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1) Και ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, που
ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει ότι αποκρίθηκε στον Θηραμένη ότι εκείνοι ήταν
αρμόδιοι για την ειρήνη και τον πόλεμο. Όταν ο Θηραμένης και οι άλλοι απεσταλμένοι
βρισκόντουσαν στη Σελλασία και τους ρωτούσαν για ποιον λόγο είχαν έρθει, είπαν ότι (είχαν
έρθει) με απόλυτη εξουσιοδότηση για ειρήνη, τότε οι έφοροι έδωσαν εντολή να τους καλέσουν
στη Σπάρτη. Όταν έφτασαν (οι απεσταλμένοι των Αθηναίων), συγκάλεσαν συνέλευση, στην
οποία περισσότερο οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι και πολλοί άλλοι των Ελλήνων αντιπρότειναν να
μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν.
(Μονάδες 30)
2) Ο Θηραμένης ισχυρίζεται πως αν οι Αθηναίοι τον έστελναν στον Λύσανδρο, θα επέστρεφε
μαθαίνοντας τον λόγο που οι Σπαρτιάτες επέμεναν τόσο στο γκρέμισμα των τειχών της
Αθήνας. Θα γνώριζε, δηλαδή, αν ήθελαν να γκρεμιστούν τα τείχη για να υποδουλώσουν την
πόλη ή αν το ζητούσαν για δική τους ασφάλεια, για να σιγουρευτούν πως οι Αθηναίοι ήταν
πράγματι πρόθυμοι να γίνουν σύμμαχοί τους. Το γεγονός όμως ότι ο Θηραμένης παρέμεινε
περισσότερο από τρεις μήνες κοντά στον Λύσανδρο ερμηνεύεται με αρνητικό τρόπο από τον
Ξενοφώντα. Ο ιστορικός θεωρεί πως ο Θηραμένης σκόπιμα χρονοτριβούσε, περιμένοντας πότε
οι Αθηναίοι λόγω της έλλειψης τροφίμων θα έκαναν δεχτούς όλους τους όρους των Σπαρτιατών,
όποιοι κι αν ήταν αυτοί. Έτσι υπονοείται πως επιδίωξε αυτή την αποστολή όχι επειδή ήθελε να
βοηθήσει την πατρίδα του αλλά για την ικανοποίηση των προσωπικών του φιλοδοξιών. Όταν
επέστρεψε στην Αθήνα, για να δικαιολογήσει την αργοπορία του, είπε ότι στο διάστημα αυτό
που έλειπε τον κρατούσε ο Λύσανδρος αιχμάλωτο και ότι στη συνέχεια τον έστειλε στη Σπάρτη,
επειδή για τα ζητήματα που του έθετε δεν ήταν αρμόδιος ο ίδιος, αλλά οι έφοροι.
Αν λάβουμε υπόψη μας πως στη συνέχεια οι Αθηναίοι εξέλεξαν τον Θηραμένη ως έναν από
τους πρεσβευτές για τη διαπραγμάτευση της ειρήνευσης, τότε γίνεται κατανοητό πως πείστηκαν
από τις εξηγήσεις του και πως δεν τον θεώρησαν υπεύθυνο για την αργοπορία του. Άλλωστε η
κατάσταση τους ήταν τόσο δεινή που δεν είχαν και πολλές άλλες επιλογές.
(Μονάδες 15)
3) Οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, στην πρότασή τους για πλήρη αφανισμό της Αθήνας
εμφανίζονται πολύ πιο σκληροί και από τους Σπαρτιάτες. Πράγματι, με βάση τα ιστορικά
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δεδομένα η έχθρα μεταξύ Αθήνας και Θήβας χρονολογείται από τους περσικούς πολέμους, όταν
οι Θηβαίοι είχαν μηδίσει. Αλλά και με τους Κορίνθιους οι Αθηναίοι είχαν έρθει σε σύγκρουση
για την Κέρκυρα και για την Ποτίδαια, στην προσπάθειά και των δύο πόλεων να αναπτύξουν
σφαίρες επιρροής σε διάφορες πόλεις-κράτη της αρχαιότητας.
Πέρα όμως από το ιστορικό παρελθόν διακυβεύονταν οικονομικά κυρίως συμφέροντα. Τόσο η
Θήβα όσο και η Κόρινθος βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Μια ενδεχόμενη καταστροφή της
θα σήμανε αυτόματα άνοδο και ανάπτυξη των δύο πόλεων. Η Αθήνα με την τεράστιά της ακμή
αποτελούσε εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων τους. Όπως είναι γνωστό και από την
περίπτωση της Αθήνας, όποιος αναπτύσσεται οικονομικά δεν αργεί να απολαμβάνει και άλλα
οφέλη σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Δε διστάζουν, επομένως, να προτείνουν αυτή τη
σκληρή τιμωρία, προκειμένου να προωθήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.
(Μονάδες 15)

4) α. πέμπει
ἔπεμπε
πέμψει
ἔπεμψεν
πέπομφε
ἐπεπόμφει

κελεύουσι(ν)
ἐκέλευον
κελεύσουσι(ν)
ἐκέλευσαν
κεκελεύκασι(ν)
ἐκεκελεύκεσαν

β. ἦν και ἦ
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε
ἦσαν

γ. ἐκκλησίᾳ: ταῖς ἐκκλησίαις
τὴν πόλιν: τάς πόλεις
τειχῶν: τοῦ τείχους
τὸν σῖτον: τά σῖτα
τοὺς ἐφόρους: τόν ἔφορον
πρεσβευτὴς: οἱ πρέσβεις
φυγάδα: τούς φυγάδας
(Μονάδες 10)
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5) Στήλη Α

Στήλη Β

πέμψαι

τελικό απαρέμφατο αντικείμενο

περὶ τῶν τειχῶν

εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς

Πεμφθεὶς

χρονική μετοχή

τρεῖς

επιθετικός προσδιορισμός

κύριος

κατηγορούμενο

ἀγγελοῦντα

τελική μετοχή

εἰρήνης

γενική αντικειμενική

πρέσβεις

υποκείμενο ρήματος

ἐκκλησίαν

αντικείμενο ρήματος

τῶν Ἑλλήνων

γενική διαιρετική
(Μονάδες 10)

6)
1. ΛΑΘΟΣ
2. ΛΑΘΟΣ
3. ΣΩΣΤΟ
4. ΛΑΘΟΣ
5. ΣΩΣΤΟ
(Μονάδες 10)

7)

Στήλη Α

Στήλη Β

πομπή

ἔπεμψεν

συντριβή

διέτριβε

διάγγελμα

ἀπήγγειλεν

διάλογος

ἀντέλεγον

χειροποίητος

ἐποίησαν

κλήση

καλεῖν

σχέση

κατέχοι

κρίση

ἀποκρίναιτο

παρόν

ὄντα

καθαίρεση

ἐξαιρεῖν
(Μονάδες 10)
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ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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