
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλ. 2. Κεφ. 2. §§ 1-5, 16-23 

 

Κατανόηση 

� Οι πρωταγωνιστές. 

� Οι ενέργειες του Λύσανδρου. 

� Ο ρόλος του Θηραµένη στις διαπραγµατεύσεις Αθηναίων-

Σπαρτιατών, µετά την ήττα της Αθήνας στους Αιγός ποταµούς. 

� Το συµµαχικό συνέδριο της Σπάρτης, αντιπρόσωποι, θέσεις, όροι. 

(Αιτιολόγηση)  

� Η παράδοση της Αθήνας, οι πρώτες εκτιµήσεις. 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλ. 2. Κεφ. 3. §§ 1-16, 17-49, 50-56 

 

Κατανόηση 

 

� Οι αυθαιρεσίες των τριάκοντα. 

� Οι αντιθέσεις στους κόλπους των Τριάκοντα  (µετριοπαθείς-

σκληροί) 

� Οι «Τρισχίλιοι», οι Ένδεκα και η εποχή της τροµοκρατίας. 

� Η παρωδία της δίκης του Θηραµένη. 

� Η νέα διάταξη του Κριτία. 

� Η αντίδραση του Θηραµένη. 

� Η Βουλή και ο όχλος κατά τη διάρκεια της δίκης (στάση-

αιτιολόγηση). 

� Η εκτέλεση του Θηραµένη. 

� Η έννοια δίκαιη δίκη. 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλ. 2. Κεφ. 4. §§ 1-43 

 

Κατανόηση 

 

� Οι ακρότητες των Τριάκοντα. 

� Η υποδοχή προσφύγων από τη Θήβα και τα Μέγαρα. 

� Η οργάνωση των ∆ηµοκρατικών από τον Θρασύβουλο. 



� Η κατάληψη του φρουρίου της Φυλής – οι αντίδραση των Τριάκοντα 

– η τελική έκβαση της µάχης. 

� Τα γεγονότα στην Ελευσίνα. 

� Η σύλληψη των κατοίκων της Ελευσίνας µετά την ήττα των 

ολιγαρχικών στη Φυλή ως προσπάθεια ισχυροποίησης της θέσης 

τους. 

� Η σύγκρουση ολιγαρχικών-δηµοκρατικών στον Πειραιά. Οι θέσεις 

που καταλαµβάνουν οι δύο στρατοί. 

� Ο λόγος του Θρασύβουλου πριν από τη µάχη. ∆οµή – σκοπός. 

� Η στρατηγική των δηµοκρατικών στη µάχη του Πειραιά. 

� Τα γεγονότα της µάχης και η έκβασή της. 

� Η οµιλία του Κλεόκριτου στο τέλος της µάχης ως προσπάθεια 

συµφιλίωσης (κοινοί δεσµοί). 

� Η αντίδραση των Τριάκοντα στο λόγο του Κλεόκριτου. 

� Το συνέδριο των ολιγαρχικών την εποµένη της µάχης (θέσεις, 

διάσπαση, τελική απόφαση. 

� Αλλάζει το καθεστώς στην Αθήνα µετά τη µάχη του Πειραιά; 

� Η αποµάκρυνση των Τριάκοντα στην Ελευσίνα. 

� Η µεταστροφή των συµµάχων των Σπαρτιατών. 

� Η παρέµβαση των Σπαρτιατών στην πολιτική αναταραχή της Αθήνας 

υπό το καθεστώς των 10. 

� Ο ρόλος του Λύσανδρου και του Παυσανία στην παρέµβαση. 

� Η πρωτοβουλία του Παυσανία για συµφιλίωση (απεσταλµένοι στη 

Σπάρτη από τις δύο παρατάξεις). 

� Τι πρότειναν ως συµβιβαστικούς όρους οι ολιγαρχικοί; Το δέχονται 

οι δηµοκρατικοί; 

� Η επιστροφή των απεσταλµένων στην Αθήνα µαζί µε τους 15 

αντιπροσώπους των Σπαρτιατών.  

� Ποιοι ήταν οι όροι της συµφιλίωσης δηµοκρατικών-ολιγαρχικών, 

ύστερα από την προσπάθεια του Παυσανία στην Αθήνα; 

� Γιατί αποχωρούν οι Σπαρτιάτες µε το στρατό τους; 

� Η σύγκληση της Εκκλησίας του ∆ήµου από το Θρασύβουλο. 

� Τα επιχειρήµατα του Θρασύβουλου για την ανατροπή της άποψης 

των ολιγαρχικών ότι έχουν αρετές, άρα θα µπορούσαν να 

συµµετέχουν στην εξουσία. 

� Οι προτροπές του Θρασύβουλου στους δηµοκρατικούς. 

� Η στερέωση της ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα και οι αποτυχηµένες 

προσπάθειες των ολιγαρχικών στην Ελευσίνα να ανατρέψουν το 

πολίτευµα. 



Γενικός προβληµατισµός 

 

� Τα χαρακτηριστικά της ∆ηµοκρατίας και της Ολιγαρχίας (σύγκριση, 

παραδείγµατα µέσα από το κείµενο). 

� Οι αρετές των προσώπων που εκτιµά ο Ξενοφώντας και τα 

ελαττώµατα που αποδοκιµάζει. 

� Γιατί τελικά οι Αθηναίοι, που ήταν παραδοσιακά δηµοκρατικοί, 

οδηγήθηκαν στην αποδοχή ενός ολιγαρχικού καθεστώτος; 

� Κριτική της στάσης της Σπάρτης µετά τη νίκη τους στους Αιγός 

ποταµούς και µετά την ήττα των ολιγαρχικών στη µάχη του Πειραιά. 


