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ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου 

ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, 

καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν 

μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ 

ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων: ὥστ' 

ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ 

μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, 

πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν 

Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους 

ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ 

Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ 

Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους 

πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.  τῇ δ' ὑστεραίᾳ 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε 

λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ 

τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς 

ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, παρ.16-32 (κείμενο από μετάφραση) 

 

16 Οι Αθηναίοι έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά 

και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιμάζονταν για ναυμαχία
.
 

και εξέλεξαν ως στρατηγούς, επιπλέον αυτών που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον 

Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.  

17 Και ο Λύσανδρος από τη Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας, 

απέπλευσε προς τον Ελλήσποντο με σκοπό να εμποδίσει τον απόπλου των 

αθηναϊκών πλοίων και να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς (= 

Λακεδαιμονίους). Συγχρόνως και οι Αθηναίοι έβγαιναν από το λιμάνι της Χίου 

στην ανοιχτή θάλασσα
.
   

18  γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας ήταν εχθρικά προς αυτούς. Ο Λύσανδρος έπλεε 

παραλιακά από την Άβυδο προς τη Λάμψακο, η οποία ήταν σύμμαχος των 

Αθηναίων
.
 Και οι κάτοικοι της Αβύδου και οι υπόλοιποι σύμμαχοι (των Λακ.) 

έφτασαν πεζοπορώντας.
 
Και αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος.  

19  Και αφού έκαναν επίθεση στην πόλη, την κυρίεψαν με έφοδο και τη 

λεηλάτησαν οι στρατιώτες, καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα 

εφόδια
.
 όλους όμως τους ελεύθερους πολίτες ο Λύσανδρος τους άφησε ελεύθερους.  

20 Οι Αθηναίοι πλέοντας από κοντά αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της 

Χερσονήσου με εκατόν ογδόντα πλοία. Ενώ λοιπόν γευμάτιζαν εκεί, τους 

ανακοινώθηκαν τα νέα για τη Λάμψακο και αμέσως ανοίχτηκαν για τη Σηστό.  

21 Από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν με τρόφιμα, έπλευσαν αμέσως στους Αιγός 

ποταμούς, απέναντι από τη Λάμψακο
.
 στο σημείο αυτό ο Ελλήσποντος είχε πλάτος 

περίπου δεκαπέντε στάδια. Κι εκεί έπαιρναν το δείπνο τους.  

22  Ο Λύσανδρος την επόμενη νύχτα, όταν ξημέρωνε, έδωσε σήμα στα πληρώματα, 

αφού προγευματίσουν, να επιβιβαστούν στα πλοία
.
  και αφού έκανε όλες τις 

προετοιμασίες για ναυμαχία και ενώ τοποθετούσε στα πλάγια των πλοίων 

παραπετάσματα, προειδοποίησε να μην απομακρυνθεί κανένας από την παράταξη 

μήτε να ανοιχτεί στο πέλαγος.  

 23  Οι Αθηναίοι με την ανατολή του ηλίου παρατάχτηκαν κατά μέτωπο μπροστά 

στο λιμάνι για ναυμαχία. Επειδή όμως ο Λύσανδρος δεν έβγαζε τα πλοία του για να 

τους αντιμετωπίσει, και ήταν αργά, γύρισαν πάλι στους Αιγός ποταμούς.  

24  Και ο Λύσανδρος διέταξε τα πιο γρήγορα από τα πλοία του να 

(παρ)ακολουθούν τους Αθηναίους και, όταν αποβιβαστούν (οι Αθηναίοι), αφού 

παρατηρήσουν τι κάνουν, να αποπλεύσουν και να του το ανακοινώσουν. Και δεν 

τους αποβίβασε από τα πλοία (τους στρατιώτες του), παρά μόνο αφού επέστρεψαν 

αυτά (δηλ. τα ταχύπλοα). Και αυτά έκανε (:την τακτική αυτή ακολουθούσε) επί 

τέσσερις ημέρες. Και οι Αθηναίοι (στο διάστημα αυτό) έβγαιναν στην ανοιχτή 

θάλασσα για να τον αντιμετωπίσουν.  

25  Ο Αλκιβιάδης, όταν παρατήρησε από ψηλά από τα τείχη (του πύργου του) ότι οι 

Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή (αμμώδη) παραλία και κοντά σε καμία 

πόλη και ότι αναζητούσαν τα εφόδιά τους από τη Σηστό, δεκαπέντε στάδια μακριά 

από τα πλοία, ενώ οι εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει) σε λιμάνι και κοντά σε πόλη και 

είχαν τα πάντα, τους είπε ότι δεν είχαν αράξει σε καλό μέρος και τους συμβούλευε 

να αλλάξουν αγκυροβόλιο και να πάνε στη Σηστό, κοντά σε λιμάνι και σε πόλη 
.   

Οι στόλοι των 

αντιπάλων 

εισπλεόυν στον 

Ελλήσποντο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάληψη 

θέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ολιγωρία 

των Αθηναίων 

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

Φιλολογικόν Ιστολόγιον
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26  «εκεί αν είστε, θα ναυμαχήσετε», είπε, «όταν το θελήσετε». Οι στρατηγοί όμως, 

ιδίως ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον πρόσταξαν να φύγει
. 
γιατί (του είπαν ότι) 

τώρα οι ίδιοι ήταν στρατηγοί, όχι εκείνος. Και αυτός (δηλ. ο Αλκιβιάδης) έφυγε. 

27 Ο Λύσανδρος την πέμπτη ημέρα, από τότε που οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του, 

διέταξε αυτούς που (παρ)ακολουθούσαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του, όταν 

δουν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να είναι διασκορπισμένοι στη Χερρόνησο, -

πράγμα ακριβώς που οι Αθηναίοι συνήθιζαν να κάνουν όλο και περισσότερο κάθε 

μέρα, γιατί και τα τρόφιμα τα αγόραζαν από μακριά και περιφρονούσαν,  βέβαια, το 

Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει- να 

επιστρέψουν με τα πλοία πίσω σ' αυτόν και να υψώσουν μια ασπίδα στο μέσο της 

διαδρομής. Κι αυτοί έπραξαν αυτά, όπως τους πρόσταξε.  

28  Κι ο Λύσανδρος έδωσε αμέσως σήμα να πλεύσουν ολοταχώς, συμπορευόταν δε 

και ο Θώραξ με το πεζικό. Ο Κόνων, μόλις είδε την επίθεση των (εχθρικών) 

πλοίων, έδωσε σήμα (στους στρατιώτες) να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή 

όμως τα πληρώματα είχαν διασκορπιστεί, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με δύο μόνο 

σειρές κωπηλάτες, άλλα με μία σειρά και άλλα τελείως άδεια
. 
το πλοίο του Κόνωνα 

όμως και άλλα επτά επανδρωμένα που ήταν κοντά του, βγήκαν όλα μαζί στ' 

ανοιχτά, μαζί και η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην 

ακτή. Και τους περισσότερους άντρες τους αιχμαλώτισε στην στεριά
. 
άλλοι όμως 

κατέφυγαν στα μικρά οχυρά (της Σηστού). 

29  Ο Κόνων, καθώς έφευγε με τα εννιά πλοία του, όταν κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι 

είχαν καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της 

Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λύσανδρου 
. 
και ο ίδιος 

με τα οχτώ πλοία έπλευσε προς τον Ευαγόρα στην Κύπρο, ενώ η Πάραλος προς την 

Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. 

30  Ο Λύσανδρος μετέφερε στη Λάμψακο και τα πλοία και τους αιχμαλώτους και 

όλα τα άλλα (δηλ. τα κάθε είδους λάφυρα) και συνέλαβε μερικούς από τους 

στρατηγούς και μεταξύ αυτών και το Φιλοκλή και τον Αδείμαντο. Την ίδια ημέρα 

μάλιστα που κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Σπάρτη το Θεόπομπο, το Μιλήσιο 

πειρατή, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος έφτασε εκεί ύστερα από τρεις 

μέρες και τα ανακοίνωσε.  

31  Μετά από αυτά ο Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους, τους είπε να 

συσκεφθούν και να αποφασίσουν για τους αιχμαλώτους. Τότε, λοιπόν, 

διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες για τους Αθηναίους, ποια δηλαδή εγκλήματα 

πολέμου ήδη είχαν διαπράξει και τι είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικούσαν στη 

ναυμαχία, να αποκόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων όσοι θα πιάνονταν ζωντανοί, 

και ότι, όταν συνέλαβαν δύο τριήρεις, μια Κορινθιακή και μια από την Άνδρο, 

όλους τους άνδρες απ' αυτές τους πέταξαν στη θάλασσα. Ο Φιλοκλής ήταν ο 

στρατηγός των Αθηναίων που τους εξόντωσε.  

32  Λέγονταν και άλλα πολλά και αποφασίστηκε να σκοτώσουν από τους 

αιχμαλώτους όσους ήταν Αθηναίοι, εκτός από τον Αδείμαντο, γιατί μόνο αυτός 

στην εκκλησία του δήμου ήταν αντίθετος στην απόφαση για την αποκοπή των 

χεριών
. 
κατηγορήθηκε όμως από μερικούς ότι πρόδωσε το στόλο. Ο Λύσανδρος, 

αφού ρώτησε πρώτα το Φιλοκλή, που έριξε στη θάλασσα τους Ανδρίους και τους 

Κορινθίους, ποια τιμωρία του άξιζε να υποστεί, επειδή πρώτος άρχισε να παρανομεί 

εναντίον Ελλήνων, τον έσφαξε. 

 

 

 

 

Το στρατήγημα 

του Λυσάνδρου 

 

 

 

 

 

 

 

Η συντριπτική 

ήττα των 

Αθηναίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δίκη και η 

εκτέλεση των 

αιχμαλώτων 

 

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

Φιλολογικόν Ιστολόγιον
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ, 1, 16-32 

Στο απόσπασμα αυτό ο Ξενοφών αφηγείται ένα σημαντικό γεγονός: την καταστροφή του αθηναϊκού στόλου 

στους Αιγός ποταμούς του Ελλησπόντου που σφράγισε το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Προσδιορίζει με σαφήνεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η καταστροφή. Ο αναγνώστης πρέπει να 

έχει εποπτεία του χώρου και του χρόνου αλλά και των αιτίων, που προκάλεσαν το γεγονός. Σ' αυτό βοηθούν 

1) οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί, κυρίως εμπρόθετοι, 2) το αναπτυγμένο σύστημα των δευτερευουσών 

προτάσεων και των μετοχών, 3) το λεξιλόγιο. Η αφήγηση μοιράζεται ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, 

τους Αθηναίους και τους Λακεδαιμονίους. Κυρίαρχη προσωπικότητα είναι ο Λύσανδρος.  

 

§16-21 : Παρουσιάζονται οι κινήσεις Αθηναίων και Σπαρτιατών έως την έναρξη της σύγκρουσης στους 

Αιγός Ποταμούς.  

§16 λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά: Πρβλ. 18 «γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας ήταν εχθρικά προς 

αυτούς»·  Οι Αθηναίοι λεηλατούσαν  τα παράλια της Μ. Ασίας, γιατί η περσική πολιτική, με τον σατράπη 

κυρίως της Λυδίας Κύρο, βοηθούσε σταθερά πλέον τους Σπαρτιάτες  εναντίον των Αθηναίων. Οι Πέρσες 

είχαν προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση στους Σπαρτιάτες για να ναυπηγήσουν τριήρεις και να 

καταφέρουν ένα αποφασιστικό πλήγμα εναντίον της ναυτικής δύναμης της Αθήνας. Προφανώς ο απώτερος 

στόχος τους βασιλιά ήταν να προκαλέσει φθορά ανάμεσα στους δύο αντιπάλους και να επιτύχει έτσι με τη 

διπλωματία όσα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει με τις αποτυχημένες εκστρατείες του στην Ελλάδα. 

ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον: Οι δύο αυτές πόλεις ήταν σύμμαχοι των  Λακεδαιμονίων  και οι 

βάσεις του Πελοποννησιακού στόλου. 

παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν : Οι Αθηναίοι ετοιμάζονταν να δώσουν  αποφασιστική ναυμαχία εναντίον 

των Λακεδαιμονίων, που θα έκρινε ευνοϊκά γι’ αυτούς  την έκβαση του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Άλλωστε, παρά τη χρηματοδότηση των Λακεδαιμονίων από τους  Πέρσες, το ηθικό των Αθηναίων είχε 

αναπτερωθεί μετά τη νίκη τους στις Αργινούσες (406), και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια 

αντιπαράθεση με τον Λύσανδρο τον οποίο ήθελαν να εκδικηθούν μετά τις λεηλασίες του σε συμμαχικές 

πόλεις. 

εξέλεξαν ως στρατηγούς, επιπλέον αυτών που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. Οι 

υπάρχοντες στρατηγοί ήταν ο Κόνων, ο Αδείμαντος και ο Φιλοκλής. Οι τρεις νέοι  στρατηγοί ήταν 

μετριότητες και φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων κατά τη  ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς.  

§17 Και ο Λύσανδρος από τη Ρόδο … που είχαν αποστατήσει από αυτούς   : Χαρακτηριστικό δείγμα της 

χρήσης των εμπρόθετων προσδιορισμών: οι κινήσεις του Λυσάνδρου προσδιορίζονται ως προς την αφετηρία 

(από τη Ρόδο «ἐκ τῆς Ῥόδου»), την πορεία (παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας «παρὰ τὴν Ἰωνίαν»), την 

κατεύθυνση («πρὸς τὸν Ἑλλήσποντο») και τους σκοπούς σε μία πρόταση τριών περίπου γραμμών (πρός τε 

τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις). 

προς τον Ελλήσποντο με σκοπό … που είχαν αποστατήσει από αυτούς · Ο Λύσανδρος κατευθύνθηκε στον 

Ελλήσποντο, όχι για να παρασύρει το ναυτικό των Αθηναίων, αλλά με το διπλό στόχο : α) με σκοπό να 

εμποδίσει τον απόπλου των αθηναϊκών πλοίων: να ελέγξει τον Ελλήσποντο ανακόπτοντας τον 

ανεφοδιασμό με σιτηρά της Αθήνας, που ήδη πολιορκούσε από τη στεριά ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Άγις β) και 

να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς : να καταλάβει τις πόλεις που είχαν 

αποστατήσει από την πελοποννησιακή συμμαχία. Γι’ αυτόν τον σκοπό κινήθηκαν οι Λακεδαιμόνιοι 

παράλληλα και από ξηρά και από θάλασσα.  

§18-19 έπλεε παραλιακά από την Άβυδο προς τη Λάμψακο, η οποία ήταν σύμμαχος των Αθηναίων: 

Στόχος του Λυσάνδρου ήταν επιπλέον και η Λάμψακος που είχε αποστατήσει από την Αθηναϊκή συμμαχία 

το 411, αλλά ένα χρόνο αργότερα είχε ανακαταληφθεί από τους Αθηναίους, και είχε ενισχυθεί με 

οχυρωματικά έργα και αθηναϊκή φρουρά. Η κατάληψη της Λαμψάκου θα στερούσε από τους Αθηναίους ένα 

σημαντικό σύμμαχο στην περιοχή και θα εξασφάλιζε τον ανεφοδιασμό των Σπαρτιατών, αφού είχε άφθονα 

εφόδια (βλ. επόμενο σχόλιο). Για το λόγο αυτό δεν κακομεταχειρίστηκε τους πολίτες ο Λύσανδρος, αφού 

σκόπευε να καταστήσει την πόλη κέντρο ανεφοδιασμού και ορμητήριο (όλους όμως τους ελεύθερους 

πολίτες ο Λύσανδρος τους άφησε ελεύθερους).  

τη λεηλάτησαν οι στρατιώτες, καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια: Πρβλ. 20 

«Τα εκστρατευτικά σώματα, κατά την αρχαιότητα, δεν είχαν «σώμα εφοδιασμού». Έπρεπε να εξασφαλίσουν 
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τη συντήρησή τους ή με αρπαγή και λεηλασία (όπως έκαναν οι Λακεδαιμόνιοι στη Λάμψακο) ή 

αγοράζοντας ο κάθε στρατιώτης τα τρόφιμά του από την τοπική αγορά, όπως έκαναν οι Αθηναίοι στη 

βόρεια ακτή του Ελλησπόντου. Ο τρόπος επισιτισμού των αντιπάλων ήταν καθοριστικός για τις εξελίξεις. 

Γιἀ υτό Ο Ξενοφώντας αναφέρεται συχνά στο ζήτημα αυτό [20, «Ενώ λοιπόν γευμάτιζαν εκεί (δηλ. στον 

Ἐλαιοῦντα)», 21 «Από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν με τρόφιμα (δηλ. από τη Σηστό)» κλπ]  

§20-21 στον Ελαιούντα της Χερσονήσου: Στη θρακική χερσόνησο βρίσκονταν ο Ελαιούντας και η Σηστός, 

ενώ στη μικρασιατική ακτή η Άβυδος και η Λάμψακος. Οι πόλεις αυτές, καθώς ήταν στα στενά του 

Ελλήσποντου, μπορούσαν να ασκήσουν έλεγχο στο διαμετακομιστικό εμπόριο της περιοχής . 

αμέσως ανοίχτηκαν για τη Σηστό: Η κίνηση των Αθηναίων ήταν δικαιολογημένη από τη στιγμή που η 

Σηστός ήταν συμμαχική τους πόλη και κατάλληλη για ανεφοδιασμό. 

έπλευσαν αμέσως στους Αιγός ποταμούς, απέναντι από τη Λάμψακο: Κωμόπολη, χτισμένη κοντά στο 

ομώνυμο ποτάμι της θρακικής χερσονήσου, απέναντι από τη Λάμψακο. Το όνομά της συνδέθηκε με τη 

ναυμαχία ( θέρος του 405 π.Χ.) που έκρινε την έκβαση του Πελοποννησιακού πολέμου υπέρ των νικητών 

Λακεδαιμονίων. 

στάδια: το στάδιον ήταν μονάδα μέτρησης του μήκους ίση με 185 μ. Το πλάτος του Ελλήσποντου είναι 

περίπου 2.775 μ. 

έπαιρναν το δείπνο τους : δεῖπνον = το μεσημεριανό ή απογευματινό φαγητό, το κύριο γεύμα. 

 

§22-24 : Ο Λύσανδρος επιβιβάζει τους στρατιώτες στα ετοιμοπόλεμα σπαρτιατικά πλοία που παραμένουν 

στο λιμάνι της Λαμψάκου, τηρώντας στάση αναμονής. Οι Αθηναίοι, έχοντας εμπιστοσύνη στις ναυτικές 

τους ικανότητες, παρατάσσονται πρωί πρωί για ναυμαχία, αλλά γυρίζουν άπρακτοι και κουρασμένοι το 

απόγευμα. Ο Λύσανδρος αποφεύγει να ναυμαχήσει, επιλέγοντας να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους με ένα 

στρατήγημα : σε πρώτη φάση τους κατασκοπεύει και διαπιστώνει ότι μένουν όλη τη μέρα στα πλοία και το 

βράδυ αποβιβάζονται και απομακρύνονται από τα πλοία σε αναζήτηση τροφής (βλ. παρ. 27). Αυτό γινόταν 

επί τέσσερεις ημέρες. Η τακτική του Λυσάνδρου αποσκοπεί να εξαντλήσει τους Αθηναίους και να τους 

αιφνιδιάσει αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή. 

παρατάχτηκαν κατά μέτωπο μπροστά στο λιμάνι για ναυμαχία.: Σκοπός των Αθηναίων ήταν να 

προκαλέσουν τον Λύσανδρο, ώστε να παρασυρθεί σε ναυμαχία μαζί τους σε μακρά μετωπική γραμμή.  

αφού προγευματίσουν (ἀριστοποιησαμένους) : το πρωϊνό φαγητό, το πρόγευμα, λεγόταν ἄριστον, συχνά 

όμως λεγόταν έτσι και το μεσημεριανό γεύμα. 

όταν ξημέρωνε (ἐπεὶ ὄρθρος ἦν): Οι χρονική διαρέσεις της ημέρας ήταν ο ὄρθρος, δηλ. η ανατολή του 

ηλίου, το ξημέρωμα. Ακολουθεί το πρωί («πλήθουσα αγορά»), η μεσημβρία (μέσον ημέρας ή μέση ημέρα), 

η δείλη (απόγευμα) και η δείλη ὀψία (ή ὀψέ, αργά το απόγευμα, πριν τη δύση του ήλιου). 

παραπετάσματα (παραβλήματα ή παραρρύματα) : ήταν συνήθως από δέρματα ή χοντρά υφάσματα. Με 

αυτά σκέπαζαν τα πλευρά των πλοίων, για να μη βλέπουν οι αντίπαλοι τις κινήσεις των πληρωμάτων και για 

να προστατεύονται από τα βέλη. 

στα πλοία (εἰς τὰς ναῦς) : η ναῦς (μακρά ή τριήρης) ήταν μακρόστενο πολεμικό πλοίο, με 3 σειρές κουπιά 

(τριήρης), που είχε ευελιξία και ταχύτητα. 

 

§25-26 : Ο Ξενοφών παρουσιάζει τις συμβουλές του Αλκιβιάδη προς τους Αθηναίους στρατηγούς, στους 

οποίους επισημαίνει τα καθοριστικά –όπως θα αποδειχθεί- λάθη τους: είναι αγκυροβολημένοι σε λάθος 

σημείο, μακριά από την πόλη και τα κέντρα ανεφοδιασμού, σε αντίθεση με τον εχθρό. Οι ορθές συμβουλές 

του Αλκιβιάδη προοικονομούν τη δραματική για τους Αθηναίους έκβαση της αναμενόμενης ναυμαχίας και 

τον δικαιώνουν πλήρως. Τα δεδομένα στα οποία στηρίζει ο Αλκιβιάδης τις απόψεις του και τις συμβουλές 

του δηλώνονται στο πρωτότυπο κείμενο με μετοχές (κατιδών= όταν παρατήρησε από ψηλά... ὁρμοῦντας= 

ότι είχαν αγκυροβολήσει... μετιόντας= ότι αναζητούσαν... ἔχοντας=ότι είχαν), που προσδίδουν σαφήνεια, 

συντομία και δηλώνουν το βάθος των ενεργειών. Οι συγκεκριμένες υποδείξεις του Αλκιβιάδη δηλώνονται 

με απαρέμφατα (μεθορμίσαι= να αλλάξουν αγκυροβόλιο) Η απεγνωσμένη, συνεχής και επίμονη προσπάθειά 

του να πείσει τους Αθηναίους στρατηγούς να αλλάξουν λιμάνι δηλώνεται και με τη χρήση του Παρατατικού 

(παρῄνει =τους συμβούλευε) Η απροσδόκητη χρησιμοποίηση του ζωντανού ευθέος λόγου (οὗ ὄντες 
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ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε=«εκεί αν είστε, θα ναυμαχήσετε», είπε, «όταν το θελήσετε».) περικλείει 

το βασικό του επιχείρημα. Τα τοπικά στοιχεία του σκηνικού επισημαίνονται με σχολαστική ακρίβεια (από 

τα τείχη -σε ανοιχτή (αμμώδη) παραλία -κοντά σε καμία πόλη -από τη Σηστό-μακριά από τα πλοία-σε λιμάνι 

και κοντά σε πόλη -κοντά σε λιμάνι και σε πόλη). 

Ο Αλκιβιάδης, όταν παρατήρησε από ψηλά από τα τείχη: Ο Αλκιβιάδης, μετά την καθαίρεση και την 

αυτοεξορία του (407 π.χ.), είχε εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο πύργο, κοντά στη Σηστό.  Από εκεί ψηλά, από τα 

τείχη που είχε κτίσει (410‐409 π.χ.) όταν πολεμούσε με μισθοφόρους εναντίον των Θρακών, παρατηρούσε 

τις κινήσεις των δύο αντιπάλων  

ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή (αμμώδη) παραλία και κοντά σε καμία πόλη: Οι 

Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει στους Αιγός ποταμούς, κοντά στην ομώνυμη κωμόπολη, που δεν μπορούσε 

να τους εξασφαλίσει επαρκή  επισιτισμό. Γι’ αυτό και αναγκάζονταν να προμηθεύονται τρόφιμα από τη 

Σηστό. Επιπλέον δεν ήταν αγκυροβολημένοι σε ασφαλές λιμάνι. 

σε λιμάνι και κοντά σε πόλη και είχαν τα πάντα,: Οι Λακεδαιμόνιοι αντίθετα, είχαν κυριέψει και διαρπάξει  

την πλούσια Λάμψακο και εξασφάλισαν αφθονία τροφίμων. Επίσης, είχαν ναυλοχήσει  εκ του ασφαλούς 

στο λιμάνι της. Συνεπώς ήταν σε προνομιακή θέση σε σύγκριση με  τους Αθηναίους.  

Οι στρατηγοί όμως, … τον πρόσταξαν να φύγει:  Οι στρατηγοί των Αθηναίων  απέπεμψαν τον Αλκιβιάδη, 

γιατί σκέφτηκαν προφανώς ότι, αν συμμορφωθούν με τις  παραινέσεις του και νικήσουν, η επιτυχία θα 

αποδοθεί σ’ αυτόν. Η αλαζονική συμπεριφορά τους προς το πρόσωπο του Αλκιβιάδη είναι ενδεικτική του 

ήθους τους. 

 

§27-29: Ο Λύσανδρος αποφασίζει να επιτεθεί την πέμπτη ημέρα : τα κατασκοπευτικά πλοία τον ειδοποιούν 

για την αποβίβαση των Αθηναίων και επιτίθεται αιφνιδιάζοντας πλήρως τους απερίσκεπτους και αλαζόνες 

Αθηναίους, που έχουν σκορπισθεί στη στεριά αναζητώντας τροφή. Η σπαρτιατική επίθεση πανικοβάλλει 

τους Αθηναίους, που δεν προλαβαίνουν να επανδρώσουν τα πλοία τους. Ολόκληρος ο αθηναϊκός στόλος 

αιχμαλωτίζεται εκτός από εννέα πλοία, που φεύγουν υπό τον Κόνωνα για την Κύπρο. Ο ιδιοφυής 

Λύσανδρος κατορθώνει χάρη στο στρατήγημά του να κατατροπώσει τον αθηναϊκό στόλο, χωρίς στην 

πραγματικότητα να ναυμαχήσει! 

§27 την πέμπτη ημέρα: Τις προηγούμενες τέσσερεις ημέρες ο Λύσανδρος  κατασκοπεύοντας τους 

Αθηναίους είχε διαπιστώσει ότι αυτοί, όταν επέστρεφαν στους  Αιγός ποταμούς, αποβιβάζονταν από τα  

πλοία τους και διασκορπίζονταν στη Σηστό και σε άλλα μέρη της Θρακικής χερσονήσου  για ανεφοδιασμό. 

Ήταν, λοιπόν, βέβαιος ότι και αυτή την ημέρα θα έκαναν το ίδιο.  

αυτούς που (παρ)ακολουθούσαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του : τα πληρώματα των ταχύπλοων που 

είχε αποστείλει ο  Λύσανδρος, για να παρακολουθούν τις  κινήσεις των Αθηναίων.  

και περιφρονούσαν,  βέβαια, το Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει- οι 

Αθηναίοι στρατηγοί  παρερμήνευσαν την απραξία του Λύσανδρου, δεν υποψιάστηκαν ότι  επρόκειτο για 

στρατήγημα, και επέδειξαν επιπολαιότητα και αλαζονεία, θεωρώντας ότι αποφεύγει τη ναυμαχία από φόβο. 

Έτσι έπεσαν στην παγίδα του, χαλάρωσαν έχοντας την ψευδαίσθηση ότι σε κάθε περίπτωση είναι ανώτεροι 

από τον αντίπαλό τους. Ήταν τέτοια η χαλάρωση από την υποτίμηση του αντιπάλου, ώστε να 

απομακρύνονται πολύ από τα πλοία τους προς αναζήτηση τροφής. 

§28 συμπορευόταν δε και ο Θώραξ με το πεζικό. ο Λακεδαιμόνιος αρχηγός των Αβυδηνών βάδιζε 

παραλιακά και  ενίσχυε το στόλο του Λύσανδρου.  

Ο Κόνων, μόλις είδε την επίθεση των (εχθρικών) πλοίων : Ο Κόνων, που βρισκόταν κοντά στην ακτή, 

φαίνεται ότι  ήταν από τους πρώτους που είδε την επιθετική κίνηση των Λακεδαιμονίων. Έτσι, πρόφτασε να 

επιβιβαστεί με τους άνδρες του,ανοίχτηκε στο πέλαγος, και σώθηκε  όπως και άλλα 8 πλοία.  

άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με δύο μόνο σειρές κωπηλάτες, άλλα με μία σειρά και άλλα τελείως άδεια: Τα 

πλοία των αθηναίων ήταν τριήρεις, δηλαδή διέθεταν 3 σειρές κωπηλάτες. Η αιφνιδιαστική επίθεση του 

Λύσανδρου τους εμπόδισε να  επανδρώσουν πλήρως τα πλοία τους και δεν  μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τον εχθρό.  

§29 ἡ Πάραλος (ναῦς) : Το ένα από τα δύο ταχύπλοα, ιερά πλοία των Αθηναίων (το άλλο ήταν η 

Σαλαμινία) που χρησιμοποιούσαν για διπλωματικές και άλλες (όχι πολεμικές) αποστολές. 
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όλα τα άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην ακτή: Ο αθηναϊκός στόλος είχε 180 πλοία και κάθε  πλοίο 

διέθετε περίπου 200 κωπηλάτες και στρατιώτες. Αφού σώθηκαν μόνο εννιά  πλοία και ελάχιστοι 

στρατιώτες, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο ήταν το μέγεθος της  πανωλεθρίας  που υπέστησαν οι 

Αθηναίοι.  

πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λύσανδρου: Οι αρχαίοι έλληνες, όταν επρόκειτο να 

ναυμαχήσουν, αφαιρούσαν τα πανιά από το μεγάλο ιστό των πλοίων τους και τα άφηναν στη στεριά, για να 

είναι πιο ευέλικτα. Αυτό είχε κάνει  και ο Λύσανδρος. Έτσι ο Κόνων, με την  παράτολμή του κίνηση να 

αρπάξει τα μεγάλα πανιά, μπόρεσε να ξεφύγει από τη  καταδίωξη των Λακεδαιμονίων και να σωθεί.  

Εὐαγόρας : Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Κύπρου (411-373 π.Χ.), σύμμαχος των Αθηναίων 

 

§30-32 : Το πρώτο κεφάλαιο του Β' βιβλίου των «Ἑλληνικών» κλείνει με τον θρίαμβο του Λυσάνδρου και 

την εκτέλεση των Αθηναίων αιχμαλώτων. Χαρακτηριστική και απάνθρωπη είναι η τελευταία λέξη του 

κεφαλαίου (ἀπέσφαξεν =τον έσφαξε) : ὁ ἐπιστολεύς του Σπαρτιατικού στόλου Λύσανδρος έσφαξε με τα ίδια 

του τα χέρια τον Αθηναίο στρατηγό Φιλοκλή. Ο Ξενοφών χρησιμοποιεί σύντομες περιόδους και φωτίζει 

εντυπωσιακές λεπτομέρειες των δραματικών γεγονότων. 

§30 το Θεόπομπο, το Μιλήσιο πειρατή: Η πειρατεία ήταν διαδεδομένη στην αρχαιότητα και περισσότερο 

σε περιόδους ταραγμένες. Ακόμη και αν η συνεργασία του Μιλήσιου πειρατή δεν ήταν «εθελοντική», οι 

Σπαρτιάτες αυτή την περίοδο του πολέμου, είχαν αρκετά χρήματα, για να πληρώσουν μισθοφόρους, αλλά 

και για να εξαγοράζουν όσους θα τους φαίνονταν χρήσιμοι.  

§31 ποια δηλαδή εγκλήματα πολέμου ήδη είχαν διαπράξει: Δηλ. οι Αθηναίοι πρβλ. 32 ἀρξάμενος εἰς 

Ἕλληνας παρανομεῖν· δηλ. ο Φιλοκλής· η «παρανομία» έγκειται όχι σε παράβαση γραπτών νόμων ή 

συμφωνιών μεταξύ των εμπολέμων, αλλά στην παραβίαση άγραφων νόμων, καθιερωμένων πανελλήνια 

θεσμών για την τύχη ομήρων και αιχμαλώτων. Γι' αυτό κατηγορήθηκαν οι Αθηναίοι και ειδικότερα ο 

Φιλοκλής ως εγκληματίες πολέμου. 

να αποκόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων όσοι θα πιάνονταν ζωντανοί: Άλλες πηγές, όπως ο Πλούταρχος 

(Λύσανδρος, κεφ. 9) αναφέρουν ότι οι Αθηναίοι είχαν αποφασίσει να κόψουν όχι το χέρι αλλά τον αντίχειρα 

του δεξιού χεριού, ώστε όσοι θα συλλαμβάνονταν αιχμάλωτοι να μην μπορούν να πιάσουν δόρυ (επομένως 

να μην μπορούν να ξαναπολεμήσουν), αλλά να μπορούν να κρατούν το κουπί (ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

κωπηλάτες στα αθηναϊκά πλοία, σε καταναγκαστικά έργα). 

§32 όσους ήταν Αθηναίοι: Μόνο οι Αθηναίοι καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Οι άλλοι, από συμμαχικές 

πόλεις και μισθοφόροι, αφέθηκαν να γυρίσουν στις πόλεις τους. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο εκτελέστηκαν 

3.000 Αθηναίοι ενώ σύμφωνα με τον Παυσανία 4.000 και μάλιστα κατά διαταγή του Λύσανδρου δεν έγινε 

ταφή των πτωμάτων τους. Ο Ξενοφών παραλείπει να μνημονεύσει τον αριθμό των σκοτωμένων Αθηναίων, 

αποφεύγοντας μάλλον να αμαυρώσει το όνομα του Λύσανδρου. 

μόνο αυτός στην εκκλησία του δήμου ήταν αντίθετος στην απόφαση για την αποκοπή των χεριών: Ο 

Αδείμαντος ήταν ο μόνος από τους ρήτορες/πολιτικούς που αντιτάχθηκαν στη σκληρή και απάνθρωπη 

πρόταση του ακρωτηριασμού των αντιπάλων. Η πρόταση όμως εγκρίθηκε από τη συνέλευση, αλλά βέβαια 

δεν εφαρμόστηκε, γιατί βρέθηκαν οι Αθηναίοι στη θέση του ηττημένου. Το ψήφισμα πάντως απέβλεπε στο 

να ανακόψει το ρεύμα των λιποτακτών και αυτών που προσχωρούσαν στις τάξεις του σπαρτιατικού, 

ναυτικού δελεασμένοι από τα χρήματα του Κύρου. 

κατηγορήθηκε όμως από μερικούς ότι πρόδωσε το στόλο: Ο Αδείμαντος γλύτωσε τη θανατική καταδίκη 

λόγω της ανθρώπινης στάσης που τήρησε κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Ο Ξενοφών καταγράφει όμως 

και μια άλλη εξήγηση: κατηγορήθηκε όμως από μερικούς ότι πρόδωσε (στους Λακεδαιμονίους) τον στόλο 

(των Αθηναίων): Η διάδοση αυτή, ότι δηλ. η ήττα στους Αιγός ποταμούς ήταν αποτέλεσμα προδοσίας, 

βρήκε μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη της Αθήνας. 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1, 16-32 

 

§§ 16-19 

01. Με ποιους χρόνους δηλώνονται οι κινήσεις των αντιπάλων και ποια σημασία έχει η επιλογή των χρόνων 

αυτών στην αφήγηση;  

02. αἱροῦσι κατὰ κράτος: α) Γιατί αποδίδεται με το χρόνο αυτό η άλωση της Λαμψάκου β) ποια η σημασία 

του γεγονότος αυτού για την εξέλιξη του πολέμου;  

03. τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν: Να εξηγήσετε το περιεχόμενο της φράσης και να αιτιολογήσετε την 

τακτική αυτή των Αθηναίων.  

04. Τι επιδιώκει να τονίσει ο ιστορικός με το πελάγιοι;  

05. Τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος: Ποια σκοπιμότητα είχε η κίνηση αυτή του 

Λυσάνδρου;  

06. διήρπασαν … πλήρη: Ποια πολεμική πρακτική δηλώνεται με τη φράση αυτή;  

07. Λύσανδρος … τὸν ἔκπλουν: Ποια ενέργεια νομίζετε ότι τονίζει ο συγγραφέας με τη φράση αυτή;  

08. Για ποιους λόγους νομίζετε ότι ο Λύσανδρος έφυγε με τα πλοία από τη Ρόδο και κατευθύνθηκε προς τον 

Ελλήσποντο;  

α) Γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους σε περιοχή που εκείνοι τη γνώριζαν καλά.  

β)  Γιατί δεν μπορούσε να προμηθευτεί από αλλού τρόφιμα και νερό.  

γ)  Για να εμποδίσει την έξοδο των εμπορικών πλοίων από τον Ελλήσποντο που μετέφεραν σιτηρά στην 

πολιορκημένη Αθήνα. 

δ)  Γιατί ήθελε να τιμωρήσει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από τη Σπάρτη.  

ε) Γιατί η Ασία ήταν εχθρική προς τους Σπαρτιάτες.  

 

§§ 20-24 

1. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι στην είδηση για την άλωση της Λαμψάκου; Πώς εξηγείτε την επιλογή της 

θέσης, όπου αγκυροβόλησαν τελικά οι Αθηναίοι;  

2. ἀριστοποιουμένοις, ἐπισιτισάμενοι, ἐδειπνοποιοῦντο: Να κρίνετε τη στάση των Αθηναίων αυτή την 

κρίσιμη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τον τρόπο ενέργειας (εξακολουθητικός, συνοπτικός) που δηλώνει κάθε ρηματικός τύπος και  

β) τις πληροφορίες που μας δίνουν τα ίδια τα ρήματα,  

3. Να επισημάνετε τις εντολές του Λυσάνδρου προς τους Λακεδαιμονίους. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, 

το γενικότερο σχέδιο στο οποίο εντάσσονται; 

4. Πώς αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι τους Λακεδαιμονίους στο συγκεκριμένο απόσπασμα τι προοικονομεί η 

στάση τους αυτή για την τελική έκβαση της ναυμαχίας; 

5. Να χαρακτηρίσετε το Λύσανδρο με βάση την πολεμική τακτική που εφαρμόζει. 

6. Τι επιδιώκει με την αναβολή της επίθεσής του ο Λύσανδρος;  

7. α) Να εντοπίσετε τις ενέργειες και των δύο αντιπάλων όπως καταγράφονται στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα. β) Να συνθέσετε ένα κείμενο όπου θα παρουσιάζετε την πολεμική τους τακτική. 

8. Οι ακόλουθες προτάσεις αποδίδουν κινήσεις, ενέργειες και αποφάσεις του Λυσάνδρου. Να τις 

χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λάθος :  

Ο Λύσανδρος:  

α)καθυστερούσε να συγκρουστεί, γιατί  περίμενε ενισχύσεις. 

β) έδωσε εντολή κατά τα ξημερώματα να επιβιβαστούν στα πλοία.  

γ) παρήγγειλε στους στρατιώτες του να επιτεθούν αμέσως. 

δ)διέταξε την εμπροσθοφυλακή να κινηθεί ελεύθερα. 

ε) απαγόρευσε στους στρατιώτες του να επανέλθουν στην ξηρά μέχρι να επιστρέψουν τα κατασκοπευτικά 

πλοία. 
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§§ 25-27 

1.  Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα των θέσεων που κατείχαν οι αντίπαλοι παρουσιάζει ο 

Ξενοφώντας στην ενότητα αυτή; 

2.  Τι προτείνει ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και σε ποια δεδομένα στηρίζει την πρότασή του;  

3.  Πώς απαντούν οι στρατηγοί στον Αλκιβιάδη και πώς κρίνετε την απάντησή τους;  

4.  Γιατί οι Αθηναίοι στρατηγοί απέρριψαν την πρόταση του Αλκιβιάδη;  

5.  Να εξηγήσετε ποιο ήταν το σχέδιο του Λυσάνδρου, όπως φαίνεται στην § 27 και σε ποια δεδομένα 

στηρίχθηκε. 

6.  Στην § 27 ποια εντολή δίνει ο Λύσανδρος στους αρχηγούς των πλοίων που κατασκόπευαν τους 

Αθηναίους και ποιος ήταν ο σκοπός του;  

7.  καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν: Τι δηλώνει με τη φράση αυτή ο Ξενοφών και τι 

προοικονομεί η στάση των Αθηναίων;  

8.  Να αξιολογήσετε την παραίνεση του Αλκιβιάδη και την απόρριψή της από τους Αθηναίους στρατηγούς 

(§§ 25-26) με βάση το σχέδιο επίθεσης που αναπτύσσει στην § 27 ο Λύσανδρος.  

 

§§ 28-29 

1.  Θα μπορούσαν να αποφύγουν οι Αθηναίοι τον αιφνιδιασμό των Σπαρτιατών; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

2.  Τὰ πράγματα τῶν ᾿Αθηναίων διεφθαρμένα: Τι σημαίνει η φράση για την έκβαση του 

(Πελοποννησιακού) πολέμου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

3.  Να αξιολογήσετε τη σημασία της ήττας των Αθηναίων. 

4.  Λαμβάνοντας υπόψη σας τη φήμη της ναυτικής δύναμης των Αθηναίων, πώς ερμηνεύετε την επιτυχία 

του Λυσάνδρου, όπως παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ενότητα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

5.  Ποιο ήταν, σύμφωνα με την εξέλιξη των γεγονότων, το βασικό σφάλμα των ηττημένων;  

6.  ἐσήμανε, ἔλαβε, συνέλεξε: Με βάση τα ρήματα αυτά να παρουσιάσετε συνοπτικά τις ενέργειες του 

Λυσάνδρου. 

7.  Να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε τις ενέργειες του Κόνωνα.  

8.  Πόσα πλοία των Αθηναίων σώθηκαν και με ποιο τρόπο; 

9.  Πάραλος: Ποια ήταν η αποστολή της στην αρχαία Αθήνα; 

 

§§ 30-32 

1.  Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύμφωνα με τη διήγηση του Ξενοφώντα σ’ αυτές τις 

παραγράφους;  

2.  Μετά τη νίκη του ο Λύσανδρος συγκαλεί συνέλευση των συμμάχων : α) ποιο ήταν το θέμα της β) με 

ποιες διαδικασίες εξελίχθηκε γ) ποιες αποφάσεις έλαβε; 

3.  ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων : ποιες κατηγορίες διατυπώθηκαν από τους 

συμμάχους των Σπαρτιατών εναντίον των Αθηναίων. Ποια από αυτές τις κατηγορίες νομίζετε ότι έπαιξε το 

σπουδαιότερο ρόλο για τις τελικές αποφάσεις που έλαβε η συνέλευση;  

4.  ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν : πώς κρίνετε τις ενέργειες των Αθηναίων 

εναντίον των αντιπάλων αιχμαλώτων, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 31; 

5.  Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η απόφαση της συνέλευσης των συμμάχων εκδικητική; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

6.  Λύσανδρος δὲ ... ἀπέσφαξεν: Ποια πλευρά του χαρακτήρα του Λυσάνδρου προβάλλεται, κατά τη γνώμη 

σας, στην τελευταία αυτή περίοδο της παραγράφου και γιατί;  

7.  Τι δείχνει, κατά τη γνώμη σας, η φράση ᾐτιάθη μέντοι ... τὰς ναῦς για τη μέθοδο του ιστορικού; 

8.  Ποιες αποφάσεις έλαβε η συνέλευση των συμμάχων για την τύχη του Φιλοκλή και του Αδειμάντου και 

για ποιους λόγους;  

9.  πλὴν Ἀδειμάντου: Ο Αδείμαντος, σύμφωνα με το κείμενό σας, είχε διαφορετική τύχη από τους 

υπόλοιπους Αθηναίους επειδή:  

α) ακολούθησε από την αρχή φιλοσπαρτιατική πολιτική.   β) δε συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις.   

γ) αντιτάχθηκε στην απάνθρωπη μεταχείριση των αιχμαλώτων. δ) δεν ήταν Αθηναίος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, παρ 1-4 

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

[1] ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει 

ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ' αὐτὸν 

ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς 

ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ 

Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον 

δ' εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.  

 

 

 

[2] Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων 

καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς 

τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν 

ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ' οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους 

συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. καταλιπὼν δὲ 

Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν 

Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς 

ἐπεσκεύαζεν.  

 

 

 

 

[3] ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης 

νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ 

Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ 

ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων: ὥστ' ἐκείνης τῆς 

νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας 

πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, 

πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε 

Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες 

πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ 

Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων.  

 

 

 

[4] τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε 

τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη 

εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα 

ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. καὶ 

οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν.  

 

1  Αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, ο 

Λύσανδρος έπλευσε εναντίον του Βυζαντίου και της 

Καλχηδόνας. Και οι κάτοικοι τον υποδέχθηκαν, 

αφού άφησαν ελεύθερους τους φρουρούς των 

Αθηναίων προστατευμένους από σπονδές 

(:συμφωνία). Και όσοι είχαν προδώσει το Βυζάντιο 

στον Αλκιβιάδη τότε έφυγαν στον Πόντο και ύστερα 

στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες. 

 

2 Και ο Λύσανδρος και τους φρουρούς των 

Αθηναίων και όποιον άλλο Αθηναίο έβλεπε κάπου, 

τους έστελνε στην Αθήνα, δίνοντάς τους (: 

παραχωρώντας τους) ασφάλεια μόνο εάν έπλεαν για 

εκεί και όχι αλλού, επειδή γνώριζε ότι όσο 

περισσότεροι συγκεντρωθούν στην πόλη (της 

Αθήνας) και στον Πειραιά, (τόσο) ταχύτερα θα 

υπάρξει έλλειψη εφοδίων. Και αφού άφησε ως 

αρμοστή (:διοικητή) του Βυζαντίου και της 

Καλχηδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος 

απέπλευσε στη Λάμψακο και επισκεύαζε τα πλοία 

του. 

 

3 Στην Αθήνα, όταν έφτασε η Πάραλος μέσα στη 

νύχτα, ανακοινωνόταν η συμφορά και θρήνος δια 

μέσου των μακρών τειχών έφτανε στην πόλη, καθώς 

ο ένας το ανακοίνωνε (:μετέδιδε) στον άλλον.  

Έτσι, εκείνη τη νύχτα κανείς δεν κοιμήθηκε, όχι 

μόνο γιατί θρηνούσαν όσους είχαν χαθεί, αλλά πολύ 

περισσότερο ακόμη τους ίδιους τους εαυτούς τους, 

επειδή νόμιζαν ότι θα πάθουν αυτά που έκαναν 

στους Μηλίους, που ήταν άποικοι των 

Λακεδαιμονίων, αφού τους νίκησαν με πολιορκία, 

και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης 

και της Τορώνης και της Αίγινας και πολλούς 

άλλους από τους Έλληνες. 

 

4 Και την επόμενη μέρα έκαναν συνέλευση ( : 

εκκλησία του δήμου), στην οποία αποφασίστηκε να 

φράξουν με χώμα τα λιμάνια εκτός από ένα και να 

επισκευάσουν τα τείχη και να εγκαταστήσουν 

φρουρές και να προετοιμάσουν σε όλα τα άλλα την 

πόλη για πολιορκία. Και αυτοί ασχολούνταν με αυτά 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 2, 1-4 

§1-2   Μετά τη συντριπτική ήττα των Αθηναίων, κυρίαρχος της πολιτικής κατάστασης είναι ο Λύσανδρος. 

Στόχος του είναι η κατάληψη της Αθήνας. Δε βιάζεται όμως («ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα», 

§1, στην είσοδο του Βοσπόρου). Οι κινήσεις του καταγράφονται στον παρατατικό (§1-2)· επειδή όμως δεν 

είναι απλώς στρατιωτικές αλλά έχουν και πολιτική σκοπιμότητα, εντάσσονται σ' ένα πλαίσιο άλλων 

ενεργειών και κινήσεων· αυτό το πλαίσιο συνθέτουν οι δευτερεύοντες όροι, και κυρίως οι επιρρηματικές 

μετοχές. 

 

§1 τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο   Η Λάμψακος είχε καταληφθεί με έφοδο από τους Σπαρτιάτες· τώρα 

που αποσύρεται ο σπαρτιατικός στόλος από την περιοχή, ο Λύσανδρος εξασφαλίζει την κατοχή της πόλης. 

επιδιώκει να μετατρέψει τη Λάμψακο σε μια σταθερή βάση για τα συμφέροντα της Σπάρτης στην περιοχή 

του Ελλήσποντου. Γι’ αυτό ρυθμίζει την πολιτική κατάσταση στην πόλη διορίζοντας ως κυβερνήτες δέκα 

ολιγαρχικούς (=δεκαρχία), που ήταν άνθρωποι έμπιστοι της Σπάρτης. 

ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα· Οι δύο πόλεις βρίσκονταν σε μια ιδιαίτερα στρατηγική θέση, στην είσοδο 

του Βοσπόρου, και η Σπάρτη έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για τον έλεγχό τους. Επιπλέον η απώλεια των 

δύο πόλεων αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την Αθήνα, αφού αποκλειόταν η δίοδος των εμπορικών 

πλοίων που μετέφεραν σιτάρι. Από την άλλη οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την ισχυρή θέση πλέον στην 

οποία βρίσκεται η Σπάρτη, και προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα, υποδεχόμενοι τους Σπαρτιάτες (οἱ 

δ' αὐτὸν ὑπεδέχοντο).  

καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα : Η τοποθέτηση του αρμοστή 

επιβεβαιώνει την κυριαρχία των Λακεδαιμονίων στην περιοχή. Οι αρμοστές ήταν στρατιωτικοί και πολιτικοί 

άρχοντες που διοικούσαν  τις πόλεις που κατελάμβανε η Σπάρτη 

τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες   Οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας 

παρέδωσαν τις πόλεις τους στον Λύσανδρο, αφού εξασφάλισαν με συμφωνία («σπονδές») ασφαλή 

αποχώρηση για τους άντρες της αθηναϊκής φρουράς. Παρά τη διαφορά του πολιτεύματος ανάμεσα στη 

Σπάρτη και στην Αθήνα και παρά τη βιαιότητα των συγκρούσεων υπήρχαν θεσμοί σεβαστοί από τους 

αντιπάλους, όπως οι σπονδές: αντιπρόσωποι των αντιπάλων κατέληγαν σε συμφωνία που την επισφράγιζαν 

με σπονδές προς τιμήν των θεών, τους οποίους καλούσαν ως μάρτυρες για την τήρησή της. Έτσι, αυτοί που 

αποχωρούσαν μετά από πολιορκία και παράδοση, ήταν ασφαλείς ως προστατευόμενοι των θεών. Ο όρος 

υπόσπονδος αναφέρεται σε ηττημένους που παραδόθηκαν στους νικητές ή σε νεκρούς πολέμου, που οι δικοί 

τους ζήτησαν από τους νικητές άδεια να παραλάβουν τα σώματα για ταφή. 

οἱ δὲ προδόντες· Ο αθηναϊκός στόλος υπό τον Αλκιβιάδη είχε πολιορκήσει το φθινόπωρο του 409 π.Χ. το 

Βυζάντιο, στο οποίο αρμοστής ήταν ο Σπαρτιάτης Κλέαρχος, δυσκολευόταν όμως να πετύχει την εκπόρθησή 

του· σε κάποια όμως απουσία του Λακεδαιμόνιου αρμοστή από την πόλη, πέντε Βυζάντιοι πολίτες μην 

αντέχοντας να βλέπουν το θανατικό που είχε πέσει στην πατρίδα τους εξαιτίας της πείνας, άνοιξαν τη νύχτα 

τις πύλες της πόλης και μπήκαν μέσα οι Αθηναίοι. Οι πέντε εκείνοι πολίτες θεωρήθηκαν ως προδότες, και 

τώρα, με την κατάληψη του Βυζαντίου από τον Λύσανδρο, κατέφυγαν πρόσφυγες πρώτα στον Πόντο κι 

ύστερα στην Αθήνα, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

 

§2 θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι : «ότι πιο γρήγορα θα παρουσιαστεί πλήρης έλλειψη 

τροφίμων». Η Αθήνα, πολιορκημένη από τη στεριά δέκα χρόνια περίπου, ανεφοδιαζόταν με τον εμπορικό 

της στόλο από τη Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο. Με τον έλεγχο του Ελλησπόντου, όμως, Λύσανδρος 

απέκοψε τους θαλάσσιους δρόμους ανεφοδιασμού, και υποχρεώνοντας όσους Αθηναίους έβρισκε να πάνε 

στην Αθήνα επιδεινώσε έτσι το επισιτιστικό πρόβλημα της πολιορκημενης πόλης. 

τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν· Ο Λύσανδρος κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι χωρίς ναυτικό ισχυρό δεν ήταν 

δυνατό να ηττηθεί η Αθήνα και να τελειώσει ο πόλεμος· γι’ αυτό όλες του οι προσπάθειες στράφηκαν από 

την αρχή στο να ναυπηγηθούν τριήρεις και να επανδρωθούν με κατάλληλα πληρώματα. Τώρα επιδιώκει την 

καλύτερη προετοιμασία για την τελική αναμέτρηση. 
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§3   Η καταγραφή των αντιδράσεων στο στρατόπεδο των ηττημένων, μέσα στην πολιορκημένη Αθήνα, 

γίνεται με ανάλογη τεχνική όπως στις 1-2. Η αναγγελία της συμφοράς, οι πρώτες εντυπώσεις δίνονται με 

«κινηματογραφικό» τρόπο, σε χρόνο παρατατικό και με μετοχές ενεστώτα. Οι μετοχές και εδώ 

προσδιορίζουν και δίνουν το βάθος της πρώτης αντίδρασης. 

οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν · Την πορεία της είδησης από το λιμάνι 

του Πειραιά ως την πόλη της Αθήνας καταγράφουν με απαράμιλλο τρόπο οι αλλεπάλληλοι εμπρόθετοι 

προσδιορισμοί. 

οὐδείς ἐκοιμήθη … οὐ μόνον ἀλλὰ … Μηλίους τε … καὶ … καὶ … καὶ … καὶ· Η απόλυτη έκφραση 

(οὐδεὶς ἐκοιμήθη), η δυσοίωνη αντίθεση (οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι 

αὐτοὶ ἑαυτούς) και το πολυσύνδετο σχήμα (Μηλίους τε … καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους 

καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων) αποδίδουν την οδύνη αλλά και τις μαύρες σκέψεις των 

Αθηναίων. 

Μηλίους... Αἰγινήτας   Οι κάτοικοι της Μήλου ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων αλλά έμειναν ουδέτεροι 

κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Οι μικρές πόλεις Ιστιαία (στη βόρεια Εύβοια), Σκιώνη και Τορώνη 

(στη Χαλκιδική) είχαν αποστατήσει από την αθηναϊκή συμμαχία. Η Αίγινα, μικρό κράτος, ισχυρός όμως 

εμπορικός αντίπαλος της Αθήνας, ακολουθούσε πάντα φιλολακωνική πολιτική. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παρακάτω αποσπάσματα από το έργο του Θουκυδίδη, όπου εικονίζονται παραστατικά η αλαζονεία και η 

απανθρωπία των ισχυρών κρατών απέναντι στα μικρά, ανίσχυρα κράτη και κυρίως σε περίοδο πολέμου: α) 

«καὶ οι Ἀθηναῖοι αφού πέρασαν πάλι στην Εὔβοια με στρατηγό τον Περικλή την κατέστρέψαν όλη, καὶ 

αφού έδιωξαν από τα σπίτια τους τους κατοίκους της Ιστιαίας, κατέλαβαν τη γη τους .(Θουκ. 1,114) β) «Το 

ίδιο καλοκαίρι οι Αθηναίοι, αφού  κατέλαβαν τη Σκιώνη, σκότωσαν τους ενήλικους άνδρες και πούλησαν ως 

δούλους τα παιδιά και τις γυναίκες και τη γη τους την παρέδοσαν στους Πλαταιείς»(Θουκ. 5, 32) γ) «οι 

Αθηναίοι σκότωσαν όσους ενήλικους Μηλίους συνέλαβαν και πούλησαν ως δούλους τα παιδιά και τις 

γυναίκες και εγκατέστησαν αργότερα στη Μήλο πεντακόσιους ἀποίκους»(Θουκ. 5, 116) 

 

§4 Τῇ δ' ὑστεραίᾳ...   Την επόμενη μέρα όμως, συγκαλείται η Εκκλησία του Δήμου και παίρνει έκτακτα 

μέτρα. Μετά τις πρώτες εντυπώσεις οι Αθηναίοι συνέρχονται και δραστηριοποιούνται. Η χρήση των 

απαρεμφάτων, με το πολυσύνδετο «ἔδοξε... ἀποχῶσαι... καὶ εὐτρεπίζειν, καὶ... ἐφιστάναι, καὶ... 

παρασκευάζειν», που δηλώνουν τις αποφάσεις της Εκκλησίας, αποδίδουν τη δραστηριότητα μετά την 

απελπισία και τον θρήνο. 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ᾗ ἔδοξε...   Τις αποφάσεις τις πήρε το σύνολο των πολιτών, η Εκκλησία, που ήταν το 

κύριο νομοθετικό όργανο της Αθηναϊκής δημοκρατίας και αποφάσιζε, μετά από εισηγήσεις των βουλευτών 

και άλλων πολιτικών, για όλα τα σημαντικά θέματα (αποφάσιζε για πόλεμο ή ειρήνη, ενέκρινε ή απέρριπτε 

νόμους και άρχοντες, δίκαζε υποθέσεις ιεροσυλίας, προδοσίας, εξοστρακισμού κ.α.)... Σε αυτή συμμετείχαν 

όλοι οι Αθηναίοι πολίτες ηλικίας άνω των 21 ετών. Οι συνελεύσεις της διακρίνονταν σε τακτικές και 

έκτακτες. Οι συνεδριάσεις γίνονταν συνήθως στο λόφο της Πνύκας, απέναντι από την Ακρόπολη. Τα 

επίσημα κείμενα των αποφάσεων της Εκκλησίας άρχιζαν με τη φράση: «ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ». 

τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς: Τα λιμάνια της Αθήνας ήταν πέντε : α). του Φαλήρου (Φαληρικός 

όρμος) β). της Μουνιχίας (σημερινό Τουρκολίμανο), γ). της Ζέας (σημερινό Πασαλιμάνι), δ) του Πειραιῶς ή 

το Εμπόριον και ε). του Κανθάρου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2, 1-4 

 

§§ 1-2 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος μετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταμούς και ποιος είναι ο 

σκοπός των ενεργειών του αυτών; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας αναφέροντας συγκεκριμένα χωρία 

του κειμένου.  

2. Α)Με ποιο τρόπο έγινε μεταβολή πολιτεύματος στο Βυζάντιο και τη Χαλκηδόνα; Β) Για ποιους λόγους 

νομίζετε ότι οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας ὑπεδέχοντο το Λύσανδρο; 

3. Τι απέγιναν οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας που δεν συμφώνησαν με την παράδοση της 

πόλης τους στο Λύσανδρο;  

4. ὑποσπόνδους ἀφέντες:Πώς συμπεριφέρθηκε ο Λύσανδρος στους Αθηναίους φρουρούς του Βυζαντίου και 

της Καλχηδόνας και προς όποιον άλλο Αθηναίο συναντούσε και γιατί;  

5. Ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα τους Αθηναίους από τις πόλεις που κυρίευε ή από όπου τους έβρισκε. 

Ποια ήταν η πρόφαση και ποια η πραγματική αιτία της ενέργειάς του αυτής; 

6. Ποια αξία είχαν για τους αρχαίους Έλληνες οι σπονδές και πόσο λαμβάνονται υπόψη στα γεγονότα που 

εξιστορούνται στο συγκεκριμένο κείμενο; 

7. Μπορείτε να υποθέσετε τι κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα μετά τη νίκη του Λυσάνδρου στους 

Αιγός Ποταμούς; Να διατυπώσετε την άποψή σας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η πόλη ήταν ήδη 

πολιορκημένη από τους Σπαρτιάτες. 

8. Τι ρόλο έπαιζε η σιτοδεία (η έλλειψη τροφίμων) στην πολιορκία πόλεων κατά τη διάρκεια ενός πολέμου; 

Να εντοπίσετε το σημείο του κειμένου που συνδέεται με αυτό και να δώσετε ένα (τουλάχιστον) παρόμοιο 

παράδειγμα από τη νεότερη ελληνική ιστορία. 

9. Ποια σημασία, κατά τη γνώμη σας, είχε η επισκευή των πλοίων από το Λύσανδρο στη Λάμψακο; 

10. Νομίζετε ότι ο Λύσανδρος επέδειξε σκληρή στάση απέναντι στους Αθηναίους φρουρούς του Βυζαντίου 

και της Καλχηδόνας και απέναντι σε όλους τους Αθηναίους που συναντούσε; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: φεύγω, ἀποπέμπω, καταλείπω, ἀποπλέω, γίγνομαι. 

3.  ἔφυγον, ἴδοι: Να γράψετε τα ρήματα στη σωστή θέση του πίνακα που σας δίνεται και να συμπληρώσετε 

τα κενά στην ίδια φωνή.  

 Αόριστος β΄  

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

β΄ εν.         

γ΄ εν.         

β΄ πληθ.         

γ΄ πληθ.         

 

2. ἄστυ, ἁρμοστήν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των λέξεων στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να βρείτε πώς προσδιορίζεται ο χρόνος στο κείμενο και να εντάξετε κάθε περίπτωση στον παρακάτω 

πίνακα. 

Επίρρημα Χρονική μετοχή Χρονικές προτάσεις 

   

   

   

   

 

2.  Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των όρων που 

δίνονται: 
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 ἐκεῖσε:   επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει ………… 

 αὐτός:   είναι ……………………… στο ……………………… 

 Βυζαντίου:   είναι γενική ……………………  ………………… 

 ἀσφάλειαν:   είναι …………………… στο ………………………… 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της αρ-χαίας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.  

Λέξεις  Ουσιαστικά  Επίθετα  

προδόντες    

συλλεγῶσιν    

κατεστήσατο    

ναῦς    

ὑπεδέχοντο    

2. ὑποσπόνδους, ἔφυγον, εἰδώς, συλλεγῶσιν, καταλιπών, κατεστήσατο, ὑπεδέχοντο, ἔφυγον, εἰδώς, 

ἄστυ: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας 

για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

3. αφετηρία, επίδοση, είδηση, σύλλογος, εφαρμόζω, ανάδοχος, φυγάς, προδότης, παρουσία, ναυτικός: 

Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική 

συγγένεια.  

 

§§ 3-4 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Πώς έφτασε στην πόλη της Αθήνας η είδηση της συντριβής των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς; 

Να συγκρίνετε τον τρόπο μετάδοσης της είδησης με τους σύγχρονους τρόπους μετάδοσης ειδήσεων και 

πληροφοριών. 

2.  Τι σήμαινε (ποιες συνέπειες μπορούσε να έχει) για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της 

ναυτικής τους δύναμης στους Αιγός Ποταμούς; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

3.  Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση των Αθηναίων στην αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους 

δύναμης στους Αιγός Ποταμούς; Γιατί αντέδρασαν έτσι; Με ποιες λέξεις ή φράσεις δηλώνεται; 

4.  οὐδεὶς ἐκοιμήθη: Ποια εντύπωση δημιουργεί στον αναγνώστη η φράση αυτή; 

5.  Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι ξεπέρασαν πολύ γρήγορα τον αρχικό πανικό τους από την είδηση της 

καταστροφής; Από πού φαίνεται αυτό; 

6.  ἐκκλησίαν ἐποίησαν: Πώς κρίνετε την ενέργεια αυτή των Αθηναίων; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

7.  Ποια μέτρα πήραν οι Αθηναίοι προκειμένου να προστατευθούν μετά την ήττα τους στους Αιγός 

Ποταμούς και πώς κρίνετε τα μέτρα αυτά; 

8.  οἷα ἐποίησαν : Σε ποιους Έλληνες είχαν συμπεριφερθεί με σκληρό τρόπο οι Αθηναίοι και πώς τους 

κρίνετε γι’ αυτό;  

9.  οἷα ἐποίησαν : Πώς αξιολογούν τώρα, μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς, οι Αθηναίοι τη 

συμπεριφορά τους απέναντι σε πολλούς ΄Ελληνες κατά τη διάρκεια του πολέμου και ποιες συνέπειες 

εκτιμούν ότι θα υποστούν; Να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας, αφού λάβετε υπόψη σας τον τρόπο που 

αντιδρούν στην αναγγελία της καταστροφής.  

10.  Με ποιους λεκτικούς τρόπους επιτυγχάνει να παρουσιάσει ο Ξενοφών το ψυχολογικό κλίμα που 

δημιουργήθηκε στην Αθήνα και τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Αθηναίοι μετά την αναγγελία της 

ήττας τους στους Αιγός ποταμούς; Να τους σχολιάσετε δείχνοντας αν επιβεβαιώνουν ή όχι το χαρακτηρισμό 

του ύφους του ως «δημοσιογραφικού» (βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου, σ. 32 και σχόλια, σ. 69).   

11.  Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε, με βάση το κείμενο, το περιεχόμενο των προτάσεων 

σημειώνοντας Σωστό   ή  Λάθος 

α) Η είδηση της ήττας των Αθηναίων έφτασε πρώτα στην Αθήνα και κατόπιν στον Πειραιά. 

β) Οι Αθηναίοι μόλις πληροφορήθηκαν την ήττα τους αποφάσισαν να γκρεμίσουν αμέσως τα τείχη της 

πόλης τους.  

γ) Οι Αθηναίοι δέχτηκαν από την αρχή με ψυχραιμία την είδηση της ήττας τους.  

δ) Οι Αθηναίοι μετά την ήττα τους περίμεναν παθητικά την εξέλιξη των γεγονότων. 

ε)  Οι πρώτες ενέργειες των Αθηναίων μετά την ήττα τους αποφασίστηκαν στην εκκλησία του δήμου. 

στ) Οι Αθηναίοι είχαν φερθεί σε όλους τους Έλληνες πάντοτε καλά, γι’ αυτό δεν πανικοβλήθηκαν από 

την ήττα τους. 
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ζ) Ο θρήνος στην Αθήνα ήταν μόνο για τους νεκρούς του πολέμου. 

η) Οι Αθηναίοι είχαν υποτάξει με πολιορκία τους Μηλίους. 

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 
1.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ουσιαστικά γ΄ κλίσης και να τα μεταφέρετε στην ονομαστική ενικού.  

2.  οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ  

ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν: Να ξαναγράψετε το χωρίο μεταφέροντας τους κλιτούς τύπους 

στον ενικό αριθμό εκτός από τη λέξη οἷα.   

3.  Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το σωστό: 

 ἀφικομένης:  είναι μετοχή ενεστώτα / μετοχή αορίστου β΄  

 πείσεσθαι:   είναι απαρέμφατο μέλλ. του πείθομαι / του πάσχω 

 ἀπολωλότας:  είναι μετοχή ενεστώτα / μετοχή παρακειμένου  

 Αἰγινήτας:  είναι ουσιαστικό πρώτης / τρίτης κλίσης 

 πολύ:  είναι επίθετο / επίρρημα  

 πλήν:  είναι επίρρημα / καταχρηστική πρόθεση 

4.  Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι στους άλλους χρόνους: 

Ενεστώς νομίζοντες Παραγγέλλων  Παρασκευάζειν 

Μέλλων     

Αόριστος   ἀφικομένης  

Παρακείμενος     

5.  ἔδοξε: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα και του αορίστου. 

6. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις αντωνυμίες του κειμένου : 

Αντωνυμία Είδος αντωνυμίας Γένος Αριθμός Πτώση 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο συντακτικός ρόλος των όρων που 

δίνονται. 

 τῆς Παράλου: είναι ..................... στο ἀφικομένης 

 ἀφικομένης: είναι ......................... μετοχή και γενική .................... 

 νυκτός: είναι γενική του ......................... 

 τῷ ἑτέρῳ: είναι ........................................ στο ................................ 

 οἷα:  είναι ......................................................... του ἐποίησαν 

 πολιορκίᾳ: είναι δοτική του ..................... 

 τῇ ὑστεραίᾳ: είναι δοτική του ..................... 

 τὰ τείχη: είναι .................... στο εὐτρεπίζειν. 

2.  Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στον προσδιορισμό της 

συντακτικής θέσης των όρων που δίνονται: 

 ὥστ’ ἐκείνης ... νομίζοντες: είναι κύρια / δευτερεύουσα πρόταση 

 πολύ: είναι επιθετ. / επιρρημ. προσδιορ. 

 ἀποίκους: είναι επιθ. προσδ. / κατηγ. στο υποκ. του ὄντας 

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου
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 τῶν ῾Ελλήνων:   είναι γεν. κτητ. / γεν. διαιρ. από το πολλούς 

 πάντα:  είναι κατηγορημ. / επιθετ. προσδ. στο τἆλλα 

 ἀποχῶσαι:  είναι υποκείμενο / αντικείμενο του ἔδοξε 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις 
  

1. 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. ἁρμοστής  

2. φρουρὸς  

3. ἔνδεια  

4. οἶδα  

5. συλλέγω  

 

α) συνάγω  

β) ἔλλειψις  

γ) διοικητής  

δ) ὁρῶ  

ε) κίνδυνος  

στ) φύλαξ  

ζ) ἐπίσταμαι 

2. συλλέγω, ἀποπλέω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦμαι, διήκω: Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις στα 

συνθετικά τους. 

3. ἀπέπεμπεν, πλέουσιν, ἐπεσκεύαζεν, ἁρμοστήν, νομίζοντες, ἀφικομένης, παραγγέλλων, ἐκοιμήθη, 

πενθοῦντες, πείσεσθαι, εἰδώς, ἄστυ, συμφορά, ἀποίκους, πολιορκίᾳ: Να γράψετε από μία ομόρριζη 

λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις 

του κειμένου.  

4. παράδοση, προάστιο, απώλεια, ευπάθεια, ουσιαστικός, προπομπός, ανεπιτήδειος, πένθος, 

εκποίηση, επικράτηση: Να συνδέσετε τις λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν 

ετυμολογική συγγένεια.  

5. φρουρός, συμφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, παρ.16-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 [16] τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς 

ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν 

πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ 

πίστεως ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ 

τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι 

ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις 

λέγοι ὁμολογήσειν.  

 

 

 

 

 

[17] ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι 

εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν 

ἐρωτῷτο ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ ταῦτα 

ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ 

δέκατος αὐτός.  

 

 

[18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα 

μετ' ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα 

Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους 

κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.  

 

 

[19] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν 

Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον 

ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι 

καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ' ἧκον, ἐκκλησίαν 

ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι 

μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ 

σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ' ἐξαιρεῖν.  

 

 

 

[20] 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.  

 

 

16 Και καθώς έτσι είχε η κατάσταση, ο Θηραμένης 

είπε στην εκκλησία του δήμου ότι, αν θέλουν να τον 

στείλουν στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει γνωρίζοντας 

αν οι Λακεδαιμόνιοι επιμένουν για τα τείχη (την 

κατεδάφιση των τειχών), επειδή θέλουν να 

υποδουλώσουν την πόλη ή ως εγγύηση. Και αφού τον 

έστειλαν, παρέμενε κοντά  στο Λύσανδρο για τρεις 

μήνες και περισσότερο, περιμένοντας πότε οι Αθηναίοι 

επρόκειτο να συμφωνήσουν με ο,τιδήποτε τους έλεγε 

(: πρότεινε) κανείς (δηλ. με οποιονδήποτε όρο για την 

παράδοσή τους) εξαιτίας της παντελούς έλλειψης 

σιταριού (:τροφίμων).  

 

17 Και όταν επέστρεψε τον τέταρτο μήνα, ανακοίνωσε 

στην εκκλησία του δήμου ότι ο Λύσανδρος τον 

κρατούσε ως τότε κι έπειτα τον διέταξε να πάει στη 

Σπάρτη
. 
 γιατί δεν ήταν αρμόδιος, για αυτά που τον 

ρωτούσε, αλλά οι έφοροι. Μετά από αυτά εξελέγη 

πρεσβευτής για τη Σπάρτη με απόλυτη εξουσία μαζί με 

άλλους εννέα. 

 

18 Και ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους μαζί με 

άλλους Λακεδαιμονίους τον Αριστοτέλη, που ήταν 

Αθηναίος εξόριστος, για να τους ανακοινώσει ότι 

απάντησε στον Θηραμένη πως εκείνοι είναι αρμόδιοι 

για θέματα ειρήνης και πολέμου.  

 

19 Ο Θηραμένης και οι άλλοι πρεσβευτές, μόλις 

έφτασαν στη Σελλασία, όταν ερωτήθηκαν με ποιο 

σκοπό είχαν φτάσει, είπαν ότι είχαν φτάσει με 

απόλυτη εξουσία για ειρήνη. Μετά από αυτά οι έφοροι 

διέταξαν να τους καλέσουν (στην πόλη της Σπάρτης). 

Και όταν πήγαν, συγκάλεσαν συνέλευση, στην οποία 

οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι κυρίως, αλλά και πολλοί 

άλλοι από τους Έλληνες, αντιπρότειναν να μη 

συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά να τους 

αφανίσουν. 

20 Οι Λακεδαιμόνιοι όμως αρνήθηκαν να 

εξανδραποδίσουν πόλη ελληνική, που είχε κάνει 

μεγάλο καλό στους μέγιστους κινδύνους που είχαν 

βρει την Ελλάδα, αλλά σκόπευαν να κάνουν ειρήνη 

υπό τον όρο, αφού κατεδαφίσουν (οι Αθηναίοι) τα 

μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και παραδώσουν 

τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και επιτρέψουν την 

επιστροφή των εξορίστων, έχοντας τους ίδιους 

εχθρούς και φίλους, να ακολουθούν τους Σπαρτιάτες 

και στη γη και στη θάλασσα, οπουδήποτε και αν 

οδηγούνται.  
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 [21] 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.  

 

 

[22] 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.  

 

 

[23] μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν 

Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη 

κατέσκαπτον ὑπ' αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, 

νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας. 

21 Και ο Θηραμένης και οι πρεσβευτές που ήταν μαζί 

του μετέφεραν αυτά στην Αθήνα. Καθώς αυτοί 

εισέρχονταν (στην Αθήνα), κόσμος πολύς τους 

περικύκλωνε, επειδή φοβόταν μήπως επέστρεψαν 

άπρακτοι
.
 γιατί δεν χωρούσε άλλη αναβολή εξαιτίας 

του πλήθους των νεκρών από το λιμό.  

 

22 Και την επομένη ανακοίνωσαν οι πρεσβευτές με 

ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι θα υπέγραφαν την 

ειρήνη. Και εξ ονόματός τους μιλούσε ο Θηραμένης, 

λέγοντας ότι πρέπει να υπακούσουν στους Σπαρτιάτες 

και να κατεδαφίσουν τα τείχη. Και επειδή μερικοί 

διαφώνησαν, πολύ περισσότεροι όμως επιδοκίμασαν, 

αποφασίστηκε να δεχθούν την ειρήνη.  

 

23 Μετά από αυτά κατέπλευσε και ο Λύσανδρος στον 

Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν και άρχισαν να 

κατεδαφίζουν τα τείχη με μεγάλη προθυμία υπό τους 

ήχους των αυλών των αυλητρίδων, πιστεύοντας ότι 

εκείνη η ημέρα ήταν η αρχή της ελευθερίας για την 

Ελλάδα.
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Φιλολογικόν Ιστολόγιον



ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.18 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Γενικό Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο, 2018-2019 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 2,16-23 

§16-23 : Μετά την ήττα στους Αιγός ποταμούς και την επικείμενη παράδοση της Αθήνας, η κατάσταση δεν είναι 

τόσο απλή όσο φαίνεται· από τη μια μεριά οι νικημένοι και απ' την άλλη οι νικητές, οι Σπαρτιάτες και οι 

σύμμαχοι τους. Μέσα στην Αθήνα υπάρχουν εκείνοι που αποκρούουν οποιονδήποτε συμβιβασμό, εκείνοι που 

δέχονται τον συμβιβασμό με διαφοροποιήσεις ως προς τους όρους αλλά και εκείνοι που χαίρονται για την ήττα 

(βλ. και §22). Στο στρατόπεδο των νικητών άλλοι θέλουν την πλήρη συντριβή της Αθήνας και άλλοι έχουν τους 

λόγους τους να είναι μετριοπαθέστεροι (§19-20). Αν συνυπολογισθούν και οι προσωπικές φιλοδοξίες ή τα 

συμφέροντα διαφόρων από τους πρωταγωνιστές, δημιουργείται ένα περίπλοκο «πολιτικό σκηνικό», το οποίο 

επιτρέπει να δούμε η (σχετικά) απλή αφήγηση του συγγραφέα. Η εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον ως προς τους 

διαδικαστικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς εκβιασμούς σε βάρος αυτών που βρίσκονται σε ασθενέστερη 

θέση, είχε διαμορφωθεί έτσι, ώστε να μας θυμίζει πρόσφατα γεγονότα σε πολλές περιοχές της γης. 

[Ολόκληρο το απόσπασμα κυριαρχείται από διπλωματική/διαπραγματευτική δραστηριότητα. Ο Ξενοφών 

αποδίδει τις επίπονες διαπραγματευτικές προσπάθειες με ποικίλους ρηματικούς τύπους: λέγω / ὁμολογῶ / 

ἀπαγγέλλω / κελεύω / ἐρωτῶ / ἀποκρίνομαι / καλῶ / ἀντιλέγω / φημί / προηγορῶ / συνεπαινῶ. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι στην §16 οι μισές περίπου λέξεις της παραγράφου είναι ρηματικοί τύποι, με τους οποίους προβάλλονται 

τα επιχειρήματα του Θηραμένη.] 

 

§16 -17 

τοιούτων δε όντων : Η κατάσταση των Αθηναίων είναι απελπιστική, καθώς οι Σπαρτιάτες τους πολιορκούν  από 

ξηρά και θάλασσα. Δεν έχουν πιά ούτε πλοία ούτε συμμάχους και υποφέρουν από το συνωστισμό και την 

έλλειψη τροφίμων. Στην αρχή οι Αθηναίοι απορρίπτουν κάθε σκέψη για συμβιβασμό, όμως η λιμοκτονία και η 

γενική αποθάρρυνση τους υποχρεώνουν να προτείνουν να γίνουν σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων κρατώντας τα 

Μακρά Τείχη και τον Πειραιά. O Σπαρτιάτης βασιλιάς Άγις στέλνει τους Αθηναίους αντιπροσώπους στη Σπάρτη, 

για να διαπραγματευτούν με τους εφόρους. Εκείνοι τους διώχνουν λέγοντάς τους ότι, αν θέλουν πραγματικά 

ειρήνη, να λογικευτούν και τότε να ξανάρθουν (βλ. περίληψη παρ. 5-15).  

Θηραμένης : Ο Θηραμένης, μετριοπαθής ολιγαρχικός και φίλος της Σπάρτης, προθυμοποιείται να αναλάβει τις 

διπλωματικές επαφές με τους Λακεδαιμόνιους. Είναι προφανές από τις ενέργειές του ότι εξυπηρετεί περισσότερο 

τα συμφέροντα της Σπάρτης και των ολιγαρχικών φιλολακώνων Αθηναίων (βλ. και πιο κάτω). 

ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν : Οι Σπαρτιάτες ανέκαθεν ήταν αντίθετοι στην οικοδόμηση των αθηναϊκών τειχών. 

Όταν οι Αθηναίοι ανήγειραν τα μακρά τείχη αμέσως μετά τον τερματισμό των Περσικών πολέμων (478 π.Χ.), οι 

Σπαρτιάτες αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η ισχυρή αθηναϊκή οχύρωση ισχυροποιεί την Αθήνα και απειλεί 

τη δική τους ασφάλεια. Γι’αυτό βασικός όρος για την παράδοση της Αθήνας ήταν η κατεδάφιση των τειχών της. 

Η σημασία που είχαν τα τείχη για τους Αθηναίους φαίνεται και από το εξής επεισόδιο όπως το παραδίδει ο 

Πλούταρχος: « … λένε ότι κάποιος από τους νέους δημαγωγούς, ο Κλεομένης, ρώτησε (το Θηραμένη) αν 

τολμάει να λέει και να πράττει τα αντίθετα από το Θεμιστοκλή, θέλοντας να παραδώσει τα τείχη στους 

Λακεδαιμονίους, τα οποία παρά τη θέληση των Λακεδαιμονίων (ο Θεμιστοκλής) ανύψωσε. Εκείνος, απάντησε 

«Εγώ λοιπόν, παλληκαράκι μου, δεν κάνω τίποτε αντίθετο προς το Θεμιστοκλή· γιατί κι εκείνος τα ίδια τείχη τα 

ύψωσε για τη σωτηρία των πολιτών κι εμείς για τη σωτηρία τους θα τα γκρεμίσουμε, κι αν τα τείχη έκαναν 

ευτυχισμένες τις πόλεις, η πιο δυστυχισμένη απ' όλες θα ήταν η Σπάρτη που είναι ατείχιστη». (Πλουτάρχου, 

Λύσανδρος, κεφ. 14). 

διέτριβε τρεῖς μῆνας καὶ πλείω : Ο Θηραμένης διέτριβε (καθυστερούσε) κοντά στον Λύσανδρο και σε 

συνεννόηση με αυτόν, ώσπου να εξαντληθούν οι πολιορκημένοι συμπολίτες του Αθηναίοι να αναγκαστούν να 

παραδοθούν με οποιουσδήποτε. Μετά από τέσσερις μήνες δικαιολογήθηκε ότι ο Λύσανδρος τον είχε 

κατακρατήσει (κατέχοι, 17). Άλλες αρχαίες πηγές, όμως, δικαιολογούν την καθυστέρηση του Θηραμένη 

δίδοντας ερμηνείες που δεν ευσταθούν (αναφέρονται, για παράδειγμα, στην ελπίδα για ένα πιθανό θάνατο του 

άρρωστου βασιλιά της Περσίας, κάτι που θα αποδυνάμωνε τη Σπάρτη, στην αναμονή του Λύσανδρου για 

σχετική απάντηση από το μαντείο των Δελφών, στις μακρές συζητήσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περίπλοκες 

συνθήκες). Η στάση του ολιγαρχικού και φιλολάκωνα Θηραμένη ήταν ασφαλώς προδοτική. Στη συνέχεια, 
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άλλωστε, ο Θηραμένης ανταμείφθηκε για τη βοήθεια που προσέφερε στη Σπάρτη και ήταν ένας από τους 

Τριάκοντα Τυράννους. 

ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός :  ο «πρεσβευτὴς αὐτοκράτωρ» οριζόταν σε 

εξαιρετικά δύσκολες πρεσβευτικές αποστολές και είχε απόλυτη εξουσία να διαπραγματευθεί «εν λευκώ», χωρίς 

τη συγκατάθεση της Εκκλησίας του Δήμου ή των άλλων αρχόντων της Αθήνας. 

§18 τοῖς ἐφόροις : Οί έφοροι ήταν πέντε αιρετοί αξιωματούχοι της Σπάρτης με ετήσια θητεία και ευρύτατες 

δικαιοδοσίες, η «Κυβέρνηση» της Σπάρτης. Αυτοί συγκαλούσαν την Απέλλα, εκτελούσαν τις αποφάσεις της, 

διαπραγματεύονταν με τους ξένους πρέσβεις , εφάρμοζαν την ξενηλασία, δίκαζαν σοβαρές υποθέσεις, φρόντιζαν 

για την αγωγή των εφήβων κλπ 

Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα : Ο Λύσανδρος, στην εμπιστευτική αποστολή προς την κυβέρνηση της 

χώρας του, προς τους «ἐφόρους», συμπεριλαμβάνει και ένα Αθηναίο εξόριστο ολιγαρχικό. Ο Αριστοτέλης θα 

εξυπηρετούσε με μεγαλύτερη προθυμία τα συμφέροντα της Σπάρτης παρά της πατρίδας του. Αργότερα μάλιστα 

έγινε , όπως και ο Θηραμένης ,ένας από τους Τριάκοντα τυράννους. 

[Σ' αυτήν την παράγραφο είναι χαρακτηριστική η ελευθερία της ελληνικής γλώσσας ως προς την τοποθέτηση 

των λέξεων μέσα σε κάθε πρόταση. Το πλούσιο κλιτικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής διευκόλυνε αυτήν την 

ευλυγισία.] 

§19 Σελλασία : Μεθοριακή πόλη με μεγάλη στρατηγική σημασία, στα βόρεια της Λακωνικής. Η δεκαμελής 

αποστολή των Αθηναίων αφού δέχθηκε τον έλεγχο στη Σελλασία για το λόγο της άφιξής της, έφτασε στη Σπάρτη 

ύστερα από πρόσκληση των εφόρων. 

ἐκκλησίαν ἐποίησαν : Οι έφοροι συγκάλεσαν στη Σπάρτη συνέδριο, στο οποίο παρευρίσκονταν οι εκπρόσωποι 

της Πελοποννησιακής συμμαχίας, για να αποφασίσουν από κοινού για την τύχη της Αθήνας. 

ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, 

ἀλλ' ἐξαιρεῖν: Ο εμφύλιος σπαραγμός τόσο είχε εξάψει τα πάθη, ώστε η μία πόλη ζητούσε να αφανίσει την άλλη. 

Η έχθρα κατά των Αθηναίων, ιδιαίτερα, από πολλές ελληνικές πόλεις – ακόμη και από πρώην φιλικές και 

συμμαχικές προς την Αθήνα – ήταν απροσμέτρητη Η Κόρινθος και η Θήβα, μαζί με τη Σπάρτη, ήταν οι 

μεγαλύτεροι αντίπαλοι της Αθήνας. Η Κόρινθος, πόλη εμπορική, ήταν σε οικονομικό ανταγωνισμό με την 

Αθήνα, η ισχυρότερη ολιγαρχική δύναμη μετά τη Σπάρτη και σταθερός σύμμαχός της. Οι Θηβαίοι πάλι ήταν 

άσπονδος εχθρός της Αθήνας, γιατί ένιωθαν ότι απειλούνταν από την επεκτατική πολιτική της. Έτσι, είχαν 

σοβαρούς λόγους να μισούν θανάσιμα την Αθήνα και να ζητούν επίμονα την καταστροφή της και τον 

εξανδραποδισμό της, που άλλωστε θα τους έδινε τη δυνατότητα να αυξήσουν τη δική τους ισχύ.  

§20 :  

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις 

κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι : Αξοσημείωτη είναι η μεγαλοψυχία που έδειξαν οι Λακεδαιμόνιοι προς την 

ηττημένη Αθήνα, αν και τους είχε καταφέρει καίρια πλήγματα στη διάρκεια του πολέμου, και αναμφίβολα είχε 

γεννήσει μέσα τους απύθμενο μίσος και εχθρότητα. Ο οίκτος και η επιείκεια επιδεικνύονται, βέβαια, όχι σε 

άτομα, αλλά σε ολόκληρη την πόλη. Ο Ξενοφών αναφέρει εδώ ότι οι Λακεδαιμόνιοι έλαβαν υπόψη τους τη 

συμβολή της Αθήνας στην απόκρουση των Περσών και τη διατήρηση της ελευθερίας των Ελλήνων (μέγα ἀγαθὸν 

εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι). Δεν αποκλείεται ωστόσο οι Λακεδαιμόνιοι να 

είδαν εκείνες τις ώρες πιο μακριά από όσο έβλεπαν οι εκδικητικοί σύμμαχοί τους και δεν κατέστρεψαν την 

Αθήνα. Είναι πιθανό η Σπάρτη να φοβόταν ότι η πλήρης αποδυνάμωση της Αθήνας θα ισχυροποιούσε τη Θήβα, 

που θα αμφισβητούσε, έτσι, τη σπαρτιατική ηγεμονία. Επίσης, οι Σπαρτιάτες υπολόγισαν ίσως ότι σε μια πιθανή 

νέα εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας η Αθήνα θα ήταν απαραίτητος σύμμαχος. Ίσως, τέλος, η 

πνευματική αίγλη της Αθήνας τους συγκράτησε από μια τόσο βάρβαρη και ανόσια πράξη εναντίον της.  

Η αξία της «συγχώρεσης» και της «συγγνώμης» προβάλλεται κατ’ επανάληψη στα Ελληνικά του Ξενοφώντα, 

και φαίνεται ότι αποτελεί βασική ανθρώπινη αξία για τον συγγραφέα. [Μετά το τέλος του αδελφοκτόνου 

πολέμου και την πτώση των Τριάκοντα Τυράννων, μάλιστα, οι Αθηναίοι δημοκρατικοί χορηγούν γενναιόδωρα 

αμνηστία, στους άσπονδους εχθρούς της δημοκρατίας, ξεχνώντας και συγχωρώντας τα ολέθρια κρίματά τους· οι 

Αθηναίοι, πάλι, αργότερα  λησμονούν όσα δεινά υπέστησαν από τους Λακεδαιμόνιους και αναλογιζόμενοι την 
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επιείκεια που επέδειξαν αυτοί προς την πόλη τους στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, συμμερίζονται τη 

δύσκολη θέση της Σπάρτης μετά τη μάχη στα Λεύκτρα και αποφασίζουν να τεθούν στο πλευρό της.] 

ἀλλ' ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ' ᾧ …ὅποι ἂν ἡγῶνται : οι όροι που οι Λακεδαιμόνιοι έθεσαν για τη σύναψη ειρήνης 

ήταν οι εξής : α. κατεδάφιση των μακρών τειχών και του τείχους του Πειραιά, β. παράδοση όλου του στόλου 

εκτός από δώδεκα πλοία γ. επιστροφή όλων των πολιτικών εξορίστων, δ. αποδοχή των ίδιων εχθρών και φίλων 

με τους Λακεδαιμονίους ε. αναγνώριση της ηγεμονίας και της πρωτοπορίας της Σπάρτης αλλά και συμπόρευση 

μαζί της σε κάθε εκστρατεία. Ο Ξενοφών έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα, για να 

ενσωματώσει τους όρους του κειμένου της συνθήκης μέσα στην αφήγησή του έτσι, ώστε να διακρίνεται μια 

διαβάθμιση ανάμεσα στον βασικό και στους κάπως δευτερεύοντες όρους. Ο κύριος όρος δηλώνεται με ένα 

απαρέμφατο (ἕπεσθαι), οι προκαταρκτικοί όροι με τέσσερις μετοχές (καθελόντας, παραδόντας, καθέντας, 

νομίζοντας). 

§ 21-22 : 

εἰσιόντας δ' αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς…τῷ λιμῷ. :  ο Ξενοφών τονίζει την αγωνία των εξουθενωμένων 

Αθηναίων για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Η πόλη δεν άντεχε άλλο, ο πλήρης αποκλεισμός της και οι 

καθυστερήσεις είχαν οδηγήσει σε απόγνωση τους Αθηναίους. 

§22-23  

ἀντειπόντων· Σύμφωνα με μαρτυρία του Λυσία σηκώθηκαν μερικοί στρατηγοί και ταξίαρχοι καθώς και μερικοί 

πολίτες, και ισχυρίστηκαν ότι αυτοί μπορούσαν να πετύχουν καλύτερους όρους ειρήνης· ο Λυσίας μάλιστα 

προσθέτει ότι ο Θηραμένης και οι δικοί του έμαθαν ποιοι αντιτάσσονταν στη συνθηκολόγηση, και φρόντισαν να 

συλληφθούν και να φυλακιστούν, πριν αρχίσει η συνεδρίαση της εκκλησίας του δήμου. 

Λύσανδρος … Πειραιᾶ· Πιθανότατα η Αθήνα παραδόθηκε τον Μάρτιο του 404 π.Χ., έξη μήνες μετά τη 

ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς. 

υπ' αύλητρίδων : Οι Λακεδαιμόνιοι και οι ολιγαρχικοί Αθηναίοι κατά την κατεδάφιση των τειχών, για να 

πανηγυρίσουν «μετά μουσικής» τη νίκη τους κάλεσαν αυλητρίδες, όπως γινόταν στα συμπόσια!  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, 2, 16-23 

 

§§ 16-17 

 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι … ἢ πίστεως ἕνεκα. : Ποιος ήταν ο σκοπός της (πρώτης) αποστολής του 

Θηραμένη στο Λύσανδρο, όπως παρουσιάζεται από τον ίδιο στην εκκλησία του δήμου;  

2.  πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι (ενν. οἱ Λακεδαιμόνιοι) περὶ τῶν τειχῶν 

ἢ πίστεως ἕνεκα: Να προσδιορίσετε με βάση το χωρίο αυτό σε ποια κατάσταση είχαν περιέλθει οι Αθηναίοι  

3.  Πόσο χρόνο έμεινε ο Θηραμένης κοντά στο Λύσανδρο; Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που παρέμεινε 

τόσο πολύ χρόνο ο Θηραμένης κοντά στο Λύσανδρο; 

4.  ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι : Ποια δικαιολογία πρόβαλε στους συμπολίτες του ο Θηραμένης 

για τη χρονοτριβή του μακριά από την Αθήνα; Πώς κρίνετε αυτή τη δικαιολογία; 

5.  εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.: 
Ποια απάντηση του Λυσάνδρου μετέφερε στην Αθήνα ο Θηραμένης;  

6.  Ποια καθήκοντα ανέλαβε τη δεύτερη φορά ο Θηραμένης;  

7.  μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. : Ποια σημασία είχε για 

το Θηραμένη η εκλογή του από τους Αθηναίους ως πρεσβευτή αυτοκράτορα; Πώς είχε προετοιμάσει ο ίδιος την 

εκλογή του αυτή;  

8.  Ποια περιθώρια δράσης είχε η εκκλησία του δήμου στα πλαίσια της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί 

την εποχή της εκλογής του Θηραμένη ως πρεσβευτή-αυτοκράτορα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

9.  Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τις σχέσεις του Θηραμένη με το Λύσανδρο και τους Λακεδαιμονίους; 

Πόσο πιστευτός νομίζετε ότι έγινε ο Θηραμένης από τους συμπατριώτες του για τις ενέργειές του και την 

πολιτική του απέναντι στη Σπάρτη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

10.  Να χαρακτηρίσετε το Θηραμένη με βάση τις πληροφορίες που αντλούμε από το κείμενο για τη δράση 

του.  

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 
1. μῆνας, τὸν σῖτον, πλείω, ἅπαντα, πίστεως, πρεσβευτής, αὐτοκράτωρ: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των 

ονομάτων στον ενικό και πληθυντικό αριθμό (τα επίθετα στο γένος που βρίσκονται). 

2.  

3.  Να μεταφέρετε τον ίδιο ρηματικό τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής: 

Ενεστώς     

Παρατατικός -  -  διέτριβε  

Μέλλων     

Αόριστος πέμψαι   ᾑρέθη 

Παρακείμενος  ἐπιλελοιπέναι   

4.  Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου: 

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

Ενεστώς   ἐρωτῷτο  

   κελεύοι  

Αόριστος β΄ εἶπεν    

Αόριστος α΄ ἀπήγγειλεν    

Παθ. αόρ. α΄ ᾑρέθη    

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο συντακτικός ρόλος των όρων που 

δίνονται. 

μηνί:   είναι δοτική που δηλώνει ...................................................... 

κύριος:   είναι .................................... στο υποκείμενο του εἶναι  
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τοὺς ἐφόρους:  είναι ............................................. του ενν. εἶναι 

διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι: είναι εμπρόθετος προσδιορισμός ..................................  

ὑπ’ αὐτοῦ:  είναι ποιητικό αίτιο από το .............................. 

πεμφθείς:  είναι μετοχή ......................................... 

παρὰ Λυσάνδρῳ:   είναι εμπρόθ. προσδ. που δηλώνει ...................... 

ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί:  είναι δευτερεύουσα ............................... πρόταση 

ἐπιτηρῶν:  είναι .............................................. μετοχή 

ἅπαντα  είναι ........................... προσδιορισμός στο σῖτον 

πίστεως ἕνεκα: είναι εμπρόθετος προσδιορισμός ....................................... 

2.  Να γράψετε ποιο είναι το είδος και η συντακτική θέση των ακόλουθων προτάσεων:  

α) εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον 

β) πότερον ... ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα 

γ) ὅ τι τις λέγοι  

δ) ὧν ἐρωτῷτο ὑπ' αὐτοῦ 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις 
3.  Με ποια λέξη του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω : αποπομπή, ασιτία, αύτανδρος, βουλή, 

διάλογος, έλλειψη, εφορία, καθαίρεση, κελευστής, κρατικός, κυριεύω, μελλοντικός, παρεκκλήσι, πλειοψηφία, 

πολιτικός, πρεσβεία, συνείδηση, συντηρητής, συντριβή. 
4.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με λέξεις των οποίων το α΄ ή το β΄ συνθετικό θα είναι η λέξη σῖτος. (Να 

ληφθεί υπόψη ότι σῖτος είναι το σιτάρι αλλά και τα τρόφιμα). 

 Μια εκτεταμένη περιοχή που παράγει σιτάρι ονομάζεται  ...............................   

 Η έλλειψη τροφίμων από καταστροφή της σοδειάς ή λόγω αποκλεισμού μιας πόλης ονομάζεται     

 Σε πολλές φτωχές χώρες πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από  .............................   

 Στο στρατό η ομαδική χορήγηση φαγητού ονομάζεται  ...................................   

 Σε κάποιες περιοχές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ...........................................  προβλήματα.  

 

§§ 18-20 

 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Μπορούσε να αποφασίσει μόνος του ο Λύσανδρος (εκ μέρους των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους) για 

τον τερματισμό ή τη συνέχιση του πολέμου; Σε ποιο σημείο του κειμένου φαίνεται αυτό;  

2.  ΄Ηταν περιορισμένη η αρμοδιότητα του Θηραμένη και των άλλων Αθηναίων πρέσβεων στη διαπραγμάτευση 

με τους Σπαρτιάτες; Να απαντήσετε εντοπίζοντας το σχετικό χωρίο του κειμένου.  

3.  ἐκκλησίαν ἐποίησαν :Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στη Σπάρτη προκειμένου να ληφθεί απόφαση για 

την τύχη της Αθήνας και ποιοι συμμετείχαν στην τελευταία συνεδρίαση; 

4.  ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι 

Ἀθηναίοις, ἀλλ' ἐξαιρεῖν. : α)Τι πρότειναν στο συμβούλιο της Σπάρτης οι Κορίνθιοι, οι Θηβαίοι και άλλοι 

΄Ελληνες για την τύχη των Αθηναίων; β) Να προσδιορίσετε τους λόγους που έκαναν τους Κορινθίους, τους 

Θηβαίους και άλλους Έλληνες (συμμάχους των Σπαρτιατών) να προτείνουν τον αφανισμό των Αθηναίων κατά 

τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου. 

5.  μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ' ἐξαιρεῖν. : Με βάση τον ενδεχόμενο αφανισμό των Αθηναίων, πώς κρίνετε 

την κατεδάφιση μιας πόλης και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων της ως μέσο επίλυσης των διαφορών στον 

πόλεμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

6.  Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … ἀλλ' ἐποιοῦντο εἰρήνην : Ποια ήταν η απάντηση των Σπαρτιατών στην 

πρόταση των Κορινθίων, των Θηβαίων και άλλων Ελλήνων για ολοκληρωτική καταστροφή της Αθήνας; Πώς 

κρίνετε την απάντηση των Σπαρτιατών;  

7.  Ποιοι είναι οι μέγιστοι κίνδυνοι για τους οποίους γίνεται λόγος στο κείμενο;  

8.  Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν του ηττημένου αναγνωρίζεται κάποτε από τους αντιπάλους ως επαρκής όρος 

για να τον σεβαστούν. Αυτό συνέβη με την περίπτωση των ηττημένων Αθηναίων. Οι Σπαρτιάτες τους 

σεβάστηκαν και τους υπερασπίστηκαν λόγω παρελθόντος. Πώς θα χαρακτηρίζατε το γεγονός αυτό; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

9.  Πώς χαρακτηρίζετε τους Λακεδαιμονίους για την απόφασή τους σχετικά με την τύχη της Αθήνας; Να 

αναπτύξετε τις απόψεις σας. 

10. ἐφ' ᾧ τά τε μακρὰ τείχη … ὅποι ἂν ἡγῶνται. : Ποιοι ήταν οι όροι της ειρήνης που πρότειναν οι Σπαρτιάτες; 

Πόσο επαχθείς για τους Αθηναίους ήταν οι όροι της ειρήνης; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 
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11. ἐφ' ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας : Γιατί στους όρους της ειρήνης περιλαμβανόταν η 

κατεδάφιση των τειχών της Αθήνας και η παράδοση όλων σχεδόν των πλοίων της;  

12. ἕπεσθαι Λακεδαιμονίους: Να προσδιορίσετε τη σημασία που είχε ο όρος αυτός για τους Αθηναίους. 

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να κλίνετε στον ενικό και πληθυντικό αριθμό τις συνεκφορές: οἱ ἄλλοι πρέσβεις, τίνι λόγῳ, Ἑλληνίδα πόλιν, 

μακρὰ τείχη, μέγα ἀγαθόν. 

2.  Στις παρακάτω ασκήσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό 

των λέξεων που δίνονται, αφού εντοπίσετε τις λέξεις στο κείμενό σας: 

ἀγγελοῦντα:   είναι μετοχή ενεστώτα / μετοχή μέλλοντα 

ὄντα:    είναι ουδέτερο πληθ. / αρσενικό ενικού (αιτιατ.) 

ὅτι:     είναι ειδικός σύνδεσμος / ουδ. αναφ. αντωνυμίας 

ἀποκρίναιτο:   είναι οριστική παρατατικού / ευκτική αορίστου 

Θηραμένει:   είναι δοτική ενικού / αιτιατική ενικού 

τίνι:    είναι ερωτηματική / αόριστη αντωνυμία 

εἶπαν:    είναι αόριστος α΄ / αόριστος β΄ 

αὐτοκράτορες:   είναι ονομαστική / αιτιατική πληθυντικού 

ἐκέλευον:   είναι παρατατικός / αόριστος β΄ 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τα γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν στο γραμματικό 

τους προσδιορισμό. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

      Α     Β 

1.  ἐφόροις  α) δεικτική αντωνυμία 

2.  ἐπεί   β) χρονικός σύνδεσμος 

3.  ἐρωτώμενοι  γ) απαρέμφατο ενεστώτα 

4.  μετά   δ) μετοχή ενεστώτα 

5.  ταῦτα  ε) ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

6.  ᾗ   στ) αναφορική αντωνυμία 

7.  ἐξαιρεῖν  ζ) απαρέμφατο αορίστου 

   η) πρόθεση 

   θ) ουσιαστικό β΄ κλίσης 

 

4.  ἀγγελοῦντα, ἐρωτώμενοι, καλεῖν, ἐξαιρεῖν: Να τοποθετήσετε τους ρηματικούς τύπους στον ακόλουθο 

πίνακα και να γράψετε τους άλλους χρόνους τους στην ίδια φωνή.  

 Απαρέμφατο Μετοχή 

Ενεστώς     

Μέλλων     

Αόριστος     

Παρακείμενος     

5.  Τα παρακάτω ονόματα να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό: 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 τοῖς ἐφόροις 

 Λακεδαιμονίων 

φυγάδα  

᾿Αθηναῖον  

 πρέσβεις 

θάλατταν  

 αὐτοκράτορες 

6. μέγα, ἐχθρόν, φίλον: Να γράψετε τα επίθετα στους άλλους βαθμούς (στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση).  

7.  ἀνδραποδιεῖν, εἰργασμένην, γενομένοις, φοβούμενοι, νομίζοντας, ἕπεσθαι:  Στον παρακάτω πίνακα να 

γράψετε τους ρηματικούς τύπους στη σωστή θέση και να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους ρηματικούς τύπους 
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των χρόνων που ζητούνται: 

Ενεστώς Μέλλων* Αόριστος* Παρακείμενος** 

    

    

    

    

    

    

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ἀγγελοῦντα, ἐρωτώμενοι, ὄντα: Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση των μετοχών και να γράψετε το 

υποκείμενο και το αντικείμενό τους (αν έχουν) ή το κατηγορούμενο του υποκειμένου τους.  

2.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να προσδιορίζεται πλήρως η συντακτική θέση των λέξεων 

ή των προτάσεων που δίνονται: 

᾿Αριστοτέλην:  είναι ...................................................... στο ἔπεμψεν   

τοῖς ἐφόροις:  είναι ..............................................  στο ....................... 

᾿Αθηναῖον:  είναι .................  προσδιορισμός στο .................... 

ὅτι ἀποκρίναιτο ... πολέμου: είναι δευτερεύουσα .......................... πρόταση, αντικείμενο στο .......................... 

εἰρήνης καὶ πολέμου: είναι γενική ........................................ στο κυρίους 

ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ:  είναι δευτερεύουσα ............................... πρόταση 

αὐτοκράτορες:  είναι .............................................. στο ......................... 

᾿Αθηναίοις:  είναι ........................................ στο ............................... 

πόλιν:   είναι αντικείμενο στο ........................ και υποκείμενο στη μετοχή ........................ 

ἀγαθόν:   είναι ................................... στη μτχ. εἰργασμένην 

ἑλληνίδα:   είναι ........................... προσδιορισμός στο πόλιν 

ἀνδραποδιεῖν:   είναι .............. απαρέμφ. .............. στο ρ. ................ 

εἰργασμένην:  είναι .................................................................. μετοχή 

ἐφ ᾧ … ἕπεσθαι:  είναι δευτερεύουσα ............................... πρόταση  

3.  Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … ὅποι ἂν ἡγῶνται: Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που δηλώνουν τους 

όρους της ανακωχής, να χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση και να γράψετε το αντικείμενο ή 

κατηγορούμενο (υποκειμένου ή αντικειμένου) καθενός.  

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις 

3.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με λέξεις που παράγονται από το ρήμα κρίνω 

(απλό ή σύνθετο) ή από παράγωγά του. 

 Το σύνταγμα απαγορεύει τις …………….………. μεταξύ των πολιτών. 

 Η ……………………… του ικανότητα τον ανέδειξε σε αξιόλογο ηθοποιό. 

 Οι παρατηρήσεις που διατύπωσε έγιναν με …………………. και γι’ αυτό δεν έθιξε κανέναν. 

 Η συμπεριφορά του σε ……….…………… με αυτήν του παρελθόντος είναι τώρα πολύ βελτιωμένη.  

 Στους …………………. αγώνες η ομάδα πήγε πολύ καλά και θα αγωνιστεί στους τελικούς.  

 Η ……………………………… επιτροπή έδωσε έπαινο στο ποίημά του.  

 Οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε …………………………. σημείο.  

4.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) από το ρήμα καλῶ ή από 

παράγωγά του. 

 Απηύθυνε ………………………………… για βοήθεια. 

 Η συμπεριφορά του ήταν ……………………  γι’ αυτό δημιούργησε πολλές εντάσεις. 

 Πήρε …………………. για παράνομη στάθμευση. 

 Η …………………………. ενός ξένου γιατρού κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής 

του.  

 Λόγω υπηρεσιακών αναγκών έγινε ……………………. της άδειάς του.  

 Διατύπωσε την …………………. να τον συνοδεύσουμε εμείς κατά την επίσκεψή του στα αξιοθέατα της 

πόλης.  
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 Θα γίνει επείγουσα  ……………………………… του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για εξέταση του 

θέματος.  

 Απόψε στον Ιερό Ναό θα ψαλεί ο Μέγας ……………………… Κανόνας. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για τις παρ. 16-19 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἀντιλέγω  

2. εἰρήνη 

3. πίστις 

4. ἥκω   

5. ἐξανδραποδίζομαι 

α) ἀπιστία  

β) ἐλευθερῶ  

γ) συμφωνῶ  

δ) πειθώ    

ε) πόλεμος   

στ) ἀπέρχομαι   

ζ)  ἔρχομαι   

2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. βούλονται 

2. ἐπιλελοιπέναι  

3. διέτριβεν  

4. ἔπεμψε  

5. ᾑρέθη  

 

α) εγκατάλειψη  

β) συντριβή  

γ) πομπός  

δ) βούληση  

ε) κατάληψη   

στ) αιρετός   

ζ) βούλωμα 

 

3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης A με τη συνώνυμή της στη στήλη A. Δύο λέξεις της στήλης  B 

περισσεύουν 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. οἶδα  

2. βούλομαι   

3. κελεύω   

4. ἥκω  

5. πέμπω  

 

α) ἐθέλω  

β) στέλλω  

γ) ἐπίσταμαι  

δ) ἐξαιρῶ  

ε) φημί  στ) ἀναγγέλλω   

ζ) προστάττω 

4. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:    

ρηματικοί τύποι   κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  

βούλονται - ις    

ἐξανδραποδίσασθαι - ός     

ἔπεμψεν - ή     

ἀγγελοῦντα   - μα     

ἐκέλευον - τής    

5. πέμψαι, ἀντέχουσιν, ἐπιλελοιπέναι, ὁμολογήσειν, ἀγγελοῦντα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή 

ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.  

6. παραπεμπτικό, πολίτης, εγκατάλειψη, αιρετός, εγκυρότητα : Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις 

λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

 

§§ 21-23 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  εἰσιόντας δ' αὐτοὺς … τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. : Από ποια συναισθήματα διακατέχονταν οι Αθηναίοι 

κατά την επάνοδο του Θηραμένη από τη Σπάρτη και γιατί; 

2.  Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Αθηναίων κατά την επάνοδο της αντιπροσωπείας τους από τη Σπάρτη; Πόσο 

δικαιολογημένες τις κρίνετε; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας. 

3.  Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ... τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ: Ποια αξία αποκτά ως προς την εξιστόρηση των 

γεγονότων η χρήση -στο χωρίο αυτό- από τον Ξενοφώντα πολλών ρηματικών τύπων που δηλώνουν διάρκεια; 
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4.  οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. : Ποιο ρόλο έπαιξαν οι συνέπειες του 

λιμού στην αποδοχή από τους Αθηναίους των όρων της ειρήνης που τους επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι;  

5.  Ποιος ήταν ο καθοριστικός λόγος που συνετέλεσε στο να δεχτούν τους όρους της ειρήνης οι Αθηναίοι κατά 

τη συνέλευσή τους;  

6.  Ποια πρόσωπα εμπλέκονται στα γεγονότα που αναφέρονται στις  §§ 21-23, σε ποιες ενέργειες προβαίνουν και 

πώς τα χαρακτηρίζετε  γι’ αυτές τις ενέργειές τους; 

7.  προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης : Ποια ήταν η γνώμη του Θηραμένη για τις προτάσεις των Σπαρτιατών και 

τι πρότεινε στους συμπολίτες του; Να χαρακτηρίσετε τη στάση του γενικά ως πρεσβευτή της Αθήνας αλλά και 

ως απλού Αθηναίου πολίτη. 

8.  ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. : Ποια 

αποδοχή είχαν οι απόψεις του Θηραμένη από τους Αθηναίους; Να γράψετε αν συμφώνησαν ή διαφώνησαν 

μαζί του και να εκτιμήσετε τους λόγους που υπαγόρευαν τη στάση τους απέναντι στις προτάσεις των 

Σπαρτιατών και στην προτροπή του Θηραμένη.  

9.  Σε ποια επιχειρήματα νομίζετε ότι στήριξαν τις απόψεις τους όσοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο 

Θηραμένη;  

10. οἱ φυγάδες κατῇσαν : Ποια σημασία είχε, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή των εξόριστων ολιγαρχικών 

Αθηναίων στην πόλη τους; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

11. νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας : Πώς κρίνετε την εντύπωση που είχαν 

πολλοί Έλληνες ότι η ημέρα της παράδοσης της Αθήνας και της κατεδάφισης των τειχών της σήμαινε την αρχή 

της ελευθερίας για την Ελλάδα; Να αναπτύξετε την άποψή σας.  

12. ὑπ' αὐλητρίδων : Ποια ατμόσφαιρα δημιουργεί η παρουσία των αυλητρίδων κατά τη διάρκεια της 

κατεδάφισης των τειχών της Αθήνας; 

13. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε, με βάση το κείμενο, το περιεχόμενο των προτάσεων σημειώνοντας 

Σωστό  Λάθος 

α)  Ο μεγάλος αριθμός θανάτων από το λιμό στην πόλη τους δεν επηρέασε καθόλου τους Αθηναίους στις 

διαπραγματεύσεις τους με τους Σπαρτιάτες. 

β)  Οι Αθηναίοι αγωνιούσαν μήπως επιστρέψουν άπρακτοι οι πρέσβεις τους από τη Σπάρτη. 

γ)  Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης ανάγκαζε τους Αθηναίους να δεχτούν την άνευ όρων παράδοση της πόλης 

τους. 

δ)  Οι θάνατοι από λιμό στην Αθήνα κατά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν λίγοι. 

ε)  Ο Θηραμένης κράτησε ουδέτερη στάση σχετικά με τους όρους της ειρήνης. 

στ)  Οι περισσότεροι ομιλητές στη συνέλευση της Αθήνας πρότειναν την απόρριψη των προτάσεων των 

Σπαρτιατών. 

ζ) Επικεφαλής των Λακεδαιμονίων που πραγματοποιούσαν το γκρέμισμα των τειχών της Αθήνας ήταν ο 

Λύσανδρος. 

η) Πολλοί ΄Ελληνες είχαν την εντύπωση ότι κατά την ημέρα που υποτάχτηκε η Αθήνα στη Σπάρτη και 

γκρεμίζονταν τα τείχη της πρώτης, άρχιζε η ελευθερία της Ελλάδας. 

θ) Κατά την ημέρα παράδοσης της Αθήνας επέστρεψαν στην πόλη οι εξόριστοι ολιγαρχικοί Αθηναίοι. 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό των λέξεων που δίνονται:  

 πλῆθος:  είναι ουσιαστικό β΄ / ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

 μέλλειν:  είναι απαρέμφ. μέλλοντα / απαρέμφ. ενεστώτα 

 ἐπανέφερον:  είναι οριστική παρατατικού / οριστική αορίστου β΄ 

 ταῦτα:  είναι δεικτική αντωνυμία / οριστική αντωνυμία 

 περιεχεῖτο:  είναι παρτ. του περιέχομαι / του περιχέομαι 

 πείθεσθαι:   είναι απαρέμφ. / προστακτ. ενεστ. του πείθομαι 

 ἀπήγγελλον:  είναι παρατατικός / αόριστος του ἀπαγγέλλω 

 συνεπαινεσάντων: είναι μετοχή ενεστ. / αορίστου του συνεπαινώ 

2.  Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις μεταφέροντας τους ρηματικούς τύπους στο γ΄ ενικό του ενεστώτα 

οριστικής και αλλάζοντας κατάλληλα όσα από τα υποκείμενα είναι αναγκαίο:  

 οἱ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς Ἀθήνας 

 τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἀπήγγειλον οἱ πρέσβεις 

 Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ 

 τὰ τείχη κατέσκαπτον  

 

3.  Να μεταφερθούν στον άλλον αριθμό οι τύποι: 
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 φυγάδες 

 Λακεδαιμονίοις 

μέγα  

 τάς ναῦς 

αὐτῷ  

 πρέσβεις 

τὸ πλῆθος  

 ταῦτα 

 

4.  Να συμπληρώσετε τους άλλους βαθμούς του επιθέτου στον ίδιο τύπο:  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

πολύς   

πολλῇ   

 πλειόνων  

 

5.  Να εντοπίσετε τα συνηρημένα σε -έω, -ῶ ρήματα των §§ 22-23 και να γράψετε για το καθένα από αυτά: 

α) το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα της ίδιας φωνής, β) το απαρέμφατο 

και τη μετοχή του ενεστώτα της ίδιας φωνής. (Οι μετοχές να γραφούν στην ονομαστική ενικού και στα τρία 

γένη). 

6. Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα, του αορίστου και 

παρακειμένου των ρηματικών τύπων: νομίζοντες, ἄρχειν. 

 

 Προστακτική 

 Ενεστώς Αόριστος Παρακείμενος 

νομίζοντες    

    

ἄρχειν    

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 
1.  Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική θέση των όρων που δίνονται: 

 ἄπρακτοι: είναι ................ κατηγορούμενο που δηλώνει .................. 

 ἀπολλυμένων:  είναι ............... μετοχή και γενική του ........... στο ............ 

 διὰ τὸ πλῆθος:  ο εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει ............................. 

 ἀντειπόντων:  είναι μετοχή …………………………… και γενική ………….……… 

 πλειόνων:  είναι …………………………………… στο ……………………..……………. 

 προθυμίᾳ:  είναι δοτική του ……………………………………….………………….… 

 

2. Να διαγράψετε σε κάθε πρόταση το σκέλος που περιέχει λάθος στον προσδιορισμό της συντακτικής 

λειτουργίας των λέξεων που δίνονται: 

 αὐτούς:  είναι αντικείμενο / υποκείμενο στο εἰσιόντας 

 μέλλειν:  είναι υποκείμενο / αντικείμενο του ἐνεχώρει 

 τῷ λιμῷ:  είναι δοτική της αναφοράς / δοτική της αιτίας 

 τῇ (δὲ) ὑστεραίᾳ:  είναι δοτική του χρόνου / δοτική της αιτίας 

 λέγων:   είναι αιτιολογική μετοχή / τροπική μετοχή 

 τὴν εἰρήνην:  είναι αντικείμενο / υποκείμενο στο δέχεσθαι 

3.  Να συμπληρώσετε στον πίνακα το είδος των απαρεμφάτων που δίνονται (ειδικό - τελικό), να 

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

Φιλολογικόν Ιστολόγιον



ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.28 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Γενικό Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο, 2018-2019 

προσδιορίσετε τη συντακτική τους θέση (υποκείμενο - αντικείμενο), να γράψετε το ρηματικό τύπο από τον οποίο 

εξαρτώνται, να δηλώσετε την ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία και να γράψετε το υποκείμενό τους, είτε υπάρχει 

στο κείμενο είτε εννοείται, και το αντικείμενό τους (εάν έχουν). 

Απαρέμ 

φατα 

Ειδ.  

 

Τελ.  

 

Υποκ  

 

Αντικ 

 

στο 

ρηματικό 

τύπο 

Τ  

 

Ε  

 

Υποκ. του 

απαρ. 

Αντικ. του 

απαρ. 

πείθεσθαι          

περιαιρεῖν          

ἄρχειν          

Τ = ταυτοπροσωπία,  Ε = ετεροπροσωπία-Στις στήλες Ειδ., Τελ., Υποκ., Αντικ., Τ, Ε συμπληρώστε με ένα Χ όπου 

χρειάζεται. -Στις υπόλοιπες στήλες γράψτε λέξεις όπου χρειάζεται. 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις 
1. Να εξηγήσετε τη σημασιολογική διαφορά που έχουν οι λέξεις της αρχαίας ελληνικής: λιμός, λοιμός. 

2.  λέγω, χρή, περιαιρῶ (τὰ τείχη), νομίζω: Να γράψετε συνώνυμα στην αρχαία ελληνική για κάθε λέξη που 

δίνεται.  

3.  ἀπαγγέλλω: Να σχηματίσετε σύνθετα ρήματα με το ρ. ἀγγέλλω και τις προθέσεις ἀνά, κατά, ἐκ (ἐξ), παρά, 

πρό + ἀνά και να γράψετε με αυτά σύντομες φράσεις στη νέα ελληνική. 

4.  Να συσχετίσετε ετυμολογικά τις παρακάτω λέξεις με λέξεις του κειμένου: διάγγελμα, συνήγορος, ευπειθής, 

προαίρεση, χρειάζομαι, πλειοψηφία, δοξασία, αρχικός, ακτοπλοΐα. 

5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντίθετές τους στη στήλη Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α          Β 

1.  περιαιρῶ (τὰ τείχη)   α) ὀλίγον 

2.  ἀντιλέγω    β) οἰκοδομῶ, ἐγείρω 

3.  πολύ    γ) περαίνω 

4.  δέχομαι    δ) ἀπορρίπτω 

5.  καταπλέω    ε) ἀποπλέω 

6.  ἄρχω *   στ) παραπλέω 

    ζ) πλεῖστον 

η) συνεπαινῶ 

* με τη σημασία που έχει στο κείμενο. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για τις  παρ. 18-21 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. πολύς  

2. ἥκω   

3. φημί  

4. εἰρήνη  

5. μακρός     

 

α) ἀπόφημι  

β) βραχύς    

γ) οἰκῶ    

δ) ἀγνοῶ  

ε) ἀπέρχομαι   

στ) ὀλίγος   

ζ) πόλεμος 

2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἐχθρός  

2. εἰρήνη  

3. µέγιστος  

4. ἀγαθόν   

5. ἀνδραποδίζω  

 

α) κακόν  

β) ἐλευθερῶ  

γ) πόλεµος  

δ) ἐµποδίζω  

ε) φίλος   

στ) ἐλάχιστος   

ζ)  ἐµποδίζω  

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική 

συγγένεια. Δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 
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1. διάδοση    

2. πρόσκληση   

3. κλητήρας   

4. διέλευση   

5. ανέκδοτος  

6. προδοσία   

7. κλίμα    

 

α) παραδόντας  

 

β) καλεῖν  

 

   

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἔπεµψεν 

2. ἐξαιρεῖν  

3. καθέντας   

4. εἰργασµένην  

5. γῆν   

 

α) κάθετος  

β) ανεργία  

γ) γαιοκτήµονας  

δ) έπαρση  

ε) παράδοση   

στ) παραπεµπτικό   

ζ) αιρετικός 

 

5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. φυγάς  

2. καθαιρῶ  

3. ἀνδραποδίζω  

4. ἕπομαι  

5. σπένδομαι   

 

α) συνθηκολογώ  

β) υποδουλώνω  

γ) καθαρίζω  

δ) εξόριστος  

ε) γκρεμίζω 

στ) ακολουθώ 

ζ) πολέμιος  

6. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης A με τη συνώνυμή της στη στήλη A. Δύο λέξεις της στήλης  B 

περισσεύουν 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. λέγω  

2. κελεύω  

3. ἕ πομαι  

4. νομίζω  

5. πέμπω  

 

α) οἴομαι  

β) στέλλω  

γ) ἐπίσταμαι  

δ) προστάττω  

ε) φημί   

στ) ἐκλέγω   

ζ) ἀκολουθῶ 

 

7. ποίησις, σπονδή, ἡγεμών , νόμισμα, δότης : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς 

τύπους ἐποίησαν, σπένδεσθαι, ἡγῶνται, νομίζοντας, παραδόντας λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.  

ενέργεια ή κατάσταση  πρόσωπο που ενεργεί  αποτέλεσμα ενέργειας           

   

   

   

 

8. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:    

ρηματικοί τύποι   κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  

ἡγῶνται - μών  

ἐρωτώμενοι  - μα  

νομίζοντας  - μα  

ἐποίησαν  - της  

ἐξαιρεῖν - ις  

9. εἰργασμένην : Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.  
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10. ἀποκρίνομαι , αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ, καθίημι, ἐπαναφέρω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις 

στα συνθετικά τους. 

11. αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ, παραδίδωμι, καθίημι, ἐπαναφέρω Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα 

συνθετικά τους. 

12. εἰρήνη, πόλεμος, κίνδυνος, φίλος, τεῖχος : Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου 

ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
13. ἀγγελοῦντα, ἐρωτώμενοι, ἀντέλεγον, παραδόντας, ἡγῶνται: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή 

σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.  

14. πόλις, ἀγαθόν, φυγάδα, ἐχθρόν, γῆν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας 

ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.  

15. πομπός, καταφύγιο, έγκυρος, ομοσπονδία, πολιτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

16. παραπεμπτικό, εργάτης, πολίτης, αιρετός, εγκυρότητα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις 

του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

17. έγκυρος, έπος, τειχοποιία, ναύτης, επίδοση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου 

με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για τις  παρ. 20-23 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἕπομαι  

2. ἐργάζομαι  

3. ἄρχω  

4. εἴσειμι    

5. ἀνδραποδίζω  

α) ἀκολουθῶ    

β) ἐλευθερῶ  

γ) σχολάζω  

δ) προστάττω   

ε)  παύω   

στ) ἔξειμι   

ζ)  ἡγοῦμαι 

2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἐποιοῦντο  

2. εἰργασμένην  

3. πείθεσθαι  

4. ἐνεχώρει  

5. προηγόρει  

 

α) πιθανός  

β) παραχώρηση  

γ) συνήγορος  

δ) απεργία  

ε) προσποίηση   

στ)έξαρση   

ζ) συνέλευση 

3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1.φυγάς  

2. λιμός  

3. ἀνδραποδίζω  

4. ἕπομαι  

5. περιαιρῶ    

 

α) συνθηκολογώ  

β) υποδουλώνω  

γ) πείνα  

δ) εξόριστος  

ε) πολέμιος    

στ) ακολουθώ    

ζ) γκρεμίζω  

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης A με τη συνώνυμή της στη στήλη A. Δύο λέξεις της στήλης  B 

περισσεύουν 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. ἕπομαι  

2.  φημί 

3.  νομίζω 

4.  χρή 

5.  φοβοῦμαι 

 

α)  δέδοικα 

β) ἄρχω 

γ)οἴομαι   

δ) ἀκολουθῶ  

ε)φάσκω    

στ)δεῖ   

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

Φιλολογικόν Ιστολόγιον



ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.31 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Γενικό Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο, 2018-2019 

ζ)τολμῶ   

5. ποίησις, δέκτης, ἡγεµών , νόµισµα, ἄγγελµα: Να κατατάξετε τις παραπάνω οµόρριζες προς τους 

ρηµατικούς τύπους ἐποιοῦντο, δέχεσθαι, ἡγῶνται, νοµίζοντας, ἀπήγγελλον λέξεις της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.. 

ενέργεια ή κατάσταση  πρόσωπο που ενεργεί  αποτέλεσμα ενέργειας           

   

   

   

6. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:    

ρηματικοί τύποι   κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  

περιαιρεῖν - ις    

ἐποιοῦντο - μα   

ἄρχειν - ων     

παραδόντας - της     

ἀπήγγελλον -ία  

7. εἰργασμένην :Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.  

8. περιαιρεῖν : Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.  

9. κατέπλει : Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.  

10. ἡγῶνται : Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας.  

11. ἄπρακτος, ἐγχωρεῖ, ἀπόλλυμαι, συνεπαινῶ, κατασκάπτω :Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις 

στα συνθετικά τους. 

12. καθίημι, ἐπαναφέρω, περιχέομαι, ἀπόλλυμαι, ἀντιλέγω :Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα 

συνθετικά τους. 

13. καθαιρῶ, καθίημι, ἐπαναφέρω, ἀπαγγέλλω, συνεπαινῶ : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα 

συνθετικά τους. 

14. αίρεση, ισόγειος, διάπραξη, πληθυντικός, απώλεια: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Π. Αθανασόπουλος, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

Φιλολογικόν Ιστολόγιον


