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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

ἐλευθερίας. » 

Ο Θηραμένης και οι συμπρέσβεις του μετέφεραν αυτούς τους όρους στην Αθήνα. Όταν 

έμπαιναν στην πόλη, τους περικύκλωσε πολύς λαός, αφού φοβούνταν μήπως γύρισαν 

άπρακτοι, γιατί δε χωρούσε πια άλλη αναβολή, επειδή πολλοί πέθαιναν από την πείνα. 

Την επόμενη μέρα οι πρέσβεις ανακοίνωσαν με ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι 

δέχονταν να συνάψουν ειρήνη. Ο Θηραμένης μιλώντας εξ’ ονόματος των πρέσβεων 

έλεγε ότι πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιμονίους και να γκρεμίσουν τα τείχη. 

Επειδή λίγοι έφεραν αντίρρηση, αλλά πολύ περισσότεροι συμφώνησαν μαζί του, 

αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. Ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλευσε 

στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους και άρχισαν να 

γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ οι αυλητρίδες έπαιζαν  αυλό, επειδή νόμιζαν 

ότι εκείνη η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας. 

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. 

 

Οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν με αγωνία την αντιπροσωπία τους, γιατί πολλοί πέθαιναν 

από την πείνα. Ο Λύσανδρος μετά από τη νίκη του είχε ξεκινήσει την πολιορκία της 

Αθήνας αφού προηγουμένως είχε φροντίσει να μαζευτούν στην πόλη όσο το δυνατόν 

περισσότεροι Αθηναίοι παρέχοντάς τους ασφάλεια. Το σχέδιο του στέφτηκε από 

επιτυχία, αφού τα τρόφιμα λιγόστευαν μέρα με τη μέρα. Οι Αθηναίοι πιέζονταν να 

δεχτούν οποιοδήποτε συμβιβασμό λόγω του πλήθους των νεκρών από την πείνα. 

(φοβούμενοι μὴ  ἄπρακτοι ἥκοιεν∙ οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν  

ἀπολυμὲνων τῷ λιμῷ.) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   ΑΡΧΑΙΑ / Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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3. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι σε όσα τους ανακοίνωσε ο Θηραμένης και γιατί; 

Ο Θηραμένης είχε σταλεί στη Σπάρτη για να διαπραγματευτεί την τύχη της Αθήνας 

μετά τη νίκη της Σπάρτης. Όταν επέστρεψε ανακοίνωσε στους Αθηναίους τους όρους 

με τους οποίους η Σπάρτη θα δεχόταν να κάνει ειρήνη. Στο άκουσμα των όρων το 

μεγαλύτερο μέρος των Αθηναίων έδειξε να συμφωνεί λόγω της κατάστασης που 

επικρατούσε στην πόλη. Η πολυήμερη πολιορκία είχε ως αποτέλεσμα να λιγοστεύουν 

τα τρόφιμα και η πόλη είχε αρχίσει ήδη να μετράει τους πρώτους νεκρούς. Η 

πλειοψηφία λοιπόν ήθελε να δεχτούν τους όρους, επειδή αντιλαμβανόταν ότι η 

κατάσταση μπορούσε μόνο να χειροτερέψει και το πλήθος των νεκρών να συνεχίσει να 

αυξάνεται (πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων). Μόνο μια μικρή μερίδα των 

Αθηναίων δεν ήθελε να γίνουν αποδεκτοί οι όροι διότι ήταν εξευτελιστικοί για την 

πόλη και έθιγε το γόητρο των άλλοτε δυνατών Αθηναίων (Ἀντειπόντων δὲ τινων  

αὐτῷ). Τελικά, κυριάρχησε η γνώμη της πλειοψηφίας  και αποφάσισαν να δεχτούν την 

ειρήνη και να ξεκινήσουν άμεσα να γκρεμίζουν τα τείχη. Αυτή ήταν και η τελευταία 

κίνηση που θύμιζε το μεγαλείο της αθηναϊκής δημοκρατίας, πριν την εγκαθίδρυση των 

τριάντα τυράννων.  

 

4. Τι πίστευαν οι Αθηναίοι τη μέρα της κατεδάφισης των τειχών της Αθήνας; 

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

πρωτότυπο κείμενο και το μεταφρασμένο που ακολουθεί. 

Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη και τους ταπεινωτικούς της όρους. Η 

πρώτη προϋπόθεση που έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι ήταν να γκρεμίσουν τα τείχη τους 

που πάντα συμβόλιζαν τη δύναμη της πόλης. Κάλεσαν λοιπόν τις αυλητρίδες όπως 

έκαναν στα γλέντια και στα συμπόσια για να πανηγυρίσουν «μετά μουσικής» την 

κατεδάφιση των τειχών! Αυτό, όπως εξηγεί και ο ίδιος ο ιστορικός, το έκαναν γιατί 

θεώρησαν πως ξεκινούσε η αρχή της ελευθερίας για όλους τους Έλληνες.  

Η ιστορία βέβαια έδειξε πως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν και μάλιστα με το χειρότερο 

τρόπο, αφού τα ηνία στην πολιτική ζωή της πόλης πήραν οι Τριάκοντα τύραννοι. Οι 

Τριάκοντα εκλέχτηκαν από το λαό μέσα σε ένα σκοτεινό  πολιτικό σκηνικό και με την 

πρόφαση ότι θα καταγράφουν τους «πατρίους νόμους», σύμφωνα με τους οποίους θα 

ρυθμιζόταν στο εξής η πολιτική ζωή του κράτους. Αρχικά καθυστερούσαν την όλη 

διαδικασία, προσπαθώντας να εδραιώσουν την εξουσία τους, συγκροτώντας τη Βουλή 

και τα υπόλοιπα όργανα με τις προσωπικές τους επιλογές. Στη συνέχεια, συνέλαβαν 

τους συκοφάντες, οι οποίοι αποτελούσαν μια από τις σκοτεινές πλευρές του αθηναϊκού 
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δημοκρατικού καθεστώτος. Ήταν μεγάλη η ευκολία με την οποία μερικοί αδίστακτοι 

Αθηναίοι μπορούσαν «να ζουν από τη συκοφαντία». Η ψεύτικη καταγγελία, ψευδής 

καταμήνυση εναντίον ευκατάστατου συνήθως πολίτη, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

και ως μέσο εκβιασμού και ως μέσο προσωπικής εκδίκησης. Πολλές φορές ο 

συκοφάντης εκβίαζε κάποιον και αποσπούσε χρηματικά ποσά, για να μην τον 

καταγγείλει και τον σείρει στα δικαστήρια. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα οι 

Αθηναίοι να μην αντιληφθούν τα σχέδια των τυράννων, μιας και αυτό αφενός 

προσέφερε ικανοποίηση στην πόλη και αφετέρου οι υπόλοιποι πολίτες θεωρούσαν πως 

δεν κινδυνεύουν γιατί δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς. Το επόμενο βήμα όμως ήταν 

να επιβάλλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους σε όλη την πόλη και μάλιστα ζήτησαν 

να τους δοθεί φρουρά, ώστε να απομακρύνουν «όλα τα κακά στοιχεία», όλους δηλαδή 

όσοι θα στέκονταν εμπόδιο στα σχέδιά τους.  

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι οι Αθηναίοι δεν γνώριζαν τι τους περίμενε όταν 

γιόρταζαν την κατεδάφιση των τειχών και τη συνθήκη ειρήνης.  

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. 

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. 

i. Σωστό  

ii. Λάθος 
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iii. Λάθος 

iv. Σωστό 

v. Σωστό  

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

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

λιμοκτονώ: λιμῷ/  εισιτήριο: Εἰσιόντας/ πρακτικός: ἄπρακτοι/ πληθυντικός: πλῆθος/ 

οισοφάγος: ἐπανέφερον 

 

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: 

 φυγάδες:  φυγάς /  τείχη: τεῖχος / αὐλητρίδων: αὐλητρίδος / ταῦτα/ τούτων/ τούτοις/ 

ταῦτα 

 

   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 

 

περιαιροῦσι/ εἲρηκα / κατασκάπτεις / νομίσωμεν / ἄρχοι 

 

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.  

Α. ταῦτα: αντικείμενο στο ρήμα ἐπανέφερον 

φοβούμενοι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος ἥκοιεν 

οἱ πρέσβεις: υποκείμενο στο ρήμα: ἀπήγγελλον 

Μετὰ  ταῦτα: εμπρόθετος προσδιορισμός  του χρόνου στο ρήμα  κατέπλει 

πολλῇ: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο προθυμίᾳ 

τὴν ἡμέραν: υποκείμενο στο ἄρχειν, ετεροπροσωπία 

Β. πείθεσθαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή 

 


