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Τα κυριότερα σημεία στα Ελληνικά του Ξενοφώναντα 
  

 Οι στόλοι των αντιπάλων εισπλέουν στον Ελλήσποντο. Κατάληψη 
θέσεων 

 
 
 
Οι αντίπαλοι  :         Αθηναίοι                                Λακεδαιμόνιοι 
                          
                                 
 
    δύναμη        =       180 πλοία                                  200 πλοία 
                                          
                                                                              
 
  στρατηγοί     =       Πρός τοῖς ὑπάρχουσι =            Λύσανδρος 
                                 Κόνων , Αδείμαντος ,                
                                 Φιλοκλής προσείλοντο       Θώραξ ἒχων τό πεζόν            
                                 Μένανδρον , Τυδέα      

Κηφισόδοτον.      
         
 
                                  
     θέσεις                 Αιγός ποταμοί       Λάμψακος 
 
 Στόχος των Αθηναίων να προχωρήσουν σε ολοκληρωτική εμπλοκή  στη 

θάλασσα με το Λύσανδρο, γιατί ήταν βέβαιοι για τη νίκη τους.     
 

 
α)"πρός τε τόν ἒκπλουν τῶν πλοίων": 
να αποκόψει τις εμπορικές οδούς των 
Αθηναίων και να εμποδίσει τη 
μεταφορά σίτου από τον Εύξεινο. 

 Στόχος τους Λυσάνδρου  
β) "καί ἐπί τάς ἀφεστηκυίας αὐτῶν 
πόλεις " : να υποτάξει τις πόλεις εκεί 
που είχαν αποστατήσει απ'τους 
Σπαρτιάτες.      
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 Οι προτάσεις του Αλκιβιάδη και η αποπομπή του  
 
Ο Αλκιβιάδης επισημαίνει     οὐκ ἐκ καλῷ τούς 'Αθηναίους ὁρμεῖν. 
 
 

Ἀθηναῖοι 
 
          
                     ἐν αἰγιαλῷ           πρός οὐδεμία πόλει       τά  ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ 
 

vs 
 

Λακεδαιμόνιοι 
 
 
 
                                          ἐν λιμένι                  πρός πόλει 
 
 
Προτείνει     μεθορμίσαι τούς 'Αθηναίους εἰς Σηστό πρός τε λιμένα καί πρός 
πόλιν. 
 
 
 Το σχέδιο μάχης του Λυσάνδρου ήταν ο                                         γι 'αυτό :  
α) προκαλούσε τους Αθηναίους παρατάσσοντας το στόλο του στο λιμάνι, σαν 
να επρόκειτο να δώσει μάχη. 
β) την τακτική αυτή επανέλαβε επί τέσσερις μέρες, χωρίς να κάνει επίθεση. 
γ) λόγω αυτής της τακτικής του οι Αθηναίοι τον περιφρονούν ότι τάχα δεν 
τολμάει να προχωρήσει σε σύγκρουση μαζί τους. 
δ) η πειθαρχία και η επιφυλακή στον αθηναϊκό στόλο χαλαρώνει.  Το 
χειρότερο ήταν ότι οι ναύτες διασκορπίζονταν στη στεριά για ανεύρεση 
τροφίμων. 
ε) ο Λύσανδρος με κατασκοπευτικά πλοία παρακολουθούσε τις κινήσεις των 
Αθηναίων. 
στ) όταν οι κατάσκοποι του Λυσάνδρου έκαναν το προσυμφωνημένο σήμα και 
βεβαιώθηκε για το τι γινόταν στον αθηναϊκό στόλο, τότε εφόρμησε προς τους 
Αιγός ποταμούς, αιφνιδίασε τους Αθηναίους και τους κατέστρεψε. 
 
 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επινόησε το σχέδιό του :  
α) τα τοπογραφικά δεδομένα : το πώς ήταν το λιμάνι στους Αιγός ποταμούς, η 
απόστασή του από τη Λάμψακο, η απόστασή του από τη Σηστό κ.α. 
β) η κατάσταση του αθηναϊκού στόλου την ώρα της επίθεσης λόγω των 
δυσκολιών που αντιμετώπιζε για τον ανεφοδιασμό του. 
 

 Οι στρατιωτικές - πολιτικές ενέργειες του Λυσάνδρου μετά τη νίκη 
στους Αιγός ποταμούς: 

 
α) ρύθμισε τα πολιτικά πράγματα στη Λάμψακο σύμφωνα με τα  
 συμφέροντα της Σπάρτης (διόρισε δηλαδή αρμοστή και δεκαρχία). 

αιφνιδιασμός 
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β) κατευθύνθηκε προς την είσοδο του Βοσπόρου και υποχρέωσε το  

 Βυζάντιο και την Καλχηδόνα να προσχωρήσουν στην πελ/κή συμμαχία·  
ρύθμισε επίσης και στις πόλεις αυτές την πολιτική κατάσταση (όρισε 
αρμοστή το Λακεδαιμόνιο Σθενέλαο). 

 
 Οι αντιδράσεις των Αθηναίων μετά την ήττα: 

 
 
έκλαιγαν και πενθούσαν για τις χιλιάδες 
συμπολίτες τους που χάθηκαν στους Αιγός 
ποταμούς 

 Οδύνη + θρήνος         
 
 

τους ίδιους τους τους εαυτούς - αφού μετά την 
απώλεια του στόλου τους έμεναν απροστάτευτοι 
στο έλεος των εχθρών τους. 

 
 
 

α) να κλείσουν με επιχωμάτωση  
τα λιμάνια εκτός από ένα  

   
 Εκκλησία του δήμου    β) να επισκευάσουν τα τείχη 

(δείγμα ψυχικής δύναμης) 
γ) να τοποθετήσουν φρουρές 

 
      δ) να ετοιμαστούν για πολιορκία.  
 
 

 Οι όροι της ειρήνης και ο στόχος τους. 
 

ΟΡΟΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 
α) Κατεδάφιση των Μακρών Τειχών 
και των τειχών του Πειραιά 

η Αθήνα δεν θα έχει πλέον καμιά 
οχύρωση και η Σπάρτη θα αισθάνεται 
ασφαλής 

β)Παράδοση των πλοίων στους 
Σπαρτιάτες εκτός από δώδεκα 

η Αθήνα χάνει οριστικά την κυριαρχία 
της στη θάλασσα και η Σπάρτη 
εξουδετέρωνε άλλη μια απειλή που 
ένιωθε από τον αθηναϊκό στόλο. 
 

γ)Επιστροφή των πολιτικών εξο-
ρίστων στην Αθήνα.       

ενίσχυση φιλοολιγαρχικής παράταξης 
στο άστυ. 
 

δ) Οι Αθηναίοι να θεωρούν τους 
ίδιους εχθρούς και φίλους με τους 
Λακεδαιμόνιους 

οι Αθηναίοι εμποδίζονται να 
συμμετέχουν ή να συγκροτούν 
αντισπαρτιατικές συμμαχίες 

ε) Οι Αθηναίοι θα ακολουθούν τους οι Αθηναίοι χάνουν την αυτοτέλεια 
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Λακεδαιμονίους στις πολεμικές 
εκστρατείες τους 

και την ανεξαρτησία τους, καθώς και 
κάθε σκέψη να δημιουργήσουν ξανά 
ισχυρή ηγεμονία. 
 

 
Ο Ξενοφών δίνει βαρύτερη σημασία στον πέμπτο όρο, ο οποίος δηλώνεται με 
το απαρέμφατο " ἓπεσθαι ".  Οι άλλοι όροι αποτελούν προϋποθέσεις του 
πέμπτου όρου και δηλώνονται με 4 μετοχές (καθελόντας, παραδόντας, 
καθέντας, νομίζοντας ). 
Οι ρηματικοί τύποι καθελόντας, παραδόντας, καθέντας, βρίσκονται στον 
αόριστο, γιατί δηλώνουν την άμεση και ταχεία εκπλήρωση των όρων που 
περιέχουν ·  αντίθετα, οι ρηματικοί τύποι νομίζοντες και ἓπεσθαι βρίσκονται 
στον Ενεστώτα, γιατί δηλώνουν ότι οι όροι που περιλαμβάνουν πρόκειται να 
έχουν διάρκεια και συνέχεια στο παρόν και μέλλον. 
 
Η σημασία αυτής της διαφοράς είναι προφανής : η Σπάρτη και οι σύμμαχοί της 
αξίωναν αφενός την άμεση κατεδάφιση των τειχών, την παράδοση της πόλης 
και την επαναφορά των εξορίστων·  αφετέρου όμως επιδίωκαν να 
εξασφαλίσουν τη μόνιμη υποταγή της Αθήνας και τη σταθερή προσάρτησή της 
στην Πελλοπονησιακή συμμαχία. 
 
 

 Η καταδίκη του Θηραμένη προσχεδιασμένη: όπως φαίνεται από τα 
ακόλουθα: 

α) "γνούς ὁ Κριτίας.......ἡγησάμενος": ο Κριτίας δεν επέτρεψε στη Βουλή να 
ψηφίσει για το Θηραμένη, όταν κατάλαβε ότι αντιμετώπισαν ευνοϊκά την 
απολογία του. 
 
β) "προσελθῶν......ἐξήλθε": ο Κριτίας σηκώθηκε από την θέση του, συνομίλησε 
για λίγο με τους άλλους τριάκοντα, που καθόνταν στις πρώτες σειρές - για ότι 
επρόκειτο να κάνει - και ύστερα βγήκε έξω, για να συνεννοηθεί προφανώς με 
τους νεαρούς μαχαιροφόρους. 
 
γ) "ἐπιστῆναι......ἐπί τοῑς δρυφάκτοις": νεαροί μαχαιροφόροι μπήκαν στο 
βουλευτήριο, στάθηκαν στο κιγκλίδωμα και κρατούσαν τα εγχειρίδια έτσι 
ώστε να τα βλέπουν οι βουλευτές. Απροκάλυπτα, ο Κριτίας χρησιμοποιεί και 
τρομοκρατία. 
 
δ) "οἳδε οἱ ἐφεστηκότες.......ἐπιτρέψειν": Ο Κριτίας επισημαίνει σαρκαστικά ότι 
οι μαχαιροφόροι παρακρατικοί δεν θα επιτρέψουν την εξαπάτηση των 
βουλευτών. 
 
ε) "Θηραμένων......ἐκ τοῡ καταλόγου": ο Κριτίας αυθαίρετα και προσχεδιασμένα 
διαγράφει το Θηραμένη από τον κατάλογο των Τρισχιλίων, για να περιέλθει 
στη δικαιοδοσία των Τριάκοντα. 
 
στ) "Καί τοῡτον ἡμεῑς θανατοῡμεν": Τον καταδικάζει τελικά σε θάνατο ως 
εχθρό της ολιγαρχίας. Δεν πρόκειται λοιπόν για δίκη αλλά για παρωδία δίκης. 
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 Οι τριάκοντα χαρακτηρίζονται "ἀδικώτατοι" και "ἀσεβέστατοι" 

 
 ἀδικώτατοι, γιατί παραβιάζοντας το δικό τους νόμο, που όριζε ότι, 

όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Τρισχιλίων, έπρεπε να 
δικάζονται από τη Βουλή, αυθαίρεται και με τη χρησιμοποίηση 
τρομοκρατίας διαγράφουν τον Θηραμένη από τον κατάλογο και τον 
καταδικάζουν σε θάνατο. 

 
 ἀσεβέστατοι, γιατί παραβίασαν το ιερό θεσμό της ικεσίας, 

αποσπώντας βίαια το Θηραμένη από το βωμό. Η πράξη αυτή συνιστά 
όχι μόνο ανευλάβεια και ασέβεια προς την Εστία και το Δία, αλλά 
και τη χειρότερη μορφή ύβρης. 

 

 Ο λόγος του Θρασύβουλου - Δομή: 
  

 I. Πρόλογος: "ὑμῑν, ἒφη, ὦ ἐκ τοῡ ἂστεως......ἐπιχειρεῑν":  Αγανακτισμένη 
έκκληση του ομιλητή προς τους ολιγαρχικούς για αυτογνωσία και 
αυτοκριτική. 
 
 II. Πίστη: "πότερον......ἀπιοντες":  Ηθική σύγκριση ολιγαρχικών-
δημοκρατικών επί τη βάσει 4 αρετών: της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της 
ευφυϊας και της φιλίας προς τους Σπαρτιάτες:  
 
α) οι ολιγαρχικοί δεν είναι δίκαιοι, γιατί αν και πλούσιοι, έχουν 
διαπράξει πολλά και αισχρά εγκλήματα για το κέρδος. 
 
β) οι ολιγαρχικοί δεν είναι ανδρειότεροι από τους δημοκρατικούς, όπως 
αποδείχτηκε από τον πρόσφατο εμφύλιο. 
 
γ) οι ολιγαρχικοί δεν είναι ευφυέστεροι, αφού αν και είχαν στη διάθεσή 
τους τείχος, όπλα, χρήματα και ισχυρούς συμμάχους ηττήθηκαν από 
τους δημοκρατικούς που δε διέθεταν σχεδόν τίποτε. 
 
δ) οι ολιγαρχικοί ούτε για τη φιλία τους με τους Σπαρτιάτες μπορούσαν 
να καυχώνται, αφού αυτοί τους εγκατέλειψαν και τους παρέδωσαν 
ηττημένους στον αδικημένο λαό. 
 
 
 IV. Επίλογος: "οὐ μέντοι......ὃσιοί ἐστε": Αποστροφή προς τους 
δημοκρατικούς να παραμείνουν προσηλωμένοι στους όρους συνθηκών, 
για να αποδείξουν επιπλέον ότι τηρούν τους όρκους τους και σέβονται 
τα ιερά τους. 
 

 


