
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφ. 2, 30-32 

  

Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς 

Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ 

Ἀδείμαντον. Ἧι δ’ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν 

Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος 

τριταῖος ἀπήγγειλε. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους 

ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο 

πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν 

ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν 

ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, 

τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρημνίσειαν. Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν 

Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν 

ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνος 

ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος· 

ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον 

ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν 

ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. 

  

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

  

Α1. Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Λύσανδρος μετά τη νίκη του στους Αιγός ποταμούς;   

                                                                

(20 μονάδες) 

 

Α2. Λαμβάνοντας υπόψη το νόημα του πιο πάνω αποσπάσματος να απαντήσετε αν οι 

παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος: 

(20 μονάδες) 

 

1. Ο Θεόπομπος ο Μιλήσιος πειρατής, πήγε στην Αθήνα να αναγγείλει τη νίκη των 

Σπαρτιατών 



2. Ο Αδείμαντος τελικά δε θανατώθηκε, γιατί ήταν φιλοσπαρτιάτης 

3. Τον Φιλοκλή τον σκότωσε ο ίδιος ο Λύσανδρος, διότι πρώτος άρχισε να παρανομεί σε 

βάρος των Ελλήνων 

4. Οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους θανάτωσαν μόνο τους Αθηναίους αιχμαλώτους και όχι 

τους αιχμαλώτους συμμάχους των Αθηναίων 

1.................., 2................, 3..................., 4....................... 

  

Β1. Πώς εξηγείτε την απόφαση του Λυσάνδρου να καλέσει του συμμάχους του να 

αποφασίσουν για την τύχη των αιχμαλώτων τους; 

(15 μονάδες) 

 

Β2. Για ποιο λόγο αποφάσισαν οι σύμμαχοι του Λυσάνδρου να θανατώσουν τους Αθηναίους 

αιχμαλώτους; Πώς κρίνετε αυτή τους την απόφαση;                                                                  

                                              

(15 μονάδες) 

  

Γ1. Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε όλες τις πτώσεις και στους δύο αριθμούς: τούς 

στρατηγούς, την εκκλησίαν              

(5 μονάδες) 

  

Γ2. Να αντιστοιχήσετε τους τύπους της στήλης Α με το γραμματικό χαρακτηρισμό τους στη 

στήλη Β: 

 

            Α                                                         Β 

1. τας ναυς                                         α. αιτιατική πληθ. αρσεν. γένους       

2. έπεμψε                                           β. αιτιατική πληθ. θηλυκού γένους 

3. τους άνδρας                                   γ. μετοχή αορίστου 

4. ερωτήσας                                       δ. δεικτική αντωνυμία 

5. τούτους                                         ε. οριστική αορίστου 

                                                                                                            (5 μονάδες) 

 

Δ. Να προσδιορίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις: 

Λύσανδρος τας ναυς και τους αιχμαλώτους απήγαγεν 

Κατηγορίαι εγίγνοντο πολλαί 



Φιλοκλής ην στρατηγός των Αθηναιων 

                                                                                                            (10 μονάδες) 

 

Ε. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας 

ελληνικής; 

ναυτικός:                                                        βουλή: 

λαβίδα:                                                          φθορά: 

απαγωγή:                                                       χειρώνακτας: 

άγγελος:                                                        ψηφοδόχος: 

πομπή:                                                           αίτηση:                       

(10 μονάδες) 

 

  

Μπάρκογλου Γεωργία, Φιλόλογος 

 


