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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.Όταν όμως στάλθηκε, χρονοτριβούσε κοντά στον Λύσανδρο τρεις μήνες και
περισσότερο, περιμένοντας την ώρα (καιροφυλακτώντας), πότε οι Αθ ηναίοι, εξαιτίας
της πλήρους έλλειψης τροφίμων, επρόκειτο να δεχτούν ό,τιδήποτε θα τους έλεγε
(πρότεινε) κανείς. Αφού λοιπόν επέστρεψε τον τέταρτο μήνα, ανακοίνωσε στην
εκκλησία του δήμου ότι ο Λύσανδρος τον κρατούσε μέχρι τότε, και έπειτα τον
διέταξε να πάει στη Λακεδαίμονα. Γιατί (του έλεγε ο Λύσανδρος ότι) δεν ήταν
αρμόδιος για όσα αυτός (δηλ. ο Θηραμένης) τον ρωτούσε, αλλά οι έφοροι. Μετά
από αυτά, εκλέχτηκε πρεσβευτής (ο Θηραμένης) μαζί με άλλους εννιά, να πάει στη
Λακεδαίμονα, με απόλυτη

πληρεξουσιότητα.Και ο Λύσανδρος τότε έστειλε στους

Εφόρους, μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους, τον Αριστοτέλη, που ήταν Αθηναίος
πολιτικός εξόριστος, για να αναγγείλει ότι αποκρίθηκε (ενν. ο Λύσανδρος) στο
Θηραμένη πως μόνο εκείνοι είχαν την εξουσία για πόλεμο και ειρήνη. Όταν λοιπόν ο
Θηραμένης και οι άλλοι απεσταλμένοι έφτασαν στη Σελλασία και τους ρώτησαν με
ποιες προτάσεις έχουν έλθει, αυτοί είπαν (ενν. ότι είχαν έλθει) ως απόλυτοι
πληρεξούσιοι για να συνάψουν ειρήνη. Τότε οι έφοροι διέταξαν να τους καλέσουν
στη Σπάρτη. Κι όταν έφτασαν, έκαναν συνέλευση, στην οποία οι
κυρίως οι Θηβαίοι

Κορίνθιοι

και

και πολλοί άλλοι από τους Έλληνες αντιπρότειναν να μη

συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά να τους αφανίσουν
Β. Ο Θηραμένης, πολιτικός και ρήτορας, παρουσιάστηκε στη συνέλευση του λαού
και ζήτησε από τους Αθηναίους να τον στείλουν στον Λύσανδρο, προκειμένου να
επιτύχει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη της ειρήνης. Οι Αθηναίοι πίστεψαν στις
υποσχέσεις του και τον εξέλεξαν πρεσβευτή για να σταλεί στη Λακεδαίμονα, επειδή
ήταν

όχι

μόνο

ικανός

ρήτορας

αλλά

και

φίλος

του Λυσάνδρου

και

των

Λακεδαιμονίων.
Ο Θηραμένης όμως σκόπιμα παρέτεινε την παραμονή του κοντά στον Λύσανδρο
πάνω από τρεις μήνες, για να αναγκαστούν οι Αθηναίοι, κάτω από την πίεση της
πείνας, να συνθηκολογήσουν με βαρύτατους όρους. Η σκέψη αυτή συνδυάζεται
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άριστα με το γεγονός ότι ο Λύσανδρος τον εξέλεξε λίγο αργότερα μεταξύ των
Τριάκοντα τυράννων.

Γ1. αἱ ἐκκλησίαι// ὦ πόλι//τά τείχη//τῶν πίστεων//τούτοις//τόν ἔφορον//τῷ κινδύνῳ//ὁ
μέγας// τῆς νεώς//τοῖς φυγάσι
Γ2. βεβούλευται//βούλου, ἔλεγον//εἴπεσθε, ἀπαγγέλλοις//ἀπήγγελκε, ἐσόμεθα//ᾖ,
κελεύσαισθε//κεκελευκέναι
Δ1.

ἐν ἐκκλησίᾳ : Εμπρόθετος επιρρήματικός προσδιορισμος που δηλώνει την

στάση σε τόπο στο ρήμα εἶπεν
πέμψαι : τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος βούλονται
ἅπαντα: κατηγορηματικός προσδιορισμος στο σῖτον
τῶν Ἑλλήνων: γενική διαιρετική στο ἄλλοι
τὰς ναῦς : αντικείμενο της μετοχής παραδόντας
Δ2. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης ἀπήγγειλεν
ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ως
αντικείμενο του ρήματος ἀπήγγειλεν

Ε.ἀπήγγειλεν= αγγελία, αγγελιοφόρος// κατέχοι= σχήμα, εχέμυθος// εἶπον=λέξη, ρήτορας//
ἐποίησαν=ποίηση, ποιητής// ἡγῶνται= ηγέτης, εισηγητής
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