιδείκνυµι, ἄδικος, ἀσεβής, ἀπάγω, ἕνδεκα: Να αναλύσετε τις παραπάνω
σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περί
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»

3. α) 1β, 2α, 3β, 4α, 7β
β) ἐπιδείκνυµι: ἐπὶ + δείκνυµι, ἄδικος : ἀ- (στερητ.) + δίκη, ἀσεβής: ἀ- (στερητ.) +
σέβας (τό), ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, ἕνδεκα: ἕν (ουδ. του αριθµητικού εἷς) + δέκα
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ΘΕΜΑ 284ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2800)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης…περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό (Β’ στήλη) και επίθετο (Γ’ στήλη),
απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
λέξεις της Α’ στήλης.
Α’
λέξεις
ἱκετεύω
γιγνώσκω
ἀπάγω
ἡγοῦµαι
θαυµάζω

Β’
ουσιαστικά

Γ’
επίθετα
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Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όταν άκουσε αυτά ο Θηραµένης, πήδησε πάνω στην εστία και είπε: «Εγώ»
είπε «άνδρες,

ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει

να µην έχει ο Κριτίας το

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά µε τον
νόµο τον οποίο αυτοί συνέταξαν σχετικά µε αυτούς που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο,

σύµφωνα µε αυτόν να κρινόµαστε και εσείς και εγώ.

Και τούτο»

είπε «µα τους θεούς, δεν το αγνοώ, ότι δηλαδή δε θα µου είναι αρκετός1 αυτός
εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω και τούτο, ότι αυτοί όχι µόνο είναι πολύ
άδικοι προς τους ανθρώπους αλλά και πολύ ασεβείς προς τους θεούς.
1. Πιο ελεύθερα: ότι δηλαδή δε θα µε σώσει αυτός ο βωµός.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περἰ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»

3.
Α’
λέξεις
ἱκετεύω
γιγνώσκω
ἀπάγω
ἡγοῦµαι
θαυµάζω

Β’
ουσιαστικά
ικέτης
γνώση
απαγωγή
ηγέτης / ηγεµόνας
θαύµα

Γ’
επίθετα
ικετευτικός
γνωστός
απαγωγός
ηγετικός / ηγεµονικός
θαυµαστός / θαυµάσιος
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ΘΕΜΑ 286ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2803)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ἱκετεύω, ἐξαλείφω, ἔγραψαν, ἐπιδεῖξαι, νόµον: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἀνεπήδησεν, ἐννοµώτατα, κατάλογος, ἀσεβέστατοι, ἀδικώτατοι: Να
αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ἱκετεύω  ικέτης (ικεσία, ικανός), ἐξαλείφω  εξάλειψη (άλειµµα, αλοιφή,
λίπος), νόµον  νόµισµα (παράνοµος, νοµοταγής), ἔγραψαν  γραφή
(επίγραµµα, άγραφος), ἐπιδεῖξαι  επίδειξη (επιδεικτικός, παράδειγµα)
β) ἀνεπήδησεν: ἀνὰ + πηδῶ, ἐννοµώτατα: ἐν + νόµος, κατάλογος: κατὰ + λέγω,
ἀδικώτατοι: ἀ- (στερητ.) + δίκη, ἀσεβέστατοι: ἀ- (στερητ.) + σέβας (τό)
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ΘΕΜΑ 287ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2811)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) αλοιφή, παράδειγµα, ευσέβεια, φήµη, άνανδρος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀγαθός
α) ἀγνοῶ
2. ἄδικος
β) οἶδα
3. ἀσεβής
γ) παράνοµος
4. γιγνώσκω
δ) κακός
4

5. ἔννοµος

ε) δίκαιος
στ) νοµικός
ζ) εὐσεβής
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) αλοιφή: ἐξαλείφειν / εὐεξαλειπτότερον, παράδειγµα: ἐπιδεῖξαι, ευσέβεια:
ἀσεβέστατοι, άνανδρος: ἄνδρες, φήµη: ἔφη
β) 1δ, 2ε, 3ζ, 4α, 5γ
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ΘΕΜΑ 289ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (4871)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) νόµος, κατάλογος, κρίσις, ἀσεβής, ὑπηρέτης: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. ∆ύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἔννοµος
α) αναίσχυντος
2. εὐεξάλειπτος β) θέλω
3. ἀναιδής
γ) αυτός που σβήνεται εύκολα
4. βούλοµαι
δ) πρέπει
8

5. δεῖ

ε) αυτός που αλείφεται καλά
στ) σκέπτοµαι
ζ) σύµφωνος µε τον νόµο
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) νόµος  νοµίζω, κατάλογος  καταλέγω, κρίσις  κρίνω, ἀσεβής  ἀσεβῶ,
ὑπηρέτης  ὑπηρετῶ
β) 1ζ, 2γ, 3α, 4β, 5δ
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ΘΕΜΑ 290ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55.(2815)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξηπου σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐξαλείφειν
-ή
ἱκετεύω
-ης
ἔγραψαν
-µα
ἐπιδεῖξαι
-ις
βοηθήσετε
-ός
Μονάδες 5
β) ανέστιος, επίγραµµα, ουσία, επικήρυξη, απόδοση: Να συνδέσετε τις λέξεις
12

µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐξαλείφειν
ἱκετεύω
ἔγραψαν
ἐπιδεῖξαι
βοηθήσετε

κατάληξη
-ή
-ης
-µα
-ις
-ός

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀλοιφή
ἱκέτης
γράµµα
ἐπίδειξις
βοηθός

β) ανέστιος: ἑστίαν, επίγραµµα: ἔγραψαν, ουσία: εἶναι / εἶναι / εἰσὶ, επικήρυξη:
κῆρυξ, απόδοση: παραδίδοµεν
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ΘΕΜΑ 292ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2821)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) ἀνεπήδησεν, βούληται, κρίσιν, ἐπιδεῖξαι, θαυµάζω: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) γραφή, γράµµα, γραφεύς, βοηθός, βοήθεια: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους επόµενους ρηµατικούς τύπους ἔγραψαν και βοηθήσετε
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
16

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
3. α) ἀνεπήδησεν  αναπήδηση (υπερπήδηση, χοροπηδώ), βούληται  βούληση
(βουλητικός, βουλησιαρχία), κρίσιν  ανακριτής (κριτήριο, αδιάκριτος), ἐπιδεῖξαι
 επίδειξη (επιδεικτικός, παράδειγµα), θαυµάζω  θαυµασµός (θαυµαστός,
θαυµατουργός)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
γραφή
γραφεύς
γράµµα
βοήθεια
βοηθός
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ΘΕΜΑ 293ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2823)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι

κατάληξη

οµόρριζα ουσιαστικά
19

ἀνεπήδησεν
γιγνώσκοντες
ἱκετεύω
πράττετε
ἀπαγαγόντες

-µα
-µων
-ία
-ις
-ή
Μονάδες 5

β) γραφή, διάκριση, εύανδρος, ανάγνωση, εκδότης: Να συνδέσετε τις λέξεις
µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

20

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. β, δ, α ,ε ,γ
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἀνεπήδησεν
γιγνώσκοντες
ἱκετεύω
πράττετε
ἀπαγαγόντες

κατάληξη
-µα
-µων
-ία
-ις
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀναπήδηµα
γνώµων
ἱκεσία
πρᾶξις
ἀπαγωγή

β) γραφή: ἔγραψαν, διάκριση: κρίσιν / κατακεκριµένον / Κριτίᾳ / Κριτίας,
εύανδρος: ἄνδρες, ανάγνωση: γιγνώσκοντες / ἀγνοῶ, εκδότης: παραδίδοµεν
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ΘΕΜΑ 295ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2828)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) εἶπεν, ἡγουµένου, παραδίδοµεν, κατακεκριµένον, ἀπαγαγόντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τα ρήµατα της Α’ στήλης µε τα συνώνυµά τους της Β’ στήλης.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βούλοµαι
α) ποιῶ
2. γιγνώσκω
β) βουλεύοµαι
3. κελεύω
γ) ἐπίσταµαι
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4. λέγω
5. πράττω

δ) ἐθέλω
ε) φάσκω
στ) προστάττω
ζ) κηρύττω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) εἶπεν  έπος (επικός, αµετροεπής), ἡγουµένου  ηγέτης (ηγεσία, διήγηµα),
παραδίδοµεν  παράδοση (εκδότης, προδοσία), κατακεκριµένον  κατάκριση
(άκριτος, διακριτικός), ἀπαγαγόντες  απαγωγή (απαγωγέας, διαγωγή)
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β) 1δ, 2γ, 3στ, 4ε, 5α
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ΘΕΜΑ 296ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2830)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀσεβής
α) γιγνώσκω
2. ἔννοµος
β) νόµιµος
3. ἀγνοῶ
γ) δίκαιος
4. ἄδικος
δ) εὐσεβής
5. ἀγαθός
ε) ἀνάξιος
στ) παράνοµος
ζ) κακός
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Μονάδες 5
β) ζωγραφική, κριτήριο, έκδοση, λήµµα, διαγωγή: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) 1δ, 2στ, 3α, 4γ, 5ζ
β) ζωγραφική: ἔγραψαν, κριτήριο: κρίσιν / κατακεκριµένον / Κριτίᾳ / Κριτίας,
έκδοση: παραδίδοµεν, λήµµα: λαβόντες, διαγωγή: ἀπαγαγόντες
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ΘΕΜΑ 298ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2835)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις λέξεις της Β’ στήλης µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. κατάληψη
2. µετεγγραφή
α) ἔγραψαν
3. προληπτικός
4. επίγραµµα
5. διάλειµµα
β) λαβόντες
6. γρίφος
7. λήµµα
Μονάδες 5
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β) ἐπιδείκνυµι, ἄδικος, ἀσεβής, ἀπάγω, ἕνδεκα: Να αναλύσετε τις παραπάνω
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) 1β, 2α, 3β, 4α, 7β
β) ἐπιδείκνυµι: ἐπὶ + δείκνυµι, ἄδικος : ἀ- (στερητ.) + δίκη, ἀσεβής: ἀ- (στερητ.) +
σέβας (τό), ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, ἕνδεκα: ἕν (ουδ. του αριθµητικού εἷς) + δέκα
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ΘΕΜΑ 299ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. (2840)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· Ἐγὼ δ΄͵ ἔφη͵ ὦ
ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα͵ µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ
µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ
καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο µέν͵ ἔφη͵ µὰ
τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός͵ ἀλλὰ βούλοµαι καὶ τοῦτο
ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι͵ ἔφη͵ ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυµάζω͵ εἰ µὴ
βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα
εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ τῶν τριάκοντα
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵
ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε µὲν ὁ
Κριτίας· Παραδίδοµεν ὑµῖν͵ ἔφη͵ Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν
νόµον. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων
πράττετε.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες…ἐκ τούτων πράττετε.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. Να γράψετε από ένα οµόρριζο ουσιαστικό (Β’ στήλη) και επίθετο (Γ’ στήλη),
απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
λέξεις της Α’ στήλης.
Α’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ἱκετεύω
γιγνώσκω
ἀπάγω
ἡγοῦµαι
θαυµάζω

Β’ ΣΤΗΛΗ
ουσιαστικά

Γ΄ ΣΤΗΛΗ
επίθετα

Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Απορώ όµως µε εσάς» είπε «άνδρες ωραίοι και µε υψηλό φρόνηµα, που δε
θα βοηθήσετε τους ίδιους τους εαυτούς σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε πως δε
σβήνεται πιο εύκολα το δικό µου όνοµα

από ό,τι το όνοµα του καθενός από

εσάς». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα έδωσε εντολή στους Έντεκα
να συλλάβουν τον Θηραµένη·
υπηρέτες,

και όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί

µε επικεφαλής τους τον Σάτυρο,

αναιδέστατος,

είπε ο Κριτίας:

µε τους

που ήταν και θρασύτατος και

«Σας παραδίνουµε» είπε

«αυτόν εδώ τον

Θηραµένη, που έχει καταδικαστεί σύµφωνα µε τον νόµο. Και σεις [οι Έντεκα],
αφού τον

συλλάβετε και τον οδηγήσετε

εκεί που πρέπει,

να κάνετε τα

περαιτέρω».
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3.
Α’
λέξεις
ἱκετεύω
γιγνώσκω
ἀπάγω
ἡγοῦµαι
θαυµάζω

Β’
ουσιαστικά
ικέτης
γνώση
απαγωγή
ηγέτης / ηγεµόνας
θαύµα

Γ’
επίθετα
ικετευτικός
γνωστός
απαγωγός
ηγετικός / ηγεµονικός
θαυµαστός / θαυµάσιος

36

ΘΕΜΑ 301ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (4882)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) εἷλκε, ἐπεκαλεῖτο, καθορᾶν, εἶχεν, ἀναγκαζόµενος: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) καθορῶ, δρύφακτα, ἔµπροσθεν, ἀπάγω, ἀπολείπω: Να αναλύσετε τις λέξεις
στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί τράβηξαν τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
2

3

φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) εἷλκε  έλξη (ελκυστικός, ανελκυστήρας), ἐπεκαλεῖτο  επίκληση
(κάλεσµα, εκκλησία), καθορᾶν  όραση (οραµατισµός, διορατικός), εἶχεν 
εχεµύθεια (νουνεχής, εχέγγυο), ἀναγκαζόµενος  αναγκαίος (αναγκαστικός,
εξαναγκασµός)
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἔµπροσθεν: ἐν + πρόσθεν, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω,
ἀπολείπω: ἀπὸ + λείπω
2

3

ΘΕΜΑ 302ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2219)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) έλκηθρο, προσοµοίωση, πρόσθιος, άνανδρος, δήλωση: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις συνώνυµές τους της Β’ στήλης.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕλκω
α) θαυµαστός
2. οἰµώζω
β) εὔµορφος
3. ἀγαστός
γ) ἀπωθῶ
4. λέγω
δ) σύρω
5. καλός
ε) φάσκω
στ) µισητός
4

ζ) ὀδύροµαι
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) έλκηθρο: εἷλκε / εἷλκον, προσοµοίωση: ὁµοίους, πρόσθιος: ἔµπροσθεν,
άνανδρος: ἄνδρα / ἀνδρός, δήλωση: δηλοῦντα
6

β) 1δ, 2ζ, 3α, 4ε, 5β

7
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ΘΕΜΑ 304ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2222)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) εἷλκε, ἐπεκαλεῖτο, καθορᾶν, εἶχεν, ἀναγκαζόµενος: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) καθορῶ, δρύφακτα, ἔµπροσθεν, ἀπάγω, ἀπολείπω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί τράβηξαν τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
2

3

φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) εἷλκε  έλξη (έλκηθρο, ανέλκυση), ἐπεκαλεῖτο  επίκληση (παράκληση,
προσκλητήριο), καθορᾶν  όραση (όραµα, ενόραση), εἶχεν  εχεµύθεια
(συνεχής, ανέχεια), ἀναγκαζόµενος  αναγκαιότητα (αναγκαστικός,
καταναγκασµός)
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἔµπροσθεν: ἐν + πρόσθεν, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω,
ἀπολείπω: ἀπὸ + λείπω
10
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ΘΕΜΑ 305ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2223)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἕλκω
-ις
ἐπεκαλεῖτο
-ήρ
ἔπασχε
-ος
ὁρῶσα
-µα
κρίνω
-ής
Μονάδες 5
β) γένεση, ποτό, άγνοια, παράσταση, ελλιπής: Να συνδέσετε τις λέξεις µε
τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἕλκω
ἐπεκαλεῖτο
ἔπασχε
ὁρῶσα
κρίνω

κατάληξη
-ις
-ήρ
-ος
-µα
-ής

οµόρριζα ουσιαστικά
ἕλξις
κλητήρ
πάθος
ὅραµα
κριτής

β) γένεση: γιγνόµενα, ποτό: ἔπιε, άγνοια: ἀγνοοῦντες / ἀγνοῶ, παράσταση:
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παρεστηκότος, ελλιπής: ἀπολιπεῖν / λειπόµενον
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ΘΕΜΑ 307ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2225)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) καθορᾶν, ἡσυχίαν, παρῆσαν, ἔπασχε, ἀπολιπεῖν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ελκυστικός, γονέας, πρόσχηµα, ευφωνία, παράστηµα: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

15

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) καθορᾶν  ορατότητα (οραµατιστής, πανοραµικός), ἡσυχίαν  ησυχαστήριο
(καθησυχάζω, ανήσυχος), παρῆσαν  παρουσία (παρόν, ανούσιος), ἔπασχε 
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πάθος (πάθηµα, απάθεια), ἀπολιπεῖν  ελλιπής (λιποταξία, λιπόθυµος)
β) ελκυστικός: εἷλκε / εἷλκον, γονέας: γιγνόµενα, πρόσχηµα: εἶχεν / ἔχοντες,
ευφωνία: φωνῇ, παράστηµα: παρεστηκότος
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ΘΕΜΑ 308ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2227)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις λέξεις της Β’ στήλης µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. άγηµα
2. πάθος
α) ἀπήγαγον
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3. αγώνας
4. συµπάθεια
5. άγχος
6. απέχθεια
7. απαθής

β) ἔπασχεν

Μονάδες 5
β) καθορῶ, δρύφακτα, ἐγχειρίδιον, ἀπάγω, ἀξιόλογος: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί τράβηξαν τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
2

3

φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. β, α, γ ,δ, ε
3. α) 1α, 2β, 3α, 4β, 7β
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἐγχειρίδιον: ἐγ- (< ἐν) + χείρ (χέρι), ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω,
ἀξιόλογος: από συγχώνευση σε µία λέξη της φράσης ἄξιος λόγου
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ΘΕΜΑ 310ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (5825)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) αποσιωπητικά, συµπόσιο, αφροσύνη, αξιολόγηση, ανελλιπώς: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἐπεκαλεῖτο, ὁρῶσα, δηλοῦντα, ῥῆµα, λειπόµενον: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»

3. α) αποσιωπητικά: σιωπήσειεν / σιωπῶ, συµπόσιο: ἔπιε, αφροσύνη: φρόνιµον,
αξιολόγηση: ἀξιόλογα, ανελλιπώς: ἀπολιπεῖν / λειπόµενον
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β) ἐπεκαλεῖτο  επίκληση (κλητήρας, αµετάκλητος), ὁρῶσα  όραµα
(διορατικότητα, οφθαλµός), δηλοῦντα  δήλωση (διαδηλωτής, εκδηλωτικός),
ῥῆµα  ρήτορας (ρήση, απόρρητος), λειπόµενον  έλλειψη (λειψός, διάλειµµα)
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ΘΕΜΑ 311ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2231)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
λέγεται
-ις
ἔχοντες
-µα
ἀπήγαγον
-ή
κρίνω
-ής
παρῆσαν
-ία
Μονάδες 5
β) ἐπικαλοῦµαι, δρύφακτα, ἔµπροσθεν, ἐγχειρίδιον, ἀπολείπω: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Σωκρατικά έργα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀποµνηµονεύµατα
Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.

3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
λέγεται
-ις
λέξις
ἔχοντες
-µα
σχῆµα
ἀπήγαγον
-ή
ἀπαγωγή
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κρίνω
παρῆσαν

-ής
-ία

κριτής
παρουσία

β) ἐπικαλοῦµαι: ἐπὶ + καλοῦµαι, δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἔµπροσθεν: ἐν +
πρόσθεν, ἐγχειρίδιον: ἐγ- (< ἐν) + χείρ, ἀπολείπω: ἀπὸ + λείπω
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ΘΕΜΑ 313ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2233)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπεκαλεῖτο
-ις
σιωπήσειεν
-ή
ἔπασχε
-ος
ὁρῶσα
-µα
κρίνω
-ής
Μονάδες 5
β) καθορᾶν, ἔπασχε, ἐπήρετο, ἔπιε, λειπόµενον: Να γράψετε µία οµόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
31

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί2 τράβηξαν3 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπεκαλεῖτο
-ις
ἐπίκλησις
σιωπήσειεν
-ή
σιωπή
ἔπασχε
-ος
πάθος
ὁρῶσα
-µα
ὅραµα
κρίνω
-ής
κριτής
β) καθορᾶν  ορατός (πανόραµα, τηλεόραση), ἔπασχε  πάθηση (παθητικός,
ευπάθεια), ἐπήρετο  επερώτηση (ερωτηµατικό, διερωτώµαι), ἔπιε  ποτό
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(κατάποση, πότης, ποτήρι), λειπόµενον  παράλειψη (υπόλειµµα, λείψανο)
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ΘΕΜΑ 314ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2235)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν…εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ὑπηρέτης, βουλή, φρουρός, ἀγορά, ἀγαστός: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) έλξη, πρόσκληση, προορατικός, ερώτηση, έλλειµµα: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωµό ο Σάτυρος, τον τραβούσαν και
οι βοηθοί του.
ανθρώπους

Και ο Θηραµένης, όπως ήταν φυσικό, καλούσε θεούς και

να δουν αυτά που γίνονταν.

Οι βουλευτές παρέµεναν αδρανείς1,

γιατί έβλεπαν και ότι αυτοί που βρίσκονταν κοντά στα κιγκλιδώµατα ήταν ίδιοι
µε τον Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος µε
φρουρούς,

και γιατί γνώριζαν

ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί οπλισµένοι µε

µαχαίρια. Και αυτοί τράβηξαν τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός)
2

3

φανέρωνε µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Αναφέρεται και ένας λόγος4, κι
αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει5, αν δε σωπάσει, τον
ρώτησε6·
1. Ή: δεν αντιδρούσαν.
2. Δηλαδή οι Έντεκα.
3. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
4. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
5. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
6. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ὑπηρέτης  ὑπηρετῶ, βουλή  βουλεύω, φρουρός  φρουρῶ, ἀγορά 
ἀγείρω (ἀγορεύω / ἀγοράζω), ἀγαστός  ἄγαµαι
β) έλξη: εἷλκε / εἷλκον, πρόσκληση: ἐπεκαλεῖτο, προορατικός: καθορᾶν / ὁρῶσα,
ερώτηση: ἐπήρετο, έλλειµµα: λειπόµενον / ἀπολιπεῖν
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ΘΕΜΑ 316ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (4880)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) εἷλκε, ἐπεκαλεῖτο, καθορᾶν, εἶχεν, ἀναγκαζόµενος: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) δρύφακτα, ἔµπροσθεν, καθορῶ, ἀπάγω, ἀπολείπω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει4,

Όταν του είπε ο Σάτυρος

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
2

είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) εἷλκε  έλξη (έλκηθρο, ολκή), ἐπεκαλεῖτο  επίκληση (πρόκληση, κλητική),
καθορᾶν  όραση (οραµατισµός, διορατικός), εἶχεν  εχεµύθεια (εχεφροσύνη,
εχέγγυο), ἀναγκαζόµενος  αναγκαίος (αναγκαστικός, εξαναγκασµός)
β) δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἔµπροσθεν: ἐν + πρόσθεν, καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ
(κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, ἀπολείπω:
ἀπὸ + λείπω

3

4

ΘΕΜΑ 317ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2247)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) έλκηθρο, προσοµοίωση, πρόσθιος, άνανδρος, δήλωση: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις συνώνυµές τους της Β’ στήλης.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕλκω
α) θαυµαστός
2. οἰµώζω
β) εὔµορφος
3. ἀγαστός
γ) ἀπωθῶ
4. λέγω
δ) σύρω
5

5. καλός

ε) φάσκω
στ) µισητός
ζ) ὀδύροµαι
Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει4,

Όταν του είπε ο Σάτυρος

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) έλκηθρο: εἷλκε / εἷλκον, προσοµοίωση: ὁµοίους, πρόσθιος: ἔµπροσθεν,
7

άνανδρος: ἄνδρα / ἀνδρός, δήλωση: δηλοῦντα
β) 1δ, 2ζ, 3α, 4ε, 5β

8
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ΘΕΜΑ 319ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2252)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) ὑπηρέτης, ἡσυχία, πλήρης, ἀγορά, φρόνιµος: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰκός
α) ρωτώ
2. οἰµώζω
β) απορώ
3. ἐγχειρίδια
γ) βιβλία
4. ἀγαστός
δ) φυσικό, εύλογο
10

5. ἐπερωτῶ

ε) θαυµαστός
στ) µαχαίρια
ζ) κλαίω, θρηνώ
Μονάδες 5

11

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Αναφέρεται και ένας λόγος3,

Όταν του είπε ο Σάτυρος

ότι θα κλάψει4,

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν τα ακόλουθα: Κύρου Ἀνάβασις,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) ὑπηρέτης  ὑπηρετῶ, ἡσυχία  ἡσυχάζω, πλήρης  πληρῶ, ἀγορά  ἀγείρω
(ἀγορεύω / ἀγοράζω), φρόνιµος  φρονῶ
β) 1δ, 2ζ, 3στ, 4ε, 5α
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ΘΕΜΑ 320ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2257)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἕλκω
-ις
ἐπεκαλεῖτο
-ήρ
ἔπασχε
-ος
ὁρῶσα
-µα
κρίνω
-ής
Μονάδες 5
β) γένεση, ποτό, άγνοια, παράσταση, ελλιπής: Να συνδέσετε τις λέξεις µε τις
λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
14

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει ,
4

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἕλκω
ἐπεκαλεῖτο
ἔπασχε
ὁρῶσα
κρίνω

κατάληξη
-ις
-ήρ
-ος
-µα
-ής

οµόρριζα ουσιαστικά
ἕλξις
κλητήρ
πάθος
ὅραµα
κριτής
15

β) γένεση: γιγνόµενα, ποτό: ἔπιε, άγνοια: ἀγνοοῦντες / ἀγνοῶ, παράσταση:
παρεστηκότος, ελλιπής: ἀπολιπεῖν / λειπόµενον
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ΘΕΜΑ 322ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2268)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) καθορᾶν, ἡσυχίαν, παρῆσαν, ἔπασχε, ἀπολιπεῖν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ελκυστικός, γονέας, πρόσχηµα, ευφωνία, παράστηµα: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει ,
4

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) καθορᾶν  ορατότητα (οραµατιστής, πανοραµικός), ἡσυχίαν  ησυχαστήριο
(εφησυχασµός, ανησυχία), παρῆσαν  παρουσία (παρόν, ανούσιος), ἔπασχε 
πάθος (απαθής, συµπάθεια), ἀπολιπεῖν  ελλιπής (ανελλιπώς, λιπόθυµος)
β) ελκυστικός: εἷλκε / εἷλκον, γονέας: γιγνόµενα, πρόσχηµα: εἶχεν / ἔχοντες,
ευφωνία: φωνῇ, παράστηµα: παρεστηκότος
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ΘΕΜΑ 323ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2275)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις λέξεις της Β’ στήλης µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. άγηµα
2. πάθος
α) ἀπήγαγον
3. αγώνας
21

4. συµπάθεια
5. άγχος
6. απέχθεια
7. απαθής

β) ἔπασχεν

Μονάδες 5
β) καθορῶ, δρύφακτα, ἐγχειρίδιον, ἀπάγω, ἀξιόλογος: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει ,
4

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1α, 2β, 3α, 4β, 7β
β) καθορῶ: κατὰ + ὁρῶ (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση),
δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἐγχειρίδιον: ἐγ- (< ἐν) + χείρ, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω,
ἀξιόλογος: από συγχώνευση σε µία λέξη της φράσης ἄξιος λόγου
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ΘΕΜΑ 325ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (5826)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) αποσιωπητικά, συµπόσιο, αφροσύνη, αξιολόγηση, ανελλιπώς: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἐπεκαλεῖτο, ὁρῶσα, δηλοῦντα, ῥῆµα, λειπόµενον: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει ,
4

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε5: «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία6 ήπιε
το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) αποσιωπητικά: σιωπήσειεν / σιωπῶ, συµπόσιο: ἔπιε, αφροσύνη: φρόνιµον,
αξιολόγηση: ἀξιόλογα, ανελλιπώς: ἀπολιπεῖν / λειπόµενον
β) ἐπεκαλεῖτο  επίκληση (κλητήρας, αµετάκλητος), ὁρῶσα  όραµα
(διορατικότητα, οφθαλµός), δηλοῦντα  δήλωση (διαδηλωτής, εκδηλωτικός),
ῥῆµα  ρήτορας (ρήση, άρρητος), λειπόµενον  έλλειψη (λειψός, διάλειµµα)
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ΘΕΜΑ 326ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (5407)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
λέγεται
ἔχοντες
ἀπήγαγον
κρίνω
παρῆσαν

κατάληξη
-ις
-µα
-ή
-ής
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5
β) ἐπικαλοῦµαι, δρύφακτα, ἔµπροσθεν, ἐγχειρίδιον, ἀπολείπω: Να αναλύσετε
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τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει4,

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε : «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία ήπιε
5

6

το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
λέγεται
-ις
λέξις
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ἔχοντες
ἀπήγαγον
κρίνω
παρῆσαν

-µα
-ή
-ής
-ία

σχῆµα
ἀπαγωγή
κριτής
παρουσία

β) ἐπικαλοῦµαι: ἐπὶ + καλοῦµαι, δρύφακτα: δρῦς + φράττω, ἔµπροσθεν: ἐν +
πρόσθεν, ἐγχειρίδιον: ἐγ- (< ἐν) + χείρ, ἀπολείπω: ἀπὸ + λείπω
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ΘΕΜΑ 328ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2363)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπεκαλεῖτο
-ις
σιωπήσειεν
-ή
ἔπασχε
-ος
ὁρῶσα
-µα
κρίνω
-ής
Μονάδες 5
β) καθορᾶν, ἔπασχε, ἐπήρετο, ἔπιεν, λειπόµενον: Να γράψετε µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, για καθεµιά
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από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει4,

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε : «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία ήπιε
5

6

το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη.
Πόροι ή Περὶ Προσόδων: πρόταση λύσεων για την εξυγίανση των οικονοµικών
του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπεκαλεῖτο
-ις
ἐπίκλησις
σιωπήσειεν
-ή
σιωπή
ἔπασχε
-ος
πάθος
ὁρῶσα
-µα
ὅραµα
κρίνω
-ής
κριτής
β) καθορᾶν  ορατός (πανόραµα, τηλεόραση), ἔπασχε  πάθηση (παθητικός,
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ευπάθεια), ἐπήρετο  επερώτηση (ερωτηµατικό, διερωτώµαι), ἔπιε  ποτό
(κατάποση, πότης), λειπόµενον  παράλειψη (υπόλειµµα, λείψανο)
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ΘΕΜΑ 329ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. (2367)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ
Θηραµένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους
Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ
ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς
ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο͵ εἰ µὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ͵
οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰµώξοµαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε͵
τὸ λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ.
Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω
τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δʹ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα…ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς
ψυχῆς.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) ὑπηρέτης, βουλή, φρουρός, ἀγορά, ἀγαστός: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) έλξη, πρόσκληση, προορατικός, ερώτηση, έλλειµµα: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και αυτοί1 τράβηξαν2 τον άντρα µέσα από την αγορά, ενώ (αυτός) φανέρωνε
µε πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε.
δικός του.

Όταν του είπε ο Σάτυρος

Αναφέρεται και ένας λόγος3,
ότι θα κλάψει4,

κι αυτός

αν δε σωπάσει,

τον

ρώτησε : «Και αν σωπάσω, άραγε δε θα κλάψω;» είπε. Και όταν µε τη βία ήπιε
5

6

το κώνειο, για να πεθάνει, είπαν ότι αυτός, αφού έριξε µακριά το κρασί που
είχε µείνει στο ποτήρι του, σαν να έπαιζε κότταβο, είπε: «Αυτό ας είναι για τον
ωραίο Κριτία»7.

Και δεν αγνοώ βέβαια τούτο,

ότι αυτά δεν είναι αξιόλογα

λόγια, θεωρώ όµως θαυµαστό εκείνο το στοιχείο του άντρα, ότι και τη στιγµή
που πέθαινε δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του

ούτε το χιούµορ του

πνεύµατός του.
1. Δηλαδή οι Έντεκα.
2. Πιο ελεύθερα: τον οδηγούσαν µε τη βία.
3. Πιο ελεύθερα: αναφέρουν και µία κουβέντα, κι αυτή δική του.
4. Ή: ότι θα θρηνήσει µεγαλόφωνα (ή έντονα).
5. Ή: του απάντησε ρωτώντας τον.
6. όταν τον ανάγκασαν να πιει το κώνειο.
7. Πιο ελεύθερα: «Στην υγειά του όµορφου Κριτία».

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) ὑπηρέτης  ὑπηρετῶ, βουλή  βουλεύω, φρουρός  φρουρῶ, ἀγορά 
ἀγείρω (ἀγορεύω / ἀγοράζω), ἀγαστός  ἄγαµαι
β) έλξη: εἷλκε / εἷλκον, πρόσκληση: ἐπεκαλεῖτο, προορατικός: καθορᾶν / ὁρῶσα,
ερώτηση: ἐπήρετο, έλλειµµα: λειπόµενον / ἀπολιπεῖν
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ΘΕΜΑ 331ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2380)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) εἶχε, ἐπιτίθεσθαι, ἐψεύσατο, ἀγόµενος, κατεδίωξαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἐπειδάν, ἀναλαµβάνω, ἐµπίπτω, ὑπόσπονδος, διαλέγοµαι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) εἶχε  συνέχεια (περιεχόµενο, νουνεχής), ἐπιτίθεσθαι  επίθεση
(επιθετικός, επίθεµα), ἐψεύσατο  ψεύδος (ψέµα, διάψευση), ἀγόµενος  αγωγή
(αγώνας, άγηµα), κατεδίωξαν  καταδίωξη (διωγµός, διώκτης)
β) ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἂν (αοριστολογικό), ἀναλαµβάνω: ἀνὰ + λαµβάνω, ἐµπίπτω:
ἐν + πίπτω, ὑπόσπονδος: ὑπὸ + σπονδή, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι

2
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ΘΕΜΑ 332ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2381)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) µεταστραφείς, παρήγγελλεν, ἡγησόµεθα, ἐνίκων, διελέγοντο: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) λῆµµα, ἀνάληψις, λοχαγός, ἀναγωγή, παιδαγωγός: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους επόµενους ρηµατικούς τύπους ἀνέλαβον και
ἀγόµενος λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη,
ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) µεταστραφείς  µεταστροφή (στραβός, καταστροφικός), παρήγγελλεν 
παραγγελία (παράγγελµα, προάγγελος), ἡγησόµεθα  ηγεµονία (καθηγητής,
αφήγηση), ἐνίκων  νικητής (νικηφόρος, φιλονικία), διελέγοντο  διάλογος
(διάλεξη, διάλεκτος)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ἀνάληψις
λοχαγός
λῆµµα
ἀναγωγή
παιδαγωγός

5
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ΘΕΜΑ 334ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (6480)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) καταστροφή, επίθεση, σφετερισµός, εποµένως, κατάληψη: Να
συνδέσετε τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
∆ύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐναντίος
α) λέγω
2. ἡσυχία
β) ψευδολογῶ
3. σκυλεύω
γ) ἀντίπαλος
4. φηµί
δ) φίλος
5. ψεύδοµαι
ε) ἠρεµία
στ) λαφυραγωγῶ
7

ζ) αἴρω
Μονάδες 5

8

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»

3. α) καταστροφή: µεταστραφεὶς, επίθεση: ἐπιτίθεσθαι, σφετερισµός: σφετέρων,
εποµένως: ἑποµένοις, κατάληψη: ἀνέλαβον / ἔλαβον
β) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 335ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2389)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) ἐναντίος, ἡσυχία, νίκη, πολέµιος, διάβασις: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. σφέτερος
α) σφετεριστής
2. ἡγοῦµαι
β) τραυµατίζοµαι
3. σκυλεύω
γ) υποδουλώνω
4. ἐµπίπτω τινί δ) δικός τους
5. τιτρώσκοµαι
ε) λαφυραγωγώ
στ) πέφτω πάνω σε κάποιον
11

ζ) προχωρώ µπροστά
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»

3. α) ἐναντίος  ἐναντιοῦµαι, ἡσυχία  ἡσυχάζω, νίκη  νικῶ, πολέµιος 
πολεµῶ, διάβασις  διαβαίνω
β) 1δ, 2ζ, 3ε, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 337ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2400)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. ἀνέλαβον, ἐµπεσών, κατεδίωξαν, ἀπεδίδοσαν, διελέγοντο: Να γράψετε δύο
οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες,
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. β, δ, α , ε, γ
3. ἀνέλαβον  ανάληψη, λαβή
ἐµπεσών  πτώση, σύµπτωµα
κατεδίωξαν  καταδίωξη, διωγµός
ἀπεδίδοσαν  απόδοση, αποδοτικός
διελέγοντο  διάλογος, διάλεξη
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ΘΕΜΑ 338ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (5030)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
οµόρριζα ουσιαστικά
µεταστραφείς
-ή
ἐνίκων
-τής
τρωθείη
-µα
κατεδίωξαν
-ις
διελέγοντο
-ος
Μονάδες 5
β) εναντίωση, επίθεση, αφήγηση, σύµπτωση, άβατος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
18

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι

κατάληξη

οµόρριζα ουσιαστικά
20

µεταστραφείς
ἐνίκων
τρωθείη
κατεδίωξαν
διελέγοντο

-ή
-τής
-µα
-ις
-ος

µεταστροφή
νικητής
τραῦµα
καταδίωξις
διάλογος

β) εναντίωση: ἐναντίους, επίθεση: ἐπιτίθεσθαι, αφήγηση: ἡγησόµεθα,
σύµπτωση: πέσοι / ἐµπεσών, άβατος: διαβάσει
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ΘΕΜΑ 340ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2408)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) µεταστραφείς, ἐναντίους, ἀνέλαβον, ἐψεύσατο, ἀπεδίδοσαν: Να γράψετε
από ένα οµόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλό
ή σύνθετο, για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. σφέτερος
α) σφετεριστής
2. ἡγοῦµαι
β) τραυµατίζοµαι
3. σκυλεύω
γ) υποδουλώνω
4. ἐµπίπτω τινί δ) δικός τους
5. τιτρώσκοµαι
ε) λαφυραγωγώ
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στ) πέφτω πάνω σε κάποιον
ζ) προχωρώ µπροστά
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»

3. α) µεταστραφείς  µεταστροφή (στρέµµα, στρόβιλος), ἐναντίους  εναντίωση
(απέναντι, εναντιωµατικός), ἀνέλαβον  ανάληψη (λαβή, παραλήπτης),
ἐψεύσατο  ψεύδος (ψεύτης, αδιάψευστος), ἀπεδίδοσαν  απόδοση (αποδοτικός,
προδότης)
β) 1δ, 2ζ, 3ε, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 341ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2409)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἡσυχία
α) φίλος
2. πρότερον
β) ὑπερέχω
3. ψεύδοµαι
γ) θόρυβος
4. νικῶ
δ) ἀληθεύω
5. πολέµιος
ε) ἐναντίος
στ) ὕστερον
ζ) ἡττῶµαι
Μονάδες 5
β) τραύµα, ηγέτης, λήµµα, κατάπτωση, διάλογος: Να συνδέσετε τις λέξεις
27

µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) 1γ, 2στ, 3δ, 4ζ, 5α
β) τραύµα: τρωθείη, ηγέτης: ἡγησόµεθα, λήµµα: ἀνέλαβον / ἔλαβον , κατάπτωση:
πέσοι / ἐµπεσών, διάλογος: διελέγοντο
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ΘΕΜΑ 343ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2413)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) ἐναντίος, εἶχε, ἐπιτίθεσθαι, κατεδίωξαν, ἀπεδίδοσαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) διήγηµα, κατάληψη, άµοιρος, βήµα, εισιτήριο: Να συνδέσετε τις λέξεις
µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ἐναντίος  εναντίωση (απεναντίας, εναντιωµατικός), εἶχε  εχεµύθεια
(ενέχυρο, πλεονεξία), ἐπιτίθεσθαι  επίθεση (επιθετικός, πρόθεση), κατεδίωξαν
 καταδίωξη (διώκτης, επιδίωξη), ἀπεδίδοσαν  απόδοση (αποδοτικός,
ανεπίδοτος)
β) διήγηµα: ἡγησόµεθα, κατάληψη: ἀνέλαβον / ἔλαβον, άµοιρος: µοίρας, βήµα:
διαβάσει, εισιτήριο: προσιόντες
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ΘΕΜΑ 344ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2418)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) αντιπαράθεση, τραυµατίας, επινίκια, διώκτης, πολιτεία: Να συνδέσετε
τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἐναντίος, ἐπειδάν, ἀναλαµβάνω, ὑπόσπονδος, ἀποδίδωµι: Να αναλύσετε
τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά

και στράφηκε προς το µέρος των εχθρών,

και ο µάντης τούς συµβούλευε

να µην επιτεθούν προτού

δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατιστεί.

περίµενε· γιατί

κάποιος από τους

«Όταν όµως συµβεί αυτό,

θα

προχωρήσουµε εµείς µπροστά» είπε «και εσείς που ακολουθείτε θα έχετε τη
νίκη,1

εγώ όµως τον θάνατο,

αλλά, µόλις πήραν τα όπλα,

όπως προαισθάνοµαι2.

Και δε διαψεύστηκε,

αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,

αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα.
1. Κατά λέξη: η νίκη θα είναι για εσάς που ακολουθείτε.
2. Κατά λέξη: όπως εγώ νοµίζω.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»

3. α) αντιπαράθεση: ἐπιτίθεσθαι, τραυµατίας: τρωθείη, επινίκια: νίκη, διώκτης:
κατεδίωξαν, πολιτεία: πολιτῶν
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β) ἐναντίος: ἐν + ἀντίος (< ἀντί), ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἂν (αοριστολογικό),
ἀναλαµβάνω: ἀνὰ + λαµβάνω, ὑπόσπονδος: ὑπὸ + σπονδή, ἀποδίδωµι: ἀπὸ + δίδωµι
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ΘΕΜΑ 346ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2440)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. εἶχε, ἐπιτίθεσθαι, ἐψεύσατο, ἀγόµενος, κατεδίωξαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἐπειδάν, ἀναλαµβάνω, ἐµπίπτω, ὑπόσπονδος, διαλέγοµαι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) εἶχε  ανέχεια (εξέχων, εκεχειρία), ἐπιτίθεσθαι  επίθεση (επιθετικός,
απόθεµα), ἐψεύσατο  ψεύδος (ψεύτικος, διάψευση), ἀγόµενος  αγωγή
(αγωγός, αγέλη), κατεδίωξαν  καταδίωξη (καταδιωγµός, διώκτης)
β) ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἂν (αοριστολογικό), ἀναλαµβάνω: ἀνὰ + λαµβάνω, ἐµπίπτω:
ἐν + πίπτω, ὑπόσπονδος: ὑπὸ + σπονδή, διαλέγοµαι: διὰ + λέγοµαι

2
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ΘΕΜΑ 347ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2442)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) µεταστραφείς, παρήγγελλεν, ἡγησόµεθα, ἐνίκων, διελέγοντο: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) λῆµµα, ἀνάληψις, λοχαγός, ἀναγωγή, παιδαγωγός: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἀνέλαβον και ἀγόµενος
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) µεταστραφείς  µεταστροφή (καταστροφή, διαστρέβλωση), παρήγγελλεν 
παραγγελία (παράγγελµα, ευαγγέλιο), ἡγησόµεθα  ηγεµόνας (ηγεσία,
αφηγητής), ἐνίκων  νικητής (επινίκια, ακατανίκητος), διελέγοντο  διάλογος
(διαλογικός, διάλεξη)

β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ἀνάληψις
λοχαγός
λῆµµα
ἀναγωγή
παιδαγωγός
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ΘΕΜΑ 349ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (5487)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) καταστροφή, επίθεση, σφετερισµός, εποµένως, κατάληψη: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη. ∆ύο
λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐναντίος
α) λέγω
2. ἡσυχία
β) ψευδολογῶ
3. σκυλεύω
γ) ἀντίπαλος
4. φηµί
δ) φίλος
5. ψεύδοµαι
ε) ἠρεµία
στ) λαφυραγωγῶ
7

ζ) αἴρω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) καταστροφή: µεταστραφείς, επίθεση: ἐπιτίθεσθαι, σφετερισµός: σφετέρων,
εποµένως: ἑποµένοις, κατάληψη: ἀνέλαβον / ἔλαβον
β) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 350ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2449)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) ἐναντίος, ἡσυχία, νίκη, πολέµιος, διάβασις: Να γράψετε από ένα οµόρριζο
ρήµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. σφέτερος
α) σφετεριστής
2. ἡγοῦµαι
β) τραυµατίζοµαι
3. σκυλεύω
γ) υποδουλώνω
4. ἐµπίπτω τινί δ) δικός τους
5. τιτρώσκοµαι
ε) λαφυραγωγώ
στ) πέφτω πάνω σε κάποιον
11

ζ) προχωρώ µπροστά
Μονάδες 5

12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ωστόσο, παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς,
την ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) ἐναντίος  ἐναντιοῦµαι, ἡσυχία  ἡσυχάζω, νίκη  νικῶ, πολέµιος 
πολεµῶ, διάβασις  διαβαίνω
β) 1δ, 2ζ, 3ε, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 352ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2451)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. ἀνέλαβον, ἐµπεσών, κατεδίωξαν, ἀπεδίδοσαν, διελέγοντο: Να γράψετε δύο
οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες,
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
15

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. β, α, γ, δ, ε
3. ἀνέλαβον  ανάληψη, παραλήπτης
ἐµπεσών  πτώση, πτωτικός
κατεδίωξαν  καταδίωξη, καταδιωγµός
ἀπεδίδοσαν  απόδοση, αποδοτικός
διελέγοντο  διάλογος, διαλεκτική
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ΘΕΜΑ 353ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2452)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
µεταστραφείς
-ή
ἐνίκων
-τής
τρωθείη
-µα
κατεδίωξαν
-ις
διελέγοντο
-ος
Μονάδες 5
β) εναντίωση, επίθεση, αφήγηση, σύµπτωση, άβατος: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
18

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
µεταστραφείς
ἐνίκων
τρωθείη
κατεδίωξαν
διελέγοντο

κατάληξη
-ή
-τής
-µα
-ις
-ος

οµόρριζα ουσιαστικά
µεταστροφή
νικητής
τραῦµα
καταδίωξις
διάλογος
19

β) εναντίωση: ἐναντίους, επίθεση: ἐπιτίθεσθαι, αφήγηση: ἡγησόµεθα,
σύµπτωση: πέσοι / ἐµπεσών, άβατος: διαβάσει
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ΘΕΜΑ 355ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2669)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) µεταστραφείς, ἐναντίους, ἐψεύσατο, ἀνέλαβον, ἀπεδίδοσαν: Να γράψετε
από ένα οµόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλό
ή σύνθετο, για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. σφέτερος
α) σφετεριστής
2. ἡγοῦµαι
β) τραυµατίζοµαι
3. σκυλεύω
γ) υποδουλώνω
4. ἐµπίπτω τινί δ) δικός τους
5. τιτρώσκοµαι
ε) λαφυραγωγώ
στ) πέφτω πάνω σε κάποιον
22

ζ) προχωρώ µπροστά
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Σωκρατικά έργα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀποµνηµονεύµατα
Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
3. α) µεταστραφείς  µεταστροφή (στρέµµα, στρεβλός), ἐναντίους  εναντίωση
(απέναντι, εναντιωµατικός), ἐψεύσατο  ψεύδος (ψεύτης, ψευδοµάρτυρας),
ἀνέλαβον  ανάληψη (λαβή, παραλήπτης), ἀπεδίδοσαν  απόδοση (αποδοτικός,
προδοσία)
β) 1δ, 2ζ, 3ε, 4στ, 5β
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ΘΕΜΑ 356ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2675)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. ἡσυχία
2. πρότερον
3. ψεύδοµαι
4. νικῶ
5. πολέµιος

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) φίλος
β) ὑπερέχω
γ) θόρυβος
δ) ἀληθεύω
ε) ἐναντίος
στ) ὕστερον
ζ) ἡττῶµαι

Μονάδες 5
β) τραύµα, ηγέτης, λήµµα, κατάπτωση, διάλογος: Να συνδέσετε τις λέξεις µε
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τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δασκάλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»
3. α) 1γ, 2στ, 3δ, 4ζ, 5α
β) τραύµα: τρωθείη, ηγέτης: ἡγησόµεθα, λήµµα: ἀνέλαβον / ἔλαβον ,
κατάπτωση: πέσοι / ἐµπεσών, διάλογος: διελέγοντο
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ΘΕΜΑ 358ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2680)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ἐναντίος, εἶχε, ἐπιτίθεσθαι, κατεδίωξαν, ἀπεδίδοσαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) διήγηµα, κατάληψη, άµοιρος, βήµα, εισιτήριο: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»

3. α) ἐναντίος  εναντίωση (απεναντίας, εναντιώνοµαι), εἶχε  εχεµύθεια
(συνέχεια, περιεχόµενο), ἐπιτίθεσθαι  επίθεση (επιθετικός, διάθεση),
κατεδίωξαν  καταδίωξη (καταδιωγµός, επιδίωξη), ἀπεδίδοσαν  απόδοση
(αποδοτικός, δότης)
β) διήγηµα: ἡγησόµεθα, κατάληψη: ἀνέλαβον / ἔλαβον, άµοιρος: µοίρας, βήµα:
διαβάσει, εισιτήριο: προσιόντες
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ΘΕΜΑ 359ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. (2681)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ
µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ
πέσοι τις ἢ τρωθείη· ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη
δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵
ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ
διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν
Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα.
Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ
δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις
πολλοὶ διελέγοντο.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: ἀλλʹ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα…πολλοὶ διελέγοντο.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) αντιπαράθεση, τραυµατίας, επινίκια, διώκτης, πολιτεία: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) ἐναντίος, ἐπειδάν, ἀναλαµβάνω, ὑπόσπονδος, ἀποδίδωµι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. αλλά, µόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια µοίρα,
αφού πρώτος πήδησε ορµητικά προς τα µπρος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και
σκοτώθηκε· και έχει ταφεί στη διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως νίκησαν
και τους καταδίωξαν ως το ίσιωµα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος
από τους Τριάκοντα, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρµίδης, ο γιος
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδοµήντα. Και πήραν τα όπλα
τους (ενν. των εχθρών), όµως από κανέναν σκοτωµένο πολίτη δεν αφαίρεσαν
τους χιτώνες. Και όταν συνέβη αυτό και αφού απέδωσαν τους νεκρούς µετά
από συµφωνία ανακωχής, πολλοί πλησιάζοντας µεταξύ τους1 συζητούσαν.
1. Δηλαδή πολλοί ολιγαρχικοί και δηµοκρατικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο και συζητούσαν
µεταξύ τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»

3. α) αντιπαράθεση: ἐπιτίθεσθαι, τραυµατίας: τρωθείη, επινίκια: νίκη, διώκτης:
κατεδίωξαν, πολιτεία: πολιτῶν
β) ἐναντίος: ἐν + ἀντίος (< ἀντί), ἐπειδάν: ἐπειδὴ + ἂν (αοριστολογικό),
ἀναλαµβάνω: ἀνὰ + λαµβάνω, ὑπόσπονδος: ὑπὸ + σπονδή, ἀποδίδωµι: ἀπὸ + δίδωµι
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ΘΕΜΑ 361ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2700)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) εὔφωνος, µετεσχήκαµεν, γῆν, αἰδούµενοι, πείθεσθε: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔλεξεν
-ις
µετεσχήκαµεν
-ή
ἐποιήσαµεν
-τής
1

κοινωνοῦµεν
πείθεσθε

-ία
-ώ
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές2 µαζί σας

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) εὔφωνος  φωνή (φωνήεν, προσφώνηση), µετεσχήκαµεν  µετοχή (σχήµα,
σχέδιο), γῆν  γήπεδο (γήλοφος, γεωπόνος), αἰδούµενοι  αιδώς (αναίδεια,
αιδεσιµότατος [= ο ιερέας]), πείθεσθε απείθεια (ευπειθής, πείσµα)
β)
ρηµατικοί τύποι
ἔλεξεν
µετεσχήκαµεν

κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
-ις
λέξις
-ή
µετοχή
3

ἐποιήσαµεν
κοινωνοῦµεν
πείθεσθε

-τής
-ία
-ώ

ποιητής
κοινωνία
πειθώ (ἡ)

4

5

ΘΕΜΑ 362ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (5038)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) κατασιωπησάµενος, θυσιῶν, συγχορευταί, θάλατταν, πολεµοῦντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) εὔφωνος, πώποτε, µετέχω, συµφοιτητής, ἀνόσιος: Να αναλύσετε τις λέξεις
στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές2 µαζί σας

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) κατασιωπησάµενος  σιωπηλός (σιωπητήριο, αποσιώπηση), θυσιῶν 
θυσιάζω (θύµα, θύτης), συγχορευταί  χορός (ηµιχόριο, χορηγός), θάλατταν 
θαλάσσιος (ακροθαλασσιά, υποθαλάσσιος), πολεµοῦντες  πολεµιστής
(πολεµικός, καταπολέµηση)
β) εὔφωνος: εὖ + φωνή, πώποτε: πω ( = έως τώρα· εγκλιτικό µόριο) + ποτέ,
µετέχω: µετὰ + ἔχω, συµφοιτητής: σὺν + φοιτητής (< φοιτῶ), ἀνόσιος: ἀ(ν)(στερητικό) + ὅσιος
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ΘΕΜΑ 364ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2712)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. κηδεστία
α) σεβαστός
2. αἰδοῦµαι
β) συγγένεια εξ αίµατος
3. ἀποκτείνω
γ) κανένας από τους δύο
4. σεµνός
δ) και οι δύο
5. ἀµφότεροι
ε) φονεύω
στ) συγγένεια εξ αγχιστείας
ζ) σέβοµαι
Μονάδες 5
β) κῆρυξ, θυσία, ἑορτή, σωτηρία, κηδεστία: Να γράψετε για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
9

γλώσσας.
Μονάδες 5

10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) 1στ, 2ζ, 3ε, 4α, 5δ
β) κῆρυξ  κηρύττω, θυσία  θύω, ἑορτή  ἑορτάζω, σωτηρία  σῴζω,
κηδεστία  κηδεύω / κήδοµαι
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ΘΕΜΑ 365ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (5878)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) πολῖται, ἐποιήσαµεν, συστρατιῶται, κοινῆς, παύσασθε: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ποιητής, κινδύνευµα, σιωπή, βούλησις, ἁµάρτηµα: Να κατατάξετε τις
παραπάνω λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (που είναι οµόρριζες προς
τους ρηµατικούς τύπους ἐποιήσαµεν, κεκινδυνεύκαµεν, κατασιωπησάµενος,
βούλεσθε, ἁµαρτάνοντες του κειµένου) στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές2 µαζί σας

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) πολῖται  πολιτικός (πολιτισµός, πολιτικοποίηση), ἐποιήσαµεν  ποίηση
(ποιητής, ποίηµα), συστρατιῶται  στρατός (στρατεύω, εκστρατεία), κοινῆς 
κοινότητα (κοινωνία, επικοινωνώ), παύσασθε  παύση (ανάπαυση, παύλα)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
σιωπή
ποιητής
κινδύνευµα
βούλησις
ἁµάρτηµα

14

15

ΘΕΜΑ 367ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2752)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) διαφωνία, απέλαση, βουλητικός, αναιδής, φιλανθρωπία: Να συνδέσετε
τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα µε τις λέξεις γεγενήµεθα και µετεσχήκαµεν
(Α’ στήλη): γονεύς, γένεσις, µετοχή, σχῆµα, σχέσις ουσιαστικά µε την κατηγορία
στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη).(Δύο κατηγορίες περισσεύουν.)
16

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. σχέσις
2. γονεύς
3. σχῆµα
4. µετοχή
5. γένεσις

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) ενέργεια ή κατάσταση
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
γ) τόπος ενέργειας
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) διαφωνία: εὔφωνος, απέλαση: ἐξελαύνετε, βουλητικός: βούλεσθε, αναιδής:
αἰδούµενοι, φιλανθρωπία: το δεύτερο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη
λέξη ἀνθρώπους.
β) 1α, 2ε, 3δ, 4α, 5α
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ΘΕΜΑ 368ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2753)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) ἔλεξεν, κεκινδυνεύκαµεν, σωτηρίας, κοινωνοῦµεν, ἁµαρτάνοντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που δίνονται σε
παρένθεση.
● Η ........................... στις εκλογές µε βάση τον νόµο είναι υποχρεωτική (µετέχω).
● Οι ............................ στο χρηµατιστήριο σηµείωσαν πτώση (µετέχω).
● Οι ............................ της εταιρείας ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου (µετέχω).
20

● Οι ιερείς προσφωνούνται .............................. (αἰδοῦµαι).
● Η συµπεριφορά του ήταν .............................. (αἰδοῦµαι).
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ ( =
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) ἔλεξεν  λέξη (λεξικό, δυσλεξία), κεκινδυνεύκαµεν  κίνδυνος
(επικινδυνότητα, κινδυνολογώ, ακίνδυνος), σωτηρίας  σωτήρας (άσωτος,
διάσωση), κοινωνοῦµεν  κοινωνικός (ανακοινωθέν, συγκοινωνία), ἁµαρτάνοντες
 αµάρτηµα (αµαρτωλός, αναµάρτητος)
β)
● Η συµµετοχή στις εκλογές µε βάση τον νόµο είναι υποχρεωτική.
● Οι µετοχές στο χρηµατιστήριο σηµείωσαν πτώση.
● Οι µέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
● Οι ιερείς προσφωνούνται αιδεσιµότατοι.
● Η συµπεριφορά του ήταν αναιδής.
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ΘΕΜΑ 370ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2755)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
κατασιωπησάµενος
-ή
γεγενήµεθα
-ωρ
κεκινδυνεύκαµεν
-ος
βούλεσθε
-ις
κοινωνοῦµεν
-ία
Μονάδες 5
β) καλλίφωνος, έλασµα, κατάπαυση, ένδεια, πλειονότητα: Να συνδέσετε
τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Κύρου Ἀνάβασις), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀποµνηµονεύµατα
Σωκράτους) και Διδακτικά (Περὶ ἱππικῆς, Ἱέρων).»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
κατασιωπησάµενος
γεγενήµεθα
κεκινδυνεύκαµεν
βούλεσθε
κοινωνοῦµεν

κατάληξη
-ή
-ωρ
-ος
-ις
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
σιωπή
γενέτωρ / γεννήτωρ
κίνδυνος
βούλησις
κοινωνία

β) καλλίφωνος: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
καλλίστων, ενώ το δεύτερο µε τη λέξη εὔφωνος, έλασµα: ἐξελαύνετε,
κατάπαυση: παύσασθε, ένδεια: δεῖν, πλειονότητα: πλείους / πολλὰ / πολλοὶ
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ΘΕΜΑ 371ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2756)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) κῆρυξ, γεγενήµεθα, ἱερῶν, συµφοιτηταί, ἐλευθερίας: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. παύοµαι
α) φονεύω
2. σεµνός
β) σφάλλω
3. αἰδοῦµαι
γ) ἀναισχυντῶ
4. ἀποκτείνω
δ) ἄφωνος
5. ἁµαρτάνω
ε) σεπτός
στ) αἰσχύνοµαι
27

ζ) λήγω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Περὶ ἱππικῆς: οδηγίες για την καλύτερη δυνατή περιποίηση και χρησιµοποίηση
των ίππων.
Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού
πολίτη.»
3. α) κῆρυξ  κήρυγµα (ακήρυχτος, διακήρυξη), γεγενήµεθα  γενεά (γένεση,
γενέθλια), ἱερῶν  ιερότητα (ιερατείο, αφιέρωση), συµφοιτηταί  φοίτηση
(αποφοίτηση, απόφοιτος), ἐλευθερίας  ελευθερωτής (απελευθέρωση,
ανελεύθερος)
β) 1ζ, 2ε, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 373ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2758)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. α) µυστικοπαθής, τηλέφωνο, γαιοκτησία, κηδεµονία, πιθανότητα: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη στήλη Β’.
Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εὔφωνος
α) φονεύω
2. ἐξελαύνω
β) και οι δύο
3. ἀποκτείνω
γ) συµµετέχω
4. ἀµφότεροι
δ) κινούµαι εναντίον όλων
5. κοινωνῶ
ε) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
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στ) αυτός που έχει δυνατή φωνή
ζ) διώχνω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές µαζί σας
2

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. α) µυστικοπαθής: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
µυστῶν, τηλέφωνο: το δεύτερο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
εὔφωνος, γαιοκτησία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
γῆν, κηδεµονία: κηδεστίας, πιθανότητα: πείθεσθε
β) 1στ, 2ζ, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 374ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2759)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Κλεόκριτος δὲ…σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) διακήρυξη, εκστρατεία, άσωτος, αναιδής, δεοντολογία: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐλευθερία
α) ζηµία
2. σεµνός
β) ἄρχοµαι
3. αἰδοῦµαι
γ) ἀναισχυντῶ
4. παύοµαι
δ) δουλεία
5. κέρδος
ε) ἄσεµνος
στ) αἰσχύνοµαι
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ζ) καλλίφωνος
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια,
είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, είπε:

που

«Συµπολίτες, γιατί µας

εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς, βέβαια, κανένα κακό δε σας
κάναµε ποτέ µέχρι τώρα, αντίθετα έχουµε πάρει µέρος µαζί σας και στις πιο
σεβαστές ιερές τελετές

και θυσίες

χορέψει και σπουδάσει

και πολεµήσει µαζί1

φορές2 µαζί σας

και στις πιο ωραίες γιορτές

και έχουµε

και έχουµε κινδυνεύσει πολλές

και στη στεριά και στη θάλασσα

για την κοινή σωτηρία και

ελευθερία και των δύο πλευρών...».
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»

3. α) διακήρυξη: κῆρυξ, εκστρατεία: συστρατιῶται, άσωτος: σωτηρίας, αναιδής:
αἰδούµενοι, δεοντολογία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
δεῖν ενώ το δεύτερο συνθετικό µε τη λέξη ἔλεξεν
β) 1δ, 2ε, 3γ, 4β, 5α

37

ΘΕΜΑ 376ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2761)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) εὔφωνος, µετεσχήκαµεν, γῆν, αἰδούµενοι, πείθεσθε: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔλεξεν
-ις
µετεσχήκαµεν
-ή
ἐποιήσαµεν
-τής
κοινωνοῦµεν
-ία
πείθεσθε
-ώ
1

Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α) εὔφωνος  φωνή (µεγάφωνο, αναφωνώ), µετεσχήκαµεν  µετοχή (σχεδόν,
σχέση), γῆν  γήπεδο (εξωγήινος, γεωλόγος), αἰδούµενοι  αιδώς (αναιδής,
αιδεσιµότατος), πείθεσθε πειστικός (αµετάπειστος, πείσµα)
β)
ρηµατικοί τύποι
ἔλεξεν
µετεσχήκαµεν
ἐποιήσαµεν
κοινωνοῦµεν
πείθεσθε

κατάληξη
-ις
-ή
-τής
-ία
-ώ

οµόρριζα ουσιαστικά
λέξις
µετοχή
ποιητής
κοινωνία
πειθώ (ἡ)

3
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ΘΕΜΑ 377ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (2762)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) κατασιωπησάµενος, θυσιῶν, συγχορευταί, θάλατταν, πολεµοῦντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) εὔφωνος, πώποτε, µετέχω, συµφοιτητής, ἀνόσιος: Να αναλύσετε τις λέξεις
στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) κατασιωπησάµενος  σιωπηλός (αποσιωπητικά, παρασιώπηση), θυσιῶν 
θυσιαστής (θυµέλη, αυτοθυσία), συγχορευταί  χορεία (χορογραφία, χορηγία),
θάλατταν  θαλάσσιος (παραθαλάσσιος, προσθαλάσσωση), πολεµοῦντες 
πολεµιστής (πολεµοφόδια, φιλοπόλεµος)
β) εὔφωνος: εὖ + φωνή, πώποτε: πω ( = έως τώρα· εγκλιτικό µόριο) + ποτέ,
µετέχω: µετὰ + ἔχω, συµφοιτητής: σὺν + φοιτητής (< φοιτῶ), ἀνόσιος: ἀ(ν)(στερητικό) + ὅσιος
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ΘΕΜΑ 379ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3160)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί… δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. κηδεστία
α) σεβαστός
2. αἰδοῦµαι
β) συγγένεια εξ αίµατος
3. ἀποκτείνω
γ) κανένας από τους δύο
4. σεµνός
δ) και οι δύο
5. ἀµφότεροι
ε) φονεύω
στ) συγγένεια εξ αγχιστείας
ζ) σέβοµαι
Μονάδες 5
β) κῆρυξ, θυσία, ἑορτή, σωτηρία, κηδεστία: Να γράψετε για καθεµία από τις
8

παραπάνω λέξεις του κειµένου ένα οµόρριζο ρήµα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
3. α) 1στ, 2ζ, 3ε, 4α, 5δ
β) κῆρυξ  κηρύττω, θυσία  θύω, ἑορτή  ἑορτάζω, σωτηρία  σῴζω,
κηδεστία  κηδεύω / κήδοµαι
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ΘΕΜΑ 380ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3163)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί… δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) πολῖται, ἐποιήσαµεν, συστρατιῶται, κοινῆς, παύσασθε: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) µέτοχος, κινδύνευµα, σιωπή, βούλησις, ἁµάρτηµα: Να κατατάξετε τις
12

παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους µετεσχήκαµεν,
κεκινδυνεύκαµεν, κατασιωπησάµενος, βούλεσθε, ἁµαρτάνοντες λέξεις της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει
η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. β, δ, α, ε, γ
3. α) πολῖται  πολίτευµα (πολιτεία, πολιτικός), ἐποιήσαµεν  ποίηση
(προσποίηση, χειροποίητος), συστρατιῶται  στράτευµα (εκστρατεία,
στρατόπεδο), κοινῆς  κοινωνικός (ανακοίνωση, επικοινωνώ), παύσασθε 
παύση (ανάπαυλα, αναπαυτικός)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
σιωπή
µέτοχος
κινδύνευµα
βούλησις
ἁµάρτηµα
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ΘΕΜΑ 382ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3175)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα
του (394 π. Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) διαφωνία, αναιδής, απέλαση, βουλητικός, φιλανθρωπία: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις γεγενήµεθα και
µετεσχήκαµεν (Α’ στήλη): γονεύς, γένεσις, µετοχή, σχῆµα, σχέσις ουσιαστικά µε
την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). (Δύο κατηγορίες περισσεύουν.)
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. σχέσις
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. γονεύς
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
3. σχῆµα
γ) τόπος ενέργειας
16

4. µετοχή
5. γένεσις

δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι
το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
18

3. α) διαφωνία: εὔφωνος, αναιδής: αἰδούµενοι, απέλαση: ἐξελαύνετε, βουλητικός:
βούλεσθε, φιλανθρωπία: το δεύτερο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη
λέξη ἀνθρώπους
β) 1α, 2ε, 3δ, 4α, 5α
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ΘΕΜΑ 383ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3179)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) ἔλεξεν, κεκινδυνεύκαµεν, σωτηρίας, κοινωνοῦµεν, ἁµαρτάνοντες: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που δίνονται σε
παρένθεση.
● Η ........................... στις εκλογές µε βάση τον νόµο είναι υποχρεωτική (µετέχω).
● Οι ............................ στο χρηµατιστήριο σηµείωσαν πτώση (µετέχω).
● Οι ............................ της εταιρείας ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου (µετέχω).
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● Οι ιερείς προσφωνούνται .............................. (αἰδοῦµαι).
● Η συµπεριφορά του ήταν .............................. (αἰδοῦµαι).
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. α) ἔλεξεν  λέξη (αυτολεξεί, σταυρόλεξο), κεκινδυνεύκαµεν  επικίνδυνος
(ριψοκινδυνεύω, ακίνδυνος), σωτηρίας  σωτήρας (ασωτία, σωστός), κοινωνοῦµεν
 κοινωνικότητα (ανακοινωθέν, επικοινωνία), ἁµαρτάνοντες  αµάρτηµα
(αµαρτωλός, αναµάρτητος)
β)
● Η συµµετοχή στις εκλογές µε βάση τον νόµο είναι υποχρεωτική.
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● Οι µετοχές στο χρηµατιστήριο σηµείωσαν πτώση.
● Οι µέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
● Οι ιερείς προσφωνούνται αιδεσιµότατοι.
● Η συµπεριφορά του ήταν αναιδής.
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ΘΕΜΑ 385ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3187)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
κατασιωπησάµενος
-ή
γεγενήµεθα
-ωρ
κεκινδυνεύκαµεν
-ος
βούλεσθε
-ις
κοινωνοῦµεν
-ία
Μονάδες 5
β) καλλίφωνος, έλασµα, ένδεια, πλειονότητα, κατάπαυση: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
26

συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
κατασιωπησάµενος
γεγενήµεθα
κεκινδυνεύκαµεν
βούλεσθε
κοινωνοῦµεν

κατάληξη
-ή
-ωρ
-ος
-ις
-ία

οµόρριζα ουσιαστικά
σιωπή
γενέτωρ / γεννήτωρ
κίνδυνος
βούλησις
κοινωνία
28

β) καλλίφωνος: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
καλλίστων, ενώ το δεύτερο µε τη λέξη εὔφωνος, έλασµα: ἐξελαύνετε,
κατάπαυση: παύσασθε, ένδεια: δεῖν, πλειονότητα: πλείους / πολλὰ / πολλοὶ
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ΘΕΜΑ 386ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3188)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) κῆρυξ, γεγενήµεθα, ἱερῶν, συµφοιτηταί, ἐλευθερίας: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή τη στη Β’ στήλη
(δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. παύοµαι
α) φονεύω
2. σεµνός
β) σφάλλω
3. αἰδοῦµαι
γ) ἀναισχυντῶ
4. ἀποκτείνω
δ) ἄφωνος
5. ἁµαρτάνω
ε) σεπτός
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στ) αἰσχύνοµαι
ζ) λήγω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) κῆρυξ  κήρυξη (ακήρυχτος, προκήρυξη), γεγενήµεθα  γένος (γένεση,
γενέτειρα), ἱερῶν  ιερότητα (ιερατείο, αφιέρωµα), συµφοιτηταί  φοίτηση
(αποφοίτηση, απόφοιτος), ἐλευθερίας  ελευθερωτής (απελευθερώνω,
ανελεύθερος)
β) 1ζ, 2ε, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 388ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (5820)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) µυστικοπαθής, τηλέφωνο, γαιοκτησία, κηδεµονία, πιθανότητα: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη.
∆ύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εὔφωνος
α) φονεύω
2. ἐξελαύνω
β) και οι δύο
3. ἀποκτείνω
γ) συµµετέχω
4. ἀµφότεροι
δ) κινούµαι εναντίον όλων
5. κοινωνῶ
ε) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
στ) αυτός που έχει δυνατή φωνή
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ζ) διώχνω
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) µυστικοπαθής: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
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µυστῶν, τηλέφωνο: το δεύτερο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
εὔφωνος, γαιοκτησία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λεξη
γῆν, κηδεµονία: κηδεστίας, πιθανότητα: πείθεσθε
β) 1στ, 2ζ, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 389ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. (3197)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ͵ µάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάµενος ἔλεξεν·
Ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς
κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν͵ µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν
σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ
συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν κεκινδυνεύκαµεν
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε
καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας
καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις͵ αἰδούµενοι καὶ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ µὴ πείθεσθε
τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἡµεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί…δέκα ἔτη
πολεµοῦντες.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) διακήρυξη, εκστρατεία, άσωτος, αναιδής, δεοντολογία: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε τις αντώνυµές τους της Β’ στήλης.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐλευθερία
α) ζηµία
2. σεµνός
β) ἄρχοµαι
3. αἰδοῦµαι
γ) ἀναισχυντῶ
4. παύοµαι
δ) δουλεία
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5. κέρδος

ε) ἄσεµνος
στ) αἰσχύνοµαι
ζ) καλλίφωνος
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εµείς, βέβαια, και έχουµε χορέψει και σπουδάσει και πολεµήσει µαζί1 και
έχουµε κινδυνεύσει πολλές φορές2 µαζί σας και στη στεριά και στη θάλασσα
για την κοινή σωτηρία και ελευθερία και των δύο πλευρών. Στο όνοµα των
θεών που προστατεύουν τις οικογένειες των πατέρων και των µητέρων µας
και στο όνοµα συγγένειας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας και στο όνοµα της
φιλίας3,
–γιατί πολλοί από εµάς έχουµε µεταξύ µας όλους αυτούς τους
4
δεσµούς– σεβόµενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους, πάψτε να κάνετε
κακό στην πατρίδα και µην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, γιατί
αυτοί, για τα προσωπικά τους κέρδη5,
σε διάστηµα οχτώ µηνών έχουν
σκοτώσει σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι
πολεµώντας δέκα χρόνια.
1. Κατά λέξη: έχουµε υπάρξει συγχορευτές και συµφοιτητές και συστρατιώτες.
2. Ή: έχουµε περάσει πολλούς κινδύνους.
3. Ή: στο όνοµα της συντροφικότητας.
4. Ή: γιατί πολλοί από εµάς έχουµε όλα αυτά τα κοινά µεταξύ µας.
5. Πιο ελεύθερα: για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) διακήρυξη: κῆρυξ, εκστρατεία: συστρατιῶται, άσωτος: σωτηρίας, αναιδής:
αἰδούµενοι, δεοντολογία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη
δεῖν ενώ το δεύτερο συνθετικό µε τη λέξη ἔλεξεν
42

β) 1δ, 2ε, 3γ, 4β, 5α
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ΘΕΜΑ 406ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3826)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) πολιτεύεσθαι, παρέχουσιν, κατεδακρύσαµεν, προσακούειν, διεφέροντο: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἀπάγω, διαφέροµαι, καθυφίεµαι, ἀναλογίζοµαι, ἀπόλλυµι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) πολιτεύεσθαι  πολίτευµα (πολιτεία, πολιτειακός), παρέχουσιν  παροχή
(πάροχος, αντιπαροχή), κατεδακρύσαµεν  δάκρυ (δάκρυσµα, δακρυγόνο),
προσακούειν  ακοή (άκουσµα, υπάκουος), διεφέροντο  διαφορά (διάφορος,
διαφορετικός)
β) ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, διαφέροµαι: διὰ + φέροµαι, καθυφίεµαι  κατὰ + ὑπὸ +
ἵεµαι, ἀναλογίζοµαι: ἀνὰ + λογίζοµαι, ἀπόλλυµι: ἀπὸ + ὄλλυµι

2

3

ΘΕΜΑ 407ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3827)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) τεταγµένοι, ἐπεποιήκεσαν, ἐφοβοῦντο, ἔλεγον, ἐδίδασκον: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. αἰσχρός
α) βέβηλος
2. ἐπίσταµαι
β) ἀπεχθής
3. χαλεπός
γ) εὔκολος
4. ἀνόσιος
δ) οἶδα
5. ἐχθρός
ε) ἵσταµαι
4

στ) δύσκολος
ζ) ἐπονείδιστος
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) τεταγµένοι  τάγµα (διάταξη, άτακτος), ἐπεποιήκεσαν  ποίηµα (ποιητικός,
περιποίηση), ἐφοβοῦντο  φοβία (φοβερός, φόβητρο), ἔλεγον  λέξη (λεξικό,
λεκτικός), ἐδίδασκον  διδασκαλία (δάσκαλος, δίδαγµα)
β) 1ζ, 2δ, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 409ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3837)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐπίσταµαι
α) υποχωρώ
2. καθυφίεµαι
β) αίθουσα συνεδριάσεων
3. ἀπόλλυµι
γ) εκλέγω
4. συνέδριον
δ) καταστρέφω
5. αἱροῦµαι
ε) λύνω κάποιον
στ) γνωρίζω καλά
ζ) υφίσταµαι
Μονάδες 5
8

β) εἰρήνη, πόλεµος, ἄρχων, ταπεινός, ἔρηµος: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) 1στ, 2α, 3δ, 4β, 5γ
β) εἰρήνη  εἰρηνεύω, πόλεµος  πολεµῶ, ἄρχων  ἄρχω, ταπεινός  ταπεινῶ,
ἔρηµος  ἐρηµῶ
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ΘΕΜΑ 410ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3843)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) ἐπίστευον, ἀνελογίζοντο, ἐψηφίσαντο, καταπαῦσαι, εἵλοντο: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
12

β) ἐπιστήµων, ἀδικία, ἀπαγωγή, διδάσκαλος, ἀδίκηµα: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐπίστασθε, ἠδικηκέναι,
ἀπήγαγον, ἐδίδασκον λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςστην κατάλληλη
στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) ἐπίστευον  πιστός (δυσπιστία, έµπιστος), ἀνελογίζοντο  λογισµός
(λογιστής, ασυλλόγιστος), ἐψηφίσαντο  ψήφισµα (καταψήφιση, συµψηφισµός),
καταπαῦσαι  κατάπαυση (παύλα, αναπαυτικός), εἵλοντο  αιρετός (αίρεση,
εξαιρετικός)
β)
ενέργεια ή κατάσταση
ἀδικία
ἀπαγωγή

πρόσωπο που ενεργεί
ἐπιστήµων
διδάσκαλος
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αποτέλεσµα ενέργειας
ἀδίκηµα
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ΘΕΜΑ 412ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3868)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) επιστήµη, παράταξη, εκφορά, εκτροπή, απώλεια: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις ἀπήγαγον και πολιτεύεσθαι
ουσιαστικά (Α’ στήλη) µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Δύο
κατηγορίες περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. πολίτευµα
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. ἀγωγή
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
16

3. πολίτης
4. ἀγωγεύς
5. παιδαγωγός

γ) τόπος ενέργειας
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. α) επιστήµη: ἐπίστασθε, παράταξη: τεταγµένοι, εκφορά: διεφέροντο, εκτροπή:
ἐπιτρέπειν, απώλεια: ἀπολλύναι
β) 1δ, 2α, 3ε, 4ε, 5ε
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ΘΕΜΑ 413ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (5873)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπίστασθε
-η
ἀνελογίζοντο
-ός
ἠδικηκέναι
-µα
ἐπίστευον
-ις
ἀπολλύναι
-εια
Μονάδες 5
β) πολιτευτής, υποφερτός, φόβητρο, αντιδικία, κατάπαυση: Να συνδέσετε
20

τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Κύρου Παιδεία), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Οἰκονοµικός) και Διδακτικά
(Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός).»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐπίστασθε
ἀνελογίζοντο
ἠδικηκέναι
ἐπίστευον
ἀπολλύναι

κατάληξη
-η
-ός
-µα
-ις
-εια

οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπιστήµη
ἀναλογισµός
ἀδίκηµα
πίστις
ἀπώλεια

β) πολιτευτής: πολιτεύεσθαι / πόλιν, υποφερτός: διεφέροντο, φόβητρο:
ἐφοβοῦντο, αντιδικία: ἠδικηκέναι, κατάπαυση: καταπαῦσαι
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ΘΕΜΑ 415ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3901)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) εξουσία, αναίσχυντος, υστεροβουλία, συντονισµός, ύφεση: Να
συνδέσετε τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βίαιος
α) προτεραία
2. ἀνόσιος
β) ὑψηλόφρων
3. ὑστεραία
γ) οὐδαµοῦ
4. ταπεινός
δ) ἤπιος
24

5. πανταχοῦ

ε) ὅσιος
στ) ἀεί
ζ) εὐτελής
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Ἱππαρχικός: οδηγίες για τις γνώσεις του Ιππάρχου (= του αρχηγού του ιππικού)
σε θέµατα οργάνωσης και τακτικής.
Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού
πολίτη.»
3. α) εξουσία: ἐξὸν / ἔστιν / ἦσαν, αναίσχυντος: αἴσχιστον, υστεροβουλία: το
πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη ὑστεραίᾳ, συντονισµός:
ἐντόνως, ύφεση: καθυφίεσθαι
β) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 416ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3907)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του
Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές
σκηνές;
Μονάδες 10
3. προσακούειν, τεταγµένοι, διεφέροντο, ἐδίδασκον, εἵλοντο: Να γράψετε δύο
οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες,
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει µε
δραµατική ένταση µεµονωµένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία
επιτεύγµατα όπως στην περιγραφή της θριαµβευτικής επιστροφής του
Αλκιβιάδη στην Αθήνα (1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταµούς (2.2.3), της κατεδάφισης των µακρών
τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέλεσης του Θηραµένη (2.3.50-56), της
τραγικής αξιοπρέπειας, µε την οποία δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το άγγελµα της
συµφοράς τους στα Λεύκτρα (6.4.16).»
3. προσακούειν  άκουσµα, ξακουστός
τεταγµένοι  τάγµα, τάξη
διεφέροντο  διαφορά, διαφορετικός
ἐδίδασκον  διδασκαλία, διδάσκαλος
εἵλοντο  αιρετός, αυθαίρεσία
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ΘΕΜΑ 418ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3921)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) καταδακρύω, ἀπάγω, συνέδριον, καθυφίεµαι, ἀπόλλυµι: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε βάση τις
λέξεις και τις καταλήξεις που σας δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
εἰρήνη
-αῖος
πόλεµον
-ιος
κράτος
-αιός
ἄλλους
-οῖος
ἄστυ
-ικός
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Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) καταδακρύω: κατὰ + δακρύω, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, συνέδριον: σὺν + ἕδρα,
καθυφίεµαι: κατὰ + ὑπὸ + ἵεµαι, ἀπόλλυµι: ἀπὸ + ὄλλυµι
β)
λέξεις
εἰρήνη
πόλεµον
κράτος

κατάληξη
-αῖος
-ιος
-αιός

παράγωγο επίθετο
εἰρηναῖος
πολέµιος
κραταιός
33

ἄλλους
ἄστυ

-οῖος
-ικός

ἀλλοῖος
ἀστικός
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ΘΕΜΑ 419ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3931)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐξὸν δʹ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ…ἐν τῷ συνεδρίῳ.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπήγαγον
-ή
ἐπεποιήκεσαν
-µα
ἔλεγον
-ος
ἐδίδασκον
-εῖον
καθυφίεµαι
-ις
Μονάδες 5
β) αισχύνη, επιστήµη, ανυπόφορος, κάθετος, επίτροπος: Να συνδέσετε τις
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παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και ενώ µπορούσαµε εµείς να ζούµε ειρηνικά ως πολίτες, αυτοί προκάλεσαν
τον πιο αισχρό και τον πιο φοβερό και τον πιο ανόσιο και τον πιο µισητό και
στους θεούς και στους ανθρώπους πόλεµο ανάµεσά µας. Αλλά όµως να
ξέρετε ότι και για µερικούς από αυτούς που τώρα σκοτώθηκαν από εµάς όχι
µόνο εσείς αλλά και εµείς κλάψαµε πολύ. Αυτός έτσι περίπου µίλησε1· και οι
αρχηγοί που είχαν αποµείνει2 οδήγησαν ξανά στην πόλη αυτούς που ήταν µαζί
τους και για τον λόγο ότι άκουγαν τέτοια λόγια.
Την επόµενη ηµέρα
οι
Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι, συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα των συνεδριάσεων·
1. Κατά λέξη: Αυτός τέτοια έλεγε.
2. Δηλαδή οι ηγέτες των ολιγαρχικών που δεν είχαν σκοτωθεί στη µάχη.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἀπήγαγον
ἐπεποιήκεσαν
ἔλεγον
ἐδίδασκον
καθυφίεµαι

κατάληξη
-ή
-µα
-ος
-εῖον
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπαγωγή
ποίηµα
λόγος
διδασκαλεῖον
ὕφεσις

β) αισχύνη: αἴσχιστον, επιστήµη: ἐπίστασθε, ανυπόφορος: διεφέροντο, κάθετος:
καθυφίεσθαι, επίτροπος: ἐπιτρέπειν
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ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3207)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) πολιτεύεσθαι, παρέχουσιν, κατεδακρύσαµεν, προσακούειν, διεφέροντο: Να
γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ἀπάγω, διαφέροµαι, καθυφίεµαι, ἀναλογίζοµαι, ἀπόλλυµι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) πολιτεύεσθαι  πολίτευµα (πολιτευτής, συµπολίτευση), παρέχουσιν 
παροχή (πάροχος, αντιπαροχή), κατεδακρύσαµεν  δάκρυ (δάκρυσµα,
πολύδακρυς), προσακούειν  ακοή (άκουσµα, ξακουστός), διεφέροντο  διαφορά
(αδιάφορος, διαφορετικότητα)
β) ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, διαφέροµαι: διὰ + φέροµαι, καθυφίεµαι  κατὰ + ὑπὸ +
ἵεµαι, ἀναλογίζοµαι: ἀνὰ + λογίζοµαι, ἀπόλλυµι: ἀπὸ + ὄλλυµι
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ΘΕΜΑ 392ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3302)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) τεταγµένοι, ἐπεποιήκεσαν, ἐφοβοῦντο, ἔλεγον, ἐδίδασκον: Να γράψετε από
µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. αἰσχρός
α) βέβηλος
2. ἐπίσταµαι
β) πολέµιος
3. χαλεπός
γ) εὔκολος
4. ἀνόσιος
δ) οἶδα
5. ἐχθρός
ε) ἵσταµαι
4

στ) δύσκολος
ζ) ἐπονείδιστος
Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από το φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) τεταγµένοι  τάγµα (παράταξη, τακτικός), ἐπεποιήκεσαν  ποίηση
(µεταποίηση, χειροποίητος), ἐφοβοῦντο  φοβία (επίφοβος, εκφοβισµός), ἔλεγον
 λέξη (λεξικό, λεξιπενία), ἐδίδασκον  διδασκαλία (διδασκαλείο, δίδαγµα)
β) 1ζ, 2δ, 3στ, 4α, 5β
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ΘΕΜΑ 394ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3317)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐπίσταµαι
α) υποχωρώ
2. καθυφίεµαι
β) αίθουσα συνεδριάσεων
3. ἀπόλλυµι
γ) εκλέγω
4. συνέδριον
δ) καταστρέφω
5. αἱροῦµαι
ε) λύνω κάποιον
στ) γνωρίζω καλά
ζ) υφίσταµαι
Μονάδες 5
β) εἰρήνη, πόλεµος, ἄρχων, ταπεινός, ἔρηµος: Να γράψετε από ένα ρήµα της
8

αρχαίας ελληνικής γλώσσας οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) 1στ, 2α, 3δ, 4β, 5γ
β) εἰρήνη  εἰρηνεύω, πόλεµος  πολεµῶ, ἄρχων  ἄρχω, ταπεινός  ταπεινῶ,
ἔρηµος  ἐρηµῶ
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ΘΕΜΑ 395ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3328)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας, όπου ασχολήθηκε µε το
συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) ἐπίστευον, ἀνελογίζοντο, ἐψηφίσαντο, καταπαῦσαι, εἵλοντο: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
12

Μονάδες 5
β) ἐπιστήµων, ἀδικία, ἀπαγωγή, διδάσκαλος ἀδίκηµα: Να κατατάξετε τις
παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐπίστασθε, ἠδικηκέναι,
ἀπήγαγον, ἐδίδασκον λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη
στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

13

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) ἐπίστευον  πιστός (απίστευτος, εµπιστοσύνη), ἀνελογίζοντο  λογισµός
(λογιστής, συλλογισµός), ἐψηφίσαντο  ψήφισµα (ψηφίο, υποψήφιος),
καταπαῦσαι  κατάπαυση (αναπαυτικός, παυσίπονο), εἵλοντο  αίρεση
(εξαίρετος, αιρετικός)
β)
ενέργεια ή κατάσταση
ἀδικία
ἀπαγωγή

πρόσωπο που ενεργεί
ἐπιστήµων
διδάσκαλος
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αποτέλεσµα ενέργειας
ἀδίκηµα
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ΘΕΜΑ 397ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3338)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. α) επιστήµη, παράταξη, εκφορά, εκτροπή, απώλεια: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις ἀπήγαγον και πολιτεύεσθαι
ουσιαστικά (Α’ στήλη) µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Δύο
κατηγορίες περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. πολίτευµα
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. ἀγωγή
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
3. πολίτης
γ) τόπος ενέργειας
16

4. ἀγωγεύς
5. παιδαγωγός

δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. α) επιστήµη: ἐπίστασθε, παράταξη: τεταγµένοι, εκφορά: διεφέροντο, εκτροπή:
ἐπιτρέπειν, απώλεια: ἀπολλύναι
β) 1δ, 2α, 3ε, 4ε, 5ε
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ΘΕΜΑ 398ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3350)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι
κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπίστασθε
-η
ἀνελογίζοντο
-ός
ἠδικηκέναι
-µα
ἐπίστευον
-ις
ἀπολλύναι
-εια
Μονάδες 5
β) πολιτευτής, υποφερτός, φόβητρο, αντιδικία, κατάπαυση: Να συνδέσετε
τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
20

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Ιστορικά έργα είναι τα ακόλουθα: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά, Ἀγησίλαος,
Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἐπίστασθε
ἀνελογίζοντο
ἠδικηκέναι
ἐπίστευον
ἀπολλύναι

κατάληξη
-η
-ός
-µα
-ις
-εια

οµόρριζα ουσιαστικά
ἐπιστήµη
ἀναλογισµός
ἀδίκηµα
πίστις
ἀπώλεια
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β) πολιτευτής: πολιτεύεσθαι / πόλιν, υποφερτός: διεφέροντο, φόβητρο:
ἐφοβοῦντο, αντιδικία: ἠδικηκέναι, κατάπαυση: καταπαῦσαι
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ΘΕΜΑ 400ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3361)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) εξουσία, αναίσχυντος, υστεροβουλία, συντονισµός, ύφεση: Να
συνδέσετε τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. βίαιος
α) προτεραία
2. ἀνόσιος
β) πόλεµος
3. ὑστεραία
γ) οὐδαµοῦ
4. εἰρήνη
δ) ἤπιος
25

5. πανταχοῦ

ε) ὅσιος
στ) ἀεί
ζ) ἁπανταχοῦ
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους: Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου στοχαστή
και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους γύρω του.»

3. α) εξουσία: ἐξὸν / ἔστιν / ἦσαν, αναίσχυντος: αἴσχιστον, υστεροβουλία: το
πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη ὑστεραίᾳ, συντονισµός:
ἐντόνως, ύφεση: καθυφίεσθαι
β) 1δ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
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ΘΕΜΑ 401ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3368)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. ἐπίστασθε, προσακούειν, τεταγµένοι, διεφέροντο, ἐδίδασκον: Να γράψετε δύο
οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες,
για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2 . Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. ἐπίστασθε  επιστήµη, επιστηµονικός
προσακούειν  άκουσµα, υπάκουος
τεταγµένοι  τάγµα, αταξία
διεφέροντο  διαφορά, αδιάφορος
ἐδίδασκον  διδασκαλία, αδίδακτος
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ΘΕΜΑ 403ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3814)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δʹ ὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) καταδακρύω, ἀπάγω, συνέδριον, καθυφίεµαι, ἀπόλλυµι: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε
βάση τις λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
εἰρήνη
-αῖος
πόλεµον
-ιος
ἄνθρωπος
-ινος
ἄλλους
-οῖος
ἄστυ
-ικός
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Μονάδες 5

33

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) καταδακρύω: κατὰ + δακρύω, ἀπάγω: ἀπὸ + ἄγω, συνέδριον: σὺν + ἕδρα,
καθυφίεµαι: κατὰ + ὑπὸ + ἵεµαι, ἀπόλλυµι: ἀπὸ + ὄλλυµι
β)
λέξεις
εἰρήνη

κατάληξη
-αῖος

παράγωγο επίθετο
εἰρηναῖος
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πόλεµον
ἄνθρωπος
ἄλλους
ἄστυ

-ιος
-ινος
-οῖος
-ικός

πολέµιος
ἀνθρώπινος
ἀλλοῖος
ἀστικός

35

36

ΘΕΜΑ 404ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. (3818)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐξὸν δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι͵ οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ
χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν
πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ΄ εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν. Ὁ
µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς
µεθ΄ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ
ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι
τεταγµένοι ἦσαν͵ πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο͵ ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη
καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι͵ αὐτοί τε
ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν͵ καὶ
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ΄ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν.
Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι͵ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ
εἵλοντο δέκα͵ ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Τῇ δὑστεραίᾳ…ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπήγαγον
-ή
ἐπεποιήκεσαν
-µα
ἔλεγον
-ος
ἐδίδασκον
-εῖον
καθυφίεσθαι
-ις
Μονάδες 5
β) αισχύνη, επιστήµη, ανυπόφορος, κάθετος, επίτροπος: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
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Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Την επόµενη ηµέρα οι Τριάκοντα, πολύ ταπεινωµένοι και εγκαταλειµµένοι,
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων· και οι Τρισχίλιοι, σε όποιο
σηµείο κι

αν είχε τοποθετηθεί ο καθένας τους,

σε όλα τα µέρη της πόλης

διαφωνούσαν µεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκηµα
και φοβούνταν υποστήριζαν έντονα
αυτούς που ήταν στον Πειραιά1·

πως δεν έπρεπε να υποχωρήσουν

σε

όσοι όµως πίστευαν πως δεν είχαν διαπράξει

καµιά αδικία, και οι ίδιοι συλλογίζονταν και εξηγούσαν και στους άλλους ότι
καθόλου δε χρειαζόταν να υποφέρουν αυτά τα δεινά·
έπρεπε να

υπακούν στους Τριάκοντα

και έλεγαν πως δεν

ούτε να τους επιτρέπουν να

καταστρέφουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να αφαιρέσουν την εξουσία
από εκείνους και να εκλέξουν άλλους.
1. Δηλαδή στους δηµοκρατικούς, που είχαν επικεφαλής τον Θρασύβουλο.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
ἀπήγαγον
ἐπεποιήκεσαν
ἔλεγον
ἐδίδασκον
καθυφίεσθαι

κατάληξη
-ή
-µα
-ος
-εῖον
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀπαγωγή
ποίηµα
λόγος
διδασκαλεῖον
ὕφεσις

β) αισχύνη: αἴσχιστον, επιστήµη: ἐπίστασθε, ανυπόφορος: διεφέροντο, κάθετος:
καθυφίεσθαι, επίτροπος: ἐπιτρέπειν
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ΘΕΜΑ 421ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (3952)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) ἔπεµπον, παραδιδόναι, δύναιντο, φοβοῖντο, ἔλεξεν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε το ρήµα της Β’ στήλης µε το οποίο
έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ρήµατα
1. επίδοξος
2. πρόσβαση
α) κατέβησαν
3. βάδην
4. δοκησίσοφος
5. πρόβληµα
β) ἔδοξεν
1

6. διάβηµα
7. απόδοση
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»

3. α) ἔπεµπον  ποµπή (ποµπός, παραποµπή, ποµπώδης), παραδιδόναι 
παράδοση (παραδοτέος, εκδότης, αντίδοτο), δύναιντο  δύναµη (δυνατότητα,
αδυναµία), φοβοῖντο  φόβητρο (επίφοβος, εκφοβισµός), ἔλεξεν  λέξη
(λεξιλόγιο, κυριολεξία)

β) 1β, 2α, 3α, 4β, 6α

3

4

ΘΕΜΑ 422ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (3970)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) ἀξιοῦν, διαλλάξαι, κατοικεῖν, κατέβησαν, ἐποίησαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) δότης, χρῆµα, δόξα, θυσία, θύτης: Να κατατάξετε τις παραπάνω οµόρριζες
προς τους ρηµατικούς τύπους παραδιδόασι, χρῆσθαι, ἔδοξεν, ἔθυσαν λέξεις της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει
η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί

αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5
5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατεία του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο χρονικό
διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών και
κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα παράλια
της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων
αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του,
ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας
(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών,
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η
εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και
δικαιολογηµένη.»
3. α) ἀξιοῦν  αξίωση (αξίωµα, αντάξιος), διαλλάξαι  διαλλαγή (συνδιαλλαγή,
αδιάλλακτος), κατοικεῖν  κατοικία (κάτοικος, πολυκατοικία), κατέβησαν 
κατάβαση (βήµα, επιβάτης), ἐποίησαν  ποιητής (αρτοποιείο, παραποίηση)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί
6

αποτέλεσµα ενέργειας

δόξα
θυσία

δότης
θύτης

χρῆµα

7

8

ΘΕΜΑ 424ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (5875)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐπιτάσσω
α) αποφασίστηκε να κατοικήσουν
2. διαλλάσσω
β) αφού ολοκληρώθηκαν αυτά
3. τούτων περανθέντων γ) διέλυσε τον στρατό
4. ἔδοξεν κατοικεῖν
δ) προτρέπω
9

5. διῆκε τὸ στράτευµα

ε) διατάζω
στ) διέταξε τον στρατό
ζ) συµφιλιώνω
Μονάδες 5

β) κοινός, τεῖχος, φίλος, εἰρήνη, ἐκκλησία: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5

10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. β, δ, α, ε, γ
3. α) 1ε, 2ζ, 3β, 4α, 5γ
β) κοινός  κοινῶ, τεῖχος  τειχίζω, φίλος  φιλῶ, εἰρήνη  εἰρηνεύω, ἐκκλησία
 ἐκκλησιάζω /ἐκκαλῶ

11

12

ΘΕΜΑ 425ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4033)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. λέγοντας, χρῆσθαι, ἀξιοῦν, ἀκούσαντες, ἔχειν: Να γράψετε δύο οµόρριζες
λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον λόγω
της συµµετοχής του στην εκστρατελια του Κύρου, παρέµεινε για σύντοµο
χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών
και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα
παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των
µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την
προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον σπαρτιατικό στρατό, στη
µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού
συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη
των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους
πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και
αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να
αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση
του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην
Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό
και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον θάνατό του δείχνουν ότι
14

το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»

3. λέγοντας  λέξη, λόγος
χρῆσθαι  χρήση, άχρηστος
ἀξιοῦν  αξίωµα, απαξίωση
ἀκούσαντες  άκουσµα, ανήκουστος
ἔχειν  εχεµύθεια, συνέχεια
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ΘΕΜΑ 427ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4122)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. α) ανακοίνωση, αστυφιλία, υπακοή, επιταγή, φιλειρηνικός: Να συνδέσετε
τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις κατοικεῖν και κατέβησαν
ουσιαστικά της Α’ στήλης µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Μία
κατηγορία περισσεύει.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἰκητήριον
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. ἀναβάτης
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
3. οἴκησις
γ) τόπος
4. κατάβασις
δ) υποκοριστικό
5. οἰκίσκος
ε) πρόσωπο που ενεργεί
17

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»

3. α) ανακοίνωση: κοινοῦ, αστυφιλία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει
ετυµολογικά µε τη λέξη ἄστεως ενώ το δεύτερο µε τη λέξη φίλοι, υπακοή:
ἀκούσαντες, επιταγή: ἐπέταξαν, φιλειρηνικός: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει
ετυµολογικά µε τη λέξη φίλοι ενώ το δεύτερο µε τη λέξη εἰρήνην.
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β) 1γ, 2ε, 3α, 4α, 5δ
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ΘΕΜΑ 428ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4127)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔπεµπον
-ός
παραδιδόασιν
-ις
χρῆσθαι
-µα
δύναιντο
-ις
ἔθυσαν
-ης
Μονάδες 5
β) απαξίωση, διάδοση, διάταξη, συνδιαλλαγή, αρχή: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»

3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
ἔπεµπον
-ός
παραδιδόασιν
-ις
χρῆσθαι
-µα
δύναιντο
-ις

οµόρριζα ουσιαστικά
ποµπός
παράδοσις
χρῆµα
δύναµις
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ἔθυσαν

-ης

θύτης

β) απαξίωση: ἀξιοῦν, διάδοση: παραδιδόασι / παραδιδόναι, διάταξη: ἐπέταξαν,
συνδιαλλαγή: διαλλάξαι / διήλλαξαν, αρχή: ἀρξάντων
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ΘΕΜΑ 430ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4146)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) προάστιο, φήµη, κατάχρηση, παράκληση, εξιτήριο: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν:
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰρήνη
α) κάκιστα
2. φοβοῦµαι
β) ἄριστα
3. φίλος
γ) πόλεµος
4. κάλλιστα
δ) οἰκεῖος
5. ἀνέρχοµαι
ε) τολµῶ
στ) ἐχθρός
25

ζ) κατέρχοµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) προάστιο: ἄστεως, φήµη: ἔφασαν / φασίν, κατάχρηση: χρῆσθαι, παράκληση:
ἔκκλητοι / ἐκκλησίαν, εξιτήριο: ἀπιέναι
27

β) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5ζ
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ΘΕΜΑ 431ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4155)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ
τοῦ ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς
αὐτοὺς Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν
Πειραιεῖ͵ εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν
Μουνιχίαν. Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν
πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ
δύναιντο κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵
ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν
Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς
Ἐλευσῖνα κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵
οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ
Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ
Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) ἔκκλητος, ἐκπέµπω, διαλλάττω, κατοικῶ, στρατηγός: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε βάση τις
λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
εἰρήνη
-αῖος
Λακεδαίµων
-ιος
ἄστυ
-εῖος
πᾶς
-οῖος
φίλος
-ικός
Μονάδες 5
30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
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3. α) ἔκκλητος: ἐκ + καλῶ, ἐκπέµπω: ἐκ + πέµπω, διαλλάττω: διὰ + ἀλλάττω,
κατοικῶ: κατὰ + οἰκῶ, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω
β)
λέξεις
εἰρήνη
Λακεδαίµων
ἄστυ
πᾶς
φίλος

κατάληξη
-αῖος
-ιος
-εῖος
-οῖος
-ικός

παράγωγο επίθετο
εἰρηναῖος
Λακεδαιµόνιος
ἀστεῖος
παντοῖος
φιλικός
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ΘΕΜΑ 433ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4176)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία τους στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ᾤχοντο
α) είπαν
2. ἐπέταξαν
β) ο καθένας στο σπίτι του
3. ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην ἔχειν
γ) έδωσαν διαταγή
4. ἔφασαν
δ) έδιωξαν
5. ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος ε) όταν έκαναν ειρήνη
στ) µε τον όρο να κάνουν ειρήνη
ζ) αναχώρησαν
Μονάδες 5
34

β) ἄνδρας, ἔδοξεν, ὅπλοις, ἐκκλησίαν, στρατηγοί: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.

3. α) 1ζ, 2γ, 3στ, 4α, 5β
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β) ἄνδρας  ανδρεία (ανδρικός, επανδρώνω), ἔδοξεν  δόξα (δόγµα, δοξασία,
ένδοξος), ὅπλοις  οπλίτης (εξοπλισµός, αφοπλίζω), ἐκκλησίαν  έκκληση
(παρακαλώ, πρόκληση), στρατηγοί  καταστρατήγηση (στρατηγείο,
στρατηγικός)
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ΘΕΜΑ 434ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4194)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο…ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἴχοµαι
α) ἐπιθυµῶ
2. λέγω
β) δέδοικα
3. βούλοµαι
γ) στέλλω
4. φοβοῦµαι
δ) συλλέγω
5. πέµπω
ε) φάσκω
στ) ἀρνοῦµαι
ζ) ἀπέρχοµαι
Μονάδες 5
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β) παραδίδωµι, ἐπιτάττω, κατοικῶ, ἐκκλησία, στρατηγός: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού όµως αυτοί αναχώρησαν για τη Λακεδαίµονα, έστειλαν εκπροσώπους
της πόλης και

οι αρµόδιοι του επίσηµου κράτους1 να µεταφέρουν το µήνυµα2

ότι οι ίδιοι παραδίνουν και τα τείχη

που έχουν στην κυριαρχία τους και τους

εαυτούς τους στους Λακεδαιµονίους

για να τους κάνουν ό,τι ήθελαν·

ισχυρίζονταν όµως πως είχαν την αξίωση και εκείνοι που ήταν στον Πειραιά3, αν
ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι µε τους Λακεδαιµονίους,
Πειραιά

να παραδώσουν και τον

και τη Μουνιχία. Αφού άκουσαν όλους αυτούς οι έφοροι και η µικρή

συνέλευση4, έστειλαν στην Αθήνα δεκαπέντε

άνδρες

και τους διέταξαν, υπό

την επίβλεψη του Παυσανία, να συµφιλιώσουν (τους αντιµαχόµενους)

µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο5.
1. Δηλαδή οι Δέκα, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εξουσία στην πόλη µετά από ψηφοφορία των
Τρισχιλίων.
2. Κατά λέξη: να πουν.
3. Δηλαδή οι δηµοκρατικοί.
4. Δηλαδή η επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων της Απέλλας.
5. Κατά λέξη: όπως µπορούσαν καλύτερα.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν και τα ακόλουθα: Κύρου
Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.

3. α) 1ζ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἐπιτάττω: ἐπὶ + τάττω, κατοικῶ: κατὰ + οἰκῶ,
ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω
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ΘΕΜΑ 436ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4218)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) ἔπεµπον, παραδιδόναι, δύναιντο, φοβοῖντο, ἔλεξεν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α’ στήλης µε το ρήµα της Β’ στήλης µε το οποίο
έχουν ετυµολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
λέξεις
ρήµατα
1. επίδοξος
2. πρόσβαση
α) κατέβησαν
3. βάδην
4. δοκησίσοφος
5. πρόβληµα
β) ἔδοξεν
6. διάβηµα
1

7. επίδοση
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από τον φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) ἔπεµπον  ποµπός (εκποµπή, διαπόµπευση), παραδιδόναι  παράδοση
(διάδοση, ανέκδοτο), δύναιντο  δυνατός (δυνάστης, ενδυνάµωση), φοβοῖντο 
φόβητρο (άφοβος, φοβία), ἔλεξεν  λέξη (λεξικό, αναντίλεκτος)

β) 1β, 2α, 3α, 4β, 6α

3

4

ΘΕΜΑ 437ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (5965)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα µε την πόλη της Σπάρτης;
Μονάδες 10
3. α) διαλλάξαι, κατοικεῖν, ἔθυσαν, κατέβησαν, ἐποίησαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) δότης, ἄκουσµα, δόξα, θυσία, θύτης: Να κατατάξετε τις παραπάνω λέξεις
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (που είναι οµόρριζες προς τους ρηµατικούς
τύπους παραδιδόασι, ἀκούσαντες, ἔδοξεν, ἔθυσαν του κειµένου) στην
κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29-30: «Οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν στον Ξενοφώντα
‘προξενίαν’, άδεια διαµονής στη Σπάρτη και πολύ σύντοµα του παραχώρησαν
ένα µεγάλο κτήµα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυµπία, όπου έζησε περίπου
είκοσι χρόνια ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τη γυναίκα του και τους δύο γιους του,
τον Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε µε τη συγγραφή πολλών έργων
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη µάχη των Λεύκτρων (371
π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή του
Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην Κόρινθο για νέα
µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.).»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά τον θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους.»
3. α) διαλλάξαι  διαλλαγή (αδιάλλακτος, διαλλακτικός), κατοικεῖν  κατοικία
(κάτοικος, κατοικητήριο), ἔθυσαν  θυσία (θυµέλη [= θυσιαστήριο],
θυσιαστήριο), κατέβησαν  κατάβαση (διάβηµα, αµφισβητώ), ἐποίησαν  ποίηµα
(µεταποίηση, ηθοποιός)
β)
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί
δόξα
δότης
θυσία
θύτης
6

αποτέλεσµα ενέργειας
ἄκουσµα

ΘΕΜΑ 439ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4252)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα, όπου ασχολήθηκε µε το συγγραφικό του
έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία τους στη
Β’ στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἐπιτάσσω
α) αποφασίστηκε να κατοικήσουν
2. διαλλάσσω
β) αφού ολοκληρώθηκαν αυτά
7

3. τούτων περανθέντων
4. ἔδοξεν κατοικεῖν
5. διῆκε τὸ στράτευµα

γ) διέλυσε τον στρατό
δ) αλλάζω
ε) διατάζω
στ) διέταξε τον στρατό
ζ) συµφιλιώνω
Μονάδες 5

β) κοινός, τεῖχος, φίλος, εἰρήνη, ἐκκλησία: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5

8

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) 1ε, 2ζ, 3β, 4α, 5γ
β) κοινός  κοινῶ, τεῖχος  τειχίζω, φίλος  φιλῶ, εἰρήνη  εἰρηνεύω, ἐκκλησία
 ἐκκλησιάζω /ἐκκαλῶ
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ΘΕΜΑ 440ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4259)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη µόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές µορφές
άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του;
Μονάδες 10
3. λέγοντας, χρῆσθαι, ἀξιοῦν, ἀκούσαντες, ἔχειν: Να γράψετε δύο οµόρριζες
λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10

11

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, γιος του εύπορου κτηµατία Γρύλλου,
πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα
και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος. Υπηρέτησε στο σώµα
των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε µε τον
Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγµένα χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα
τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Δύο ιστορικές µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση
στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης µε το πρότυπο
ζωής που πρόβαλε και ο Αγησίλαος µε τα ηγετικά του προσόντα και την
απλότητα της συµπεριφοράς του.
Οι ιδέες του Ξενοφώντος για την πολιτική και την ηθική φαίνονται στον τρόπο
µε τον οποίο προβάλλει τρέχουσες απόψεις της εποχής του για θέµατα
καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, αγωγής και θεσµών.»
3. λέγοντας  λεξικό, λέξηµα [ = βασική σηµασιολογική µονάδα]
χρῆσθαι  χρήµα, χρηστότητα
ἀξιοῦν  αξίωση, ανάξιος
ἀκούσαντες  ακοή, ανυπάκουος
ἔχειν  ανέχεια, προσεχώς
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ΘΕΜΑ 442ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4333)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ανακοίνωση, εκποµπή, επιταγή, φιλειρηνικός, αστυφιλία: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις κατοικεῖν και κατέβησαν
ουσιαστικά (Α’ στήλη) µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’ στήλη). Δύο
κατηγορίες περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἰκητήριον
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. ἀναβάτης
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
3. οἴκησις
γ) τόπος
4. κατάβασις
δ) υποκοριστικό
5. κάτοικος
ε) πρόσωπο που ενεργεί
14

Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Διδακτικά έργα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός, Ἱέρων, Πόροι ή
Περὶ Προσόδων.
3. α) ανακοίνωση: κοινοῦ, εκποµπή: ἔπεµπον / ἐξέπεµψαν, επιταγή: ἐπέταξαν,
φιλειρηνικός: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τη λέξη φίλοι ενώ
το δεύτερο µε τη λέξη εἰρήνην, αστυφιλία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει
ετυµολογικά µε τη λέξη ἄστεως ενώ το δεύτερο µε τη λέξη φίλοι
β) 1γ, 2ε, 3α, 4α, 5ε
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ΘΕΜΑ 443ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4335)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται.
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἔπεµπον
-ός
παραδιδόασιν
-ις
ἀκούσαντες
-µα
δύναιντο
-ις
ἔθυσαν
-ης
Μονάδες 5
β) διάδοση, απαξίωση, διάταξη, συνδιαλλαγή, αρχή: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
18

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Συµπόσιον: Μια συντροφιά µαζί µε τον Σωκράτη διασκεδάζει και συζητάει για
τον έρωτα.»

3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
ἔπεµπον
-ός
παραδιδόασιν
-ις
χρῆσθαι
-µα
δύναιντο
-ις
ἔθυσαν
-ης

οµόρριζα ουσιαστικά
ποµπός
παράδοσις
χρῆµα
δύναµις
θύτης

β) διάδοση: παραδιδόασι / παραδιδόναι, απαξίωση: ἀξιοῦν, διάταξη: ἐπέταξαν,
συνδιαλλαγή: διαλλάξαι / διήλλαξαν, αρχή: ἀρξάντων
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ΘΕΜΑ 445ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4342)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) προάστιο, κατάχρηση, φήµη, παράκληση, εξιτήριο: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. εἰρήνη
α) κάκιστα
2. φοβοῦµαι
β) τολµῶ
3. φίλος
γ) πόλεµος
4. κάλλιστα
δ) οἰκεῖος
5. ἀνέρχοµαι
ε) ἠρεµία
στ) ἐχθρός
21

ζ) κατέρχοµαι
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2 . Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή
του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα
γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό ‘ρεπόρτερ’ και την
ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών
εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναµης της
Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης παρέµβασης
του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την αµφίρροπη µάχη της
Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η αποδυνάµωση όλων των ιστορικών
‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»

3. α) προάστιο: ἄστεως, κατάχρηση: χρῆσθαι, φήµη: ἔφασαν / φασίν, παράκληση:
ἔκκλητοι / ἐκκλησίαν, εξιτήριο: ἀπιέναι
β) 1γ, 2β, 3στ, 4α, 5ζ
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ΘΕΜΑ 446ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4346)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) ἔκκλητος, ἐκπέµπω, διαλλάττω, κατοικῶ, στρατηγός: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε
βάση τις λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
εἰρήνη
-αῖος
Λακεδαίµων
-ιος
ἄστυ
-εῖος
πᾶς
-οῖος
φίλος
-ικός
Μονάδες 5
25

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»

3. α) ἔκκλητος: ἐκ + καλῶ, ἐκπέµπω: ἐκ + πέµπω, διαλλάττω: διὰ + ἀλλάττω,
κατοικῶ: κατὰ + οἰκῶ, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω
β)
λέξεις
εἰρήνη
Λακεδαίµων
ἄστυ
πᾶς

κατάληξη
-αῖος
-ιος
-εῖος
-οῖος

παράγωγο επίθετο
εἰρηναῖος
Λακεδαιµόνιος
ἀστεῖος
παντοῖος
26

φίλος

-ικός

φιλικός
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ΘΕΜΑ 448ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4350)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη - φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία τους στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ᾤχοντο
α) είπαν
2. ἐπέταξαν
β) ο καθένας στο σπίτι του
3. ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην ἔχειν
γ) έδωσαν διαταγή
4. ἔφασαν
δ) έδιωξαν
5. ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος ε) όταν έκαναν ειρήνη
στ) µε τον όρο να κάνουν ειρήνη
ζ) αναχώρησαν
Μονάδες 5
β) ἄνδρας, ἔδοξεν, ὅπλοις, ἐκκλησίαν, στρατηγοί: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
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τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»

3. α) 1ζ, 2γ, 3στ, 4α, 5β
β) ἄνδρας  ανδρισµός (ανδριάντας, άνανδρος), ἔδοξεν  δόξα (άδοξος,
παράδοξο), ὅπλοις  οπλισµός (εφοπλιστής, παροπλίζω), ἐκκλησίαν  έκκληση
(κλητήρας, έγκληµα), στρατηγοί  καταστρατήγηση (στρατηγείο, στρατήγηµα)

31

32

ΘΕΜΑ 449ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 (4351)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐπεὶ µέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίµονα͵ ἔπεµπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ
ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ µὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς
Λακεδαιµονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ
φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιµονίοις͵ παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.
Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεµψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο
κάλλιστα. Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην µὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι
δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ
ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν αὐτοὺς Ἐλευσῖνα
κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Οἱ δὲ διήλλαξαν…ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε τη συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἴχοµαι
α) ἐπιθυµῶ
2. λέγω
β) δέδοικα
3. βούλοµαι
γ) στέλλω
4. φοβοῦµαι
δ) τολµῶ
5. πέµπω
ε) φηµί
στ) ἀρνοῦµαι
ζ) ἀπέρχοµαι
Μονάδες 5
β) παραδίδωµι, ἐπιτάττω, κατοικῶ, ἐκκλησία, στρατηγός: Να αναλύσετε τις
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λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αυτοί, λοιπόν, τους συµφιλίωσαν

υπό τον όρο να έχουν ειρήνη µεταξύ τους

και να επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του, εκτός από τους Τριάκοντα και τους
Έντεκα και τους δέκα άρχοντες του Πειραιά. Αν όµως κάποιοι από αυτούς που
βρίσκονταν στην πόλη1 φοβούνταν, αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην
Ελευσίνα. Αφού αυτά ολοκληρώθηκαν2, ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευµα ενώ
(οι δηµοκρατικοί) από τον Πειραιά

αφού ανέβηκαν ένοπλοι στην Ακρόπολη,

πρόσφεραν θυσία στην Αθηνά. Και όταν κατέβηκαν, οι στρατηγοί συγκάλεσαν
την Εκκλησία του Δήµου, όπου µίλησε ο Θρασύβουλος:
1. Εννοούνται κάποιοι ολιγαρχικοί και ιδιαίτερα ορισµένοι από τους Τρισχιλίους.
2. Ή: τελείωσαν.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) 1ζ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἐπιτάττω: ἐπὶ + τάττω, κατοικῶ: κατὰ + οἰκῶ,
ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω
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ΘΕΜΑ 451ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (4406)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. οἴχοµαι
α) ἐπιθυµῶ
2. λέγω
β) δέδοικα
3. βούλοµαι
γ) στέλλω
4. φοβοῦµαι
δ) τολµῶ
5. πέµπω
ε) φηµί
στ) ἀρνοῦµαι
ζ) ἀπέρχοµαι
1

Μονάδες 5
β) παραδίδωµι, ἐπιτάττω, κατοικῶ, ἐκκλησία, στρατηγός: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) 1ζ, 2ε, 3α, 4β, 5γ
β) παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἐπιτάττω: ἐπὶ + τάττω, κατοικῶ: κατὰ + οἰκῶ,
ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ, στρατηγός: στρατὸς + ἄγω

3
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ΘΕΜΑ 452ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6299)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσµατος της εξορίας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. α) κατέβησαν, συµβουλεύω, ἠδίκησεν, σκέψασθε, ἐπολεµήσαµεν: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ποιητής, θυσία, θῦµα, ἐπιχείρηµα, γονεύς: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐποίησαν, ἔθυσαν, ἐπιχειρεῖν, γένοιτο
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
5

ενέργεια ή κατάσταση

πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν
την περιοχή του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να µετακοµίσει στην
Κόρινθο για νέα µακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). Η προσέγγιση Αθηναίων
και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι
βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των
Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές εκδηλώσεις για τον
θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό.»
3. α) κατέβησαν  κατάβαση (βήµα, παραβάτης), συµβουλεύω  συµβουλή
(σύµβουλος, συµβούλιο), ἠδίκησεν  αδίκηµα (αντιδικία, εκδίκηση), σκέψασθε 
σκέψη (απερισκεψία, διάσκεψη), ἐπολεµήσαµεν  πολεµιστής (πολέµιος,
ετοιµοπόλεµος)
β)
ενέργεια ή κατάσταση
θυσία

πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ποιητής
θῦµα
7

γονεύς

ἐπιχείρηµα
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ΘΕΜΑ 454ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6396)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Οι Αθηναίοι µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,
β) κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε τον Σωκράτη,
δ) στη µάχη της Κορωνείας (394 π.Χ.), παρατάχτηκε µε τον βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα, και να
αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισµα αυτό και µε ποια αφορµή.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία τους στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
9

Α’ ΣΤΗΛΗ
1. πενέστερος
2. προσήκει
3. περαίνω
4. προέχω γνώµῃ
5. διίηµι τὸ στράτευµα

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) αρµόζει, ταιριάζει
β) τελειώνω, ολοκληρώνω
γ) διαλύω τον στρατό
δ) σκέπτοµαι αλαζονικά
ε) υπερέχω στην ευφυΐα
στ) διατάσσω τον στρατό
ζ) φτωχότερος

Μονάδες 5
β) στράτευµα, ἐκκλησία, στρατηγός, κρίσις, σύµµαχος: Να γράψετε από ένα
ρήµα της αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Σωστή απάντηση: δ
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30: «Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη
µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους. Η προσέγγιση
Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι
Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2α, 3β, 4ε, 5γ
β) στράτευµα  στρατεύω, ἐκκλησία  ἐκκλησιάζω / ἐκκαλῶ, στρατηγός 
στρατηγῶ, κρίσις  κρίνω, σύµµαχος  συµµαχῶ

11
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ΘΕΜΑ 455ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6406)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική
κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
3. φρονητέον, ἄρχειν, πεποιήκατε, προέχειν, χρήµατα: Να γράψετε δύο οµόρριζες
λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Δεν είναι εύκολη ούτε η ειδολογική ούτε η χρονολογική κατάταξη των έργων
του Ξενοφώντα. Ορισµένα από τα έργα του συνδυάζουν γνωρίσµατα
διαφορετικών φιλολογικών ειδών.»
β) «Η χρονολόγηση των έργων του στηρίζεται σε ‘εσωτερικές µαρτυρίες’ (=
αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να χρονολογηθούν από άλλες
πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
3. φρονητέον  φρόνηση, φρόνιµος
ἄρχειν  αρχή, άναρχος
πεποιήκατε  ποίηση, ποίηµα
προέχειν  πρόσχηµα, συνέχεια
χρήµατα  χρηµατισµός, χρηµατιστήριο
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ΘΕΜΑ 457ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6407)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο
τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
Μονάδες 10
3. α) ανάγνωση, επιχείρηµα, δηµοκρατία, επισκόπηση, παρέλαση: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους ἔχοντες και
κατέβησαν ουσιαστικά (Α’ στήλη) µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’
στήλη). Δύο κατηγορίες περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕξις
α) ενέργεια ή κατάσταση
16

2. ἀναβάτης
3. σχέσις
4. κατάβασις
5. σχῆµα

β) όργανο ή µέσο ενέργειας
γ) τόπος ενέργειας
δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί: Ιστορικά (Ἑλληνικά,
Ἀγισήλαος), Σωκρατικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Συµπόσιον) και Διδακτικά (Περὶ
ἱππικῆς, Ἱέρων).»
3. α) ανάγνωση: γνῶναι / γνοίητε / γνώµῃ, επιχείρηµα: ἐπιχειρεῖν, δηµοκρατία: το
πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τις λέξεις δῆµος / δήµῳ,
επισκόπηση: σκέψασθε, παρέλαση: περιελήλασθε
β) 1α, 2ε, 3α, 4α, 5δ

18

19

ΘΕΜΑ 458ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6408)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
συµβουλεύω
-ή
παραδιδόασιν
-ις
ἄρχειν
-ή
γνῶναι
-της
ἔθυσαν
-µα
Μονάδες 5
20

β) ἀκρόπολις, σύµµαχος, περιελαύνω, παραδίδωµι, ἀπέρχοµαι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός,
Ἱέρων, Πόροι ή Περὶ Προσόδων.
«Περὶ ἱππικῆς: οδηγίες για την καλύτερη δυνατή περιποίηση και χρησιµοποίηση
των ίππων.
Ἱέρων: διάλογος ανάµεσα στον τύραννο των Συρακουσών και στον ποιητή
Σιµωνίδη για τις διαφορές στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού
πολίτη.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
συµβουλεύω
παραδιδόασιν
ἄρχειν
γνῶναι
ἔθυσαν

κατάληξη
-ή
-ις
-ή
-της
-µα

οµόρριζα ουσιαστικά
συµβουλή
παράδοσις
ἀρχή
γνώστης
θῦµα

β) ἀκρόπολις: ἄκρος (= ο πιο ψηλός) + πόλις (από συγχώνευση σε µια λέξη τής
φράσης ἄκρα πόλις), σύµµαχος: σὺν + µάχη, περιελαύνω: περὶ + ἐλαύνω,
22

παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι
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ΘΕΜΑ 460ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6409)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀκρόπολις
α) ἐπίσταµαι
2. συµβουλεύω
β) βούλοµαι
3. γιγνώσκω
γ) νοµίζω
4. προσήκει
δ) ὀχύρωµα
5. οἴοµαι
ε) ἀγνοῶ
στ) ἁρµόζει
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ζ) παραινῶ
Μονάδες 5
β) στρατηγοί, ἄνδρες, γνῶναι, κρίσις, συµµάχους: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην
έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη
εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης
της δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς
αυξανόµενης παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως
την αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) 1δ, 2ζ, 3α, 4στ, 5γ
β) στρατηγοί  καταστρατηγώ (στρατηγείο, αρχηγός), ἄνδρες  ανδρεία
(επάνδρωση, ανδρόγυνο), γνῶναι  γνώση (γνώµη, γνωστός), κρίσις  κριτής
(κριτήριο, διάκριση), συµµάχους  συµµαχία (συµµαχώ, συµµαχικός)
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ΘΕΜΑ 461ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6410)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην
εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. καταβαίνω
α) ἀγνοῶ
2. πένης
β) οἶδα
3. δίκαιος
γ) ἀναβαίνω
4. ἀνέρχοµαι
δ) ἐπίσταµαι
5. γιγνώσκω
ε) πλούσιος
στ) ἄδικος
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ζ) κατέρχοµαι
Μονάδες 5
β) θύτης, βάδην, αποδηµία, διάσκεψη, επέλαση: Να συνδέσετε τις λέξεις µε
τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1γ, 2ε, 3στ, 4ζ, 5α
β) θύτης: ἔθυσαν, βάδην: κατέβησαν, αποδηµία: δῆµος / δήµῳ, διάσκεψη:
σκέψασθε, επέλαση: περιελήλασθε
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ΘΕΜΑ 463ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6412)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Ποια δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά
βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι σήµερα και για ποιους λόγους;
Μονάδες 10
3. α) διίηµι, ἀναλογίζοµαι, σύµµαχος, παραδίδωµι, ἀπέρχοµαι: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε βάση τις
λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
ἀνήρ
-εῖος
δῆµος
-ιος
ἄστυ
-εῖος
πᾶς
-οῖος
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χρῆµα

-ικός
Μονάδες 5

33

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Τα δηµοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την
Αναγέννηση ως την εποχή µας, και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιµοποιήθηκαν
ως διδακτικά βιβλία: η Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της
περιγραφής, την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή του
µεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του ιδανικού
ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της.
Τα Ἑλληνικά είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί
και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.»
3. α) διίηµι: διὰ + ἵηµι, ἀναλογίζοµαι: ἀνὰ + λογίζοµαι, σύµµαχος: σὺν + µάχη,
παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι
β)
λέξεις
ἀνήρ
δῆµος
ἄστυ
πᾶς

κατάληξη
-εῖος
-ιος
-εῖος
-οῖος

παράγωγο επίθετο
ἀνδρεῖος
δήµιος
ἀστεῖος
παντοῖος
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χρῆµα

-ικός

χρηµατικός
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ΘΕΜΑ 464ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6413)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ὑµῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,…πρὸς
ἀλλήλους;
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
Μονάδες 10
3. α) ἀκρόπολις, σύµµαχος, περιελαύνω, παραδίδωµι, ἀπέρχοµαι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) εισιτήριο, αφροσύνη, πλούτος, διακριτικότητα, δήγµα: Να συνδέσετε τις
λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

36

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. «Εγώ» είπε «σας συµβουλεύω, άνδρες από το άστυ1, να γνωρίσετε τον εαυτό
σας2. Και µπορείτε να τον γνωρίσετε πολύ καλά, αν αναλογιστείτε για ποιον
λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε3, ώστε να επιχειρείτε να µας εξουσιάζετε4. Για
ποιον λόγο είστε εσείς πιο δίκαιοι5; Αλλά ο λαός, µολονότι είναι πιο φτωχός από
εσάς, ποτέ µέχρι τώρα δε σας αδίκησε µε σκοπό τα χρήµατά σας6· αντίθετα
εσείς, αν και είστε πλουσιότεροι από όλους, έχετε κάνει πολλές αισχρές πράξεις
µε σκοπό τα κέρδη. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε
εάν άραγε εσείς πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας.

Και ποια καλύτερη

κρίση µπορεί να υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας;
1. Ο Θρασύβουλος απευθύνεται εδώ στους ολιγαρχικούς.
2. Πιο ελεύθερα: να αποκτήσετε αυτογνωσία.
3. Ή: πρέπει να σκέφτεστε αλαζονικά.
4. Ή: να µας κυβερνάτε.
5. Εννοείται η γενική ἡµῶν (= από εµάς). («Για ποιον λόγο εσείς είστε πιο δίκαιοι από εµάς;»)
6. Πιο ελεύθερα: µε σκοπό να αποκτήσει τα χρήµατά σας.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών δέχτηκε πρόταση από το φίλο του
Πρόξενο να µετάσχει στην εκστρατεία που ετοίµασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει
τον αδελφό του, τον βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β’. Συγκροτήθηκε
εκστρατευτικό σώµα µε δέκα χιλιάδες µισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά
τη µάχη στα Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των µισθοφόρων στην Ελλάδα. H
περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί στο
Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου.»
3. α) ἀκρόπολις: ἄκρος (= ο πιο ψηλός) + πόλις (από συγχώνευση σε µια λέξη τής
φράσης ἄκρα πόλις), σύµµαχος: σὺν + µάχη, περιελαύνω: περὶ + ἐλαύνω,
παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι
β) εισιτήριο: ἀπιόντες, αφροσύνη: φρονητέον, πλούτος: πλουσιώτεροι,
διακριτικότητα: κρίσις, δήγµα: δάκνοντας
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ΘΕΜΑ 466ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6414)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) περανθέντων, ἐποίησαν, ἔθυσαν, ἐπιχειρεῖν, γνῶναι: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) διίηµι, ἀνέρχοµαι, ἀκρόπολις, στρατηγός, ἐκκλησία: Να αναλύσετε τις λέξεις
στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α) περανθέντων  απέραντος (πέρας, συµπέρασµα), ἐποίησαν  ποιητής
(προσποίηση, χειροποίητος), ἔθυσαν  θυσία (θύτης, θύµα), ἐπιχειρεῖν 
επιχείρηση (επιχείρηµα, επιχειρηµατίας), γνῶναι  γνώµη (διάγνωση, άγνωστος)
β) διίηµι: διὰ + ἵηµι, ἀνέρχοµαι: ἀνὰ + ἔρχοµαι, ἀκρόπολις: ἄκρος (= ο πιο ψηλός)
+ πόλις (από συγχώνευση σε µια λέξη τής φράσης ἄκρα πόλις), στρατηγός 
στρατὸς + ἄγω, ἐκκλησία  ἐκ + καλῶ

2
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ΘΕΜΑ 467ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6415)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του αδελφού του
Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήµο της Ερχιάς Αττικής.
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της Κορωνείας.
δ) Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας
στην πατρίδα τους.
Μονάδες 10
3. α) κατέβησαν, συµβουλεύω, σκέψασθε, ἠδίκησεν, ἐπολεµήσαµεν: Να γράψετε
από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
4

β) ποιητής, ἐπιχείρηµα, θυσία, θῦµα, γονεύς: Να κατατάξετε τις παραπάνω
οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἐποίησαν, ἐπιχειρεῖν, ἔθυσαν, γένοιτο
λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το
τι σηµαίνει η καθεµία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας

Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. β, δ, α, ε, γ
3. α) κατέβησαν  κατάβαση (βήµα, βαθµός), συµβουλεύω  συµβουλή
(σύµβουλος, συµβουλευτικός), σκέψασθε  σκέψη (σκοπός, απερίσκεπτος),
ἠδίκησεν  αδίκηµα (αδικία, διεκδίκηση), ἐπολεµήσαµεν  πολεµιστής
(καταπολέµηση, εµπόλεµος)
β)
ενέργεια ή κατάσταση
θυσία

πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσµα ενέργειας
ποιητής
θῦµα
γονεύς
ἐπιχείρηµα
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ΘΕΜΑ 469ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6418)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της στήλης Α’ µε τη σηµασία τους στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. πενέστερος
α) αρµόζει, ταιριάζει
2. προσήκει
β) τελειώνω, ολοκληρώνω
3. περαίνω
γ) διαλύω τον στρατό
4. προέχω γνώµῃ
δ) σκέπτοµαι αλαζονικά
5. διίηµι τὸ στράτευµα ε) υπερέχω στην ευφυία
στ) διατάσσω τον στρατό
ζ) φτωχότερος
8

Μονάδες 5
β) στράτευµα, ἐκκλησία, στρατηγός, κρίσις, σύµµαχος: Να γράψετε από ένα
ρήµα της αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5

9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29 και 30: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
«Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός
εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2α, 3β, 4ε, 5γ
β) στράτευµα  στρατεύω, ἐκκλησία  ἐκκλησιάζω /ἐκκαλῶ, στρατηγός 
στρατηγῶ, κρίσις  κρίνω, σύµµαχος  συµµαχῶ
10
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ΘΕΜΑ 470ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6419)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του
Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3. ἄρχειν, φρονητέον, πεποιήκατε, προέχειν, χρήµατα: Να γράψετε δύο οµόρριζες
λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10

12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30:
α) «Η χρονολόγηση των έργων του Ξενοφώντα στηρίζεται σε ‘εσωτερικές
µαρτυρίες’ (= αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που µπορούν να
χρονολογηθούν από άλλες πηγές) και στην προσεκτική µελέτη του ύφους του.»
β) «Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική του παραγωγή άρχισε, όταν
εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς.»
3. ἄρχειν  άρχοντας, αρχείο
φρονητέον  φρόνηµα, περιφρόνηση
πεποιήκατε  ποίηµα, παραποίηση
προέχειν  πρόσχηµα, προσεχής
χρήµατα  χρηµατισµός, χρηµατοδότηση
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ΘΕΜΑ 472ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6422)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το
περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) ανάγνωση, επιχείρηµα, δηµοκρατία, επισκόπηση, παρέλαση: Να
συνδέσετε τις λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τους ρηµατικούς τύπους ἔχοντες και
κατέβησαν ουσιαστικά (Α’ στήλη) µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β’
στήλη). Μία κατηγορία περισσεύει.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἕξις
α) ενέργεια ή κατάσταση
2. ἀναβάτης
β) όργανο ή µέσο ενέργειας
3. βάθρον
γ) τόπος
15

4. κατάβασις
5. σχῆµα

δ) αποτέλεσµα ενέργειας
ε) πρόσωπο που ενεργεί
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα εξής: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
«Κύρου Ἀνάβασις: Η συµµετοχή των ‘µυρίων’, δέκα χιλιάδων Ελλήνων
µισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού του βασιλιά
Αρταξέρξη του Β’ και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως τον Εύξεινο Πόντο
και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.
Κύρου Παιδεία: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κύρου του Μεγάλου. Ο
Ξενοφών αλλάζει ιστορικά στοιχεία και επινοεί περιστατικά για να προβάλει τις
δικές του ιδέες σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση
του οικογενειακού περιβάλλοντος.»
3. α) ανάγνωση: γνῶναι / γνοίητε / γνώµῃ, επιχείρηµα: ἐπιχειρεῖν, δηµοκρατία: το
πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τις λέξεις δῆµος / δήµῳ,
επισκόπηση: σκέψασθε, παρέλαση: περιελήλασθε
β) 1α, 2ε, 3γ, 4α, 5δ
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ΘΕΜΑ 473ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6427)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο
επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
συµβουλεύω
-ή
παραδιδόασιν
-ις
ἄρχειν
-ή
γνῶναι
-της
ἔθυσαν
-µα
Μονάδες 5
β) ἀκρόπολις, σύµµαχος, περιελαύνω, παραδίδωµι, ἀπέρχοµαι: Να αναλύσετε
19

τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

20

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Ο Ξενοφών, παρά το θαυµασµό του για τον
Θουκυδίδη και την προφανή φιλοδοξία του να συνεχίσει το έργο του στα
Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη βαθειά φιλοσοφηµένη πολιτική
σκέψη του µεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια όµως και την ακρίβεια
στην έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε µια ξεκάθαρη εικόνα των
πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της
δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς αυξανόµενης
παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως την
αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι
συµβουλεύω
παραδιδόασιν
ἄρχειν
γνῶναι
ἔθυσαν

κατάληξη
-ή
-ις
-ή
-της
-µα

οµόρριζα ουσιαστικά
συµβουλή
παράδοσις
ἀρχή
γνώστης
θῦµα
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β) ἀκρόπολις: ἄκρος (= ο πιο ψηλός) + πόλις (από συγχώνευση σε µια λέξη τής
φράσης ἄκρα πόλις), σύµµαχος: σὺν + µάχη, περιελαύνω: περὶ + ἐλαύνω,
παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι
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ΘΕΜΑ 475ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6428)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀκρόπολις
α) ἐπίσταµαι
2. συµβουλεύω
β) βούλοµαι
3. γιγνώσκω
γ) νοµίζω
4. προσήκει
δ) ὀχύρωµα
5. οἴοµαι
ε) ἀγνοῶ
στ) ἁρµόζει
ζ) παραινῶ
Μονάδες 5
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β) στρατηγοί, ἄνδρες, γνῶναι, κρίσις, συµµάχους: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από
τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο Ξενοφών
έµεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες. Παρά την
αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της αθηναϊκής
δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των
τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της
εξουσίας. Επίσης παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την
πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της
Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και
αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή
της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το
λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους: ‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε
κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για
να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις·
τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι
που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν
καταλάβει την ακρόπολη της Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν
είχαν νικηθεί από κανένα— από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που
είχαν αδικήσει’ (5.4.1. Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1δ, 2ζ, 3α, 4στ, 5γ
β) στρατηγοί  καταστρατήγηση (στρατηγία, στρατηγική), ἄνδρες  ανδρείος
(ανδριάντας, ανδροκρατία), γνῶναι  γνώση (αναγνώστης, γνώµονας), κρίσις 
κριτήριο (ανακριτής, διακριτικός), συµµάχους  συµµαχία (διαµάχη,
26

µαχητικότητα)
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ΘΕΜΑ 476ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6430)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη
Ρωµαϊκή εποχή;
β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α’ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β’ στήλη.
Δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. καταβαίνω
α) ἀγνοῶ
2. πένης
β) οἶδα
3. δίκαιος
γ) ἀναβαίνω
4. ἀνέρχοµαι
δ) ἐπίσταµαι
5. γιγνώσκω
ε) πλούσιος
στ) ἄδικος
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ζ) κατέρχοµαι
Μονάδες 5
β) θύτης, βάδην, αποδηµία, διάσκεψη, επέλαση: Να συνδέσετε τις λέξεις µε
τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. α) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32-33: «Η αναγνώριση της συγγραφικής προσφοράς
του Ξενοφώντος δυνάµωνε µε το πέρασµα του χρόνου. Οι φιλόλογοι της
Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τον κατέτασσαν σταθερά µαζί µε τους
µεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.
Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί
είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την
απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων
και των ενδιαφερόντων του. Οι χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ
µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν
είναι απόλυτα θεµελιωµένοι. Η παρεµβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείµενό
του και το απλοποιηµένο αττικό ιδίωµα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη) προετοιµάζουν την Κοινή της ελληνιστικής εποχής.»
β) Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31: Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ιστορικών έργων του Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου
411-362 π.Χ.
3. α) 1γ, 2ε, 3στ, 4ζ, 5α
β) θύτης: ἔθυσαν, βάδην: κατέβησαν, αποδηµία: δῆµος / δήµῳ, διάσκεψη:
σκέψασθε, επέλαση: περιελήλασθε
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ΘΕΜΑ 478ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6432)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα Ἑλληνικά.
Μονάδες 10
3. α) διίηµι, ἀναλογίζοµαι, σύµµαχος, ἀπέρχοµαι, παραδίδωµι: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε βάση τις
λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο
ἀνήρ
-εῖος
δῆµος
-ιος
ἄστυ
-εῖος
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πᾶς
χρῆµα

-οῖος
-ικός
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
α) Τα Ἑλληνικά εντάσσονται στην κατηγορία των ιστορικών έργων του
Ξενοφώντα και αναφέρονται στα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.
β) Στην κατηγορία των ιστορικών έργων ανήκουν τα ακόλουθα: Κύρου Ἀνάβασις,
Ἀγησίλαος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. α) διίηµι: διὰ + ἵηµι, ἀναλογίζοµαι: ἀνὰ + λογίζοµαι, σύµµαχος: σὺν + µάχη,
ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι, παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι
β)
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
ἀνήρ
-εῖος
ἀνδρεῖος
δῆµος
-ιος
δήµιος
ἄστυ
-εῖος
ἀστεῖος
πᾶς
-οῖος
παντοῖος
χρῆµα
-ικός
χρηµατικός
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ΘΕΜΑ 479ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. (6433)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας µὲν διῆκε τὸ στράτευµα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· Ὑµῖν͵
ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συµβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑµᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν
γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑµῖν µέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡµῶν ἄρχειν
ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὢν οὐδὲν
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν· ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν
προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ ἀνδρείᾳ ὑµῖν µέγα φρονητέον· καὶ τίς ἂν καλλίων
κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεµήσαµεν πρὸς ἀλλήλους; Ἀλλὰ γνώµῃ φαίητ΄ ἂν
προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήµατα καὶ συµµάχους
Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ
Λακεδαιµονίοις δὴ οἴεσθε µέγα φρονητέον εἶναι; Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ οὕτω κἀκεῖνοι ὑµᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικηµένῳ τούτῳ δήµῳ οἴχονται ἀπιόντες;
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης…οἴχονται ἀπιόντες;
Μονάδες 30
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
Μονάδες 10
3. α) ἀκρόπολις, σύµµαχος, περιελαύνω, παραδίδωµι, ἀπέρχοµαι: Να αναλύσετε
τις λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) εισιτήριο, αφροσύνη, πλούτος, διακριτικότητα, δήγµα: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5

36

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Επειδή δεν έχετε καµιά σχέση µε τη δικαιοσύνη, εξετάστε εάν άραγε εσείς
πρέπει να καυχιέστε για την ανδρεία σας. Και ποια καλύτερη κρίση µπορεί να
υπάρξει γι’ αυτό παρά από το πώς πολεµήσαµε µεταξύ µας; Αλλά µπορείτε να
ισχυριστείτε ότι υπερέχετε ως προς την ευφυΐα
τείχος

εσείς που, αν και είχατε και

και όπλα και χρήµατα και τους Πελοποννησίους ως συµµάχους, έχετε

νικηθεί από εκείνους που δεν

είχαν τίποτε από αυτά;

Αλλά µήπως νοµίζετε

πως πρέπει να καυχιέστε λόγω των Λακεδαιµονίων; Πώς (είναι δυνατό), αφού
αυτοί,

όπως ακριβώς (µερικοί άνθρωποι)

δαγκώνουν, αφού τα δέσουν µε περιλαίµιο,

παραδίνουν τα σκυλιά που
έτσι και εκείνοι,

αφού σας

παρέδωσαν σε αυτόν τον αδικηµένο λαό, σηκώθηκαν και έφυγαν;
2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς.»
3. α) ἀκρόπολις: ἄκρος (= ο πιο ψηλός) + πόλις (από συγχώνευση σε µια λέξη τής
φράσης ἄκρα πόλις), σύµµαχος: σὺν + µάχη, περιελαύνω: περὶ + ἐλαύνω,
παραδίδωµι: παρὰ + δίδωµι, ἀπέρχοµαι: ἀπὸ + ἔρχοµαι
β) εισιτήριο: ἀπιόντες, αφροσύνη: φρονητέον, πλούτος: πλουσιώτεροι,
διακριτικότητα: κρίσις, δήγµα: δάκνοντας
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ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6435)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα, όπου ασχολήθηκε µε το συγγραφικό του
έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) ὀµωµόκατε, χρῆσθαι, χρόνῳ, µισθοῦσθαι, φίλους: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) εὔορκος, ἐκκλησία, πανδηµεί, ἀποκτείνω, εἰσπέµπω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στην Ελευσίνα3 στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του4.
1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) ὀµωµόκατε  συνωµοσία (ορκωµοσία, συνωµότης), χρῆσθαι  χρήση
(χρήσιµος, χρήµα), χρόνῳ  σύγχρονος (ηµίχρονο, χρονόµετρο), µισθοῦσθαι 
µίσθωση (µίσθωµα, µισθωτής), φίλους  φιλία (προσφιλής, φιλοξενία)
β) εὔορκος: εὖ (επίρρηµα) + ὅρκος, ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ, πανδηµεί (επίρρηµα του
επιθέτου πάνδηµος): πᾶς + δῆµος , ἀποκτείνω: ἀπὸ + κτείνω, εἰσπέµπω: εἰς +
πέµπω
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ΘΕΜΑ 482ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6436)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του
Ξενοφώντα:
α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα, όπου ασχολήθηκε µε το συγγραφικό του
έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του, στον Σκιλλούντα, και να
µετακοµίσει στην Κόρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, µετά από την
άρση του ψηφίσµατος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και ∆ιόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό
στρατό.
Μονάδες 10
3. α) παραβῆναι, ἐπιδεῖξαι, εὔορκοι, ἐπολιτεύοντο, ἔπεισαν: Να γράψετε από µία
οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για
καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) ανδρεία, αξίωση, κατάσταση, εκποµπή, δηµοκρατία: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
4

Μονάδες 5

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. β, α, γ, δ, ε
3. α) παραβῆναι  παράβαση (παραβάτης, απαράβατος), ἐπιδεῖξαι  επίδειξη
(επιδεικτικός, αυταπόδεικτος), εὔορκοι  ορκωτός (ένορκος, επιορκία),
ἐπολιτεύοντο  πολίτευµα (πολιτεία, αντιπολίτευση), ἔπεισαν  (η) πειθώ
(πείσµα, πειστήριο)
β) ανδρεία: ἄνδρες, αξίωση: ἀξιῶ, κατάσταση: καταστησάµενοι / ἀνέστησε,
εκποµπή: εἰσπέµψαντες, δηµοκρατία: το πρώτο συνθετικό συγγενεύει
ετυµολογικά µε τις λέξεις πανδηµεὶ / δῆµος

6
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ΘΕΜΑ 484ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6437)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
(394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την
απόφαση.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία τους στη Β’
στήλη. Δύο στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν α) συγγενείς
2. καταστησάµενοι ἀρχὰς
β) όσοι έχουν ανάγκη
3. εἰς λόγους ἐλθόντας
γ) άρχισε η λειτουργία
4. ἀναγκαῖοι
δ) κρατώ κακία
5. µνησικακῶ
ε) αφού εγκατέστησαν νέους άρχοντες
στ) όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις
ζ) έλυσε τη συνεδρίαση
Μονάδες 5
β) νόµος, ἐκκλησία, στρατηγός, ἀρχή, φίλος: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
8

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στην Ελευσίνα3 στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του4.
1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29 και 30: «O Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
«Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιµετωπισθεί ο νέος κοινός
εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσµατος για εξορία του
συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους
γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιµητικές
εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνοµα του πατέρα του ήταν πολύ
γνωστό.»
3. α) 1ζ, 2ε, 3στ, 4α, 5δ
9

β) νόµος  νοµίζω, ἐκκλησία  ἐκκλησιάζω / ἐκκαλῶ, στρατηγός  στρατηγῶ,
ἀρχή  ἄρχω, φίλος  φιλῶ
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ΘΕΜΑ 485ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6438)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε
τους τίτλους των έργων µιας κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. παραβῆναι, ἀνέστησε, στρατευσάµενοι, ἀναγκαίους, συναλλαγῆναι: Να
γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές
ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 30-31:
«Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συγγραφική παραγωγή του Ξενοφώντα άρχισε,
όταν εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Πιθανότατα προηγήθηκαν τα λεγόµενα ιστορικά έργα του, όταν οι
εντυπώσεις και τα βιώµατά του από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα,
ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς ‘Σωκρατικούς’ που
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα µετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους
και τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα και
θεσµούς. Η ευρύτητα και η ποικιλία των ενδιαφερόντων του φαίνεται στους
τίτλους και τα θέµατα των έργων που έχουν διασωθεί.»
Ιστορικά έργα είναι τα ακόλουθα: Κύρου Ἀνάβασις, Ἑλληνικά, Ἀγισήλαος,
Λακεδαιµονίων Πολιτεία, Κύρου Παιδεία.
3. παραβῆναι  παράβαση (παραβάτης, παραβατικός), ἀνέστησε  ανάσταση
(ανάστηµα, ανάστατος), στρατευσάµενοι  στράτευµα (στράτευση, εκστρατεία),
ἀναγκαίους  ανάγκη (αναγκαιότητα, αναγκάζω), συναλλαγῆναι  συναλλαγή (
συνάλλαγµα, αδιάλλακτος)
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ΘΕΜΑ 487ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6439)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά
το περιεχόµενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
Μονάδες 10
3. α) συνωµοσία, παραβατικός, δηµοκρατία, παράδειγµα, διαταραχή: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν
ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀκούσαντες
-ή
χρῆσθαι
-ις
ἐπολιτεύοντο
-εία
ἀνέστησε
-ις
ἀξιῶ
-µα
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31:
Τα σωκρατικά έργα του Ξενοφώντα είναι τα ακόλουθα: Ἀπολογία Σωκράτους,
Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Συµπόσιον, Οἰκονοµικός.
«Ἀπολογία Σωκράτους: (διαφορετική εκδοχή από την ‘Απολογία’ του
Πλάτωνος). Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει
την ηθική του και τη σοφία του.
Οἰκονοµικός: Ο Ισχόµαχος εκθέτει στον Σωκράτη τις απόψεις του για τη
διαχείριση του νοικοκυριού και του αγροκτήµατος.»
3. α) συνωµοσία: ὀµωµόκατε / ὀµόσαντες, παραβατικός: παραβῆναι, δηµοκρατία:
το πρώτο συνθετικό συγγενεύει ετυµολογικά µε τις λέξεις πανδηµεὶ / δῆµος,
παράδειγµα: ἐπιδεῖξαι, διαταραχή: ταράττεσθαι
β)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀκούσαντες
-ή
ἀκοή
χρῆσθαι
-ις
χρῆσις
ἐπολιτεύοντο
-εία
πολιτεία
16

ἀνέστησε
ἀξιῶ

-ις
-µα

ἀνάστασις
ἀξίωµα
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ΘΕΜΑ 488ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6440)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς
αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.;
Μονάδες 10
3. α) ἐπιδείκνυµι, εὔορκος, καθίσταµαι, στρατηγός, ἐµµένω: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
β) Να σχηµατίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής µε βάση τις
λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται.
λέξεις
κατάληξη παράγωγο επίθετο
ἀρχή
-αῖος
χρόνος
-ιος
λόγος
-ικός
ἄλλος
-οῖος
νόµος
-ιµος
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 31-32: «Με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην
έκφρασή του, µε την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυµίζει ικανό
‘ρεπόρτερ’ και την ιδεολογική του συνέπεια ο Ξενοφών έδωσε µια ξεκάθαρη
εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης
της δύναµης της Σπάρτης και, στη συνέχεια, της Θήβας, της συνεχώς
αυξανόµενης παρέµβασης του βασιλιά της Περσίας στα ελληνικά πράγµατα ως
την αµφίρροπη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) όπου φάνηκε καθαρά η
αποδυνάµωση όλων των ιστορικών ‘πόλεων-κρατών’ της Ελλάδας.»
3. α) ἐπιδείκνυµι: ἐπὶ + δείκνυµι, εὔορκος: εὖ (επίρρηµα) + ὅρκος, καθίσταµαι: κατὰ
+ ἵσταµαι (κατά τη σύνθεση συνέβη έκθλιψη και δάσυνση), στρατηγός: στρατὸς +
ἄγω, ἐµµένω: ἐν + µένω
β)
λέξεις
ἀρχή
χρόνος

κατάληξη
-αῖος
-ιος

παράγωγο επίθετο
ἀρχαῖος
χρόνιος
19

λόγος
ἄλλος
νόµος

-ικός
-οῖος
-ιµος

λογικός
ἀλλοῖος
νόµιµος
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ΘΕΜΑ 490ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6441)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την
«παράβαση των όρκων»;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α’ µε τη σηµασία της στη στήλη Β’. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ὄµνυµι
α) όλοι µαζί
2. πρὸς τοῖς ἄλλοις β) ζω ως πολίτης
3. εὔορκος
γ) παραβαίνω τους όρκους
4. πανδηµεί
δ) επίορκος
5. πολιτεύοµαι
ε) ορκίζοµαι
στ) εκτός από τα άλλα
ζ) αυτός που τηρεί τον όρκο του
Μονάδες 5
β) εὔορκος, ἐκκλησία, πανδηµεί, ἀποκτείνω, εἰσπέµπω: Να αναλύσετε τις
λέξεις στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, ο Ξενοφών αποδοκιµάζει
έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους
Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την ήττα τους από τους
Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε
Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο τους και παρέβησαν τους όρκους τους:
‘Πολλά παραδείγµατα θα µπορούσε κανένας ν’ αναφέρει από την ιστορία και
των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι θεοί δεν αφήνουν
ατιµώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις· τώρα ωστόσο θα µιλήσω µόνο
για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιµόνιοι που είχαν ορκιστεί ν’ αφήσουν
τις πόλεις ανεξάρτητες και µολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της
Θήβας, τιµωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα—
από µόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει’ (5.4.1.
Μετάφραση Ρόδη Ρούφου).»
3. α) 1ε, 2στ, 3ζ, 4α, 5β
β) εὔορκος: εὖ (επίρρηµα) + ὅρκος, ἐκκλησία: ἐκ + καλῶ, πανδηµεί (επίρρηµα του
επιθέτου πάνδηµος): πᾶς + δῆµος, ἀποκτείνω: ἀπὸ + κτείνω, εἰσπέµπω: εἰς + πέµπω
22

23

ΘΕΜΑ 491ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6442)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του έργου του
στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;
Μονάδες 10
3.α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την
κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀκούσαντες
-ή
χρῆσθαι
-ις
ἐπολιτεύοντο
-εία
ἀνέστησε
-ις
ἀξιῶ
-µα
Μονάδες 5
β) χρόνῳ, δέοι, στρατηγούς, ἔπεισαν, δῆµος: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 33: «Στη ρωµαϊκή εποχή ξεχώρισαν τον Ξενοφώντα
από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. και γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία
γύρω από τον Σωκράτη αλλά και για την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα
των νοηµάτων, την ποικιλία των θεµάτων και των ενδιαφερόντων του. Οι
χαρακτηρισµοί ‘ἀττικὴ µέλισσα’ και ‘ἀττικὴ µοῦσα’ δείχνουν τον θαυµασµό των
µελετητών του για τη γλώσσα του αλλά δεν είναι απόλυτα θεµελιωµένοι.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
ἀκούσαντες
-ή
χρῆσθαι
-ις
ἐπολιτεύοντο
-εία
ἀνέστησε
-ις
ἀξιῶ
-µα

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀκοή
χρῆσις
πολιτεία
ἀνάστασις
ἀξίωµα

β) χρόνῳ  χρόνιος (διαχρονικός, χρονοτριβή), δέοι  δέηση (ένδεια, ενδεής),
στρατηγούς  στρατήγηµα (στρατηγώ, στρατηγικός), ἔπεισαν  (η) πειθώ
(απείθεια, αµετάπειστος), δῆµος  δηµότης (επιδηµία, δηµεύω)
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ΘΕΜΑ 493ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6443)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη
µόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. α) νόµος, ἐκκλησία, στρατηγός, ἀρχή, φίλος: Να γράψετε από ένα ρήµα της
αρχαίας ελληνικής οµόρριζο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του
κειµένου.
Μονάδες 5
β) παράδειγµα, άχρηστος, βάθρο, επιµίσθιο, πειθήνιος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις
οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «O Ξενοφών γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.)
στον δήµο της Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος
κτηµατίας. Ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και διατήρησε σʹ όλη του τη ζωή την
αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήµατος.
Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων, µαζί µε άλλους εύπορους νέους της εποχής
του, γνωρίστηκε µε τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα
ταραγµένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου ως την ήττα του 404 π.Χ., την
άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 403 π.Χ.»
3. α) νόµος  νοµίζω, ἐκκλησία  ἐκκλησιάζω / ἐκκαλῶ, στρατηγός  στρατηγῶ,
ἀρχή  ἄρχω, φίλος  φιλῶ
β) παράδειγµα: ἐπιδεῖξαι, άχρηστος: χρῆσθαι, βάθρο: παραβῆναι, επιµίσθιο:
µισθοῦσθαι, πειθήνιος: ἔπεισαν
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ΘΕΜΑ 494ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. (6444)
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οὐ µέντοι γε ὑµᾶς͵ ὦ ἄνδρες͵ ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀµωµόκατε παραβῆναι οὐδέν͵ ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. Εἰπὼν δὲ
ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα͵ καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι͵ ἀλλὰ τοῖς νόµοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι͵ ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ τότε µὲν ἀρχὰς καταστησάµενοι
ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους µισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι͵
στρατευσάµενοι πανδηµεὶ ἐπ΄ αὐτοὺς τοὺς µὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους
ἐλθόντας ἀπέκτειναν͵ τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέµψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους
ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀµόσαντες ὅρκους ἦ µὴν µὴ µνησικακήσειν͵ ἔτι καὶ νῦν
ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Εἰπὼν δὲ ταῦτα…ἐµµένει ὁ δῆµος.
Μονάδες 30
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο
ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας
την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
ἀνέστησε
-ις
συναλλαγῆναι
-µα
µισθοῦσθαι
-τής
ἀκούσαντες
-ή
ἔπεισαν
-ώ
Μονάδες 5
β) ἄνδρες, ὅσιοι, λόγους, ἀπέκτειναν, ὅρκους: Να γράψετε από µία οµόρριζη
λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις
παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόµοια
καµιά ταραχή,

και ότι δεν έπρεπε να δηµιουργήσουν

αλλά να εφαρµόζουν τους παλαιούς νόµους,

έλυσε τη

συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήµου. Και τότε, αφού εγκατέστησαν άρχοντες1,
ζούσαν οµαλή πολιτική ζωή.
ήταν

στην Ελευσίνα

3

Αργότερα όµως2,

όταν άκουσαν ότι αυτοί που

στρατολογούσαν ξένους µισθοφόρους,

αφού

εκστράτευσαν εναντίον τους µε όλες τις δυνάµεις τους, τους στρατηγούς τους,
όταν ήρθαν για διαπραγµατεύσεις,
έστειλαν σε

τους σκότωσαν,

ενώ τους άλλους, αφού

αυτούς τους φίλους και τους συγγενείς τους,

συµφιλιωθούν. Και αφού ορκίστηκαν
παλαιά αδικήµατα,

τους έπεισαν να

ότι στ’ αλήθεια δε θα θυµούνται τα

ακόµη και τώρα ζουν µαζί (αρµονικά) ως πολίτες

και ο

λαός µένει πιστός στους όρκους του .
4

1. Εννοείται ότι οι νέοι άρχοντες αναδείχθηκαν δηµοκρατικά.
2. Δηλαδή το 401 π.Χ.
3. Πιο ελεύθερα: οι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στην Ελευσίνα.
4. Ή: οι δηµοκρατικοί µένουν πιστοί στους όρκους τους.

2. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 29: «Ο Ξενοφών, έµπειρος στρατιωτικός πλέον,
παρέµεινε για σύντοµο χρονικό διάστηµα στη Θράκη ως µισθοφόρος του βασιλιά
Σεύθη των Οδρυσών και κατόπιν ήλθε σε επαφή µε τις µονάδες του
σπαρτιατικού στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399 π.Χ.). O βασιλιάς
Αγησίλαος ανέλαβε την ηγεσία των µονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε µαζί µε τον
σπαρτιατικό στρατό, στη µάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου
αντισπαρτιατικού συνασπισµού, στον οποίο πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η
Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς
για τους επινίκιους πανηγυρισµούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την
Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη.»
3. α)
ρηµατικοί τύποι κατάληξη
ἀνέστησε
-ις
συναλλαγῆναι
-µα
µισθοῦσθαι
-τής
ἀκούσαντες
-ή

οµόρριζα ουσιαστικά
ἀνάστασις
συνάλλαγµα
µισθωτής
ἀκοή
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ἔπεισαν

-ώ

(ἡ) πειθώ

β) ἄνδρες  ανδρεία (ανδράποδο, αύτανδρος), ὅσιοι  οσιότητα
(ανοσιούργηµα, αφοσίωση), λόγους  πρόλογος (λόγιος, λογική), ἀπέκτειναν 
αυτοκτονία (εντοµοκτόνο, πατροκτόνος), ὅρκους  ένορκος (ψευδορκία,
ορκωµοσία)
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