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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 A.Οι Λακεδαιμόνιοι είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν μια ελληνική πόλη που είχε 

προσφέρει μεγάλο καλό στους μεγαλύτερους κινδύνους που συνέβησαν στην Ελλάδα 

αλλά έκαναν ειρήνη με τον όρο αφού γκρεμίσουν τα Μακρά Τείχη και (τα τείχη) του 

Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα, και αφού 

επιστρέψουν οι εξόριστοι έχοντας τους ίδιους εχθρούς και φίλους να ακολουθούν τους 

Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τυχόν τους οδηγούν. Ο 

Θηραμένης και οι πρέσβεις που ήταν μαζί του μετέφεραν αυτά στην Αθήνα. Καθώς 

έμπαιναν πολύ πλήθος τους περικύκλωνε, επειδή φοβούνταν μήπως είχαν γυρίσει 

άπρακτοι. Γιατί δεν χωρούσε άλλη αναβολή εξαιτίας του πλήθους των νεκρών από τον 

λιμό. 

 

B1. Οι όροι της ειρήνης σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντος είναι: α)να 

κατεδαφίσουν οι Αθηναίοι τα Μακρά Τείχη και τα τείχη του Πειραιά (καθελόντας : 

μετοχή αορίστου), β) να παραδώσουν τα πλοία εκτός από δώδεκα (παραδόντας: μετοχή 

αορίστου), γ) να φέρουν πίσω στην Αθήνα τους πολιτικούς εξόριστους ολιγαρχικούς 

(καθέντας: μετοχή αορίστου), δ) να θεωρούν οι Αθηναίοι τους ίδιους εχθρούς και 

φίλους με τους Σπαρτιάτες (νομίζοντας: μετοχή ενεστώτα), ε) να ακολουθούν οι 

Αθηναίοι τους Λακεδαιμόνιους σε στεριά και θάλασσα, όπου αυτοί τους οδηγούν 

(ἔπεσθαι: απαρέμφατο ενεστώτα). Οι ρηματικού τύποι που περιλαμβάνουν τους τρεις 

πρώτους όρους (καθελόντας, παραδόντας, καθέντας) βρίσκονται σε χρόνο αόριστο, 

γιατί οι όροι αυτού πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως μετά την ημερομηνία υπογραφής 

της συνθήκης, ενώ η μετοχή νομίζοντας και το απαρέμφατο ἔπεσθαι βρίσκονται σε 

χρόνο ενεστώτα γιατί δηλώνουν εξακολουθητική εφαρμογή του νόμου στο παρόν και 

στο μέλλον. Η κατεδάφιση των τειχών και η παράδοση των πλοίων είχε ως στόχο την 

αποδυνάμωση και την ταπείνωση του άλλοτε υπερήφανου αθηναικού λαού για τα 

τείχη, που τον προάσπιζαν από τους εχθρούς, και για το στόλο, που εξασφάλιζε τα 

κυριαρχικά του δικαιώματα.  Ο επαναπατρισμός των εξορίστων ολιγαρχικών είχε ως 

στόχο να δημιουργήσει ένα φιλοσπαρτιατικό πυρήνα μέσα στην Αθήνα.  Ο στόχος του 

τελευταίου και βασικότερου όρου ήταν να ταπεινώσει ακόμα περισσότερο τους 

Αθηναίους, καθώς υποχρεώνοντας τους να ακολουθούν τους Λακεδαιμονίους παντού 

τούς αφαιρούσε κάθε δυνατότητα να απαλλαγούν από τη σπαρτιατική κυριαρχία. 

Κατά τον ιστορικό, κύριος όρος σε συνάρτηση με τη μετοχή νομίζοντας είναι το 

απαρέμφατο ἔπεσθαι. Οι τρεις μετοχές καθελόντας, παραδόντας, καθέντας αποτελούν 

την προυπόθεση για τον κύριο όρο και εκφράζουν το προτερόχρονο. 

Β2. Οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν τους όρους των Λακεδαιμονίων για ειρήνη (ἔδοξε 

δέχεσθαι τόν εἰρήνην), παρ’ όλο που κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην εκκλησία 

του δήμου εκφράστηκαν αντικρουόμενες απόψεις και επικράτησε ένταση. Οι δύσκολες 
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συνθήκες διαβίωσης τους και ο ύπουλος και προδοτικός ρόλος του Θηραμένη φαίνεται 

πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική τους απόφαση. Ο Ξενοφών μάλιστα τονίζει 

την αγωνία των εξουθενωμένων Αθηναίων για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. 

Η πόλη δεν άντεχε άλλο, ο πλήρης αποκλεισμός της και οι καθυστερήσεις είχαν 

οδηγήσει σε απόγνωση τους Αθηναίους 

 

Β3. α)Στο συμμαχικό συνέδριο της Σπάρτης το κλίμα ήταν από την αρχή κιόλας βαρύ 

και αρνητικό για τους Αθηναίους καθώς πολλοί σύμμαχοι της Σπάρτης, κυρίως οι 

Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, δε δέχονται τις προτάσεις συνθηκολόγησης και προτείνουν 

επίμονα την ολοκληρωτική καταστροφή της Αθήνας και τον εξανδραποδισμό των 

κατοίκων της («ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ 

Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν. ») Η στάση των Κορινθίων ήταν δικαιολογημένη καθώς οι Κορίνθιοι 

ανέκαθεν ήταν άσπονδος εχθρός της Αθήνας εξαιτίας και του οικονομικού 

ανταγωνισμού αλλά και της πολιτειακής διαφοράς. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι 

η Κόρινθος ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ολιγαρχική δύναμη μετά τη Σπάρτη. Άλλωστε 

η γειτνίαση με την Αθήνα και τα συγκρουόμενα συμφέροντά τους όξυναν τον 

ανταγωνισμό αφού η Κόρινθος, όπως και η Αθήνα, ήταν κυρίως ναυτική δύναμη και 

συνεπώς είχε δημιουργηθεί μεγάλος εμπορικός και οικονομικός ανταγωνισμός 

ανάμεσα στις δύο πόλεις. Όμως, και οι Θηβαίοι είχαν λόγους να προτιμούν τον 

αφανισμό της Αθήνας. Η έχθρα των Θηβαίων έχει τις ρίζες της στην περίοδο των 

Περσικών πολέμων κατά τη διάρκεια των οποίων οι Θηβαίοι «εμήδισαν» και είχαν 

επικριθεί από τους Αθηναίους για την ενέργειά τους αυτή. Αλλά και στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο είχαν συνταχθεί με τη Σπάρτη και κατέστησαν την 

οχυρωμένη πόλη τους ορμητήριο για τους Λακεδαιμονίους εναντίον της Αθήνας. 

Συνεπώς, ευνόητο ήταν οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι να διάκεινται δυσμενώς απέναντι 

στο μεγάλο αντίπαλό τους και να ζητούν, μετά τη συντριβή του, τη σκληρή τιμωρία 

του. 

β)Η ίδια στάση των συμμάχων των Λακεδαιμονίων παρατηρείται και στο 

μεταφρασμένο απόσπασμα καθώς, οι Αθηναίοι στη διάρκεια του πολέμου 

συμπεριφέρθηκαν σκληρά, κατά την πάγια τακτική τους, σε όσες πόλεις ήταν 

ουδέτερες ή αποστατούσαν από την αθηναική συμμαχία. Στο πολεμικό συμβούλιο οι 

τωρινοί σύμμαχοι των Σπαρτιατών (και πρώην των Αθηναίων) κατηγορούσαν τους 

Αθηναίους για όσες παρανομίες είχαν διαπράξει στο παρελθόν. Πράγματι οι Αθηναίοι 

είχαν φερθεί πολύ σκληρά (σκότωσαν τους εφήβους και τους άντρες, υποδούλωσαν τα 

γυναικόπαιδα, κατέστησαν τις περιοχές αποικίες τους, έκαψαν πόλεις) εναντίον των 

κατοίκων της Μήλου, της Αίγινας κ.α. Ακόμα πριν από τη ναυμαχία στους Αιγός 

ποταμούς είχαν προτείνει στην εκκλησία του δήμου να κόψουν το δεξί χέρι των 

Πελοποννησίων που θα αιχμαλώτιζαν. Στην πρόταση αυτή  αντέδρασε μόνο ο 

στρατηγός Αδείμαντος. Τέλος, τούς κατηγορούσαν γιατί είχαν πετάξει στη θάλασσα 

τους άνδρες δύο πλοίων (το ένα από την Κόρινθο και το άλλο από την Άνδρο) . Γι’ 

αυτούς του λόγους λοιπόν και για όσα σκόπευαν να κάνουν οι Αθηναίοι σε περίπτωση 

επικράτησης τους αποφασίστηκε από τους συμμάχους να θανατωθούν οι Αθηναίοι 
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αιχμάλωτοι. Τελικά, αποφασίστηκε η θανάτωση μόνον των Αθηναίων αιχμαλώτων και 

όχι των συμμάχων τους, ενώ τον Φιλοκλή σκότωσε ο ίδιος ο Λύσανδρος. 

 

Β4. πέμψαι-πομπή 

 

ἀντέχουσιν-αντοχή 

 

ἐπιλελοιπέναι-έλλειψη 

 

ὁμολογήσειν-ομολογία 

 

ἀγγελοῦντα-αγγελία 

 

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

κειμένου: 

 

πόλιν: την δοτική πληθυντικού αριθμού πόλεσι(ν) 

ναῦς:  την γενική ενικού αριθμού νεώς 

πρέσβεις:  την αιτιατική ενικού αριθμού πρεσβευτήν 

ταῦτα:  την ονομαστική ενικού αριθμού τοῦτο 

θάλατταν:  την αιτιατική πληθυντικού αριθμού τάς θαλάττας 

 ἐπανέφερον: το γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα  στην ίδια φωνή ἐπαναφέρει 

ἀπήγγελλον: το β’ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου  στην ίδια φωνή ἀπηγγέλκατε 

λέγων: τον ίδιο τύπο στον Αόριστο β΄ εἰπών 

γενομένοις: το α’ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή γιγνώμεθα 

νομίζοντας: το απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή νομίζειν 

 

 Δ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου:  

τοῖς μεγίστοις: επιθετικός προσδιορισμός στην λέξη κινδύνοις 

κατὰ θάλατταν: εμπρόθετος επιρρηματικος προσδιορισμός του τόπου  

φοβούμενοι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή 

πείθεσθαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος χρή 

 τινων: υποκείμενο της  μετοχής ἀντειπόντων(γενική απόλυτη)              


