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 ΘΕΜΑ 134ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32.  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
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 Λύσαν-δρος 
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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι…τῶν χειρῶν 

ψηφίσματος.  
 

Μονάδες 30  
2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία 

του Ξενοφών-τα:  
 

α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυμπίας, όπου ασχολήθηκε 
με το συγγρα-φικό του έργο.  
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα.  
γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στον Σκιλλούντα, και 
να μετακομίσει στην Κόρινθο.  
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά 
από την άρση του ψηφίσματος για εξορία.  
ε) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον 
αθηναϊκό στρατό.  

Μονάδες 10 
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3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ 
στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.  

Α’ ΣΤΗΛΗ                  Β’ ΣΤΗΛΗ  
1. ἀφικνοῦμαι      α. ἀποκοπή 
2. κατηγορία             β. προστάττω 
3. ἀποτομή               γ. φεύγω  
4. κελεύω                δ. ἀναγγέλλω 
5. ἀπαγγέλλω          ε. ἐρχομαι  
                                  στ. μομφή  
                                   ζ. πράττω  
 β) ἀπήγαγεν, ἁθροίσας, λαβόντες, παρενενομήκεσαν, προδοῦναι: Να 
γρά-ψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας 
ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  
Μονάδες 5 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες σε βάρος των 
Αθηναίων, και για όσες παρανομίες είχαν διαπράξει και για όσα είχαν 
αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη ναυμαχία, να αποκόπτουν, 
δηλαδή, το δεξί χέρι όλων όσοι θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί, και ότι, 
όταν συνέλαβαν δύο τριήρεις, (μια) από την Κόρινθο και (μία) από την 
Άνδρο, πέταξαν στη θάλασσα απ’ αυτές όλους τους άντρες. Και ο 
Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων, ο οποίος σκότωσε αυτούς. 
Λεγόταν ακόμη και άλλα πολλά, και φάνηκε καλό να σκοτώσουν όσους 
από τους αιχμαλώτους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο, επειδή 
μόνο αυτός στην εκκλησία του δήμου ήταν αντίθετος στο ψήφισμα για το 
κόψιμο των χεριών.  
 
Β. 2. β, α, γ, δ, ε 
 
Β. 3. α) 1.ε, 2. στ, 3.α, 4. β, 5. δ 
 
Β. 3. β) ἀπήγαγεν: παρείσακτος, ἁθροίσας: συνάθροιση, λαβόντες: 
χειρολαβή, παρενενομήκεσαν: νόμισμα, προδοῦναι: έκδοση 
 
 
 
 
 
 
 


