
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 

1. Με ποιο σκοπό ο Λύσανδρος κατευθύνεται προς τον Ελλήσποντο; Ποια στάση 
κρατάει απέναντι στους κατοίκους της Λαμψάκου και γιατί; 
 
Ο Λύσανδρος κατευθύνεται από τη Ρόδο στον Ελλήσποντο με διπλό σκοπό: να εμποδίσει τον 
απόπλου των αθηναϊκών πλοίων και να επαναφέρει στην Πελοποννησιακή συμμαχία τις 
πόλεις του Ελλήσποντου που είχαν αποστατήσει απ’ τους Αθηναίους.  
Φτάνει πριν από τους Αθηναίους στον Ελλήσποντο, λεηλατεί με τη βοήθεια των Αβυδηνών 
τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων κι ήταν πλούσια σε τρόφιμα για το στρατό 
του, ωστόσο, με μια κίνηση μεγάλης στρατηγικής σημασίας, αφήνει ελεύθερους τους 
κατοίκους της, γιατί έχει ως σκοπό να αποσπάσει τους Λαμψακηνούς από τους Αθηναίους. 
 
 
2. Πού οφείλεται η ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς; 
 
Η τελική ήττα των Αθηναίων οφείλεται καταρχάς στο ότι οι ίδιοι είχαν αγκυροβολήσει σε 
μέρος που ήταν μακριά από τη Σηστό, μακριά δηλαδή από τον ανεφοδιασμό τους. Έπρεπε 
δηλαδή να διανύουν καθημερινά πολλά στάδια, για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τον 
επισιτισμό τους, ενώ οι αντίπαλοι βρίσκονταν και κοντά στην πόλη και σε λιμάνι. Ως προς 
αυτό, δεν άκουσαν τον Αλκιβιάδη που με αγωνία τους είχε προειδοποιήσει, γιατί δεν του 
είχαν πλέον εμπιστοσύνη μετά την ήττα του στο Νότιο. Επιπλέον, ηττήθηκαν γιατί 
υποτίμησαν το Λύσανδρο, που εσκεμμένα δεν έβγαινε να τους αντιμετωπίσει, ύστερα μάλιστα 
και από τη νίκη που είχαν σημειώσει στις Αργινούσες τον προηγούμενο χρόνο. Πράγματι, οι 
ικανότητες του Λυσάνδρου ως στρατηγού (: πονηριά, τόλμη και αποφασιστικότητα, υπομονή, 
φρόνηση, διπλωματικότητα) δεν είναι άσχετες για την ήττα των Αθηναίων. Τέλος, οι 
Αθηναίοι έχασαν ίσως και γιατί προδόθηκαν από τον Αδείμαντο.  
 
 
3. Πώς μεταχειρίστηκε ο Λύσανδρος τους αιχμαλώτους μετά τη νίκη του στους Αιγός 
ποταμούς; 
 
Ο Λύσανδρος σκότωσε όλους τους στρατηγούς εκτός από τον Αδείμαντο καθώς και 3000 
Αθηναίους ως εγκληματίες πολέμου (γιατί είχαν γκρεμίσει τους Κορινθίους και τους 
Ανδρίους από τα πλοία τους στη θάλασσα και είχαν αντιμετωπίσει με απάνθρωπο τρόπο τους 
Μηλίους, Σκιωναίους, Τορωναίους, Ιστιαίους και Αιγινήτες), ενεργώντας με μεγάλη 
σκληρότητα και τιμωρώντας τους ταυτόχρονα για την απόφαση που είχαν πάρει, αν 
επικρατούσαν στη ναυμαχία (να κόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων όσων συλλαμβάνονταν 
ζωντανοί). Ο Λύσανδρος όμως ελευθέρωσε όλους τους μισθοφόρους και όσους προέρχονταν 
από συμμαχικές πόλεις. 
 
 
4. Σε τι ενέργειες προέβη ο Λύσανδρος μετά τη συντριβή των Αθηναίων στους Αιγός 
ποταμούς; Πώς κρίνετε τις ενέργειές του; 
 
Μετά τη συντριβή των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς ο Λύσανδρος άρχισε να 
προετοιμάζεται για τον πλήρη αποκλεισμό της Αθήνας, αλλά δεν έπλευσε αμέσως στον 
Πειραιά, για να πολιορκήσει το αθηναϊκό κράτος. Αντίθετα, έπλευσε ανενόχλητος και χωρίς 
βιασύνη στην Καλχηδόνα και το Βυζάντιο και κατέλαβε τις πόλεις αυτές, μεταβάλλοντας 
μάλιστα το πολίτευμά τους, γιατί ήταν φιλικές προς τους Αθηναίους. Επιπλέον, εξόρισε την 
αθηναϊκή φρουρά και όποιον Αθηναίο τύχαινε να βρει στην Καλχηδόνα και το Βυζάντιο,  



τηρώντας ωστόσο τις σπονδές, προσφέροντας δηλαδή ασφαλή υποχώρηση στους ηττημένους 
που του παραδόθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να αυξήσει τον πληθυσμό της 
Αθήνας και του Πειραιά, για να δημιουργήσει πρόβλημα υποσιτισμού και να αναγκάσει το 
αθηναϊκό κράτος να παραδοθεί με επαχθείς όρους. Για να το καταφέρει, απέκοψε και όλους 
τους θαλάσσιους δρόμους ανεφοδιασμού της Αθήνας από τη Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο. 
Έτσι, ο Λύσανδρος έδρασε με σύνεση, εξυπνάδα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. 
 
 
5. Πώς κρίνετε τη στάση του Λυσάνδρου απέναντι στην αθηναϊκή φρουρά και τους 
άλλους Αθηναίους που βρίσκονταν στην Καλχηδόνα και το Βυζάντιο; Σε τι 
αποσκοπούσαν οι ενέργειές του; 
 
[Βλ. προηγούμενη απάντηση] 
 
 
6. Ποια πάγια τακτική των Λακεδαιμονίων ακολούθησε ο Λύσανδρος, προκειμένου να 
εγκαταστήσει το ολιγαρχικό πολίτευμα στη Λάμψακο και στις άλλες πόλεις που 
κατέλαβε; 
 
Προκειμένου ο Λύσανδρος να επιβάλει το ολιγαρχικό πολίτευμα στις πόλεις που κατέλαβε 
και που ως τότε ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων, εγκατέστησε δεκαρχίες, δηλαδή ομάδες δέκα 
έμπιστων ανδρών και διόρισε αρμοστές, δηλαδή στρατιωτικούς διοικητές. Οι ενέργειές του 
αυτές αποτελούν πάγια τακτική των Λακεδαιμονίων. 
 
 
7. Σε ποιους αναφέρεται ο όρος «ὑποσπόνδους» στο κείμενο του Ξενοφώντα; Τι 
σήμαινε για τους ίδιους και γενικότερα για όλους τους αρχαίους Έλληνες; 
 
Ο όρος αναφέρεται στους ηττημένους που παραδόθηκαν στο Λύσανδρο, συγκεκριμένα στην 
αθηναϊκή φρουρά αλλά και στους άλλους Αθηναίους όσοι βρίσκονταν στην Καλχηδόνα και το 
Βυζάντιο. Ο Λύσανδρος κατοχύρωσε με σπονδές την ασφαλή αποχώρησή τους, δηλαδή η 
επίσημη συμφωνία του με τους ηττημένους επισφραγίστηκε με την επίκληση στους θεούς, οι 
οποίοι θα ήταν οι μάρτυρες για την τήρησή της και οι προστάτες των ηττημένων καθώς θα 
αποχωρούσαν.  
Γενικότερα, για όλους τους Έλληνες, οι σπονδές ήταν μια τελετουργική διαδικασία στο 
πλαίσιο επίσημων συμφωνιών και συνθηκολογήσεων κατά την οποία έχυναν κρασί στο 
έδαφος προς τιμή των θεών και αποτελούσαν θεσμό σεβαστό από όλες τις πόλεις παρά τις 
όποιες διαφορές που είχαν μεταξύ τους.    
 
 
8. Οι Αθηναίοι, «τῆς Παράλου ἀφικομένης», μετά από μια νύχτα αγρύπνιας και 
θρήνου, καταφέρνουν να συνέρθουν και να δραστηριοποιηθούν. Ποιες αποφάσεις 
πήραν; 
 
Οι Αθηναίοι μετά την ομαδική παράκρουση που προξένησε η αναγγελία της ήττας τους από 
την Πάραλο, η θλίψη για το χαμό των δικών τους και ο φόβος για τα επίχειρα της πολιτικής 
τους (εναντίον των Μηλίων, των Ιστιαίων κλπ) καταφέρνουν να συγκαλέσουν το λαό σε 
συνέλευση και να πάρουν έκτακτα μέτρα. Έτσι, αποφάσισαν να επιχωματώσουν τα λιμάνια 
εκτός από ένα, να επισκευάσουν τα τείχη, να προστατεύσουν την πόλη με φρουρούς και 
γενικά να προετοιμαστούν για την επικείμενη πολιορκία. 
 



Για ποιο λόγο οι Αθηναίοι εκλέγουν το Θηραμένη να διαπραγματευτεί την ειρήνη με 
τη Σπάρτη; 
 
Οι Αθηναίοι εκλέγουν το Θηραμένη για να διαπραγματευτεί την ειρήνη με το Λύσανδρο 
γιατί αρχικά το ζήτησε μόνος του και υποσχέθηκε ότι θα πετύχει. Επιπλέον, η σχέση του με 
τη Σπάρτη και το Λύσανδρο ήταν φιλική κι ο ίδιος ήταν ως προς τα πολιτικά φρονήματα 
ολιγαρχικός, επομένως θα γινόταν ευκολότερα δεκτός από αυτούς. Τέλος, επειδή ήταν δεινός 
ρήτορας, πίστευαν ότι θα διαπραγματευόταν τους όρους της ειρήνης με τον καλύτερο τρόπο 
για την πατρίδα του. 
 
 
10. Γιατί ο Θηραμένης ζήτησε να είναι αυτός εκείνος που θα διαπραγματευόταν την 
ειρήνη με το Λύσανδρο; Ποιος ήταν ο λόγος που καθυστέρησε να επιστρέψει; 
 
Καθώς ο λιμός μέσα στην πολιορκημένη Αθήνα εξοντώνει τους πολίτες και τα χρονικά 
περιθώρια στενεύουν, ο Λύσανδρος αυτοπροτείνεται να μεταβεί στο Λύσανδρο, για να 
διερευνήσει, όπως ισχυρίζεται, τις προθέσεις του σχετικά με τη συνθηκολόγηση και 
ειδικότερα σχετικά με την επιμονή των Λακεδαιμονίων να δεχτούν οι Αθηναίοι να 
γκρεμιστούν τα Μακρά Τείχη, που είχε ανυψώσει ο Θεμιστοκλής και που και μετά τα 
Μηδικά οι Σπαρτιάτες είχαν ζητήσει την κατεδάφισή τους, θεωρώντας τα επικίνδυνα για τη 
δική τους ασφάλεια.  
Ο Θηραμένης στάλθηκε πράγματι στο Λύσανδρο, αλλά χρονοτρίβησε κοντά του σχεδόν 
τέσσερις μήνες· αν και ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν αιχμάλωτος του Λυσάνδρου, ο 
πραγματικός λόγος αυτής της χρονοτριβής ήταν να εξαντληθούν οι Αθηναίοι από την 
έλλειψη τροφίμων, ώστε να αποδεχτούν ό,τι τους ζητούσαν οι Λακεδαιμόνιοι. 
 
 
11. Πώς κρίνετε την τακτική που ακολούθησε ο Θηραμένης; 
 
Η στάση του Θηραμένη είναι ρεαλιστική και η τακτική που ακολούθησε ήταν μονόδρομος 
υπό την παρούσα δύσκολη κατάσταση. Η σημασία των Μακρών Τειχών για τους Αθηναίους 
ήταν τόσο μεγάλη που κάθε φανερή και άμεση πρότασή τους να κατεδαφιστούν αυτά θα ήταν 
καταδικασμένη. Επομένως, η τακτική του Λυσάνδρου ήταν δικαιολογημένη, παρόλο που 
αυτός εξυπηρετεί μάλλον τα συμφέροντα της παράταξής του παρά της πατρίδας του. 
 
 
12. Ποια ήταν για τους Αθηναίους η σημασία των τειχών; Γιατί οι Σπαρτιάτες 
επέμεναν στην κατεδάφισή τους; Είχαν στο παρελθόν αντιταχθεί στην οικοδόμησή 
τους; 
 
[Βλ. τις δύο προηγούμενες απαντήσεις] 
 
 
13. Πώς αντέδρασαν οι Σπαρτιάτες στην πρόταση των συμμάχων τους να αφανίσουν 
τους Αθηναίους; Πώς κρίνετε την απόφασή τους; 
 
Οι Σπαρτιάτες συνειδητά αρνούνται να ικανοποιήσουν τις γεμάτες μίσος απαιτήσεις των 

συμμάχων τους, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη συνεισφορά της Αθήνας στους Μηδικούς 
πολέμους και αποδεικνύοντας τη σύνεση και τη μεγαλοψυχία τους. Μια ενδεχόμενη 
επιπλέον ολοκληρωτική καταστροφή της ως τότε γεμάτη αίγλη Αθήνας θα μείωνε το κύρος 
της Σπάρτης στα μάτια των άλλων Ελλήνων. 
 



Ποιοι ήταν οι όροι που έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι προκειμένου να κάνουν ειρήνη; Σε τι 
απέβλεπε ο κάθε όρος; 
 
Οι όροι της ειρήνης ήταν οι εξής: 
α) Να κατεδαφίσουν οι Αθηναίοι τα Μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά 
β) Να παραδώσουν τα πλοία τους στους Λακεδαιμονίους εκτός από δέκα 
γ) Να επαναφέρουν από την εξορία όλους τους πολιτικούς εξόριστους 
δ) Να θεωρούν οι Αθηναίοι τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Σπαρτιάτες 
ε) Να ακολουθούν οι Αθηναίοι τους Σπαρτιάτες όπου αυτοί εκστρατεύουν. 
Καθένας από τους παραπάνω όρους είχε ως στόχο την αποδυνάμωση της Αθήνας στο παρόν 
και στο μέλλον, την ενίσχυση της ολιγαρχίας και την πλήρη υποταγή της πόλης στην 
Σπάρτη. 
 
 
15. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι, όταν ο Θηραμένης κι οι άλλοι πρέσβεις επέστρεψαν 
από τη Σπάρτη; 
 
Χωρίς άλλες αντοχές και γεμάτοι αγωνία, οι Αθηναίοι περικύκλωσαν την πρεσβεία που μόλις 
είχε επιστρέψει με τους όρους της ειρήνης από τη Σπάρτη. Η στάση τους μάς προξενεί 
μεγάλη θλίψη και γεννά μέσα μας τον οίκτο για τον άλλοτε μεγαλειώδη δήμο. Οι όροι 
ανακοινώθηκαν την επόμενη μέρα στην εκκλησία του δήμου, κάμφθηκαν κάποιες 
αντιρρήσεις και τελικά έγιναν αποδεκτοί.  
 
 
16. Με ποιο τελετουργικό παραδόθηκε η Αθήνα στη Σπάρτη και για ποιο λόγο η 
Ελλάδα θεώρησε ότι μετά την παράδοση άρχιζε η ελευθερία της; 
 
Μετά την αποδοχή των όρων από τους Αθηναίους, ο Λύσανδρος φθάνει στον Πειραιά, οι 
εξόριστοι είναι καθ’ οδόν για την πατρίδα και τα Μακρά Τείχη γκρεμίζονται μετά μουσικής, 
σαν να γιορτάζουν οι Αθηναίοι την πρώτη μέρα της ελευθερίας τους: το τέλος του πολέμου 
και τη διάλυση της αθηναϊκής ηγεμονίας. 
 
 
17. Με ποια εντολή πήραν την εξουσία οι Τριάκοντα από την Εκκλησία του δήμου; Σε 
τι ενέργειες προέβησαν τελικά; 
 
Με την εκβιασμένη ψήφο της Εκκλησίας του δήμου, οι Τριάκοντα παίρνουν την εξουσία με 
την εντολή να συντάξουν νόμους, πράγμα το οποίο όμως διαρκώς ανέβαλλαν να κάνουν. Αντί 
γι’ αυτό, οι τριάντα τύραννοι συγκρότησαν όλα τα θεσμικά όργανα και τη Βουλή με 
ανθρώπους δικούς τους, διέλυσαν την Ηλιαία (τα δικαστήρια των ενόρκων) και κατάργησαν 
τη μυστική ψηφοφορία σε όλες τις διαδικασίες. Επιπλέον, συλλάμβαναν και θανάτωναν τους 
συκοφάντες, ενώ ο λαός απέναντι στη θανάτωση των συμπολιτών του έδειχνε αδιαφορία και 
αδυναμία αντίδρασης. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της θητείας των Τριάκοντα εκτελέστηκαν 
1500 πολίτες. Τέλος, ο Αισχίνης κι ο Αριστοτέλης, δύο από τους Τριάκοντα, στάλθηκαν στη 
Σπάρτη και ζήτησαν από τους εφόρους την αποστολή φρουράς για να παγιώσουν την 
αυθαίρετη εξουσία τους και να εξοντώσουν τους ισχυρούς τους αντιπάλους. Η σπαρτιατική 
φρουρά, η αποστολή της οποίας έγινε παρασκηνιακά με μεσολάβηση του Λυσάνδρου, 
συντηρούνταν με έξοδα του κράτους και αποτελούνταν από 700 Λακεδαιμονίους με αρμοστή 
τον Καλλίβιο, τον οποίο καλόπιαναν οι τύραννοι, για να τον κάνουν συνεργό στις 
αυθαιρεσίες τους.   
 
 



18. Τι γνωρίζετε για τη συκοφαντία; 
 
Συκοφαντία ήταν η ψεύτικη καταγγελία, η ψευδής καταμήνυση εναντίον ευκατάστατου 
συνήθως πολίτη, ως μέσο εκβιασμού ή προσωπικής εκδίκησης. Ο συκοφάντης αποσπούσε 
χρηματικά ποσά από αυτόν που εξεβίαζε, για να μην τον καταγγείλει και τον σύρει στα 
δικαστήρια. Εκτός μάλιστα από τα χρήματα που μπορούσε να αποσπάσει ο συκοφάντης ως 
εκβιαστής, αν καταδικαζόταν ο καταγγελλόμενος πολίτης, ο συκοφάντης είχε και τότε 
οικονομικό όφελος. 
 
 
19. Σε τι διαφωνούσαν Κριτίας και Θηραμένης; 
 
Ο Κριτίας και ο Θηραμένης στην αρχή της θητείας τους ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Στη 
συνέχεια, όμως, ο Κριτίας, που είχε εξοριστεί απ’ τους δημοκρατικούς, αποδείχτηκε σκληρός 
και αδιάλλακτος, επιδιώκοντας την εκδίκηση και τον αφανισμό όλων των πολιτικών του 
αντιπάλων. Αντίθετα, ο Θηραμένης ήταν περισσότερο διαλλακτικός και μετριοπαθής, καθώς 
εναντιωνόταν στην αυθαίρετη θανάτωση των πολιτών και υποστήριζε ότι πρέπει να ενεργούν 
έτσι που να είναι αρεστοί στο δήμο. 
 
 
20. Με ποιο επιχείρημα ο Κριτίας καταργεί αυθαίρετα τις αρμοδιότητες της Βουλής 
και συγκεντρώνει αυτοστιγμεί όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του; 
 

Γνωρίζοντας ο Κριτίας ότι μετά την απολογία του, ο Θηραμένης θα αθωωθεί, διακόπτει για 
λίγο τη συνεδρίαση, καλεί στην αίθουσα τους μαχαιροφόρους που θα παίξουν το ρόλο του 
τρομοκράτη και στη συνέχεια παίρνει το λόγο. Το επιχείρημά του είναι το εξής: 
- Είναι καθήκον του ηγέτη να μην αφήνει τους φίλους του να εξαπατώνται. 
- Εσείς, που σύμφωνα με το νόμο έχετε το δικαίωμα να καταδικάζετε σε θάνατο όσους είναι 
γραμμένοι στον κατάλογο των Τριών Χιλιάδων, έχετε πέσει θύματα εξαπάτησης από το 
Θηραμένη. 
- Εσείς είστε φίλοι μου (δηλ. συνεργάτες μου στην άσκηση της εξουσίας).  
- Άρα είναι καθήκον μου να πάρω το νόμο στα χέρια μου και να διαγράψω το Θηραμένη από 
τον κατάλογο, αποφασίζοντας τη θανάτωσή του. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Κριτίας γίνεται αυτοστιγμεί άρχων, νομοθέτης, δικαστής απαραβίαστος. 

 
 
21. Γιατί ο Θηραμένης ισχυρίζεται ότι: «Οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός»; 
 
Ο Θηραμένης, ακούγοντας το επιχείρημα του Κριτία και προειδοποιώντας τους δικαστές ότι 
όπως αυθαίρετα διαγράφηκε ο ίδιος από τον κατάλογο έτσι είναι πιθανό να διαγραφούν και 
τα μέλη της Βουλής, τρέχει ως ικέτης στο βωμό (ή εστία), στη μαρμάρινη δηλαδή στήλη που 
υπήρχε εντός του βουλευτηρίου για την ορκωμοσία των δικαστών και που ήταν χώρος ιερός, 
ζητώντας άσυλο. Εντούτοις, επειδή γνώριζε ότι ο Κριτίας δε θα σεβαστεί ούτε τους θεούς, 
αναφώνησε την παραπάνω φράση. Τελικά, ο βωμός πράγματι δεν τον ωφέλησε, αφού 
αποσπάστηκε βίαια από το Σάτυρο και τους υπόλοιπους από τους «Έντεκα», οι οποίοι 
διέπραξαν έτσι με διαταγή του Κριτία μια πράξη ιεροσυλίας, καταπατώντας πανάρχαιους 
άγραφους νόμους και αποδεικνύοντας την αυθαιρεσία της τυραννίας τους. 

 
 

 
Επιμέλεια: Π. Αποστολοπούλου 
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