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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

1.  Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείµενο, να εντοπίσετε οµοιότητες και 

διαφορές στην περιγραφή του Πλουτάρχου µε την αντίστοιχη του 

Ξενοφώντα. 

(Πλουτάρχου Λύσανδρος Χ, 1-2) 

Κείµενο: 
ὁ δὲ Λύσανδρος ἄλλα µὲν διενοεῖτο, προσέττατε δὲ ναύταις καὶ 
κυβερνήταις, ὡς ἀγῶνος ἅµα ἡµέρᾳ γενησοµένου, περὶ ὄρθρον 
ἐµβαίνειν εἰς τὰς τριήρεις καὶ καθέζεσθαι κόσµῳ καὶ σιωπῇ, 
δεχοµένους τὸ παραγγελλόµενον, ὡς δ� αὕτως καὶ τὸ πεζόν ἐν τάξει 
παρὰ τὴν θάλατταν ἡσυχάζειν. 

2  ᾿Ανίσχοντος δὲ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ᾿Αθηναίων µετωπηδὸν ἁπάσαις 
ἐπιπλεόντων καὶ προκαλουµένων, ἀντιπρῴρους ἔχων τὰς ναῦς καὶ 
πεπληρωµένας ἔτι νυκτός οὐκ ἀνήγετο, πέµπων δ� ὑπηρετικὰ παρὰ 
τὰς πρώτας τῶν νεῶν ἀτρεµεῖν ἐκέλευε καὶ µένειν ἐν τάξει µὴ 
θορυβουµένους µηδ� ἀντεκπλέοντας. 

  

2.  Να επισηµάνετε και να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τα 

χαρακτηριστικά του αρχαίου κόσµου, όπως αυτά φαίνονται από το 

Κεφάλαιο Ι του 2ου βιβλίου των Ἑλληνικῶν του Ξενοφώντα.  

 

3.  Να συγκρίνετε το παρακάτω απόσπασµα του Θουκυδίδη (Θ΄, 95, 3-7), 

που αναφέρεται στην πανωλεθρία των Αθηναίων στον Ωρωπό, το 411 

π.Χ., µε το κείµενο του Ξενοφώντα. Να συσχετίσετε στα δύο κείµενα τις 

συνθήκες που οδήγησαν στην ήττα. 

Θουκυδίδη Ιστορία: Θ΄ 95, 3-7 

ὁ γὰρ ᾿Αγησανδρίδας ἀριστοποιη- 
σάµενος ἐκ τοῦ ᾿Ωρωποῦ ἀνήγαγε τὰς ναῦς⋅ ἀπέχει δὲ µάλιστα  
ὁ ᾿Ωρωπὸς τῆς τῶν ᾿Ερετριῶν πόλεως θαλάσσης µέτρον 
ἑξήκοντα σταδίους. ὡς οὖν ἐπέπλει, εὐθὺς ἐπλήρουν καὶ οἱ  
᾿Αθηναῖοι τὰς ναῦς, οἰόµενοι σφίσι παρὰ ταῖς ναυσὶ τοὺς 
στρατιώτας εἶναι⋅ οἱ δὲ ἔτυχον οὐκ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἄριστον 
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ἐπισιτιζόµενοι (οὐδὲν γὰρ ἐπωλεῖτο ἀπὸ προνοίας τῶν ᾿Ερε- 
τριῶν), ἀλλ� ἐκ τῶν ἐπ� ἔσχατα τοῦ ἄστεως οἰκιῶν, ὅπως  
σχολῇ πληρουµένων φθάσειαν οἱ πολέµιοι προσπεσόντες καὶ 
ἐξαναγκάσειαν τοὺς ᾿Αθηναίους οὕτως ὅπως τύχοιεν 
ἀνάγεσθαι. σηµεῖον δὲ αὐτοῖς ἐς τὸν ᾿Ωρωπὸν ἐκ τῆς ᾿Ερετρίας, 
ὁπότε χρὴ ἀνάγεσθαι, ἤρθη. διὰ τοιαύτης δὴ παρασκευῆς οἱ 
᾿Αθηναῖοι ἀναγαγόµενοι καὶ ναυµαχήσαντες ὑπὲρ τοῦ λιµένος 
τῶν ᾿Ερετριῶν ὀλίγον µέν τινα χρόνον ὅµως καὶ ἀντέσχον, 
ἔπειτα ἐς φυγὴν τραπόµενοι καταδιώκονται ἐς τὴν γῆν. καὶ ὅσοι 
µὲν αὐτῶν πρὸς τὴν πόλιν τῶν ᾿Ερετριῶν ὡς φιλίαν 
καταφεύγουσι, χαλεπώτατα ἔπραξαν φονευόµενοι ὑπ� αὐτῶν⋅ οἱ 
δὲ ἐς τὸ τείχισµα τὸ ἐν τῇ ᾿Ερετρίᾳ, ὅ εἶχον αὐτοὶ, περιγίγνονται 
καὶ ὅσαι ἐς Χαλκίδα ἀφικνοῦνται τῶν νεῶν. λαβόντες δὲ οἱ 
Πελοποννήσιοι δύο καὶ εἴκοσι ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων καὶ ἄνδρας 
τοὺς µὲν ἀποκτείναντες, τοὺς δὲ ζωγρήσαντες τροπαῖον 
ἔστησαν. καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ Εὔβοιάν [τε] ἅπασαν 
ἀποστήσαντες πλὴν ᾿Ωρεοῦ (ταύτην δὲ αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι εἶχον) 
καὶ τἆλλα τὰ περὶ αὐτὴν καθίσταντο.  

 

Μετάφραση:  

Αναγκάστηκαν να ναυµαχήσουν αµέσως, επειδή ο Αγησανδρίδας, αφού 

άφησε τα πληρώµατα να φάνε, ανοίχτηκε από τον Ωρωπό που απέχει από 

την Ερέτρια εξήντα στάδια θάλασσα. Μόλις ανοίχτηκε, οι Αθηναίοι 

άρχισαν αµέσως να επιβιβάζωνται, νοµίζοντας ότι τα πληρώµατα ήσαν 

κοντά στα καράβια, αλλά αυτά έτυχε τη στιγµή εκείνη ν� αγοράζουν 

τρόφιµα για το γεύµα τους από τα ακρινά σπίτια της πολιτείας και όχι από 

την αγορά. Οι Ερετριείς είχαν φροντίσει να µην υπάρχουν τρόφιµα στην 

αγορά, ώστε να καθυστερήση η επιβίβαση των Αθηναίων, να προφταίνουν 

οι εχθροί να έρθουν και ν� αναγκάσουν τους Αθηναίους ν� ανοιχτούν στο 

πέλαγος σε όποια κατάσταση βρίσκονταν. Από την Ερέτρια είχαν υψώσει 

σήµα προς τον Ωρωπό, πότε έπρεπε να ξεκινήσουν. Με τέτοια σύγχυση 

ανοίχτηκαν οι Αθηναίοι και ναυµάχησαν µπροστά στο λιµάνι της Ερέτριας. 

Μπόρεσαν παρ� όλα αυτά ν� ανθέξουν για λίγη ώρα, αλλά µετά 

υποχώρησαν και ο εχθρός τους καταδίωξε έως την στεριά. Όσοι από τους 

Αθηναίους θέλησαν να καταφύγουν στην Ερέτρια, νοµίζοντας ότι είναι 
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φιλική πολιτεία, έπαθαν συµφορά, γιατί οι Ερετριείς τους σκότωσαν. 

Σώθηκαν µόνο όσοι πήγαν στο φρούριο της Ερέτριας, που το κρατούσαν οι 

Αθηναίοι, και όσα καράβια κατόρθωσαν να φτάσουν στην Χαλκίδα. Οι 

Πελοποννήσιοι αιχµαλώτισαν τα πληρώµατα. Μετά έστησαν τρόπαιο. Λίγο 

αργότερα προκάλεσαν την αποστασία όλης της Εύβοιας, εκτός από τον 

Ωρεό (τον είχαν οι Αθηναίοι) και οργάνωσαν όλες τις πολιτείες της.  

(Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέµου, µτφρ. Αγγ. Σ. Βλάχος, 

Εστία, Αθήνα 1999) 

 

4.  Ο Ξενοφών αναφέρει ότι οι Τριάκοντα βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς 
κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. Να εξηγήσετε σε ποιες, συγκεκριµένα, 

ρυθµίσεις προέβησαν και να τις κρίνετε. 

 

5.  Είναι γνωστό ότι ο Ξενοφών συµπαθούσε το πολίτευµα της Σπάρτης 

και τον σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Νοµίζετε πως τα φιλολακωνικά του 

αισθήµατα δεν του επιτρέπουν να είναι αντικειµενικός και 

αµερόληπτος, όσον αφορά την εξιστόρηση των γεγονότων που έχουν 

σχέση µε την περίοδο διακυβέρνησης των Τριάκοντα;  

 

6.  Α. Να σηµειώσετε τα χωρία των κειµένων που διδαχτήκατε, τα οποία 

αναφέρονται σε ενέργειες και λόγους του Θηραµένη και να τον 

χαρακτηρίσετε σύµφωνα µε αυτά. 

Β. Ο Θηραµένης θεωρήθηκε υπαίτιος για την κατεδάφιση των τειχών και 

κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε τους συµπολίτες του. Σχετικά µε αυτό ο 

Πλούταρχος48 αναφέρει την απάντησή του σ� έναν νεαρό που τον 

κατηγόρησε ότι τολµά να κάνει αντίθετα από αυτά που έκανε ο 

Θεµιστοκλής: οὐδὲν, ὦ µειράκιον, ὑπεναντίον ἐγὼ πράττω 
Θεµιστοκλεῖ⋅ τὰ γὰρ αὐτὰ τείχη κἀκεῖνος ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν πολιτῶν 
ἀνέστησε, καὶ ἡµεῖς ἐπὶ σωτηρίᾳ καταβαλοῦµεν, εἰ δὲ τὰ τείχη τὰς 
πόλεις εὐδαίµονας ἐποίει, πασῶν ἔδει πράττειν κάκιστα τὴν Σπάρτην 
ἀτείχιστον οὖσαν. [Μετάφραση: Νεαρέ µου, εγώ δεν κάνω τίποτε το 

αντίθετο από αυτό που έκανε ο Θεµιστοκλής⋅ και εκείνος ανοικοδόµησε τα 

                                                           
48   Βίος Λυσάνδρου, 14. 
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ίδια τείχη για τη σωτηρία των πολιτών και εµείς για τη σωτηρία των πολιτών 

θα τα γκρεµίσουµε. Κι αν τα τείχη έκαναν τις πόλεις ευτυχισµένες, απ� όλες τις 

πόλεις η Σπάρτη θα έπρεπε να βρίσκεται στη χειρότερη µοίρα, επειδή είναι 

ατείχιστη.] 

Στηριζόµενοι σ� αυτή τη µαρτυρία σε ποια συµπεράσµατα µπορούµε να 

οδηγηθούµε όσον αφορά το πολιτικό ήθος του Θηραµένη;  

 

7.  Η συκοφαντία ήταν ένα από τα προβλήµατα που ταλάνισαν την 

αθηναϊκή δηµοκρατία. Αφού µελετήσετε τα παρακάτω κείµενα να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

i)  ἐγὼ τοίνυν ἐν τῇδε τῇ πόλει ὅτε µὲν πλούσιος ἦν� καὶ τοὺς 
συκοφάντας ἐθεράπευον, εἰδὼς ὅτι παθεῖν µᾶλλον κακῶς ἱκανὸς εἴην 
ἢ ποιῆσαι ἐκείνους (Ξεν., Συµπ. ΙΙ, 9, 1). [Μετάφραση: Εγώ, µέσα σ� αυτή 

την πόλη, όταν ήµουν πλούσιος � και τους συκοφάντες καλόπιανα, γιατί 

ήξερα πως το πιο πιθανό ήταν να πάθω κακό από αυτούς παρά να τους 

κάµω].  

ii)  � τῶν δὲ συκοφαντῶν ὡς κακούργων δηµοσίᾳ προβολὰς49 
ποιούµεθα (Αισχίνη, Περὶ τῆς Παραπρεσβείας, 145). [Μετάφραση: � 

τους συκοφάντες όµως µε δηµόσια αγωγή τους περνάµε από δίκη σαν 

κακούργους].  

iii) ῾Ο συκοφάντης ἐστὶν ἐν πόλει λύκος (Μενάνδρου, Γνῶµαι 
Μονόστιχοι, στ. 603, έκδ. S. Jaekel).  

α) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της συκοφαντίας στην πολιτική και 

κοινωνική ζωή των αρχαίων Αθηναίων;  

β) Πώς κρίνετε τα µέτρα των Τριάκοντα για την πάταξη της 

συκοφαντίας όπως τα αναφέρει ο Ξενοφών (Ἑλληνικά, Βιβλίο 2ο, 

ΙΙΙ, § 12); 

 

8.  Να µελετήσετε το παρακάτω κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 

                                                           
49  Η προβολή, ως όρος δικανικός, είναι ένα είδος δηµόσιας αγωγής. Χρήση των προβολών 

γινόταν όταν το έγκληµα θεωρούνταν δηµόσιο κακούργηµα. Στο χωρίο φαίνεται ότι η 
συκοφαντία στα χρόνια του Αισχίνη (389-316 π.Χ.) θεωρούνταν δηµόσιο κακούργηµα.  
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Σαλλούστιος, Bellum Catilinae, 51, 28-31 (Ρωµαίος ιστορικός, 86 - 35 

π.Χ.): Οι Λακεδαιµόνιοι, αφού νίκησαν τους Αθηναίους, τους επέβαλαν 
τριάντα άνδρες για να κυβερνήσουν την πολιτεία τους. Αυτοί άρχισαν να 
καταδικάζουν σε θάνατο αναπολόγητους τους χειρότερους από τους 
πολίτες και όσους ήταν σε όλους µισητοί. Ο λαός χαιρόταν γι� αυτά και 
έλεγε ότι καλά τους έκαναν. Όταν όµως σιγά σιγά η ασυδοσία απλώθηκε, 
άρχισαν να σκοτώνουν καλούς και κακούς αδιακρίτως, κατά τις ορέξεις 
τους, ενώ τους υπόλοιπους τους κατατροµοκρατούσαν⋅ έτσι η πολιτεία 
υπέκυψε στη δουλεία και τιµωρήθηκε σκληρά για την ανόητη χαρά της50.  

α) Να εντοπίσετε µέσα στην αφήγηση του Ξενοφώντα το χωρίο που 

αναφέρεται στα µέτρα των Τριάκοντα για τη συκοφαντία και να το 

συσχετίσετε µε το κείµενο του Σαλλούστιου. 

β) Να σχολιάσετε τη διαπίστωση του Σαλλούστιου που διατυπώνεται 

στην τελευταία ηµιπερίοδο του αποσπάσµατος.  

 

9.  Αφού µελετήσετε το κείµενο που σας δίνεται, από το 5ο βιβλίο του 

Ηροδότου, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:  
[Μετάφραση: Ο Περίανδρος, βέβαια, αρχικά ήταν πιο ήπιος από τον πατέρα του 

(τον Κύψελο), αφότου όµως µε αγγελιαφόρους ήρθε σε επαφή µε τον 

Θρασύβουλο, τον τύραννο της Μιλήτου, έγινε ακόµα πιο πολύ αιµοβόρος από 

τον Κύψελο. Έστειλε λοιπόν ο Περίανδρος κήρυκα στον Θρασύβουλο και 

ρωτούσε να µάθει µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να στερεώσει ασφαλέστερα το 

καθεστώς, για να κυβερνήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την πόλη. Ο 

Θρασύβουλος πήρε τον απεσταλµένο του Περιάνδρου και τον οδήγησε έξω από 

την πόλη⋅ µπήκαν σ� ένα σπαρµένο χωράφι, προχωρούσαν ανάµεσα στα στάχυα 

που ήταν έτοιµα για θερισµό, και ρωτούσε τον κήρυκα, περιπλέκοντας τις 

ερωτήσεις του, για ποιο λόγο ήρθε από την Κόρινθο⋅ και συγχρόνως, καθώς 
έβλεπε κάποιο στάχυ να εξέχει από τα άλλα, το τσάκιζε και το έριχνε κάτω, 

µέχρι που µ� αυτόν τον τρόπο αφάνισε τα καλύτερα και ψηλότερα στάχυα του 

χωραφιού. Πέρασε λοιπόν όλο το χωράφι χωρίς να πει λέξη και ύστερα στέλνει 

πίσω τον κήρυκα. Κι όταν επέστρεψε στην Κόρινθο ο κήρυκας, ο Περίανδρος 

ήταν ανυπόµονος να πληροφορηθεί τη συµβουλή. Εκείνος του απάντησε πως ο 

                                                           
50  Μετάφραση Ν. Πετρόχειλου, στη σειρά «Λατίνοι Ιστορικοί» του ΜΙΕΤ, Σαλλούστιος, Ο 

πόλεµος µε τον Κατιλίνα�, Αθήνα 1993, σσ. 79-80.  
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Θρασύβουλος καµιά συµβουλή δεν του έδωσε και πως απορεί µαζί του, γιατί τον 

έστειλε σ� έναν άνθρωπο παράφρονα, που έχει τη µανία να καταστρέφει τα δικά 

του. Και του διηγόταν αυτά που είδε να κάνει ο Θρασύβουλος. Ο Περίανδρος 

εννόησε αυτό που έκανε ο Θρασύβουλος και κατάλαβε ότι τον συµβούλευε να 

φονεύει τους πολίτες που υπερέχουν από τους άλλους. Τότε λοιπόν φανέρωσε 

όλη τη µοχθηρία του απέναντι στους πολίτες.] 

α) Ποια είναι η βασική ιδέα που αναπτύσσεται στην αφήγηση του 

Ηροδότου; 

β) Να την εντοπίσετε στο κείµενο του Ξενοφώντα (κεφάλαιο ΙΙΙ) και να 

τη σχολιάσετε.  

γ) Να συγκρίνετε τις ιδέες και την πολιτική των τυράννων 

Θρασυβούλου και Περιάνδρου µε αυτές του Κριτία και µε βάση 

αυτές να γράψετε ένα σύντοµο κείµενο για το πολίτευµα των 

Τριάκοντα.  

 

10.  Να παρουσιάσετε, αφού µελετήσετε τις σχετικές περικοπές του 2ου 

βιβλίου των ῾Ελληνικῶν του Ξενοφώντα, τις αντιλήψεις του 

Λυσάνδρου αφενός και του Παυσανία αφετέρου ως προς την πολιτική 

που έπρεπε να ακολουθήσει η Σπάρτη απέναντι στην Αθήνα. Να 

κρίνετε τις αντιλήψεις των δύο ανδρών και να τις αξιολογήσετε. 


