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Λακεδαιμόνιοι δὲ ἔφασαν οὐκ ἀνδραποδιεῖν πόλιν Ἑλληνίδα εἰργασμένην τῇ Ἑλλάδι 

 μέγα ἀγαθὸν ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις͵ ἀλλ΄ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ΄ ᾧ 

καθελόντας τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ παραδόντας τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα 

καὶ καθέντας τοὺς φυγάδας καὶ ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν 

ἡγῶνται  νομίζοντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν φίλον Λακεδαιμονίοις. 

Θηραμὲνης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς  Ἀθήνας. Εἰσιόντας 

δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολὺς, φοβούμενοι μὴ  ἄπρακτοι ἥκοιεν∙ οὐ γὰρ ἔτι 

ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν  ἀπολυμὲνων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 

ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην προηγόρει δὲ 

αὐτῶν Θηραμὲνης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. 

Ἀντειπόντων δὲ τινων  αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν 

εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιὰ καὶ οἱ φυγάδες 

κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς  ἐλευθερίας. 

 Παρατηρήσεις 

1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Θηραμὲνης δὲ … τῆς  

ἐλευθερίας». 

    Μονάδες 30 

2. Οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν με αγωνία την αντιπροσωπία τους, γιατί: 

α. είχαν κουραστεί από τον πόλεμο 

β. πιέζονταν από την ολιγαρχική παράταξη 

γ. πολλοί πέθαιναν από την πείνα 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας σύντομα και να γράψετε τη φράση του αρχαίου 

κειμένου, στην οποία στηρίξατε την απάντησή σας.  

  Μονάδες 10 

3. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι σε όσα τους ανακοίνωσε ο Θηραμένης και γιατί; 

  Μονάδες 10 
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4. Τι πίστευαν οι Αθηναίοι  τη μέρα της κατεδάφισης των τειχών της πόλης τους; 

Δικαιώθηκαν οι προσδοκίες τους; Για να απαντήσετε να λάβετε υπόψη σας και το 

πρωτότυπο κείμενο και το μεταφρασμένο που ακολουθεί. 

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. Το πρώτο βήμα ήταν να στείλουν στη 

Λακεδαίμονα τον Αισχίνη και τον Αριστοτέλη, για να πείσουν το 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».  

  Μονάδες 10 

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους. 

i. ο Ξενοφών πήρε καλή μόρφωση και διατήρησε σ' όλη του τη ζωή την αγάπη για 

τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήματος. 

ii. Έστειλε τους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Διόδωρος 

σκοτώθηκε πολεμώντας κατά των Θηβαίων στη μάχη της Μαντινείας  

iii. Δύο ιστορικές μορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντος. Ο Σωκράτης με το πρότυπο ζωής που πρόβαλε και ο 

Λύσανδρος με τα ηγετικά του προσόντα. 
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iv. Οι Σπαρτιάτες του πρόσφεραν «προξενίαν», άδεια διαμονής στη Σπάρτη και 

πολύ σύντομα του παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στον Σκιλλούντα.  

v. Τα έργα του χωρίζονται σε διδακτικά, ιστορικά και σωκρατικά.  

  Μονάδες 10 

6.  Να βρείτε με ποιες λέξεις από το παρακάτω απόσπασμα έχουν ετυμολογική 

συγγένεια οι λέξεις: λιμοκτονώ,  εισιτήριο, πρακτικός, πληθυντικός, οισοφάγος. 

Θηραμὲνης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς  Ἀθήνας. Εἰσιόντας 

δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολὺς, φοβούμενοι μὴ  ἄπρακτοι ἥκοιεν οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει 

μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν  ἀπολυμὲνων τῷ λιμῷ. 

                                                                                                                                 Μονάδες 10 

 7. Α. Στην ακόλουθη περίοδο να εντοπίσετε δύο ουσιαστικά γ’ κλίσης και να        

γράψετε την ίδια πτώση  στον άλλο αριθμό. Επίσης, να κλίνετε την αντωνυμία στο 

γένος και τον αριθμό που βρίσκεται: 

Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιὰ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ 

τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ. 

       Β. Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 

περιαιρεῖν: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

λέγων: α’ ενικό οριστικής παρακειμένου 

κατέσκαπτον: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα 

νομίζοντες: α’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου 

ἄρχειν: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα 

  Μονάδες 10 

8. Α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου  με έντονη γραφή και να 

σημειώσετε τον όρο που προσδιορίζουν.  

      Β. χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις : Να εντοπίσετε το απαρέμφατο, να βρείτε το 

είδος του  και να γράψετε τον συντακτικό του ρόλο.  

                                                                                                                                            Μονάδες 10 


