
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 

2.  Να παρουσιάσετε τους όρους της συνθηκολόγησης που προτείνουν οι Λακεδαιμόνιοι 

διακρίνοντας τον βασικό όρο από εκείνους που αποτελούν προϋπόθεση για την 

υλοποίησή του (μονάδες 6), αιτιολογώντας την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

3. «προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης…περιαιρεῑν».: Τι πρότεινε ο Θηραμένης στους 

Αθηναίους (μονάδες 6) και ποια ήταν η αντίδρασή τους (μονάδες 4);  

Μονάδες 10 

4.  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 τον 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». Εκείνος πείστηκε και φρόντισε να τους 

δώσουν τη φρουρά με τον Καλλίβιο για αρμοστή. Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά, 

βάλθηκαν να καλοπιάνουν με κάθε τρόπο τον Καλλίβιο, για να εγκρίνη όλες τους τις 

πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να 

συλλάβουν όποιους ήθελαν — όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ᾽ από 

δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία ότι δε θ᾽ ανεχόταν τον 



παραμερισμό του κι ότι, αν δοκίμαζε ν᾽ αντιδράση, θάβρισκε πολλούς συμπαραστάτες. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§13-14 [Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος] 

 

      Πώς οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν την πρεσβεία τους από τη Σπάρτη (μονάδες 4) και γιατί οι 

ελπίδες τους για μία νέα αρχή μετά το τέλος του πολέμου διαψεύστηκαν (μονάδες 

6); Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη και τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί 

(πρωτότυπο και μεταφρασμένο).  

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται: κινδύνοις, 

τείχη, θάλατταν,  πρέσβεις, τινων. (μονάδες 5)                                                                                           

      β. Να γράψετε το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου των παρακάτω ρηματικών 

τύπων στη φωνή που βρίσκονται: γενομένοις, ἐποιοῦντο, νομίζοντας, λέγων, 

πείθεσθαι. (μονάδες 5)                                                                          

 Μονάδες 10 

7.  α. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων: ἀνδραποδιεῖν, 

ἕπεσθαι, χρή, Ἀντειπόντων, ἔδοξε. (μονάδες 5) 

β. Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·: Nα 

γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση που υπάρχει στην παραπάνω ημιπερίοδο (μονάδες 

2). Να τη χαρακτηρίσετε ως προς το είδος της, τον τρόπο εισαγωγής και τη λειτουργία 

της. (μονάδες 3)  

Μονάδες 10 

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12298. 

 

 


