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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. [20] Οι Λακεδαιµόνιοι, όµως είπαν ότι δεν θα εξανδραποδίσουν ελληνική 

πόλη, η οποία είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πολύ µεγάλους 
κινδύνους που έγιναν στην Ελλάδα, αλλά αποφάσισαν να κάνουν ειρήνη µε 
τον όρο να ακολουθούν τους Λακεδαιµονίους και στην ξηρά και στη θάλασσα 
όπου τυχόν τους οδηγούν έχοντας τον ίδιο εχθρό και φίλο, αφού γκρεµίσουν τα 
µακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία τους 
εκτός από δώδεκα και αφού φέρουν πίσω τους εξόριστους. [21] Ο Θηραµένης 
λοιπόν και οι πρέσβεις που ήταν µαζί του µετέφεραν αυτά στην Αθήνα. [22] 
Καθώς εισέρχονταν στην πόλη τους περικύκλωνε λαός πολύς, επειδή φοβόταν 
µήπως επέστρεφαν άπρακτοι· γιατί δεν χωρούσε πια άλλη αναβολή, καθώς 
ήταν πολλοί αυτοί που πέθαιναν από την πείνα. 

 
Β.1. α2 Η πλειοψηφία στο συµβούλιο των συµµάχων αποδέχθηκε την άποψη 

των Λακεδαιµονίων και τελικά συνοµολόγησαν ειρήνη µε τους εξής 
όρους: 

• γκρέµισµα των µακρών τειχών και των τειχών του Πειραιά («ἐφ’ 
ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας»): Αυτό θα 
αποτελούσε τεράστιο πλήγµα για τους Αθηναίους, καθώς τα µακρά 
τείχη ήταν υψίστης σηµασίας αφενός για την άµυνα της πόλης, 
αφετέρου για το γόητρό της. Η Αθήνα πλέον θα ήταν ευάλωτη στους 
κινδύνους. 

• παράδοση όλων των πλοίων εκτός από δώδεκα («τὰς ναῦς πλὴν 
δώδεκα παραδόντας»): Η Αθήνα ήταν σπουδαία ναυτική δύναµη 
και είχε τεράστια παράδοση στον τοµέα της ναυτιλίας. Η παράδοση 
των πλοίων της αναµφίβολα οδηγούσε στο τέλος της κυριαρχίας της 
στη θάλασσα και συνακόλουθα στο εµπόριο. 

• ανάκληση των πολιτικών εξορίστων («τοὺς φυγάδας καθέντας»): 
Η δηµοκρατική Αθήνα είχε φροντίσει να αποµακρύνει όσους 
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1
 Για τη µετάφραση του κειµένου χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τα γλωσσικά σχόλια του σχολικού 

εγχειριδίου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α΄ Λυκείου  
2
 Για την απάντηση των νοηµατικών ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τα ερµηνευτικά σχόλια του 

εγχειριδίου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου. 
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αποτελούσαν κίνδυνο για το πολίτευµά της. Με τη νίκη των 
Λακεδαιµονίων θα επιστρέψουν οι εξόριστοι ολιγαρχικών 
πεποιθήσεων και θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στις 
µετέπειτα πολιτικές εξελίξεις (Τυραννία των Τριάκοντα). 

• αναγνώριση των ίδιων εχθρών και φίλων µε τους Σπαρτιάτες 
(«τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις»): Με 
αυτόν τον όρο καταργείται πλέον η αυτονοµία και η ανεξαρτησία 
της Αθήνας. 

• συµµετοχή στο πλευρό των Σπαρτιατών σε όλες τις εκστρατείες 
(«ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται»): Η 
Αθήνα µε αυτόν τον οδυνηρό όρο χάνει την ελευθερία κινήσεών της 
και την ανεξαρτησία της, διότι πλέον δεν θα είναι σε θέση να 
προβαίνει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς την έγκριση της 
Σπάρτης. 

 
Αναµφίβολα και οι πέντε όροι ήταν επαχθείς για την πάλαι ποτέ ισχυρή 
Αθήνα. Όµως ο πιο οδυνηρός από όλους ήταν η συµµετοχή των 
Αθηναίων στο πλευρό των Σπαρτιατών σε όλες τις εκστρατείες. Αυτό 
φανερώνεται και από το γεγονός ότι ο Ξενοφών αποδίδει αυτόν τον 
κύριο όρο ξεχωριστά µε ένα τελικό απαρέµφατο («ἕπεσθαι») ενώ οι 
υπόλοιποι όροι της ειρήνης αποδίδονται µε τέσσερις µετοχές: 
«καθελόντας... παραδόντας... καθέντας... νοµίζοντας». Επίσης 
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ρηµατικοί τύποι «νοµίζοντας» 
και «ἕπεσθαι�� �ρίσκονται σε ενεστωτικό χρόνο προκειµένου να 
δηλώσουν µια πράξη που θα ισχύσει στο παρόν και µέλλον. Αντίθετα οι 
µετοχές βρίσκονται στον αόριστο «καθελόντας, παραδόντας, καθέντας» 
και δηλώνουν όσα είναι αναγκαίο να γίνουν πριν υλοποιηθεί ο βασικός 
όρος της ειρήνης 

 
β. Η πρεσβευτική αποστολή µε αρχηγό το Θηραµένη επιστρέφει στην 

Αθήνα µε το κείµενο της συνθήκης και κόσµος πολύς συνωστίζεται 
γύρω τους µε αγωνία και φόβο για να πληροφορηθούν την απόφαση 
της Σπάρτης για την τύχη τους. Μετά την ανακοίνωση των επαχθών 
όρων της ειρήνης οι Αθηναίοι διχάζονται, αφού αρκετοί 
εναντιώνονται στους δυσβάσταχτους όρους παρά την προσπάθεια του 
τυφλωµένου από το πάθος της εξουσίας Θηραµένη να τους πείσει. 
Τελικά η πλειονότητα των Αθηναίων πείθεται να δεχτεί την ειρήνη 
δείχνοντας εµπιστοσύνη στον προδότη Θηραµένη.(«Ἀντειπόντων δέ 
τινων αὐτῷ, …ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην»). Σαφέστατα κυρίαρχο 
στοιχείο στη δηµοκρατική Αθήνα θεωρείται η λήψη των αποφάσεων µε 
κριτήριο τη δύναµη της πλειοψηφίας των πολιτών. Η αποδοχή των 
κυριολεκτικά εξουθενωτικών όρων των Σπαρτιατών από το λαό της 
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Αθήνας είναι αποτέλεσµα της ασφυκτικής πολιορκίας της πόλης από 
στεριά και θάλασσα αλλά και της εξαθλίωσής τους από την πείνα και 
τις κακουχίες. («οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν 
ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ») 

Έτσι, οι Αθηναίοι συµφωνούν να παραδώσουν την πόλη τους 
στον Σπαρτιάτη Λύσανδρο πιστεύοντας αφελώς(«νοµίζοντες») ότι µε 
αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγούν από τον εφιάλτη και το τροµερό 
αδιέξοδο και θα φέρουν την ελευθερία στην Ελλάδα.. 

 
γ. Η κατεδάφιση των µακρών τειχών συνοδεύεται από ένα πανηγυρικό 

κλίµα µε εκδηλώσεις ενθουσιασµού καθώς προσκάλεσαν αυλητρίδες 
για να εορτάσουν το συγκεκριµένο γεγονός («τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ 
αὐλητρίδων πολλῇ προθυµίᾳ»). Η ενέργεια αυτή προκύπτει από την 
πεποίθηση ότι µε το τέλος του µακροχρόνιου πολέµου ξεκινά µια 
περίοδος ηρεµίας και οµοψυχίας για τους Έλληνες(«νοµίζοντες 
ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας»). 

Οι ελπίδες όµως πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν µε τον πιο 
τραγικό τρόπο καθώς οι Σπαρτιάτες πολύ γρήγορα άρχιζαν να ασκούν 
αυταρχική πολιτική διαµορφώνοντας ένα κλίµα καταπίεσης και 
ανελευθερίας µε την επιβολή ολιγαρχικών πολιτευµάτων στην Αθήνα 
και στις άλλες πόλεις. Είναι γνωστή η περίοδος των Τριάκοντα που 
επακολούθησε οι οποίοι αν και εκλέχτηκαν µε την εντολή να 
συντάξουν σύνταγµα(«εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγµα»� 
το ανέβαλαν σκοπίµως και ανέλαβαν την καταδίωξη των κακοποιών 
στοιχείων για να κερδίσουν την εύνοια των νοµοταγών πολιτών�
��συλλαµβάνουν τους γνωστούς καταδότες��. Κατάφεραν µε τη 
βοήθεια του Λυσάνδρου να αποκτήσουν φρουρά(«να ενεργήση να τους 
δοθεί φρουρά�� ώστε να εξυπηρετήσουν τα απόκρυφα σχέδια τους 
καταδιώκοντας πλέον τους πολιτικούς τους αντιπάλους («�όποιον τους 
δηµιουργούσε την υποψία ότι δε θ' ανεχόταν τον παραµερισµό του»). 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο Λύσανδρος συµφώνησε στην 
αποστολή φρουράς, ύστερα από πίεση που δέχτηκε από τους Τριάκοντα, 
παρόλο που η επίσηµη κυβέρνηση της Σπάρτης πιθανότατα θα 
απέρριπτε το αίτηµα. 

Βέβαια οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις των Αθηναίων δε 
δικαιολογούνται και από το γεγονός ότι ο πόλεµος που τελείωνε 
συνοδευόταν από ένα πολύ µακρύ κατάλογο νεκρών και τραυµατιών 
που επηρέαζε άµεσα και την οικονοµική κατάσταση της ηττηµένης 
Αθήνας και άφηνε ελεύθερο το πεδίο για την ουσιαστική ανάµειξη των 
Περσών στα ελληνικά πράγµατα.  
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Η περίοδος της ηθικής εξαχρείωσης και της ιδεολογικής 
αποτελµάτωσης σιγά- σιγά έκανε αισθητή την παρουσία της στα 
πολιτικά και κοινωνικά δεδοµένα. 

 
Β.2. α3 1. Λάθος 

2. Λάθος 
3. Σωστό 
4. Λάθος 
5. Σωστό 

 
β. 1. Ερχιάς 

2. Ηρόδοτο-Θουκυδίδη 
3. µέλισσα- ἀττική  

 
Β.3. 

• προφήτης: ἔφασαν  
• επίδοση: παραδόντας  
• επόµενος: ἕπεσθαι  
• ηγεσία: ἡγῶνται 
• οισοφάγος: ἐπανέφερον 
• όλεθρος: ἀπολλυµένων 
• διάγγελµα: ἀπήγγελλον 
• εξαίρεση: περιαιρεῖν 
• πλοιοκτήτης: κατέπλει 
• αρχηγικός: ἄρχειν 

 
Β.4. α.4  

• (ὦ) πόλι 
• τῶν νεῶν 
• ταῖς πλείσταις 
• τούτοις 
• (ὦ) πρεσβευτά 

 
β.  

• ἐγένετο 
• ἐπανένεγκε 
• ἀπαγγελοῖµεν 
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3
 Η απάντηση των ερωτήσεων της εισαγωγής στηρίχθηκε αποκλειστικά στα εισαγωγικά στοιχεία που δίνονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου. 
4
 Οι απαντήσεις των ζητουµένων της γραµµατικής στηρίχθηκαν στη Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής του 

Μιχ.Οικονόµου Ο.Ε.∆.Β. 
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• τοῖς πεπεισµένοις 
• εἴπῃ 

 
Β.5.α. 5 

• ἐχθρόν: κατηγορούµενο του αντικειµένου «τὸν αὐτόν» 
• σὺν αὐτῷ: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός (στο ρήµα 

ἐπανέφερον) που δηλώνει συνοδεία  
• εἰσιόντας: επιρρηµατική χρονική µετοχή, δηλώνει το σύγχρονο 

,συνηµµένη στο αντικείµενο του ρήµατος περιεχεῖτο, «αὐτούς», 
λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου. 

• πείθεσθαι: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου 
ρήµατος χρή (Ἀθηναίους: το εννοούµενο υποκείµενο του 
απαρεµφάτου, ετεροπροσωπία). 

• τὴν εἰρήνην: αντικείµενο του απαρεµφάτου δέχεσθαι. 
 

β.  
• «µὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν»: ∆ευτερεύουσα ονοµατική καταφατική 

ενδοιαστική πρόταση. Εισάγεται µε τον ενδοιαστικό σύνδεσµο µή, 
γιατί δηλώνει φόβο µήπως συµβεί κάτι το ανεπιθύµητο. Εκφέρεται 
µε ευκτική του πλαγίου λόγω(«ἥκοιεν»), διότι εξαρτάται από τη 
µετοχή(«φοβούµενοι»)η οποία εξαρτάται από το ρήµα ιστορικού 
χρόνου («περιεχεῖτο»). Λειτουργεί συντακτικά ως αντικείµενο της 
µετοχής («φοβούµενοι»).  

• «ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν»: 
∆ευτερεύουσα ονοµατική καταφατική ειδική πρόταση. Εισάγεται µε 
τον ειδικό σύνδεσµο ὡς (υποκειµενική κρίση). Εκφέρεται µε 
οριστική («χρή»), γιατί δηλώνει το πραγµατικό. Λειτουργεί 
συντακτικά ως αντικείµενο της µετοχής («λέγων»). 
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5
 Οι απαντήσεις των ζητουµένων του συντακτικού στηρίχθηκαν στο Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής του 

Α.Β.Μουµτζάκη Ο.Ε.∆.Β 


