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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 1) 

ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 2, 2, 16-17 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : “ Τοιούτων δὲ 

ὄντων Θηραμένης εἶπεν …. ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.”. 

Μονάδες 30 

 

2. Να απαντήσετε για τις κάτωθι προτάσεις αν είναι σωστές ή λάθος :  

 Ο Ξενοφώντας καταγόταν από άπορη οικογένεια.  

 Εξορίστηκε από την Αθήνα και ο Ξενοφώντας και ο Θουκυδίδης.  

 Αυτοί που άσκησαν μεγάλη επιρροή στον Ξενοφώντα ήταν ο φιλόσοφος 

Σωκράτης και ο Σπαρτιάτης Βρασίδας.  

 Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίστηκε “ἀττικὴ μοῦσα”. 

 Η λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου ήρθε με την ήττα των Αθηναίων 

στην Σικελία το 413 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

3α. Να βρείτε στο κείμενο τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των κάτωθι 

λημμάτων : βολή, συντριβή, παράκληση. (Μονάδες 6)  

 

3β. Να βρείτε στο κείμενο τις συνώνυμες λέξεις των κάτωθι λημμάτων : 

δουλῶσαι, σκοπῶν. (Μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 

4. “οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα 

ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.” : Να 

αναλυθούν οι τονισμένες λέξεις ως προς το πολιτικό τους περιεχόμενο.  

Μονάδες 15 
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5. Με βάση το αρχαίο κείμενο αλλά και τα κάτωθι παράλληλα να 

σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Θηραμένη ως προς τις κινήσεις και τον 

σκοπό του.  

 

«Και σεις, Αθηναίοι, μολονότι το Συμβούλιο του Άρειου Πάγου έπαιρνε τα 

κατάλληλα μέτρα για τη σωτηρία της πόλης και πολλοί αντιδρούσαν στις 

ενέργειες του Θηραμένη ― παρ' όλα αυτά, του εμπιστευτήκατε την πατρίδα, τα 

παιδιά, τις γυναίκες και τους ίδιους τους εαυτούς σας. Και εκείνος απ' όσα 

υποσχέθηκε δεν πραγματοποίησε βέβαια τίποτε, αλλά είχε τόσο βαθιά 

συνειδητοποιήσει ότι η πόλη έπρεπε να ταπεινωθεί και να εξασθενήσει, ώστε 

σας έπεισε να προβείτε σε ενέργειες που ως τότε κανείς ούτε από τους εχθρούς 

σας ανάφερε ούτε από τους συμπολίτες σας περίμενε. Και αυτά όχι επειδή 

πιεζόταν από τους Λακεδαιμόνιους· ο ίδιος αυτοπροαίρετα έδωσε υποσχέσεις και 

τα τείχη του Πειραιά να κατεδαφίσει και το πολίτευμα που είχατε να 

καταλύσει.» 

                                                                            Λυσίου, κατ' Ἐρατοσθένους 69-70 

 

Η Σπάρτη επέβαλλε στην Αθήνα τυραννικό πολίτευμα με αρχηγούς τον 

Κριτία και τον Θηραμένη. 

 

«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.». 

                                                                                Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 2, 3, 15  

Μονάδες 15 

 

6α. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των κάτωθι ρηματικών τύπων του 

κειμένου : εἶπεν, ἀπήγγειλεν, ᾑρέθη (να γραφεί και το απαρέμφατο και 

μετοχή). (Μονάδες 3) 

 

6β. “Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ …. ὅ τι τις 

λέγοι ὁμολογήσειν.” : Να βρεθούν στο απόσπασμα αυτό του κειμένου όλα τα 

ουσιαστικά και να μεταφερθούν στον άλλον αριθμό, διατηρώντας την πτώση.  

(Μονάδες 7) 

Μονάδες 10 

 

7. Να αναγνωριστούν στο κείμενο όλες οι ονοματικές προτάσεις ως προς την 

φύση και την θέση τους.  

Μονάδες 10 
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