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ΘΕΜΑΤΑ  

ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντα «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφαλαίο 2. §19-22  

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. 

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 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα με την έντονη γραφή. 

                                                                                                                                  Μονάδες 30 

Β1. Ποιοι ήταν οι όροι της  ειρήνης που προτείνουν οι Σπαρτιάτες και πού 

αποσκοπούν; Οι ρηματικού τύποι που δηλώνουν τους όρους βρίσκονται άλλοι 

στον ενεστώτα και άλλοι στον αόριστο. Ποια είναι η σημασία αυτής της διαφοράς; 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ  / Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Ποιον όρο θεωρεί κύριο ο Ξενοφών και ποιοι όροι αποτελούν προυπόθεση για τον 

κύριο όρο; 

                                                                                                                                   Μονάδες 15 

Β2. Οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν τους όρους των Λακεδαιμονίων; Ποιοι παράγοντες 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική τους απόφαση; 

                                                                                                                                  Μονάδες 15 

Β3. “Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ 

Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι 

Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.” α)Τι προτείνουν οι σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων για 

τους Αθηναίους  στο πρωτότυπο απόσπασμα  και για ποιους λόγους;  

         β) Ποια πρόταση κάνουν   οι  σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων  για τους  Αθηναίους      

          στο μεταφρασμένο   κείμενο που ακολουθεί και ποια απόφαση λαμβάνεται                

         τελικά για την τύχη των ηττημένων; 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

31. Μετά από αυτά, ο Λύσανδρος συγκέντρωσε τους συμμάχους και ζήτησε να 

συσκεφτούν για τους αιχμαλώτους. Εδώ λοιπόν κατηγόρησαν για πολλά 

πράγματα τους Αθηναίους, και για όσα αδικήματα είχαν ήδη διαπράξει και για 

όσα είχαν ψηφίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυμαχία, δηλαδή να κόψουν το 

δεξί χέρι όλων των αιχμαλώτων· επίσης τους κατηγόρησαν πως, όταν 

αιχμαλώτισαν δυο τριήρεις, μια από την Κόρινθο και μια από την Άνδρο, πέταξαν 

όλο το πλήρωμα στη θάλασσα. Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων που 

σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους. 

32. Ειπώθηκαν και άλλα πολλά και τελικά αποφάσισαν να εκτελέσουν από τους 

αιχμαλώτους όσους ήταν Αθηναίοι, εκτός από τον Αδείμαντο, διότι μόνος εκείνος 

αντιτάχθηκε στην εκκλησία του δήμου στην απόφαση για ακρωτηριασμό των 

χεριών· πάντως, κατηγορήθηκε από κάποιους ότι πρόδωσε το στόλο. Ο 

Λύσανδρος λοιπόν, αφού ρώτησε πρώτα τον Φιλοκλή τι άξιζε να πάθει εκείνος 
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που έπνιξε τους Ανδρίους και τους Κορινθίους και ξεκίνησε τα εγκλήματα 

εναντίον των Ελλήνων, τον έσφαξε. 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

       Β4. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής    

        γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις: πέμψαι, ἀντέχουσιν,   

        ἐπιλελοιπέναι, ὁμολογήσειν, ἀγγελοῦντα:  

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

Γ. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις 

του κειμένου:  

πόλιν: την δοτική πληθυντικού αριθμού 

ναῦς:  την γενική ενικού αριθμού 

πρέσβεις:  την αιτιατική ενικού αριθμού 

ταῦτα:  την ονομαστική ενικού αριθμού 

θάλατταν:  την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

          ἐπανέφερον: το γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα  στην ίδια φωνή 

ἀπήγγελλον: το β’ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου  στην ίδια φωνή 

λέγων: τον ίδιο τύπο στον Αόριστο β΄ 

γενομένοις: το α’ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

νομίζοντας: το απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

                                                                                                                                         Μονάδες 10 

         Δ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου:  

τοῖς μεγίστοις: …………………….. προσδιορισμός στο ………………………… 

κατὰ θάλατταν:…………………….προσδιορισμός που δηλώνει……………… 

φοβούμενοι: …………………………μετοχή 

πείθεσθαι: ……………………απαρέμφατο, ως …………………..στο “χρή” 

  τινων: ……………………..στη μετοχή……………………………………………                                                                                                                                        

                                                                                                                              Μονάδες 10 

 


