
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ 

ἥκοιεν εἶπον 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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται».  

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λόγῳ, ἄλλοι, μακρά, φυγάδας, γῆν.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του  

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 



ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

                   Α       Β 

1. ὑπεδέχοντο α. αόρατος 

2. ἐπεσκεύαζεν β. κατάληψη 

3. ἴδοι γ. περιοχή 

4. συλλεγῶσιν δ. αποσκευή  

5. Καταλιπὼν ε. αποδεκτός 

 ζ. υπόλοιπο 

 η. διαλογή 

Μονάδες 10 

8.   Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α                                           Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

       τον Αγησίλαο 

α. μετά το έτος 355 π.Χ. 



2.   Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3.  Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

      διαθέτει 

4.  Ο Ξενοφώντας αποδίδει την   ήττα    

των Σπαρτιατών από τους 

Θηβαίους   

5.  Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν  

     διακρίνεται από 

 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θηβαίων. 

γ.  στην οργή των θεών. 

δ.  στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού 

συνασπισμού. 

ε.  τη διεισδυτικότητα του έργου του Θουκυδίδη. 

ζ.   την περίτεχνη διατύπωση. 

η.  το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

                 Α             Β 

1. συμφορά α. φοβερός 

β. ανυπόφορος 

2. ἄστυ α. αστικοποίηση 

β. άστατος 

3. ἔδοξε α. δώρο 

β. δογματικός 

4. κρατήσαντες α. αυτοκράτορας 

β. κράμα 

5. ἐκκλησίαν α. απόκλιση 

β. επίκληση 

Μονάδες 10 

8.   Να κατατάξετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το  

       παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):  

 



α.  Ο Θουκυδίδης τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη 

κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου.  

β.  Στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου ο Θουκυδίδης προσβλήθηκε από 

τον λοιμό που εξόντωσε το 1/3 του πληθυσμού της Αττικής.  

γ.  Ο Ξενοφώντας πέθανε αφήνοντας πίσω του εκτεταμένο και πολυσχιδές συγγραφικό 

έργο. 

δ.  Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έληξε μετά την ήττα της Αθήνας στους Αιγός       

ποταμούς. 

ε.  Ο Ξενοφώντας τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στη μάχη της 

Κορώνειας εναντίον του αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο 

πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. 

1 -  2 -  3 -  4 -  5 - 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 πλέουσιν: Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν τον………………..των πλοίων από το   

λιμάνι του Πειραιά. 

 εἰδώς: Η……………….. για τον ξαφνικό θάνατο του ηθοποιού προκάλεσε θλίψη σε  

όλους.  

 πλείους: Η δημοκρατία στηρίζεται στην αρχή της ……………….. . 

 συλλεγῶσιν: Δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιο ρούχο να………………..από τη 

βιτρίνα! 

 παραγγέλλων: Σε συμβουλεύω να……………….. αμέσως την κλοπή του αυτοκινήτου 

στην αστυνομία. 

Μονάδες 10 



8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να  συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1.   Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των    

έργων του Ξενοφώντα. 

β.   σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα   

τυράννων στην Αθήνα. 

δ.  την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 

403 π.Χ. 

ε.  ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.    σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.   πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἔφυγον, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 Οι ληστές βρήκαν έξοδο ………………….. από την τράπεζα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί 

από κανέναν. 

 Για την .................... επεισοδίων ο αγώνας πραγματοποιήθηκε χωρίς θεατές.  

 Το ……………….. ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 Προσφέρει συχνά εθελοντική βοήθεια σε ένα ……………….. ζώων της περιοχής της.  

 Δεν μου μιλά καθόλου, με ……………….. συνεχώς.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 



2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του.  

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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 εἶπaν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτων δὲ ὄντων … ἀλλὰ τοὺς 

ἐφόρους». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: σχολείο, διατήρηση, έλλειψη, κυριότητα, 

δημοκρατία. 

Μονάδες 10 

 8.    Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

         να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 



β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών.  

2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου ζούσε 

μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς προσδιορισμούς 

της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που 

εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αδιαφορία, ουσία, ενιαίος, ανεπίτρεπτος, 

αλληγορία. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε τον 

Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

διαθέτει 

4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα 

των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν 

α. μετά το έτος 355 π.Χ.  

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) 

εναντίον των Θηβαίων. 

γ. στην οργή των θεών. 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού 

συνασπισμού. 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του 

Θουκυδίδη. 



διακρίνεται από ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

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 νυκτός 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκπομπή, εγκατάλειψη, μακρόθυμος, απώλεια, 

εξοικείωση. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα  σε 



βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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 εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτων δὲ ὄντων … ἀλλὰ τοὺς 

ἐφόρους». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή  

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 

1. βουλόμενοι α. βουλιμία 

β. βούληση 

2. πέμψαι α. πομπός 

β. πέψη 

3. πλείω α. πλεύση 

β. πλεονέκτης 

4. καλεῖν α. κλήση 

β. καλλιέργεια 



5. σπένδεσθαι α. σπουδές 

β. σπονδή 

 Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε  κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 403  

π.Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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 εἶπον 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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: καταφύγιο, διαίρεση, επεξεργασία, 

μεταδοτικός, καθηγητής. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών.  



2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς προσδιορισμούς 

της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που 

εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: κινδύνοις, θάλατταν, φίλον, δέχεσθαι, ἡμέραν. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη στην 

Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 



θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά 

του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 γενομένοις: Η ……………… του είχε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 

 νομίζοντας: Ο πατέρας του έχει μια συλλογή με σπάνια ασημένια ……………… 

 ὄχλος: Είναι τόσο ……………… που εκνευρίζομαι κάθε φορά που τον βλέπω. 

 μέλλειν:  Η ……………… τύχη της ομάδας μας εξαρτάται από τον καινούργιο 

προπονητή της. 

 λέγων: Η καθηγήτρια ζήτησε από τον απουσιολόγο τον ……………… των μαθητών και 

μαθητριών που συμμετέχουν στην εκδρομή του σχολείου. 

Μονάδες 10 

 

 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 

στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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, 

ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. γνοὺς α. αγνός 

2. βιωτόν β. παράδοξος 

3. φανερῶς γ. αμφίβιο 

4. συνδοκοῦν δ. άγνοια 

5. ἔφη ε. δράση 

 ζ. διάφανος 

 η. διαφήμιση 

Μονάδες 10 

 

 

 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας  

α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση Αθηναίων και 

Σπαρτιατών εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  

δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την 

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεςτιςατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυηάντιον καὶ Καλχθδόνα. Oἱ δ’ αὐτὸν 

ὑπεδζχοντο, τοὺσ τῶν Ἀκθναίων φρουροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀφζντεσ· οἱ δὲ προδόντεσ 

Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυηάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰσ τὸν Πόντον, ὕςτερον δ’ εἰσ Ἀκινασ καὶ ἐγζνοντο 

Ἀκθναῖοι. Λφςανδροσ δὲ τοφσ τε φρουροὺσ τῶν Ἀκθναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι 

Ἀκθναῖον, ἀπζπεμπεν εἰσ τὰσ Ἀκινασ, διδοὺσ ἐκεῖςε μόνον πλζουςιν ἀςφάλειαν, ἄλλοκι δ’ 

οὔ, εἰδὼσ ὅτι ὅςῳ ἂν πλείουσ ςυλλεγῶςιν εἰσ τὸ ἄςτυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, κᾶττον τῶν 

ἐπιτθδείων ἔνδειαν ἔςεςκαι. Καταλιπὼν δὲ Βυηαντίου καὶ Καλχθδόνοσ Σκενζλαον ἁρμοςτὴν 

Λάκωνα, αὐτὸσ ἀποπλεφςασ εἰσ Λάμψακον τὰσ ναῦσ ἐπεςκεφαηεν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτθδείων ἔνδειαν ἔςεςκαι».  

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, να γράψετε ζνα ομόρριζο 

ουσιαστικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ, απλό ι ςφνκετο: ἔπλει, ὑπεδζχοντο, ἴδοι, εἰδώς, 

Καταλιπών.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα επειδι 

α. ςυντάχκθκε με το μζροσ των Σπαρτιατϊν ςτθ 

μάχθ τθσ Κορϊνειασ  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από τουσ 

Σπαρτιάτεσ το 424 π.Χ. 

γ. ςυμμετείχε ςτθ μάχθ των Λεφκτρων το 371 π.Χ.  

2. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλλθνικὰ 

α. ζχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. ζχει ιςτορικό περιεχόμενο.  

γ. ζχει φιλοςοφικό περιεχόμενο.  



3. Ο Ξενοφϊντασ διζκετε  α. ςαφινεια και απόλυτθ ακρίβεια ςτθν ζκφραςι 

του. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

γ. τθ ρθτορικι δεινότθτα των ςοφιςτϊν.  

4. Ο Ξενοφϊντασ μζνοντασ 

ςτακερόσ ςτισ ιδζεσ του  

α. επιδοκιμάηει τα μειονεκτιματα και τισ ακρότθτεσ 

τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

γ. δικαιολογεί τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα 

τθσ τυραννικισ εξουςίασ. 

5. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλλθνικὰ  

α.  είναι το μόνο ιςτορικό ςφγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 431-404 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων».  

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: νυκτός, μακρῶν, μόνον, πολύ, αὐτοί.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε 

από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

α. Περικλή.  

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  



Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  
γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λφςανδροσ δὲ τοφσ τε φρουροὺσ τῶν Ἀκθναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀκθναῖον, 

ἀπζπεμπεν εἰσ τὰσ Ἀκινασ, διδοὺσ ἐκεῖςε μόνον πλζουςιν ἀςφάλειαν, ἄλλοκι δ’ οὔ, εἰδὼσ 

ὅτι ὅςῳ ἂν πλείουσ ςυλλεγῶςιν εἰσ τὸ ἄςτυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, κᾶττον τῶν ἐπιτθδείων ἔνδειαν 

ἔςεςκαι. Καταλιπὼν δὲ Βυηαντίου καὶ Καλχθδόνοσ Σκενζλαον ἁρμοςτὴν Λάκωνα, αὐτὸσ 

ἀποπλεφςασ εἰσ Λάμψακον τὰσ ναῦσ ἐπεςκεφαηεν. Ἐν δὲ ταῖσ Ἀκιναισ τῆσ Παράλου 

ἀφικομζνθσ νυκτὸσ ἐλζγετο ἡ ςυμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶσ διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν 

εἰσ ἄςτυ διῆκεν, ὁ ἕτεροσ τῷ ἑτζρῳ παραγγζλλων· ὥςτ’ ἐκείνθσ τῆσ νυκτὸσ οὐδεὶσ ἐκοιμικθ, 

οὐ μόνον τοὺσ ἀπολωλότασ πενκοῦντεσ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτοφσ, πείςεςκαι 

νομίηοντεσ οἷα ἐποίθςαν Μθλίουσ τε Λακεδαιμονίων ἀποίκουσ ὄντασ, κρατιςαντεσ 

πολιορκίᾳ, καὶ Ἱςτιαιζασ καὶ Σκιωναίουσ καὶ Τορωναίουσ καὶ Αἰγινιτασ καὶ ἄλλουσ πολλοὺσ 

τῶν Ἑλλινων. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἐν δὲ ταῖσ Ἀκιναισ … πολλοὺσ τῶν 

Ἑλλινων».  

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Α την ετυμολογικά συγγενή 

τησ νεοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Β. 

Α Β 

1. ἄςτυ α. προάςτιο 

β. άςτεγοσ 

2. Καταλιπὼν α. κατάληψη 

β. διάλειμμα 

3. πείςεςθαι α. πάθημα 

β. πείςμα  

4. κρατήςαντεσ α. κρίςη 

β. κράτοσ  

5. πολλοὺσ α. πλήθοσ 

β. πλήξη  

Μονάδες 10 



8. Να αντιςτοιχίςετε το όνομα του κάθε ιςτορικοφ τησ Στήλησ Α με τισ ορθζσ αναφορζσ  τησ 

Στήλησ Β.  

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδησ 

2. Ο Ξενοφϊντασ 

 

α. πίςτευε ςτη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δζχτηκε επίδραςη από τον Αγηςίλαο. 

γ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεςε να ςϊςει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη ςημαςία για την Αθήνα. 

δ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολοφθηςε τον Σπαρτιατικό 

ςτρατό ςτη μάχη τησ Κορϊνειασ. 

ε. ςυμμετείχε ςε εκςτρατεία εναντίον του Πζρςη βαςιλιά. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτων δὲ ὄντων … ἀλλὰ τοὺς 

ἐφόρους».  

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ἐκκλησίᾳ, πίστεως, ἐφόρους, αὐτοκράτορες, 

ἐξαιρεῖν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Η εξιστόρηση των γεγονότων του α. διακόπτεται στο 404 π.Χ. 



Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

 

β. διακόπτεται στο 411 π.Χ. 

2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 

Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν».  

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: υποκριτής, παράκληση, απεργία, 

νομισματικός, διήγημα.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β.  έχασε τον γιο του, τον Γρύλλο, στη μάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.).  

γ.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση από την ηγετική φυσιογνωμία του Περικλή. 

δ. έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 431-411 π.Χ. 



ε.  παραθέτει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το απλοποιημένο 

αττικό ιδίωμα.   

            Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δέ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιήσω». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δυο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.  

Α Β 

1. πρόχειρος  α. διαψηφίζεσθαι  

2. καταλύματα  β. ἀναφεύξοιτο 

3. παράλειψη γ. ἐξαλείφω 

4. λύματα δ. ἐγχειρίδια 

5. ψηφίο ε. λυμαινόμενον 

6. αλοιφή  

7. φυγή  

Μονάδες 10 

8.  Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 



Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

2. Ο Ξενοφώντας 

 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 

γ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]· «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.  

Α Β 

1. φίλους α. φιλότιμος 

β. φύλο 

2. βιωτόν α. περιβόητος 

β. επιβίωση 

3. ἐπιτρέψειν α. τροφή  

β. τρόπος 

4. ἑστίαν α. ηφαίστειο 

β. συνεστίαση 

5. ἐξαλείφειν α. επάλειψη  

β. παράλειψη 

Μονάδες 10 



8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

    να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

α. διακόπτεται στο 404 π. Χ. 

 

β. διακόπτεται στο 411 π. Χ. 

2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 

Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης … 

περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 ἑστίαν: Όταν δεν μαγειρεύει στο σπίτι της, τρώει σε ………………….. . 

 ἐξαλείφειν: Ο γιατρός του έδωσε μια ………………….. για τη φαγούρα.  

 κρίσιν: Μην είσαι ………………….. ! Γίνονται τέτοιες ερωτήσεις; 

 ἀρκέσει: Κατά τη ………………….. του ταξιδιού είχα πολύ άγχος.  

 δεῖ: Αρκετοί ανησυχούν για τη γλωσσική ………………….. της εποχής μας.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  



β.  έχασε τον γιο του, τον Γρύλλο, στη μάχη της Μαντινείας (362 π. Χ.).  

γ.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση από την ηγετική φυσιογνωμία του Περικλή. 

δ. έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 431-411 π. Χ. 

ε.  παραθέτει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το απλοποιημένο 

αττικό ιδίωμα.    

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται».  

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:  

Α Β 

1. πρέσβεις α. πρεσβευτής  

β. γέρος  

2. αὐτοκράτορες α. αυτός που έχει απόλυτη 

εξουσιοδότηση  

β. ο απόλυτος μονάρχης  

3. καλεῖν α. ονομάζω  

β. προσκαλώ   

4. φυγάδας α. δραπέτης  

β. εξόριστος  

5. ἡγῶνται α. οδηγώ 

β. νομίζω  

Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξής. 

ε. το 411 π.Χ. και εξής. 

ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δ’ εἰπὼν [ὁ Θθραμζνθσ] ταῦτα ἐπαφςατο καὶ ἡ βουλὴ διλθ ἐγζνετο εὐμενῶσ 

ἐπικορυβιςαςα, γνοὺσ ὁ Κριτίασ ὅτι εἰ ἐπιτρζψοι τῇ βουλῇ διαψθφίηεςκαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεφξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγθςάμενοσ, προςελκὼν καὶ διαλεχκείσ τι τοῖσ τριάκοντα 

ἐξῆλκε, καὶ ἐπιςτῆναι ἐκζλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ. Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν· «Ἐγϊ, ὦ βουλι, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ ἐξαπατωμζνουσ μὴ ἐπιτρζπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιιςω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρζψειν, εἰ ἀνιςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων 

μθδζνα ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετζρασ ψιφου,τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίουσ εἶναι 

τοὺσ τριάκοντα κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιιςω». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετθ ομόρριηθ λζξθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ, για κακεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ἀναφεφξοιτο, φανερῶς, ἄνδρα, νόμοις, ψήφου. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):   

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α. εξορίςτθκε από τθν Ακινα, γιατί ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου εναντίον 

του Αρταξζρξθ Βϋ.   

β.  δζχκθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και τισ ιδζεσ του από τον 

Αγθςίλαο και τον Σωκράτθ.  

γ.  καταγράφει μερολθπτικά τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα.  

δ.  κατατάςςεται από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ.  



ε.  ζγραψε τα Ἑλλθνικὰ που αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ πθγι για τα γεγονότα τθσ 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

     Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας».  

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 εἰργασμένην: Για κάποιους εργαζόμενους το Σάββατο δεν είναι αργία, αλλά  

…………………… ημέρα.  

 μέλλειν: Στα …………………… σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η ίδρυση 

υποκαταστημάτων στο εξωτερικό. 

 συνεπαινεσάντων: Του αξίζει κάθε  ..……………………. για την καλή του πράξη. 

 δέχεσθαι: Ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισμού πήγε στο αεροδρόμιο για την 

…………………… των ολυμπιονικών.  

 ἄρχειν: Η ……………….. του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μετατέθηκε για τα τέλη  

Οκτωβρίου.  



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. ὑπεδέχοντο  α. απόγονος 

2. ἐγένοντο β. προάστιο 

3. ἴδοι γ. κατάληψη 

4. ἄστυ δ. παράλειψη 

5. Καταλιπὼν ε. οραματιστής 

 ζ. υπόδειγμα 

 η. αποδεκτός 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Ξενοφώντας 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  



β.  έχασε τον γιο του, τον Γρύλλο, στη μάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.).  

γ.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση από την ηγετική φυσιογνωμία του Περικλή. 

δ. έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 431-411 π.Χ. 

ε.  παραθέτει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το απλοποιημένο 

αττικό ιδίωμα.    

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ἀκούσας 

2. ἐννομώτατα 

3. ἔγραψαν 

4. ὄνομα 

5. πράττετε  

α. σύγγραμμα  

β. πραγματικός 

γ. διανομή 

δ. μόνος 

ε. υπάκουος  

ζ. πανάκεια 

η. συνώνυμο  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 



Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π. Χ. και εξής. 

ε. το 411 π. Χ. και εξής. 

ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό 

της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐλέγετο, παραγγέλλων, ἀπολωλότας, ἐποίησαν,   

κρατήσαντες. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξής. 

ε. το 411 π.Χ. και εξής. 



ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ελκυστικός, παράκληση, διαδήλωση, ποτό, 

διάκριση.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 



3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μέχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αναγγελία, τραυματίας, ψευδής, πτώση, 

θνησιμότητα.  

Μονάδες 10 

8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε τον 

Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

διαθέτει 

α. μετά το έτος 355 π. Χ. 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π. Χ.) εναντίον 

των Θηβαίων. 

γ. στην οργή των θεών. 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π. Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού. 



4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα 

των Σπαρτιατών από τους 

Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των Ἑλληνικῶν 

διακρίνεται από 

 

 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του Θουκυδίδη. 

ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀπέπεμπεν,  ἄστυ, ἐπεσκεύαζεν, νυκτός, 

ἀποίκους.   

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη επίδραση 

στην προσωπικότητα και στις ιδέες του 

από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 



3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη 

μελέτη του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες 

σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν πόλιν Ἑλλθνίδα ἀνδραποδιεῖν μζγα ἀγακὸν εἰργαςμζνθν ἐν 

τοῖσ μεγίςτοισ κινδφνοισ γενομζνοισ τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρινθν ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ 

τείχθ καὶ τὸν Πειραιᾶ κακελόντασ καὶ τὰσ ναῦσ πλὴν δώδεκα παραδόντασ καὶ τοὺσ φυγάδασ 

κακζντασ τὸν αὐτὸν ἐχκρὸν καὶ φίλον νομίηοντασ Λακεδαιμονίοισ ἕπεςκαι καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ κάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θθραμζνθσ δὲ καὶ οἱ ςὺν αὐτῷ πρζςβεισ ἐπανζφερον 

ταῦτα εἰσ τὰσ Ἀκινασ. Εἰςιόντασ δ’ αὐτοὺσ ὄχλοσ περιεχεῖτο πολφσ, φοβοφμενοι μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μζλλειν διὰ τὸ πλῆκοσ τῶν ἀπολλυμζνων τῷ λιμῷ. Τῇ 

δὲ ὑςτεραίᾳ ἀπιγγελλον οἱ πρζςβεισ ἐφ’ οἷσ οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρινθν· 

προθγόρει δὲ αὐτῶν Θθραμζνθσ, λζγων ὡσ χρὴ πείκεςκαι Λακεδαιμονίοισ καὶ τὰ τείχθ 

περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δζ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων ςυνεπαινεςάντων, ἔδοξε 

δζχεςκαι τὴν εἰρινθν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. εἰργαςμζνην 

2. γενομζνοισ 

3. προηγόρει 

4. περιαιρεῖν 

5. δζχεςθαι 

α. αγόρευςθ  

β. απόγονοσ  

γ. θγεμόνασ  

δ. απεργία  

ε. αποδζκτθσ  

η. γθρατειά  

θ. αφαίρεςθ  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ςυμπλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ ακολοφκθςε τον 

Αγθςίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντασ πεκαίνει 

3. Το ζργο του Ξενοφώντα δεν 

διακζτει 

4. Ο Ξενοφώντασ αποδίδει τθν ιττα 

των Σπαρτιατών από τουσ 

Θθβαίουσ   

5. Η ςυγγραφι των  Ἑλλθνικῶν 

διακρίνεται από 

α. μετά το ζτοσ 355 π.Χ. 

β. ςτθ μάχθ τθσ Μαντίνειασ (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θθβαίων. 

γ. ςτθν οργι των κεών. 

δ. ςτθ μάχθ τθσ Κορώνειασ (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρφτερου αντιςπαρτιατικοφ ςυναςπιςμοφ. 

ε. τθ διειςδυτικότθτα του ζργου του Θουκυδίδθ. 

η. τθν περίτεχνθ διατφπωςθ. 

θ. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐμπεσών, τέθαπται, ὑποσπόνδους, 

μυστῶν, ἐξελαύνετε.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 



εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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 εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτων δὲ ὄντων … ἀλλὰ τοὺς 

ἐφόρους». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πειθήνιος, έλλειψη, διαίρεση, φυγόδικος,  

ομόσπονδος. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε τον 

Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

α. μετά το έτος 355 π.Χ. 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θηβαίων. 



3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

διαθέτει 

4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα 

των Σπαρτιατών από τους 

Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν 

διακρίνεται από 

 

γ. στην οργή των θεών. 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού 

συνασπισμού. 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του 

Θουκυδίδη. 

ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: κῆρυξ, ἐποιήσαμεν, κοινωνοῦμεν, 

παύσασθε, μησίν.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 



4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 403 

π. Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π. Χ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλλθνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δ’ εἰπὼν [ὁ Θθραμζνθσ] ταῦτα ἐπαφςατο, καὶ ἡ βουλὴ διλθ ἐγζνετο εὐμενῶσ 

ἐπικορυβιςαςα, γνοὺσ ὁ Κριτίασ ὅτι εἰ ἐπιτρζψοι τῇ βουλῇ διαψθφίηεςκαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεφξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγθςάμενοσ, προςελκὼν καὶ διαλεχκείσ τι τοῖσ τριάκοντα 

ἐξῆλκε, καὶ ἐπιςτῆναι ἐκζλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ. Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν· «Ἐγϊ, ὦ βουλι, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ ἐξαπατωμζνουσ μὴ ἐπιτρζπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιιςω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρζψειν, εἰ ἀνιςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων 

μθδζνα ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετζρασ ψιφου,τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίουσ εἶναι 

τοὺσ τριάκοντα κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐγϊ, ὦ βουλι, … ἡμεῖσ 

κανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Α περιςςεφουν. 

Α Β 

1. ψθφιδωτό  α. ἐπιτρζψοι 

2. επιτθρθτισ  β. διαψθφίηεςθαι 

3. παράνομοσ  γ. βιωτὸν 

4. προτροπι  δ. νομίηω 

5. βωμόσ ε. ἀποθνῄςκειν 

6. βιωματικόσ   

7. ακάνατοσ   

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ κατά τθ νεανικι του 

θλικία ζλαβε 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα ςτο πλαίςιο τθσ 

εκςτρατείασ εναντίον του Πζρςθ 

βαςιλιά, ανζλαβε 

3. Στθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του Ξενοφϊντα 

ςυνζβαλαν ουςιαςτικά 

4. Οι μεταγενζςτεροι φιλόλογοι 

χϊριςαν 

5. Ο Ξενοφϊντασ περιγράφει με 

εντιμότθτα 

α. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ςυμβουλευτικά και ιςτορικά. 

β. θγετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα. 

 γ. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τισ αυκαιρεςίεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

ε. θ προςωπικότθτα του Περικλι, Ακθναίου 

πολιτικοφ. 

η. καλι μόρφωςθ. 

θ. το πρότυπο ηωισ του Σωκράτθ και θ 

θγετικι φυςιογνωμία του Αγθςίλαου, 

βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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 εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. φυγάδα   α. εξόριστος 

β. λιποτάκτης 

2. κυρίους  α. έγκυρος 

β. αρμόδιος 

3. αὐτοκράτορες  α. βασιλιάς   

β. απεσταλμένος με απόλυτη 

εξουσία 

4. ἡγῶνται  α. οδηγώ 

β. προηγούμαι  

5. ἐπανέφερον  α. αναφέρω 

β. μεταφέρω είδηση 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική 

του ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ 

ἥκοιεν εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ἔφοροι, ἐκκλησίαν, ἐξαιρεῖν, εἰργασμένην, 

φυγάδας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β ώστε να 

ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 



4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά 

τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου 

ώς την αποκατάσταση της αθηναϊκής 

δημοκρατίας το 403 π.Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, 

όπου συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα 

γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]· «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

     Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κοινοβούλιο, αρχηγικός, θνητός, ξακουστός, 

εστιατόριο. 

     Μονάδες 10 

 
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

  

Ο Ξενοφώντας 

α.  εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Αγησίλαου και τον ακολούθησε μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.). 

β.  δέχτηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του από τον 

Περικλή. 

γ.   δεν διαθέτει σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφρασή του.  



δ.  παρεμβάλλει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη σύνταξη). 

ε. έγραψε, μεταξύ άλλων, τα έργα Κύρου Ἀνάβασις και Κύρου Παιδεία.  

     Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ναῦς, γῆν, πολύς, ἡμέραν, ἄρχειν.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη 

από την επίθεση των Σπαρτιατών.  



2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από   

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς 

προσδιορισμούς της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων 

που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος 

των τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πολιτικός, έλλειψη, άτακτος, χρέος, πειστικός.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη 

από την επίθεση των Σπαρτιατών.  



2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π. Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π. Χ. 

β. από το 411 π. Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς 

προσδιορισμούς της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων 

που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος 

των τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 

1. γενομένοις α. γνήσιος 

β. γνωστός 

2.  ναῦς α. νάρκη 

β. ναυαγός 

3. παραδόντας  α. πονόδοντος 

β. αιμοδοσία 

4. ἐπανέφερον  α. διαφορά   

β. επανάληψη 

5. ἀντειπόντων  α. λόγος 

β. αντίφαση 

Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για 

να εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε 

στους Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα 

και την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται από  α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἀναφεύξοιτο, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• Μετά την ήττα του το στράτευμα τράπηκε σε άτακτη …………… . 

• Προς ……………… κάθε παρεξήγησης, όλα έγιναν με καλή πρόθεση. 

• Η …………………… στο αλκοόλ δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.  

• Δεν πλήρωνε τους φόρους του, γι’ αυτό θα κατηγορηθεί για ………………………… . 

• Η περιοχή αποτελεί …………………..  άγριων ζώων και απαγορεύεται το κυνήγι.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 



β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου».Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ … 

περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι». 

  Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ή δεφτερο  ςυνθετικό 

κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ἄνδρεσ, ἔγραψαν, θεούσ, 

γιγνώςκοντεσ, πράττετε. 

   Μονάδεσ 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):  

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου, και μάλιςτα ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα. 

β.   δεν εξορίςτθκε ποτζ από τθν Ακινα. 



γ.   με τθ ςαφινεια και τθν ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του, τθ ηωντάνια τθσ γραφισ του και 

τθν ιδεολογικι του ςυνζπεια ζδωςε μια ξεκάκαρθ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 

δ.  περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα και καταδικάηει τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ. 

ε.   χρθςιμοποιεί τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» γλϊςςα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκθ 

ςφνταξθ.  

     Μονάδεσ 10 

 

 



Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

 Μονάδεσ 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ 

Νζα Ελλθνικι, όπου θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ να χρθςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ἑςτίαν, κρίςιν, ἐπιδεῖξαι, καλοί, θαυμάζω. 

Μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του λόγου, 

πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από τθν 

Ακινα 

α. επειδι ιταν μακθτισ του Σωκράτθ.  

β. επειδι αρνικθκε να υπθρετιςει ςτο 

ςϊμα των ιππζων τθσ Ακινασ.   



γ. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο μαηί 

με τον ςπαρτιατικό ςτρατό ςτθ μάχθ τθσ 

Κορϊνειασ.  

2. Τα διδακτικά ζργα του Ξενοφϊντα 

αναφζρονται  

α. ςτθ διδαςκαλία του Σωκράτθ. 

β. ςε τεχνικά κζματα και κεςμοφσ.  

γ. ςτο πρότυπο ηωισ που πρόβαλε ο 

Αγθςίλαοσ.  

3. Ο Ξενοφϊντασ αποδίδει τθν ιττα των 

Σπαρτιατϊν από τουσ Θθβαίουσ και τθν 

παρακμι τουσ 

α. ςε ςτρατθγικι αποτυχία του 

Λφςανδρου. 

β. ςτθν τφχθ.  

γ. ςε κεϊκι τιμωρία για τθν παραβίαςθ 

των όρκων τουσ.  

4. Χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ του 

Ξενοφϊντα είναι  

α. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα.  

β. θ παρεμβολι ποιθτικϊν εκφράςεων 

ςτο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλλθνικὰ αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ 

πθγι για τα γεγονότα τθσ περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

           Μονάδεσ 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·» 

           Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά      

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 
1. ἐπεκαλεῖτο α. ερωτηματικό 

2. πλῆρες β. απόρρητο 

3. ῥῆμα γ. φρενοκομείο 

4. ἐπήρετο δ. κλίμα 

5. φρόνιμον ε. εκπληρώνω 

 ζ. εκκλησία 

 η. πλοίο 

           Μονάδες 10 

 

 



8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο  
α. στην εκστρατεία εναντίον του βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄.  

β. στη μάχη των Λεύκτρων.  

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

2. Ο Ξενοφώντας κατά τη 

διάρκεια της εξορίας του από 

την Αθήνα  

α. ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών έργων 

του.  

β. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη.  

γ. δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συγγραφική του 

δραστηριότητα.  

3. Δύο ιστορικές μορφές 
επηρέασαν την 
προσωπικότητα και τις ιδέες 
του Ξενοφώντα, 

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Σωκράτης και ο Περικλής.  

γ. ο Θουκυδίδης και ο Κύρος.  

4. Δεν είναι χαρακτηριστικό του 

έργου του Ξενοφώντα 

α. η σαφήνεια στην έκφραση.  

β. η ακρίβεια της περιγραφής των χώρων. 

γ. η παράθεση δημηγοριών.  

5. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί  α. την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 

β. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ.  

          Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ»· Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, 

ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν 

ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μζχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

 Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. τρωθείη α. επιτροπι 

β. τραφμα 

2. ἡγηςόμεθα α. θγζτθσ 

β. αγιάηω 

3. ἐψεύςατο α. αδιάψευςτοσ 

β. άψογοσ 

4. ἐμπεςὼν α. πτωτικόσ 

β. πζταλο 

5. κατεδίωξαν α. διϊροφοσ 

β. διωκτικόσ 

           Μονάδες 10 

 



8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα επειδι 

α. ςυντάχκθκε με το μζροσ των Σπαρτιατϊν ςτθ 

μάχθ τθσ Κορϊνειασ  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από τουσ 

Σπαρτιάτεσ το 424 π.Χ. 

γ. ςυμμετείχε ςτθ μάχθ των Λεφκτρων το 371 π.Χ.  

2. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλληνικὰ 

α. ζχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. ζχει ιςτορικό περιεχόμενο.  

γ.ζχει φιλοςοφικό περιεχόμενο.  

3. Ο Ξενοφϊντασ διζκετε  α. ςαφινεια και απόλυτθ ακρίβεια ςτθν ζκφραςι 

του. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

γ. τθ ρθτορικι δεινότθτα των ςοφιςτϊν.  

4. Ο Ξενοφϊντασ μζνοντασ 

ςτακερόσ ςτισ ιδζεσ του  

α. επιδοκιμάηει τα μειονεκτιματα και τισ ακρότθτεσ 

τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

γ. δικαιολογεί τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα 

τθσ τυραννικισ εξουςίασ. 

5. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλληνικὰ 

α.  είναι το μόνο ιςτορικό ςφγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 431-404 π.Χ. 

           Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε 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 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

           Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. μοίρασ α. κάνατοσ 

β. τφχθ 

2. ἐμπεςὼν α. επιτίκεμαι 

β. πζφτω από ψθλό μζροσ 

3. ὁμαλοῦ α. κανονικόσ 

β. επίπεδοσ 

4. ἔλαβον α. αρπάηω 

β. κυριεφω 



5. διελζγοντο α. ομιλϊ κάποια γλϊςςα ι 

διάλεκτο 

β. ςυςκζπτομαι 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι 

των Ελλινων μιςκοφόρων 

α. μετά τθ ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ. 

β. μετά τθ ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτθν 

Αμφίπολθ.  

γ. μετά το τζλοσ τθσ εκςτρατείασ του Κφρου 

εναντίον του αδελφοφ του Αρταξζρξθ Βϋ. 

2. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε 

από τα θγετικά προςόντα τθσ 

προςωπικότθτασ του 

α. Ρερικλι.  

β. Αγθςίλαου.  

γ. Λφςανδρου.  

3. Η χρονολόγθςθ των ζργων του 

Ξενοφϊντα ςτθρίηεται  ςε  

α. «εςωτερικζσ μαρτυρίεσ». 

β. προςεκτικι μελζτθ του φφουσ του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφϊντασ ζγραψε  α. ιςτορικά, διδακτικά και ποιθτικά ζργα. 

β. ιςτορικά, διδακτικά και ςωκρατικά ζργα. 

γ. ιςτορικά, φιλοςοφικά και ςωκρατικά ζργα.  

5. Οι φιλόλογοι τθσ Αλεξανδρινισ 

εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) 

κατζταςςαν τον Ξενοφϊντα μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ 

του,  

α. Πμθρο και Ηρόδοτο.  

β. Πμθρο και Θουκυδίδθ. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδθ.  

           Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ 

πολῖται, τί ἡμᾶσ ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; 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 κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ 

ἀμφοτζρων ἡμῶν ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ. Πρὸσ θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ 

ςυγγενείασ καὶ κηδεςτίασ καὶ ἑταιρίασ, πάντων γὰρ τοφτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοισ, 

αἰδοφμενοι καὶ θεοὺσ καὶ ἀνθρώπουσ παφςαςθε ἁμαρτάνοντεσ εἰσ τὴν πατρίδα, καὶ μὴ 

πείθεςθε τοῖσ ἀνοςιωτάτοισ τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδζων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείουσ 

ἀπεκτόναςιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μηςὶν ἢ πάντεσ Πελοποννήςιοι δζκα ἔτη πολεμοῦντεσ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

     Μονάδες 30 

5. Να ςυμπληρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τησ Νζασ Ελληνικήσ με το κατάλληλο    

ομόρριζο (απλό ή ςφνθετο) τησ λζξησ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ώςτε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τουσ: 

 ἐξελαφνετε: Κατά τον εορταςμό τησ 25ησ Μαρτίου το κοινό ενθουςιάςτηκε με 

τη ςτρατιωτική ......................... . 

 συμφοιτηταί: Στο δημοτικό και ςτο γυμνάςιο  η ……………..................... των 

μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. 

 σωτηρίας: Μετά τον ιςχυρό ςειςμό τα .................... ςυνεργεία επιχειροφν να 

απεγκλωβίςουν ανθρώπουσ από τα χαλάςματα των κτηρίων. 

 αἰδοφμενοι: Ξεςτόμιςε απαράδεκτεσ φβρεισ εναντίον μου χωρίσ .................... 

 μησί: Από την εργαςία του λαμβάνει .................... ειςόδημα 750 ευρώ. 

 Μονάδες 10 

 

 



8. Να αντιςτοιχίςετε το όνομα του κάθε ιςτορικοφ τησ Στήλησ Α με τισ ορθζσ αναφορζσ  τησ 

Στήλησ Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδησ 

2. Ο Ξενοφώντασ 

 

α. πίςτευε ςτη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δζχτηκε επίδραςη από τον Αγηςίλαο. 

γ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεςε να ςώςει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη ςημαςία για την Αθήνα. 

δ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολοφθηςε τον Σπαρτιατικό 

ςτρατό ςτη μάχη τησ Κορώνειασ. 

ε. ςυμμετείχε ςε εκςτρατεία εναντίον του Πζρςη βαςιλιά. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αποδοχή, πρόγονος, όραμα, ταχύτητα, 

έκλειψη. 

                                                                                                                                          Μονάδες 10 

8.   Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 



3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ  χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

                                                                                                                                     Μονάδες 10 

                                                                                                                                     

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

                                                                                                                                    Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐλέγετο, μακρῶν, ἄστυ, κρατήσαντες, 

λιμένας. 

                                                                                                                                       Μονάδες 10 

8.   Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη 

στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 



διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  

                                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5.   Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή   

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. έλλειμμα  α. ἴδοι  

2. κατάληψη  β. ἔσεσθαι 

3. διασκευή γ. Καταλιπὼν 

4. παρουσία δ. ἐπεσκεύαζεν 

5. επικράτηση ε. κρατήσαντες 

6. όραση  

7. κρατήρας  

                                                                                                                                    Μονάδες  10 

  



8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 

στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα 

και στις ιδέες του Ξενοφώντα 

άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα 

στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην  

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β.    στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη 

ρωμαϊκή εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β.  την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα των 

νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των 

ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, 

στο τυπικό και στη σύνταξη) 

αττικό ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της ελληνιστικής 

εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 

5ου αι. π.Χ. 

                                                                                                                                   Μονάδες  10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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 εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τοιούτων δὲ ὄντων … ἀλλὰ τοὺς 

ἐφόρους». 

                                                                                                                             Μονάδες 30 

5.   Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. ἐκκλησίᾳ  α. συνέλευση 

β. ναός 

2. ἐπιτηρῶν α. επιβλέπω 

β. καιροφυλακτώ 

3. ὁμολογήσειν α. αποκαλύπτω 

β. συμφωνώ 

4. κύριος α. αρμόδιος 



β. ιδιοκτήτης 

5.  φυγάδα α. αυτός που διαφεύγει κρυφά σε 

ξένη χώρα 

β.    εξόριστος 

                                                                                                                    Μονάδες 10     

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

        

Ο Ξενοφώντας  

α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση Αθηναίων και 

Σπαρτιατών εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  

δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την        

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.         

                                                                                                                                      Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ 

ἥκοιεν εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό  της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λόγῳ,  καλεῖν,  πόλιν, φίλον, ἡγῶνται.                         

                                                                                                                                   Μονάδες 10 

8.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):    

    

Ο Ξενοφώντας 

α.  εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Αγησίλαου και τον ακολούθησε μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.). 

β.  δέχτηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του από τον 

Περικλή. 

γ.   δεν διαθέτει σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφρασή του.  

δ.  παρεμβάλλει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη σύνταξη). 

ε.  έγραψε, μεταξύ άλλων, τα έργα Κύρου Ἀνάβασις και Κύρου Παιδεία. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. ἔφασαν α. διήγημα 

2. ἕπεσθαι β. κατάφαση 

3. ἡγῶνται γ. έπος 

4. ἔδοξε δ. έναρξη 

5. ἄρχειν ε. δοχείο 

 ζ. επόμενος 

 η. δόγμα 

                                                                                                                                       Μονάδες 10 



8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

        

Ο Ξενοφώντας 

α.  έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου, και μάλιστα ανέλαβε ηγετικές πρωτοβουλίες 

για την επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα μετά τη μάχη στα Κούναξα. 

β.   δεν εξορίστηκε ποτέ από την Αθήνα. 

γ.   με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή του, τη ζωντάνια της γραφής του και την 

ιδεολογική του συνέπεια έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου 

αι. π.Χ. 

δ.  περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων στην 

Αθήνα και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της εξουσίας. 

ε.  χρησιμοποιεί τη λεγόμενη «αρχαία αττική» γλώσσα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκη 

σύνταξη.  

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: πόλιν, μέγα, φίλον, γῆν, θάλατταν. 

 Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   

γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  

2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 



αναφέρονται  β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

                                                                                                                                                       Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 γνούς:  Οι   ερωτηματικές προτάσεις δηλώνουν  ολική ή  μερική ………………… 

 ἡγησάμενος: Τα χριστουγεννιάτικα ………………………. του Παπαδιαμάντη είναι 

εκπληκτικά. 

 ὁρῶν:  Δεν έβλεπαν καλά, είχαν περιορισμένη ……………………………εξαιτίας της 

ομίχλης. 

 ὄντων:  Έχασε πολλά χρήματα, σχεδόν όλη την ………………………….. του στο καζίνο. 

 φανερῶς:  Τα υποβρύχια κινούνται κάτω από την …........................... της θάλασσας. 

Μονάδες 10 

8.  Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο  

α. στην εκστρατεία εναντίον του βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄.  

β. στη μάχη των Λεύκτρων.  

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

2. Ο Ξενοφώντας κατά τη 

διάρκεια της εξορίας του από 

την Αθήνα  

α. ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών έργων 

του.  

β. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη.  

γ. δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συγγραφική του 

δραστηριότητα.  

3. Δύο ιστορικές μορφές 

επηρέασαν την 

προσωπικότητα και τις ιδέες 

του Ξενοφώντα, 

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Σωκράτης και ο Περικλής.  

γ. ο Θουκυδίδης και ο Κύρος.  

4. Δεν είναι χαρακτηριστικό του 

έργου του Ξενοφώντα 

α. η σαφήνεια στην έκφραση.  

β. η ακρίβεια της περιγραφής των χώρων. 

γ. η παράθεση δημηγοριών.  

5. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί  α. την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 

β. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ.  

                                                                                                                                      Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιήσω». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άγνωστος, τρόπαιο, δέηση, πασάλειμμα, δόξα. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 



στη μάχη της Κορώνειας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]· «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ρήτορας, ουσία, ιδέα, θνητός, δόκιμος. 

Μονάδες 10 

8. Να κατατάξετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το  

       παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5): 

 

α.  Ο Θουκυδίδης τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη 

κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β.  Στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου ο Θουκυδίδης προσβλήθηκε από 

τον λοιμό που εξόντωσε το 1/3 του πληθυσμού της Αττικής. 

γ.  Ο Ξενοφώντας πέθανε αφήνοντας πίσω του εκτεταμένο και πολυσχιδές συγγραφικό 

έργο. 

δ. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έληξε μετά την ήττα της Αθήνας στους Αιγός       

ποταμούς. 



ε.  Ο Ξενοφώντας τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στη μάχη 

της Κορώνειας εναντίον του αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο 

πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. 

 

1 -  2 -  3 -  4 -  5 - 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την 

ορθή σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. ἑστίαν α. βωμός 

β. κατοικία 

2. κρίσιν α. διαμάχη  

β. απόφαση 

3. ἀρκέσει α. επαρκώ 

β. αρέσω 

4. θαυμάζω α. κοιτάζω κάτι με σεβασμό  

β. απορώ 

5. ἡγουμένου α. νομίζω 



β. είμαι ο αρχηγός κάποιου 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):    

 

Ο Ξενοφώντας 

α.   εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Αγησίλαου και τον ακολούθησε μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.). 

β.  δέχτηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του από τον 

Περικλή. 

γ.   δεν διαθέτει σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφρασή του.  

δ.  παρεμβάλλει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη σύνταξη). 

ε.  έγραψε, μεταξύ άλλων, τα έργα Κύρου Ἀνάβασις και Κύρου Παιδεία.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ἐγχειρίδια, ἀγορᾶς, ῥῆμα, καλῷ, φρόνιμον. 

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, 

πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Ξενοφώντας 

α.  έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου, και μάλιστα ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα μετά τη μάχη στα 

Κούναξα. 

β.   δεν εξορίστηκε ποτέ από την Αθήνα. 



γ.   με τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφρασή του, τη ζωντάνια της γραφής του και 

την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 

δ.  περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα της εξουσίας. 

ε.   χρησιμοποιεί τη λεγόμενη «αρχαία αττική» γλώσσα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκη 

σύνταξη. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μέχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. παρήγγελλεν α. ζητούσε να του φέρουν 

β. συμβούλευε  

2. σφετέρων α. δικών τους 

β. σατραπών 

3. ἑπομένοις α. που λέγονται 

β. που ακολουθούν 

4. ἀγόμενος α. οδηγούμενος 

β. εμπνευσμένος 

5. διαβάσει α. στο πέρασμα 

β. στο διάβασμα 

Μονάδες 10 



8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   

γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  

2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα 

αναφέρονται  

α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 

β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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 εἶπaν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: λόγῳ, ἐποίησαν, πόλιν, ναῦς,  ἡγῶνται. 

 Μονάδες 10 

8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 



2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα   στα 

Ἑλληνικὰ  χαρακτηρίζεται από  

α.  σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά  ή  σύνθετα) του ρήματος ἐποίησαν, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 Ο Οδυσσέας Ελύτης, από τους σημαντικότερους Έλληνες ……………….., έχει τιμηθεί με 

το βραβείο Νόμπελ. 

 Μην ……………….. τα λόγια μου, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο! 

 Να  ……………….. τον ελεύθερο χρόνο σου με δημιουργικές μορφές ψυχαγωγίας. 

 Το  ……………….. στη γειτονιά μου φημίζεται όχι μόνο για το υπέροχο ψωμί του, αλλά 

και τα καταπληκτικά γλυκά που έχει. 

 Σε είχα ……………….. να μην ανακατευτείς σε αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ δεν με 

άκουσες. 

Μονάδες 10 

  



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς 

μετά τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους 

πίσω στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα 

και τον θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την εξορία 

του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου 

παρακολούθησε το τέλος του Πελοποννησιακού 

πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε 

από τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π. Χ.) που τον κατέτασσαν 

μαζί με τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: εἰρήνην, ναῦς, φίλον, ἡμέραν, ἄρχειν. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά 

της Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 



προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό 

στρατό, στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α.  ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β.  ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β.   στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β.   την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων 

και των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β.   που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5.   Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή  

       σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. καθελόντας α. γκρεμίζω 

β. επιλέγω 

2. φυγάδας α. εξόριστος 

β. δραπέτης 

3. ἕπεσθαι α. οδηγώ 

β. ακολουθώ 

4. λιμῷ α. αρρώστια 

β. πείνα 

5. Ἀντειπόντων α. φέρνω αντίρρηση 

β. διαψεύδω  

Μονάδες 10 



8.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

  

      Ο Ξενοφώντας  

α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση Αθηναίων και 

Σπαρτιατών εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  

δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την 

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.      

Μονάδες 10 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:  

Α Β 

1. ἐσκύλευσαν α. πήραν λάφυρα 

β. έδωσαν στα σκυλιά 

2. ὑποσπόνδους α. με ανακωχή μέσω συνθήκης 

β. με ομοσπονδία 

3. μυστῶν α. μυστικών 

β. αυτών που έχουν εισαχθεί στα μυστήρια 

4. εὔφωνος α. μελωδικός 

β. βροντόφωνος 



5. ἀμφοτέρων α. και των δύο μαζί 

β. του καθενός ξεχωριστά  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο  

α. στην εκστρατεία εναντίον του βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄.  

β. στη μάχη των Λεύκτρων.  

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

2. Ο Ξενοφώντας κατά τη 

διάρκεια της εξορίας του από 

την Αθήνα  

α. ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών έργων 

του.  

β. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη.  

γ. δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συγγραφική του 

δραστηριότητα.  

3. Δύο ιστορικές μορφές 

επηρέασαν την 

προσωπικότητα και τις ιδέες 

του Ξενοφώντα, 

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Σωκράτης και ο Περικλής.  

γ. ο Θουκυδίδης και ο Κύρος.  

4. Δεν είναι χαρακτηριστικό του 

έργου του Ξενοφώντα 

α. η σαφήνεια στην έκφραση.  

β. η ακρίβεια της περιγραφής των χώρων. 

γ. η παράθεση δημηγοριών.  

5. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί  α. την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 

β. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πατροκτόνος, γένος, ακοινώνητος, αναιδής, 

πειθώ. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα επειδή 

α. συντάχθηκε με το μέρος των Σπαρτιατών στη 

μάχη της Κορώνειας  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από τους 

Σπαρτιάτες το 424 π.Χ. 

γ. συμμετείχε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ.  

2. Το έργο του Ξενοφώντα α. έχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. έχει ιστορικό περιεχόμενο.  



Ἑλληνικὰ 
γ. έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο.  

3. Ο Ξενοφώντας διέθετε  α. σαφήνεια και απόλυτη ακρίβεια στην έκφρασή 

του. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

γ. τη ρητορική δεινότητα των σοφιστών.  

4. Ο Ξενοφώντας μένοντας 

σταθερός στις ιδέες του  

α. επιδοκιμάζει τα μειονεκτήματα και τις ακρότητες 

της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

γ. δικαιολογεί την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα 

της τυραννικής εξουσίας. 

5. Το έργο του Ξενοφώντα 

Ἑλληνικὰ  

α.  είναι το μόνο ιστορικό σύγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 431-404 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἐδίδασκον, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 Ο κύριος Γιάννης Αλεξόπουλος είναι ο νέος …................. του 3ου Δημοτικού 

σχολείου.  

 Αυτά τα τριάντα χρόνια που υπηρετεί στην εκπαίδευση, απέκτησε μεγάλη 

…................. πείρα.  

 Ανακοινώθηκε η …................. - εξεταστέα ύλη  για όλα τα μαθήματα των 

Πανελληνίων Εξετάσεων.  

 Έμαθε μόνος του να παίζει κιθάρα και έτσι θεωρείται …................. μουσικός.  

 Οι μύθοι του Αισώπου είναι ιστορίες με ηθικά..................... .  

 Μονάδες 10 

 

 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

        να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

α. διακόπτεται στο 404 π.Χ. 

 

β. διακόπτεται στο 411 π.Χ. 

2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 

Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

           Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιήσω». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐπαύσατο, βουλή, δήλη, βιωτόν, ψήφου. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   

γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  



2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα 

αναφέρονται  

α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 

β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]· «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ὁρῶν, ποιήσω, θανατοῦν, ἀκούσας, ἔγραψαν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

 

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο  
α. στην εκστρατεία εναντίον του βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄.  

β. στη μάχη των Λεύκτρων.  

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

2. Ο Ξενοφώντας κατά τη 

διάρκεια της εξορίας του από 

α. ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών έργων 

του.  



την Αθήνα  β. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη.  

γ. δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συγγραφική του 

δραστηριότητα.  

3. Δύο ιστορικές μορφές 
επηρέασαν την 
προσωπικότητα και τις ιδέες 
του Ξενοφώντα, 

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Σωκράτης και ο Περικλής.  

γ. ο Θουκυδίδης και ο Κύρος.  

4. Δεν είναι χαρακτηριστικό του 

έργου του Ξενοφώντα 

α. η σαφήνεια στην έκφραση.  

β. η ακρίβεια της περιγραφής των χώρων. 

γ. η παράθεση δημηγοριών.  

5. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί  α. την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 

β. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης … 

περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι». 

Μονάδες 30 

 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 

1. ἑστίαν α. έστω 

β. εστιατόριο 

2. ἱκετεύω α. ίκαρος 

β. άφιξη 

3. ἐξαλείφειν α. εξάλειψη 

β. εξαίρεση 

4. βούλομαι α. βουλιμία 

β. άβουλος 



5. ἐκέλευσε α. κελευστής 

β. κλητήρας 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε 

από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

α. Περικλή.  

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε  

α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο 

της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐπιδεῖξαι, βοηθήσετε, γιγνώσκοντες, ἡγουμένου, 

κατακεκριμένον. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα επειδή 

α. συντάχθηκε με το μέρος των Σπαρτιατών στη 

μάχη της Κορώνειας  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από τους 

Σπαρτιάτες το 424 π.Χ. 

γ. συμμετείχε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ.  



2. Το έργο του Ξενοφώντα 

Ἑλληνικὰ 

α. έχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. έχει ιστορικό περιεχόμενο.  

γ. έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο.  

3. Ο Ξενοφώντας διέθετε  α. σαφήνεια και απόλυτη ακρίβεια στην έκφρασή 

του. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

γ. τη ρητορική δεινότητα των σοφιστών.  

4. Ο Ξενοφώντας μένοντας 

σταθερός στις ιδέες του  

α. επιδοκιμάζει τα μειονεκτήματα και τις ακρότητες 

της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

γ. δικαιολογεί την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα 

της τυραννικής εξουσίας. 

5. Το έργο του Ξενοφώντα 
Ἑλληνικὰ  

α.  είναι το μόνο ιστορικό σύγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 431-404 π.Χ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• εἷλκον: Η παλίρροια προκαλείται από ……………………… της σελήνης στα θαλάσσια 

ύδατα.  

• εἰκός: Δεν γίνεται να βασιζόμαστε σε ……………………… Πρέπει να είμαστε σίγουροι. 

• καθορᾶν: Μια από τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις είναι η ……………………… 

• πλῆρες: Θα σε ……………………… στο τέλος του μήνα. 

• ἔπασχε: Η άσκηση ζητά μετατροπή από την ενεργητική στην ………………... σύνταξη. 

Μονάδες 10 

 

 

 



8. Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

2. Ο Ξενοφώντας 

 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 

γ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 
1. συμμετοχή  α. ἐξελαύνετε  
2. ανάπαυλα β. μετεσχήκαμεν 
3. παρέλαση γ. κηδεστίας 
4. κηδεία δ. κοινωνοῦμεν 
5. εστία ε. παύσασθε 
6. επικοινωνία  
7. εξαϋλώνω  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

       να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξής. 

ε. το 411 π.Χ. και εξής. 

ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πολιτική, αναίσχυντος, επιστήμη, απαγωγή, 

παράταξη. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 



3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5. Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις  

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δ’ εἰπὼν [ὁ Θθραμζνθσ] ταῦτα ἐπαφςατο καὶ ἡ βουλὴ διλθ ἐγζνετο εὐμενῶσ 

ἐπικορυβιςαςα, γνοὺσ ὁ Κριτίασ ὅτι εἰ ἐπιτρζψοι τῇ βουλῇ διαψθφίηεςκαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεφξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγθςάμενοσ, προςελκὼν καὶ διαλεχκείσ τι τοῖσ τριάκοντα 

ἐξῆλκε, καὶ ἐπιςτῆναι ἐκζλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ. Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν· «Ἐγϊ, ὦ βουλι, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ ἐξαπατωμζνουσ μὴ ἐπιτρζπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιιςω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρζψειν, εἰ ἀνιςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων 

μθδζνα ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετζρασ ψιφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίουσ εἶναι 

τοὺσ τριάκοντα κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιιςω». 

Μονάδες 30 

5.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 ἐπιτρζψοι: Η αίτθςι του απορρίφκθκε από τθν ……………… ωσ εκπρόκεςμθ. 

 βιωτόν: Η ζντονθ καταπίεςθ που δεχόταν του ζκανε τθ ηωι ………………………. 

 διαλεχθείσ: Η Ποντιακι ……………………. ομιλείται ακόμθ και ςιμερα. 

 φαςιν: Ο κατθγοροφμενοσ ζπεςε ςε πολλζσ …………………… κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάκριςθσ. 

 ςυνδοκοῦν: Πολλοί μφκοι και πολλζσ λαϊκζσ ……………………… επιβιϊνουν από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β,  ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ ζηθςε 

2. Οι Σπαρτιάτεσ παραχϊρθςαν 

ςτον εξόριςτο Ξενοφϊντα 

3. Με βάςθ τισ «εςωτερικζσ  

μαρτυρίεσ» και τθ μελζτθ του 

φφουσ είναι δυνατι 

4. Ο Ξενοφϊντασ ςτο ζργο του 

Ἑλλθνικὰ προςφζρει 

5. Ο Ξενοφϊντασ ςτο ζργο του 

Ἑλλθνικὰ χρθςιμοποίθςε κατά 

τθν αφιγθςθ των γεγονότων 

α. θ ειδολογικι και χρονολογικι κατάταξθ των 

ζργων του Ξενοφϊντα. 

β. ςαφι, ακριβι και παραςτατικό λόγο. 

γ. αποκλειςτικά τθν εποχι των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα. 

δ. τθν περιπετειϊδθ πορεία τθσ Ακινασ κατά τθ 

διάρκεια του Πελοποννθςιακοφ πολζμου ϊσ τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ το 403 

π.Χ. 

ε. ζνα μεγάλο κτιμα κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ςυνζγραψε πολλά ζργα. 

η.  ςφνκετο, πλοφςιο και πυκνό λόγο. 

θ.  πολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τα γεγονότα 

τθσ περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ … 

περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριζα 

(απλά ι ςφνκετα) του ρθματικοφ τφπου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γιγνώσκοντες, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 Σου ηθτϊ …………………………… για όςα είπα εναντίον ςου, το ζχω μετανιϊςει. 

 Η ζγκαιρθ ………………………….. τθσ αςκζνειάσ του ςυνζβαλε ςτθν άμεςθ κεραπεία του.   

 Είμαι ςε ……………………….., δεν ξζρω πραγματικά τι να κάνω.  

 Με ευεργζτθςε ποικιλοτρόπωσ και του χρωςτϊ βακφτατθ …………………………… 

 Αφοφ πρϊτα κάνετε προςεκτικι ……………………….. του κειμζνου, ςτθ ςυνζχεια να 

απαντιςετε τισ ερωτιςεισ.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β,  ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 



Α Β 

1. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με τθ 

ςυμμετοχι του 

α. ςτθν εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, για να 

εκκρονίςει τον αδελφό του, τον βαςιλιά τθσ 

Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. ςτθν προςπάκεια να ςωκεί θ Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν. 

2. Ο Ξενοφϊντασ είχε πρότυπο  α. τον Λφςανδρο για τον τρόπο που νίκθςε ςτουσ 

Αιγόσ Ποταμοφσ.  

β. τον Αγθςίλαο για τα θγετικά του προςόντα και 

τθν απλότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ του. 

3. Ο χαρακτθριςμόσ του Ξενοφϊντα 

ωσ «ρεπόρτερ» οφείλεται ςτθν 

ικανότθτά του 

α. να παρουςιάηει με ηωντάνια τον αγϊνα των 

Ελλινων εναντίον των Περςϊν. 

β. να ηωντανεφει με δραματικι ζνταςθ 

μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

4. Η γραφι του Ξενοφϊντα ςτα 

Ἑλλθνικὰ χαρακτθρίηεται από  

α. ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςθ. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

5. Ο Ξενοφϊντασ χαρακτθρίηεται 

από  

α. ανοχι προσ ό,τι κεωροφςε μειονεκτιματα ι 

ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. αντιπάκεια προσ ό,τι κεωροφςε 

μειονεκτιματα ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίασ], εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρζται. Ὁ 

δὲ Θθραμζνθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρϊπουσ κακορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ 

δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ ὁμοίουσ Σατφρῳ καὶ τὸ 

ἔμπροςκεν τοῦ βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια 

ἔχοντεσ παρῆςαν. Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ 

δθλοῦντα οἷα ἔπαςχε. Λζγεται δ’ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι 

οἰμϊξοιτο, εἰ μὴ ςιωπιςειεν, ἐπιρετο· «Ἂν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;» καὶ ἐπεί γε 

ἀποκνῄςκειν ἀναγκαηόμενοσ τὸ κϊνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν ἀποκοτταβίςαντα 

εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα 

ἀποφκζγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου 

παρεςτθκότοσ μιτε τὸ φρόνιμον μιτε τὸ παιγνιῶδεσ ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

ςιωπιςειεν, ἐπιρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. ἀγορᾶς α. απόκτθςθ διάφορων ειδϊν με 

χρθματικι καταβολι 

β. το κζντρο των αγοραπωλθςιϊν 

2. ῥῆμα α. λόγοσ 

β. κλιτό μζροσ του λόγου 

3. καλῷ α. καλόψυχοσ 

β. ωραίοσ 

4. κρίνω α. κεωρϊ 

β. αςκϊ κριτικι 



5. ἐγχειρίδια α. μικρά μαχαίρια 

β. βιβλία διδακτικοφ περιεχομζνου 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από τθν 

Ακινα 

α. επειδι ςυμμετείχε ωσ μιςκοφόροσ ςτθν 

εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, για να 

εκκρονίςει τον αδελφό του, τον βαςιλιά τθσ 

Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. επειδι εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα του Αγθςίλαου, ϊςτε τον 

ακολοφκθςε μαηί με τον ςπαρτιατικό ςτρατό, 

ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ. 

2. Επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και 

ςτισ ιδζεσ του Ξενοφϊντα άςκθςαν  

α. ο Σωκράτθσ και ο Αγθςίλαοσ. 

β. ο Περικλισ και ο Λφςανδροσ. 

3. Η χρονολογικι κατάταξθ των ζργων 

του Ξενοφϊντα ςτθρίηεται   

α. ςε «εςωτερικζσ μαρτυρίεσ» και ςτθν 

προςεκτικι μελζτθ του φφουσ του. 

β. ςτθν ταξινόμθςθ που ζκανε ο ίδιοσ.  

4. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

αναγνωρίςτθκε ιδθ από τθ ρωμαϊκι 

εποχι για 

α. τθ διειςδυτικότθτα και τθ βακειά 

φιλοςοφθμζνθ πολιτικι ςκζψθ. 

β. τθν απλότθτα του φφουσ, τθν κακαρότθτα 

των νοθμάτων, τθν ποικιλία των κεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλϊςςα του Ξενοφϊντα 

χαρακτθρίηεται από το 

απλοποιθμζνο (ςτο λεξιλόγιο, ςτο 

τυπικό και ςτθ ςφνταξθ) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάηει τθν Κοινι τθσ 

ελλθνιςτικισ εποχισ. 

β. που ςυνιςτά τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ». Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, 

ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν 

ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μζχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 παρήγγελλεν: Έβαλε ………………… ςτθν εφθμερίδα, για να πουλιςει το ςπίτι του. 

 ἡγηςόμεθα: Το διαγϊνιςμα που μασ ζβαλε ο …………………ιταν εφκολο. 

 ἐψεύςατο: Η κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε κατθγορθματικι …………………των 

ιςχυριςμϊν τθσ εφθμερίδασ. 

 διαβάςει: Χάρθ ςτο διαδίκτυο μποροφμε να ζχουμε …………………ςτισ βιβλιοκικεσ 

των πανεπιςτθμίων. 

 διελζγοντο: Ο εργοδότθσ κάλεςε τουσ εργαηόμενουσ ςε …………………, για να 

ςυηθτιςουν τα αιτιματά τουσ. 

Μονάδες 10 

 

 



8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  ζηθςε τισ περιπζτειεσ τθσ Ακινασ ςτα χρόνια του Πελοποννθςιακοφ πολζμου μζχρι 

τθν αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ το 403 π.Χ.  

β.  επζςτρεψε ςτθν Ακινα από τθν εξορία μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και 

Σπαρτιατϊν εναντίον των Θθβαίων.  

γ.  ζγραψε ιςτορικά, ρθτορικά και διδακτικά ζργα.  

δ.  διακζτει τθ βακειά φιλοςοφθμζνθ ςκζψθ και τθ διειςδυτικότθτα του Θουκυδίδθ.  

ε.  ξεχϊριηε από τουσ ιςτορικοφσ του 4ου αι. π.Χ. για τθν απλότθτα του φφουσ, τθν 

κακαρότθτα των νοθμάτων, τθν ποικιλία των κεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ 

πολῖται, τί ἡμᾶσ ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; 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 κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ 

ἀμφοτζρων ἡμῶν ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ. Πρὸσ θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ 

ςυγγενείασ καὶ κηδεςτίασ καὶ ἑταιρίασ, πάντων γὰρ τοφτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοισ, 

αἰδοφμενοι καὶ θεοὺσ καὶ ἀνθρώπουσ παφςαςθε ἁμαρτάνοντεσ εἰσ τὴν πατρίδα, καὶ μὴ 

πείθεςθε τοῖσ ἀνοςιωτάτοισ τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδζων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείουσ 

ἀπεκτόναςιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μηςὶν ἢ πάντεσ Πελοποννήςιοι δζκα ἔτη πολεμοῦντεσ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. ἐξελαύνετε  α. κζτω ςε κίνθςθ 

β. εκδιϊκω 

2. ἱερῶν α. τελετζσ 

β. ναοί 

3. ςεμνοτάτων α. μετριόφρων 

β. ςεβαςτόσ 

4. παύςαςθε α. ςταματϊ 

β. απολφω 

5. ἁμαρτάνοντεσ α. διαπράττω ςφάλμα 

β. παραβαίνω τισ κεϊκζσ 

εντολζσ 

Μονάδες 10 



8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.   εντυπωςιάςτθκε από τθν προςωπικότθτα του Αγθςίλαου και τον ακολοφκθςε μαηί 

με τον ςπαρτιατικό ςτρατό, ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ (394 π.Χ.).  

β.  δζχτθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ιδζεσ του από τον 

Περικλι. 

γ.   δεν διακζτει ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του. 

δ.  παρεμβάλλει ποιθτικζσ εκφράςεισ ςτο κείμενό του και χρθςιμοποιεί το 

απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα (ςτο λεξιλόγιο, ςτο τυπικό και ςτθ ςφνταξθ).  

ε.  ζγραψε, μεταξφ άλλων, τα ζργα Κφρου Ἀνάβαςισ και Κφρου Παιδεία.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρινῃ πολιτεφεςκαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴςχιςτόν τε καὶ χαλεπϊτατον καὶ 

ἀνοςιϊτατον καὶ ἔχκιςτον καὶ κεοῖσ καὶ ἀνκρϊποισ πόλεμον ἡμῖν πρὸσ ἀλλιλουσ 

παρζχουςιν. Ἀλλ’ εὖ γε μζντοι ἐπίςταςκε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡμῶν ἀποκανόντων οὐ μόνον 

ὑμεῖσ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ ἔςτιν οὓσ πολλὰ κατεδακρφςαμεν». Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ 

ἄρχοντεσ καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προςακοφειν τοὺσ μεκ’ ἑαυτῶν ἀπιγαγον εἰσ τὸ ἄςτυ. Τῇ δ’ 

ὑςτεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρθμοι ςυνεκάκθντο ἐν τῷ ςυνεδρίῳ· τῶν 

δὲ τριςχιλίων ὅπου ἕκαςτοι τεταγμζνοι ἦςαν, πανταχοῦ διεφζροντο πρὸσ ἀλλιλουσ. Ὅςοι 

μὲν γὰρ ἐπεποιικεςάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνωσ ἔλεγον ὡσ οὐ χρείθ 

κακυφίεςκαι τοῖσ ἐν Πειραιεῖ· ὅςοι δὲ ἐπίςτευον μθδὲν ἠδικθκζναι, αὐτοί τε ἀνελογίηοντο 

καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐδίδαςκον ὡσ οὐδὲν δζοιντο τοφτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖσ τριάκοντα οὐκ 

ἔφαςαν χρῆναι πείκεςκαι οὐδ’ ἐπιτρζπειν ἀπολλφναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τελευταῖον 

ἐψθφίςαντο ἐκείνουσ μὲν καταπαῦςαι, ἄλλουσ  δὲ ἑλζςκαι. Καὶ εἵλοντο δζκα, ἕνα ἀπὸ 

φυλῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ ςυνεδρίῳ·» 

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ςυνθετικό κακεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: θεοῖς, πόλεμον, μόνον, κακῶν, ἄλλους. 

Μονάδεσ 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου, και μάλιςτα ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα. 

β.   δεν εξορίςτθκε ποτζ από τθν Ακινα. 

γ.   με τθ ςαφινεια και τθν ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του, τθ ηωντάνια τθσ γραφισ του και 

τθν ιδεολογικι του ςυνζπεια ζδωςε μια ξεκάκαρθ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 



δ.  περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα και καταδικάηει τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ.  

ε.   χρθςιμοποιεί τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» γλϊςςα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκθ 

ςφνταξθ.  

Μονάδεσ 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐγώ, ὦ βουλή, … ἡμεῖς 

θανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐπαύσατο, διαψηφίζεσθαι, 

ἐξαπατωμένους, θανατοῦν, συνδοκοῦν. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας  

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα, γιατί έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον 

       του Αρταξέρξη Β΄.   

β.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του από τον 

Αγησίλαο και τον Σωκράτη.  

γ.  καταγράφει μεροληπτικά τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα.  



δ.  κατατάσσεται από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.  

ε.   έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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 εἶπον 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 

1. εἶναι α. έννοια 

β. ουσία 

2. εἶπον α. διάλογος 

β. επόμενος 

3. καλεῖν α. κλίση 

β. κλήση 

4. ἐποίησαν α. εκποίηση 

β. ποικιλία 



5. ἡγῶνται α. ηχείο 

β. αφήγηση 

                                                                                                                                        Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

          

Ο Ξενοφώντας  

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα, γιατί έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον 

του Αρταξέρξη Β΄.   

β.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του από τον 

Αγησίλαο και τον Σωκράτη.  

γ.  καταγράφει μεροληπτικά τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα.  

δ.  κατατάσσεται από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.  

ε.  έγραψε τα Ἑλληνικὰ  που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

                                                                                                                                      Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης … 

περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. εἶπεν 

2. ἐξαλείφειν  

3. ἀδικώτατοι 

4. κατακεκριμένον 

5. λαβόντες  

α. αναιδής 

β. προκατειλημμένος 

γ. απόρρητος 

δ. αλοιφή  

ε. διαιρετέος 

ζ. επίκριση  

η. δίκαιος  

Μονάδες 10 

 

 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας  

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα, γιατί έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον 

του Αρταξέρξη Β΄.   

β.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του από τον 

Αγησίλαο και τον Σωκράτη.  

γ.  καταγράφει μεροληπτικά τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα.  

δ.  κατατάσσεται από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.  

ε.  έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άσχημος, αγωγός, προσταγή, φόρος, παύλα. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε α. Περικλή.  



από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  

α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μέχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡσυχίαν, θάνατος, ὅπλα, μοίρας, 

πρῶτος. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

        να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

α. διακόπτεται στο 404 π.Χ. 

 

β. διακόπτεται στο 411 π.Χ. 

2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 



Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. ἐψεύσατο α. παρασπονδία 

2. τέθαπται β. απτός 

3. ἀρχόντων γ. λογική 

4. ὑποσπόνδους δ. αρχείο 

5. ἔλεξεν ε. ταφή 

 ζ. αλλαγή 

 η. ψευδός 

Μονάδες 10 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β.  έχασε τον γιο του, τον Γρύλλο, στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.).  

γ.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση από την ηγετική φυσιογνωμία του Περικλή. 

δ. έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 431-411 π.Χ. 

ε.  παραθέτει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το απλοποιημένο 

αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν [ὁ Κριτίασ]˙ «Ἐγϊ, ὦ βουλι, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ ἐξαπατωμζνουσ μὴ ἐπιτρζπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιιςω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρζψειν, εἰ ἀνιςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων 

μθδζνα ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετζρασ ψιφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίουσ εἶναι 

τοὺσ τριάκοντα κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν». Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ 

ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, ἱκετεφω τὰ πάντων 

ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ 

νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν 

εἶναι». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐγϊ, ὦ βουλι, … ἡμεῖσ 

κανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. βουλή α. βοφλθςθ 

β. βοφλα 

2. φασιν α. προφιτθσ 

β. αποφυγι 

3. ἐξαλείφω α. αλοιφι 

β. ζλλειψθ 

4. συνδοκοῦν α. ςφνδεςθ 

β. ζνδοξοσ 

5. κρίσιν α. κρατιρασ 

β. ζγκριτοσ 

Μονάδες 10 



8.  Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με  

α. τισ θγετικζσ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβε για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων από τθ Μικρά Αςία 

ςτθν Ελλάδα. 

β. τθν προςπάκειά του να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν.  

2. Ο Ξενοφϊντασ πζκανε α. ςτον Σκιλλοφντα, κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ηοφςε μετά τθν εξορία του από τθν Ακινα.  

β. ςτθν Ακινα μετά το 355 π.Χ., όπου επζςτρεψε 

μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και Σπαρτιατϊν. 

3. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον 

Πελοποννθςιακό πόλεμο  

α. από τθν ζναρξθ του πολζμου ζωσ το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. ζωσ το τζλοσ του. 

4. Στα Ἑλλθνικὰ θ γραφι του 

Ξενοφϊντα χαρακτθρίηεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλοφσ προςδιοριςμοφσ 

τθσ αιτίασ. 

β. απόλυτθ ακρίβεια τθσ περιγραφισ των χϊρων που 

εξελίχκθκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφϊντασ παρουςιάηει α. με καυμαςμό τισ ενζργειεσ των τριάκοντα 

τυράννων ςτθν Ακινα. 

β. με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε 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 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. ἀνζλαβον α. παραλαβι 

β. αναβολι 

2. ἀγόμενος α. αγορά 

β. παραγωγι 

3. κατεδίωξαν α. καταδίκθ 

β. επιδίωξθ  

4. ἐγζνετο α. γωνιακόσ 

β. άγονοσ 



5. μετεσχήκαμεν α. ςχιμα 

β. ςχίςμα 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):  

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  εξορίςτθκε από τθν Ακινα, γιατί ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου εναντίον 

του Αρταξζρξθ Βϋ.  

β.  δζχκθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και τισ ιδζεσ του από τον 

Αγθςίλαο και τον Σωκράτθ.  

γ.  καταγράφει μερολθπτικά τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα.  

δ.  κατατάςςεται από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ.  

ε.  ζγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ πθγι για τα γεγονότα τθσ 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Α περιςςεφουν.  

Α Β 

1. άμαξα  α. εἶπεν 

2. παραλαβι β. κατακεκριμζνον 

3. ζλλειψθ γ. εὐεξαλειπτότερον 

4. παραβολι δ. λαβόντες 

5. κριτιριο ε. ἀπαγαγόντες 

6. επικόσ  

7. απαλοιφι  

Μονάδες 10 



8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε 

από τθν Ακινα  

α. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο ςτουσ Δελφοφσ 

για τουσ επινίκιουσ πανθγυριςμοφσ μετά τθ μάχθ ςτθν 

Κορϊνεια. 

β. επειδι απζτυχε να οδθγιςει τουσ Μφριουσ πίςω 

ςτθν πατρίδα μετά τθ μάχθ ςτα Κοφναξα και τον 

κάνατο του Κφρου. 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθν 

εξορία του από τθν Ακινα, 

α. κατζφυγε ςτθ Σθςτό, από όπου παρακολοφκθςε το 

τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

β. αποδζχκθκε τθν «προξενίαν», δθλαδι άδεια 

διαμονισ ςτθ Σπάρτθ, που του προςφζρκθκε από 

τουσ Σπαρτιάτεσ. 

3. Η προςωπικότθτα και οι 

ιδζεσ του Ξενοφϊντα 

επθρεάςτθκαν από  

α. τα θγετικά προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του Αγθςίλαου.  

β. τθν αποφαςιςτικότθτα και τισ πράξεισ του 

Λφςανδρου. 

4. Τα ζργα του Ξενοφϊντα 

χωρίηονται ςε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η ςυγγραφικι προςφορά 

του Ξενοφϊντα 

αναγνωρίςτθκε  

α. από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ 

(3οσ-2οσ αι. π.Χ.) που τον κατζταςςαν μαηί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ. 

β. ιδθ από τουσ ςυγχρόνουσ του λόγω τθσ απλότθτασ 

του φφουσ του και τθσ ποικιλίασ των κεμάτων του.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Πώς αποδεικνύεται στο παραπάνω κείμενο η μεγάλη αξία που απέδιδαν οι αρχαίοι 

Έλληνες στις σπονδές; (μονάδες 4) Ποια ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο θεσμός αυτός τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο του πολέμου; (μονάδες 6) 

           Μονάδες 10 

3. Αφού εντοπίσετε τα ρήματα που φανερώνουν τις ενέργειες που έκανε ο Λύσανδρος 

μετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταμούς (μονάδες 2), να εξηγήσετε ποια είναι η σημασία 

της επιλογής χρόνου που χρησιμοποιεί ο ιστορικός, για να δηλώσει αυτές τις ενέργειες 

(μονάδες 8). 

           Μονάδες 10 

4. Τ’ άλλο πρωί με τα χαράματα ο Λύσανδρος έδωσε παράγγελμα στα πληρώματα να φάνε 

και να επιβιβαστούν· αφού έκαναν όμως όλες τις προετοιμασίες για ναυμαχία και 

σήκωσαν τις λινάτσες στα πλευρά των πλοίων, πρόσταξε να μην κουνηθεί κανένα από τη 

θέση του μήτε ν’ ανοιχτεί. Με την ανατολή του ήλιου οι Αθηναίοι παρατάχτηκαν κατά 

μέτωπο έξω από το λιμάνι, έτοιμοι για ναυμαχία· όταν ωστόσο πέρασε η μέρα δίχως ο 

Λύσανδρος να βγει να τους απαντήσει, επέστρεψαν στους Αιγός Ποταμούς. Τότε ο 

Λύσανδρος πρόσταξε τα γοργότερα καράβια του ν’ ακολουθήσουν τους Αθηναίους, να 

παρατηρήσουν τι θα κάνουν μετά την αποβίβασή τους και να γυρίσουν να του 

αναφέρουν. Στο μεταξύ, ώσπου να επιστρέψουν αυτά, δεν έβγαλε τα πληρώματα από 

τα πλοία. Τέσσερις μέρες ακολούθησε αυτή την τακτική, και κάθε φορά οι Αθηναίοι 



έβγαζαν τον στόλο τους στο πέλαγο. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.1.§22-24 [Μετάφραση: 

Ρόδης Ρούφος] 

 

Να περιγράψετε την προσωπικότητα και τις στρατηγικές ικανότητες του Λύσανδρου 

λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές του Ξενοφώντα και στα δύο κείμενα που σας έχουν 

δοθεί (πρωτότυπο και μεταφρασμένο). 

     Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στη γενική ενικού: Ἀλκιβιάδῃ, τινά, 

ὅσῳ, ἄστυ, Καταλιπών. (μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον ενεστώτα  διατηρώντας  για 

τα ρήματα το ίδιο πρόσωπο, έγκλιση και φωνή: ὑπεδέχοντο, ἔφυγον, ἴδοι, ἔσεσθαι, 

ἐπεσκεύαζεν. (μονάδες 5) 

     Μονάδες 10 

7. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου (μονάδες 5):  

Λύσανδρος: είναι …………………………… στ ……………………………………….. 

ἀσφάλειαν:   είναι …………………………… στ ……………………………………….. 

τῶν ἐπιτηδείων: είναι …………………………… στ ……………………………………….. 

ἁρμοστήν: είναι …………………………… στ ……………………………………….. 

τὰς ναῦς: είναι …………………………… στ ……………………………………….. 

β.  Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 

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.: Ο ιστορικός αφηγείται τα γεγονότα δίνοντας έμφαση 

στη χρονική ακρίβεια. Με ποιους επιρρηματικούς προσδιορισμούς το επιτυγχάνει στο 

παραπάνω απόσπασμα; (μονάδες 5). 

                     Μονάδες 10 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12206. 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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 εἶπaν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Για ποιους λόγους οι Λακεδαιμόνιοι «ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν» (μονάδες 6) και ποια 

ήταν η σημασία αυτών των τειχών για τους Αθηναίους (μονάδες 4); 

Μονάδες 10 

3. Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι οι Αθηναίοι επέλεξαν αρχικά τον Θηραμένη, έναν 

ολιγαρχικό, να διαπραγματευτεί με τους Λακεδαιμόνιους (μονάδες 4) και πώς θα 

χαρακτηρίζατε τη στάση του κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων (μονάδες 

6); 

Μονάδες 10 

4. Στο μεταξύ ο Λύσανδρος οδήγησε τα πλοία, τους αιχμαλώτους (ανάμεσα σ᾽ αυτούς ήταν 

ο Φιλοκλής, ο Αδείμαντος κι άλλοι στρατηγοί) και τ᾽ άλλα λάφυρα στη Λάμψακο. Την ίδια 

μέρα της νίκης του εξάλλου έστειλε τον Θεόπομπο τον Μιλήσιο, τον κουρσάρο, ν᾽ 

αναγγείλει τα γεγονότα στη Λακεδαίμονα· αυτός έφτασε εκεί τη μεθεπόμενη μέρα κι 

έδωσε αναφορά. Έπειτα ο Λύσανδρος συγκέντρωσε τους συμμάχους και τους είπε να 

συσκεφθούν για την τύχη των αιχμαλώτων. Τότε κατηγορήθηκαν για πολλά οι Αθηναίοι: 



για εγκλήματα που είχαν κάνει και γι᾽ άλλα που είχε ψηφίσει η Συνέλευσή τους να κάνουν 

αν κέρδιζαν τη ναυμαχία — να κόψουν το δεξί χέρι σ᾽ όλους τους αιχμαλώτους. Τους 

κατηγόρησαν κι ότι είχαν ρίξει στη θάλασσα ολόκληρο το πλήρωμα των πολεμικών που 

᾽χαν στα χέρια τους, ενός ανδριώτικου κι ενός κορινθιακού· ο Φιλοκλής ήταν ο Αθηναίος 

στρατηγός που τους εξόντωσε. Ειπώθηκαν κι άλλα πολλά, κι αποφασίστηκε να 

εκτελέσουν όσους αιχμαλώτους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο (αυτός μονάχος, 

στη Συνέλευση, είχε εναντιωθεί στο κόψιμο των χεριών — μερικοί μάλιστα τον 

κατηγόρησαν ότι προδίδει τον στόλο). Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.1.§30-32 [Μετάφραση: 

Ρόδης Ρούφος] 

 

Ποια ήταν η στάση των Κορινθίων, των Θηβαίων και άλλων Ελλήνων απέναντι στους 

Αθηναίους κατά την κρίσιμη συνεδρίαση στη Σπάρτη και για ποιους λόγους; Στην 

απάντησή σας να λάβετε υπόψη και τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφρασμένο). 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται, στην 

ίδια πτώση και στο ίδιο γένος: ὄντων, πόλιν, τειχῶν, ταῦτα, Ἀθηναίοις. (μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον αόριστο (ίδιο πρόσωπο, 

έγκλιση, φωνή): διέτριβε, ἐπιλελοιπέναι, κελεύοι, ἀγγελοῦντα, καλεῖν. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. α. Να επιλέξετε από το πρωτότυπο κείμενο έναν (1) για κάθε περίπτωση τρόπο δήλωσης 

του χρόνου και να τον εντάξετε στον παρακάτω πίνακα : 

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΠΛΑΓΙΑ  

ΠΤΩΣΗ 

ΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

     

(μονάδες 5) 

β. Να βρείτε το υποκείμενο της μετοχής βουλόμενοι και το υποκείμενο του απαρεμφάτου 

εἶναι (μονάδες 2) χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ως συνημμένη ή απόλυτη (μονάδα 1) και 

σημειώνοντας στην περίπτωση του απαρεμφάτου το εάν λειτουργεί το φαινόμενο της 

ταυτοπροσωπίας ή της ετεροπροσωπίας. (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 



*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12210. 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.  Να παρουσιάσετε τους όρους της συνθηκολόγησης που προτείνουν οι Λακεδαιμόνιοι 

διακρίνοντας τον βασικό όρο από εκείνους που αποτελούν προϋπόθεση για την 

υλοποίησή του (μονάδες 6), αιτιολογώντας την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

3. «προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης…περιαιρεῑν».: Τι πρότεινε ο Θηραμένης στους 

Αθηναίους (μονάδες 6) και ποια ήταν η αντίδρασή τους (μονάδες 4);  

Μονάδες 10 

4.  Αργότερα ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη 

κυριαρχία τους στην πόλη. Το πρώτο βήμα ήταν να στείλουν στη Λακεδαίμονα τον 

Αισχίνη και τον Αριστοτέλη, για να πείσουν τον Λύσανδρο να ενεργήση να τους δοθεί 

φρουρά —που υπόσχονταν να συντηρούν αυτοί— «ώσπου να βγάλουν από τη μέση τα 

κακά στοιχεία και να οργανώσουν το καθεστώς». Εκείνος πείστηκε και φρόντισε να τους 

δώσουν τη φρουρά με τον Καλλίβιο για αρμοστή. Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά, 

βάλθηκαν να καλοπιάνουν με κάθε τρόπο τον Καλλίβιο, για να εγκρίνη όλες τους τις 

πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να 

συλλάβουν όποιους ήθελαν — όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ᾽ από 

δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία ότι δε θ᾽ ανεχόταν τον 



παραμερισμό του κι ότι, αν δοκίμαζε ν᾽ αντιδράση, θάβρισκε πολλούς συμπαραστάτες. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§13-14 [Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος] 

 

      Πώς οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν την πρεσβεία τους από τη Σπάρτη (μονάδες 4) και γιατί οι 

ελπίδες τους για μία νέα αρχή μετά το τέλος του πολέμου διαψεύστηκαν (μονάδες 

6); Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη και τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί 

(πρωτότυπο και μεταφρασμένο).  

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται: κινδύνοις, 

τείχη, θάλατταν,  πρέσβεις, τινων. (μονάδες 5)                                                                                           

      β. Να γράψετε το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου των παρακάτω ρηματικών 

τύπων στη φωνή που βρίσκονται: γενομένοις, ἐποιοῦντο, νομίζοντας, λέγων, 

πείθεσθαι. (μονάδες 5)                                                                          

 Μονάδες 10 

7.  α. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων: ἀνδραποδιεῖν, 

ἕπεσθαι, χρή, Ἀντειπόντων, ἔδοξε. (μονάδες 5) 

β. Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·: Nα 

γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση που υπάρχει στην παραπάνω ημιπερίοδο (μονάδες 

2). Να τη χαρακτηρίσετε ως προς το είδος της, τον τρόπο εισαγωγής και τη λειτουργία 

της. (μονάδες 3)  

Μονάδες 10 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12298. 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ … πολλὰ κατεδακρύσαμεν»: Σε ποια πρόσωπα αναφέρονται οι 

αντωνυμίες οὗτοι, ὑμεῖς και ἡμεῖς στο συγκεκριμένο απόσπασμα και ποιες σχέσεις 

έχουν μεταξύ τους σύμφωνα με τα λόγια του κήρυκα Κλεόκριτου; 

Μονάδες 10 

3. «τῶν δὲ τρισχιλίων…  ἀπολλύναι τὴν πόλιν»: Ποιες διαφωνίες προέκυψαν μεταξύ των 

συνεργατών των Τριάκοντα σύμφωνα με την αφήγηση του Ξενοφώντα; 

Μονάδες 10 

4. Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των 

τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα 

ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανάβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· στο μεταξύ 

συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να 

συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη 

συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν 

για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε μ' ευχαρίστηση, και το πράμα δε 

δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ' αυτούς. Αργότερα 



ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία 

τους στην πόλη. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§11-13 [Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος] 

 

Να συγκρίνετε την αντίδραση των αρχόντων και των Τριάκοντα, μετά τον λόγο του 

κήρυκα Κλεόκριτου, με τη συμπεριφορά των Τριάκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, 

όπως παρουσιάζεται στο μεταφρασμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 

(μονάδες 5): 

ἡμῖν: στην ίδια πτώση στον ενικό αριθμό 

ἔχθιστoν: στη δοτική πτώση ενικού στον συγκριτικό βαθμό 

πόλεμον: στη δοτική πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

ἄρχοντες: στη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό 

πόλιν: στη δοτική πτώση στον πληθυντικό αριθμό   

β. Στον ακόλουθο πίνακα να αναγνωριστούν από γραμματική άποψη (πρόσωπο, 

αριθμός, έγκλιση, χρόνος, φωνή) οι εξής ρηματικοί τύποι: παρέχουσιν, ἔλεγεν, 

ἀπήγαγον, ἐπεποιήκεσαν, εἵλοντο. (μονάδες 5) 

ρ. τύπος πρόσωπο αριθμός έγκλιση χρόνος φωνή ρήμα  

παρέχουσιν       

ἔλεγεν       

ἀπήγαγον       

ἐπεποιήκεσαν       

εἵλοντο       

Μονάδες 10 

7. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου (μονάδες 5):  

οὗτοι: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

πόλεμον: είναι ………………………………….. στ …………………………………………………….. 

οἱ τριάκοντα: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

ταπεινοί: είναι …………………………………… του ………………………………………………….. 



ἠδικηκέναι: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

β. Να αναγνωρίσετε το είδος και τη λειτουργία της δευτερεύουσας πρότασης ὡς οὐδὲν 

δέοιντο τούτων τῶν κακῶν. (μονάδες 3) Ποια στοιχεία της πρότασης εκφράζουν την 

υποκειμενική άποψη/κρίση του ομιλητή;  (μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

* Οι παρατηρήσεις 1, 5, 8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12313. 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ». Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, 

ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν 

ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Σο φφοσ με το οποίο απευκφνεται ο μάντθσ ςτουσ δθμοκρατικοφσ χαρακτθρίηεται ωσ 

αινιγματικό και προφθτικό. Ποιεσ εκφραςτικζσ επιλογζσ του Ξενοφϊντα επιβεβαιϊνουν τον 

παραπάνω χαρακτθριςμό; 

Μονάδες 10 

3. Μετά τθ μάχθ οι δθμοκρατικοί «…τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τουσ δθμοκρατικοφσ από τθ ςυγκεκριμζνθ 

ενζργεια; 

Μονάδες 10 

4. «Κάποτε μασ ζπιαναν την ϊρα που τρϊγαμε, την ϊρα που κοιμόμαςταν, την ϊρα που 

ήμαςταν ςτην Αγορά· άλλοι εξοριςτήκαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχωσ να βριςκόμαςτε καν 

ςτην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί παίρνουν τϊρα φανερά το μζροσ μασ: μζςα ςτην καλοκαιρία 

προκαλοφνε θφελλα την ϊρα που μασ ςυμφζρει· όταν κάνουμε επιχείρηςη, λίγοι εμείσ 

εναντίον πολλϊν εχθρϊν, θριαμβεφουμε χάρη ςτην εφνοιά τουσ· και να τϊρα που μασ 

ζφεραν ςε τοποθεςία όπου οι εχθροί ζχουν ν' ανζβουν ανήφορο κ' ζτςι δεν μποροφν οφτε 

δόρατα, οφτε ακόντια να ρίξουν πάνω από τα κεφάλια των μπροςτινϊν τουσ, ενϊ εμείσ από 

ψηλά θα τουσ φτάνουμε και με δόρατα και μ' ακόντια και με πζτρεσ και θα χτυπήςουμε 

πολλοφσ». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§14-15 *Μετάφραςθ: Ρόδθσ Ροφφοσ+ 



Ο Ξενοφϊντασ πίςτευε ότι οι κεοί παρεμβαίνουν ςτα ζργα των ανκρϊπων. ε ποια ςθμεία 

των δφο κειμζνων που ςασ ζχουν δοκεί (πρωτότυπο και μεταφραςμζνο), επιβεβαιϊνεται θ 

παραπάνω αντίλθψθ του Ξενοφϊντα; 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφζρετε τισ παρακάτω λζξεισ ςτον άλλο αρικμό, ςτθν ίδια πτϊςθ και ςτο ίδιο 

γζνοσ: μάντισ, τισ, νίκη, πολεμίοισ, πολιτῶν. (μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο ίδιο πρόςωπο του ενεςτϊτα (ςτθν ζγκλιςθ και 

τθ φωνι που βρίςκονται): παρήγγελλεν, πζςοι, γζνηται, ἀνζλαβον, ἐνίκων. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

7. α. (…) ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι: Να προςδιορίςετε τθ 

βαςικι ςυντακτικι λειτουργία όλων των όρων τθσ παραπάνω πρόταςθσ. (μονάδεσ 5) 

β. Καὶ οὐκ ἐψεύςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ 

ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ: τθν 

παραπάνω περίοδο να εντοπίςετε πζντε (5) επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ και να 

προςδιορίςετε τθν επιρρθματικι ςχζςθ που δθλϊνουν. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατθριςεισ 1,5,8 για το ίδιο κείμενο ζχουν διατυπωκεί ςτο κζμα με τθν ονομαςία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12258. 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν 

αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, 

οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ 

ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ 

παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲσ διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκϊλυςε, διζφκειραν ἄν. Ὁρῶντεσ δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα κακίηουςιν ἐσ τὸ ῞Ηραιον ἱκζται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάςςουσ τετρακοςίων. Ὁ δὲ 

δῆμοσ δείςασ μι τι νεωτερίςωςιν ἀνίςτθςί τε αὐτοὺσ πείςασ καὶ διακομίηει ἐσ τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆςον, καὶ τὰ ἐπιτιδεια ἐκεῖςε αὐτοῖσ διεπζμπετο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, … ἐκεῖςε αὐτοῖσ 

διεπζμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ που ςασ δίνονται, να γράψετε μια 

ετυμολογικά συγγενή λζξη από το κείμενο: διάλειμμα, κατάλογος, μυθικός, 

αφθαρσία, δζος. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε  

       να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ πίςτευε ςτθ μεγάλθ αξία  

2. Κατά τον Ξενοφϊντα θ ιττα των Σπαρτιατϊν 

από τουσ Θθβαίουσ οφείλεται  

3. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο Θουκυδίδθσ 

προβάλλει ωσ βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον Πελοποννθςιακό 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ 

του προβλθματιςμοφ του. 

β. του Περικλι. 

γ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία. 



πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα 

δ. το 431 π.Χ. και εξισ. 

ε. το 411 π.Χ. και εξισ. 

η. ςε κεϊκι τιμωρία. 

θ. του Αγθςίλαου. 

κ. ςτθν απλότθτα του φφουσ του. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: κλήση, ναυτικό, πομπή, πειθώ, σχέση. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 

Α Β 

 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

2. Ο Ξενοφώντας 

 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 

γ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ 

ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον».  

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντες, δῆμος, ἀγορᾶς, χρήματα, 

διαφθαρῆναι. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

        να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

α. διακόπτεται στο 404 π.Χ. 

 

β. διακόπτεται στο 411 π.Χ. 



2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 

Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν 

ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες 

ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς 

δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν 

λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, ἀπεχρῶντo, ὑποσχεῖν, ἐφόνευον, ὀφειλομένων.  

Μονάδες 10 

8. Να κατατάξετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το  

       παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5): 

α.  Ο Θουκυδίδης τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη 

κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β.  Στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου ο Θουκυδίδης προσβλήθηκε από 

τον λοιμό που εξόντωσε το 1/3 του πληθυσμού της Αττικής. 

γ.  Ο Ξενοφώντας πέθανε αφήνοντας πίσω του εκτεταμένο και πολυσχιδές συγγραφικό 

έργο. 

δ. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έληξε μετά την ήττα της Αθήνας στους Αιγός ποταμούς. 



ε.  Ο Ξενοφώντας τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στη μάχη της 

Κορώνειας εναντίον του αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο 

πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. 

1 -  2 -  3 -  4 -  5 - 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.   Ποιον ρόλο διεκδικεί για τον εαυτό του ο Κριτίας σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο και 

σε ποιον βαθμό οι πράξεις του ανταποκρίνονται σ’ αυτόν; 

Μονάδες 10 

3. Ποια λειτουργία είχε ο κατάλογος των Τρισχιλίων στο πλαίσιο του τυραννικού 

πολιτεύματος και γιατί η διαγραφή του Θηραμένη από αυτόν τον κατάλογο επηρεάζει 

την έκβαση της δίκης του; 

Μονάδες 10 

4.  Αφού τους έπιασαν όλους μ' αυτό τον τρόπο, πρόσταξαν τον αρχηγό του ιππικού 

Λυσίμαχο να τους πάρη και να τους παραδώση στους Έντεκα. Την άλλη μέρα 

συγκέντρωσαν στο Ωδείο τους οπλίτες που ήταν γραμμένοι στον κατάλογο, καθώς και 

τους υπόλοιπους ιππείς, κι ο Κριτίας σηκώθηκε κ' είπε: «Το καθεστώς, άνδρες, δεν τ' 

οργανώνουμε μόνο για καλό δικό μας, μα άλλο τόσο και για δικό σας. Μια και θάχετε 

λοιπόν μερίδιο στις τιμές, πρέπει νάχετε μερίδιο και στους κινδύνους. Για τούτο είν' 

ανάγκη να καταδικάσετε τους Ελευσινίους που πιάσαμε, ώστε νάχετε τις ίδιες ελπίδες 

και τους ίδιους φόβους με μας.» Και τους έδειξε ένα σημείο, λέγοντας να παν εκεί να 

ψηφίσουν ένας-ένας, φανερά. Το μισό Ωδείο ήταν γεμάτο οπλισμένους Λάκωνες 

φρουρούς· άλλωστε όσοι πολίτες δε σκοτίζονταν παρά μόνο για το συμφέρον τους 



τάβλεπαν αυτά με καλό μάτι.... Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.15-16 [Μετάφραση: Ρόδης 

Ρούφος]   

        

      Ο Ξενοφών και στα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) περιγράφει δύο δίκες: 

τη δίκη του Θηραμένη και τη δίκη των κατοίκων της Ελευσίνας. Να εντοπίσετε τα κοινά 

σημεία που δικαιολογούν τον  χαρακτηρισμό «παρωδία δίκης» και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στη γενική ενικού: ταῦτα, 

προσελθών, ὅς, ἄνδρα, ἡμῖν. (μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο γ΄ ενικό ευκτικής στον χρόνο 

και στη φωνή που βρίσκονται: ἐπαύσατο, ἐγένετο, διαλεχθείς, ἐκέλευσε, εἶπεν. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7.  α. Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών του κειμένου (μονάδες 5):  

ἐπιθορυβήσασα: είναι …………………………………………………………………….. 

προσελθών: είναι …………………………………………………………………….. 

τοὺς ἔχοντας: είναι ……………………………………………………………………. 

ἐξαπατωμένους: είναι ……………………………………………………………………. 

τῶν ὄντων: είναι …………………………………………………………………… 

 β. Να αντιστοιχίσετε καθεμιά από τις δευτερεύουσες προτάσεις της στήλης Α με τα 

δεδομένα στη στήλη Β. Δύο περιπτώσεις της στήλης Β περισσεύουν. (μονάδες 5) 

Α Β 

 

1. Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] ταῦτα ἐπαύσατο 

2. εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ 

3. ὅτι ...  [ὁ Θηραμένης] ἀναφεύξοιτο 

 

Η δευτερεύουσα πρόταση 

δηλώνει 

α. κρίση-γνώμη 

β. αιτία  

γ. χρόνο  

δ. προϋπόθεση  

ε. φόβο 

Μονάδες 10 



*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12271.  

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων·αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ 

ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … τὸν θόρυβον»: Να αναζητήσετε και να εξηγήσετε τους λόγους στους 

οποίους αποδίδει ο Θουκυδίδης την επικράτηση των δημοκρατικών έναντι των 

ολιγαρχικών αντιπάλων τους. 

Μονάδες 10 

3. «Μπροστά στον φόβο που προκαλεί ο κίνδυνος, το ένστικτο της επιβίωσης γίνεται 

εντονότερο» : Να επιβεβαιώσετε την παραπάνω άποψη στο πρωτότυπο κείμενο. 

Μονάδες 10 

4.  Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, 

συμφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου, 

συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κ' έχουν διαφορετική μορφή 

ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, 

οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. Αλλ' όταν έρθη ο 

πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της 

βίας κ' ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 82.2 [Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος] 

 



Αντλώντας στοιχεία από το πρωτότυπο και από το μεταφρασμένο απόσπασμα που σας 

δίνονται να παρουσιάσετε συγκριτικά την κατάσταση που επικρατεί σε περίοδο ειρήνης 

και σε περίοδο πολέμου. 

Μονάδες 10 

 

6. α. Να ξαναγράψετε την πρόταση «αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο 

βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν», μεταφέροντας όλους τους κλιτούς όρους στον άλλον 

αριθμό. (μονάδες 5) 

β. Να γράψετε τα απαρέμφατα των παρακάτω ρηματικών τύπων (στον χρόνο που 

βρίσκονται): Διαλιπούσης, γίγνεται, νικᾷ,  ᾖ, ἐκινδύνευσε. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. α. Να βρείτε το υποκείμενο του ρήματος κατεκαύθη (μονάδες 3) και να αναγνωρίσετε το 

συντακτικό φαινόμενο. (μονάδες 2)  

β. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο μία υποθετική και μία ενδοιαστική πρόταση 

(μονάδες 4). Στην περίπτωση της ενδοιαστικής πρότασης, να αναγνωρίσετε και τον 

συντακτικό της ρόλο. (μονάδα 1)  

Μονάδες 10 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12667. 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους… καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην»: Ποια απόφαση πήρε η συνέλευση των Κερκυραίων με πρωτοβουλία των 

ολιγαρχικών και κάτω από ποιες συνθήκες; (μονάδες 6) Να σχολιάσετε την 

αντιφατικότητα των ενεργειών αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

3. «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.»: Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι στην άφιξη της 

πρεσβείας, που έστειλαν οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί στην Αθήνα (μονάδες 4); Να κρίνετε 

τις ενέργειές τους, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη σημασία του θεσμού της πρεσβείας 

στην αρχαιότητα και αφετέρου τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες (μονάδες 6).  

Μονάδες 10 

4. Έφτασαν τότε ένα αθηναϊκό κ’ ένα κορινθιακό καράβι με πρέσβεις το καθένα. Έγινε 

δημοσία συζήτηση και, μετά από ψηφοφορία, οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να μείνουν 

σύμμαχοι των Αθηναίων σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης, αλλά να διατηρούν, 

όπως και πριν, φιλικές σχέσεις με τους Πελοποννησίους. Αρχηγός των δημοκρατικών 

ήταν τότε ο Πειθίας, πρόξενος των Αθηναίων. Οι πρώην αιχμάλωτοι, φίλοι των 

Κορινθίων, του έκαναν μήνυση με την κατηγορία ότι θέλει να υποδουλώσει την Κέρκυρα 

στους Αθηναίους. Ο Πειθίας αθωώθηκε κ’ έκανε μήνυση εναντίον πέντε απ’ τους 

πλουσιότερους αντιπάλους του με την κατηγορία ότι για  να στηρίζουν τα κλήματά τους, 



έκοβαν βέργες από τους ιερούς περιβόλους του Διός και του Αλκίνου. Θουκυδίδου 

Ἱστορίαι, 3, 70.2-70.4 [μτφ. ΄Αγγελος Βλάχος]. 

 

Αξιοποιώντας αναφορές και από τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφρασμένο), να εξηγήσετε πώς η Αθήνα και η Σπάρτη παρεμβαίνουν στα εσωτερικά 

της Κέρκυρας δημιουργώντας κάθε φορά νέα δεδομένα. 

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

(μονάδες 5) 

βέλτιστα: στην ίδια πτώση στον συγκριτικό αριθμό 

νηί: στην ονομαστική πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

πλέον: στην ίδια πτώση στον υπερθετικό βαθμό 

πεπραγμένων: στην ονομαστική πτώση στον πληθυντικό αριθμό στο ίδιο γένος 

πείσοντας: στη δοτική πτώση στον ενικό αριθμό 

β. Στον ακόλουθο πίνακα να αναγνωριστούν από γραμματική άποψη (πρόσωπο, 

αριθμός, έγκλιση, χρόνος, φωνή) οι εξής ρηματικοί τύποι: εἶπον, εἴη, ξυνέφερε, 

γένηται, ἐνίκησαν. (μονάδες 5) 

ρημ. 
τύπος 

πρόσωπο αριθμός έγκλιση χρόνος φωνή ρήμα  

εἶπον       

εἴη       

ξυνέφερε       

γένηται       

ἐνίκησαν       

Μονάδες 10 

7. α.Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου (μονάδες 5):  

ταῦτα: είναι …………………………………… στ…………………………………………………….. 

πολέμιον: είναι ………………………………….. στ …………………………………………………….. 

πράσσειν: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 



τῶν Κερκυραίων: είναι …………………………………… στ ……………………………………………………. 

τριήρους: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

 

β.«Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν 

ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται»: Στο απόσπασμα 

περιγράφονται οι επιμέρους στόχοι της αποστολής πρεσβείας από τους Κερκυραίους 

ολιγαρχικούς στην Αθήνα, καθώς και ο τελικός σκοπός της. Με ποιες διαφορετικές 

γλωσσικές επιλογές εκφράζονται τα παραπάνω; (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασίαGEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12666. 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς … πάντων θάνατον.» Να περιγράψετε 

τις άμεσες ενέργειες των Κερκυραίων δημοκρατικών μετά την αποχώρηση των 

Πελοποννησίων και την άφιξη του αθηναϊκού στόλου και να εξηγήσετε τη σκοπιμότητά 

τους.  

Μονάδες 10 

3. Ποιες ευθύνες φαίνεται να αποδίδει ο Θουκυδίδης στον Ευρυμέδοντα για τις σφαγές 

που λαμβάνουν χώρα στην Κέρκυρα; Συμφωνείτε με την εκτίμηση του αρχαίου 

ιστορικού; 

Μονάδες 10 

4. Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που 

έσπρωχναν τις φατρίες ν' αγωνίζωνται με λύσσα. Οι αρχηγοί των κομμάτων, στις 

διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα. Ισότητα των πολιτών από την μια 

μεριά, σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν έτσι ότι 

υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά 

συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Τούτο 

τους οδηγούσε να κάνουν τα φοβερώτερα πράματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους 



αντιπάλους τους, όχι ως το σημείο που επιτρέπει η δικαιοσύνη ή το συμφέρον της 

πολιτείας, αλλά κάνοντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση 

του κόμματος τους. Καταδίκαζαν άνομα τους αντιπάλους τους ή άρπαζαν βίαια την 

εξουσία, έτοιμοι να κορέσουν το μίσος τους. Καμιά από τις δύο παρατάξεις δεν είχε 

κανέναν ηθικό φραγμό κ' εκτιμούσε περισσότερο όσους κατόρθωναν να κρύβουν κάτω 

από ωραία λόγια φοβερές πράξεις. Όσοι πολίτες ήταν μετριοπαθείς θανατώνονταν από 

την μια ή την άλλη παράταξη, είτε επειδή είχαν αρνηθή να πάρουν μέρος στον αγώνα 

είτε επειδή η ιδέα και μόνο ότι θα μπορούσαν να επιζήσουν προκαλούσε εναντίον τους 

τον φθόνο. Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 82.8 [Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος]  

 

Με αφορμή τα γεγονότα στην Κέρκυρα ο Θουκυδίδης ερμηνεύει γενικότερα την 

ανθρώπινη συμπεριφορά στους εμφυλίους πολέμους. Σε ποιο βαθμό οι ισχυρισμοί του 

ιστορικού (μεταφρασμένο κείμενο) επιβεβαιώνονται από την περιγραφή των γεγονότων 

στην Κέρκυρα (πρωτότυπο κείμενο); 

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται  για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου (μονάδες 5): 

λιμένα: την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

ἱκετῶν: την κλητική πτώση στον ενικό αριθμό 

πολλοί: το επίρρημα στον συγκριτικό βαθμό 

ἄς: την ονομαστική πτώση στον ενικό αριθμό στο ίδιο γένος 

χρημάτων: τη δοτική πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στην υποτακτική ενεστώτα (ίδιο 

πρόσωπο, φωνή): ἤγαγον, λάβοιεν, ἔπεισαν, ἑώρων, παρέμεινε. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. α. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας: Στο 

παραπάνω απόσπασμα να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους τις υπογραμμισμένες 

μετοχές (μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε τον χαρακτηρισμό σας για τη μετοχή 

προσπλεούσας (μονάδες 2). 

β. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον 

αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι 



ἐδύναντο ἀνηλοῦντο: Στο παραπάνω απόσπασμα να καταγράψετε τρεις 

επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου (μονάδες 3) και να εξηγήσετε τη λειτουργία 

τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ιστορικής αφήγησης (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12679. 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν 

αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, 

οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ 

ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ 

παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲσ διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκϊλυςε, διζφκειραν ἄν. Ὁρῶντεσ δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα κακίηουςιν ἐσ τὸ ῞Ηραιον ἱκζται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάςςουσ τετρακοςίων. Ὁ δὲ 

δῆμοσ δείςασ μι τι νεωτερίςωςιν ἀνίςτθςί τε αὐτοὺσ πείςασ καὶ διακομίηει ἐσ τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆςον, καὶ τὰ ἐπιτιδεια ἐκεῖςε αὐτοῖσ διεπζμπετο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Γιατί οι ολιγαρχικοί καταφεφγουν ςτο ιερό των Διόςκουρων; (μονάδεσ 6) Ποια ιταν θ 

ςθμαςία τθσ ικεςίασ ςτθν αρχαιότθτα; (μονάδεσ 4) 

Μονάδες 10 

3. Ο Νικόςτρατοσ τθρεί μετριοπακι ςτάςθ απζναντι ςτουσ ολιγαρχικοφσ τθσ Κζρκυρασ. Να 

αναφζρετε και να αξιολογιςετε τισ ενζργειεσ του Ακθναίου ςτρατθγοφ που 

καταδεικνφουν αυτι τθ μετριοπάκεια.  

Μονάδες 10 

4.  «Τισ εφλογεσ προτάςεισ των αντιπάλων τισ δζχονταν με υςτεροβουλία και όχι με 

ειλικρίνεια για να φυλαχτοφν από ζνα κακό αν οι άλλοι ιςαν πιο δυνατοί. Και 

προτιμοφςαν να εκδικθκοφν για κάποιο κακό αντί να προςπακιςουν να μθν το πάκουν. 

Όταν ζκαναν όρκουσ για κάποια ςυμφιλίωςθ, τουσ κρατοφςαν τόςο μόνο όςο δεν είχαν 

τθν δφναμθ να τουσ καταπατιςουν, μθ ζχοντασ να περιμζνουν βοικεια από αλλοφ. 

Αλλά μόλισ παρουςιαηόταν ευκαιρία, εκείνοι που πρϊτοι είχαν ξαναβρεί το κάρροσ 

τουσ, αν ζβλεπαν ότι οι αντίπαλοι τουσ ιςαν αφφλαχτοι, τουσ χτυποφςαν κ' ζνοιωκαν 

μεγαλφτερθ χαρά να τουσ βλάψουν εξαπατϊντασ τουσ, παρά χτυπϊντασ τουσ ανοιχτά. 

Θεωροφςαν ότι ο τρόποσ αυτόσ όχι μόνο είναι πιο αςφαλισ αλλά και βραβείο ςε αγϊνα 

δόλου». Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 82.7 *Μετάφραςθ: Άγγελοσ Βλάχοσ+ 



Σε ποια ςθμεία των δφο κειμζνων που ςασ ζχουν δοκεί (πρωτότυπο και μεταφραςμζνο) 

επιβεβαιϊνεται θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ και θ καχυποψία μεταξφ των πολιτϊν  εξαιτίασ 

του εμφυλίου πολζμου; 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφζρετε τισ παρακάτω λζξεισ ςτθν αιτιατικι του ενικοφ αρικμοφ, διατθρϊντασ 

το ίδιο γζνοσ: διμου, ναῦσ, προφάςει, οἷσ, ἐλάςςουσ. (μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο ίδιο πρόςωπο τθσ οριςτικισ μζλλοντα, ςτθν 

ίδια φωνι: ὦςιν, ἀποπεμφκῶςι, ἔλαβε, ἔπεικεν, γίγνονται. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10  

7. α. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν 

Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ 

ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲσ 

διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκώλυςε, διζφκειραν ἄν: Ο Θουκυδίδθσ 

ςτο ζργο του προςπακεί να διαφωτίςει πλιρωσ τα αίτια των γεγονότων. Με ποιουσ 

επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ το επιτυγχάνει ςτο παραπάνω απόςπαςμα. (μονάδεσ 

5)  

β. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν 

Διοςκόρων ἱερόν: Nα γράψετε τθ δευτερεφουςα πρόταςθ που εκφράηει τον φόβο των 

ολιγαρχικϊν για κάτι ανεπικφμθτο (μονάδα 1). Να τθ χαρακτθρίςετε ωσ προσ το είδοσ, 

τθν εκφορά και τθ λειτουργία τθσ. (μονάδεσ 4)  

Μονάδες 10  

*Οι παρατθριςεισ 1,5,8 που αναφζρονται ςτο ίδιο κείμενο, ζχουν διατυπωκεί ςτο κζμα με 

τθν ονομαςία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_12665 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίασ], εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρζται. Ὁ 

δὲ Θθραμζνθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρϊπουσ κακορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ 

δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ ὁμοίουσ Σατφρῳ καὶ τὸ 

ἔμπροςκεν τοῦ βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια 

ἔχοντεσ παρῆςαν. Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ 

δθλοῦντα οἷα ἔπαςχε. Λζγεται δὲ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι 

οἰμϊξοιτο, εἰ μὴ ςιωπιςειεν, ἐπιρετο· «Ἂν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;» καὶ ἐπεί γε 

ἀποκνῄςκειν ἀναγκαηόμενοσ τὸ κϊνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν ἀποκοτταβίςαντα 

εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα 

ἀποφκζγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου 

παρεςτθκότοσ μιτε τὸ φρόνιμον μιτε τὸ παιγνιῶδεσ ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. ὑπηρζται α. ερζτθσ 

β. ευρζτθσ 

γ. ταξικζτθσ 

2. δρυφάκτοις α. φακόσ  

β. φράγμα 

γ. φρακάρω 

3. ἐπήρετο α. ζρωτασ 

β. θρεμία  

γ. ερϊτθςθ 

4. ἀποφθζγματα α. φκόγγοσ 



β. φκορά 

γ. φκόνοσ 

5. ἀπολιπεῖν α. λυπθρόσ 

β. λιπαρόσ  

γ. λειψόσ 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):   

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  εξορίςτθκε από τθν Ακινα, γιατί ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου εναντίον 

του Αρταξζρξθ Βϋ.   

β.  δζχκθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και τισ ιδζεσ του από τον 

Αγθςίλαο και τον Σωκράτθ.  

γ.  καταγράφει μερολθπτικά τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα.  

δ.  κατατάςςεται από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ.  

ε.   ζγραψε τα Ἑλλθνικὰ που αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ πθγι για τα γεγονότα τθσ 

περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ»· Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, 

ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν 

ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. πρότερον α. νωρίτερα 

β. αποφαςιςτικά 

2. μέντοι α. επίμονα, ςτακερά  

β. βεβαίωσ, λοιπόν 

3. ὥςπερ α. ακριβϊσ αντίκετα, διαφορετικά 

β. ακριβϊσ όπωσ, ςαν να 

4. ἐνταῦθα α. εδϊ 

β. εντόσ 

5. ἀλλήλοισ α.  ο άλλοσ, ο διαφορετικόσ 

β. ο ζνασ τον άλλον, μεταξφ τουσ  



Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):    

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.   εντυπωςιάςτθκε από τθν προςωπικότθτα του Αγθςίλαου και τον ακολοφκθςε μαηί 

με τον ςπαρτιατικό ςτρατό, ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ (394 π.Χ.). 

β.  δζχτθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ιδζεσ του από τον 

Περικλι. 

γ.   δεν διακζτει ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του.  

δ.  παρεμβάλλει ποιθτικζσ εκφράςεισ ςτο κείμενό του και χρθςιμοποιεί το 

απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα (ςτο λεξιλόγιο, ςτο τυπικό και ςτθ ςφνταξθ). 

ε.  ζγραψε, μεταξφ άλλων, τα ζργα Κφρου Ἀνάβαςισ και Κφρου Παιδεία. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε 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 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. ἀγόμενος α. αγόρι 

β. αγωγι  

2. ἔλαβον α. λάβα  

β. λαβι  

3. ἐγένετο α. γζνοσ    

β. γζλιο  

4. ἔλεξεν α. ριμα  

β. λιξθ   



5. μετεσχήκαμεν α. ςκζψθ  

β. ςχζςθ 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):  

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου, και μάλιςτα ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα. 

β.   δεν εξορίςτθκε ποτζ από τθν Ακινα. 

γ.   με τθ ςαφινεια και τθν ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του, τθ ηωντάνια τθσ γραφισ του και 

τθν ιδεολογικι του ςυνζπεια ζδωςε μια ξεκάκαρθ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 

δ.  περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα και καταδικάηει τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ. 

ε.   χρθςιμοποιεί τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» γλϊςςα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκθ 

ςφνταξθ.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή   

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. έγκλημα  α. ἀντέχουσι 

2.  πλοιοκτήτης β. πλείω 

3. ανθεκτικός γ. κυρίους 

4. πλεονέκτημα δ. καλεῖν 

5. επιείκεια ε. ἧκον  

6. άκυρος   

7. καθήκον  

Μονάδες 10 



8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. αὐτοκράτορες α. πληρεξούσιος 

β. επικεφαλής στρατού  

2. ἧκον α. υποχωρώ 

β. έρχομαι, φτάνω 

3. σπένδεσθαι α. υπογράφω συνθήκη 

β. ξοδεύω χρήματα 

4. καθελόντας α. γκρεμίζω, κατεδαφίζω 

β. στερώ την ιδιότητα 

5.  ἐπανέφερον α. μεταφέρω  

β. επιστρέφω 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε τον 

Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

διαθέτει 

4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα 

των Σπαρτιατών από τους 

Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν 

διακρίνεται από 

α. μετά το έτος 355 π.Χ. 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θηβαίων. 

γ. στην οργή των θεών. 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού. 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του Θουκυδίδη. 

ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. τη χρήση ποιητικών εκφράσεων και το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρηματικού τύπου της αρχαίας ελληνικής ἡγουμένου, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 Οι  …………………………… του σχολείου τον επαινούν για το ήθος και την επίδοσή του. 

 Ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ………………………….. 

στην παγκόσμια ιστορία. 

 Η θεία μου  ……………………….. τις πιο ωραίες ιστορίες που έχω ακούσει ποτέ.  

 …………………………… ήθελες να βγεις έξω, τώρα δεν θέλεις! Αποφάσισε επιτέλους!  

 Να μας ..................................... τι εννοείς! Δεν το κατάλαβα!  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: απεικόνιση, κάτοψη, αναπλήρωση, φθόγγος, 

κρίμα.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε α. Περικλή.  



από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  

α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π. Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 μεταστραφείς: Η ……………………….. του παιδιού με συνομηλίκους συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίησή του.  

 σφετέρων: Αυτός που οικειοποιείται το δικαίωμα άλλου στην εξουσία ονομάζεται 

……………………….. . 

 ἑπομένοις: Συνεχίζεται η απεργία στα πλοία, ……………………….. το ταξίδι 

αναβάλλεται. 

 μοίρας:  Στον διαγωνισμό έλαβαν  ………………………..  100 υποψήφιοι.  

 ἀποθνῄσκει:  Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν στη ………………………..ζωή. 

Μονάδες 10 



8. Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

2. Ο Ξενοφώντας 

 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 

γ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δέ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 

1. ἐμπεσὼν  α. εμπαθής 

β. πτώση 

2. διαβάσει α. προβαίνω 

β. διαβάλλω 

3. ὑποσπόνδους α. σπουδαστής 

β. ομοσπονδία 

4. κῆρυξ α. κήρυγμα 

β. ακύρωση 



5. ἀποκτεῖναι α. αυτοκτονία 

β. κτηνωδία 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 403 

π.Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β.  

Α Β 

1.  ἐννομώτατα α. νοθτόσ 

β. νομαδικόσ 

2.  κρίςιν α. κριτιριο 

β. κρίκοσ 

3.  ἐπιδεῖξαι α. υπόδειγμα 

β. υπόδθμα  

4. γιγνώςκοντεσ α. μεταγενζςτεροσ 

β. ανάγνωςθ 



5.  πράττετε α. πρατιριο 

β. πρακτικόσ 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):  

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζηθςε τισ περιπζτειεσ τθσ Ακινασ ςτα χρόνια του Πελοποννθςιακοφ πολζμου μζχρι 

τθν αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ το 403 π.Χ. 

β.  επζςτρεψε ςτθν Ακινα από τθν εξορία μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και 

Σπαρτιατϊν εναντίον των Θθβαίων. 

γ.  ζγραψε ιςτορικά, ρθτορικά και διδακτικά ζργα.  

δ.  διακζτει τθ βακειά φιλοςοφθμζνθ ςκζψθ και τθ διειςδυτικότθτα του Θουκυδίδθ.  

ε.  ξεχϊριηε από τουσ ιςτορικοφσ του 4ου αι. π.Χ. για τθν απλότθτα του φφουσ, τθν 

κακαρότθτα των νοθμάτων, τθν ποικιλία των κεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο 

της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: εἰρήνης, ἐποίησαν, εἰργασμένην, κινδύνοις, 

μακρά.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 



ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 

στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τοιοφτων δὲ ὄντων Θηραμζνησ εἶπεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ 

Λφςανδρον, εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον ἐξανδραποδίςαςθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι 

ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. Πεμφθεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ 

μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπζναι τὸν ςῖτον ἅπαντα 

ὅ τι τισ λζγοι ὁμολογήςειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι αὐτὸν 

Λφςανδροσ τζωσ μὲν κατζχοι, εἶτα κελεφοι εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι· οὐ γὰρ εἶναι κφριοσ ὧν 

ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺσ ἐφόρουσ. Μετὰ ταῦτα ᾑρζθη πρεςβευτὴσ εἰσ Λακεδαίμονα 

αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων 

Λακεδαιμονίων Ἀριςτοτζλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμζνει ἐκείνουσ 

κυρίουσ εἶναι εἰρήνησ καὶ πολζμου. Θηραμζνησ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ ἦςαν ἐν 

Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ εἰρήνησ, μετὰ 

ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκληςίαν ἐποίηςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον 

Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ ςπζνδεςθαι 

Ἀθηναίοισ, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριζα 

(απλά ι ςφνκετα) του ριματοσ ἀποκρίναιτο, ώςτε να ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

• Για το κοινωνικό του ζργο τιμικθκε με πολλζσ …………… . 

• Μετά τθ νίκθ τθσ ςτον θμιτελικό, θ ςχολικι ομάδα πιρε τθν ……………… για τον 

τελικό.  

• Σε …………………… με τα προθγοφμενα χρόνια, τα κζματα των Εξετάςεων ιταν πολφ 

πιο εφκολα.  

• Κανζνα φάρμακο δε χορθγείται χωρίσ τθν ………………………… του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 

Φαμάκων.  

• Του αρζςει να κρίνει και να ………………….. τουσ πάντεσ.   

Μονάδες 10 



8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ολοκλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα  

α. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο ςτουσ 

Δελφοφσ για τουσ επινίκιουσ πανθγυριςμοφσ μετά 

τθ μάχθ ςτθν Κορώνεια. 

β. επειδι απζτυχε να οδθγιςει τουσ Μφριουσ πίςω 

ςτθν πατρίδα μετά τθ μάχθ ςτα Κοφναξα και τον 

κάνατο του Κφρου. 

2. Ο Ξενοφώντασ, μετά τθν εξορία 

του από τθν Ακινα, 

α. κατζφυγε ςτθ Σθςτό, από όπου παρακολοφκθςε 

το τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

β. αποδζχκθκε τθν «προξενίαν», δθλαδι άδεια 

διαμονισ ςτθ Σπάρτθ, που του προςφζρκθκε από 

τουσ Σπαρτιάτεσ. 

3. Η προςωπικότθτα και οι ιδζεσ 

του Ξενοφώντα επθρεάςτθκαν 

από  

α. τα θγετικά προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του Αγθςίλαου.  

β. τθν αποφαςιςτικότθτα και τισ πράξεισ του 

Λφςανδρου. 

4. Τα ζργα του Ξενοφώντα 

χωρίηονται ςε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η ςυγγραφικι προςφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίςτθκε 

α. από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ 

(3οσ-2οσ αι. π.Χ.) που τον κατζταςςαν μαηί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ. 

β. ιδθ από τουσ ςυγχρόνουσ του λόγω τθσ 

απλότθτασ του φφουσ του και τθσ ποικιλίασ των 

κεμάτων του.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πίστεως, ἀπήγγειλεν, ὄντα, πολλοὶ,  

ἐξαιρεῖν. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

                           Α                                    Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 



2. Οι Σπαρτιάτες 

παραχώρησαν στον 

εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη 

του ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε 

κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά 

τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

πολέμου ώς την αποκατάσταση της 

αθηναϊκής δημοκρατίας το 403 π.Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, 

όπου συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η. πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα 

γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα   

σύνθετα του ρήματος ἐπανέφερον, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• Δεν μπορώ να …………… αυτά τα δέματα, γιατί είναι τεράστια.  

• Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, για να πάω στη δουλειά μου, 

γιατί απεργούν οι οδηγοί των ……………  

• Η σελήνη είναι ο …………… της γης. 

• Ο θόρυβος από τον δρόμο έχει γίνει πια ……………. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα! 

• Ενδιαφέρεται μόνο για το προσωπικό του ……………. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

  



                             Α                                        Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά 

Ασία στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών.  

2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και 

Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς 

προσδιορισμούς της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων 

που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος 

των τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

              Α                        Β 

1. βούλομαι α. θέλω 

β. αποφασίζω 

2. θαυμάζω α. εκστασιάζομαι 

β. απορώ 

3. ὑμῖν αὐτοῖς α. ο εαυτός σας 

β. εσείς και οι άλλοι 

4.  ὑπηρέταις α. δούλοι 

β. βοηθοί 

5. ἡγουμένου α. άρχοντας 

β. επικεφαλής 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για 

να εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε 

στους Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα 

και την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται από  α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

 Μονάδες 10 

 



 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πίστεως, σῖτον, ἐρωτῷτο, ἀγγελοῦντα, 

καλεῖν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   



γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  

2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα 

αναφέρονται  

α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 

β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: αὐτοκράτορες, ἐκκλησίαν, ἐξαιρεῖν, ἀγαθόν, 

εἰργασμένην. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο  

α. στην εκστρατεία εναντίον του βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄.  

β. στη μάχη των Λεύκτρων.  

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  



2. Ο Ξενοφώντας κατά τη 

διάρκεια της εξορίας του από 

την Αθήνα  

α. ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών έργων 

του.  

β. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη.  

γ. δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συγγραφική του 

δραστηριότητα.  

3. Δύο ιστορικές μορφές 

επηρέασαν την 

προσωπικότητα και τις ιδέες 

του Ξενοφώντα, 

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Σωκράτης και ο Περικλής.  

γ. ο Θουκυδίδης και ο Κύρος.  

4. Δεν είναι χαρακτηριστικό του 

έργου του Ξενοφώντα 

α. η σαφήνεια στην έκφραση.  

β. η ακρίβεια της περιγραφής των χώρων. 

γ. η παράθεση δημηγοριών.  

5. Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί  α. την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 

β. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. τη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: επάρκεια, βάση, σεμνός, θαυμαστικό, 

συνώνυμο.        

Μονάδες 10                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα επειδή 

α. συντάχθηκε με το μέρος των Σπαρτιατών στη 

μάχη της Κορώνειας  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από τους 

Σπαρτιάτες το 424 π.Χ. 

γ. συμμετείχε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ.  



2. Το έργο του Ξενοφώντα 

Ἑλληνικὰ 

α. έχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. έχει ιστορικό περιεχόμενο.  

γ. έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο.  

3. Ο Ξενοφώντας διέθετε  α. σαφήνεια και απόλυτη ακρίβεια στην έκφρασή 

του. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

γ. τη ρητορική δεινότητα των σοφιστών.  

4. Ο Ξενοφώντας μένοντας 

σταθερός στις ιδέες του  

α. επιδοκιμάζει τα μειονεκτήματα και τις ακρότητες 

της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

γ. δικαιολογεί την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα 

της τυραννικής εξουσίας. 

5. Το έργο του Ξενοφώντα 

Ἑλληνικὰ  

α.  είναι το μόνο ιστορικό σύγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 431-404 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 
1. εἷλκε α. ερωτηματικό 

2. πλῆρες β. απόρρητο 

3. ῥῆμα γ. ελκυστικός 

4. ἀγνοῶ δ. παίκτης 

5. παιγνιῶδες ε. εκπληρώνω 

 ζ. γνώρισμα 

 η. έπαινος 

Μονάδες 10 

8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 
1. μεταστραφεὶς α. επιστροφή 

β. διατροφή 
2. πέσοι α. σύμπτωση 

β. πταίσμα 
3. ἀνέλαβον α. παράλειψη 

β. κατάληψη 
4. τέθαπται α. πεθαμένος 

β. άταφος 
5. ἀπεδίδοσαν α. προδοσία 

β. αποδοχή 
Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό 

στρατό, στη μάχη της Κορώνειας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται  

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων 

και των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το απλοποιημένο 

(στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη 

σύνταξη) αττικό ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία 

αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δέ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. ἀγόμενος α. αμέτοχος 

2. ἐμπεσὼν β. ευθανασία 

3. ἀποθνῄσκει γ. οδηγός 

4. ἀποκτεῖναι δ. παράπτωμα 

5. μετεσχήκαμεν ε. ταφή 

 ζ. αποθήκη 

 η. αυτοκτονία 

Μονάδες 10 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Ξενοφώντας  

α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση Αθηναίων και 

Σπαρτιατών εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  

δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την 

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: υπηρεσία, γνωστικός, ποτό, φθόγγος, 

συμπαίκτης.  

           Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 



ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 

403π.Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η. πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π.Χ. 

           Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τοιοφτων δὲ ὄντων Θηραμζνησ εἶπεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ 

Λφςανδρον, εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον ἐξανδραποδίςαςθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι 

ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. Πεμφθεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ 

μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπζναι τὸν ςῖτον ἅπαντα 

ὅ τι τισ λζγοι ὁμολογήςειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι αὐτὸν 

Λφςανδροσ τζωσ μὲν κατζχοι, εἶτα κελεφοι εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι· οὐ γὰρ εἶναι κφριοσ ὧν 

ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺσ ἐφόρουσ. Μετὰ ταῦτα ᾑρζθη πρεςβευτὴσ εἰσ Λακεδαίμονα 

αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων 

Λακεδαιμονίων Ἀριςτοτζλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμζνει ἐκείνουσ 

κυρίουσ εἶναι εἰρήνησ καὶ πολζμου. Θηραμζνησ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ ἦςαν ἐν 

Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ εἰρήνησ, μετὰ 

ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκληςίαν ἐποίηςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον 

Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ ςπζνδεςθαι 

Ἀθηναίοισ, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 εἰδὼσ: Δεν του επιτρζπει θ ……………………… του να πει ψζματα.   

 ἀντζχουςι: Το πλαςτικό είναι πολφ …………………… υλικό ςτθ φκορά.  

 ἀπήγγειλεν: Εξαιτίασ τθσ κριςιμότθτασ τθσ κατάςταςθσ ο πρωκυπουργόσ απθφκυνε 

..……………………. ςτον λαό.  

 ᾑρζθη: Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεισ μζροσ ςτισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

του ςχολείου· θ ςυμμετοχι είναι ………………………  

 ἀποκρίναιτο: Σιμερα ςτο μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν διδαχκικαμε τον 

……………………. βακμό των επικζτων.  



Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ πίςτευε ςτθ μεγάλθ αξία  

2. Κατά τον Ξενοφϊντα θ ιττα των Σπαρτιατϊν 

από τουσ Θθβαίουσ οφείλεται  

3. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο Θουκυδίδθσ 

προβάλλει ωσ βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον Πελοποννθςιακό 

πόλεμο από  

5. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ 

του προβλθματιςμοφ του. 

β. του Περικλι. 

γ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξισ. 

ε. το 411 π.Χ. και εξισ. 

η. ςε κεϊκι τιμωρία. 

θ. του Αγθςίλαου. 

κ. ςτθν απλότθτα του φφουσ του. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. μεταστραφείς α. μεταβάλλω,τροποποιώ 
β. γυρίζω προς 

2. ἐναντίους α.  αντίθετοι 
β. αντίπαλοι 

3. δοκεῖ α. φαντάζομαι, υποθέτω 
β. αποφασίζω 

4. ἐκπηδήσας α. ξεπερνώ εμπόδιο 
β. ορμώ 

5. πολεμίοις α. εχθρός 
β. πόλεμος 

           Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών.  

2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς προσδιορισμούς 

της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που 

εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

           Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. ἔγραψαν 

2. κρίςιν 

3. γιγνώςκοντεσ 

4. κῆρυξ 

5. ἀπαγαγόντεσ 

α. διακριτικόσ  

β. προκιρυξθ  

γ. ςφγγραμμα  

δ. κρίνοσ 

ε. απογοιτευςθ  

η. ςτρατθγόσ  

θ. διάγνωςθ  

Μονάδες 10 



8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ςυμπλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν.  

Α Β 

1. O Ξενοφώντασ δζχτθκε μεγάλθ 

επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ 

ιδζεσ του από 

2. Η χρονολόγθςθ των ζργων του 

Ξενοφώντα ςτθρίηεται ςε 

3. Τα ζργα του Ξενοφώντα διακρίνονται ςε 

4. Ο Ξενοφώντασ αξιοποίθςε ςτο ζργο 

Ἑλλθνικὰ κατά τθν αφιγθςθ των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντασ ζμεινε ςτακερόσ ςτισ 

 

α. τθ μερολθπτικι περιγραφι του 

κακεςτώτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα. 

β. ιδζεσ και ςτισ αξίεσ του ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του. 

γ. τον φιλόςοφο Σωκράτθ και τον 

πολιτικό Αγθςίλαο. 

δ. «εςωτερικζσ» μαρτυρίεσ και τθ μελζτθ 

του φφουσ του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδθ. 

η. τθν ικανότθτά του να ηωντανεφει με 

δραματικι ζνταςθ μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

θ. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], 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. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 ἐνίκων: Ο ……………………… του αγώνα θα στεφθεί πρωταθλητής. 

 πολιτῶν: Ο αρχαίος ελληνικός  ……………………… προκαλεί τον θαυμασμό για τα 

επιτεύγματά του. 

 ἐποιήσαμεν: Πολλοί έφηβοι γράφουν ………………………για να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους. 

 γῆν: Στο μάθημα της……………………… μελετήσαμε τον παγκόσμιο χάρτη. 

 θάλατταν: Οι ……………………… περιοχές προσελκύουν τους τουρίστες. 

           Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

           Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριςτοτζλθν, 

φυγάδα Ἀκθναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θθραμζνει ἐκείνουσ κυρίουσ εἶναι εἰρινθσ καὶ 

πολζμου. Θθραμζνθσ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ ἦςαν ἐν Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπὶ 

τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ εἰρινθσ, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν 

ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλθςίαν ἐποίθςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον Κορίνκιοι καὶ Θθβαῖοι 

μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλινων, μὴ ςπζνδεςκαι Ἀκθναίοισ, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν πόλιν Ἑλλθνίδα ἀνδραποδιεῖν μζγα ἀγακὸν εἰργαςμζνθν ἐν 

τοῖσ μεγίςτοισ κινδφνοισ γενομζνοισ τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρινθν ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ 

τείχθ καὶ τὸν Πειραιᾶ κακελόντασ καὶ τὰσ ναῦσ πλὴν δϊδεκα παραδόντασ καὶ τοὺσ φυγάδασ 

κακζντασ, τὸν αὐτὸν ἐχκρὸν καὶ φίλον νομίηοντασ Λακεδαιμονίοισ ἕπεςκαι καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ κάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θθραμζνθσ δὲ καὶ οἱ ςὺν αὐτῷ πρζςβεισ ἐπανζφερον 

ταῦτα εἰσ τὰσ Ἀκινασ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Α την ετυμολογικά συγγενή 

τησ νεοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Β. 

Α Β 

1. ἐφόροισ α. αόρατοσ 

β. ευφορία  

2. ἐρωτώμενοι α. υποερϊτημα 

β. ζρωτασ  

3. μέγα α. μζθοδοσ  

β. μζγεθοσ  

4. ἕπεςθαι α. ζποσ 

β. επομζνωσ  

5. ἐπανέφερον α. φανάρι  

β. φόροσ  

Μονάδες 10 



8. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ή Λανθαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  εξορίςτηκε από την Αθήνα εξαιτίασ τησ αριςτοκρατικήσ καταγωγήσ του.  

β.  ζχαςε τον γιο του, τον Γρφλλο, ςτη μάχη τησ Μαντινείασ (362 π.Χ.).  

γ.  δζχθηκε βαθφτατη επίδραςη από την ηγετική φυςιογνωμία του Περικλή. 

δ. ζγραψε τα Ἑλλθνικὰ που αποτελοφν τη ςπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα τησ 

περιόδου 431-411 π.Χ.  

ε.  παραθζτει ποιητικζσ εκφράςεισ ςτο κείμενό του και χρηςιμοποιεί το απλοποιημζνο 

αττικό ιδίωμα.  

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίασ], εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρζται. Ὁ 

δὲ Θθραμζνθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρϊπουσ κακορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ 

δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ ὁμοίουσ Σατφρῳ καὶ τὸ 

ἔμπροςκεν τοῦ βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια 

ἔχοντεσ παρῆςαν. Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ 

δθλοῦντα οἷα ἔπαςχε. Λζγεται δὲ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι 

οἰμϊξοιτο, εἰ μὴ ςιωπιςειεν, ἐπιρετο· «Ἂν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;» καὶ ἐπεί γε 

ἀποκνῄςκειν ἀναγκαηόμενοσ τὸ κϊνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν ἀποκοτταβίςαντα 

εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα 

ἀποφκζγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου 

παρεςτθκότοσ μιτε τὸ φρόνιμον μιτε τὸ παιγνιῶδεσ ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ώςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 ἐπεκαλεῖτο: Οι γονείσ πρωτοτφπθςαν, ζςτειλαν το …………… τθσ βάφτιςθσ με το 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

  δηλοῦντα: Το δεκαπενταμελζσ του ςχολείου διοργάνωςε αποχαιρετιςτιρια 

……………….. για τθν αποφοίτθςθ των μακθτών/-τριών τθσ Τρίτθσ Λυκείου. 

 ἔπασχε: Μακάρι το τελευταίο του ……………… να του γίνει μάκθμα! 

 λειπόμενον: Μία ςθμαντικι μθχανικι βλάβθ ςτο αυτοκίνθτο τον οδιγθςε ςτθν 

……………….. τθσ προςπάκειάσ του.  

 παιγνιῶδες: Είναι απαράδεκτο να …………………… κάποιον για  το ςωματικό του 

ελάττωμα. 

Μονάδες 10 



8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ςυμπλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ ακολοφκθςε τον 

Αγθςίλαο 

2. Ο Ξενοφώντασ πεκαίνει 

3. Το ζργο του Ξενοφώντα δεν 

διακζτει 

4. Ο Ξενοφώντασ αποδίδει τθν ιττα 

των Σπαρτιατών από τουσ 

Θθβαίουσ  

5. Η ςυγγραφι των  Ἑλλθνικῶν 

διακρίνεται από 

 

α. μετά το ζτοσ 355 π.Χ. 

β. ςτθ μάχθ τθσ Μαντίνειασ (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θθβαίων. 

γ. ςτθν οργι των κεών. 

δ. ςτθ μάχθ τθσ Κορώνειασ (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρφτερου αντιςπαρτιατικοφ ςυναςπιςμοφ. 

ε. τθ διειςδυτικότθτα του ζργου του Θουκυδίδθ.  

η. τθν περίτεχνθ διατφπωςθ. 

θ. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ»· Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, 

ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν 

ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

                 Α             Β 

1. μεταςτραφεὶσ α. μετατροπι 

β. καταςτροφι 

2. πέςοι α. πζταγμα 

β. επίπτωςθ 

3. γένηται α. ςυγγενισ 

β. ςυγγνϊμθ 

4. ἀνέλαβον α. ανάλθψθ 

β. αναβολι 

5. ἀγόμενοσ α. άμαξα 

β. αγάπθ 



Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ κατά τθ νεανικι του 

θλικία ζλαβε 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα ςτο πλαίςιο τθσ 

εκςτρατείασ εναντίον του Πζρςθ 

βαςιλιά, ανζλαβε 

3. Στθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του Ξενοφϊντα 

ςυνζβαλαν ουςιαςτικά 

4. Οι μεταγενζςτεροι φιλόλογοι 

χϊριςαν 

5. Ο Ξενοφϊντασ περιγράφει με 

εντιμότθτα 

α. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ςυμβουλευτικά και ιςτορικά. 

β. θγετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα. 

γ. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα  ςε 

ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τισ αυκαιρεςίεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

ε. θ προςωπικότθτα του Περικλι, Ακθναίου 

πολιτικοφ. 

η. καλι μόρφωςθ. 

θ. το πρότυπο ηωισ του Σωκράτθ και θ 

θγετικι φυςιογνωμία του Αγθςίλαου, 

βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε 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 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ςυνθετικό κακεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: πρῶτος, νεκρούς, ἀλλήλοις, πολλοί, κοινῆς.  

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β,  ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με  

α. τισ θγετικζσ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβε για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων από τθ Μικρά Αςία 

ςτθν Ελλάδα. 

β. τθν προςπάκειά του να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν.  



2. Ο Ξενοφϊντασ πζκανε α. ςτον Σκιλλοφντα, κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ηοφςε μετά τθν εξορία του από τθν Ακινα.  

β. ςτθν Ακινα μετά το 355 π.Χ., όπου επζςτρεψε 

μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και Σπαρτιατϊν. 

3. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον 

Πελοποννθςιακό πόλεμο  

α. από τθν ζναρξθ του πολζμου ζωσ το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. ζωσ το τζλοσ του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ θ γραφι του 

Ξενοφϊντα χαρακτθρίηεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλοφσ προςδιοριςμοφσ 

τθσ αιτίασ. 

β. απόλυτθ ακρίβεια τθσ περιγραφισ των χϊρων που 

εξελίχκθκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφϊντασ παρουςιάηει α. με καυμαςμό τισ ενζργειεσ των τριάκοντα 

τυράννων ςτθν Ακινα. 

β. με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

Μονάδεσ 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: Διαλιπούσης, γίγνεται, θόρυβον, χρήματα, 

διαφθαρῆναι. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης 

α.  είχε εξοικειωθεί με τη μέθοδο και την έκφραση των μεγάλων σοφιστών.  

β.  πίστευε, κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, στη μεγάλη αξία του 

Περικλή και στην ορθότητα των βασικών αρχών του πολεμικού του σχεδιασμού.   

γ. ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποιούσαν 

οι Αθηναίοι.   

δ.  ολοκλήρωσε το ιστορικό έργο του με την καταγραφή των γεγονότων της Σικελικής 

εκστρατείας στο 6ο βιβλίο.  

ε.  έγραψε στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ελλιπής, ακαταμάχητος, πληθωρισμός, 

εφόδια, έγκαυμα.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης 

α.  δεν συμφωνούσε με τις βασικές αρχές του πολεμικού του σχεδιασμού του Περικλή 

κατά την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου.  

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις ιστορικές εξελίξεις.  

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο. 

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά.  

ε.  διαιρεί ο ίδιος το ιστορικό έργο του σε οκτώ βιβλία.   

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς 

ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων 

ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της Νέας Ελληνικής για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  ἐπιγιγνομένῃ, βοηθῶν, ἔπρασσε, πείθει, ἔμειναν. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 411 π. Χ.   

β.  οι δημηγορίες εκφράζουν τα κίνητρα και τους στόχους των ομιλητών αλλά δεν 

αποδίδουν τις ιδέες και το ήθος τους.   

γ.  είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματά του έχουν γραφτεί μετά το 404 π. Χ. 

δ.  η γλώσσα είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

ε.  η συσσώρευση αιτιολογικών προσδιορισμών φανερώνει την προσπάθεια του 

ιστορικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν 

πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας 

δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς 

ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι 

καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς 

διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν 

τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ 

γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια 

ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο: διάλειμμα, κατάλογος, στάση, αφθαρσία, 

δέος. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο 

του ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Αλκιβιάδης. 

β. ο Λύσανδρος. 

γ. ο Περικλής. 

2. Ο υπεύθυνος πολίτης στο έργο 

του Θουκυδίδη χαρακτηρίζεται 

από 

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της πόλης. 

β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 



3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σκέψης και της μεθόδου του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα γεγονότα. 

β. η τάση για γενίκευση. 

γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες. 

4. Η συγγραφή του έργου του 

Θουκυδίδη  δεν χαρακτηρίζεται 

από 

α. υποκειμενικότητα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμεροληψία. 

5. Χαρακτηριστικό του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι  

α. η χρήση των αντιθέσεων. 

β. η χρήση απλών ρημάτων. 

γ. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λαθόντες, ἔπρασσε, κρῖναι, 

ποιησαμένους, ὦσιν.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη συμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

β. με την παρακμή της Αθήνας.  



2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία στην οποία μπορεί 

να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι 

α. η πίστη στους θεούς.  

β. η λογική.  

3. Ο Θουκυδίδης σχετικά με τα 

γεγονότα της εποχής του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

συμπεριέλαβε στο έργο του 

α. αυτά για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για 

τα οποία είχε κάνει έρευνα.  

β. στοιχεία που αντλούσε μόνο  από τη μελέτη των 

κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα «θέση» - «αντίθεση». 

5. Στην προσπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων 

α. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

β. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. διένεξη, κάτοπτρο, οδηγός, χρήματα, άγνοια: Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας 

Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά την άποψη του 

Θουκυδίδη η βαθύτερη 

αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.  

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης.  

γ. η ναυτική δύναμη της Κέρκυρας.  

2. Ο Θουκυδίδης ως προς τον 

τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης 

α. εξιστορεί τα γεγονότα σύμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα των ελληνικών πόλεων-κρατών. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές ενότητες. 

3. Η εξιστόρηση από τον α. στο έτος 404 π.Χ. 



Θουκυδίδη των γεγονότων 

του Πελοποννησιακού 

πολέμου διακόπτεται 

β. στο έτος 409 π.Χ. 

γ. στο έτος 411 π.Χ. 

4. Η γλώσσα του Θουκυδίδη 

είναι  

α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

5. Χαρακτηριστική γλωσσική 

ιδιομορφία στο έργο του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξὺν αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα 

τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ 

τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς  ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: κατέθεντο, ξυλλεγείς, εἶχον, ᾤκουν, παρεγένετο.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης  

α.  δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ αυτό 

εξορίστηκε.  

β.  επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων στη διάρκεια της εξορίας του, για να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα.  

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο 

σημείο της ακμής τους.   

δ.  καταγράφει στο έργο του τα γεγονότα τόσο κατά θεματικές ενότητες όσο και κατά 

χρονολογική σειρά.  

      ε.   χρησιμοποιεί στον λόγο του σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡσυχάζοντας, ξυνέφερε, ξυλλαβόντες, ἔχοντες, 

ἐπιτίθενται. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης στο έργο του  

α.  επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία.  

β.  θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη. 

γ.  πιστεύει ότι, ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί να 

δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

δ.  καταγράφει μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για τα οποία 

είχε κάνει επίπονη έρευνα.   

      ε.  δεν είχε δυσκολίες στην προσπάθεια για χρονολογική ακρίβεια στην έκθεση των                                                     

γεγονότων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πράσσειν, γένηται, ξυλλεγείς, εἶχον, ᾤκουν. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι, όπως τα εἰκότα (= ενδείξεις και αποδείξεις).  

β.  ο υπεύθυνος πολίτης χρησιμοποιεί τη λογική και τη σύνεση και δεν παρασύρεται 

από τους δημαγωγούς. 

γ.  οι δημηγορίες αποδίδουν την προσωπικότητα των ομιλητών αλλά δεν εκφράζουν τα 

κίνητρα και τους στόχους τους. 

δ.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 413 π. Χ. 

      ε.  εντοπίζονται αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ 

τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία ετυμολογικά 

συγγενή λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη: ἐπείσθησαν, ἑώρων, ἐδύναντο, 

εἶναι, ἐκτείνοντο.        

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή.  

β.  κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη το 424 π.Χ., ως στρατηγός, από την επίθεση των 

Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια.  

δ.  θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

ε.  γράφει στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία  από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ευαίσθητος, άγνοια, άγχος, καταναλωτής, 

δόγμα. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση.  

β.  εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π. Χ.   

γ.  εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις. 

δ.  θεωρεί στο έργο του ότι ο υπεύθυνος πολίτης διαθέτει, μεταξύ άλλων, 

μετριοπάθεια και ανθρωπιά.  



ε.  διαιρεί στο ιστορικό του έργο το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) 

και χειμώνα (4 μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται 

στις βάσεις τους).  

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη 

λέξη της Νέας Ελληνικής: λαβόντες, ἤγαγον, ἔπεισαν, ἑώρων, ἐδύναντο. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

α.  Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η 

οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Σπάρτης.   

β.  Στο έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του ηγέτη. 

γ.  Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη γίνεται κατά θεματικές ενότητες.  

δ.  Στο 1ο βιβλίο του έργου του ο Θουκυδίδης εκθέτει, μεταξύ άλλων, την ιστορική του 

μέθοδο.  

ε.   Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του ιστορικού έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί μετά το 404 π. Χ.  



Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια 

ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο: έλλειμμα, βέλος, δειλός, εμπρηστής, 

λαθραίος. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης ήταν εξοικειωμένος με 

την έκφραση και τη μέθοδο  

α. των τραγικών ποιητών. 

β. των επικών ποιητών. 

γ. των μεγάλων σοφιστών.  

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του 

Θουκυδίδη συμπίπτει  

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης.  



β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

στην εξουσία.  

γ. με την παρακμή της Αθήνας.  

3. Η οικογένεια του Θουκυδίδη 

συνδεόταν παραδοσιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη.  

β. με τους ολιγαρχικούς. 

γ. με την αριστοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδης ως στρατηγός ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. στη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς. 

β. στην Αμφίπολη. 

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

5.  Το έργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρώθηκε από φιλολόγους της 

Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ). 

γ. διακόπηκε στο 411 π.Χ. 

           Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντες, δῆμος, κρατήσειεν, ἀγορᾶς, 

ξυνοικίας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης γεννήθηκε από πλούσια α. δημοκρατική οικογένεια. 

β. αριστοκρατική οικογένεια. 

2. Μετά τη στρατιωτική αποτυχία στην α. επέστρεψε στην Αθήνα. 



Αμφίπολη ο Θουκυδίδης β. εξορίστηκε στη Θράκη. 

3. Κατά τον Θουκυδίδη, ο άνθρωπος μπορεί να 

στηριχθεί μόνο 

α. στην τύχη. 

β. στη λογική.  

4. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο υπεύθυνος 

πολίτης χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από 

α.μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

β. φιλοτιμία και πλεονεξία. 

5. Για την καταγραφή των γεγονότων της 

εποχής του ο Θουκυδίδης καταφεύγει  

α. σε πληροφορίες που μπορούσε να 

συλλέξει από οπουδήποτε. 

β. στην προσωπική γνώση και την 

έρευνα. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς 

ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων 

ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.  

Α Β 

 

1. στρατηγός  

2. ξύμβασιν  

3. νομίζειν  

4. προστάται  

5. παρεμυθεῖτο 

α. στάση 

β. συμβολικός 

γ. προθυμία 

δ. βασικός 

ε. σύναξη 

ζ. προνόμιο 

η. μυθολογία  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 



1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, δεν επεμβαίνουν 

στις ιστορικές εξελίξεις 

2. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά κίνητρα για 

τον πόλεμο 

3. Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη 

σκιαγραφούν    

4. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα του 

πολέμου  

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις εποχές 

για  

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. την προσωπικότητα και το ήθος 

των ομιλητών τους. 

γ. τους φιλόδοξους δημαγωγούς.  

δ. κατά χρονολογική σειρά.  

ε. η λογική. 

ζ. οι θεοί. 

η. την απλότητα του ύφους του. 

θ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία 

των ανθρώπων. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ 

ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο … μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, να γράψετε ζνα ομόρριζο 

ουσιαστικό τησ Νζασ Ελληνικήσ, απλό ή ςφνθετο: Δράςαντεσ, ξυγκαλέςαντεσ, 

ἐπικυρῶςαι, πράςςειν, ξυλλαβόντεσ.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Η οικογενειακή παράδοςη του Θουκυδίδη 

ςυνδεόταν  

α. με τουσ αριςτοκρατικοφσ. 

β. με τουσ δημοκρατικοφσ. 

2. Ο Θουκυδίδησ απζτυχε να ςϊςει την αποικία 

των Αθηναίων 

α. ςτισ Αργινοφςεσ.  

β. ςτην Αμφίπολη. 

3. Το ζργο του Θουκυδίδη για τον α. ζμεινε ημιτελζσ. 



Πελοποννηςιακό πόλεμο  β. είναι ολοκληρωμζνο. 

4. Ο Θουκυδίδησ εξιςτορεί τα γεγονότα  α. κατά χρονολογική ςειρά. 

β. κατά θεματικζσ ενότητεσ. 

5. Η γλϊςςα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.X. 

β. η «απλοποιημζνη αττική». 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ 

ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδεσ 30 

5. Για καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτη 

Νζα Ελληνική, όπου η ςυγκεκριμζνη λζξη να χρηςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτήν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ἡςυχάζοντασ, γνώμην, ἐπιςτροφθ, δῆμοσ, 

ἀγοράν. Μπορείτε να τη χρηςιμοποιήςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του 

λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδησ ςυγκεντρϊνει 

πληροφορίεσ για τον πόλεμο 

α. με επιςκζψεισ ςτουσ τόπουσ των 

ςυγκροφςεων. 

β. αντλϊντασ πληροφορίεσ μόνον από 

γραπτζσ πηγζσ. 



2. Ο Θουκυδίδησ επικεντρϊνεται, για την 

κατανόηςη του πολζμου, 

 

α. ςτην πολιτική ιςτορία.  

β. ςε χρηςμοφσ, φήμεσ και διαδόςεισ. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία ςτην οποία μπορεί να ςτηριχθεί ο 

άνθρωποσ είναι  

α. η λογική. 

β. η ηθική. 

4. Ο Θουκυδίδησ πίςτευε ότι η τφχη είναι  α. απρόβλεπτεσ ςυγκυρίεσ. 

β. υπερφυςική δφναμη. 

5. Ο Θουκυδίδησ διαιρεί το ζτοσ    α. ςε θζροσ (4 μήνεσ) και ςε χειμϊνα (8 

μήνεσ ςτρατιωτικϊν επιχειρήςεων). 

β. ςε θζροσ (8 μήνεσ ςτρατιωτικϊν 

επιχειρήςεων) και ςε χειμϊνα (4 μήνεσ). 

 Μονάδεσ 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο  ... μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία ομόρριηθ λζξθ για καθεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: κλήςη, ναυτικό, πομπή, πειθώ, ςχέςη. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδησ  α. πίςτευε ςτην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

επειδή ανήκε και ο ίδιοσ ςτη δημοκρατική 

παράταξη. 

β. πίςτευε ςτην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

παρόλο που η οικογενειακή του παράδοςη 

ςυνδεόταν με τουσ αριςτοκρατικοφσ. 

2. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα 

βαςικά κίνητρα για τον πόλεμο 

είναι 

α. η φιλαρχία και η αγάπη για την πατρίδα. 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 



3. Η ςκζψη του Θουκυδίδη ακολουθεί 

πορεία  

α. από το ςυγκεκριμζνο ςτο γενικό.  

β. από το γενικό ςτο ςυγκεκριμζνο. 

4. Ο Θουκυδίδησ διαιρεί το ζτοσ  α. ςε θζροσ (8 μήνεσ ςτρατιωτικϊν 

επιχειρήςεων) και ςε χειμϊνα (4 μήνεσ). 

β. ςε θζροσ (4 μήνεσ) και ςε χειμϊνα (8 μήνεσ 

ςτρατιωτικϊν επιχειρήςεων). 

5. Χαρακτηριςτικά του φφουσ του 

Θουκυδίδη είναι  

α. οι ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί και ο 

μακροπερίοδοσ λόγοσ. 

β. οι ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί και ο 

μακροπερίοδοσ λόγοσ.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν 

αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, 

οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ 

ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ 

παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲσ διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκϊλυςε, διζφκειραν ἄν. Ὁρῶντεσ δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα κακίηουςιν ἐσ τὸ ῞Ηραιον ἱκζται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάςςουσ τετρακοςίων. Ὁ δὲ 

δῆμοσ δείςασ μι τι νεωτερίςωςιν ἀνίςτθςί τε αὐτοὺσ πείςασ καὶ διακομίηει ἐσ τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆςον, καὶ τὰ ἐπιτιδεια ἐκεῖςε αὐτοῖσ διεπζμπετο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, … ἐκεῖςε αὐτοῖσ 

διεπζμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: ζλλειψη, πρόλογοσ, δζοσ, μυθώδησ, 

πρόςληψη. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω διατυπώςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ή Λανθαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδησ 

α.  απζτυχε, ωσ ςτρατηγόσ, να ςώςει την Αμφίπολη από τουσ Σπαρτιάτεσ. 

β.  εξορίςτηκε και γι’ αυτό δεν μπόρεςε να ςυνεχίςει την ιςτορική του ζρευνα.  

γ.  πίςτευε ότι η βαθφτερη αιτία του πολζμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και 

ςτρατιωτική, τησ αθηναϊκήσ δφναμησ. 

δ.  κατόρθωςε παρά τισ δυςκολίεσ να παραθζςει αυτολεξεί τουσ λόγουσ των πολιτικών 

κατά τη διάρκεια του πολζμου. 



ε. εξιςτορεί τα γεγονότα του πολζμου κατά χρονολογική ςειρά διαιρώντασ το ζτοσ ςε 

θζροσ και χειμώνα. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ 

οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ 

παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ 

περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: γιγνόμενα, ναυσί, αἰτίαν, δῆμον, λαβόντων. 

Μονάδες 10 

8.   Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού 

πολέμου, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, είναι  

2. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο 

άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη,  

3. Στο έργο του Θουκυδίδη το πρότυπο του ηγέτη 

που ενσαρκώνει ο Περικλής χαρακτηρίζεται, 

μεταξύ άλλων, 

4. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο υπεύθυνος 

πολίτης χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων,  

α. η πλεονεξία και η φιλοτιμία των 

δημαγωγών. 

β. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

γ. από πολιτική οξυδέρκεια και 

πολιτικό θάρρος. 

δ. η δύναμη. 

ε. η λογική. 



5.  Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη 

χαρακτηρίζεται  

 

ζ. από τη χρήση της λογικής και 

της σύνεσης. 

η. από αμεροληψία στην έκθεση 

των γεγονότων. 

θ. από την απλότητα του ύφους. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν 

ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες 

ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς 

δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν 

λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … πάντων 

θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, γιγνόμενα, ἐδύναντο, παρέμεινε, δοκοῦντας. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

                                        Α                                    Β 

1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, δεν 

επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις 

2. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά 

κίνητρα για τον πόλεμο 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. την προσωπικότητα και το ήθος των 

ομιλητών τους. 

γ. τους φιλόδοξους δημαγωγούς.  

δ. κατά χρονολογική σειρά.  



3. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη σκιαγραφούν   

4.  Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα 

του πολέμου  

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές για  

ε. η λογική. 

ζ. οι θεοί. 

η. την απλότητα του ύφους του. 

θ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία των 

ανθρώπων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυςάμενοι τῆσ μάχθσ ὡσ ἑκάτεροι ἡςυχάςαντεσ τὴν νφκτα ἐν φυλακῇ ἦςαν· καὶ 

ἡ Κορινκία ναῦσ τοῦ διμου κεκρατθκότοσ ὑπεξανιγετο, καὶ τῶν ἐπικοφρων οἱ πολλοὶ ἐσ τὴν 

ἤπειρον λακόντεσ διεκομίςκθςαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ Νικόςτρατοσ ὁ Διειτρζφουσ 

Ἀκθναίων ςτρατθγὸσ παραγίγνεται βοθκῶν ἐκ Ναυπάκτου δϊδεκα ναυςὶ καὶ Μεςςθνίων 

πεντακοςίοισ ὁπλίταισ· ξφμβαςίν τε ἔπραςςε καὶ πείκει ὥςτε ξυγχωρῆςαι ἀλλιλοισ δζκα μὲν 

ἄνδρασ τοὺσ αἰτιωτάτουσ κρῖναι, οἳ οὐκζτι ἔμειναν, τοὺσ δ᾽ ἄλλουσ οἰκεῖν ςπονδὰσ πρὸσ 

ἀλλιλουσ ποιθςαμζνουσ καὶ πρὸσ Ἀκθναίουσ, ὥςτε τοὺσ αὐτοὺσ ἐχκροὺσ καὶ φίλουσ 

νομίηειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται 

πείκουςιν αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχϊρθςεν, οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ 

Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ 

ἀνίςτθ τε καὶ παρεμυκεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: κράτοσ, αλήθεια, πρόγονοσ, διαμονή, 

προνόμιο. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω διατυπώςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ή Λανθαςμζνεσ (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδησ 

α.  εξορίςτηκε από την Αθήνα εξαιτίασ τησ αριςτοκρατικήσ καταγωγήσ του.  

β.  πίςτευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, ςτην οποία μπορεί να ςτηριχτεί ο 

άνθρωποσ. 

γ.  προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογιςμό ωσ το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο.  

δ. ςτηρίχτηκε μόνο ςτη μελζτη επίςημων κειμζνων για την ανεφρεςη τησ αλήθειασ.  



ε.  χρηςιμοποιεί αρχαϊκότερουσ τφπουσ λζξεων, όπωσ αἰεὶ αντί για ἀεί. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν 

ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες 

ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς 

δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν 

λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: παραλήπτης, προσαγωγή,  υπέρβαση, αγχόνη, κατανάλωση.   

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης γεννήθηκε από πλούσια  α. δημοκρατική οικογένεια. 

β. αριστοκρατική οικογένεια. 

2. Μετά τη στρατιωτική αποτυχία στην 

Αμφίπολη ο Θουκυδίδης  

α. επέστρεψε στην Αθήνα. 

β. εξορίστηκε στη Θράκη. 

3. Κατά τον Θουκυδίδη, ο άνθρωπος μπορεί να 

στηριχθεί μόνο   

α. στην τύχη. 

β. στη λογική.  



4. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο υπεύθυνος 

πολίτης χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από 

α. μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

β. φιλοτιμία και πλεονεξία. 

5. Για την καταγραφή των γεγονότων της εποχής 

του ο Θουκυδίδης καταφεύγει   

α. σε πληροφορίες που μπορούσε 

να συλλέξει από οπουδήποτε. 

β. στην προσωπική γνώση και την 

έρευνα. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ νυκτὸσ εὐκὺσ κατὰ τάχοσ ἐκομίηοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντεσ τὸν Λευκαδίων ἰςκμὸν τὰσ ναῦσ, ὅπωσ μὴ περιπλζοντεσ ὀφκῶςιν, 

ἀποκομίηονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν 

πολεμίων οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντασ, καὶ τὰσ ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ 

νυκτὸσ … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: ανευθυνότητα, γεωπόνοσ, ευαίςθητοσ, 

πρόςληψη, ςτρατηγόσ. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ.  

Α Β 

1. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία ςτην οποία μπορεί να ςτηριχθεί 

ο άνθρωποσ είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική.  

γ. η ςτρατιωτική υπεροχή.  

2. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του 

ηγζτη ενςαρκϊνει  

α. ο Περικλήσ.  

β. ο Αγηςίλαοσ. 



γ. ο Λφςανδροσ.  

3. Είναι βζβαιο ότι οριςμζνα τμήματα 

του ζργου του Θουκυδίδη ζχουν 

γραφτεί 

α. κατά την περίοδο των Μηδικϊν πολζμων. 

β. μετά το 404 π. Χ. 

γ. μετά τη μάχη ςτα Λεφκτρα.  

4. Χαρακτηριςτικό του υψηλοφ 

λογοτεχνικοφ φφουσ του Θουκυδίδη 

είναι 

α. οι μακρζσ περίοδοι λόγου. 

β. οι ςφντομεσ περίοδοι λόγου. 

γ. οι ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί και η απλή 

ςφνταξη.   

5. Ο Θουκυδίδησ θαυμάςτηκε ςε όλεσ 

τισ εποχζσ από τουσ αναγνϊςτεσ και 

τουσ μελετητζσ του 

α. για την αμεροληψία του ςτην ζκθεςη των 

γεγονότων. 

β. για το απλοποιημζνο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαιςίωςη τησ 

ιςτορίασ.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δέ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 
5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: βελτίωση, παραπομπή, διεύθυνση, πίστη, 

κατάθεση.  

Μονάδες 10 
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Ο Θουκυδίδης  

α.  δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ αυτό 

εξορίστηκε.  

β.  επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων στη διάρκεια της εξορίας του, για να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα.  

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο σημείο 

της ακμής τους.  

δ.  καταγράφει στο έργο του τα γεγονότα τόσο κατά θεματικές ενότητες όσο και κατά 

χρονολογική σειρά.  

ε.  χρησιμοποιεί στον λόγο του σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δέ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διαπόμπευση, σύμπραξη, συμφορά, σύλληψη, 

αποικία.  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Ο Θουκυδίδης  

α.  αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή.  

β.  κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη το 424 π.Χ., ως στρατηγός, από την επίθεση των 

Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια.  

δ.  θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

ε.  γράφει στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ πρὸς 

τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αδιάφορος, άγονος, πρόσληψη, επιθετικός, 

συνοχή.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση.  

β.  εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π. Χ.   

γ.  εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις. 

δ.  θεωρεί στο έργο του ότι ο υπεύθυνος πολίτης διαθέτει, μεταξύ άλλων, μετριοπάθεια 

και ανθρωπιά.  

ε.  διαιρεί στο ιστορικό του έργο το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) 

και χειμώνα (4 μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται στις 

βάσεις τους). 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα 

τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ 

τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ... ἐπίκουροι 

ὀκτακόσιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άπιστος, κατάθεση, ικέτης, προληπτικός, 

μέτοικος. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Θουκυδίδη, γιατί   α. δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη 

από τους Σπαρτιάτες. 

β. ακολούθησε τον Αγησίλαο σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

 



2. Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης   α. έζησε ως το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. πέθανε πριν από το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, μία από τις 

βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση 

ενός ισχυρού στρατιωτικά κράτους ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα.  

4. Είναι λάθος να χαρακτηρίζουμε τον 

Θουκυδίδη 

α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

5. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, χρέος του 

πολίτη είναι να συμπεριφέρεται 

α. με λογική και σύνεση. 

β. με θάρρος και τόλμη. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ναυπηγείο, καθησυχαστικός, πράκτορας, 

κατάληψη, επιθετικός.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η περιοχή της Αμφίπολης είχε σημασία για 

τους Αθηναίους, επειδή 

α. βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 

του Παγγαίου. 

β. ήταν πολύ κοντά στην Αττική και 

αποτελούσε ορμητήριο των 

Αθηναίων. 

2. Η εξιστόρηση των γεγονότων του α. το 411 π. Χ. 



Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη σταματά  

β. το 413 π. Χ. 

3. Κατά τη συγγραφή του έργου του, ο  

Θουκυδίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του   

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιστορικού έργου 

του Θουκυδίδη είναι αφιερωμένα  

α.  στη Σικελική εκστρατεία. 

β. στον λοιμό των Αθηνών και τον 

θάνατο του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές  

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθος 

του. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ξυνέφερε, πείσοντας, πράσσειν, 

ἔχοντες, ᾤκουν.     

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί  α. επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις. 

β. δεν παρεμβαίνουν στα ιστορικά 

γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν  

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 



β. μετά το τέλος των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικές 

πόλεις-κράτη   

α. είχαν κοινές ονομασίες για τους 

μήνες του σεληνιακού έτους. 

β. είχαν διαφορετικές ονομασίες για 

τους μήνες του σεληνιακού έτους.  

4. Η διαίρεση του έργου του Θουκυδίδη σε 8 

βιβλία 

α. έγινε από μεταγενέστερους 

φιλολόγους. 

β. έγινε από τον ίδιο. 

5. Την προσπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίσει πλήρως τα γεγονότα δηλώνει 

και  

α. το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει 

μύθους, φήμες και διαδόσεις στην 

αφήγησή του. 

β. η εκτενής χρήση αιτιολογικών 

προτάσεων στο έργο του. 

Μονάδες 10 

 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πρόσληψη, διαπαιδαγώγηση, 

αυτοπεποίθηση, αγχώδης, αναλώσιμος.   

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 411 π. Χ.   

β.  οι δημηγορίες εκφράζουν τα κίνητρα και τους στόχους των ομιλητών αλλά δεν 

αποδίδουν τις ιδέες και το ήθος τους.   

γ.  είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματά του έχουν γραφτεί μετά το 404 π. Χ. 

δ.  η γλώσσα είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 



ε.  η συσσώρευση αιτιολογικών προσδιορισμών φανερώνει την προσπάθεια του 

ιστορικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: Δράσαντες, ἐπικυρῶσαι, ἐνίκησαν, 

ἀφικομένης, εἶχον.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης 

α.  δεν συμφωνούσε με τις βασικές αρχές του πολεμικού του σχεδιασμού του Περικλή 

κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου.  

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις ιστορικές εξελίξεις.  

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο. 

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά.  

ε.  διαιρεί ο ίδιος το ιστορικό έργο του σε οκτώ βιβλία.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ 

ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα 

ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα 

τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ 

τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺσ δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευκερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν 

διμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆκοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: κατάληψη, πίςτη, ςυλλογικόσ, αποικία, 

κλήςη. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ώςτε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά τησ.  

Α Β 

1. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί  α. επεμβαίνουν ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ. 

β. δεν παρεμβαίνουν ςτα ιςτορικά 

γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίεσ ςτο ζργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν  

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήςεων. 

β. μετά το τζλοσ των πολεμικών 

επιχειρήςεων. 



3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικζσ 

πόλεισ-κράτη   

α. είχαν κοινζσ ονομαςίεσ για τουσ μήνεσ 

του ςεληνιακοφ ζτουσ. 

β. είχαν διαφορετικζσ ονομαςίεσ για τουσ 

μήνεσ του ςεληνιακοφ ζτουσ.  

4. Η διαίρεςη του ζργου του Θουκυδίδη 

ςε 8 βιβλία 

α. ζγινε από μεταγενζςτερουσ φιλολόγουσ. 

β. ζγινε από τον ίδιο. 

5. Την προςπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίςει πλήρωσ τα γεγονότα 

δηλώνει και  

α. το γεγονόσ ότι ςυμπεριλαμβάνει 

μφθουσ, φήμεσ και διαδόςεισ ςτην 

αφήγηςή του. 

β. η εκτενήσ χρήςη αιτιολογικών 

προτάςεων ςτο ζργο του. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία απλή ή σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ξυγκαλέσαντες, εἶπον, γένηται, κατέλαβον, ᾤκουν.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  είχε εξοικειωθεί με τη μέθοδο και την έκφραση των μεγάλων σοφιστών.  

β.  πίστευε, κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, στη μεγάλη αξία του 

Περικλή και στην ορθότητα των βασικών αρχών του πολεμικού του σχεδιασμού.   

γ. ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποιούσαν 

οι Αθηναίοι.   

δ.  ολοκλήρωσε το ιστορικό έργο του με την καταγραφή των γεγονότων της Σικελικής 

εκστρατείας στο 6ο βιβλίο.  

ε.  έγραψε στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 



Μονάδες 10 

 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ 

ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα 

ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα 

τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ 

τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺσ δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευκερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν 

διμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆκοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ  ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ζνα σφνθετο ομόρριζο ουσιαστικό τησ Νζασ Ελληνικήσ, για καθεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ξυλλαβόντεσ, κατέθεντο, καταφεφγει, περιέπεμπον, 

παρακαλοῦντεσ.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Η περιοχή τησ Αμφίπολησ είχε 

ςημαςία για τουσ Αθηναίουσ, επειδή 

α. βριςκόταν κοντά ςτα χρυςωρυχεία του 

Παγγαίου. 

β. ήταν πολφ κοντά ςτην Αττική και 

αποτελοφςε ορμητήριο των Αθηναίων. 

2. Η εξιςτόρηςη των γεγονότων του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου από τον 

Θουκυδίδη ςταματά  

α. το 411 π. Χ. 

β. το 413 π. Χ. 



3. Κατά τη ςυγγραφή του ζργου του, ο  

Θουκυδίδησ επικεντρϊνει το 

ενδιαφζρον του   

α. ςτη ςτρατιωτική ιςτορία. 

β. ςτην πολιτική ιςτορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιςτορικοφ 

ζργου του Θουκυδίδη είναι 

αφιερωμζνα  

α.  ςτη Σικελική εκςτρατεία. 

β. ςτον λοιμό των Αθηνϊν και τον θάνατο 

του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδησ θαυμάςτηκε ςε όλεσ τισ 

εποχζσ  

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθοσ του. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Πζμπουςι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκθςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. ξυγκαλέςαντεσ 

2. εἶπον 

3. ἡγεῖςθαι 

4. ξυνέφερε 

5. ἔπειςαν 

 

α. αφιγθμα 

β. φορζασ 

γ. άπιςτοσ 

δ. επικόσ 

ε. ςφγκλιςθ 

η. κλιςθ 

θ. εποχι 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ολοκλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Οι Ακθναίοι εξόριςαν τον Θουκυδίδθ, γιατί   α. δεν μπόρεςε να ςώςει τθν Αμφίπολθ 



από τουσ Σπαρτιάτεσ. 

β. ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο ςε 

ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ. 

2. Είναι βζβαιο ότι ο Θουκυδίδθσ   α. ζηθςε ωσ το τζλοσ του 

Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

β. πζκανε πριν από το τζλοσ του 

Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, μία από τισ 

βαςικζσ προχποκζςεισ για τθ ςυγκρότθςθ 

ενόσ ιςχυροφ ςτρατιωτικά κράτουσ ιταν 

α. θ κυριαρχία ςτθ ςτεριά. 

β. θ κυριαρχία ςτθ κάλαςςα.  

4. Είναι λάκοσ να χαρακτθρίηουμε τον 

Θουκυδίδθ 

α. ρεαλιςτι. 

β. απαιςιόδοξο. 

5. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, χρζοσ του 

πολίτθ είναι να ςυμπεριφζρεται 

α. με λογικι και ςφνεςθ. 

β. με κάρροσ και τόλμθ. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ανισότητα, πομπός, νόηση, κατοικία, νεολαία. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

α.  Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η 

οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Σπάρτης.   

β.  Στο έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του ηγέτη. 

γ.  Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη γίνεται κατά θεματικές ενότητες.  

δ.  Στο 1ο βιβλίο του έργου του ο Θουκυδίδης εκθέτει, μεταξύ άλλων, την ιστορική του 

μέθοδο.  

ε.   Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του ιστορικού έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί μετά το 404 π. Χ.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκπομπή, κάθισμα, επιμύθιο, ανθυγιεινός, 

αδιανόητος. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση.  

β.  εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π. Χ.   

γ.  εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις. 

δ.  θεωρεί στο έργο του ότι ο υπεύθυνος πολίτης διαθέτει, μεταξύ άλλων, 

μετριοπάθεια και ανθρωπιά.  



ε.  διαιρεί στο ιστορικό του έργο το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) 

και χειμώνα (4 μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται 

στις βάσεις τους).  

Μονάδες 10 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της  νέας ελληνικής, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: διεκομίσθησαν, κρῖναι, ὦσιν, κατέλεγον, δείσαντες. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή.  

β.  κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη το 424 π. Χ., ως στρατηγός, από την επίθεση των 

Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια.  

δ.  θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  



ε.  γράφει στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. ὑπερενεγκόντες 

2. λαβόντες 

3. ἀπέκτεινον 

4. ἐσβῆναι 

5. ἀνηλοῦντο 

α. παραλήπτης 

β. εισβολή 

γ. βήμα 

δ. διένεξη 

ε. καταναλωτής 

ζ. απόκτημα 

η. μητροκτόνος 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη αξία α. οι θεοί. 



στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο 

άνθρωπος είναι 

β. η λογική.  

γ. η στρατιωτική υπεροχή.  

2. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του ηγέτη 

ενσαρκώνει  

α. ο Περικλής.  

β. ο Αγησίλαος. 

γ. ο Λύσανδρος.  

3. Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του 

έργου του Θουκυδίδη έχουν γραφτεί 

α. κατά την περίοδο των Μηδικών 

πολέμων. 

β. μετά το 404 π.Χ. 

γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα.  

4. Χαρακτηριστικό του υψηλού 

λογοτεχνικού ύφους του Θουκυδίδη είναι 

α. οι μακρές περίοδοι λόγου. 

β. οι σύντομες περίοδοι λόγου. 

γ. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και η 

απλή σύνταξη.  

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές από τους αναγνώστες και τους 

μελετητές του 

α. για την αμεροληψία του στην έκθεση 

των γεγονότων. 

β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαισίωση της 

ιστορίας.  

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ 

τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άφιξη, γονιός, άγχος, κατάσταση, απόσπαση. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β.  πίστευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

γ.  προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογισμό ως το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο. 

δ. στηρίχτηκε μόνο στη μελέτη επίσημων κειμένων για την ανεύρεση της αλήθειας. 

ε.  χρησιμοποιεί αρχαϊκότερους τύπους λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: αἰσθόμενοι, ἐπλήρωσαν, διέφθειρον, αἰτίαν, 

δῆμον. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  απέτυχε, ως στρατηγός, να σώσει την Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β.  εξορίστηκε και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ιστορική του έρευνα. 

γ.  πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης.  



δ.  κατόρθωσε παρά τις δυσκολίες να παραθέσει αυτολεξεί τους λόγους των πολιτικών 

κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

ε. εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά διαιρώντας το έτος σε 

θέρος και χειμώνα.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 

περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν 

ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες 

ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν 

ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 

ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς 

ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς 

δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν 

λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο παραπάνω κείμενο μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εξαγώγιμος, μητροκτόνος, αποβάθρα, αφθαρσία, 

αγχώδης. 

Μονάδες 10 

8.  Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο πολεμικός σχεδιασμός του Περικλή 

περιλαμβάνει  

α. άμυνα στη στεριά, επίθεση στη 

θάλασσα. 

β. άμυνα στη θάλασσα, επίθεση 

στη στεριά. 

2. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη   α. ολοκληρώθηκε.  



β. έμεινε ημιτελές. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η βαθύτερη αιτία 

του Πελοποννησιακού πολέμου είναι  

α. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

β. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Σπάρτης. 

4. Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι η τύχη είναι  α. υπερφυσική δύναμη. 

β. εξελίξεις που δεν μπορεί να 

προβλέψει ο άνθρωπος. 

5. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη αποτελεί 

α. η τάση για γενίκευση. 

β. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10  



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: αδράνεια, άγνοια, πρακτική, πεποίθηση, αγένεια. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης ήταν εξοικειωμένος με 

την έκφραση και τη μέθοδο  

α. των τραγικών ποιητών. 

β. των επικών ποιητών. 

γ. των μεγάλων σοφιστών.  

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του 

Θουκυδίδη συμπίπτει  

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της 

αθηναϊκής δύναμης.  



β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

στην εξουσία.  

γ. με την παρακμή της Αθήνας.  

3. Η οικογένεια του Θουκυδίδη 

συνδεόταν παραδοσιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη.  

β. με τους ολιγαρχικούς. 

γ. με την αριστοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδης ως στρατηγός ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. στη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς. 

β. στην Αμφίπολη. 

γ. στη μάχη της Κορώνειας.  

5.  Το έργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρώθηκε από φιλολόγους της 

Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π. Χ). 

γ. διακόπηκε στο 411 π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τὸ τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τὴν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: Δράσαντες, πέμπουσι, πεπραγμένων, ἔπεισαν, ἀγοράν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί  

α. αποδείξεις και συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγει η έρευνα.  

β. πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή.  

γ. μύθους και χρησμούς.   

2. Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηση του πολέμου 

επικεντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. στην πολιτική ιστορία.  

γ. στην οικονομική ιστορία.  



3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.   

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

4.  Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για  

α. τις αφορμές του πολέμου.  

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. στο έτος 404 π. Χ. 

β. στο έτος 411 π. Χ. 

γ. στο έτος 415 π. Χ. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξητης Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀποπλεύσεσθαι, πληρώσαντες, ἀνίστη, ἐκώλυσε, 

διακομίζει.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, 

σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, είναι  

2. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο 

άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη,  

3. Στο έργο του Θουκυδίδη το πρότυπο του ηγέτη που 

ενσαρκώνει ο Περικλής χαρακτηρίζεται, μεταξύ 

α. η πλεονεξία και η 

φιλοτιμία των δημαγωγών. 

β. η οικονομική και 

στρατιωτική ανάπτυξη της 

Αθήνας. 

γ. από πολιτική οξυδέρκεια 



άλλων, 

4. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο υπεύθυνος πολίτης 

χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων,  

5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη χαρακτηρίζεται  

 

και πολιτικό θάρρος. 

δ. η δύναμη. 

ε. η λογική. 

ζ. από τη χρήση της λογικής 

και της σύνεσης. 

η. από αμεροληψία στην 

έκθεση των γεγονότων. 

θ. από την απλότητα του 

ύφους. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔμελλεν, καταλιπεῖν, δείσαντες, 

διανοουμένων, γίγνονται. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Θουκυδίδη, γιατί   α. δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β. ακολούθησε τον Αγησίλαο σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

2. Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης  α. έζησε ως το τέλος του 



Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. πέθανε πριν από το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού 

στρατιωτικά κράτους ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα.  

4. Είναι λάθος να χαρακτηρίζουμε τον Θουκυδίδη α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

5. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, χρέος του πολίτη 

είναι να συμπεριφέρεται 

α. με λογική και σύνεση. 

β. με θάρρος και τόλμη. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένουνα γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: φυλακῇ, δήμου, προστάται, κινήσει, 

ξυνεχώρησεν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η περιοχή της Αμφίπολης είχε σημασία για 

τους Αθηναίους, επειδή 

α. βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 

του Παγγαίου. 



β. ήταν πολύ κοντά στην Αττική και 

αποτελούσε ορμητήριο των 

Αθηναίων. 

2. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη σταματά  

α. το 411 π.Χ. 

β. το 413 π.Χ. 

3. Κατά τη συγγραφή του έργου του, ο  

Θουκυδίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιστορικού έργου 

του Θουκυδίδη είναι αφιερωμένα  

α. στη Σικελική εκστρατεία. 

β. στον λοιμό των Αθηνών και τον 

θάνατο του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές 

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθος 

του. 

           Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννιςιοι τῆσ νυκτὸσ εὐκὺσ κατὰ τάχοσ ἐκομίηοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντεσ τὸν Λευκαδίων ἰςκμὸν τὰσ ναῦσ, ὅπωσ μὴ περιπλζοντεσ ὀφκῶςιν, 

ἀποκομίηονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν 

πολεμίων οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντασ, καὶ τὰσ ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι … 

κατζγνωςαν πάντων κάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Α περιςςεφουν.  

Α Β 

1. ανάβαςθ α. περιεκομίηοντο  

2. ανάκτθςθ β. λάβοιεν 

3. ςυγκομιδι γ. ἀπζκτεινον 

4. άγνωςτοσ δ. ἐςβῆναι 

5. ςυλλογιςμόσ ε. κατζγνωςαν 

6. ηιηανιοκτόνο  

7. ςφλλθψθ  

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

 



Α Β 

1. Κατά τθν άποψθ του 

Θουκυδίδθ θ βακφτερθ 

αιτία του πολζμου ιταν 

α. θ ανάπτυξθ τθσ ακθναϊκισ δφναμθσ. 

β. θ ανάπτυξθ τθσ Σπάρτθσ. 

γ. θ ναυτικι δφναμθ τθσ Κζρκυρασ. 

2. Ο Θουκυδίδθσ ωσ προσ τον 

τρόπο χρονολογικισ ζκκεςθσ 

α. εξιςτορεί τα γεγονότα ςφμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό ςφςτθμα των ελλθνικϊν πόλεων-

κρατϊν. 

β. εξιςτορεί τα γεγονότα κατά χρονολογικι ςειρά. 

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα κατά κεματικζσ ενότθτεσ. 

3. Η εξιςτόρθςθ από τον 

Θουκυδίδθ των γεγονότων 

του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου διακόπτεται 

α. ςτο ζτοσ 404 π. Χ. 

β. ςτο ζτοσ 409 π. Χ.  

γ. ςτο ζτοσ 411 π. Χ. 

4. Η γλϊςςα του Θουκυδίδθ 

είναι 

α. θ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» του 5ου αι. π. Χ. 

β. θ λεγόμενθ «νζα αττικι». 

γ. θ λεγόμενθ «απλοποιθμζνθ αττικι». 

5. Χαρακτθριςτικι γλωςςικι 

ιδιομορφία ςτο ζργο του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ χριςθ του τφπου τθσ πρόκεςθσ εἰσ αντί ἐσ. 

β. θ χριςθ του τφπου τθσ πρόκεςθσ ξὺν αντί ςφν. 

γ. το αρχαϊκότερο ςφμπλεγμα ττ αντί ςς. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅςοι οὐκ ἐπείςθηςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλουσ, καὶ ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξήκοντα ναυςὶ παρζμεινε, 

Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ ἐχθροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον καταλφουςιν, ἀπζθανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχθρασ ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων ςφίςιν ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶςά τε ἰδζα κατζςτη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιοφτῳ γίγνεςθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνζβη καὶ ἔτι περαιτζρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπζκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεςπῶντο καὶ πρὸσ αὐτοῖσ ἐκτείνοντο, οἱ δζ 

τινεσ καὶ περιοικοδομηθζντεσ ἐν τοῦ Διονφςου τῷ ἱερῷ ἀπζθανον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία νεοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Α με την ετυμολογικά συγγενή 

τησ αρχαιοελληνική λζξη τησ ςτήλησ Β. Δφο λζξεισ ςτη ςτήλη Α περιςςεφουν. 

Α Β 

1. ερώτηςη α. ἱκετῶν  

2. επιμεριςμόσ β. ἑώρων 

3. αφιζρωςη γ. διζφθειρον 

4. άφθαρτοσ δ. ἱερῷ 

5. ικεςία ε. ἡμζρας 

6. αόρατοσ  

7. εφημερίδα  

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρώνει ορθά το νόημά τησ.  

 

 



Α Β 

1. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη ςυμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 

δφναμησ. 

β. με την παρακμή τησ Αθήνασ.  

2. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία ςτην οποία μπορεί 

να ςτηριχθεί ο άνθρωποσ είναι 

α. η πίςτη ςτουσ θεοφσ.  

β. η λογική.  

3. Ο Θουκυδίδησ ςχετικά με τα 

γεγονότα τησ εποχήσ του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου 

ςυμπεριζλαβε ςτο ζργο του 

α. αυτά για τα οποία είχε προςωπική γνώςη και για 

τα οποία είχε κάνει ζρευνα.  

β. ςτοιχεία που αντλοφςε μόνο  από τη μελζτη των 

κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίεσ ςτο ζργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίςκονται ςε αναντιςτοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολζμου. 

β. βρίςκονται ςε αντιςτοιχία μεταξφ τουσ με το 

ςχήμα «θζςη» - «αντίθεςη». 

5. Στην προςπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια ςτην ζκθεςη των 

γεγονότων 

α. βοηθοφςε το γεγονόσ ότι οι ελληνικζσ πόλεισ-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό ςφςτημα. 

β. οι δυςκολίεσ ήταν μεγάλεσ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν πολεμίων 

οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντασ, καὶ τὰσ 

ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ 

ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξικοντα ναυςὶ παρζμεινε, Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ 

ἐχκροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον 

καταλφουςιν, ἀπζκανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχκρασ ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρθμάτων ςφίςιν 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι … 

πάντων κάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριηθ λζξθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ, απλι ι ςφνκετθ, για κακεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: περιεκομίζοντο, ἀπέκτεινον, ἐκβιβάζοντεσ, 

ὑποςχεῖν, κατέγνωςαν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδθ το πρότυπο 

του θγζτθ ενςαρκϊνει 

α. ο Αλκιβιάδθσ. 

β. ο Λφςανδροσ. 

γ. ο Περικλισ. 



2. Ο υπεφκυνοσ πολίτθσ ςτο ζργο 

του Θουκυδίδθ χαρακτθρίηεται 

από 

α. ενδιαφζρον για το ςυμφζρον τθσ πόλθσ. 

β. ανϊτερο ικοσ και ανκρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ 

ςκζψθσ και τθσ μεκόδου του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα. 

β. θ τάςθ για γενίκευςθ. 

γ. θ ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ. 

4. Η ςυγγραφι του ζργου του 

Θουκυδίδθ  δεν χαρακτθρίηεται 

από 

α. υποκειμενικότθτα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμερολθψία. 

5. Χαρακτθριςτικό του φφουσ του 

Θουκυδίδθ είναι 

α. θ χριςθ των αντικζςεων. 

β. θ χριςθ απλϊν ρθμάτων. 

γ. θ τάςθ για απλοφςτευςθ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: φορείο, περίληψη, κατάθεση, σχέση, οικισμός.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης  α. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

επειδή ανήκε και ο ίδιος στη δημοκρατική 

παράταξη. 

β. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

παρόλο που η οικογενειακή του παράδοση 

συνδεόταν με τους αριστοκρατικούς. 

2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα α. η φιλαρχία και η αγάπη για την πατρίδα. 



βασικά κίνητρα για τον πόλεμο 

είναι 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 

3. Η σκέψη του Θουκυδίδη ακολουθεί 

πορεία  

α. από το συγκεκριμένο στο γενικό.  

β. από το γενικό στο συγκεκριμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος  α. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 μήνες). 

β. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 μήνες 

στρατιωτικών επιχειρήσεων). 

5. Χαρακτηριστικά του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι  

α. οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος. 

β. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ξυνέφερε, πείσοντας, γένηται, ξυλλαβόντες, ἔχοντες. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  εξετάζεται το πρόβλημα της δύναμης, όπως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ένα 

κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη. 

β.  ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την 

αλήθεια στον λαό. 

γ.  οι δημηγορίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου.  

δ.  το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στη Σικελική εκστρατεία.  

ε.  εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για σὺν 

και ἐς αντί για εἰς. 

  Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

5. ελλιπής, προκατάληψη, βλήμα, δεισιδαιμονία, λαθραίος: Για καθεμία από τις λέξεις 

της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από 

το κείμενο. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

α.  Ο Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των 

δημοκρατικών.  

β.  Η τάση για γενίκευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη στο ιστορικό του έργο.   

γ.  Για την ανεύρεση της αλήθειας στο έργο του ο Θουκυδίδης στηρίχτηκε μόνον στην 

αυτοψία.  

δ.  Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη είναι λόγοι πολιτικών και στρατιωτικών 

κατά την προετοιμασία του πολέμου ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων.  



ε.  Το έργο του Θουκυδίδη διαιρείται σε οκτώ βιβλία. 

Μονάδες 10 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: επίκληση, διάλειμμα, ανίσχυρος, λήψη, 

εμπρησμός. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

Ο Θουκυδίδης 

α.  συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των ολιγαρχικών. 

β.  περιέγραψε τον λοιµό µε βάση και την προσωπική του εμπειρία. 

γ.  καταγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεµο από την αρχή ως το τέλος του.  

δ.  πιστεύει ότι οι θεοί επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 

       ε.   αποδίδει αυτολεξεί στις δημηγορίες του τους λόγους των  ομιλητών. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πρόσκληση, καπνοδόχος, καθηγητής, 

καταφύγιο, ευγενής.  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 
Ο Θουκυδίδης 

α.  συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των ολιγαρχικών. 

β.  περιέγραψε τον λοιμό µε βάση και την προσωπική του εμπειρία. 

γ.  καταγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο από την αρχή ως το τέλος του.  

δ.  πιστεύει ότι οι θεοί επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 

ε.   αποδίδει αυτολεξεί στις δημηγορίες του τους λόγους των  ομιλητών. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: απρόσκλητος, αποδεκτός, διαφορά, αποθήκη, 

κατοικία.  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

α.  Ο Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των δημοκρατικών.  

β.  Η τάση για γενίκευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της μεθόδου 

του Θουκυδίδη στο ιστορικό του έργο.   

γ.  Για την ανεύρεση της αλήθειας στο έργο του ο Θουκυδίδης στηρίχτηκε μόνον στην 

αυτοψία.  

δ.  Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη είναι λόγοι πολιτικών και στρατιωτικών κατά 

την προετοιμασία του πολέμου ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.  

ε.  Το έργο του Θουκυδίδη διαιρείται σε οκτώ βιβλία. 



Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία  νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. καταφύγιο  α. δράσαντες  

2. άγιος  β. βέλτιστα 

3. δραματικός γ. δέχεσθαι 

4. βελτίωση δ. ἡγεῖσθαι 

5. δερματολόγος ε. καταπεφευγότας 

6. καθηγητής  

7. αποδοχή  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 



α.  εξετάζεται το πρόβλημα της δύναμης, όπως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ένα κράτος, 

μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη. 

β.  ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την αλήθεια 

στον λαό. 

γ.  οι δημηγορίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου.  

δ.  το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στη Σικελική εκστρατεία.  

ε.  εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για σὺν και 

ἐς αντί για εἰς. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: βάλλουσαι, ὑπομένουσαι, 

κρατήσειεν, ἐμπιπρᾶσι, κατεκαύθη.      

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης συγκεντρώνει πληροφορίες για 

τον πόλεμο 

α. με επισκέψεις στους τόπους 

των συγκρούσεων. 

β. αντλώντας πληροφορίες μόνον 

από γραπτές πηγές. 

2. Ο Θουκυδίδης επικεντρώνεται, για την 

κατανόηση του πολέμου, 

α. στην πολιτική ιστορία.  

β. σε χρησμούς, φήμες και 



 διαδόσεις. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη αξία στην 

οποία μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι  

α. η λογική. 

β. η ηθική. 

4. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η τύχη είναι  α. απρόβλεπτες συγκυρίες. 

β. υπερφυσική δύναμη. 

5. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος    α. σε θέρος (4 μήνες) και σε 

χειμώνα (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων). 

β. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 

μήνες). 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως 

μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: δῆμος, κρατήσειεν, ἀγορᾶς, ξυνοικίας, 

χρήματα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η οικογενειακή παράδοση του Θουκυδίδη 

συνδεόταν  

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

2. Ο Θουκυδίδης απέτυχε να σώσει την αποικία των α. στις Αργινούσες.  



Αθηναίων β. στην Αμφίπολη. 

3. Το έργο του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο  

α. έμεινε ημιτελές. 

β. είναι ολοκληρωμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα  α. κατά χρονολογική σειρά. 

β. κατά θεματικές  ενότητες. 

5. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. 

π.X. 

β. η «απλοποιημένη αττική». 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μια ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διάλειμμα, δεξαμενή, φορείο, πρόληψη, 

ανακωχή. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  απέτυχε, ως στρατηγός, να σώσει την Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β.  εξορίστηκε και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ιστορική του έρευνα. 

γ.  πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης.  

δ.  κατόρθωσε παρά τις δυσκολίες να παραθέσει αυτολεξεί τους λόγους των πολιτικών 

κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

ε. εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά διαιρώντας το έτος σε 

θέρος και χειμώνα.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ναυτικός, σύλληψη, εξωτερικός, εκπλήρωση, 

πιθανότητα. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ αυτό 

εξορίστηκε.  

β.  επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων στη διάρκεια της εξορίας του, για να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα.  

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο 

σημείο της ακμής τους.   

δ.  καταγράφει στο έργο του τα γεγονότα τόσο κατά θεματικές ενότητες όσο και κατά 

χρονολογική σειρά.  



ε.  χρησιμοποιεί στον λόγο του σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον,  ἐπλήρωσαν, ἐσβῆναι, κατέγνωσαν, ἑώρων. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης στο έργο του  

α.  επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία.  

β.  θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη. 

γ.  πιστεύει ότι, ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί να 

δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

δ.  καταγράφει μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για τα οποία 

είχε κάνει επίπονη έρευνα.   

ε.  δεν είχε δυσκολίες στην προσπάθεια για χρονολογική ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ 

τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της  νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. ἡμέρας 

2. δοκοῦντας 

3. χρημάτων 

4. λαβόντων 

5. ἀπέθανον 

α. άχρηστος 

β. θνησιμότητα 

γ. δογματικός 

δ. εφημερίδα 

ε. εξημερώνω 

ζ. δοκός 

η. αιμοληψία 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι, όπως τα εἰκότα (= ενδείξεις και αποδείξεις).  

β.  ο υπεύθυνος πολίτης χρησιμοποιεί τη λογική και τη σύνεση και δεν παρασύρεται 

από τους δημαγωγούς. 



γ.  οι δημηγορίες αποδίδουν την προσωπικότητα των ομιλητών αλλά δεν εκφράζουν τα 

κίνητρα και τους στόχους τους. 

δ.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 413 π. Χ. 

ε.  εντοπίζονται αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί.    

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα 

τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ 

τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία 

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: νεωτερίζοντας, πράγματα, δήμῳ, ἀγοράν, 

παρακαλοῦντές. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος 

του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β.  πίστευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

γ.  προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογισμό ως το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο. 

δ. στηρίχτηκε μόνο στη μελέτη επίσημων κειμένων για την ανεύρεση της αλήθειας. 

ε.  χρησιμοποιεί αρχαϊκότερους τύπους λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί.     

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα 

τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ 

τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς  ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔπεισαν, πράγματα, μετέωρα, 

ξυλλεγείς, παρακαλοῦντες. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί 

ο άνθρωπος είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική.  

γ. η στρατιωτική υπεροχή.  

2. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του 

ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Περικλής.  

β. ο Αγησίλαος. 

γ. ο Λύσανδρος.  

3. Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα α. κατά την περίοδο των Μηδικών πολέμων. 



του έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί 

β. μετά το 404 π. Χ. 

γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα.  

4. Χαρακτηριστικό του υψηλού 

λογοτεχνικού ύφους του Θουκυδίδη 

είναι 

α. οι μακρές περίοδοι λόγου. 

β. οι σύντομες περίοδοι λόγου. 

γ. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και η απλή 

σύνταξη.   

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες 

τις εποχές από τους αναγνώστες και 

τους μελετητές του 

α. για την αμεροληψία του στην έκθεση των 

γεγονότων. 

β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαισίωση της 

ιστορίας.  

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς 

ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων 

ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

 

Α Β 

1. παραγίγνεται α. παράνομος 

2. ἔμειναν β. διαλογή 

3. νομίζειν γ. απόγονος 

4. καταλιπεῖν δ. γνώση 

5. κατέλεγον ε. διαμονή 

 ζ. κατάληψη 

 η. έλλειψη 

Μονάδες 10 

 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η οικογενειακή παράδοση του Θουκυδίδη 

συνδεόταν  

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

2. Ο Θουκυδίδης απέτυχε να σώσει την 

αποικία των Αθηναίων 

α. στις Αργινούσες.  

β. στην Αμφίπολη. 

3. Το έργο του Θουκυδίδη για τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. έμεινε ημιτελές. 

β. είναι ολοκληρωμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα  α. κατά χρονολογική σειρά. 

β. κατά θεματικές  ενότητες. 

5. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.X. 

β. η «απλοποιημένη αττική». 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. πείθουσιν α. υπόλοιπος 

2. καταλιπεῖν β. συλλογή 

3. κατέλεγον γ. περίλυπος 

4. ξυμπλεῖν δ. κατάληψη 

5. ἀνίστησι ε. πειστικός 

 ζ. πλοίαρχος 

 η. ανάσταση 

Μονάδες 10 

 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης συγκεντρώνει πληροφορίες για 

τον πόλεμο 

α. με επισκέψεις στους τόπους 

των συγκρούσεων. 

β. αντλώντας πληροφορίες μόνον 

από γραπτές πηγές. 

2. Ο Θουκυδίδης επικεντρώνεται, για την 

κατανόηση του πολέμου, 

 

α. στην πολιτική ιστορία.  

β. σε χρησμούς, φήμες και 

διαδόσεις. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη αξία στην 

οποία μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι  

α. η λογική. 

β. η ηθική. 

4. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η τύχη είναι  α. απρόβλεπτες συγκυρίες. 

β. υπερφυσική δύναμη. 

5. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος    α. σε θέρος (4 μήνες) και σε 

χειμώνα (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων). 

β. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 

μήνες). 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πληρώσαντες, ἔπειθεν, ἔλαβε, ἐπέτυχον, 

διέφθειραν. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης  α. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

επειδή ανήκε και ο ίδιος στη δημοκρατική 

παράταξη. 

β. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

παρόλο που η οικογενειακή του παράδοση 



συνδεόταν με τους αριστοκρατικούς. 

2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα 

βασικά κίνητρα για τον πόλεμο 

είναι 

α. η φιλαρχία και η αγάπη για την πατρίδα. 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 

3. Η σκέψη του Θουκυδίδη ακολουθεί 

πορεία  

α. από το συγκεκριμένο στο γενικό.  

β. από το γενικό στο συγκεκριμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος  α. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 μήνες). 

β. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 μήνες 

στρατιωτικών επιχειρήσεων). 

5. Χαρακτηριστικά του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι  

α. οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος. 

β. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐκομίζοντο, ὀφθῶσιν, ἤγαγον, 

κατέγνωσαν, ἀπήγχοντο.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί  α. επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις. 

β. δεν παρεμβαίνουν στα ιστορικά 

γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν 

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 



β. μετά το τέλος των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικές 

πόλεις-κράτη 

α. είχαν κοινές ονομασίες για τους 

μήνες του σεληνιακού έτους. 

β. είχαν διαφορετικές ονομασίες για 

τους μήνες του σεληνιακού έτους.  

4. Η διαίρεση του έργου του Θουκυδίδη σε 8 

βιβλία 

α. έγινε από μεταγενέστερους 

φιλολόγους. 

β. έγινε από τον ίδιο. 

5. Την προσπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίσει πλήρως τα γεγονότα δηλώνει 

και  

α. το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει 

μύθους, φήμες και διαδόσεις στην 

αφήγησή του. 

β. η εκτενής χρήση αιτιολογικών 

προτάσεων στο έργο του. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: προσπλεούσας, λάβοιεν, ἔπεισαν, 

ἐσβῆναι, ἱκετῶν.   

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης  α. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

επειδή ανήκε και ο ίδιος στη δημοκρατική 

παράταξη. 

β. πίστευε στην ηγετική ικανότητα του Περικλή, 

παρόλο που η οικογενειακή του παράδοση 

συνδεόταν με τους αριστοκρατικούς. 



2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα 

βασικά κίνητρα για τον πόλεμο 

είναι 

α. η φιλαρχία και η αγάπη για την πατρίδα. 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 

3. Η σκέψη του Θουκυδίδη ακολουθεί 

πορεία 

α. από το συγκεκριμένο στο γενικό.  

β. από το γενικό στο συγκεκριμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος  α. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 μήνες). 

β. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 μήνες 

στρατιωτικών επιχειρήσεων). 

5. Χαρακτηριστικά του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι 

α. οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος. 

β. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος.  

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον 

αὐτοῦἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ  ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ 

τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: όραμα, αναλώσιμος, άφιξη, απροσδόκητος, 

βήμα. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τον πόλεμο 

α. με επισκέψεις στους τόπους των 

συγκρούσεων. 

β. αντλώντας πληροφορίες μόνον από 

γραπτές πηγές. 

2. Ο Θουκυδίδης επικεντρώνεται, για την 

κατανόηση του πολέμου, 

 

α. στην πολιτική ιστορία.  

β. σε χρησμούς, φήμες και διαδόσεις. 



3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο 

άνθρωπος είναι  

α. η λογική. 

β. η ηθική. 

4. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η τύχη είναι α. απρόβλεπτες συγκυρίες. 

β. υπερφυσική δύναμη. 

5. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος  α. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 

μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων). 

β. σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών 

επιχειρήσεων) και σε χειμώνα (4 μήνες). 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τὸ τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Nα γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο, για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡγεῖσθαι, γνώμην, διδάξοντας, ξυνέφερε, 

πράσσειν. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο 

του ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Αλκιβιάδης. 

β. ο Λύσανδρος. 

γ. ο Περικλής. 

2. Ο υπεύθυνος πολίτης στο έργο 

του Θουκυδίδη χαρακτηρίζεται 

από 

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της πόλης. 

β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα γεγονότα. 

β. η τάση για γενίκευση. 



3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σκέψης και της μεθόδου του 

Θουκυδίδη είναι 

γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες. 

4. Η συγγραφή του έργου του 

Θουκυδίδη  δεν χαρακτηρίζεται 

από 

α. υποκειμενικότητα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμεροληψία. 

5. Χαρακτηριστικό του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι  

α. η χρήση των αντιθέσεων. 

β. η χρήση απλών ρημάτων. 

γ. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, 

κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης 

τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον.» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη 

Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία  

από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: νεωτερίζοντας, δῆμος, ξυλλεγείς, ἀγοράν, 

παρακαλοῦντες. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος 

του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη συμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

β. με την παρακμή της Αθήνας.  

2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία στην οποία μπορεί 

να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι 

α. η πίστη στους θεούς.  

β. η λογική.  



3. Ο Θουκυδίδης σχετικά με τα 

γεγονότα της εποχής του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

συμπεριέλαβε στο έργο του 

α. αυτά για τα οποία είχε προσωπική γνώση και 

για τα οποία είχε κάνει έρευνα.  

β. στοιχεία που αντλούσε μόνο  από τη μελέτη των 

κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα «θέση» - «αντίθεση». 

5. Στην προσπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων 

α. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

β. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, 

κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης 

τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς  ... ἐπίκουροι 

ὀκτακόσιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: πρόσχημα, καταθέτης, οικολογία, εκπομπή, παράκληση. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Κατά την άποψη του 

Θουκυδίδη η βαθύτερη 

αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.   

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης.   

γ. η ναυτική δύναμη της Κέρκυρας.   

2. Ο Θουκυδίδης ως προς τον 

τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης 

α. εξιστορεί τα γεγονότα σύμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα των ελληνικών πόλεων-

κρατών. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά.  

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές ενότητες. 

α. στο έτος 404 π. Χ. 



3. Η εξιστόρηση από τον 

Θουκυδίδη των γεγονότων 

του Πελοποννησιακού 

πολέμου διακόπτεται 

β. στο έτος 409 π. Χ.  

γ. στο έτος 411 π. Χ. 

4. Η γλώσσα του Θουκυδίδη 

είναι  

α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

5. Χαρακτηριστική γλωσσική 

ιδιομορφία στο έργο του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξὺν αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς 

ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων 

ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αγωγός, κρίσιμος, ταραχοποιός, ελλιπής, δειλός.    

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των ολιγαρχικών. 

β.  περιέγραψε τον λοιµό µε βάση και την προσωπική του εμπειρία. 

γ.  καταγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεµο από την αρχή ως το τέλος του.  

δ.  πιστεύει ότι οι θεοί επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 

ε.   αποδίδει αυτολεξεί στις δημηγορίες του τους λόγους των  ομιλητών. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. καταλιπεῖν 

2. ἀνίστη 

3. διανοουμένων 

4. ὁρῶντες 

5. διακομίζει 

α. υπόλειμμα 

β. κατάληψη 

γ. κόμιστρο 

δ. επανάσταση  

ε. αναστολή 

ζ. κατανόηση 

η. διορατικός  

Μονάδες 10 

 

 

 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

α.  Ο Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των 

δημοκρατικών.  

β.  Η τάση για γενίκευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη στο ιστορικό του έργο.   

γ.  Για την ανεύρεση της αλήθειας στο έργο του ο Θουκυδίδης στηρίχτηκε μόνον στην 

αυτοψία.  

δ.  Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη είναι λόγοι πολιτικών και στρατιωτικών 

κατά την προετοιμασία του πολέμου ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων.  

ε.  Το έργο του Θουκυδίδη διαιρείται σε οκτώ βιβλία.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν 

αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, 

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας 

ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ 

παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε αὐτοῖς 

διεπέμπετο». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. καταλιπεῖν 

2. ἀνίστη 

3. διανοουμένων 

4. ὁρῶντες 

5. διακομίζει 

α. διάλειμμα 

β. κατάληψη  

γ. κόμιστρο 

δ. διάσταση  

ε. αναστολή 

ζ. προνοητικός 

η. διορατικότητα  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 



α.  εξετάζεται το πρόβλημα της δύναμης, όπως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ένα 

κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη. 

β.  ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την 

αλήθεια στον λαό. 

γ.  οι δημηγορίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου.  

δ.  το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στη Σικελική εκστρατεία.  

ε.  εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για σὺν 

και ἐς αντί για εἰς. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν πολεμίων 

οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντασ, καὶ τὰσ 

ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ 

ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξικοντα ναυςὶ παρζμεινε, Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ 

ἐχκροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον 

καταλφουςιν, ἀπζκανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχκρασ ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρθμάτων ςφίςιν 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριηθ λζξθ τησ Νζασ Ελληνικήσ, απλή ή ςφνθετη, για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: διζφθειρον, ἱερῷ, παρζμεινε, δοκοῦντασ, 

ἐφόνευον. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ.  

Α Β 

1. Για τη ςυγγραφή του ζργου του ο 

Θουκυδίδησ χρηςιμοποιεί 

α. αποδείξεισ και ςυμπεράςματα ςτα 

οποία καταλήγει η ζρευνα. 

β. πληροφορίεσ από οποιαδήποτε πηγή. 

γ. μφθουσ και χρηςμοφσ. 



2. Το ενδιαφζρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηςη του πολζμου 

επικεντρϊνεται 

α. ςτην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. ςτην πολιτική ιςτορία. 

γ. ςτην οικονομική ιςτορία. 

3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθφτερη αιτία του πολζμου ήταν 

α. η ανάπτυξη τησ αθηναϊκήσ δφναμησ. 

β. η ανάπτυξη τησ Σπάρτησ. 

γ. η ςτρατηγική θζςη τησ Κζρκυρασ. 

4.  Στο ζργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήςεισ για 

α. τισ αφορμζσ του πολζμου. 

β. τα βαθφτερα αίτια του πολζμου. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

5. Η εξιςτόρηςη των γεγονότων του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. ςτο ζτοσ 404 π. Χ. 

β. ςτο ζτοσ 411 π. Χ. 

γ. ςτο ζτοσ 415 π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰςκόμενοι τάσ τε Ἀττικὰσ ναῦσ προςπλεοφςασ τάσ τε τῶν πολεμίων 

οἰχομζνασ, λαβόντεσ τοφσ τε Μεςςθνίουσ ἐσ τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντασ, καὶ τὰσ 

ναῦσ περιπλεῦςαι κελεφςαντεσ ἃσ ἐπλιρωςαν ἐσ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα, ἐν ὅςῳ 

περιεκομίηοντο, τῶν ἐχκρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπζκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅςουσ ἔπειςαν 

ἐςβῆναι ἐκβιβάηοντεσ ἀπεχρῶντo, ἐσ τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλκόντεσ τῶν ἱκετῶν ὡσ πεντικοντα 

ἄνδρασ δίκθν ὑποςχεῖν ἔπειςαν καὶ κατζγνωςαν πάντων κάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅςοι οὐκ ἐπείςκθςαν, ὡσ ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διζφκειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλιλουσ, καὶ 

ἐκ τῶν δζνδρων τινὲσ ἀπιγχοντο, οἱ δ᾽ ὡσ ἕκαςτοι ἐδφναντο ἀνθλοῦντο. Ἡμζρασ τε ἑπτά, ἃσ 

ἀφικόμενοσ ὁ Εὐρυμζδων ταῖσ ἑξικοντα ναυςὶ παρζμεινε, Κερκυραῖοι ςφῶν αὐτῶν τοὺσ 

ἐχκροὺσ δοκοῦντασ εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφζροντεσ τοῖσ τὸν δῆμον 

καταλφουςιν, ἀπζκανον δζ τινεσ καὶ ἰδίασ ἔχκρασ ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρθμάτων ςφίςιν 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομζνων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λζξη για καθεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ τησ Νζασ Ελληνικήσ: απόπλουσ, ανάληψη, ανανδρία, διορατικόσ, 

επίμονοσ. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρώνει ορθά το νόημά τησ.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδησ ήταν εξοικειωμζνοσ με 

την ζκφραςη και τη μζθοδο 

α. των τραγικών ποιητών. 

β. των επικών ποιητών. 

γ. των μεγάλων ςοφιςτών. 

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 



Θουκυδίδη ςυμπίπτει δφναμησ. 

β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

ςτην εξουςία. 

γ. με την παρακμή τησ Αθήνασ. 

3. Η οικογζνεια του Θουκυδίδη 

ςυνδεόταν παραδοςιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη. 

β. με τουσ ολιγαρχικοφσ; 

γ. με την αριςτοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδησ ωσ ςτρατηγόσ ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. ςτη ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ. 

β. ςτην Αμφίπολη. 

γ. ςτη μάχη τησ Κορώνειασ.  

5.  Το ζργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρώθηκε από φιλολόγουσ τησ 

Αλεξανδρινήσ εποχήσ (3οσ-2οσ αι. π. Χ). 

γ. διακόπηκε ςτο 411 π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ 

ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο … μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. ξυγκαλέςαντεσ 

2. πράςςειν 

3. ἔχοντεσ 

4. λιμένα 

5. κατέλαβον 

α. κλίςθ 

β. ελλιμενιςμόσ 

γ. λιμμα 

δ. κατάλυμα 

ε. πρακτορείο 

η. επίκλθςθ 

θ. κάτοχοσ 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 



Α Β 

1. Ο πολεμικόσ ςχεδιαςμόσ του Περικλι 

περιλαμβάνει 

α. άμυνα ςτθ ςτεριά, επίκεςθ ςτθ 

κάλαςςα. 

β. άμυνα ςτθ κάλαςςα, επίκεςθ 

ςτθ ςτεριά. 

2. Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδθ α. ολοκλθρϊκθκε. 

β. ζμεινε θμιτελζσ. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, θ βακφτερθ αιτία 

του Πελοποννθςιακοφ πολζμου είναι 

α. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Ακινασ. 

β. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Σπάρτθσ. 

4. Ο Θουκυδίδθσ κεωρεί ότι θ τφχθ είναι α. υπερφυςικι δφναμθ. 

β. εξελίξεισ που δεν μπορεί να 

προβλζψει ο άνκρωποσ. 

5. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ςκζψθσ και τθσ 

μεκόδου του Θουκυδίδθ αποτελεί 

α. θ τάςθ για γενίκευςθ. 

β. θ τάςθ για απλοφςτευςθ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων διδάξοντασ ὡσ 

ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον πράςςειν, ὅπωσ μι 

τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ 

ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων 

ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Πζμπουςι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκθςαν». 

Μονάδεσ 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ 

Νζα Ελλθνικι, όπου θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ να χρθςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ἐπιςτροφή, πράγματα, δῆμοσ, ἱδρύθη, 

ἀγοράν. Μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του 

λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Βακφτερθ αιτία του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου, ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, είναι  

2. Η μόνθ αξία ςτθν οποία μπορεί να ςτθριχκεί 

ο άνκρωποσ είναι, ςφμφωνα με τον 

Θουκυδίδθ,  

3. Στο ζργο του Θουκυδίδθ το πρότυπο του 

α. θ πλεονεξία και θ φιλοτιμία των 

δθμαγωγϊν. 

β. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Ακινασ. 

γ. από πολιτικι οξυδζρκεια και 

πολιτικό κάρροσ. 



θγζτθ που ενςαρκϊνει ο Περικλισ 

χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, 

4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων,  

5.  Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδθ 

χαρακτθρίηεται  

 

δ. θ δφναμθ. 

ε. θ λογικι. 

η. από τθ χριςθ τθσ λογικισ και τθσ 

ςφνεςθσ. 

θ. από αμερολθψία ςτθν ζκκεςθ των 

γεγονότων. 

κ. από τθν απλότθτα του φφουσ. 

Μονάδεσ 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων διδάξοντασ ὡσ 

ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον πράςςειν, ὅπωσ μι 

τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ 

ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων 

ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι … καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, να γράψετε ζνα ομόρριζο επίθετο 

τθσ Νζασ Ελλθνικισ, απλό ι ςφνκετο: διδάξοντασ, πείςοντασ, ἐπιτίθενται, ξυλλεγείσ, 

εἶχον.  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, δεν επεμβαίνουν 

ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ 

2. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο Θουκυδίδθσ 

προβάλλει ωσ βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο 

3. Οι δθμθγορίεσ ςτο ζργο του Θουκυδίδθ 

ςκιαγραφοφν    

4. Ο Θουκυδίδθσ εξιςτορεί τα γεγονότα του 

πολζμου 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ 

του προβλθματιςμοφ του. 

β. τθν προςωπικότθτα και το ικοσ 

των ομιλθτϊν τουσ. 

γ. τουσ φιλόδοξουσ δθμαγωγοφσ.  

δ. κατά χρονολογικι ςειρά.  

ε. θ λογικι. 

η. οι κεοί. 



5. Ο Θουκυδίδθσ καυμάςτθκε ςε όλεσ τισ εποχζσ 

για 

 

θ. τθν απλότθτα του φφουσ του. 

κ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία 

των ανκρϊπων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιποφςησ δ᾽ ἡμζρασ μάχη αὖθισ γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμοσ χωρίων τε ἰςχφι καὶ πλήθει 

προφχων· αἵ τε γυναῖκεσ αὐτοῖσ τολμηρῶσ ξυνεπελάβοντο βάλλουςαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φφςιν ὑπομζνουςαι τὸν θόρυβον. Γενομζνησ δὲ τῆσ τροπῆσ περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείςαντεσ οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμοσ τοῦ τε νεωρίου κρατήςειεν ἐπελθὼν καὶ 

ςφᾶσ διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶςι τὰσ οἰκίασ τὰσ ἐν κφκλῳ τῆσ ἀγορᾶσ καὶ τὰσ ξυνοικίασ, ὅπωσ 

μὴ ᾖ ἔφοδοσ, φειδόμενοι οὔτε οἰκείασ οὔτε ἀλλοτρίασ, ὥςτε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαφθη καὶ ἡ πόλισ ἐκινδφνευςε πᾶςα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμοσ ἐπεγζνετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφοροσ ἐσ αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυςάμενοι τῆσ μάχησ ὡσ ἑκάτεροι ἡςυχάςαντεσ τὴν νφκτα ἐν 

φυλακῇ ἦςαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦσ τοῦ δήμου κεκρατηκότοσ ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικοφρων οἱ πολλοὶ ἐσ τὴν ἤπειρον λαθόντεσ διεκομίςθηςαν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Γενομζνησ δὲ τῆσ τροπῆσ … ἐν 

φυλακῇ ἦςαν·» 

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε ζνα ςφνθετο ομόρριζο ουςιαςτικό ή επίθετο τθσ Νζασ Ελλθνικισ, για 

κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: μάχη, οἰκιῶν, φύςιν, πόλισ, ναῦσ. 

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ γεννικθκε από πλοφςια α. δθμοκρατικι οικογζνεια. 

β. αριςτοκρατικι οικογζνεια. 

2. Μετά τθ ςτρατιωτικι αποτυχία ςτθν 

Αμφίπολθ ο Θουκυδίδθσ  

α. επζςτρεψε ςτθν Ακινα. 

β. εξορίςτθκε ςτθ Θράκθ. 

3. Κατά τον Θουκυδίδθ, ο άνκρωποσ μπορεί να 

ςτθριχκεί μόνο   

α. ςτθν τφχθ. 

β. ςτθ λογικι.  

4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, από 

α. μετριοπάκεια και ανϊτερο ικοσ. 

β. φιλοτιμία και πλεονεξία. 



5. Για τθν καταγραφι των γεγονότων τθσ εποχισ 

του ο Θουκυδίδθσ καταφεφγει   

α. ςε πλθροφορίεσ που μποροφςε να 

ςυλλζξει από οπουδιποτε. 

β. ςτθν προςωπικι γνϊςθ και τθν 

ζρευνα. 

Μονάδεσ 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, ἀπεχρῶντo, ὑποσχεῖν, ἐφόνευον, 

ὀφειλομένων. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  είχε εξοικειωθεί με τη μέθοδο και την έκφραση των μεγάλων σοφιστών.  

β.  πίστευε, κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, στη μεγάλη αξία του 

Περικλή και στην ορθότητα των βασικών αρχών του πολεμικού του σχεδιασμού.   

γ. ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποιούσαν 

οι Αθηναίοι.   



δ.  ολοκλήρωσε το ιστορικό έργο του με την καταγραφή των γεγονότων της Σικελικής 

εκστρατείας στο 6ο βιβλίο. 

ε.  έγραψε στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ναύτης, πλοίο, διαγωγή, όραμα, φόρεμα. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  δεν συμφωνούσε με τις βασικές αρχές του πολεμικού του σχεδιασμού του Περικλή 

κατά την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου.  

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις ιστορικές εξελίξεις.  

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο. 

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά.  

ε.  διαιρεί ο ίδιος το ιστορικό έργο του σε οκτώ βιβλία.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: εἴη, πείσοντας, ἐπιτίθενται, 

ξυλλεγείς, εἶχον.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 411 π.Χ.   

β.  οι δημηγορίες εκφράζουν τα κίνητρα και τους στόχους των ομιλητών αλλά δεν 

αποδίδουν τις ιδέες και το ήθος τους.   

γ.  είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματά του έχουν γραφτεί μετά το 404 π.Χ. 

δ.  η γλώσσα είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 



ε.  η συσσώρευση αιτιολογικών προσδιορισμών φανερώνει την προσπάθεια του 

ιστορικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων.  

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ 

ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: Γενομένης, τροπῆς, κρατήσειεν, ἐπελθών, διαφθείρειεν.          

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 411 π.Χ.   

β.  οι δημηγορίες εκφράζουν τα κίνητρα και τους στόχους των ομιλητών αλλά δεν 

αποδίδουν τις ιδέες και το ήθος τους.   

γ.  είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματά του έχουν γραφτεί μετά το 404 π.Χ. 

δ.  η γλώσσα είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

ε.  η συσσώρευση αιτιολογικών προσδιορισμών φανερώνει την προσπάθεια του 

ιστορικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται 

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε 

ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ 

οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς 

Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν 

ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. 

Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. 

Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία  νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. πρόβατο  α. ἐπιγιγνομένῃ  

2. γονιός β. στρατηγὸς 

3. διαγωγή  γ. ναυσὶ 

4. επινόηση δ. ξύμβασιν 

5. πιστός ε. πείθει 

6. πιθάρι  

7. επίνειο  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Ο Θουκυδίδης 



α.  δεν συμφωνούσε με τις βασικές αρχές του πολεμικού του σχεδιασμού του Περικλή 

κατά την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου. 

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις ιστορικές εξελίξεις. 

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο. 

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά.  

ε.  διαιρεί ο ίδιος το ιστορικό έργο του σε οκτώ βιβλία. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν 

πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας 

δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς 

ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι 

καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς 

διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν 

τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ 

γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία  νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. ανάταση α. πράξας  

2. πειρατής β. ἀποπλεύσεσθαι 

3. αποπομπή γ. προστάται 

4. διάπραξη δ. καταλιπεῖν 

5. σύμπλευση ε. ξυμπέμψειν 

6. υπόλοιπο  

7. διάσταση  

Μονάδες 10 

8.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Ο Θουκυδίδης 



α.  είχε εξοικειωθεί με τη μέθοδο και την έκφραση των μεγάλων σοφιστών.  

β.  πίστευε, κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, στη μεγάλη αξία του 

Περικλή και στην ορθότητα των βασικών αρχών του πολεμικού του σχεδιασμού.   

γ. ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποιούσαν 

οι Αθηναίοι.   

δ.  ολοκλήρωσε το ιστορικό έργο του με την καταγραφή των γεγονότων της Σικελικής 

εκστρατείας στο 6ο βιβλίο.  

ε.  έγραψε στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: εἶπον, ξυνέφερε, ξυλλαβόντες, 

ἔχοντες, ᾤκουν.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

α.  Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η 

οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Σπάρτης.   

β.  Στο έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του ηγέτη. 

γ.  Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη γίνεται κατά θεματικές ενότητες.  

δ.  Στο 1ο βιβλίο του έργου του ο Θουκυδίδης εκθέτει, μεταξύ άλλων, την ιστορική του 

μέθοδο.  

ε.   Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του ιστορικού έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί μετά το 404 π. Χ.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: υποδοχή, καθηγητής, αναφορά, ανάληψη, 

επίθεση. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης  

α.  καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση.  

β.  εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π.Χ.   

γ.  εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις. 

δ.  θεωρεί στο έργο του ότι ο υπεύθυνος πολίτης διαθέτει, μεταξύ άλλων, 

μετριοπάθεια και ανθρωπιά.  

ε.  διαιρεί στο ιστορικό του έργο το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) 

και χειμώνα (4 μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται 

στις βάσεις τους).  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα 

τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ 

τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ανάληψη, κατάθεση, αποικία, επίκληση, 

ετεροπροσωπία. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή.  

β.  κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη το 424 π.Χ., ως στρατηγός, από την επίθεση των 

Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια.  

δ. θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

ε.  γράφει στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π. Χ. 

Μονάδες 10 



 

 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αίσθηση, διαγωγή, αγχόνη, καταναλωτής, 

παράδοξο. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  εξετάζεται το πρόβλημα της δύναμης, όπως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ένα 

κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη. 

β.  ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την 

αλήθεια στον λαό. 

γ.  οι δημηγορίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου.  

δ.  το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στη Σικελική εκστρατεία.  



 

 

ε.  εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για σὺν 

και ἐς αντί για εἰς. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ευαισθησία, άφιξη, διάγνωση, διορατικός, 

αδυναμία. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

α.  Ο Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των 

δημοκρατικών.  

β.  Η τάση για γενίκευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη στο ιστορικό του έργο.   

γ.  Για την ανεύρεση της αλήθειας στο έργο του ο Θουκυδίδης στηρίχτηκε μόνον στην 

αυτοψία.  



δ.  Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη είναι λόγοι πολιτικών και στρατιωτικών 

κατά την προετοιμασία του πολέμου ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων.  

ε.  Το έργο του Θουκυδίδη διαιρείται σε οκτώ βιβλία.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της Νέας Ελληνικής για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: αἰσθόμενοι, ἤγαγον, περιπλεῦσαι, περιεκομίζοντο, 

δοκοῦντας. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των ολιγαρχικών. 

β.  περιέγραψε τον λοιµό µε βάση και την προσωπική του εμπειρία. 

γ.  καταγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεµο από την αρχή ως το τέλος του.  

δ.  πιστεύει ότι οι θεοί επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 

ε.   αποδίδει αυτολεξεί στις δημηγορίες του τους λόγους των  ομιλητών. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 73-74.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον ἀμφότεροι, τοὺσ 

δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

Διαλιποφςησ δ᾽ ἡμζρασ μάχη αὖθισ γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμοσ χωρίων τε ἰςχφι καὶ πλήθει 

προφχων· αἵ τε γυναῖκεσ αὐτοῖσ τολμηρῶσ ξυνεπελάβοντο βάλλουςαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φφςιν ὑπομζνουςαι τὸν θόρυβον. Γενομζνησ δὲ τῆσ τροπῆσ περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείςαντεσ οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμοσ τοῦ τε νεωρίου κρατήςειεν ἐπελθὼν καὶ 

ςφᾶσ διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶςι τὰσ οἰκίασ τὰσ ἐν κφκλῳ τῆσ ἀγορᾶσ καὶ τὰσ ξυνοικίασ, ὅπωσ 

μὴ ᾖ ἔφοδοσ, φειδόμενοι οὔτε οἰκείασ οὔτε ἀλλοτρίασ, ὥςτε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαφθη καὶ ἡ πόλισ ἐκινδφνευςε πᾶςα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμοσ ἐπεγζνετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφοροσ ἐσ αὐτήν.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ … ὑπομζνουςαι τὸν 

θόρυβον».  

Μονάδεσ 30 

5. Για καθεμία από τησ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτη 

Νζα Ελληνική, όπου η ςυγκεκριμζνη λζξη να χρηςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτήν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντεσ, δῆμοσ, ἀγορᾶσ, χρήματα, 

διαφθαρῆναι. Μπορείτε να τη χρηςιμοποιήςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του 

λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο πολεμικόσ ςχεδιαςμόσ του Περικλή 

περιλαμβάνει  

α. άμυνα ςτη ςτεριά, επίθεςη ςτη 

θάλαςςα. 

β. άμυνα ςτη θάλαςςα, επίθεςη 

ςτη ςτεριά. 



2. Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδη   α. ολοκληρϊθηκε.  

β. ζμεινε ημιτελζσ. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η βαθφτερη αιτία 

του Πελοποννηςιακοφ πολζμου είναι  

α. η οικονομική και ςτρατιωτική 

ανάπτυξη τησ Αθήνασ. 

β. η οικονομική και ςτρατιωτική 

ανάπτυξη τησ Σπάρτησ. 

4. Ο Θουκυδίδησ θεωρεί ότι η τφχη είναι  α. υπερφυςική δφναμη. 

β. εξελίξεισ που δεν μπορεί να 

προβλζψει ο άνθρωποσ. 

5. Βαςικό χαρακτηριςτικό τησ ςκζψησ και τησ 

μεθόδου του Θουκυδίδη αποτελεί 

α. η τάςη για γενίκευςη. 

β. η τάςη για απλοφςτευςη. 

Μονάδεσ 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.1-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ Νικόςτρατοσ ὁ Διειτρζφουσ Ἀκθναίων ςτρατθγὸσ παραγίγνεται 

βοθκῶν ἐκ Ναυπάκτου δϊδεκα ναυςὶ καὶ Μεςςθνίων πεντακοςίοισ ὁπλίταισ· ξφμβαςίν τε 

ἔπραςςε καὶ πείκει ὥςτε ξυγχωρῆςαι ἀλλιλοισ δζκα μὲν ἄνδρασ τοὺσ αἰτιωτάτουσ κρῖναι, οἳ 

οὐκζτι ἔμειναν, τοὺσ δ᾽ ἄλλουσ οἰκεῖν ςπονδὰσ πρὸσ ἀλλιλουσ ποιθςαμζνουσ καὶ πρὸσ 

Ἀκθναίουσ, ὥςτε τοὺσ αὐτοὺσ ἐχκροὺσ καὶ φίλουσ νομίηειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν 

ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ 

ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ 

ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ 

ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων 

ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ παρεμυκεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομζνῃ ἡμζρᾳ 

Νικόςτρατοσ … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι·» 

Μονάδεσ 30 

5. Για καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτη 

Νζα Ελληνική, όπου η ςυγκεκριμζνη λζξη να χρηςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτήν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ξυγχωρῆςαι, κρῖναι, δήμου, προςτάται, 

πληρώςαντεσ. Μπορείτε να τη χρηςιμοποιήςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ 

του λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδησ ήταν εξοικειωμζνοσ με 

την ζκφραςη και τη μζθοδο  

α. των τραγικϊν ποιητϊν. 

β. των επικϊν ποιητϊν. 

γ. των μεγάλων ςοφιςτϊν.  

2. Η παιδική και νεανική ηλικία του 

Θουκυδίδη ςυμπίπτει  

α. με τα λαμπρότερα χρόνια τησ αθηναϊκήσ 

δφναμησ.  



β. με την άνοδο των τριάκοντα τυράννων 

ςτην εξουςία.  

γ. με την παρακμή τησ Αθήνασ.  

3. Η οικογζνεια του Θουκυδίδη 

ςυνδεόταν παραδοςιακά 

α. με τη δημοκρατική παράταξη.  

β. με τουσ ολιγαρχικοφσ. 

γ. με την αριςτοκρατική παράταξη.  

4. Ο Θουκυδίδησ ωσ ςτρατηγόσ ηγήθηκε 

των Αθηναίων 

α. ςτη ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ. 

β. ςτην Αμφίπολη. 

γ. ςτη μάχη τησ Κορϊνειασ.  

5.  Το ζργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρϊθηκε από τον ίδιο. 

β. ολοκληρϊθηκε από φιλολόγουσ τησ 

Αλεξανδρινήσ εποχήσ (3οσ-2οσ αι. π. Χ). 

γ. διακόπηκε ςτο 411 π. Χ. 

Μονάδεσ 10 

 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 75.2-75.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξασ ἔμελλεν ἀποπλεφςεςκαι· οἱ δὲ τοῦ διμου προςτάται πείκουςιν 

αὐτὸν πζντε μὲν ναῦσ τῶν αὐτοῦ ςφίςι καταλιπεῖν, ὅπωσ ἧςςόν τι ἐν κινιςει ὦςιν οἱ 

ἐναντίοι, ἴςασ δὲ αὐτοὶ πλθρϊςαντεσ ἐκ ςφῶν αὐτῶν ξυμπζμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχϊρθςεν, 

οἱ δὲ τοὺσ ἐχκροὺσ κατζλεγον ἐσ τὰσ ναῦσ. Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐσ τὰσ Ἀκινασ 

ἀποπεμφκῶςι κακίηουςιν ἐσ τὸ τῶν Διοςκόρων ἱερόν. Νικόςτρατοσ δὲ αὐτοὺσ ἀνίςτθ τε καὶ 

παρεμυκεῖτο. Ὡσ δ᾽ οὐκ ἔπεικεν, ὁ δῆμοσ ὁπλιςκεὶσ ἐπὶ τῇ προφάςει ταφτῃ, ὡσ οὐδὲν αὐτῶν 

ὑγιὲσ διανοουμζνων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιςτίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ 

αὐτῶν τινὰσ οἷσ ἐπζτυχον, εἰ μὴ Νικόςτρατοσ ἐκϊλυςε, διζφκειραν ἄν. Ὁρῶντεσ δὲ οἱ ἄλλοι 

τὰ γιγνόμενα κακίηουςιν ἐσ τὸ ῞Ηραιον ἱκζται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάςςουσ τετρακοςίων. Ὁ δὲ 

δῆμοσ δείςασ μι τι νεωτερίςωςιν ἀνίςτθςί τε αὐτοὺσ πείςασ καὶ διακομίηει ἐσ τὴν πρὸ τοῦ 

Ἡραίου νῆςον, καὶ τὰ ἐπιτιδεια ἐκεῖςε αὐτοῖσ διεπζμπετο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Δείςαντεσ δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάςςουσ τετρακοςίων».  

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε ζνα ςφνθετο ομόρριζο ουςιαςτικό ή επίθετο τησ Νζασ Ελληνικήσ, για 

καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: καταλιπεῖν, ξυμπζμψειν, ξυμπλεῖν, 

ὁρῶντεσ, δείςασ. 

Μονάδεσ 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςη από τη ςτήλη Β που ςυμπληρϊνει ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Για τη ςυγγραφή του ζργου του ο 

Θουκυδίδησ χρηςιμοποιεί  

α. αποδείξεισ και ςυμπεράςματα ςτα 

οποία καταλήγει η ζρευνα.  

β. πληροφορίεσ από οποιαδήποτε πηγή.  

γ. μφθουσ και χρηςμοφσ.   

2. Το ενδιαφζρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηςη του πολζμου 

α. ςτην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. ςτην πολιτική ιςτορία.  



επικεντρϊνεται γ. ςτην οικονομική ιςτορία.  

3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθφτερη αιτία του πολζμου ήταν  

α. η ανάπτυξη τησ αθηναϊκήσ δφναμησ.   

β. η ανάπτυξη τησ Σπάρτησ. 

γ. η ςτρατηγική θζςη τησ Κζρκυρασ. 

4.  Στο ζργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήςεισ για  

α. τισ αφορμζσ του πολζμου.  

β. τα βαθφτερα αίτια του πολζμου.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Η εξιςτόρηςη των γεγονότων του 

Πελοποννηςιακοφ πολζμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. ςτο ζτοσ 404 π. Χ. 

β. ςτο ζτοσ 411 π. Χ. 

γ. ςτο ζτοσ 415 π. Χ. 

Μονάδεσ 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: κεκρατηκότος, λαθόντες, πείθει, 

κρῖναι, νομίζειν.      

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι, όπως τα εἰκότα (= ενδείξεις και αποδείξεις).  

β.  ο υπεύθυνος πολίτης χρησιμοποιεί τη λογική και τη σύνεση και δεν παρασύρεται 

από τους δημαγωγούς. 

γ.  οι δημηγορίες αποδίδουν την προσωπικότητα των ομιλητών αλλά δεν εκφράζουν τα 

κίνητρα και τους στόχους τους. 



δ.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 413 π. Χ. 

ε.  εντοπίζονται αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί.    

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐκομίζοντο, προσπλεούσας, ἤγαγον, 

ἀπέκτεινον, ἐσβῆναι.       

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Θουκυδίδης στο έργο του  

α.  επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία.  

β.  θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη. 

γ.  πιστεύει ότι, ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί να 

δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

δ.  καταγράφει μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για τα οποία 

είχε κάνει επίπονη έρευνα.   

ε.  δεν είχε δυσκολίες στην προσπάθεια για χρονολογική ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. περιπλέοντες 

2. ὀφθῶσιν 

3. ἤγαγον 

4. λάβοιεν 

5. ἀπέκτεινον 

α. οφθαλμίατρος  

β. πλωτός  

γ. παράλειψη 

δ. φθορά  

ε. απαγωγή 

ζ. περίληψη 

η. πατροκτόνος 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης  



α.  δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ αυτό 

εξορίστηκε.  

β.  επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων στη διάρκεια της εξορίας του, για να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα.  

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο 

σημείο της ακμής τους.   

δ.  καταγράφει στο έργο του τα γεγονότα τόσο κατά θεματικές ενότητες όσο και κατά 

χρονολογική σειρά.  

ε.  χρησιμοποιεί στον λόγο του σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αναίσθητος, άξονας, διακομιδή, κατάχρηση, 

άγνοια.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η οικογενειακή παράδοση του Θουκυδίδη 

συνδεόταν 

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

2. Ο Θουκυδίδης απέτυχε να σώσει την αποικία των α. στις Αργινούσες.  



Αθηναίων β. στην Αμφίπολη. 

3. Το έργο του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο 

α. έμεινε ημιτελές. 

β. είναι ολοκληρωμένο. 

4. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα α. κατά χρονολογική σειρά. 

β. κατά θεματικές  ενότητες. 

5. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. 

π.X. 

β. η «απλοποιημένη αττική». 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, περιεκομίζοντο, ἐσβῆναι, ἑώρων, 

ἀνηλοῦντο.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο πολεμικός σχεδιασμός του Περικλή 

περιλαμβάνει 

α. άμυνα στη στεριά, επίθεση στη 

θάλασσα. 

β. άμυνα στη θάλασσα, επίθεση 

στη στεριά. 



2. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη   α. ολοκληρώθηκε.  

β. έμεινε ημιτελές. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η βαθύτερη αιτία 

του Πελοποννησιακού πολέμου είναι 

α. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

β. η οικονομική και στρατιωτική 

ανάπτυξη της Σπάρτης. 

4. Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι η τύχη είναι α. υπερφυσική δύναμη. 

β. εξελίξεις που δεν μπορεί να 

προβλέψει ο άνθρωπος. 

5. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη αποτελεί 

α. η τάση για γενίκευση. 

β. η τάση για απλούστευση. 

           Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς 

ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς 

ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς 

ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον 

καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: αἰσθόμενοι, λαβόντες, ὑποσχεῖν, κατέγνωσαν,  

ἐπιφέροντες.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά την άποψη του 

Θουκυδίδη η βαθύτερη 

αιτία του πολέμου ήταν  

α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.  

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης.  

γ. η ναυτική δύναμη της Κέρκυρας.  



2. Ο Θουκυδίδης ως προς τον 

τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης 

α. εξιστορεί τα γεγονότα σύμφωνα με το ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα των ελληνικών πόλεων-κρατών. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές ενότητες. 

3. Η εξιστόρηση από τον 

Θουκυδίδη των γεγονότων 

του Πελοποννησιακού 

πολέμου διακόπτεται 

α. στο έτος 404 π.Χ. 

β. στο έτος 409 π.Χ. 

γ. στο έτος 411 π.Χ. 

4. Η γλώσσα του Θουκυδίδη 

είναι  

α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

5. Χαρακτηριστική γλωσσική 

ιδιομορφία στο έργο του 

Θουκυδίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξὺν αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

           Μονάδες 10 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ 

ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους 

νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν 

οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς 

Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς 

ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … 

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐπιγιγνομένῃ, πείθει, ἔµειναν, κατέλεγον, 

ἀποπεμφθῶσι.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί  α. επεμβαίνουν στις ιστορικές 

εξελίξεις. 

β. δεν παρεμβαίνουν στα ιστορικά 



γεγονότα. 

2. Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη 

ήταν λόγοι που εκφωνήθηκαν  

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

β. μετά το τέλος των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

3. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι ελληνικές 

πόλεις-κράτη   

α. είχαν κοινές ονομασίες για τους 

μήνες του σεληνιακού έτους. 

β. είχαν διαφορετικές ονομασίες για 

τους μήνες του σεληνιακού έτους.  

4. Η διαίρεση του έργου του Θουκυδίδη σε 8 

βιβλία 

α. έγινε από μεταγενέστερους 

φιλολόγους. 

β. έγινε από τον ίδιο. 

5. Την προσπάθεια του Θουκυδίδη να 

διαφωτίσει πλήρως τα γεγονότα δηλώνει 

και  

α. το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει 

μύθους, φήμες και διαδόσεις στην 

αφήγησή του. 

β. η εκτενής χρήση αιτιολογικών 

προτάσεων στο έργο του. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

5. συγκομιδή, αγωγή, διάπλους, όραση, κατανάλωση: Για καθεμία από τις λέξεις της 

Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το 

κείμενο. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η περιοχή της Αμφίπολης είχε σημασία για 

τους Αθηναίους, επειδή 

α. βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία 

του Παγγαίου. 

β. ήταν πολύ κοντά στην Αττική και 

αποτελούσε ορμητήριο των 

Αθηναίων. 

2. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

α. το 411 π. Χ. 

β. το 413 π. Χ. 



Θουκυδίδη σταματά  

3. Κατά τη συγγραφή του έργου του, ο  

Θουκυδίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του   

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία.  

4. Το 6ο και το 7ο βιβλίο του ιστορικού έργου 

του Θουκυδίδη είναι αφιερωμένα  

α.  στη Σικελική εκστρατεία. 

β. στον λοιμό των Αθηνών και τον 

θάνατο του Περικλή. 

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές  

α. για την αμεροληψία του. 

β. για τη μετριοπάθεια και το ήθος 

του. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 

καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 

ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω 

ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν 

ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 

ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, 

ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα απλό ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, περιπλεῦσαι, ἐσβῆναι, κατέγνωσαν, ἑώρων. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Θουκυδίδη, γιατί   α. δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β. ακολούθησε τον Αγησίλαο σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

2. Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης   α. έζησε ως το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 



β. πέθανε πριν από το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου. 

3. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού 

στρατιωτικά κράτους ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα.  

4. Είναι λάθος να χαρακτηρίζουμε τον Θουκυδίδη α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

5. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, χρέος του πολίτη 

είναι να συμπεριφέρεται 

α. με λογική και σύνεση. 

β. με θάρρος και τόλμη. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ελλιπής, ναυτικός, καθηγητής, πίστη, λήψη.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η παιδική και νεανική ηλικία 

του Θουκυδίδη συμπίπτει 

α. με τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

β. με την παρακμή της Αθήνας.  

2. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

μόνη αξία στην οποία μπορεί 

να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι 

α. η πίστη στους θεούς.  

β. η λογική.  

3. Ο Θουκυδίδης σχετικά με τα 

γεγονότα της εποχής του 

Πελοποννησιακού πολέμου 

α. αυτά για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για 

τα οποία είχε κάνει έρευνα.  

β. στοιχεία που αντλούσε μόνο  από τη μελέτη των 



συμπεριέλαβε στο έργο του κρατικών αρχείων.  

4. Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα «θέση» - «αντίθεση». 

5. Στην προσπάθεια του 

Θουκυδίδη για χρονολογική 

ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων 

α. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις-

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

β. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

Μονάδες 10 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πεπραγμένων, καταπεφευγότας, ἐπιστροφή, 

ἀφικομένης, μετέωρα. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο 

του ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Αλκιβιάδης. 

β. ο Λύσανδρος. 

γ. ο Περικλής. 

2. Ο υπεύθυνος πολίτης στο έργο 

του Θουκυδίδη χαρακτηρίζεται 

από 

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της πόλης. 

β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σκέψης και της μεθόδου του 

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα γεγονότα. 

β. η τάση για γενίκευση. 



Θουκυδίδη είναι γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες. 

4. Η συγγραφή του έργου του 

Θουκυδίδη  δεν χαρακτηρίζεται 

από 

α. υποκειμενικότητα. 

β. ειλικρίνεια. 

γ. αμεροληψία. 

5. Χαρακτηριστικό του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι  

α. η χρήση των αντιθέσεων. 

β. η χρήση απλών ρημάτων. 

γ. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10  



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ 

τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: καταστροφικός, λαβίδα, πεποίθηση, σχέση, 

εκλεκτός.   

Μονάδες 10  

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί  

α. αποδείξεις και συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγει η έρευνα.  

β. πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή.  

γ. μύθους και χρησμούς.   

2. Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για την 

κατανόηση του πολέμου 

επικεντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία.  

β. στην πολιτική ιστορία.  

γ. στην οικονομική ιστορία.  

3. Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η α. η ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης.   



βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν  β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

4.  Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για  

α. τις αφορμές του πολέμου.  

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη διακόπτεται 

α. στο έτος 404 π. Χ. 

β. στο έτος 411 π. Χ. 

γ. στο έτος 415 π. Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, 

κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης 

τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία  νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. διαφυγή  α. ξυλλαβόντες  

2. πρόσληψη β. ἔπεισαν 

3. κλητική  γ. κατέθεντο 

4. πειθήνιος δ. καταφεύγει 

5. ψυγείο ε. παρακαλοῦντες 

6. πίσσα  

7. αδιάθετος  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι, όπως τα εἰκότα (= ενδείξεις και αποδείξεις).  



β.  ο υπεύθυνος πολίτης χρησιμοποιεί τη λογική και τη σύνεση και δεν παρασύρεται από 

τους δημαγωγούς. 

γ.  οι δημηγορίες αποδίδουν την προσωπικότητα των ομιλητών αλλά δεν εκφράζουν τα 

κίνητρα και τους στόχους τους. 

δ.  η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 413 π.Χ. 

ε.  εντοπίζονται αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, 

κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης 

τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς  ... ἐπίκουροι 

ὀκτακόσιοι». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: συσχέτιση, διαμάχη, ικέτης, πρόληψη, πομπός.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
Ο Θουκυδίδης στο έργο του  

α.  επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία.  

β.  θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη. 

γ.  πιστεύει ότι, ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί να 

δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

δ.  καταγράφει μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση και για τα οποία 

είχε κάνει επίπονη έρευνα.   

ε.  δεν είχε δυσκολίες στην προσπάθεια για χρονολογική ακρίβεια στην έκθεση των 

γεγονότων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ 

ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων 

οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … ἐν 

φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: γίγνεται, νικᾷ, ἰσχύι, ξυνεπελάβοντο, βάλλουσαι.  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 
α.  Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η 

οικονομική και στρατιωτική ανάπτυξη της Σπάρτης.   

β.  Στο έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής ενσαρκώνει το πρότυπο του ηγέτη. 

γ.  Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Θουκυδίδη γίνεται κατά θεματικές ενότητες.  

δ.  Στο 1ο βιβλίο του έργου του ο Θουκυδίδης εκθέτει, μεταξύ άλλων, την ιστορική του 

μέθοδο.  

ε.   Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα του ιστορικού έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί μετά το 404 π.Χ. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκκλησία, υποδοχή, ναύσταθμος, φυγόκεντρος, παρελθόν. 

Μονάδες 10  

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η μόνη 

αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί 

ο άνθρωπος είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική.  

γ. η στρατιωτική υπεροχή.  

2. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του 

ηγέτη ενσαρκώνει  

α. ο Περικλής.  

β. ο Αγησίλαος. 

γ. ο Λύσανδρος.  

3. Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα 

του έργου του Θουκυδίδη έχουν 

γραφτεί 

α. κατά την περίοδο των Μηδικών 

πολέμων. 

β. μετά το 404 π. Χ. 



γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα.  

4. Χαρακτηριστικό του υψηλού 

λογοτεχνικού ύφους του Θουκυδίδη 

είναι 

α. οι μακρές περίοδοι λόγου. 

β. οι σύντομες περίοδοι λόγου. 

γ. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και η απλή 

σύνταξη.   

5. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες 

τις εποχές από τους αναγνώστες και 

τους μελετητές του 

α. για την αμεροληψία του στην έκθεση των 

γεγονότων. 

β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ. για τη λογοτεχνική πλαισίωση της 

ιστορίας.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … καὶ μαχόμενοι 

ἐνίκησαν». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: Πέμπουσι, πείσοντας, ἐνίκησαν, πόλεως, ἀγοράν. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.  

β.  πίστευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος.  

γ.  προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογισμό ως το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο.  

δ. στηρίχτηκε μόνο στη μελέτη επίσημων κειμένων για την ανεύρεση της αλήθειας. 

ε.  χρησιμοποιεί αρχαϊκότερους τύπους λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς 

ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας 

ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 

Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν 

λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι … καὶ πρὸς 

τὴν ἤπειρον.» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αναστρέψιμος, απιστία, εγγενής, άφιξη, 

ανάληψη. 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Θουκυδίδης  

α.  απέτυχε, ως στρατηγός, να σώσει την Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες.  

β.  εξορίστηκε και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ιστορική του έρευνα. 

γ.  πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης.  

δ.  κατόρθωσε παρά τις δυσκολίες να παραθέσει αυτολεξεί τους λόγους των πολιτικών 

κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

ε. εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά διαιρώντας το έτος σε 

θέρος και χειμώνα.  

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ 

ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ πρὸσ τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδεσ 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ 

Νζα Ελλθνικι, όπου θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ να χρθςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ἡςυχάζοντασ, νεωτερίζοντασ, πράγματα, 

δῆμοσ, ἀγοράν. Μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ 

του λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 

Μονάδεσ 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ γεννικθκε από πλοφςια  α. δθμοκρατικι οικογζνεια. 

β. αριςτοκρατικι οικογζνεια. 

2. Μετά τθ ςτρατιωτικι αποτυχία ςτθν α. επζςτρεψε ςτθν Ακινα. 



Αμφίπολθ ο Θουκυδίδθσ β. εξορίςτθκε ςτθ Θράκθ. 

3. Κατά τον Θουκυδίδθ, ο άνκρωποσ μπορεί να 

ςτθριχκεί μόνο 

α. ςτθν τφχθ. 

β. ςτθ λογικι. 

4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, από 

α. μετριοπάκεια και ανϊτερο ικοσ. 

β. φιλοτιμία και πλεονεξία. 

5. Για τθν καταγραφι των γεγονότων τθσ εποχισ 

του ο Θουκυδίδθσ καταφεφγει 

α. ςε πλθροφορίεσ που μποροφςε να 

ςυλλζξει από οπουδιποτε. 

β. ςτθν προςωπικι γνϊςθ και τθν 

ζρευνα. 

Μονάδεσ 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 71-72.2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράςαντεσ δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλζςαντεσ Κερκυραίουσ εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βζλτιςτα εἴθ καὶ 

ἥκιςτ᾽ ἂν δουλωκεῖεν ὑπ᾽ Ἀκθναίων, τό τε λοιπὸν μθδετζρουσ δζχεςκαι, ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νθὶ 

ἡςυχάηοντασ, τὸ δὲ πλζον πολζμιον ἡγεῖςκαι. Ὡσ δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶςαι ἠνάγκαςαν τὴν 

γνώμθν. Πζμπουςι δὲ καὶ ἐσ τὰσ Ἀκινασ εὐκὺσ πρζςβεισ περί τε τῶν πεπραγμζνων 

διδάξοντασ ὡσ ξυνζφερε καὶ τοὺσ ἐκεῖ καταπεφευγότασ πείςοντασ μθδὲν ἀνεπιτιδειον 

πράςςειν, ὅπωσ μι τισ ἐπιςτροφὴ γζνθται. Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ 

νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκθςαν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Δράςαντεσ δὲ τοῦτο  ... μι τισ 

ἐπιςτροφὴ γζνθται». 

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, να γράψετε ζνα σφνθετο ομόρριζο 

ουσιαστικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ: Δράςαντεσ, εἶπον, δζχεςθαι, ἠνάγκαςαν, πζμπουςι. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, δεν 

επεμβαίνουν ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ 

2. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο 

Θουκυδίδθσ προβάλλει ωσ βαςικά 

κίνθτρα για τον πόλεμο 

3. Οι δθμθγορίεσ ςτο ζργο του 

Θουκυδίδθ ςκιαγραφοφν 

4. Ο Θουκυδίδθσ εξιςτορεί τα γεγονότα 

του πολζμου 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ του 

προβλθματιςμοφ του. 

β. τθν προςωπικότθτα και το ικοσ των 

ομιλθτϊν τουσ. 

γ. τουσ φιλόδοξουσ δθμαγωγοφσ. 

δ. κατά χρονολογικι ςειρά. 

ε. θ λογικι. 

η. οι κεοί. 

θ. τθν απλότθτα του φφουσ του. 



5. Ο Θουκυδίδθσ καυμάςτθκε ςε όλεσ τισ 

εποχζσ για 

κ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία των 

ανκρϊπων. 

Μονάδες 10 



Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 72-73 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐλκόντων δὲ οἱ Ἀκθναῖοι τοφσ τε πρζςβεισ ὡσ νεωτερίηοντασ ξυλλαβόντεσ, καὶ ὅςουσ 

ἔπειςαν, κατζκεντο ἐσ Αἴγιναν. Ἐν δὲ τοφτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντεσ τὰ πράγματα 

ἐλκοφςθσ τριιρουσ Κορινκίασ καὶ Λακεδαιμονίων πρζςβεων ἐπιτίκενται τῷ διμῳ, καὶ 

μαχόμενοι ἐνίκθςαν. Ἀφικομζνθσ δὲ νυκτὸσ ὁ μὲν δῆμοσ ἐσ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετζωρα 

τῆσ πόλεωσ καταφεφγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶσ ἱδρφκθ, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμζνα εἶχον· οἱ δὲ 

τιν τε ἀγορὰν κατζλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμζνα τὸν πρὸσ αὐτῇ καὶ 

πρὸσ τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον 

ἀμφότεροι, τοὺσ δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευκερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν 

διμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆκοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐλκόντων ... πρὸσ τὴν ἤπειρον». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία ομόρριηθ λζξθ για κακεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: πεποίθηςη, ςχετικόσ, αδιαπραγμάτευτοσ, ικανόσ, 

εκπομπή. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Βακφτερθ αιτία του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου, ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, είναι 

2. Η μόνθ αξία ςτθν οποία μπορεί να ςτθριχκεί ο 

άνκρωποσ είναι, ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, 

3. Στο ζργο του Θουκυδίδθ το πρότυπο του θγζτθ 

που ενςαρκϊνει ο Περικλισ χαρακτθρίηεται, 

μεταξφ άλλων, 

α. θ πλεονεξία και θ φιλοτιμία των 

δθμαγωγϊν. 

β. θ οικονομικι και ςτρατιωτικι 

ανάπτυξθ τθσ Ακινασ. 

γ. από πολιτικι οξυδζρκεια και 

πολιτικό κάρροσ. 



4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, 

5.  Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδθ 

χαρακτθρίηεται 

 

δ. θ δφναμθ. 

ε. θ λογικι. 

η. από τθ χριςθ τθσ λογικισ και 

τθσ ςφνεςθσ. 

θ. από αμερολθψία ςτθν ζκκεςθ 

των γεγονότων. 

κ. από τθν απλότθτα του φφουσ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν·»  

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία ετυμολογικά 

συγγενή λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη: καθελόντας, ἡγῶνται, ἐπανέφερον, 

ἀπήγγελλον, λέγων. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 



εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα  σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 506 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίασ], εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ 

ὑπθρζται. Ὁ δὲ Θθραμζνθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρϊπουσ 

κακορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ ὁμοίουσ Σατφρῳ καὶ τὸ ἔμπροςκεν τοῦ βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν 

φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντεσ παρῆςαν. Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν 

ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δθλοῦντα οἷα ἔπαςχε. Λζγεται δ’ ἓν 

ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι οἰμϊξοιτο, εἰ μὴ ςιωπιςειεν, 

ἐπιρετο· «Ἂν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;» καὶ ἐπεί γε ἀποκνῄςκειν 

ἀναγκαηόμενοσ τὸ κϊνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν ἀποκοτταβίςαντα εἰπεῖν 

αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα 

ἀποφκζγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου 

παρεςτθκότοσ μιτε τὸ φρόνιμον μιτε τὸ παιγνιῶδεσ ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λζγεται δ’ ἓν ῥῆμα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ομόρριηθ λζξθ για κακεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: προςκλητήριο, εξοχή, παραγωγόσ, 

πόςιμο,  εμπαιγμόσ. 

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ 

Β, ϊςτε να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με τθ 

ςυμμετοχι του 

α. ςτθν εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, 

για να εκκρονίςει τον αδελφό του, τον 

βαςιλιά τθσ Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. ςτθν προςπάκεια να ςωκεί θ Αμφίπολθ 

από τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν. 



2. Ο Ξενοφϊντασ είχε πρότυπο  α. τον Λφςανδρο για τον τρόπο που νίκθςε 

ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ.  

β. τον Αγθςίλαο για τα θγετικά του 

προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του. 

3. Ο χαρακτθριςμόσ του 

Ξενοφϊντα ωσ «ρεπόρτερ» 

οφείλεται ςτθν ικανότθτά του 

α. να παρουςιάηει με ηωντάνια τον αγϊνα 

των Ελλινων εναντίον των Περςϊν. 

β. να ηωντανεφει με δραματικι ζνταςθ 

μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

4. Η γραφι του Ξενοφϊντα ςτα 

Ἑλλθνικὰ χαρακτθρίηεται από  

α. ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςθ. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά 

φιλοςοφθμζνθ πολιτικι ςκζψθ. 

5. Ο Ξενοφϊντασ χαρακτθρίηεται 

από  

α. ανοχι προσ ό,τι κεωροφςε μειονεκτιματα 

ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. αντιπάκεια προσ ό,τι κεωροφςε 

μειονεκτιματα ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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’ αὑτῶν 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. Ὄσοι 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε … 

διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. χαλεπώτατον α. φοβερότερο 
β. αυστηρότατο 

2. ἄρχοντες α. αυτοί που αρχίζουν κάτι 
β. κυβερνήτες 

3. ἄστυ α. το σύνολο των πολιτών 
β. το μέρος της πόλης κάτω και γύρω από την ακρόπολη 

4. ἐδίδασκον α. ερμηνεύω με επιχειρήματα 
β. κάνω κάποιον να μάθει κάτι 



5. τῶν κακῶν α. δυστυχίες 
β. κακοί λόγοι 

 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας  

α. εξορίστηκε από την Αθήνα, γιατί έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον 

του Αρταξέρξη Β΄.   

β.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του από τον 

Αγησίλαο και τον Σωκράτη.  

γ.  καταγράφει μεροληπτικά τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα.  

δ.  κατατάσσεται από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.  

ε.  έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

     Μονάδες 10 

 

 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ πρέσβεις … δέχεσθαι τὴν εἰρήνην». 

Μονάδες 30 

5. Nα γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, 

για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μέγα, εἰργασμένην, φίλον, 

ὄχλος, ἐνεχώρει. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης 

Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε 

τον Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

α. μετά το έτος 355 π.Χ. 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) 

εναντίον των Θηβαίων. 

γ. στην οργή των θεών. 



διαθέτει 

4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την 

ήττα των Σπαρτιατών από 

τους Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν 

διακρίνεται από 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) 

εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού 

συνασπισμού. 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του 

Θουκυδίδη. 

ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 



 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο, για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: κινδύνοις, εἰρήνην, φυγάδας, φοβούμενοι, 

ἡμέραν. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 



2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 
1. καθορᾶν α. ερώτημα 

2. πλῆρες β. απόρρητο 

3. ἐπήρετο γ. ποίηση 

4. ῥῆμα δ. έλλειψη 

5. ἀπολιπεῖν ε. εκπληρώνω 

 ζ. έρωτας 

 η. ορατός 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη 

από την επίθεση των Σπαρτιατών.  

2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς 

προσδιορισμούς της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων 

που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος 

των τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ … , ἀπολλύναι τὴν 

πόλιν». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἀνελογίζοντο, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά 

τους: 

 Η ………… χρήση οινοπνεύματος μπορεί να σου προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό 

σου. 

 Μόλις τελειώσετε την εργασία σας, θα ήθελα να γράψετε έναν σύντομο ……….. 

αυτής της δράσης. 

 Η δημοκρατία αποβλέπει στην ικανοποίηση του ………… συμφέροντος και όχι του 

ατομικού. 

 Ο ………… σου είναι λάθος. Δεν μπορείς να καταλήξεις σε αυτό το συμπέρασμα. 

 Οι  επόμενες ………… θα γίνουν με απλή αναλογική.  

Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 

στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ … ἀπολλύναι τὴν 

πόλιν». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.  

Α Β 

 

1. Ἐξὸν 

2. ἀνοσιώτατον 

3. προσακούειν 

4. ἄστυ 

5. ἐψηφίσαντο 

α. υπήκοος  

β. υποψήφιος  

γ. εξορία  

δ. ακούσιος  

ε. αφοσίωση   

ζ. εξουσία  

η. προαστιακός  

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

Ο Ξενοφώντας  



α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση  Αθηναίων και 

Σπαρτιατών εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  

δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την 

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: θεῶν, ἀλλήλοις, παύσασθε, ἔλεγεν, 

ἄρχοντες. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη στην 

Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 



 

 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά 

του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

πρέσβεις … δέχεσθαι τὴν εἰρήνην». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 εἰργασμένην : Υπάρχουν πολλά προγράμματα …………………………… μιας εικόνας.  

 ἕπεσθαι : Να περάσει ο …………………………… στη σειρά, παρακαλώ! 

 ἄπρακτοι : Τα δύο κράτη βρίσκονται σε …………………………… για την επίλυση της 

κρίσης.  

 ἀπολλυμένων : Η μάχη έληξε με μεγάλες …………………………… και για τις δύο πλευρές.  

 ὑστεραίᾳ :  ……………………………  να έρθω, γιατί η κίνηση στον δρόμο ήταν μεγάλη.   

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

 



 

 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 403 

π. Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π. Χ. 

                                    Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Ποιος από τους όρους της ειρήνης που προτείνουν οι Λακεδαιμόνιοι προς τους 

Αθηναίους είναι ο πιο σημαντικός και γιατί; (μονάδες 4) Επιλέξτε δύο από τους 

υπόλοιπους όρους που αναφέρονται στο παραπάνω κείμενο και αιτιολογήστε σύντομα 

τη σημασία τους  λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές συνθήκες. (μονάδες 6)  

Μονάδες 10 

3.  Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι Αθηναίοι, όταν επιστρέφουν από τη Σπάρτη οι 

πρέσβεις με τους όρους της ειρήνης (μονάδες 5), και πώς αυτή επηρεάζει την τελική 

τους απόφαση; (μονάδες 5)  

Μονάδες 10 

4. «Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως 

—που ανάμεσα στ᾽ άλλα είχε εξοριστεί κιόλας από τους δημοκρατικούς— είχε διάθεση 

να σκοτώσει πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν 

λογικό να θανατώνουν ανθρώπους μόνο για τον λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι 

αν δεν πείραζαν σε τίποτε την αριστοκρατική τάξη. «Στο κάτω κάτω», του ᾽λεγε, «κι εγώ 



κι εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για ν᾽ αποκτήσουμε δημοτικότητα». Ξενοφῶντος 

Ἑλληνικά, 2.3.§15 [Μετάφραση Ρ. Ρούφος]  

Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που 

σας έχουν δοθεί, να χαρακτηρίσετε τον Θηραμένη με βάση τον τρόπο που ενεργεί σε 

κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 10 

6. «Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. 

Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν». Να 

ξαναγράψετε το απόσπασμα αφαιρώντας το «καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις» και 

πραγματοποιώντας τις αναγκαίες αλλαγές. 

Μονάδες 10 

7. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των προτάσεων (δεν χρειάζεται να 

αναγνωρίσετε την εισαγωγή και την εκφορά τους) και των λέξεων που ακολουθούν: α) 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν, β) ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις, γ) τινων, δ) δέχεσθαι, ε) 

προθυμίᾳ. 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατηρήσεις 1, 5, 8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12253. 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ 

Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους 

Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων 

πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς 

ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν 

πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας 

δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς 

ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι 

καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Ο Νικόστρατος φτάνει στην Κέρκυρα και προσπαθεί να εξασφαλίσει συμφωνία 

ειρήνευσης ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους ολιγαρχικούς. Αφού αναφέρετε τους 

όρους αυτής της συμφωνίας (μονάδες 4), να την αξιολογήσετε από διπλωματική και 

στρατιωτική άποψη. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

3. Ποια ήταν η πρόταση των αρχηγών των δημοκρατικών στον Νικόστρατο και σε τι 

αποσκοπούσε;   

Μονάδες 10 

4.  «Έτσι οι εμφύλιοι σπαραγμοί έγιναν αιτία ν' απλωθή σ' όλο τον ελληνικό κόσμο κάθε 

μορφή κακίας και το ήθος, που είναι το κύριο γνώρισμα της ευγενικής ψυχής, κατάντησε 

να είναι καταγέλαστο κ' εξαφανίστηκε. Ο ανταγωνισμός δημιούργησε απόλυτη δυσπιστία 

και δεν υπήρχε τρόπος που να μπορή να την διαλύση, ούτε εγγυήσεις ούτε όρκοι φοβεροί. 

Όλοι, όταν επικρατούσαν, ξέροντας ότι δεν υπήρχε ελπίδα να κρατηθούν μόνιμα στην 

εξουσία, προτιμούσαν, αντί να δώσουν πίστη στους αντιπάλους τους, να πάρουν τα μέτρα 

τους για να μην πάθουν οι ίδιοι». Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 83.1-2 [Μετάφραση: Άγγελος 

Βλάχος] 



Οι παρατηρήσεις του Θουκυδίδη για την ανθρώπινη συμπεριφορά στο μεταφρασμένο 

κείμενο επιβεβαιώνονται από την αφήγηση των γεγονότων στην Κέρκυρα (στο 

πρωτότυπο κείμενο); 

Μονάδες 10 

6. α. (…) καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων 

οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον  λαθόντες διεκομίσθησαν: Να μεταφέρετε τις υπογραμμισμένες 

λέξεις στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, διατηρώντας το ίδιο γένος. (μονάδες 

5) 

β. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς 

παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις 

ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις […]: Αφού 

εντοπίσετε τα ρήματα και τη μετοχή που αναφέρονται στις ενέργειες του Νικόστρατου 

(μονάδα 1), να τα μεταφέρετε στο γ ενικό πρόσωπο της οριστικής αορίστου, στη φωνή 

που βρίσκονται. (μονάδες 4) 

Μονάδες 10  

7. α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων αντωνυμιών του 

κειμένου: ἀλλήλοις, οἵ, ταῦτα, αὐτοί, αὐτούς. (μονάδες 5)  

β. (…) καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο : Να προσδιορίσετε τη 

βασική συντακτική λειτουργία όλων των όρων της παραπάνω πρότασης. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10  

 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_13069 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει 

προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην 

ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς 

διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ 

ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν 

φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων 

οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας…. ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον»: Ο Θουκυδίδης στο ιστορικό του 

έργο παρουσιάζει τα γεγονότα με σχέση αιτίου -  αποτελέσματος. Να εντοπίσετε τη σχέση 

αυτή στη δράση των γυναικών, έτσι όπως περιγράφεται στο αρχαίο κείμενο, και να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας αξιοποιώντας τις γλωσσικές επιλογές του ιστορικού.   

Μονάδες 10 

3. Σε ποια ενέργεια προβαίνουν οι ολιγαρχικοί, μόλις αντιλαμβάνονται την επικράτηση των 

αντιπάλων τους; Πώς ερμηνεύει  ο Θουκυδίδης την ενέργεια αυτή; 

Μονάδες 10 

4. Κι όταν αυτοί καταδικάστηκαν στο πρόστιμο, πήγαν και κάθισαν ικέτες στα ιερά, επειδή 

το πρόστιμο ήταν πολύ βαρύ κ’ έταζαν να το πληρώσουνε με δόσεις· ο Πειθίας όμως, (που 

ήταν και βουλευτής) έπεισε τη Βουλή να εφαρμόσουν το νόμο κατά γράμμα.  Οι 

δικασμένοι όμως, βλέποντας από το αποτέλεσμα της δίκης πως αποκλείεται να 

εφαρμόσουν το σχέδιό τους, κ’ έχοντας συνάμα πληροφορηθεί πως όσο ήταν βουλευτής 

ο Πειθίας σχεδίαζε να μεταπείσει το λαό να ’χουν τους ίδιους φίλους κ’ εχτρούς με την 

Αθήνα συνωμότησαν, και κρατώντας κοντά σπαθιά, μπαίνουν ξαφνικά μέσα στη βουλή 

και σκοτώνουν τον Πειθία κι άλλους βουλευτές και ιδιώτες ως εξήντα. Μερικοί άλλοι, όχι 

πολλοί, που είχαν τα ίδια φρονήματα με τον Πειθία, κατέφυγαν στο Αττικό  (αθηναϊκό) 



πολεμικό, που ήταν ακόμα στο λιμάνι. Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70.5-70.6  (Μετάφραση: 

Α. Βλάχου). 

Αφού διαβάσετε προσεκτικά και τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφρασμένο), να ερμηνεύσετε τη στάση των δύο πολεμικών πλοίων (αθηναϊκό και 

κορινθιακό) στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης στην Κέρκυρα.  

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στη γενική ενικού: μάχη, ἰσχύι, 

πλήθει, γυναῖκες, φύσιν. (μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο β΄ ενικό προστακτικής στον 

χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται: γίγνεται, βάλλουσαι, ἐπελθὼν, κατεκαύθη, 

ἐκινδύνευσε. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7.  α. Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών του κειμένου (μονάδες 5):  

Διαλιπούσης: είναι …………………………………………………………………….. 

βάλλουσαι: είναι …………………………………………………………………….. 

δείσαντες: είναι ……………………………………………………………………. 

ἐπελθὼν: είναι ……………………………………………………………………. 

κεκρατηκότος: είναι …………………………………………………………………… 

 β. Να αντιστοιχίσετε καθεμιά από τις προτάσεις της στήλης Α με τα δεδομένα στη στήλη 

Β. (μονάδες 5) 

Α Β 

 

1. μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου 

κρατήσειεν ἐπελθὼν 

2. ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος 

3. ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαύθη 

4. καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου 

κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο 

5. εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος 

ἐς αὐτήν 

α. δευτερεύουσα επιρρηματική τελική  

πρόταση  

β. δευτερεύουσα επιρρηματική 

συμπερασματική   πρόταση  

γ. δευτερεύουσα επιρρηματική 

υποθετική   πρόταση  

δ. δευτερεύουσα ονοματική 

ενδοιαστική  πρόταση  

ε. κύρια πρόταση 

Μονάδες 10 



*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία  

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_13227 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Πότε, με ποιον τρόπο και από ποιον πληροφορήθηκαν οι Αθηναίοι την ήττα των 

συμπατριωτών τους στους Αιγός ποταμούς (μονάδες 6); Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή 

τους; (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

3. Ποιες αποφάσεις έλαβε η Εκκλησία του Δήμου που συνεδρίασε την επομένη της 

αναγγελίας της συμφοράς (μονάδες 6), και με ποιους εκφραστικούς τρόπους 

εξιστορούνται από τον Ξενοφώντα; (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

4. Έπειτα ο Λύσανδρος συγκέντρωσε τους συμμάχους και τους είπε να συσκεφθούν για την 

τύχη των αιχμαλώτων. Τότε κατηγορήθηκαν για πολλά οι Αθηναίοι: για εγκλήματα που 

είχαν κάνει και γι᾽ άλλα που είχε ψηφίσει η Συνέλευσή τους να κάνουν αν κέρδιζαν τη 

ναυμαχία — να κόψουν το δεξί χέρι σ᾽ όλους τους αιχμαλώτους. Τους κατηγόρησαν κι 

ότι είχαν ρίξει στη θάλασσα ολόκληρο το πλήρωμα των πολεμικών που ᾽χαν στα χέρια 

τους, ενός ανδριώτικου κι ενός κορινθιακού· ο Φιλοκλής ήταν ο Αθηναίος στρατηγός 

που τους εξόντωσε. Ειπώθηκαν κι άλλα πολλά, κι αποφασίστηκε να εκτελέσουν όσους 

αιχμαλώτους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο (αυτός μονάχος, στη Συνέλευση, 

είχε εναντιωθεί στο κόψιμο των χεριών — μερικοί μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι 

προδίδει τον στόλο). Ο Λύσανδρος ρώτησε πρώτο τον Φιλοκλή ποιά τιμωρία τού άξιζε —



αυτού, που πρώτος παραβίασε τους νόμους του πολέμου ανάμεσα στους Έλληνες— και 

κατόπιν τον έσφαξε. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.1.§31-32 (Μετάφραση Ρ. Ρούφος) 

Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που 

σας έχουν δοθεί, να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι φοβήθηκαν πολύ για την τύχη τους, 

ύστερα από την ήττα τους στους Αιγός ποταμούς. 

Μονάδες 10 

6. α.  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: Να γράψετε το απαρέμφατο 

αορίστου των ρηματικών τύπων (στην ίδια διάθεση) που είναι γραμμένοι με έντονα 

γράμματα στο παραπάνω απόσπασμα. 

β. ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων: Να μεταφέρετε το χωρίο στον άλλο αριθμό, 

κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές στους κλιτούς τύπους. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ 

ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν: Να εντοπίσετε και να 

αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του 

αποσπάσματος με τους οποίους η ιστορική αφήγηση γίνεται ιδιαίτερα παραστατική. 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_ SUBJECT_1_12213. 

 

 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο 

ἀνηλοῦντο. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ 

ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 

καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ 

τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν…οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω.» Να αναφέρετε πέντε 

διαφορετικές σκηνές θανάτου που περιγράφονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα και να 

εξηγήσετε για ποιον λόγο θανατώνονται άνθρωποι σε καθεμιά από αυτές. 

     Μονάδες 10 

3. «Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς 

ἐκτείνοντο». Ποια ήταν η επίδραση του εμφυλίου πολέμου στις οικογενειακές σχέσεις 

και στον θεσμό της ικεσίας; Να την εξηγήσετε σύντομα.  

                                         Μονάδες 10 

4. Σ' αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, 

γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πη ότι ολόκληρος ο 

Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι 

δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους 

Λακεδαιμονίους. Όσο διαρκούσε η ειρήνη δεν είχαν ούτε πρόφαση, αλλά ούτε την 

διάθεση να τους καλέσουν για βοήθεια. Με τον πόλεμο, όμως, καθεμιά από τις 

αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις μπορούσε εύκολα να βρη ευκαιρία να προκαλέση 

εξωτερική επέμβαση για να καταστρέψη τους αντιπάλους της και να ενισχυθή η ίδια για 

ν' ανατρέψη το πολίτευμα. Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες 

συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει 

η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κ' 



έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν 

ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν 

ανάγκες φοβερές. Αλλ' όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την 

καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ' ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους 

σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 82.1-2 

[Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος] 

 

Ο Θουκυδίδης, με αφορμή την εμφύλια σύγκρουση στην Κέρκυρα, κάνει μια σειρά από 

διαχρονικές διαπιστώσεις αναφορικά με τον πόλεμο, και ειδικότερα τον εμφύλιο 

πόλεμο. Σε ποια σημεία τόσο του μεταφρασμένου όσο και στο πρωτότυπου κειμένου 

επιβεβαιώνεται αυτό; Γιατί επιλέγει να κάνει  ο ιστορικός αυτές τις αναφορές; 

     Μονάδες 10 

 

6. Να μεταφέρετε τα παρακάτω χωρία στον άλλο αριθμό κάνοντας τις απαραίτητες 

αλλαγές σε όλους τους κλιτούς τύπους: 

ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο 

Κερκυραῖοι τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον 

Μονάδες 10 

 

7. α. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον: Να γράψετε το 

υποκείμενο των υπογραμμισμένων όρων του παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 4) και 

να αιτιολογήσετε αν η μετοχή ἀφικόμενος είναι συνημμένη ή απόλυτη. (μονάδα 1) 

β. ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ 

τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα 

ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ 

περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

Στο παραπάνω απόσπασμα  να καταγράψετε πέντε εμπρόθετους προσδιορισμούς και 

να αναφέρετε τη συντακτική τους λειτουργία. (μονάδες 5) 

          Μονάδες 10 



*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_13193. 



Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ 

ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ 

ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν 

γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον 

πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 

νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν 

Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος 

ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ 

τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, 

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Κάτω από ποιες συνθήκες συγκάλεσαν την εκκλησία του δήμου οι ολιγαρχικοί, ποιες 

αποφάσεις έλαβε αυτή και ποια η σημασία τους για τις εξελίξεις στο νησί της Κέρκυρας;   

Μονάδες 10 

3. Ποια ήταν η επιδίωξη των Κερκυραίων ολιγαρχικών σχετικά με την αποστολή πρεσβείας 

στην Αθήνα και ποια ήταν η αντίδραση των Αθηναίων; 

Μονάδες 10 

4. Σ' αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, 

γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πη ότι ολόκληρος ο 

Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι 

δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους 

Λακεδαιμονίους. Όσο διαρκούσε η ειρήνη δεν είχαν ούτε πρόφαση, αλλά ούτε την 

διάθεση να τους καλέσουν για βοήθεια. Με τον πόλεμο, όμως, καθεμιά από τις 

αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις μπορούσε εύκολα να βρη ευκαιρία να προκαλέση 

εξωτερική επέμβαση για να καταστρέψη τους αντιπάλους της και να ενισχυθή η ίδια για 

ν' ανατρέψη το πολίτευμα. Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 82.1 [Μετάφραση: Άγγελος 

Βλάχος]  



 

Στο παραπάνω μεταφρασμένο απόσπασμα ο Θουκυδίδης κάνει μια σειρά από 

διαπιστώσεις για τον ρόλο των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Σε ποιο βαθμό επιβεβαιώνονται αυτές από την ιστορική 

αφήγηση στο πρωτότυπο κείμενο; 

                         Μονάδες 10 

6. α. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε 

ἀγορὰν κατέλαβον:  Στο παραπάνω απόσπασμα να μεταφέρετε τα πρωτόκλιτα και τα 

τριτόκλιτα ουσιαστικά στον αντίθετο αριθμό. (μονάδες 5) 

β. Δράσαντες, εἴη, δέχεσθαι, πράσσειν, ἔπεισαν: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον 

μέλλοντα. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. α.  Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας 

καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ: Στο παραπάνω απόσπασμα να 

αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών και να δικαιολογήσετε την 

πτώση τους.  (μονάδες 5) 

      β. εἴη: Να γράψετε την πρόταση στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο ρήμα και να την 

αναγνωρίσετε συντακτικά (είδος, εκφορά, συντακτική λειτουργία) (μονάδες 5) 

       Μονάδες 10 

 

 

*Οι παρατηρήσεις 1, 5, 8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_13235 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]˙ «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Ποια διαδικασία προτείνει ο Κριτίας για την καταδίκη του Θηραμένη στο παραπάνω 

κείμενο και τι αποδεικνύει αυτό για τον χαρακτήρα του; 

Μονάδες 10 

3. «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν»: Για ποιον λόγο επιλέγει ο 

Ξενοφώντας να αποδώσει τόσο παραστατικά με τη χρήση του ρήματος ἀνεπήδησεν την 

κίνηση του Θηραμένη προς τον βωμό; 

Μονάδες 10 

4.  «Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως -

που ανάμεσα στ' άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους δημοκρατικούς- είχε διάθεση να 

σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να 

θανατώνουν ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν 

πείραζαν σε τίποτα την καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», τούλεγε, «κ' εγώ κ' εσύ έχουμε πει 

και κάνει πολλά για ν' αποχτήσουμε δημοτικότητα». Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί 

φερόταν ακόμα φιλικά στο Θηραμένη) ότι όποιος θέλει να κυριαρχή είν' υποχρεωμένος 

να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν 

φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται τόση 



φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 

2.3.§11-12 [Μετάφραση: Ρ. Ρούφος] 

Αντλώντας πληροφορίες και από τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφρασμένο), να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε την εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα 

στον Κριτία και τον Θηραμένη.    

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω αντωνυμίες όπου σας ζητείται: οἵου (στη γενική ενικού 

του θηλυκού γένους), οἵδε (στη γενική πληθυντικού του αρσενικού γένους),   ἡμῖν (στη 

δοτική ενικού του β΄ προσώπου), τουτονὶ (στην ονομαστική ενικού του αρσενικού 

γένους), ὅνπερ (στην ονομαστική του ουδετέρου γένους στον πληθυντικό αριθμό). 

(μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο γ΄ ενικό πρόσωπο της 

Οριστικής του Μέλλοντα (στην ίδια φωνή και διάθεση): εἶπεν, Ἔστι, ἀνεπήδησεν, 

ἱκετεύω, ἐξαλείφειν. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10  

7. α. Να γράψετε το Υποκείμενο των παρακάτω υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων: 

ἐπιτρέπῃ, φασιν,  ἀποθνῄσκειν, εἶναι (πέμπτη σειρά), ἔγραψαν.  (μονάδες 5)  

β. ἐξαπατωμένους, Ἀκούσας: Να αναγνωρίσετε τις μετοχές ως προς το είδος τους και να 

τις χαρακτηρίσετε ως συνημμένες ή απόλυτες, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

(μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12351 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν»: Τι επιδιώκει ο Θηραμένης με την 

καταφυγή του στον βωμό; (μονάδες 4) Να λάβετε υπόψη σας το κοινωνικό και 

θρησκευτικό πλαίσιο της εποχής. (μονάδες 6)  

Μονάδες 10 

3. «Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς»: 

Ποια προειδοποίηση και σε ποιους την απευθύνει ο Θηραμένης; Να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας.   

Μονάδες 10 

4. «Θυμηθήτε, πολίτες —κι όσοι δεν το ξέρετε, μάθετέ το— ότι στο δεξιό εκείνων που 

πλησιάζουν βρίσκονται αυτοί που εδώ και τέσσερεις μέρες νικήσατε και πήρατε στο 

κυνήγι. Στο άκρο αριστερό τους πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχως σε 

τίποτα νάχουμε φταίξει μας εξόριζαν από την πόλη, μας έδιωχναν από τα σπίτια μας κ' 

έκαναν προγραφές των αγαπημένων μας. Να όμως που τώρα τους έλαχε κάτι που αυτοί 

ποτέ δεν περίμεναν, ενώ εμείς πάντα το ευχόμασταν— τους αντικρύζουμε με τα όπλα 

στα χέρια! Κάποτε μας έπιαναν την ώρα που τρώγαμε, την ώρα που κοιμόμασταν, την 

ώρα που ήμασταν στην Αγορά· άλλοι εξοριστήκαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχως να 



βρισκόμαστε καν στην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί παίρνουν τώρα φανερά το μέρος μας: 

μέσα στην καλοκαιρία προκαλούνε θύελλα την ώρα που μας συμφέρει· όταν κάνουμε 

επιχείρηση, λίγοι εμείς εναντίον πολλών εχθρών, θριαμβεύουμε χάρη στην εύνοιά 

τους·» Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 4.§13-14 (Μετάφραση Ρ. Ρούφος).  

Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που 

σας έχουν δοθεί, να καταγράψετε τις ενέργειες που φανερώνουν ότι οι Τριάκοντα ήταν 

ασεβείς και αυθαιρετούσαν.  

Μονάδες 10 

6. α. «…μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ 

καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι.» Στο απόσπασμα που σας 

δίνεται να εντοπίσετε τους τύπους των προσωπικών και δεικτικών αντωνυμιών και να 

τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό. (μονάδες 5)  

β. ἔγραψαν, βοηθήσετε, ἐκέλευσε, εἶπε, κατακεκριμένον: να γράψετε τον αντίστοιχο 

τύπο στον ενεστώτα στην ίδια φωνή. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

7. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των λέξεων/φράσεων και της πρότασης που 

ακολουθεί (δεν χρειάζεται να αναγνωρίσετε την εισαγωγή και εκφορά της) : α) περί τῶν 

ἐν τῷ καταλόγω, β) ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, γ) έπιδεῖξαι, δ) ἀσεβέστατοι,  

ε) ὑμῖν. 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατηρήσεις 1, 5, 8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία  

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12255. 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπθδιςασ πρῶτοσ, ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποκνῄςκει, καὶ τζκαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κθφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζκανον  δ’ 

ἐνταῦκα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδθσ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομικοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλιλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπθςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςκε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε ἐποιιςαμεν, 

μετεςχικαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν ςεμνοτάτων καὶ κυςιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίςτων, καὶ 

ςυγχορευταὶ καὶ ςυμφοιτθταὶ γεγενιμεκα καὶ ςυςτρατιῶται, καὶ πολλὰ μεκ’ ὑμῶν 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ κάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτθρίασ τε καὶ ἐλευκερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Ο Κλεόκριτοσ μετά τη νίκη των δημοκρατικϊν εκφωνεί ζναν ςφντομο λόγο. Σε ποιουσ 

απευθφνεται (μονάδεσ 2), ποιοσ είναι ο ςτόχοσ του (μονάδεσ 4) και πϊσ τον επιτυγχάνει 

(μονάδεσ 4); 

Μονάδες 10 

3. Ο Κλεόκριτοσ ςτον λόγο του ανακαλεί τουσ δεςμοφσ μεταξφ των Αθηναίων πολιτϊν που 

ςυνιςτοφν μια πραγματική «κοινωνία πολιτϊν». Αφοφ καταγράψετε τουσ δεςμοφσ 

αυτοφσ (μονάδεσ 5), να αναφζρετε τισ γλωςςικζσ επιλογζσ  με τισ οποίεσ αποδίδονται 

(μονάδεσ 5);.  

Μονάδες 10 

4. «Θυμθκιτε, πολίτεσ —κι όςοι δεν το ξζρετε, μάκετζ το— ότι ςτο δεξιό εκείνων που 

πλθςιάηουν βρίςκονται αυτοί που εδϊ και τζςςερεισ μζρεσ νικιςατε και πιρατε ςτο 

κυνιγι. Στο άκρο αριςτερό τουσ πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχωσ ςε 

τίποτα νάχουμε φταίξει μασ εξόριηαν από τθν πόλθ, μασ ζδιωχναν από τα ςπίτια μασ κ' 

ζκαναν προγραφζσ των αγαπθμζνων μασ. Να όμωσ που τϊρα τουσ ζλαχε κάτι που αυτοί 

ποτζ δεν περίμεναν, ενϊ εμείσ πάντα το ευχόμαςταν— τουσ αντικρφηουμε με τα όπλα 



ςτα χζρια! Κάποτε μασ ζπιαναν τθν ϊρα που τρϊγαμε, τθν ϊρα που κοιμόμαςταν, τθν 

ϊρα που ιμαςταν ςτθν Αγορά· άλλοι εξοριςτικαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχωσ να 

βριςκόμαςτε καν ςτθν πόλθ». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§13-14 *Μετάφραςη: Ρόδησ 

Ροφφοσ+ 

Αξιοποιϊντασ αναφορζσ και από τα δφο κείμενα που ςασ ζχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφραςμζνο), να αξιολογήςετε τη ςτάςη των δημοκρατικϊν και των ολιγαρχικϊν 

απζναντι ςτουσ πολιτικοφσ τουσ αντιπάλουσ και ςτην ζννοια τησ πατρίδασ. 

Μονάδες 10 

6. α. «῎Ανδρεσ πολῖται τί ἡµᾶσ ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεςθε;»: Να γράψετε το 

παραπάνω χωρίο μεταφζροντασ όλουσ τουσ κλιτοφσ τφπουσ ςτον ενικό αριθµό. 

(μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ρήματα ςτο ίδιο πρόςωπο του ενεςτϊτα (ςτην ζγκλιςη 

και τη φωνή που βρίςκονται): ἐνίκων, ἔλαβον, ἐποιήςαμεν, μετεςχήκαμεν, 

γεγενήμεθα. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

7. α. Να προςδιορίςετε την κφρια ςυντακτική λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων 

του κειμζνου (μονάδεσ 5): 

τῶν μὲν  τριάκοντα: είναι …………………… ςτ……………………………………………………… 

ὑποςπόνδουσ: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

εὔφωνοσ: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

ἀποκτεῖναι: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

ὑμῖν: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

 

β. «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται 

ἐν τῇ διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ·»: Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίςετε πζντε 

επιρρηματικοφσ προςδιοριςμοφσ και να αναφζρετε τι δηλϊνουν. (μονάδεσ 5)  

Μονάδες 10 

 

 

*Οι παρατηρήςεισ 1,5,8 για το ίδιο κείμενο, ζχουν διατυπωθεί ςτο θζμα με την ονομαςία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12811 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Για ποιο λόγο ο αρχαίος ιστοριογράφος αποδίδει τόσο παραστατικά την εικόνα της βίαιης 

απομάκρυνσης του Θηραμένη από τον βωμό του Βουλευτηρίου; 

Μονάδες 10 

3.  Σε ποια σημεία του αρχαίου κειμένου φαίνεται ο «παιγνιώδης» χαρακτήρας του 

Θηραμένη; (μονάδες 6). Ποιες εκδηλώσεις του πολιτισμού των αρχαίων Αθηναίων θα 

μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα για το «παιγνιώδες» πνεύμα τους; 

(μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

4. Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως –

που ανάμεσα στ’ άλλα είχε εξοριστεί κιόλας από τους δημοκρατικούς– είχε διάθεση να 

σκοτώσει πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να 

θανατώνουν ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν 

πείραζαν σε τίποτα την καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», τούλεγε, «κ’ εγώ κ’ εσύ έχουμε πει 

και κάνει πολλά για ν’ αποχτήσουμε δημοτικότητα». Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί 

φερόταν ακόμα φιλικά στο Θηραμένη) ότι όποιος θέλει να κυριαρχεί είν’ υποχρεωμένος 

να βγάζει από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν 

φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται τόση 



φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3 

§15-16 (Μετάφραση Ρ. Ρούφος) 

 

Αφού διαβάσετε με προσοχή και τα δύο κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο) που σας 

έχουν δοθεί, να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι απόψεις και οι ενέργειες του 

Κριτία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ακραίος πολιτικός κυνισμός (ή 

αμοραλισμός); 

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τη δοτική ενικού για τις παρακάτω λέξεις (μονάδες 5): 

βωμοῦ:  

ἀνθρώπους:  

ἄνδρα:  

ῥῆμα:  

ψυχῆς: 

β. εἶπεν, ἐπεκαλεῖτο, εἶχεν, ἀπήγαγον, ἔπασχε: Να μεταφέρετε τα ρήματα στο ίδιο 

πρόσωπο του ενεστώτα, στην έγκλιση και τη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

7. α. 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: Στο παραπάνω απόσπασμα να χαρακτηρίσετε ως προς το 

είδος τις υπογραμμισμένες μετοχές (μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε τον χαρακτηρισμό 

σας για τη μετοχή ὁρῶσα (μονάδες 2). 

β. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο μία υποθετική και μία ειδική πρόταση (μονάδες 4). 

Στην περίπτωση της ειδικής πρότασης να αναγνωρίσετε και τον συντακτικό της ρόλο. 

(μονάδα 1) 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την ονομασία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12323. 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

           Α          Β 

1. ἐξελαύνετε α. ελατήριο 

β. ελεημοσύνη 

2. ἀποκτεῖναι α. απόκτηση 

β. αυτοκτονία 

3. γεγενήμεθα α. γέννηση 

β. γεμάτος 

4.  ἀμφοτέρων α. αμφιθέατρο 

β. διαφορετικός 

5. μησὶν α. μισητός 

β. μηνιαίος 

Μονάδες 10 



8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β,  ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 

403 π. Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα 

γεγονότα της περιόδου 411-362 π. Χ. 

Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

     Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα (απλά 

ή σύνθετα) του ρήματος πείθεσθε, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• Ήταν τόσο ……………………………….. ο πωλητής, ώστε στο τέλος αγόρασα όλα τα ρούχα. 

• Είναι  ……………………………….. πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος στις διακοπές!   

• Είμαι ……………………………….. πως θα σου αρέσει η σχολή που διάλεξες. 

• Έχω μεγάλη……………………………….. πως στο τέλος θα τα καταφέρεις! 

• Οι  ……………………………….. του συχνά προκαλούν ένταση, όταν τις υποστηρίζει στις       

συζητήσεις με τους φίλους του. 

 Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 



2. Ο Ξενοφώντας 

 

γ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

 

 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: μητρῴων, ἁμαρτάνοντες, 

ἀπήγαγον, ταπεινοί, διεφέροντο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε 

μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 



 

 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο αρχαίο διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη 

για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: επικερδής, επιστήμονας, 

έλλειψη, άξονας, παράταξη. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 



 

 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά 

συγγενή νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. 

Α Β 

 

1. πατρῴων 

2. κηδεστίας 

3. Ἐξὸν 

4. ἄρχοντες 

5. προσακούειν 

α. έναρξη 

β. πατροπαράδοτος 

γ. απουσία 

δ. πατριδογνωσία 

ε. ανυπακοή  

ζ. επικίνδυνος  

η. κηδεμόνας 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



 

 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. τῶν μυστῶν  α. οι μυστικοί 

β. οι μυημένοι στα Ελευσίνια 

μυστήρια 

2. κατασιωπησάμενος α. επιβάλλω σιωπή 

β. ησυχάζω 

3. σεμνοτάτων α. ταπεινός 

β. σεβαστός 

4. κοινωνοῦμεν α. κοινωνικοποιούμαι 

β. συμμετέχω σε κάτι 

5. παύσασθε α. σταματώ 

β. ησυχάζω 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

       να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξής. 

ε. το 411 π.Χ. και εξής. 

ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή 

της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. συνεταιρισμός  α. μητρῴων  

2. συνεργασία β. ἑταιρίας 

3. ενέδρα γ. αἰδούμενοι 

4. επιστολή δ. ἐπίστασθε 

5. μήτρα ε. συνεδρίῳ 

6. επιστήμη  

7. αναίδεια  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο    

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• κηδεστίας: Στην εκδήλωση του σχολείου προσκλήθηκαν οι γονείς και 

…………………………….. των μαθητών/τριών. 

• κοινωνοῦμεν: Στις σχέσεις των ανθρώπων είναι απαραίτητη η ……………..................... . 

• πατρίδα: Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού είναι ένα 

……………………… ποίημα. 

• ἔχθιστον: Οι σχέσεις μεταξύ αντίπαλων κρατών είναι  .................... 

• συνεδρίῳ: Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα .................... αύριο. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις της Νέας Ελληνικής: μητρότητα, ακοινώνητος, αναιδής, ακουστικό, διαγωγή. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 



2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. κηδεστίας  α. συγγένεια εξ αγχιστείας 

β. κηδεμονία 

2. αἰδούμενοι α. συγχωρώ 

β. σέβομαι 

3. πολιτεύεσθαι α. κυβερνώ, διοικώ 

β. ζω ως πολίτης 

4. προσακούειν α. κρυφακούω 

β. ακούω επίσης 

5. διεφέροντο α. διαφωνώ 

β. είμαι διαφορετικός 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

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».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ

ἐλευθερίας».

Μονάδες 30

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:

Α Β

1. μυστῶν α. μυστικός

β. αυτός που έχει εισαχθεί στα μυστήρια

2. κατασιωπησάμενος α. σωπαίνω, ησυχάζω

β. προκαλώ ησυχία

3. κοινῆς α. συνηθισμένη, κανονική

β. που ανήκει σε πολλούς ή σε όλους

4. πείθεσθε α. υπακούω

β. αλλάζω την γνώμη κάποιου

5. κερδέων α. ωφέλεια

β. δόλια τεχνάσματα

Μονάδες 10



8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α Β

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από

την Αθήνα επειδή

α. συντάχθηκε με το μέρος των Σπαρτιατών στη

μάχη της Κορώνειας το 394 π.Χ.

β. δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από τους

Σπαρτιάτες το 424 π.Χ.

γ. συμμετείχε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ.

2. Το έργο του Ξενοφώντα

Ἑλληνικὰ

α. έχει διδακτικό περιεχόμενο.

β. έχει ιστορικό περιεχόμενο.

γ. έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο.

3. Ο Ξενοφώντας διέθετε α. σαφήνεια και απόλυτη ακρίβεια στην έκφρασή

του.

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη

πολιτική σκέψη.

γ. τη ρητορική δεινότητα των σοφιστών.

4. Ο Ξενοφώντας μένοντας

σταθερός στις ιδέες του

α. επιδοκιμάζει τα μειονεκτήματα και τις ακρότητες

της αθηναϊκής δημοκρατίας.

β. περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες των

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα.

γ. δικαιολογεί την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα

της τυραννικής εξουσίας.

5. Το έργο του Ξενοφώντα
Ἑλληνικὰ

α. είναι το μόνο ιστορικό σύγγραμμα του 5ου αι.

π.Χ.

β. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ.

γ. εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 431-404 π.Χ.



Μονάδες 10



Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. ἀποκτεῖναι α. σκοτώνω, φονεύω 

β. ταλαιπωρούμαι μέχρι θανάτου 

2. κακὸν α. δύσμορφο, άσχημο 

β. δυστυχία, συμφορά 

3. κοινωνοῦμεν α. συμμετέχω σε κάτι  

β. συναναστρέφομαι 

4. αἰδούμενοι α. ντρέπομαι  

β. σέβομαι τη δυστυχία  

5. πολεμοῦντες α. λογομαχώ  

β. μάχομαι 

Μονάδες 10 



8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Ξενοφώντας 

α.   εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Αγησίλαου και τον ακολούθησε μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.). 

β.  δέχτηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του από τον 

Περικλή. 

γ.   δεν διαθέτει σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφρασή του. 

δ.  παρεμβάλλει ποιητικές εκφράσεις στο κείμενό του και χρησιμοποιεί το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα (στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη σύνταξη). 

ε.  έγραψε, μεταξύ άλλων, τα έργα Κύρου Ἀνάβασις και Κύρου Παιδεία.  

Μονάδες 10 



 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. ἀνοσιωτάτοις α. ανίερος, βέβηλος 

β. χωρίς νεκρικές τελετές 

2. πολιτεύεσθαι α. κυβερνώ 

β. ζω ως πολίτης  

3. ἐπίστασθε α. γνωρίζω καλά 

β. έχω επιστημονική μόρφωση 

4. ταπεινοὶ α. υπάκουος 

β. θλιμμένος 

5. συνεδρίῳ α. συμβούλιο αντιπροσώπων  

β. χώρος συνδιασκέψεων 

Μονάδες 10 



 

 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη στην 

Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά 

του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  
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Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«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. 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’ αὑτῶν 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·» 
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5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρηματικού τύπου διεφέροντο, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το 

νόημά τους:  

 Ασχολείται με το θέατρο και το χορό· αποτελούν τα κυριότερα  ………………………  της.   

 Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στο θέατρο θα γίνει με τουριστικό ………………………   

 Το έργο της ανάπλασης της πλατείας απαιτούσε πολλά χρήματα και γι’ αυτό 

θεωρήθηκε οικονομικά ………………………  από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Η Σελήνη περιστρέφεται καθημερινά γύρω από τη Γη· είναι ο ………………………  της 

Γης. 

 Η ανάθεση της εκδρομής δόθηκε στο πρακτορείο με την οικονομικότερη 

……………………… .   
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8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη στην 

Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά 

του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  
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