
                                                       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

                                                        
Α. Καθώς η κατάσταση ήταν τέτοια ο Θηραμένης είπε στη συνέλευση του 
λαού ότι,  εάν επιθυμούν να στείλουν αυτόν τον ίδιο στο Λύσανδρο, θα 
επιστρέψει γνωρίζοντας για τι από τα δυο οι Λακεδαιμόνιοι επιμένουν, 
στο θέμα της κατεδάφισης των τειχών επειδή θέλουν να υποδουλώσουν 
την  πόλη ή  ως  εγγύηση.  Κι  αφού στάλθηκε,  χρονοτριβούσε  κοντά στο 
Λύσανδρο τρεις μήνες και  περισσότερο περιµένοντας πότε οι  Αθηναίοι 
επρόκειτο, εξαιτίας της πλήρους έλλειψης του σιταριού να δεχτούν ό,τι 
τυχόν τους πρότεινε κάποιος.

Β.1.Ο Θηραμένης, εξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία της εποχής του, ήταν 
μετριοπαθής  ολιγαρχικός  και  διακρινόταν  για  το  ευμετάβολο  του 
χαρακτήρα του. Στο συγκεκριμένο χωρίο διακρίνουμε ότι η τρίμηνη και 
πλέον παραμονή του κοντά στο Λύσανδρο ήταν σκόπιμη. Πίσω από την 
υπόσχεση  που  έδωσε  στους  Αθηναίους  ότι  θα  γυρίσει  πίσω  έχοντας 
διερευνήσει τις προθέσεις του Λυσάνδρου σχετικά με την επιμονή τους 
στη κατεδάφιση τω τειχών ,κρύβονται προσωπικές φιλοδοξίες. Απέβλεπε 
στο  να  οδηγήσει  τους  Αθηναίους  σε  τέτοιο  σημείο  εξάντλησης  και 
εξουθένωσης  από  την  πείνα  και  τα  άλλα  δεινά,  ώστε  να  αποδεχτούν 
αναντίρρητα  οποιοδήποτε  όρο  τους  πρότειναν  οι  Λακεδαιμόνιοι. 
Καθυστερούσε,  επομένως,  για  αρκετά  μεγάλο  διάστημα  κοντά  στον 
Λύσανδρο, ενώ γνώριζε ότι οι Αθηναίοι λιμοκτονούσαν, γιατί πίστευε ότι, 
αν  οι  συμπολίτες  του  εξαντληθούν,  θα  συμφωνούσαν  σε  όλες  τις 
προτάσεις των Λακεδαιμονίων. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον τέταρτο 
μήνα  προφασίστηκε  ως  δικαιολογία  της  καθυστέρησής  του  ότι  ο 
Λύσανδρος  τον  κρατούσε  ως  τότε  κι  έπειτα,  ως  αναρμόδιος  να  τους 
απαντήσει, τον έστειλε στη Σπάρτη.
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Β4. κατέχει , κατέχῃ, κατέχοι, κατεχέτω

Β5. 
• τὴν πόλιν,τάς πόλεις
• τῶν τειχῶν, τοῦ τείχους
• αὐτοκράτωρ, οἱ αὐτοκράτορες
• ἐφόρους,τόν ἔφορον
• πίστεως , τῶν πίστεων

Β6. Δευτερεύουσα ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὃτι 
γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση / γνώμη και εκφέρεται με ευκτική του 
πλαγίου λόγου γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (ἀπήγγειλεν), 
Συντακτικά λειτουργεί ως  αντικείμενο στο «ἀπήγγειλεν».

Β7.  
πρεσβευτής: κατηγορούμενο στο υποκείμενο Θηραμένης(εννοείται)μέσω 
του συνδετικού ᾑρέθη
τις: υποκείμενο στο λέγοι
 πέμψαι: τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο βούλονται
εἰδώς: τροπική μεχοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος
ὑπ΄ αὐτοῦ: εμπρόθετος του ποιητικοί αιτίου
 
Β8. ἔμελλον :μέλλον, μελλοντικός
τὸν σῖτον :συσσίτιο,σιταρένιος
 ὁμολογήσειν:ομολογία,εξομολογητής
 πίστεως:πιστός,πίστωση
μῆνας:μηνιαίος,τρίμηνο.


