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Αρχαίοι Έλληνεσ Ιςτοριογράφοι 
 

Ξενοφών Γρφλλου Ερχιεφσ   
 
Η ηωι του 
 

1. Να δϊςετε βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν καταγωγι του Ξενοφϊντα και για το 
οικογενειακό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο μεγάλωςε.    

2. Σε ποια εποχι ζηθςε ο Ξενοφϊν; Να αναφζρετε το πιο ςθμαντικό για τον ίδιο γεγονόσ 
τθσ εποχισ εκείνθσ και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

3. Να ςθμειϊςετε επιγραμματικά ποιεσ ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ προςζφερε (ο Ξενοφϊν) 
και ςε ποιον. 

4. Ροιο γεγονόσ ι ποια προςωπικι επιλογι του ιςτορικοφ τον οδιγθςε ςε ριξθ με τθν 
πατρίδα του τθν Ακινα; 

5. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ειςαγωγισ του βιβλίου ςασ να γράψετε ζνα βιογραφικό 
ςθμείωμα για τον Ξενοφϊντα αναφζροντασ τουσ ςθμαντικότερουσ, κατά τθν κρίςθ ςασ, 
ςτακμοφσ ςτθ ηωι του.  

6. Να εξθγιςετε γιατί οι Ακθναίοι εξόριςαν τον Ξενοφϊντα από τθν πατρίδα του (394 π. 
Χ.) και γιατί πολφ αργότερα (365 π. Χ.) ανακάλεςαν αυτι τουσ τθν απόφαςθ. Να 
αιτιολογιςετε και τισ δυο αποφάςεισ των Ακθναίων. 

7. Ροιεσ ήταν οι ςχέςεισ του ιςτορικοφ με τθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ; Να τεκμθριϊςετε τθν 
απάντθςι ςασ με ςτοιχεία από τθν ειςαγωγι του βιβλίου ςασ. 

8. Ροια γεγονότα ζπαιξαν κατά τθν κρίςθ ςασ ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι του Ξενοφϊντα; 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

9. Να αναφζρετε ποια μόρφωςθ διζκετε ο Ξενοφϊν και ποιο ρόλο ζπαιξε ς’ αυτιν θ 
καταγωγι του και θ κοινωνικι τάξθ ςτθν οποία ανικε. 

 

Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ 
 

1. Ροια ιςτορικά πρόςωπα άςκθςαν μεγάλθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ιδζεσ 
του Ξενοφϊντα; 

2. Σε ποιεσ κατθγορίεσ κατατάςςονται τα ζργα του και με ποια ςειρά εκτιμοφν οι 
μελετθτζσ ότι γράφτθκαν; 

3. Να αναφζρετε ενδεικτικά ζνα ι δυο τίτλουσ και από τισ τρεισ κατθγορίεσ των ζργων του 
ιςτορικοφ (ιςτορικά, ςωκρατικά, διδακτικά). 

4. Να αναφζρετε τρία από τα πιο δθμοφιλι ζργα του Ξενοφϊντα, που χρθςιμοποιικθκαν 
ωσ διδακτικά βιβλία από τθν Αναγζννθςθ μζχρι ςιμερα.  

5. Να εξθγιςετε γιατί δεν είναι εφκολθ θ χρονολογικι κατάταξθ των ζργων του 
Ξενοφϊντα οφτε θ διάκριςθ του φιλολογικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικει κακζνα από 
αυτά. 

6. Ο Ξενοφϊν είχε τθ φιλοδοξία να ςυνεχίςει το ζργο του Θουκυδίδθ. Ρόςο επιτυχθμζνθ 
κεωρείται θ προςπάκειά του από διάφορουσ μελετθτζσ;  

7. «Ρολλά παραδείγματα … αδικιςει» (Βλ. ςχολικό βιβλίο, ς. 32): Ροια θκικι αρχι 
προβάλλει ο ιςτορικόσ ςτο προθγοφμενο απόςπαςμα από τα Ἑλλθνικά του και ποια 
ςθμαςία τθσ αποδίδει για τθν τροπι και τθν εξζλιξθ των ιςτορικϊν γεγονότων;  

8. Ροιο χαρακτθριςμό απζδωςαν ςτον Ξενοφϊντα οι καυμαςτζσ του ζργου του ςτθ 
ρωμαϊκι εποχι και γιατί;  
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Ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου ι ςυνδυαςμόσ ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου 
 
1.Να κατατάξετε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ ςτθν κατάλλθλθ ςειρά, ϊςτε τα βιογραφικά 
ςτοιχεία του Ξενοφϊντα να αποδίδονται ςε ςωςτι χρονικι ακολουκία:  
 
Εγκαταςτάκθκε ςτον Σκιλλοφντα τθσ Ολυμπίασ όπου αςχολικθκε με το ςυγγραφικό του ζργο. 
Συμμετείχε ωσ μιςκοφόροσ ςτο ςτράτευμα του Κφρου κατά του αδελφοφ του Αρταξζρξθ.  
Εξορίςτθκε από τθν πατρίδα του, τθν Ακινα. 
Μεγάλωςε ςε εφπορθ οικογζνεια ςτο Διμο τθσ Ερχιάσ Αττικισ. 
Αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει το κτιμα του ςτον Σκιλλοφντα και να μετακομίςει ςτθν Κόρινκο. 
Οι Ακθναίοι του επιτρζπουν να επαναπατριςτεί μετά από τθν άρςθ του ψθφίςματοσ για 
εξορία. 
Ακολοφκθςε τον Σπαρτιάτθ βαςιλιά Αγθςίλαο ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ. 
Υπθρζτθςε ςτο ςϊμα των ιππζων τθσ πατρίδασ του, τθσ Ακινασ. 
Οδιγθςε τουσ Ζλλθνεσ μιςκοφόρουσ (τουσ Μυρίουσ) από τα βάκθ τθσ Μ. Αςίασ πίςω ςτθν 
πατρίδα τουσ. 
Ζςτειλε τουσ γιουσ του Γρφλλο και Διόδωρο να υπθρετιςουν ςτον ακθναϊκό ςτρατό. 
 
2. Γιατί οι Ακθναίοι με ψιφιςμά τουσ εξόριςαν τον Ξενοφϊντα. (Να ςθμειϊςετε με Χ ςτο 
αντίςτοιχο τετράγωνο)  
επειδι αρνικθκε να υπθρετιςει ςτον ακθναϊκό ςτρατό 
επειδι κατατάχτθκε ωσ μιςκοφόροσ ςτο ςτρατό του Κφρου ςτθ Μ. Αςία 
επειδι ανικε ςτθν τάξθ των ιππζων και ςυναναςτρεφόταν με το Σωκράτθ 
επειδι ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ (494 π.Χ.) παρατάχτθκε με το βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ Αγθςίλαο 
εναντίον τθσ πατρίδασ του τθσ Ακινασ. 
επειδι δεν επζτρεψε ςτουσ γιουσ του να υπθρετιςουν ςτον ακθναϊκό ςτρατό. 
Β. Να αναφζρετε αν οι Ακθναίοι ανακεϊρθςαν ποτζ αυτι τθν απόφαςι τουσ και με ποια 
αφορμι. 
 
3.Να χαρακτθρίςετε με Χ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο, ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ τισ ακόλουκεσ 
προτάςεισ που αναφέρονται ςτθ ςτάςθ του Ξενοφϊντα απζναντι ςτα ιςτορικά γεγονότα, τθν 
πίςτθ του ςε θκικζσ αξίεσ και ςε κρίςεισ για το άτομό του.  

Ο Ξενοφϊν:           Λ 

α.διζκετε βακιά φιλοςοφθμζνθ πολιτικι ςκζψθ  
 

β. καταδίκαςε τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ
 

  
γ.κεωρικθκε από τουσ αλεξανδρινοφσ φιλολόγουσ ανϊτεροσ από τον 
Ηρόδοτο και το Θουκυδίδθ   

δ.παρά τισ προςπάκειζσ του ζδωςε μια ςυγκεχυμζνθ εικόνα των 
πολιτικϊν εξελίξεων του 5ου π.Χ. αι.   

ε. απζδωςε ςε κεϊκι τιμωρία τθν ιττα των Σπαρτιατϊν από τουσ 
Θθβαίουσ ςτα Λεφκτρα το 371 π.Χ. και τθν παρακμι τουσ   

Στ. κζρδιςε το καυμαςμό πολλϊν μελετθτϊν του ζργου του, οι οποίοι 
τον απεκάλεςαν ἀττικὴ μέλιςςα και ἀττικὴ μοῦςα.   
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4.Να ςυνδζςετε με βζλθ τουσ τίτλουσ των ζργων του Ξενοφϊντα ςτθν Α ςτιλθ με τισ αναφορζσ 
ςτο περιεχόμενο που τουσ αντιςτοιχεί ςτθ Β ςτιλθ. Δυο ςτοιχεία τθσ Β ςτιλθσ περιςςεφουν. 
 

Κφρου  Ἀνάβαςισ Εξιςτόρθςθ των γεγονότων τθσ περιόδου 411-362 π.Χ ςτθν 
Ελλάδα και Μ. Αςία. 

Κύρου  Παιδεία Εγκωμιαςτικι βιογραφικι ζκκεςθ των αρετϊν του Σπαρτιάτθ 
βαςιλιά. 

Ἀπομνθμονεύματα 
Σωκράτουσ 

Ρροτάςεισ λφςεων για τθν εξυγίανςθ των οικονομικϊν του 
κράτουσ των Ακθνϊν ςτα μζςα του 4ου π. Χ. αιϊνα. 

Ἀγθςίλαοσ Διάλογοσ ανάμεςα ςτον τφραννο των Συρακουςϊν και τον 
ποιθτι Σιμωνίδθ για τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτθ ηωι του 
τυράννου και του απλοφ πολίτθ. 

Ἑλλθνικά Συηθτιςεισ και διάλογοι του μεγάλου ςτοχαςτι και δαςκάλου 
που προβάλλουν τθν θκικι του επιρροι ςτουσ γφρω του. 

Ἱέρων Η ςυμμετοχι δζκα χιλιάδων μιςκοφόρων ςτθν εκςτρατεία του 
Κφρου εναντίον του αδελφοφ του το 401 π. Χ. και θ 
περιπετειϊδθσ επιςτροφι τουσ. 

 Ο Σωκράτθσ αντικροφει τθν κατθγορία τθσ ακεΐασ και προβάλλει 
τθν θκικι του και τθ ςοφία του.  

 
 

Μυκιςτορθματικι βιογραφία, ςτθν οποία ο ςυγγραφζασ αλλάηει 
ιςτορικά ςτοιχεία και επινοεί περιςτατικά, για να προβάλει τισ 
δικζσ του ιδζεσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ του ιδανικοφ θγζτθ. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΟ 2ο Κεφάλαιο Ι 

 
 

Θρίαμβοσ των παρτιατών ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ 
 
Μετά τθν ιττα των Σπαρτιατϊν ςτισ Αργινοφςεσ (καλοκαίρι 406 π.Χ.), οι ςφμμαχοί τουσ 
απαίτθςαν να οριςτεί εκ νζου ναφαρχοσ ο Λφςανδροσ. (Επειδι, όμωσ, μια δεφτερθ κθτεία 
απαγορευόταν από τον νόμο, ο ικανόσ ςτρατιωτικόσ μετζβθ ςτθν Ιωνία ωσ ἐπιςτολεὺσ 
ὕπαρχοσ.) 
Ο Λφςανδροσ τθν άνοιξθ του 405 π.Χ. κατευκφνκθκε με το ςτόλο του ςτον Ελλιςποντο και 
κατόρκωςε να κυριεφςει ςθμαντικζσ πόλεισ, ςυμμάχουσ των Ακθναίων, όπωσ τισ Κεδρείεσ και 
τθ Λάμψακο. Οι Ακθναίοι τον Σεπτζμβριο του 405 π.Χ., όταν ζμακαν τθν προζλαςθ του Λφςαν-
δρου ςτον Ελλιςποντο και τθν κατάλθψθ τθσ Λαμψάκου, ζςπευςαν με 180 περίπου πλοία, για 
να τον αναχαιτίςουν∙ ζφταςαν πρϊτα ςτθ Σθςτό και φςτερα αγκυροβόλθςαν ςτουσ Αιγόσ 
Ροταμοφσ, που ιταν μικρι κϊμθ ςτα κρακικά παράλια, απζναντι ςχεδόν από τθ Λάμψακο. 
Εκεί ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ ζλαβε χϊρα θ μοιραία ιττα και καταςτροφι των Ακθναίων που 
ζκρινε και το τζλοσ του αδελφοκτόνου Ρελοποννθςιακοφ πολζμου. 
 
Ο Ξενοφϊν περιγράφει τα δραματικά εκείνα γεγονότα με ςυντομία βζβαια και λιτότθτα — με 
τρόπο όμωσ εφγλωττο και παραςτατικό: προςδιορίηει  με ενάργεια τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ 
οποίεσ ζγινε θ ςυμφορά κακϊσ και τα αίτια τθσ αδόκθτθσ εκείνθσ ιττασ των Ακθναίων, που 
οφειλόταν κυρίωσ ςτθν παράλειψθ των ςτρατθγϊν τουσ να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ. Ρρωταγωνιςτισ ςτα γεγονότα αυτά ο ικανότατοσ ςτρατθγόσ Λφςανδροσ από τθ 
μια μεριά και οι Ακθναίοι ςτρατθγοί (Κόνων, Αδείμαντοσ, Φιλοκλισ, Μζνανδροσ, Τυδζασ, 
Κθφιςόδοτοσ) από τθν άλλθ, που επζδειξαν αςφγγνωςτθ αμζλεια ςτθν επιτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ. Η εκφραςτικι τζχνθ του ςυγγραφζα ςτθν ενότθτα αυτι είναι απαράμιλλθ: 
χριςθ πολλϊν και εφςτοχων επιρρθματικϊν και εμπρόκετων προςδιοριςμϊν, επιμελθμζνθ 
πλοκι του λόγου με ποικίλεσ μετοχζσ και εξθρτθμζνεσ προτάςεισ, επιλογι κατάλλθλου 
λεξιλογίου (π.χ. χριςθ ναυτικϊν όρων), αλλεπάλλθλθ εμφάνιςθ του ςυνδζςμου δε με 
μεταβατικι ςθμαςία, που ςθματοδοτεί το ρυκμό τθσ αφιγθςθσ, προτάςεισ μικρζσ και κοφτζσ, 
περιγραφι του χϊρου ακριβισ και ςαφισ, φφοσ απλό και απζριττο. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 1. §16-32 
 

 

 
 
*2.1.16+ Οἱ δ’ Ἀκθναῖοι ἐκ τῆσ Σάμου  ὁρμώμενοι  

 
τὴν βαςιλέωσ κακῶσ  ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον  
 
καὶ τὴν Ἔφεςον ἐπέπλεον, καὶ παρεςκευάηοντο  
 
πρὸσ  ναυμαχίαν, καὶ ςτρατθγοὺσ πρὸσ τοῖσ  
 
ὑπάρχουςι προςείλοντο Μένανδρον,  Τυδέα,  
 
Κθφιςόδοτον. 
 
*2.1.17+ Λύςανδροσ δ’ ἐκ τῆσ Ῥόδου παρὰ  τὴν  

 
Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸσ τὸν Ἑλλήςποντον  πρόσ τε τῶν  

 
πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ  τὰσ ἀφεςτθκυίασ  

 
αὐτῶν πόλεισ. ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀκθναῖοι ἐκ τῆσ 

 
 Χίου πελάγιοι∙  

 
[2.1.18] ἡ γὰρ Ἀςία πολεμία αὐτοῖσ ἦν.  
 
Λύςανδροσ δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰσ  Λάμψακον 
 
 ςύμμαχον οὖςαν Ἀκθναίων∙  καὶ οἱ Ἀβυδθνοὶ καὶ  
 
οἱ ἄλλοι παρῆςαν  πεηῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ  
 
Λακεδαιμόνιοσ. 

 
 
[2.1.19] προςβαλόντεσ δὲ τῇ πόλει αἱροῦςι κατὰ 

 
 κράτοσ, καὶ διήρπαςαν οἱ ςτρατιῶται  οὖςαν  
 
πλουςίαν καὶ οἴνου καὶ ςίτου καὶ  τῶν ἄλλων  

Οι ςτόλοι των αντιπάλων ειςπλζουν ςτον 
Ελλήςποντο 

[2.1.16] Οι Ακθναίοι λοιπόν, ζχοντασ ωσ 
ορμθτιριο τθ Σάμο, λεθλατοφςαν τθ 
χϊρα του βαςιλιά και ζπλεαν εναντίον 
τθσ Χίου και τθσ Εφζςου και 
προετοιμάηονταν γ ι α  ναυμαχία∙ και 
εξζλεξαν επιπλζον ωσ ςτρατθγοφσ ( ο ι  
Ακθναίοι ςτθν Ακινα), εκτόσ από αυτοφσ 
που είχαν (υπιρχαν), το Μζνανδρο, τον 
Τυδζα και τον Κθφιςόδοτο. 

 
 
[2.1.17] Και ο Λφςανδροσ απζπλευςε από 
τθ όδο, κοντά ς τ ι σ  ακτζσ τθσ Ιωνίασ, 
προσ τον Ελλιςποντο γ ι α  (να 
εμποδίςει) τθν ζξοδο των εμπορικϊν 
πλοίων και (για να επιτεκεί) ςτισ πόλεισ 
που είχαν αποςτατιςει από αυτοφσ 
(δθλαδι τουσ Λακεδαιμονίουσ). Αλλά και 
οι Ακθναίοι απζπλευςαν από τθ Χίο και 
ανοίχτθκαν ςτο πζλαγοσ∙  

 
[2.1.18] γιατί θ Αςία ιταν εχκρικι 
απζναντι τουσ. Ο Λφςανδροσ πάλι από 
τθν Άβυδο ζπλεε κατά μικοσ των ακτϊν 
προσ τθ Λάμψακο, που ιταν ςφμμαχοσ 
των Ακθναίων∙ και οι Αβυδθνοί και οι 
άλλοι (ςφμμαχοι) προχωροφςαν από τθ 
ςτεριά ( δ ι α  ξθράσ)∙ αρχθγόσ τουσ ιταν 
ο Θϊρακασ ο Λακεδαιμόνιοσ.  
 
[2.1.19] Αφοφ επιτζκθκαν εναντίον τθσ πόλθσ, 
τθν κυρίευςαν με ζφοδο και οι ςτρατιϊτεσ τθ 
λεθλάτθςαν γιατί ιταν πλοφςια και γεμάτθ 
από κραςί, ςιτάρι και άλλα εφόδια∙ ο 
Λφςανδροσ πάντωσ όλουσ τουσ πολίτεσ τουσ 
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ἐπιτθδείων πλήρθ∙ τὰ δὲ  ἐλεύκερα ςώματα  
 
πάντα ἀφῆκε Λύςανδροσ.  
 
*2.1.20+ οἱ δ’ Ἀκθναῖοι κατὰ πόδασ  πλέοντεσ  

 
ὡρμίςαντο τῆσ Χερρονήςου ἐν  Ἐλαιοῦντι ναυςὶν  

 
ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν.  ἐνταῦκα δὴ  

 
ἀριςτοποιουμένοισ αὐτοῖσ  ἀγγέλλεται τὰ περὶ  

 
Λάμψακον, καὶ εὐκὺσ  ἀνήχκθςαν εἰσ Σθςτόν. 
 
[2.1.21] ἐκεῖκεν δ’ εὐκὺσ ἐπιςιτιςάμενοι  
 
ἔπλευςαν εἰσ Αἰγὸσ ποταμοὺσ ἀντίον τῆσ   
 
Λαμψάκου∙ διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήςποντοσ ταύτῃ   
 
ςταδίουσ ὡσ πεντεκαίδεκα. ἐνταῦκα δὴ   
 
ἐδειπνοποιοῦντο.  

 
 

*2.1.22+ Λύςανδροσ δὲ τῇ ἐπιούςῃ νυκτί,  ἐπεὶ  
 
ὄρκροσ ἦν, ἐςήμθνεν εἰσ τὰσ ναῦσ   
 
ἀριςτοποιθςαμένουσ εἰςβαίνειν, πάντα δὲ   
 
παραςκευαςάμενοσ ὡσ εἰσ ναυμαχίαν καὶ  τὰ  
 
παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν  ὡσ μθδεὶσ  
 
κινήςοιτο ἐκ τῆσ τάξεωσ μθδὲ ἀνάξοιτο. 

 
*2.1.23+ οἱ δὲ Ἀκθναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ  ἀνίςχοντι  
 
ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν  μετώπῳ ὡσ εἰσ  

 
ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύςανδροσ,  

 
καὶ τῆσ ἡμέρασ  ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευςαν πάλιν εἰσ  
 
τοὺσ Αἰγὸσ  ποταμούσ. 

άφθςε ελεφκερουσ. 
 
 
 

 
[2.1.20] Οι Ακθναίοι με τα καράβια τουσ 
ακολουκϊντασ (το Λφςανδρο) από κοντά 
αγκυροβόλθςαν ςτον Ελαιοφντα τθσ 
Χερςονιςου με εκατόν ογδόντα πλοία. Εδϊ, 
τθν ϊρα που (προ)γευμάτιηαν, ζφταςε ς' 
αυτοφσ θ είδθςθ για τα γεγονότα ςτθ 
Λάμψακο και ξεκίνθςαν αμζςωσ για τθ Σθςτό. 

 
 

[2.1.21] Από εκεί, αφοφ ανεφοδιάςτθκαν 
εςπευςμζνα με τρόφιμα, κατευκφνκθκαν 
ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ, απζναντι από τθ 
Λάμψακο∙  
εκεί ο Ελλιςποντοσ είχε πλάτοσ δεκαπζντε 
περίπου ςτάδια.  
Εδϊ δείπνθςαν.  

 
 

Κατάλθψθ κζςεων 
[2.1.22] Τθν επόμενθ νφχτα, τθν ϊρα που 
ξθμζρωνε, ο Λφςανδροσ ζδωςε ςιμα (ςτα 
πλθρϊματα), αφοφ προγευματίςουν, να 
επιβιβαςτοφν ςτα πλοία και αφοφ ζκανε όλεσ 
τισ προετοιμαςίεσ ςαν (να επρόκειτο) για 
ναυμαχία και τοποκζτθςε τα παραπετάςματα 
ςτα πλάγια των πλοίων, προειδοποίθςε να 
μθν κινθκεί κανείσ από τθ παράταξθ του οφτε 
να ανοιχτεί ςτο πζλαγοσ. 

 
 
 

[2.1.23] Οι Ακθναίοι, ςυγχρόνωσ με τθν 
ανατολι του ιλιου, παρατάχκθκαν κατά 
μζτωπο ζξω από το λιμάνι ζτοιμοι ςαν (να 
επρόκειτο) για ναυμαχία. 
Επειδι όμωσ ο Λφςανδροσ δεν ζβγαλε από το 
λιμάνι τα πλοία εναντίον τουσ και ιταν πλζον 
αργά (και θ μζρα είχε πλζον περάςει), 
γφριςαν πίςω ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ. 
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*2.1.24+ Λύςανδροσ δὲ τὰσ ταχίςτασ τῶν  νεῶν  
 

ἐκέλευςεν ἕπεςκαι τοῖσ Ἀκθναίοισ,  ἐπειδὰν δὲ  
 
ἐκβῶςι, κατιδόντασ ὅ τι  ποιοῦςιν ἀποπλεῖν καὶ  

 
αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.  καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβαςεν ἐκ  
 
τῶν νεῶν  πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ’ ἐποίει  
 
τέτταρασ ἡμέρασ∙ καὶ οἱ Ἀκθναῖοι ἐπανήγοντο.  

 
 
 
[2.1.25] Ἀλκιβιάδθσ δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν  
 
τοὺσ μὲν Ἀκθναίουσ ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντασ καὶ  
 
πρὸσ οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σθςτοῦ  
 
μετιόντασ πεντεκαίδεκα ςταδίουσ ἀπὸ τῶν νεῶν,  
 
τοὺσ δὲ πολεμίουσ ἐν λιμένι καὶ πρὸσ πόλει  
 
ἔχοντασ πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφθ αὐτοὺσ ὁρμεῖν,  
 
ἀλλὰ μεκορμίςαι εἰσ Σθςτὸν παρῄνει πρόσ τε  
 
λιμένα καὶ πρὸσ πόλιν∙  

 
*2.1.26+ οὗ ὄντεσ ναυμαχήςετε, ἔφθ, ὅταν  
 
βούλθςκε. οἱ δὲ ςτρατθγοί, μάλιςτα δὲ Τυδεὺσ  
 
καὶ Μένανδροσ, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευςαν∙ αὐτοὶ  
 
γὰρ νῦν ςτρατθγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾤχετο.  

 
 

*2.1.27+ Λύςανδροσ δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτθ  
 

ἐπιπλέουςι τοῖσ Ἀκθναίοισ, εἶπε τοῖσ παρ’ αὐτοῦ  
 
ἑπομένοισ, ἐπὰν κατίδωςιν αὐτοὺσ ἐκβεβθκότασ  
 

 

[2.1.24] Ο Λφςανδροσ λοιπόν διζταξε τα 
γρθγορότερα από τα καράβια του να 
ακολουκιςουν τουσ Ακθναίουσ και αφοφ 
προςζξουν τι κα κάνουν οι Ακθναίοι μετά τθν 
αποβίβαςθ τουσ ςτθ ςτεριά, να γυρίςουν 
πίςω και να (τα) ανακοινϊςουν ς' αυτόν. Στο 
μεταξφ δεν άφθςε τουσ ναφτεσ να 
αποβιβαςτοφν από τα καράβια ςτθ ςτεριά 
παρά μόνον αφοφ ιρκαν πίςω αυτά. Αυτά (ο 
Λφςανδροσ) ζκανε για τζςςερισ μζρεσ και 
κάκε φορά οι Ακθναίοι ανοίγονταν ςτο 
πζλαγοσ εναντίον του. 

 

Η ολιγωρία των Ακθναιων 

[2.1.25] Και ο Αλκιβιάδθσ, αφοφ είδε από τα 
τείχθ ότι οι Ακθναίοι είχαν αγκυροβολιςει ςε 
ανοιχτι ακρογιαλιά και ςε καμιά πόλθ κοντά 
και ότι προμθκεφονταν τα τρόφιμα από τθ 
Σθςτό. ςε απόςταςθ δεκαπζντε ςτάδια από 
τα πλοία, ενϊ, οι εχκροί ότι (είχαν 
αγκυροβολιςει) μζςα ςε λιμάνι και κοντά ςε 
πόλθ ζχοντασ τα πάντα, είπε (ςτουσ 
Ακθναίουσ) ότι δεν είχαν αγκυροβολιςει ςε 
κατάλλθλο (μζροσ) και τουσ ςυμβοφλευε να 
μετακινιςουν τα πλοία (και να ρίξουν 
άγκυρα) ςτθ Σθςτό, κοντά ςε λιμάνι και ςε 
πόλθ∙ 
 

[2.1.26] εκεί, αν είςτε, τουσ είπε, κα 
ναυμαχιςετε, όταν (το) κελιςετε. Οι 
ςτρατθγοί όμωσ, και προπάντων ο Τυδζασ και 
ο Μζνανδροσ, τον διζταξαν να φφγει∙ γιατί 
(του είπαν) ότι τϊρα αυτοί ιταν ςτρατθγοί 
και όχι εκείνοσ. Και αυτόσ ο Αλκιβιάδθσ 
ζφυγε. 

 
Το ςτρατιγθμα του Λφςανδρου 

[2.1.27] Ο Λφςανδροσ όταν ιρκε τθν πζμπτθ 
θμζρα από τότε που ζπλεαν εναντίον του οι 
Ακθναίοι ζδωςε εντολι ς' εκείνουσ που 
παρακολουκοφςαν (τουσ Ακθναίουσ) κατά 
διαταγι του, όταν δουν ότι αυτοί ζχουν 
αποβιβαςτεί και είναι διαςκορπιςμζνοι ςτθ 
Χερςόνθςο, (πράγμα που ζκαναν οι Ακθναίοι 
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καὶ ἐςκεδαςμένουσ κατὰ τὴν Χερρόνθςον, (ὅπερ  
 

ἐποίουν πολὺ μᾶλλον κακ’ ἑκάςτθν ἡμέραν, τά τε  
 

ςιτία πόρρωκεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντεσ 
 

δὴ τοῦ Λυςάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν,)  
 

ἀποπλέοντασ τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀςπίδα  
 

κατὰ μέςον τὸν πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίθςαν ὡσ  
 

ἐκέλευςε. 
 

*2.1.28+ Λύςανδροσ δ’ εὐκὺσ ἐςήμθνε τὴν  
 
ταχίςτθν  πλεῖν∙ ςυμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ  
 
πεηὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν,  
 
ἐςήμθνεν εἰσ τὰσ ναῦσ βοθκεῖν κατὰ κράτοσ.  
 
διεςκεδαςμένων δὲ τῶν ἀνκρώπων, αἱ μὲν τῶν  
 
νεῶν δίκροτοι ἦςαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ  
 
παντελῶσ κεναί∙ ἡ δὲ Κόνωνοσ καὶ ἄλλαι περὶ  
 
αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεισ ἀνήχκθςαν ἁκρόαι καὶ ἡ  
 
Ράραλοσ, τὰσ δ’ ἄλλασ πάςασ Λύςανδροσ ἔλαβε  
 
πρὸσ τῇ γῇ. τοὺσ δὲ πλείςτουσ ἄνδρασ ἐν τῇ γῇ  
 
ςυνέλεξεν∙ οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰσ τὰ τειχύδρια.  
 
*2.1.29+ Κόνων δὲ ταῖσ ἐννέα ναυςὶ φεύγων, ἐπεὶ 
 
 ἔγνω τῶν Ἀκθναίων τὰ πράγματα διεφκαρμένα,  
 
καταςχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου  
 
ἄκραν ἔλαβεν αὐτόκεν τὰ μεγάλα τῶν  
 
 Λυςάνδρου νεῶν ἱςτία, καὶ αὐτὸσ μὲν ὀκτὼ  
 
ναυςὶν ἀπέπλευςε παρ’ Εὐαγόραν εἰσ Κύπρον, ἡ  

όλο και περιςςότερο κάκε μζρα, και επειδι 
αγόραηαν από μακριά τα τρόφιμα και επειδι 
περιφρονοφςαν πλζον το Λφςανδρο, διότι 
δεν ερχόταν εναντίον τουσ) επιςτρζφοντασ με 
τα πλοία προσ αυτόν και να ςθκϊςουν ψθλά 
μιαν αςπίδα ςτο μζςο τθσ διαδρομισ. Και 
αυτοί εκτζλεςαν τισ εντολζσ του, όπωσ (ο 
Λφςανδροσ) διζταξε. 

 
 

Η ςυντριπτικι ιττα των Ακθναίων 

[2.1.28] Και ο Λφςανδροσ αμζςωσ ζδωςε το 
ςφνκθμα να πλεφςουν ολοταχϊσ∙ 
ςυμπορευόταν επίςθσ ο Θϊρακασ με 
(ζχοντασ) το πεηικό. Ο Κόνωνασ, μόλισ είδε 
τθν επικετικι κίνθςθ του ςτόλου των 
αντιπάλων, ζδωςε το ςφνκθμα (ςτα 
πλθρϊματα) να τρζξουν αμζςωσ ςτα πλοία. 
Επειδι όμωσ τα πλθρϊματα (οι ναφτεσ) είχαν 
διαςκορπιςτεί (ςτθν ξθρά), άλλα από τα 
πλοία ιταν με δφο ςειρζσ κωπθλάτεσ, άλλα 
με μια ςειρά και άλλα εντελϊσ άδεια το πλοίο 
του Κόνωνα και άλλα εφτά, γφρω του πλιρωσ 
επανδρωμζνα, ανοίχτθκαν ςτο πζλαγοσ όλα 
μαηί, κακϊσ και θ Ράραλοσ, ενϊ όλα τα άλλα 
ο Λφςανδροσ τα κυρίεψε  κοντά ςτθν ακτι. 
Στθ ςτεριά επίςθσ αιχμαλϊτιςε τουσ πιο 
πολλοφσ άντρεσ(των Ακθναίων)∙ μερικοί όμωσ 
κατζφυγαν ςτα μικρά οχυρά τθσ Σθςτοφ.  
 
 
 
 
 

[2.1.29] Ο Κόνωνασ, κακϊσ ζφευγε με τα εννιά 
πλοία, όταν διαπίςτωςε ότι οι Ακθναίοι, είχαν 
καταςτραφεί, προςορμίςτθκε ςτθν Αβαρνίδα, 
το ακρωτιριο τθσ Λαμψάκου, πιρε από εκεί 
τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λφςανδρου 
και ςτθ ςυνζχεια ο ίδιοσ ζφυγε με οχτϊ πλοία 
για τθν Κφπρο προσ τον Ευαγόρα, ενϊ θ 
Ράραλοσ (αναχϊρθςε) για τθν Ακινα, για να 
αναγγείλει τα γεγονότα. 
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δὲ Ράραλοσ εἰσ τὰσ Ἀκήνασ ἀπαγγελοῦςα τὰ  

 
γεγονότα. 

 
*2.1.30+ Λύςανδροσ δὲ τάσ τε ναῦσ καὶ τοὺσ  
 
αἰχμαλώτουσ καὶ τἆλλα πάντα εἰσ Λάμψακον 
 
ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν ςτρατθγῶν ἄλλουσ τε 
 
καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. ᾗ δ’ ἡμέρᾳ ταῦτα  
 
κατειργάςατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήςιον  
 
λῃςτὴν εἰσ Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ  
 
γεγονότα, ὃσ ἀφικόμενοσ τριταῖοσ ἀπήγγειλε.  

 
 
*2.1.31+ μετὰ δὲ ταῦτα Λύςανδροσ ἁκροίςασ τοὺσ 
  
ςυμμάχουσ ἐκέλευςε βουλεύεςκαι περὶ τῶν  
 
αἰχμαλώτων. ἐνταῦκα δὴ κατθγορίαι ἐγίγνοντο  
 
πολλαὶ τῶν Ἀκθναίων, ἅ τε ἤδθ  
 
παρενενομήκεςαν καὶ ἃ ἐψθφιςμένοι ἦςαν  
 
ποιεῖν, εἰ κρατήςειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν  
 
χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ηωγρθκέντων πάντων, καὶ  
 
ὅτι λαβόντεσ δύο  τριήρεισ, Κορινκίαν καὶ  
 
Ἀνδρίαν, τοὺσ ἄνδρασ ἐξ  αὐτῶν πάντασ  
 
κατακρθμνίςειαν∙ Φιλοκλῆσ δ’ ἦν  ςτρατθγὸσ τῶν  
 
Ἀκθναίων, ὃσ τούτουσ διέφκειρεν.  
 
[2.1.32] ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν  
 
ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅςοι ἦςαν Ἀκθναῖοι  
 
πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνοσ ἐπελάβετο ἐν τῇ  

 
 

 
Η δίκθ και θ εκτζλεςθ των αιχμαλϊτων 

[2.1.30] Ο Λφςανδροσ μετζφερε ςτθ Λάμψακο 
και τα πλοία, και τουσ αιχμαλϊτουσ και όλα 
τα άλλα (λάφυρα), αιχμαλϊτιςε ακόμθ από 
τουσ ςτρατθγοφσ μεταξφ των άλλων  και το 
Φιλοκλι και τον Αδείμαντο. Τθν ίδια μζρα 
που είχε αυτζσ τισ επιτυχίεσ ζςτειλε ςτθ 
Λακεδαίμονα το Θεόπομπο το Μιλιςιο 
πειρατι για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο 
οποίοσ ζφταςε (ςτθ Σπάρτθ) μετά από τρεισ 
μζρεσ και τα ανιγγειλε. 
 
 
 
 
[2.1.31] Μετά από αυτά ο Λφςανδροσ 
ςυγκζντρωςε τουσ ςυμμάχουσ και τουσ 
προζτρεψε να ανταλλάξουν απόψεισ και να 
αποφαςίςουν για τουσ αιχμαλϊτουσ. Τότε 
λοιπόν διατυπϊνονταν πολλζσ κατθγορίεσ ςε 
βάροσ των Ακθναίων και για τα εγκλιματα 
πολζμου που ιδθ είχαν διαπράξει και για όςα 
είχαν αποφαςίςει να κάνουν αν νικοφςαν ςτθ 
ναυμαχία, να κόβουν δθλαδι το δεξί χζρι 
όλων εκείνων που κα ςυλλαμβάνονταν 
ηωντανοί, και ότι, όταν κυρίεψαν δυο 
τριιρεισ, μια Κορινκιακι και μια από τθν 
Άνδρο, πζταξαν ςτθ κάλαςςα όλουσ τουσ 
άντρεσ μζςα από αυτζσ. Ο Φιλοκλισ ιταν ο 
ςτρατθγόσ των Ακθναίων ο οποίοσ κανάτωςε 
αυτοφσ.  
 
 
 
 
 [2.1.32] Λζγονταν επίςθσ και άλλα πολλά, και 
ςτο τζλοσ πιραν τθν απόφαςθ να ςκοτϊςουν 
εκείνουσ από τουσ αιχμαλϊτουσ που ιταν 
Ακθναίοι εκτόσ από τον Αδείμαντο, γιατί μόνο 
αυτόσ ςτθ ςυνζλευςθ του λαοφ ιταν 
αντίκετοσ ςτθν απόφαςθ για τθν αποκοπι 
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ἐκκλθςίᾳ τοῦ περὶ τῆσ ἀποτομῆσ τῶν χειρῶν  
 
ψθφίςματοσ∙ ᾐτιάκθ μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι  
 
τὰσ ναῦσ. Λύςανδροσ δὲ Φιλοκλέα πρῶτον  
 
ἐρωτήςασ, ὃσ τοὺσ Ἀνδρίουσ καὶ  Κορινκίουσ  
 
κατεκρήμνιςε, τί εἴθ ἄξιοσ πακεῖν ἀρξάμενοσ εἰσ  
 
Ἕλλθνασ παρανομεῖν, ἀπέςφαξεν. 

των χεριϊν, κατθγορικθκε όμωσ από 
μερικοφσ ότι πρόδωςε τα πλοία. Ο 
Λφςανδροσ λοιπόν, αφοφ ρϊτθςε πρϊτα το 
Φιλοκλι, ο οποίοσ πζταξε ςτθ κάλαςςα τουσ 
Ανδρίουσ και τουσ Κορινκίουσ., τι κεωροφςε 
άξιο να πάκει, επειδι πρϊτοσ αυτόσ άρχιςε 
τισ παρανομίεσ ςε βάροσ Ελλινων, τον 
ζςφαξε. 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ-ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 
 

Κεφάλαιο Ι §§ 16-19 
 

1. Να περιγράψετε τθν παράλλθλθ κίνθςθ των δφο αντιπάλων, αφού ςθµειώςετε τα ρήµατα 
που τθν αποδίδουν.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Να γράψετε το κεµατικό κζντρο του κειµζνου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Να αποδοκοφν οι ενζργειεσ τθσ ςτιλθσ Β ςτα πρόςωπα τθσ ςτιλθσ Α ςτα οποία 
αντιςτοιχοφν.  

οἱ δὲ ᾿Ακθναῖοι Α. ἀνιγοντο ἐκ τῆσ Χίου πελάγιοι 

Θϊραξ ὁ Λακεδαιµόνιοσ Β.παρῆςαν πεηῇ 

οἱ ᾿Αβυδθνοί Γ.ἐκ τῆσ Σάµου ὁρµϊµενοι 

Λφςανδροσ δζ Δ. ἐκ τῆσ ῾όδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ 

οἱ ςτρατιῶται (τοῦΛυςάνδρου) Ε. παρεςκευάηοντο πρὸσ ναυµαχίαν 

 Στ. ςτρατθγοὺσ πρὸσ τοῖσ ὑπάρχουςι προςείλοντο 

 Η. ἡγεῖτο (τῶν Ἀβυδθνῶν) 

 Θ. διιρπαςαν τὴν πόλιν 

 
 
 
4. πλουςίαν πόλιν, ἐλεύκερα ςώµατα: Να γράψετε τισ ςυνεκφορέσ ςτισ πλάγιεσ πτϊςεισ 
ενικοφ και πλθκυντικοφ αρικµοφ. 

Ενικόσ αρικμόσ 

    

    

    

Ρλθκυντικόσ αρικμόσ 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

5.Να ςυνδζςετε τισ λζξεισ τθσ ςτιλθσ Α µε το γραµµατικό προςδιοριςµό τθσ ςτιλθσ Β που τουσ 
αντιςτοιχεί. Ζνα ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφει.  
 

1. κακῶσ  α) πρόκεςθ 

2. παρεςκευάηοντο  β) µετοχι ενεςτϊτα 

3. προσ  γ) µετοχι αορίςτου βϋ 

4. οὖςαν  δ) επίρρθµα κετικοφ βακµοφ 

5. ναυµαχίαν  ε) ουςιαςτικό αϋ κλίςθσ 

6. προςείλοντο  ςτ) οριςτικι παρατατικοφ 

7. δε  η) επίκετο γϋ κλίςθσ 

8. προςβάλοντεσ  θ) αντικετικόσ ςφνδεςµοσ 

9. πλιρθ  κ) ουςιαςτικό βϋ κλίςθσ 

 ι) οριςτικι αορίςτου β 

 
6. Να ςυνδζςετε κάκε λζξθ τθσ ςτιλθσ Α µε τθν αντίκετι τθσ ςτθ ςτιλθ Β. Μια λζξθ τθσ ςτιλθσ 
Β περιςςεφει.  

πολζµιοσ εὖ 

ναυµαχία ςφµµαχοσ 

κακῶσ κενόσ 

ἐλεύκεροσ εἴςπλουσ 

ἔκπλουσ ἕποµαι 

ἡγοῦµαι δοῦλοσ 

πλιρθσ  παράπλουσ 

 πεηοµαχία 

 
Κεφάλαιο Ι, §§ 20-24 

 
1. Ο ιςτορικόσ ςτθν αφιγθςι του εναλλάςςει χρόνουσ του παρόντοσ (ενεςτϊτασ) και του 
παρελκόντοσ (παρατατικόσ, αόριςτοσ). Ροια χαρακτθριςτικά δίνει αυτι θ εναλλαγι ςτθν 
ιςτορικι αφιγθςθ και ποια ςθμαςία ζχει για τθν απόδοςθ των κινιςεων των αντιπάλων;  
Ρϊσ αντζδραςαν οι Ακθναίοι ςτθν είδθςθ για τθν άλωςθ τθσ Λαμψάκου; Ρϊσ εξθγείτε τθν 
επιλογι τθσ κζςθσ, όπου αγκυροβόλθςαν τελικά οι Ακθναίοι;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
2. Ο Ξενοφϊν χαρακτθρίηεται ωσ κλαςικόσ ςυγγραφζασ, υποδειγματικόσ για τθ ςαφινεια, 
απλότθτα, φυςικότθτα και παραςτατικότθτα τθσ περιγραφισ του. Ροια ςτοιχεία του 
αποςπάςματοσ κα μποροφςαν να επιβεβαιϊςουν το χαρακτθριςμό αυτό; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Να χαρακτθρίςετε το Λύςανδρο με βάςθ τθν πολεμικι τακτικι που εφαρμόηει. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.᾿Επειδὰν δὲ ἐκβῶςι, κατιδόντασ ὅ τι ποιοῦςιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι: Ροιεσ ενζργειεσ 
υποδεικνφει θ εντολι του Λυςάνδρου; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.α)Να εντοπίςετε τισ ενζργειεσ και των δφο αντιπάλων όπωσ καταγράφονται ςτο 
ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα. 
β) Να ςυνκζςετε ζνα κείμενο όπου κα παρουςιάηετε τθν πολεμικι τουσ τακτικι. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Λφςανδροσ δὲ τὰσ ταχίςτασ τῶν νεῶν ἐκζλευςεν ἕπεςκαι τοῖσ ᾿Ακθναίοισ, ἐπειδὰν δὲ 
ἐκβῶςι, κατιδόντασ ὅ τι ποιοῦςιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.   
Α. Με βάςθ το χωρίο, να ςθμειϊςετε, επιλζγοντασ από τισ παρακάτω προτάςεισ, ποιο τελικό 
ςτόχο είχε θ διαταγι που ζδωςε ο Λφςανδροσ:  
α) Να παρακολουκεί τουσ Ακθναίουσ διακριτικά                                                              
β) Να βγουν οι Σπαρτιάτεσ ςτθν ξθρά για να παρακολουκοφν προςεκτικά τισ κινιςεισ των 
αντιπάλων                                                                                                                                                   
γ) Να επιτεκεί αιφνιδιαςτικά ςτουσ αντιπάλουσ                                                              
δ) Να ςυλλζξει πλθροφορίεσ για να ειδοποιιςει τθ Σπάρτθ.                                                           
Β. Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
  
7.Να γράψετε τα ουςιαςτικά του παρακάτω πίνακα ςτθν αντίςτοιχθ πτώςθ του άλλου 
αρικμοφ:  

Ενικόσ αρικμόσ Ρλθκυντικόσ αρικμόσ 

 τὰσ ἡμέρασ 

τῷ λιμένι  

 τοὺσ ποταμοφσ 

τῆσ τάξεωσ  

 τοὺσ πόδασ 

 οἱ Ἀκθναῖοι 

 
8.  Στισ παρακάτω προτάςεισ να διαγράψετε το λάκοσ:  
ἐκεῖκεν:   είναι χρονικό / τοπικό επίρρθμα 
διεῖχε:  είναι οριςτικι παρατατικοφ / αορίςτου του ρ. ἔχω 
αὗται:  είναι οριςτική / δεικτικι αντωνυμία 
κράτοσ:   είναι ουςιαςτικό βϋ κλίςθσ / γϋ κλίςθσ 
ἔπλευςαν:             είναι οριςτικι παρατατικοφ / αορίςτου του ρ. πλζω 
 
9.Να ελέγξετε αν θ γραμματική αναγνϊριςθ των λέξεων που δίνονται είναι ςωςτή ι 
λανκαςμένθ, ςθμειϊνοντασ Χ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. 
                                                                                                                                 Σωςτό    Λάκοσ 
κινιςοιτο:  είναι ευκτικι μζλλοντα του ρ. κινῶ                                                            
ἀντανιγαγε: είναι αόριςτοσ βϋ του ρ. ἀντανοίγω                                               
κατιδόντασ:  είναι μετοχι αορίςτου βϋ του ρ. κακορῶ                                  
ἐξεβίβαςεν: είναι οριςτ. παρατατικοφ του ρ. ἐκβαίνω                                  
ταῖσ ναυςί: είναι δοτικι πλθκ. του ους. ἡ ναῦσ                                   
προεῖπεν:  είναι αόριςτοσ βϋ του ρ. προαγορεφω                                               
ἐπειδάν:  είναι χρονικόσ ςφνδεςμοσ                                                 
ἡ ἐπιοῦςα:  είναι μετοχι του ρ. ἕπομαι                                    
Β.  Να διορκώςετε τα λάκθ.  
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
10.Να ςυνδζςετε τισ λέξεισ τθσ ςτιλθσ Α με το γραμματικό προςδιοριςμό τθσ ςτιλθσ Β που 
τουσ αντιςτοιχεί. Δύο ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν.  
 

Α Β 

πόδασ α) ευκτική μέλλοντα 

ἀνιχκθςαν β) οριςτικι πακθτικοφ αορίςτου 

παρετάξαντο γ) μετοχι αορίςτου βϋ 

ἀντανήγαγε δ) μετοχι μζςου αορίςτου αϋ 

ἀνάγοιτο ε) ουςιαςτικό γϋ κλίςθσ 

ἐπιςιτιςάμενοι ςτ) ςυμπλεκτικόσ ςφνδεςμοσ 

καί η) ευκτικι ενεςτϊτα 

 θ) οριςτικι μζςου αορίςτου αϋ 

 κ) οριςτικι αορίςτου βϋ 

 
11. Να εντοπίςετε τουσ ρθματικοφσ τφπουσ που δθλϊνουν τισ ενζργειεσ του Λυςάνδρου και να 
τουσ μεταφζρετε ςτο μζλλοντα. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12.Ροιο φαινόμενο ονομάηουμε «αττικι ςφνταξθ»; Να το εντοπίςετε ςτο κείμενο (§§ 20-21). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. βαίνω, βάλλω: Να γράψετε δφο παράγωγα ουςιαςτικά από κάκε ριμα.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο ςτθν αρχαία ελλθνική για κακζνα από τα επόμενα ριματα: 
κελεφω: ................................. 
ποιῶ: ................................ 
 
15. Με ποιουσ τρόπουσ (πρόταςθ, μετοχι, προςδιοριςμόσ) εκφζρεται ο χρόνοσ ςτο κείμενο;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16.Λύςανδροσ δὲ ἐκέλευςεν: Να γράψετε τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από το ἐκέλευςεν, 
να τα χαρακτθρίςετε ςυντακτικώσ και να γράψετε το υποκείμενο και το αντικείμενό τουσ (αν 
έχουν).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Να γράψετε τζςςερα (απλά ι ςφνκετα) ουςιαςτικά ι επίκετα ομόρριηα με το ριμα πλζω 
και να ςχθματίςετε με δφο από αυτά ςφντομεσ φράςεισ ςτθ νζα ελλθνικι. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Να εντοπίςετε τισ λζξεισ του κειμζνου με τισ οποίεσ ςχετίηονται ετυμολογικά οι ακόλουκεσ: 
ναυτίλοσ, αποχι, ενάντιοσ, αναγωγή, εξόρμθςθ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ι, §§  25 - 26 
 
1.Γιατί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ιταν ανεπικφμθτθ θ παρουςία του Αλκιβιάδθ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.Ροια πλεονεκτιματα και ποια μειονεκτιματα των κζςεων που κατείχαν οι αντίπαλοι 
παρουςιάηει ο Ξενοφϊντασ ςτθν ενότθτα αυτι;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Να γράψετε τισ παρακάτω φράςεισ μεταφζροντασ όλεσ τισ κλιτζσ λζξεισ ςτον αντίκετο 
αρικμό:  
α) οἱ δὲ ςτρατθγοὶ ἀπιζναι αὐτὸν ἐκζλευςαν:   
β) καὶ ὁ μὲν ᾤχετο:   
 
4.  Στισ παρακάτω προτάςεισ να διαγράψετε το λάκοσ:  
νῦν: είναι επίρρθμα / ςφνδεςμοσ 
λιμζνα:είναι ουςιαςτικό βϋ κλίςθσ / γϋ κλίςθσ 
μζν: είναι ςυμπλεκτικόσ / αντικετικόσ ςφνδεςμοσ 
παρῄνει: είναι οριςτ. αορίςτ. / οριςτ. παρατατικοφ του ρ. παραινῶ 
οὗ (ὄντεσ ναυμαχήςετε): είναι αναφορικό επίρρθμα / αντωνυμία 
 
5. Να ςυνδζςετε τισ λέξεισ τθσ ςτιλθσ Α με το γραμματικό προςδιοριςμό τθσ ςτιλθσ Β που 
τουσ αντιςτοιχεί. Δύο ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν.  
       Α     Β 
ἐκεῖνον   α) επίρρθμα υπερκετικοφ βακμοφ 
μάλιςτα   β) μετοχι ενεςτϊτα 
ἀπιζναι   γ) δεικτικι αντωνυμία 
αἰγιαλῷ   δ) χρονικόσ ςφνδεςμοσ 
ὁρμοῦντασ              ε) ουςιαςτικό γϋ κλίςθσ 
τειχῶν   ςτ) απαρζμφατο αορίςτου 
   η) ουςιαςτικό βϋ κλίςθσ 
                                        θ) απαρζμφατο ενεςτϊτα 
 
6. αἰγιαλῷ, λιμζνα, πόλει, ςτρατθγοί, τειχῶν, νεῶν: Να τοποκετιςετε κατά κλίςθ τα ουςιαςτικά 
ςτον πίνακα που ακολουκεί και να γράψετε τθν αντίςτοιχθ πτϊςθ του άλλου αρικμοφ: 
 

Β΄ κλίςη Γ΄ κλίςη 

    

    

    

    

 
7. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου ςχετίηονται ετυμολογικά οι παρακάτω; ναυτικό, ελλιμενιςμόσ, 
όχθμα, πολιτιςμόσ, παραίνεςθ, αρχικελευςτισ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.κατιδϊν, ἔχοντασ: Να γράψετε τον ίδιο τφπο μετοχισ ςε όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ ίδιασ φωνισ 
και να ςυμπλθρϊςετε το βϋ ενικό πρόςωπο των εγκλίςεων του αορίςτου βϋ ςτον παρακάτω 
πίνακα:  
 

Μετοχή 

Ενεςτϊτασ   

Μζλλων   

Αόριςτοσ   

Ραρακείμενοσ   

 

Αόριςτοσ β΄ 

Οριςτικι Υποτακτικι Ευκτικι Ρροςτακτικι 

    

    

 
9. Nα ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα:  

Ενεςτϊτασ Μζλλων Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ 

  ἐκζλευςα  

ςτρατθγεῖν    

 ναυμαχήςετε   

  κατιδών  

 
10.Να τοποκετιςετε τισ μετοχζσ του κειμζνου ςτον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τθν 
κατθγορία ςτθν οποία ανικουν και να ςθμειϊςετε (ςε παρζνκεςθ):  

 

Επικετικζσ Κατθγορθματικζσ Επιρρθματικζσ 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

Ι, §  27 
 
1. Να εξθγιςετε ποιο ιταν το ςχζδιο του Λυςάνδρου, όπωσ φαίνεται ςτθν § 27 και ςε ποια 

δεδομένα ςτθρίχκθκε. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

 
2.Ροια εντολι δίνει ο Λφςανδροσ ςτουσ αρχθγοφσ των πλοίων που καταςκόπευαν τουσ 
Ακθναίουσ και ποιοσ ιταν ο ςκοπόσ του;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Να αξιολογήςετε τθν παραίνεςθ του Αλκιβιάδθ και τθν απόρριψή τθσ από τουσ Ακθναίουσ 
ςτρατθγούσ (§§ 25-26) με βάςθ το ςχζδιο επίκεςθσ που αναπτφςςει τϊρα ο Λφςανδροσ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.Να καταγράψετε τισ κινήςεισ των Ακθναίων όπωσ φαίνονται ςτισ §§ 16-27. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. α) Να εντοπίςετε το βαςικό ςτρατθγικό ςφάλμα των Ακθναίων ςτισ §§ 20-24.  
β)  Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ἑκάςτθν ἡμζραν: Να γράψετε τθ ςυνεκφορά ςτισ υπόλοιπεσ πτϊςεισ του ενικοφ αρικμοφ.  
 

   

   

   

   

 
 
 
7.ὅπερ, ταῦτα: Να γράψετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ των τριϊν γενϊν ςτον ίδιο αρικμό. 

 

   

   

   

 
8. Να γράψετε τισ παρακάτω φράςεισ μεταφζροντασ όλεσ τισ κλιτζσ λζξεισ ςτον αντίκετο 
αρικμό:  
α) ἐπὰν κατίδωςιν αὐτοὺσ ἐκβεβθκότασ:   
β) οὗτοσ εἶπεν τοῖσ ἐπιπλέουςιν:   
 
9.  Στισ παρακάτω προτάςεισ να διαγράψετε το λάκοσ:  
μᾶλλον:  είναι επίρρθμα ςυγκριτικοφ βακμοφ / κετικοφ βακμοφ 
ὅπερ:  είναι δεικτικι αντωνυμία / αναφορικι αντωνυμία 
ἀντανῆγεν: είναι οριςτ. παρατ. / οριςτ. αορ. βϋ του ρ. ἀντανάγω 
παρῄνει:  είναι οριςτ. αορ. / οριςτ. παρατατικοφ του ρ. παραινῶ 
ἆραι:  είναι απαρέμφ. ενεςτώτα / απαρέμφ. αορίςτου του ρ. αἴρω 
 
10. Να ςυνδζςετε τουσ αρικμοφσ τθσ ςτιλθσ Α με τα γράμματα τθσ ςτιλθσ Β. Ζνα ςτοιχείο τθσ 
ςτιλθσ Β αντιςτοιχεί ςε δύο ςτοιχεία τθσ ςτήλθσ Α.  
Α     Β 
ἡμζραν  α) ουςιαςτικό βϋ κλίςθσ 
ἑπομζνοισ  β) μετοχι ενεςτϊτα 
ὅταν   γ) δεικτικι αντωνυμία 
πλοῦν   δ) χρονικόσ ςφνδεςμοσ 
ὠνούμενοι  ε) ουςιαςτικό αϋ κλίςθσ 
ἐςκεδαςμένουσ ςτ) μετοχή παρακειμένου 
ταῦτα     
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

11.πολύ, μᾶλλον: Να γράψετε τουσ άλλουσ βακμούσ των επιρρθμάτων.  
 

Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερκετικόσ 

   

   

 
12.Στον παρακάτω πίνακα να ςυμπλθρϊςετε τον αντίςτοιχο ρθματικό τφπο με αυτόν που 
δίνεται ςτουσ χρόνουσ που ηθτοφνται:  
 

Ενεςτϊτασ Μζλλων Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ 

  ἆραι  

  εἶπε  

  ἐποίθςαν  

 
13. Να ςθμειϊςετε τισ μετοχζσ που εξαρτϊνται από το κατίδωςιν (§ 27), να τισ χαρακτθρίςετε 
ςυντακτικά και να γράψετε το υποκείμενό τουσ και το αντικείμενο (αν ζχουν). 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Λφςανδροσ εἶπε τοῖσ παρ’ αὐτοῦ ἑπομζνοισ ἆραι ἀςπίδα κατὰ μζςον τὸν πλοῦν: Να κάνετε 
λεπτομερή ςυντακτική ανάλυςθ και να γράψετε τθν εντολι του Λυςάνδρου ςε ευκφ λόγο, 
όπωσ δθλαδή κα τθν διατφπωνε ο ίδιοσ. 
 
15. Να τοποκετιςετε τισ μετοχζσ του κειμζνου ςτον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τθν 
κατθγορία ςτθν οποία ανικουν και να ςθμειϊςετε:  
α) για τισ κατθγορθματικζσ το ρθματικό τφπο από τον οποίο εξαρτϊνται,  
β) για τισ επιρρθματικζσ τθ ςχζςθ που δθλϊνουν. 
 

Επικετικζσ Κατθγορθματικζσ Επιρρθματικζσ 

   

   

   

   

 
16. Να γράψετε και να χαρακτθρίςετε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ τθσ παραγράφου 27. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
17. Να γράψετε τισ λζξεισ του κειμζνου με τισ οποίεσ ςχετίηονται ετυμολογικά οι παρακάτω: 
διαςκζδαςθ, εφθμερίδα, επιςιτιςμόσ, τελωνείο, ζκβαςθ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ι,  §§  28 - 29 

 
1.Αφοφ μελετήςετε προςεκτικά το κείμενο, να γράψετε τα ςυμπεράςματά ςασ για το ςχζδιο 
μάχθσ του Λυςάνδρου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.Τὰ πράγματα τῶν ᾿Ακθναίων διεφκαρμζνα: Τι ςθμαίνει θ φράςθ για τθν ζκβαςθ του 
(Ρελοποννθςιακοφ) πολζμου; Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Να αξιολογιςετε τθ ςθμαςία τθσ ιττασ των Ακθναίων. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.Γιατί ςτθν § 28 το κείμενο αποτελείται από κφριεσ προτάςεισ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Πάραλοσ: Ροια ιταν θ αποςτολι τθσ ςτθν αρχαία Ακινα; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Γιατί ο Κόνων πιρε φεφγοντασ τα μεγάλα ιςτία των πλοίων του Λυςάνδρου; Να ςθμειϊςετε 
Χ ςτο τετράγωνο τθσ ςωςτισ απάντθςθσ. 
α) διότι τα ικελε ωσ λάφυρα.   
β) για να επιδιορκϊςει τα ιςτία των δικϊν του πλοίων.  
γ) για να τα μεταφζρει ςτθν Ακινα για τθν καταςκευι νζων πλοίων.   
δ) για να μθν μποροφν οι αντίπαλοι να τον καταδιϊξουν.  
 
7.  Α. Να ςθμειϊςετε ζνα Χ ςτθν πρόταςθ που κεωρείτε ςωςτι. 
Τοὺσ δὲ πλείςτουσ ἄνδρασ ἐν τῇ γῇ ςυνζλεξε. Στο ςθμείο αυτό διαφαίνεται: 
α) θ ειρωνεία του Ξενοφϊντα για τουσ Ακθναίουσ.  
β) θ ςυμπάκειά του προσ τουσ Ακθναίουσ.  
γ) αιχμι κατά του Λυςάνδρου.  
δ) θ ουδετερότθτα, θ απόςταςθ του ιςτορικοφ από τα γεγονότα.  
Β. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 
8. Στισ παρακάτω προτάςεισ να ελέγξετε τθν ορκότθτα του γραμματικού προςδιοριςμού των 
λέξεων που δίνονται, διαγράφοντασ το ςκέλοσ που περιέχει το λάκοσ.  
δίκροτοι: είναι ουςιαςτικό / επίκετο βϋ κλίςθσ 
πλείςτουσ: είναι επίκετο υπερκετικοφ / ςυγκριτικοφ βακμοφ 
καταςχϊν: είναι μετοχι αορ. βϋ / ενεςτϊτα του ρ. κατζχω 
εἰσ: είναι πρόκεςθ / αρικμθτικό 
ἔφυγον:  είναι οριςτ. παρατατικοφ / οριςτ. αορίςτου βϋ του ρ. φεφγω 
πράγματα: είναι ουςιαςτικό γϋ / βϋ κλίςθσ  
 
9.Να γραφεί το βϋ ενικό πρόςωπο των εγκλίςεων του αορίςτου βϋ των παρακάτω ρθματικϊν 
τφπων:  

Αόριςτοσ βϋ  

 Οριςτικι Υποτακτικι Ευκτικι Ρροςτακτικι 

ἔχων     

ἰδϊν     

ἦςαν     

ἔλαβε     

φεφγων     

καταςχϊν     
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
10. ταχίςτθν, πλείςτουσ, μεγάλα, πλιρεισ: Να τοποκετιςετε τα επίκετα ςτον παρακάτω πίνακα 
και να ςυμπλθρϊςετε τουσ άλλουσ βακμοφσ ςτο ίδιο γζνοσ, αρικμό και πτϊςθ.  
 

Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερκετικόσ 

   

   

   

   

 
 
11. ναῦσ - νῆεσ - νεῶν: Να γράψετε όςα εφχρθςτα παράγωγα, ςφνκετα ι παραςφνκετα και από 
τα τρία κζματα του ουςιαςτικοφ γνωρίηετε. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. ςήμανςθ, γνωςτικόσ, ςθμαςία, φκαρτόσ, υπόλθψθ, ανάλθψθ, ςυλλαβή, αςύλλθπτοσ, 
διάγνωςθ, αδιάφκοροσ, ςυλλογή, επιλεκτικόσ: Να γράψετε τα ριματα του κειμένου που έχουν 
ετυμολογική ςυγγένεια με τισ λέξεισ που δίνονται. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ι, §§ 30 - 32 

1. Σε ποιεσ ενζργειεσ προβαίνει ο Λφςανδροσ ςφμφωνα με τθ διιγθςθ του Ξενοφϊντα ς’ αυτζσ 
τισ παραγράφουσ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
2.Να προςδιορίςετε το κέμα τθσ ςυνέλευςθσ των ςυμμάχων, που ςυγκαλεί ο Λύςανδροσ, τον 
τρόπο που εξελίχκθκε και το αποτέλεςμά τθσ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Τι είδουσ κατθγορίεσ διατυπϊκθκαν από τουσ ςυμμάχουσ των Σπαρτιατϊν εναντίον των 
Ακθναίων και ποια, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζπαιξε το ςπουδαιότερο ρόλο για τθν τελικι απόφαςθ 
που ζλαβε θ ςυνζλευςθ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.Ρϊσ κρίνετε τθ ςυμπεριφορά των Σπαρτιατϊν; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.Θα μποροφςε να χαρακτθριςτεί θ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των ςυμμάχων εκδικθτικι; Να 
δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.Να κρίνετε τισ ενζργειεσ των Ακθναίων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο κείμενο.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.Λύςανδροσ δὲ ... ἀπέςφαξεν: Ροια πλευρά του χαρακτιρα του Λυςάνδρου προβάλλεται, 
κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςτθν τελευταία αυτι περίοδο τθσ παραγράφου και γιατί;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.Γιατί γίνεται ιδιαίτερθ μνεία του Φιλοκλι και του Αδειμάντου ςτθν αρχι του κειμζνου; Ροια 
επίδραςθ αςκεί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςτον αναγνϊςτθ το ςτοιχείο αυτό; 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 
9.Να γραφεί θ ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ : 
 

τάσ ναῦσ  τοφσ ἄνδρασ  

τοφσ 
αἰχμαλϊτου
σ 

 τῆσ ἀποτομῆσ  

τῶν 
ςτρατθγῶν 

 τῶν χειρῶν  

ἡμζρα  τοῦ 
ψθφίςματοσ 

 

χεῖρα  Ἕλλθνασ  

 
10.Να μεταφερκοφν ςτον άλλο αρικμό οι παρακάτω φράςεισ:  
 
ὅσ ἀφικόμενοσ τριταῖοσ ἀπήγγειλε 
ἃ ἤδθ παρενενομήκεςαν 
μόνοσ ἐπελάβετο τοῦ ψθφίςματοσ 
τί εἴθ ἄξιοσ πακεῖν;  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



31 

 

 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

 
11.Να ςυςχετίςετε ετυμολογικά τισ ακόλουκεσ νεοελλθνικέσ λέξεισ με λέξεισ του κειμένου: 
επικράτθςθ, ςυγκοπή, ανατομία, ψθφίδα, ςφαγή, άφκαρτοσ, ςυνεργαςία, ςυμπάκεια, έναρξθ, 
εγχείριςθ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 
  

Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ, 16 – 21 

 

1. Να αναλφςετε το ςχζδιο δράςθσ των δφο αντιπάλων. Από ποια ςτοιχεία το ςυμπεραίνετε και ποιοι 

λόγοι το υπαγόρευςαν;  

2. Να εντοπίςετε δφο ςθμεία που δθλϊνουν ότι το κείμενο είναι ιςτορικό.  

3. Ρϊσ αντζδραςαν οι Ακθναίοι ςτθν είδθςθ για τθν άλωςθ τθσ Λαμψάκου; Ρϊσ εξθγείτε τθν 

επιλογι τθσ κζςθσ, όπου αγκυροβόλθςαν τελικά οι Ακθναίοι;  

4. ἀριςτοποιουμζνοισ, ἐπιςιτιςάμενοι, ἐδειπνοποιοῦντο: Λαμβάνοντασ υπόψθ α) τθ χρονικι 

διάρκεια που δθλϊνει ο παρατατικόσ και β) τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν τα ίδια τα ριματα, πϊσ 

κρίνετε τθ ςτάςθ των Ακθναίων αυτι τθν κρίςιμθ ςτιγμι;  

 

Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ, 22 – 26 

 

1. Ρϊσ αντιμετωπίηουν οι Ακθναίοι τουσ Λακεδαιμονίουσ ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα και τι 

προοικονομεί θ ςτάςθ τουσ αυτι για τθν τελικι ζκβαςθ τθσ ναυμαχίασ;  

2. Ροια ςτοιχεία τθσ πολεμικισ τακτικισ του Λυςάνδρου μποροφμε να ςυναγάγουμε από το 

ςυγκεκριμζνο κείμενο;  

3. Ο Ξενοφϊν χαρακτθρίηεται ωσ κλαςικόσ ςυγγραφζασ, υποδειγματικόσ για τθ ςαφινεια, απλότθτα, 

φυςικότθτα και παραςτατικότθτα τθσ περιγραφισ του. Ροια ςτοιχεία του αποςπάςματοσ κα 

μποροφςαν να επιβεβαιϊςουν το χαρακτθριςμό αυτό;  

4. Ρϊσ απαντοφν οι ςτρατθγοί ςτον Αλκιβιάδθ και πϊσ κρίνετε τθν απάντθςι τουσ;  
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5. Να εντοπίςετε τα απαρζμφατα που περιζχουν τισ υποδείξεισ του Αλκιβιάδθ και να ςχολιάςετε το 

βαςικότερο επιχείρθμά του.  

 

Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ , 26 – 29 

 

1. Ροια πλεονεκτιματα και ποια μειονεκτιματα των κζςεων που κατείχαν οι αντίπαλοι παρουςιάηει 

ο Ξενοφϊντασ ςτθν ενότθτα αυτι;  

2. Θα μποροφςαν να αποφφγουν οι Ακθναίοι τον αιφνιδιαςμό των Σπαρτιατϊν; Να αιτιολογιςετε 

τθν απάντθςι ςασ  

3. “Τά πράγματα τῶν ᾿Ακθναίων διεφκαρμζνα”: Τι ςθμαίνει θ φράςθ για τθν ζκβαςθ του 

(Ρελοποννθςιακοφ) πολζμου; 

 

 

Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ, 30 – 32  

 

1. Να χαρακτθρίςετε τθν απόφαςθ των Ακθναίων ςχετικά με τουσ αιχμαλϊτουσ;  

2. Ροια εκφραςτικά ςτοιχεία δείχνουν τθν αξία του Ξενοφϊντα ωσ ιςτορικοφ;  

3. Να δϊςετε ζναν χαρακτθριςμό του Λφςανδρου με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ (16-32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

Η ιττα των Ακθναίων ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ ςφραγίηει και το τζλοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου. Ο 

κρίαμβοσ τθσ Σπάρτθσ οφείλεται βζβαια ςτθν ακαταπόνθτθ πολεμικι τθσ προςπάκεια και ςτθν 

ανδρεία των πολιτϊν τθσ, αλλά και ςτα αλλεπάλλθλα ςφάλματα των αντιπάλων τθσ. Ωςτόςο είναι 

αβζβαιο, αν τελικά κα νικοφςαν κατά κράτοσ οι Λακεδαιμόνιοι τθν Ακινα, χωρίσ τθν απόκτθςθ ςτόλου 

ικανοφ ν' αναμετρθκεί με το αιττθτο ναυτικό των Ακθναίων. Και αυτό βζβαια το πζτυχαν οι 

Λακεδαιμόνιοι προσ το τζλοσ του πολζμου, αφοφ δζχτθκαν όμωσ τον περςικό χρυςό -απεμπολϊντασ 

ζτςι το πανελλινιο τουσ φρόνθμα, χάρθ ς' ζναν ςτενόκαρδο και μυωπικό πατριωτιςμό, και το 

χειρότερο ειςάγοντασ ζναν ξζνο, ανζκακεν μιςθτό, παράγοντα ςτα ελλθνικά πράγματα. Από δω και 

μπροσ αρχίηει ο εκτραχθλιςμόσ τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ, που κατάντθςε να κάνει 

επιδιαιτθτι τθσ Ελλάδασ τον προαιϊνιο εχκρό τθσ, ςυνάπτοντασ μαηί του ςυμφωνίεσ ατιμωτικζσ για 

όλουσ ιοφσ Ζλλθνεσ. Σωςτά ζχει επιςθμανκεί ότι ο Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ -ςτθν ουςία εμφφλιοσ 

ςπαραγμόσ- δεν εξουκζνωςε μόνο τισ ηωτικζσ δυνάμεισ τθσ Ελλάδασ, αλλά το κυριότερο 

διζβρωςε και ζφκειρε ανεπανόρκωτα τισ αξίεσ του Ελλθνιςμοφ. 

Η αφιγθςθ ςτο κεφάλαιο αυτό του Ξενοφϊντα είναι ωσ ςυνικωσ ςφντομθ και λιτι, ςυναρπαςτικι 

όμωσ για τθ ηωντάνια και τθν παραςτατικότθτά τθσ: ο ςυγγραφζασ προτιμάει κι εδϊ ςφνδεςθ με το 

μεταβατικό δε και χρθςιμοποιεί εφςτοχα τζτοια πλοκι ςτο λόγο του, που κακθλϊνει τον αναγνϊςτθ 

του. Η ζμμονθ τάςθ του να εςτιάηει το φακό του ςτισ δραματικζσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν 

κυρίωσ πρωταγωνιςτικά πρόςωπα τθσ διιγθςθσ του, δθμιουργεί ιδιαίτερθ εντφπωςθ και κορυφϊνει 

επίςθσ το ενδιαφζρον και τθν αγωνία του αναγνϊςτθ του. Ευδιάκριτθ βζβαια είναι θ προςπάκεια 

του ςυγγραφζα να παρουςιάςει τθν τραγικι κατάλθξθ των Ακθναίων ςαν κάτι «που τουσ άξιηε», και 

ιδιαίτερα να αποςείςει το βάροσ του μαηικοφ εκείνου εγκλιματοσ από τουσ ϊμουσ του Λφςανδρου, τον 

οποίο ο Ξενοφϊν εκτιμοφςε και καφμαηε. Πμωσ αν ο Λφςανδροσ ζδειχνε μεγαλοψυχία απζναντι ςτουσ 

αιχμαλϊτουσ, δεν κα ζμενε το όνομά του πολφ πιο ζνδοξο και πολφ πιο τιμθμζνο ςτουσ αιϊνεσ; 

 

Γιατί νικικθκαν οι Ακθναίοι ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ παρά τθν  παράδοςθ που είχαν ωσ ζμπειροι 

ναυτικοί; 

 

Οι Ακθναίοι νικικθκαν για τουσ εξισ λόγουσ: 

α) το ςχζδιο που ςυνζλαβε και εφάρμοςε ο Λφςανδροσ ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ ιταν πράγματι ευφυζςτατο, 

γιατί ςτθρίχτθκε ςτο ςτοιχείο του αιφνιδιαςμοφ και τθσ κεραυνοβόλασ δράςθσ - πράγμα που 

παραλφει αμζςωσ τον αντίπαλο και τον οδθγεί αναπόδραςτα ςτθν ιττα∙ 

β) οι Ακθναίοι ζδειξαν αςφγγνωςτθ αδράνεια, γιατί επζτρεψαν ςτον Λφςανδρο να κινθκεί 
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ακϊλυτα ςτον Ελλιςποντο και να εκπορκιςει τθ Λάμψακο, που αποτζλεςε ιδεϊδθ βάςθ για τισ 

εξορμιςεισ του ςτόλου του. 

γ) οι ςτόλαρχοι τθσ Ακινασ ζχοντασ υπερβολικι αυτοπεποίκθςθ ςτο κρυλικό ναυτικό τουσ και 

αντιμετωπίηοντασ κάπωσ υπεροπτικά τον ςπαρτιατικό ςτόλο, ζπεςαν ςτθν παγίδα που τουσ ζςτθςε 

ο Λφςανδροσ, ο οποίοσ υποκρινόταν ότι φοβόταν τισ προκλιςεισ των Ακθναίων μπροςτά ςτο λιμάνι 

τθσ Λαμψάκου και δεν τολμοφςε να επιτεκεί εναντίον τουσ  

δ) οι επικεφαλισ του ακθναϊκοφ ςτόλου διζπραξαν το ολζκριο λάκοσ να μθ λάβουν μζτρα αςφαλείασ 

-χρθςιμοποιϊντασ δθλαδι και αυτοί αντί καταςκοπεία για ςτενι παρακολοφκθςθ του ςπαρ -

τιατικοφ ναυτικοφ, τοποκετϊντασ ςτα επίκαιρα ςθμεία ςκοποφσ και κρατϊντασ το ςτόλο τουσ ςε διαρκι 

επιφυλακι- αφοφ ο αντίπαλοσ ναυλοχοφςε ςε «απόςταςθ αναπνοισ» από τα αγκυροβολιά τουσ. 
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ΚΕΦ. ΙΙ, 1-4, 
Μετά την ήττα 

 

Η καταςτροφι του ακθναϊκοφ ςτόλου ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ ςιμανε και τθν πτϊςθ τθσ Ακινασ. Τϊρα 

μόνθ κυρίαρχθ ςτθν πολιτικι ςκθνι τθσ Ελλάδασ είναι θ Ρελοποννθςιακι ςυμμαχία, και κυρίωσ θ 

Σπάρτθ, που ςικωςε και το μεγαλφτερο βάροσ του μακρόχρονου και αιματθροφ εκείνου πολζμου. Ο 

Λφςανδροσ -με τον αζρα του νικθτι- επιχείρθςε με τον τεράςτιο ςτόλο του (200 πλοία) μια κυελλϊδθ 

πορεία προσ τον Βόςπορο και ζπειτα προσ το Αιγαίο, και ανάγκαηε τισ ςυμμαχικζσ πόλεισ τθσ Ακινασ 

να προςχωροφν θ μία μετά τθν άλλθ ςτθν Ρελοποννθςιακι ςυμμαχία. Φςτερα από όλα αυτά δεν 

ζμενε παρά θ πολιορκία και θ εκπόρκθςθ τθσ Ακινασ. Ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει τθν πορεία και τθ 

δράςθ του Λφςανδρου εδϊ με εφγλωττο και ηωντανό τρόπο: θ κίνθςι του αποτυπϊνεται ςτο κείμενο 

του Ξενοφϊντα με αργό και ςυνεχι ρυκμό (πρβλ. τουσ παρατατικοφσ ἔπλει, ὑπεδζχοντο, ἀπζπεμπεν, 

ἐπεςκεφαηεν), θ δράςθ του (ςτρατιωτικι και πολιτικι) εμφανίηεται δυναμικι και κεραυνοβόλα (πρβλ. 

τουσ αορίςτουσ: κατεςτιςατο, ἴδοι, καταλιπϊν, ἀποπλεφςασ). 

Αλλά και το ςκθνικό ςτθ μεριά των θττθμζνων παρουςιάηεται από τον Ξενοφϊντα αριςτοτεχνικά: θ 

τρομερι είδθςθ τθσ ςυμφοράσ προχωρεί μζςα ςτθ νφχτα από πφργο ςε πφργο των Μακρϊν Τειχϊν, 

ςαν ζνα πελϊριο φαρμακερό φίδι ςφίγγοντασ κανάςιμα τθν πόλθ, που ουρλιάηει ςπαρακτικά· τθν 

πορεία τθσ είδθςθσ διαγράφουν με απαράμιλλο τρόπο τζςςερισ εμπρόκετοι προςδιοριςμοί (ἐν ταῖσ 

Ἀκιναισ... ἐκ τοῦ Πειραιῶσ... διά τῶν μακρῶν τειχῶν... εἰσ ἄςτυ)· θ δυςοίωνθ αντίκεςθ επίςθσ οὐ 

μόνον... ἀλλά, θ απόλυτθ ζκφραςθ οὐδείσ ἐκοιμικθ (που επιςθμαίνει τθν εφιαλτιακι αχπνία των 

Ακθναίων εκείνθ τθ νφχτα) και το πολυςφνδετο  (Μθλίουσ τε... καί.. καί... καί... καί... καί) αποδίδουν 

τθν οδφνθ αλλά και τισ «μαφρεσ ςκζψεισ» των Ακθναίων για τισ επικείμενεσ τριςχειρότερεσ 

ςυμφορζσ.  

Τελικά όμωσ δεν επικρατεί διαλυτικι παραίτθςθ και πειςικάνατθ απραξία μζςα ςτο δφςμοιρο άςτυ∙ 

μετά τισ πρϊτεσ αμιχανεσ και απελπιςμζνεσ κινιςεισ, οι πολίτεσ τθσ Ακινασ ςυνζρχονται και 

δραςτθριοποιοφνται. Οι αντιδράςεισ αυτζσ αποδίδονται εναργϊσ από το ςυγγραφζα με το 

πολυςφνδετο τοφσ τε... καί τά τείχθ... και φυλακάσ... και τἆλλα πάντα. Οι Ακθναίοι διζκεταν ακόμθ 

απόκεμα ψυχικισ δφναμθσ, για να ςυνεχίςουν τον αγϊνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, § 1-4 
Μετά τθν ιττα 

 

*1+ Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεςτιςατο,  
 
ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυηάντιον καὶ Καλχθδόνα. Oἱ δ’  
 
αὐτὸν ὑπεδζχοντο, τοὺσ τῶν Ἀκθναίων  
 
φρουροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀφζντεσ∙ οἱ δὲ  
 
προδόντεσ Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυηάντιον τότε μὲν  
 
ἔφυγον εἰσ τὸν Ρόντον, ὕςτερον δ’ εἰσ Ἀκινασ  
 
καὶ ἐγζνοντο Ἀκθναῖοι. 

 
 
*2+ Λφςανδροσ δὲ τοφσ τε φρουροὺσ τῶν  
 
Ἀκθναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀκθναῖον,  
 
ἀπζπεμπεν εἰσ τὰσ Ἀκινασ, διδοὺσ ἐκεῖςε μόνον  

 

πλζουςιν ἀςφάλειαν, ἄλλοκι δ’ οὔ, εἰδὼσ ὅτι  
 
ὅςῳ ἂν πλείουσ ςυλλεγῶςιν εἰσ τὸ ἄςτυ καὶ τὸν  
 
Ρειραιᾶ, κᾶττον τῶν ἐπιτθδείων ἔνδειαν  
 
ἔςεςκαι. Καταλιπὼν δὲ Βυηαντίου καὶ  
 
Καλχθδόνοσ Σκενζλαον ἁρμοςτὴν Λάκωνα,  
 
αὐτὸσ ἀποπλεφςασ εἰσ Λάμψακον τὰσ ναῦσ  
 
ἐπεςκεφαηεν. 

 

 
[3+ Ἐν δὲ ταῖσ Ἀκιναισ τῆσ Ραράλου ἀφικομζνθσ  
 
νυκτὸσ ἐλζγετο ἡ ςυμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ  
 
Ρειραιῶσ διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰσ ἄςτυ  
 
διῆκεν, ὁ ἕτεροσ τῷ ἑτζρῳ παραγγζλλων∙ ὥςτ’  
 

 

 
 
 
 

[1]Και όταν ρφκμιςε τθν κατάςταςθ ςτθ 
Λάμψακο, κατευκφνκθκε με τα 
καράβια του εναντίον του Βυηαντίου 
και τθσ Χαλκθδόνασ. Και οι κάτοικοι τον 
υποδζχτθκαν, αφοφ  
άφθςαν ελεφκερουσ φςτερα από 
επίςθμθ ςυμφωνία τουσ φρουροφσ των 
Ακθναίων. Εκείνοι εξάλλου που 
παρζδωςαν με προδοςία το Βυηάντιο 
ςτον Αλκιβιάδθ κατζφυγαν πρϊτα ςτον 
Ρόντο κι αργότερα ςτθν Ακινα και 
ζγιναν Ακθναίοι πολίτεσ. 

 
[2]Και ο Λφςανδροσ ζςτειλε ςτθν 
Ακινα και τουσ φρουροφσ των 
Ακθναίων και αν κάπου ζβλεπε 
κάποιον άλλο Ακθναίο, παρζχοντασ 
αςφάλεια ς' εκείνουσ που ζπλεαν μόνο 
προσ τα εκεί, ςε άλλο μζροσ όμωσ όχι, 
γιατί ιξερε πωσ όςο πιο πολλοί 
ςυγκεντρωκοφν ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ 
και ςτον Ρειραιά, γρθγορότερα κα 
υπάρξει ζλλειψθ των αναγκαίων. Και 
αφοφ άφθςε ωσ αρμοςτι του 
Βυηαντίου και τθσ Χαλκθδόνασ το 
Σκενζλαο το Λάκωνα, ο ίδιοσ, αφοφ 
ζπλευςε πίςω ςτθ Λάμψακο, 
επιςκεφαςε τα πλοία του.  

 
 

[3]Και ςτθν Ακινα, όταν ζφταςε θ 
Ράραλοσ τθ νφχτα, διαδόκθκε θ 
ςυμφορά και απ' τον Ρειραιά ο κρινοσ 
μζςα απ' τα Μακρά Τείχθ ζφτανε ςτθν 
πόλθ, κακϊσ ανακοίνωνε τθν είδθςθ ο 
ζνασ ςτον άλλο∙ γι' αυτό εκείνθ τθ 
νφχτα κανζνασ δεν κοιμικθκε, επειδι 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5212/
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ἐκείνθσ τῆσ νυκτὸσ οὐδεὶσ ἐκοιμικθ, οὐ μόνον  
 
τοὺσ ἀπολωλότασ πενκοῦντεσ, ἀλλὰ πολὺ  
 
μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτοφσ, πείςεςκαι νομίηοντεσ  
 
οἷα ἐποίθςαν Μθλίουσ τε Λακεδαιμονίων  
 
ἀποίκουσ ὄντασ, κρατιςαντεσ πολιορκίᾳ, καὶ  
 
Ἱςτιαιζασ καὶ Σκιωναίουσ καὶ Τορωναίουσ καὶ  
 
Αἰγινιτασ καὶ ἄλλουσ πολλοὺσ τῶν Ἑλλινων. 
 
 
[4]Τῇ δ’ ὑςτεραίᾳ ἐκκλθςίαν ἐποίθςαν, ἐν ᾗ  
 
ἔδοξε τοφσ τε λιμζνασ ἀποχῶςαι πλὴν ἑνὸσ καὶ  
 
τὰ τείχθ εὐτρεπίηειν καὶφυλακὰσ ἐφιςτάναι καὶ  
 
τἆλλα πάντα ὡσ εἰσ πολιορκίαν παραςκευάηειν  
 
τὴν πόλιν. 

 

κρθνοφςαν όχι μόνο αυτοφσ που 
χάκθκαν, αλλά πολφ περιςςότερο οι 
ίδιοι τουσ εαυτοφσ τουσ, γιατί νόμιηαν 
ότι κα πάκουν τα ίδια με όςα ζκαναν 
και ςτουσ Μθλίουσ που ιταν άποικοι 
των Λακεδαιμονίων, όταν τουσ νίκθςαν 
με πολιορκία, και ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
Ιςτιαίασ και τθσ Σκιϊνθσ και τθσ 
Τορϊνθσ και τθσ Αίγινασ και ςε 
πολλοφσ άλλουσ από τουσ Ζλλθνεσ.  

 
 
 

[4]Και τθν επόμενθ μζρα ζκαναν 
ςυγκζντρωςθ του λαοφ, ςτθν οποία 
αποφάςιςαν να κλείςουν με 
επιχωμάτωςθ τα λιμάνια, εκτόσ από 
ζνα και να επιςκευάηουν τα τείχθ και 
να τοποκετοφν φρουρζσ και να 
ετοιμάηουν τθν πόλθ ς' όλα τα άλλα 
ςαν για πολιορκία. 

 

 
 
 
 

Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ,  1 – 4  

1. Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο Λφςανδροσ προσ τουσ Ακθναίουσ φρουροφσ του Βυηαντίου και τθσ 

Καλχθδόνασ και προσ όποιον άλλο Ακθναίο ςυναντοφςε και γιατί; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  

2. Να καταγράψετε τισ ενζργειεσ του Λφςανδρου αμζςωσ μετά τθ νίκθ του ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ και 

να προςδιορίςετε (με ςυντομία) πόςο αυτζσ ζχουν ςχζςθ με τον τελικό ςκοπό των Σπαρτιατϊν, τθν 

κατάλθψθ τθσ Ακινασ.  

3. Ροια μζτρα πιραν οι Ακθναίοι προκειμζνου να προςτατευκοφν -όςο μποροφςαν πλζον- και πϊσ 

κρίνετε τα μζτρα αυτά;  

4. Με ποιουσ λεκτικοφσ τρόπουσ κάκε μορφισ παρουςιάηει ο Ξενοφϊν το όλο ψυχολογικό κλίμα που 

δθμιουργικθκε ςτθν Ακινα και τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθςαν οι Ακθναίοι μετά τθν αναγγελία 

τθσ ιττασ τουσ ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ;  
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Κεφάλαιο II 1-4 
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ-ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΑΚΗΕΙ  

 
1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί: φρουροφσ, Ἀκινασ, ἄςτυ, ναῦσ 
νυκτόσ, οἰμωγι, ἀποίκουσ, πολιορκίαν, Ἑλλινων, λιμζνασ, τείχθ, φφλακασ. 

 Α' Κλίςθ Β' Κλίςθ Γϋ Κλίςθ 

Γενικι Ενικοφ    

Δοτικι Ενικοφ    

Αιτιατικι Ενικοφ    

Γενικι Ρλθκυντικοφ    

Δοτικι Ρλθκυντικοφ    

Αιτιατικι Ρλθκυντικοφ    

 
2. Να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ ενικοφ και πλθκυντικοφ αρικμοφ και των τριϊν γενϊν. 

 ἑαυτοφσ οἷα ᾗ 

Γενικι Ενικοφ    

Δοτικι Ενικοφ    

Αιτιατικι Ενικοφ    

Γενικι Ρλθκυντικοφ    

Δοτικι Ρλθκυντικοφ    

Αιτιατικι 
Ρλθκυντικοφ. 

   

 
3. Στον παρακάτω πίνακα να ςυμπλθρϊςετε τα παρακετικά των επικζτων και επιρρθμάτων : 

Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερκετικόσ 

 πλείουσ  

 κᾶττον  

 μᾶλλον  

 
         4.Να γράψετε το β' ενικό πρόςωπο των εγκλίςεων των χρόνων που ηθτοφνται 
 

 
 

Υποτακτικι 
Ενεςτϊτα 

Οριςτικι 
Αορίςτου 

Ρροςτακτικι 
Αορίςτου 

Οριςτικι 
Ραρακειμζνου 

Ευκτικι 
Ραρακειμζνου> 

ἐγζνοντο      

ἀπζπεμπε      

καταλιπϊν      

ἀφικομζνθ
σ 

     

πείςεςκαι      

νομίηοντεσ      
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5. Να διορκϊςετε τα λάκθ : 
κατεςτιςατο: είναι γ' πλθκυντικό Οριςτικισ μζςου Αορίςτου του ριματοσ κακίςταμαι 
ἔφυγον: είναι γ' πλθκυντικό Οριςτικισ Ραρατατικοφ του ριματοσ φεφγω. 
ἴδοι: είναι β' ενικό Ευκτικισ Αορίςτου β του ριματοσ ὁρῶ 
ςυλλεγῶςι: είναι γϋ ενικό Υποτακτικισ μζςου Αορίςτου β' του ριματοσ ςυλλζγομαι 
παραγγζλλων: είναι μετοχι Μζλλοντα, γζνουσ αρςενικοφ του ριματοσ παραγγζλλω. 
ὄντασ: είναι μετοχι Ενεςτϊτα, γζνουσ αρςενικοφ, ονομαςτικι ενικοφ του ριματοσ εἰμί. 
 
6. Να καταγραφοφν τα Υποκείμενα και τα Αντικείμενα όλων των μετοχϊν και απαρεμφάτων των 
παραγράφων 3-4. 
 

Υποκείμενο Μετοχζσ Αντικείμενο 
Μετοχισ 

Υποκείμενο 
απαρεμφάτου 

Απαρζμφατο Αντικείμενο 
απαρεμφάτου 

      

      

      

      

 
7. Να γράψετε δφο παράγωγα τθσ νζασ ελλθνικισ για κάκε τφπο: 
ἀφζντεσ :  
πείςεςκαι :  
ναῡσ :  
πενκοῡντεσ : _  
 
8.(κατα)λιπϊν: Να βρείτε τα κζματα του ριματοσ και να γράψετε δφο παράγωγα τουσ ςτα νζα ελλθνικά. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Κεφάλαιο II, 16-23 
 

Μετά τθν πανωλεκρία του ακθναϊκοφ ςτόλου ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ φάνθκε ότι ο μακροχρόνιοσ και 

εξαντλθτικόσ πόλεμοσ ζλθγε οριςτικά. Οι πόλεισ που ανικαν ςτθν ακθναϊκι «ςυμμαχία-θγεμονία» 

εγκατζλειπαν θ μία μετά τθν άλλθ τουσ Ακθναίουσ εκτόσ από τθ Σάμο, ενϊ ο Λφςανδροσ με ζναν 

πανίςχυρο ςτόλο διακοςίων πλοίων ετοιμαηόταν να κατευκυνκεί ςτον Ρειραιά, για ν' αποκλείςει τθν 

Ακινα και από τθ κάλαςςα. Από τθν ξθρά πολιορκοφςε ιδθ τουσ Ακθναίουσ ο βαςιλιάσ τθσ Σπάρτθσ, 

Άγθσ, που είχε ωσ βάςθ του τθ Δεκζλεια, ενϊ ο άλλοσ βαςιλιάσ τθσ, ο Ραυςανίασ, οδιγθςε και αυτόσ 

ςτράτευμα ςτθν Αττικι και το εγκατζςτθςε ζξω από τα Μακρά Τείχθ. Η κζςθ τθσ Ακινασ ιταν 

δραματικι, κανείσ όμωσ δεν διεννοείτο να προτείνει ςυνκθκολόγθςθ με τουσ όρουσ που επιδίωκαν οι 

Λακεδαιμόνιοι. Μόνο όταν το φάςμα τθσ πείνασ άρχιςε να κερίηει τουσ πολίτεσ, ςτάλκθκε ςτθ Σπάρτθ 

αντιπροςωπεία για ςυνκικθ ειρινθσ, χωρίσ όμωσ να προβλζπει κατεδάφιςθ των τειχϊν. Οι ζφοροι 

διζταξαν τουσ ακθναίουσ απεςταλμζνουσ να γυρίςουν ςτθν πόλθ τουσ και αν πράγματι επικυμοφν 

ειρινθ, να φζρουν «λογικότερουσ» όρουσ (οι ζφοροι εννοοφςαν ςυγκατάκεςθ για το γκρζμιςμα των 

τειχϊν). 
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 2. §16-23 
 
 
 

 

 

*16+Τοιοφτων δὲ ὄντων Θθραμζνθσ εἶπεν ἐν 

ἐκκλθςίᾳ ὅτι εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ 

Λφςανδρον,εἰδϊσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον 

ἐξανδραποδίςαςκαι τὴν πόλιν βουλόμενοι 

ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. 

Ρεμφκεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ 

μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτθρῶν ὁπότε Ἀκθναῖοι 

ἔμελλον διά τό ζπιλελοιπζναι τὸν ςῖτον ἅπαντα ὅ 

τι τισ λζγοι ὁμολογιςειν. 

 

[17] Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μθνί, ἀπιγγειλεν ἐν 

ἐκκλθςίᾳ ὅτι αὐτὸν Λφςανδροσ τζωσ μζν κατζχοι, 

εἶτα κελεφοι εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι∙ οὐ γὰρ 

εἶναι κφριοσ ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺσ 

ἐφόρουσ. Μετὰ ταῦτα ᾑρζκθ πρεςβευτὴσ εἰσ 

Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. 

 

 

 

 

Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ του Θθραμζνθ 
 

[16] Ενϊ θ κατάςταςθ ιταν τζτοια, ο 
Θθραμζνθσ είπε ςτθ ςυνζλευςθ του λαοφ 
ότι, αν κζλουν να ςτείλουν αυτόν τον ίδιο 
ςτο Λφςανδρο, κα επιςτρζψει γνωρίηοντασ 
από τουσ Λακεδαιμόνιουσ τι από τα δφο, οι 
Λακεδαιμόνιοι επιμζνουν για τθν 
κατεδάφιςθ των τειχϊν επειδι κζλουν να 
υποδουλϊςουν τθν πόλθ, ι ωσ εγγφθςθ 
(για να ζχουν κάποια εγγφθςθ). Κι αφοφ 
ςτάλκθκε (ι τον ζςτειλαν), χρονοτριβοφςε 
κοντά ςτον Λφςανδρο περιςςότερο από 
τρεισ μινεσ περιμζνοντασ πότε οι Ακθναίοι 
επρόκειτο να ςυμφωνιςουν ςε οτιδιποτε 
τουσ πρότεινε κάποιοσ εξαιτίασ τθσ 
παντελοφσ ζλλειψθσ τροφίμων.  

 
 
 
 

[17]  Αφοφ λοιπόν επζςτρεψε τον τζταρτο 
μινα *ςτθν Ακινα+, ανακοίνωςε ςτθ 
ςυνζλευςθ του λαοφ ότι ο Λφςανδροσ τον 
κρατοφςε ωσ τότε, ζπειτα τον διζταξε να 
πάει ςτθ Λακεδαίμονα∙ γιατί, (του ζλεγε ο 
Λφςανδροσ) ότι δεν ιταν υπεφκυνοσ για 
αυτά που αυτόσ *ο Θθραμζνθσ+ τον 
ρωτοφςε, αλλά οι ζφοροι. Μετά απ' αυτά 
(ο Θθραμζνθσ) εκλζχτθκε, μαηί με άλλουσ 
εννζα, πρεςβευτισ για τθ Λακεδαίμονα με 
απόλυτθ πλθρεξουςιότθτα.  
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[18+Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν  

 

ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων  

 

Ἀριςτοτζλθν, φυγάδα Ἀκθναῖον ὄντα, ὅτι  

 

ἀποκρίναιτο Θθραμζνει ἐκείνουσ κυρίουσ  

 

εἶναι εἰρινθσ καὶ πολζμου. 

 

*19+ Θθραμζνθσ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ  

 

ἦςαν ἐν Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπί τινί  

 

λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ  

 

εἰρινθσ, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν  

 

ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’  ἧκον, ἐκκλθςίαν  

 

ἐποίθςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον Κορίνκιοι καὶ  

 

Θθβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν  

 

Ἑλλινων, μὴ ςπζνδεςκαι Ἀκθναίοισ,  

 

ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

 

 
Κρίςιμθ ςυνεδρίαςθ ςτθ Σπάρτθ 
 

[18]O Λφςανδροσ παράλλθλα ζςτειλε ςτουσ  
 
εφόρουσ μαηί με άλλουσ Λακεδαιμονίουσ, τον  
 
Αριςτοτζλθ, που ιταν εξόριςτοσ Ακθναίοσ, για  
 
να τουσ ανακοινϊςει ότι απάντθςε ςτο  
 
Θθραμζνθ ότι εκείνοι ιταν υπεφκυνοι για  
 
ειρινθ και πόλεμο. 

 
 
 
 

 
[19] Πταν λοιπόν ο Θθραμζνθσ και οι άλλοι  
 
πρζςβεισ βρίςκονταν ςτθ Σελλαςία και τουσ  
 
ρωτοφςαν με ποιεσ προτάςεισ είχαν ζρκει,  
 
αποκρίκθκαν ότι (είχαν ζρκει) με απόλυτθ  
 
πλθρεξουςιότθτα για ειρινθ, μετά απ' αυτά οι  
 
ζφοροι ζδωςαν εντολι να τουσ καλζςουν (ςτθ  
 
Λακεδαίμονα). Πταν (οι πρζςβεισ των  
 
Ακθναίων) ζφταςαν, (οι ζφοροι) ζκαναν  
 
ςυνζλευςθ, ςτθν οποία προπάντων οι  
 
Κορίνκιοι και οι Θθβαίοι αλλά και πολλοί  
 
άλλοι από τουσ Ζλλθνεσ, αντιπρότειναν να μθ  
 
ςυνκθκολογιςουν με τουσ Ακθναίουσ, αλλά  
 
να τουσ καταςτρζψουν ολοκλθρωτικά. 
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*20+ Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν πόλιν  

 

Ἑλλθνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγακὸν  

 

εἰργαςμένθν ἐν τοῖσ μεγίςτοισ κινδύνοισ  

 

γενομένοισ τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο  

 

εἰρήνθν ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχθ καὶ τὸν  

 

Ρειραιᾶ κακελόντασ καὶ τὰσ ναῦσ πλὴν  

 

δώδεκα παραδόντασ καὶ τοὺσ φυγάδασ  

 

κακέντασ τὸν αὐτὸν ἐχκρὸν καὶ φίλον  

 

νομίηοντασ Λακεδαιμονίοισ ἕπεςκαι καὶ κατὰ  

 

γῆν καὶ κατὰ κάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.  

 

 

 

 

*21+ Θθραμένθσ δὲ καὶ οἱ ςὺν αὐτῷ πρέςβεισ 

 

ἐπανέφερον ταῦτα εἰσ τὰσ Ἀκήνασ.  

 

 
 
[20] Οι Λακεδαιμόνιοι όμωσ είπαν ότι δε κα 

 

εξανδραποδίςουν (καταςτρζψουν) ελλθνικι  

 

πόλθ θ οποία είχε προςφζρει μεγάλεσ υπθρεςίεσ  

 

ςτουσ πολφ μεγάλουσ κινδφνουσ που  

 

παρουςιάςτθκαν (ςυνζβθςαν) ςτθν Ελλάδα,  

 

αλλά δζχονταν να κάνουν ειρινθ με τον όρο  

 

(οι Ακθναίοι), αφοφ γκρεμίςουν τα Μακρά  

 

Τείχθ και τα τείχθ του Ρειραιά και να παραδϊ-  

 

ςουν τα πλοία εκτόσ από δϊδεκα και να φζρουν  

 

πίςω τουσ εξόριςτουσ κεωρϊντασ τουσ ίδιουσ  

 

εχκροφσ και φίλουσ, να ακολουκοφν τουσ  

 

Λακεδαιμόνιουσ και ςτθ ςτεριά και ςτθ κάλαςςα,  

 

όπου τυχόν τουσ οδθγοφν (οι Λακεδαιμόνιοι). 

 

 

[21] Ο Θθραμζνθσ και οι πρζςβεισ που ιταν  

 

μαηί του επζςτρεψαν ςτθν Ακινα φζρνοντασ  

 

αυτοφσ τουσ όρουσ. Κακϊσ ζμπαιναν (ςτθν  
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Εἰςιόντασ δ᾽ αὐτοὺσ ὄχλοσ περιεχεῖτο πολύσ,  

 

φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι  

 

ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆκοσ τῶν  

 

ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.  

 

 

 

*22+ Τῇ δὲ ὑςτεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέςβεισ  

 

ἐφ᾽ οἷσ οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν  

 

εἰρήνθν· προθγόρει δὲ αὐτῶν Θθραμένθσ,  

 

λέγων ὡσ χρὴ πείκεςκαι Λακεδαιμονίοισ καὶ  

 

τὰ τείχθ περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων  

 

αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων ςυνεπαινεςάντων,  

 

ἔδοξε δέχεςκαι τὴν εἰρήνθν.  

 

 

[23] Μετὰ δὲ ταῦτα Λύςανδρόσ τε κατέπλει εἰσ  

 

τὸν Ρειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδεσ κατῇςαν καὶ τὰ τείχθ  

 

πόλθ), λαόσ πολφσ τουσ περικφκλωνε, επειδι όλοι  

 

φοβοφνταν μιπωσ είχαν γυρίςει άπρακτοι γιατί  

 

δεν χωροφςε πια άλλθ αναβολι∙ γιατί (δεν  

 

επιτρεπόταν πια να κακυςτεροφν) λόγω του  

 

πλικουσ αυτϊν που χάνονταν από τθν πείνα. 

 

 

[22] Τθν επόμενθ μζρα οι πρζςβεισ ανακοίνωςαν  

 

με ποιουσ όρουσ οι Λακεδαιμόνιοι δζχονταν να  

 

κάνουν ειρινθ∙ εξ ονόματοσ αυτϊν (των  

 

πρζςβεων) μίλθςε ο Θθραμζνθσ λζγοντασ ότι  

 

πρζπει να υπακοφουν ςτουσ Λακεδαιμόνιουσ και  

 

να γκρεμίηουν τα τείχθ. Και αφοφ μερικοί του  

 

ζφεραν αντιρριςεισ πολφ περιςςότεροι όμωσ  

 

ςυμφϊνθςαν και αποφάςιςαν (φάνθκε καλό) να  

 

δεχτοφν τθν ειρινθ.  

 

[23] Μετά από αυτά και ο Λφςανδροσ  

 

κατζπλεε ςτον Ρειραιά, και οι εξόριςτοι  
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κατέςκαπτον ὑπ᾽ αὐλθτρίδων πολλῇ προκυμίᾳ, 

 

 νομίηοντεσ ἐκείνθν τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν  

 

τῆσ ἐλευκερίασ. 

 

επζςτρεφαν  ςτθν πατρίδα και άρχιςαν να  

 

γκρεμίηουν τα τείχθ με μεγάλθ προκυμία ενϊ  

 

οι αυλθτρίδεσ ζπαιηαν τον αυλό, επειδι  

 

νόμιηαν  ότι θ θμζρα εκείνθ ιταν θ  

 

αρχι τθσ ελευκερίασ για τθν Ελλάδα. 

 
 

 
Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ΙΙ, 2, 16-23 

1. Ροια ςθμαςία είχε για τον Θθραμζνθ θ εκλογι του από τουσ Ακθναίουσ ωσ πρεςβευτι 

αυτοκράτορα; Είχε προετοιμάςει με τισ ενζργειζσ του ο ίδιοσ τθν εκλογι του αυτι και -αν ναι- με ποιεσ 

ενζργειεσ και πϊσ τον κρίνετε γι’ αυτό; 

2. Ροια ιταν θ ςτάςθ των Κορινκίων, των Θθβαίων και κάποιων άλλων Ελλινων ςτθ ςυνζλευςθ που 

ζγινε ςτθ Σπάρτθ ςχετικά με τθν τφχθ των Ακθναίων λόγω τθσ επερχόμενθσ κατάρρευςθσ τθσ άμυνασ 

τθσ Ακινασ; Ρϊσ κρίνετε τθν πρόταςι τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρότερθ ακμι τθσ Ακινασ, τθ 

ςυμβολι τθσ ςτθν απόκρουςθ τθσ περςικισ απειλισ εναντίον τθσ Ελλάδασ και τθν πολιτιςτικι και 

καλλιτεχνικι προςφορά τθσ ςτθν Ελλάδα και ςτον κόςμο όλο;  

3. Ροια ιταν θ απάντθςθ των Σπαρτιατϊν ςτθν πρόταςθ των Κορινκίων, Θθβαίων και άλλων Ελλινων 

(§§ 18-19) για ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθσ Ακινασ; Συμφωνοφν μαηί τουσ; Ρϊσ κρίνετε τθν 

απάντθςθ των Σπαρτιατϊν; Να αναπτφξετε τισ απόψεισ ςασ.  

4. Ρόςο επαχκείσ για τουσ Ακθναίουσ ιταν οι όροι τθσ ειρινθσ; Να δικαιολογιςετε τθν άποψι ςασ.  

5. Ροιεσ είναι οι προτάςεισ και οι απόψεισ του Θθραμζνθ; Να προςδιορίςετε αν γίνονται εφκολα  

αποδεκτζσ και αν υπάρχουν αντιρριςεισ γι’ αυτζσ και να χαρακτθρίςετε (ωσ προσ τθ ςτάςθ τουσ 

απζναντι ςτουσ όρουσ τθσ ειρινθσ): α) τον Θθραμζνθ, β) τθν πλειοψθφία των Ακθναίων και γ) όςουσ 

διατφπωςαν τθν αντίκεςι τουσ ςτισ προτάςεισ του Θθραμζνθ.  
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Κεφάλαιο II 16-23 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ-ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΑΚΗΕΙ  
 
 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά: 
 

Ονομ.   αὐτοκράτωρ 

Γεν.  πίςτεωσ  

Δοτ.    

Αιτ. ἐκκλθςίαν   

Κλθτ.    

 
2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά: 

 Οριςτικι Υποτακτικι Ευκτικι Ρροςτακτικι 

Ενεςτ. λζγεισ λζγῃσ λζγοισ λζγε 

Ραρατ.     

Μελλ.     

Αορ.     

Ραρακ.     

Υπερς.     

 

 Οριςτικι Υποτακτικι Ευκτικι Ρροςτακτικι 

Ενεςτ. κελεφεισ κελεφῃσ κελεφοισ κζλευε 

Ραρατ.     

Μελλ.     

Αορ.     

Ραρακ.     

Υπερς.     

 
3. Να διαγράψετε τουσ λανκαςμζνουσ γραμματικοφσ χαρακτθριςμοφσ: 
(α) ἰόντων: ουςιαςτικό - μετοχι 
(β) πλείω: ουςιαςτικό - επίκετο 
(γ) λζγοι: ουςιαςτικό - ριμα - μετοχι 
(δ) τίσ: άρκρο - αντωνυμία - πρόκεςθ 
(ε) ἰζναι: ουςιαςτικό - άρκρο - απαρζμφατο 
 
4. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται ςτθν παρζνκεςθ: 
(α) ὄντων (βϋ εν. και βϋ πλθκ. ευκτ. ΑΟ) _________ _________ 
(β) πζμψαι (γϋ εν. και γϋ πλθκ. οριςτ. ΡΚ) _________ _________ 
(γ) βουλόμενοι (βϋ εν. και γϋ πλθκ. οριςτ. πακ. ΑΟ) _________ _________ 
(δ) πεμφκείσ (βϋ εν. και βϋ πλθκ. οριςτ. ΡΚ εν. φωνισ) _________ _________ 
(ε) ὁμολογιςειν (αϋ εν. και βϋ πλθκ. οριςτ. ΑΟ) _________ _________ 
(ςτ) κατζχοι (βϋ εν. και βϋ πλθκ. ευκτ. ΜΕΛ) _________ _________ 
 
5. Να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ ενικοφ και πλθκυντικοφ: 
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(α) πίςτεωσ 

 Ενικόσ Ρλθκυντικόσ 

Γεν.   

Δοτ   

Αιτ   

(β) μινασ 

 Ενικόσ Ρλθκυντικόσ 

Γεν.   

Δοτ   

Αιτ   

 
(γ) πρεςβευτισ 

 Ενικόσ Ρλθκυντικόσ 

Γεν.   

Δοτ   

Αιτ   

 
6. (α) λζγοι: Ε.Α. ςτο βϋ ενικό πρόςωπο τθσ ίδιασ φωνισ και του ίδιου χρόνου: 
 

Οριςτικι  

Υποτακτικι  

Ευκτικι  

Ρροςτακτικι  

 
(β) ἐρωτῶ: Ε.Α. ςτο βϋ ενικό πρόςωπο τθσ ίδιασ φωνισ και του ίδιου χρόνου: 
 

Οριςτικι  

Υποτακτικι  

Ευκτικι  

Ρροςτακτικι  

 
7. Να βρείτε 2 ςφνκετα ριματα τθσ νζασ Ελλθνικισ με βϋ ςυνκετικό το ριμα ἔχω και ἀγγζλλω και να 
ςχθματίςετε προτάςεισ 
 
8. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με νεοελλθνικζσ λζξεισ παράγωγεσ από ι ςφνκετεσ με το αἰρζομαι-
οῡμαι: 
(α) Οι __________ άρχοντεσ είναι μια απλι απόδειξθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 
(β) Πταν τον ______________ από το αξίωμά του, απομονϊκθκε ςτο ςπίτι του και κλείςτθκε ςτον 
εαυτό του. 
(γ) Η _________ είναι θ πιο μεγάλθ τιμωρία που μπορεί να υποςτεί ζνασ αξιωματικόσ. 
 
9. Να βάλετε ςε κφκλο το (Σ), αν ο ςυντακτικόσ χαρακτθριςμόσ είναι ςωςτόσ, και το (Λ), αν είναι λάκοσ: 
(α) Θθραμζνθσ: υποκείμενο του  βοφλοιντο ( - Λ) 
(β) ἐν ἐκκλθςίᾳ: Εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του τόπου ( - Λ) 
(γ) τιν πόλιν: αντικείμενο του απαρεμφάτου ἐξανδραποδίςαςκαι ( - Λ) 
(δ) τόν ςῑτον: αντικείμενο του απαρεμφάτου ἐπιλελοιπζναι ( - Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙI, § 11-16 
 

Ερμηνευτικζσ ερωτήςεισ  

1. Ρρωταρχικό μζλθμα των Τριάκοντα υπιρξε θ πάταξθ τθσ ςυκοφαντίασ που είχε αποβεί 

μάςτιγα τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ κατά τθν περίοδο τθσ δθμοκρατίασ. Ροφ απζβλεπε 

θ ενζργειά τουσ αυτι; Ήταν ειλικρινείσ οι προκζςεισ τουσ ;  

2. Ήταν, κατά τθ γνϊμθ ςασ, αποτελεςματικά τα μζςα που χρθςιμοποίθςαν οι Τριάκοντα 

προκειμζνου να κάμψουν κάκε αντίδραςθ, αλλά ακόμθ και κάκε ςκζψθ για αντίδραςθ; (Στθν 

απάντθςι ςασ να λάβετε υπόψθ ςασ το γεγονόσ ότι μζςα ςε οκτϊ μινεσ το κακεςτϊσ που 

εγκακίδρυςαν, ανατράπθκε.)  
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 3. §50-56 
 

 

[50]  Ὡσ δ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύςατο, καὶ ἡ 

βουλὴ δήλθ ἐγένετο εὐμενῶσ 

ἐπικορυβήςαςα, γνοὺσ ὁ Κριτίασ ὅτι εἰ 

ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψθφίηεςκαι 

περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ 

βιωτὸν ἡγθςάμενοσ, προςελκὼν καὶ 

διαλεχκείσ τι τοῖσ τριάκοντα ἐξῆλκε, καὶ 

ἐπιςτῆναι ἐκέλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια 

ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ.  

 

 

[51] Ράλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν∙ «Ἐγώ, ὦ 

βουλή, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι 

οἵου δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ 

ἐξαπατωμένουσ μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ 

οὖν τοῦτο ποιήςω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ 

ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, 

εἰ ἀνήςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον.  

 

 

Παρωδία δίκθσ 

[50] Μόλισ ο Θθραμζνθσ είπε (αφοφ είπε) 

αυτά και ςταμάτθςε (να ομιλεί) και θ βουλι 

ζγινε φανερι (φάνθκε) ότι τον επιδοκίμαςε, ο 

Κριτίασ, επειδι κατάλαβε ότι (ο Θθραμζνθσ) 

κα ξζφευγε, εάν επζτρεπε ςτθ βουλι να 

αποφαςίςει με ψθφοφορία γι' αυτόν, και 

επειδι κεϊρθςε ότι αυτό δε κα μποροφςε να 

το ανεχκεί, αφοφ πλθςίαςε και ςυηιτθςε κάτι 

με τουσ Τριάκοντα, βγικε ζξω και διζταξε 

αυτοφσ που είχαν τα μαχαίρια να ςτακοφν 

φανερά μπροςτά ςτθ βουλι κοντά ςτο ξφλινο 

κιγκλίδωμα.  

 

[51] Και, αφοφ μπικε πάλι ςτθ βουλι, είπε: 

"Εγϊ, κφριοι βουλευτζσ, νομίηω ότι είναι ζργο 

ενόσ θγζτθ άξιου (τζτοιου όπωσ πρζπει να 

είναι),αν βλζπει ότι οι φίλοι του εξαπατϊνται, 

να μθν το επιτρζπει. Κι εγϊ λοιπόν αυτό κα 

κάνω. Γιατί κι αυτοί που ζχουν ςτακεί 

μπροςτά ςτο ξφλινο κιγκλίδωμα λζνε ότι δε 

κα μασ επιτρζψουν, αν αφιςουμε ελεφκερο 

ζναν άντρα που βλάπτει φανερά τθν 

ολιγαρχία.  
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Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν 

ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων μθδένα 

ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετέρασ 

ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου 

κυρίουσ εἶναι τοὺσ τριάκοντα 

κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμένθν 

τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, 

ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν.» 

 

 

 

 

[52] Ἀκούςασ ταῦτα ὁ Θθραμένθσ 

ἀνεπήδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίανκαὶ εἶπεν: «Ἐγὼ 

δ᾽, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, ἱκετεύω τὰ πάντων 

ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι 

ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βούλθται, ἀλλ᾽ ὅνπερ νόμον οὗτοι 

ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ 

τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι.  

 

[53] Καὶ τοῦτο μέν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ 

οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέςει ὅδε ὁ 

βωμόσ, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο 

ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρώπουσ ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ 

 

Αναγράφεται βζβαια ςτουσ νζουσ νόμουσ 

κανζνασ από αυτοφσ που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κατάλογο των 

τριϊν χιλιάδων (ςτουσ τριςχιλίουσ) να μθ 

κανατϊνεται χωρίσ τθ δικι ςασ ψιφο, οι 

Τριάκοντα όμωσ να ζχουν το δικαίωμα να 

καταδικάηουν ςε κάνατο αυτοφσ (που είναι 

ζξω από τον κατάλογο). Εγϊ λοιπόν, είπε, 

διαγράφω αυτόν εδϊ τον Θθραμζνθ από τον 

κατάλογο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ όλων μασ 

(των τριάκοντα). Και εμείσ, είπε, τον 

καταδικάηουμε ςε κάνατο". 

 
Η αντίδραςθ του Θθραμζνθ  

[52] Πταν άκουςε ο Θθραμζνθσ αυτά, 
αναπιδθςε ςτο βωμό (τθσ Βουλισ) και 

τθν πιο νόμιμθ παράκλθςθ απ’ όλεσ, να 
μθν ζχει δθλ. ο Κριτίασ το δικαίωμα να 
διαγράφει (από τον κατάλογο) μιτε εμζνα 
μιτε όποιον από ςασ κζλει, αλλά 
ςφμφωνα με το νόμο, τον οποίο ακριβϊσ 
αυτοί ςυνζταξαν γι’ αυτοφσ που 
περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο, 
ςφμφωνα με αυτόν και εςείσ και εγϊ να 
δικαηόμαςτε.  
 
 
[53]  Και δεν αγνοϊ βζβαια αυτό, μα τουσ 
κεοφσ, είπε, ότι δθλ. κακόλου δε κα με 
βοθκιςει αυτόσ εδϊ ο βωμόσ, αλλά κζλω 
να ςασ αποδείξω και το εξισ, ότι δθλαδι 
αυτοί είναι όχι μόνο πολφ άδικοι απζναντι 
ςτουσ ανκρϊπουσ, αλλά και πολφ αςεβείσ 
απζναντι ςτουσ κεοφσ. Απορϊ όμωσ με 
ςασ, άντρεσ καλοί και ζντιμοι, είπε, που 
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κεοὺσ ἀςεβέςτατοι. ὑμῶν μέντοι, ἔφθ, ὦ 

ἄνδρεσ καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω,εἰ μὴ 

βοθκήςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα 

γιγνώςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα 

εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου.» 

 

[54] Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 

Θθραμένθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν 

τοῖσ ὑπθρέταισ, ἡγουμένου αὐτῶν 

Σταύρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ 

ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίασ· 

«Ραραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμένθν 

τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον. 

55 Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ οἱ 

ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε.»  

 

[55] Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ 

βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρέται. 

Ὁ δὲ Θθραμένθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ 

ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρώπουσ κακορᾶν τὰ 

γιγνόμενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, 

ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ 

ὁμοίουσ Σταύρῳ καὶ τὸ ἔμπροςκεν τοῦ 

βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν φρουρῶν, καὶ 

οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντεσ 

παρῆςαν.  

 

 

δε κα βοθκιςετε τον ίδιο τον εαυτό ςασ, 
και μάλιςτα ενϊ γνωρίηετε ότι το δικό μου 
όνομα δε διαγράφεται κακόλου πιο 
εφκολα (από τον κατάλογο) απ’ ό,τι το 
όνομα του κακενόσ από ςασ».  

 
 
 
 

Η εκτζλεςθ του Θθραμζνθ  
[54]  Φςτερα από αυτό ο κιρυκασ των 
Τριάκοντα κάλεςε τουσ ζντεκα να 
ςυλλάβουν το Θθραμζνθ∙ κι όταν εκείνοι 
μπικαν μζςα μαηί με τουσ 
υπθρζτεσ/βοθκοφσ τουσ, ζχοντασ 
επικεφαλισ τον Σάτυρο, τον κραςφτατο 
και αναιδζςτατο, είπε ο Κριτίασ: «Σασ 
παραδίνουμε αυτόν εδϊ τον Θθραμζνθ 
που ζχει καταδικαςτεί ςφμφωνα με το 
νόμο. Και ςεισ οι ζντεκα, αφοφ τον 
ςυλλάβετε και τον οδθγιςετε όπου 
πρζπει, να εκτελζςετε τα περαιτζρω».   
 
 
 
[55]  Μόλισ είπε αυτά (ο Κριτίασ), ο 
Σάτυροσ προςπακοφςε να αποςπάςει (τον 
Θθραμζνθ) από τον βωμό, το ίδιο ζκαναν 
και οι βοθκοί του. Τότε ο Θθραμζνθσ, 
όπωσ βζβαια ιταν φυςικό, επικαλοφνταν 
και κεοφσ και ανκρϊπουσ να δουν καλά 
αυτά που γίνονταν. Αλλά οι βουλευτζσ 
αδρανοφςαν, γιατί ζβλεπαν ότι και αυτοί 
που ιταν κοντά ςτα κιγκλιδϊματα (ιταν) 
όμοιοι με τον Σάτυρο και ότι ο χϊροσ 
μπροςτά ςτο βουλευτιριο (ιταν) γεμάτοσ 
από τουσ φρουροφσ και γιατί γνϊριηαν ότι 
αυτοί παρευρίςκονταν οπλιςμζνοι με 
εγχειρίδια.  
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[56] Οἱ δ᾽ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ 

ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δθλοῦντα 

οἷα ἔπαςχε. Λέγεται δ᾽ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο 

αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι οἰμώξοιτο, 

εἰ μὴ ςιωπήςειεν, ἐπήρετο· «Ἂν δὲ ςιωπῶ, 

οὐκ ἄρ᾽, ἔφθ, οἰμώξομαι;» Καὶ ἐπεί γε 

ἀποκνῄςκειν ἀναγκαηόμενοσ τὸ κώνειον 

ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν 

ἀποκοτταβίςαντα εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ 

τοῦτ᾽ ἔςτω τῷ καλῷ.» Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 

ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφκέγματα οὐκ 

ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ 

ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου παρεςτθκότοσ 

μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδεσ 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 
[56]  Και αυτοί (= οι ζντεκα) ζςυραν τον 
άντρα περνϊντασ (τον) μζςα από τθν 
αγορά, ενϊ αυτόσ φϊναηε με πολφ μεγάλθ 
φωνι τι πάκαινε. Λζνε και αυτιν τθ 
φράςθ αυτοφ. Μόλισ του είπε ο Σάτυροσ 
ότι κα κρθνιςει, αν δε ςωπάςει, τον 
ρϊτθςε/του απάντθςε ρωτϊντασ∙ «Αν 
ςιωπϊ, είπε, άραγε δε κα κρθνιςω;» Και 
όταν ζπινε το κϊνειο, κακϊσ αναγκαηόταν 
να πεκάνει (ι: πεκαίνοντασ με το ηόρι), 
λζνε ότι αυτόσ, αφοφ ζριξε κάτω ςταγόνα- 
ςταγόνα ό,τι απζμεινε ςτο ποτιρι, όπωσ 
ςτο παιχνίδι με τον «κότταβο», είπε: 
«αυτό ςτθν υγειά του όμορφου Κριτία». 
Και δεν αγνοϊ βζβαια αυτό, ότι δθλαδι 
αυτά δεν (είναι) αποφκζγματα αξιόλογα, 
όμωσ κρίνω αξιοκαφμαςτο αυτό το  
ςτοιχείο του άντρα, το ότι δθλαδι ακόμα 
και τθν ϊρα που πλθςίαηε ο κάνατοσ δεν 
ζλειψε από τθν ψυχι του μιτε θ 
αυτοκυριαρχία μιτε θ χαριτόλογθ 
διάκεςθ. 

 

 
Κεφάλαιο 3. §50-56 

                                            ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 
1. Ροιεσ μεκόδουσ και ποια τεχνάςματα μετιλκε ο Κριτίασ ϊςτε και τον αντίπαλό του, τον 

Θθραμζνθ, να εξοντϊςει και ο ίδιοσ να φαίνεται ότι ενιργθςε νομότυπα;   

2. Ροιον ρόλο διεκδικεί για τον εαυτό του ο Κριτίασ; Ρϊσ αυτοςυςτινεται; Η πολιτικι ςτάςθ 

που τθρεί δικαιϊνει τον ρόλο αυτό;) 

3. Οι Τριάκοντα χαρακτθρίηονται από τον Θθραμζνθ «ἀδικϊτατοι» και «ἀςεβζςτατοι». Ρϊσ 

δικαιολογεί αυτοφσ τουσ χαρακτθριςμοφσ;   

4. Τι κζλει να αποδείξει ο Θθραμζνθσ ςτον ςφντομο λόγο του προσ τουσ βουλευτζσ; Τι 

αποδείξεισ χρθςιμοποιεί; Ροφ τελικά αποςκοπεί και γιατί δεν επιτυγχάνει τον ςκοπό του 

μολονότι ο λόγοσ του είναι αρκετά πειςτικόσ;   

5. «εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρζται»: Ρϊσ χαρακτθρίηετε τθν 

πράξθ αυτι; Τι αιςκιματα προκαλεί;   
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6. «῍Αν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;»: Να ςχολιάςετε τθν απάντθςθ του Θθραμζνθ 

προσ τον Σάτυρο.   

7. Ρϊσ αντιλαμβάνεςκε τθ φράςθ: «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ.»; Ροιο είναι το βακφτερο 

νόθμά τθσ; Τι υπονοεί ο Θθραμζνθσ;   

8. Ροιεσ ιταν οι αντιδράςεισ των βουλευτϊν απζναντι ςτισ μεκοδεφςεισ του Κριτία που 

απροκάλυπτα αποςκοποφςαν ςτθν καταδίκθ του Θθραμζνθ; Ρϊσ χαρακτθρίηετε τθν ςτάςθ 

τουσ αυτι; Ρϊσ δικαιολογείται θ μεταςτροφι τθσ αρχικισ τουσ ευνοϊκισ ςτάςθσ απζναντι 

ςτον Θθραμζνθ;  

9. «ὦ ἄνδρεσ καλοὶ κἀγακοί»: Είναι ειλικρινισ ο χαρακτθριςμόσ «καλοὶ κἀγακοί»; Τι 

υποκρφπτεται ςτον χαρακτθριςμό αυτό του Θθραμζνθ; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ.  

10. Ρϊσ χαρακτθρίηεται ο Σάτυροσ από τον Ξενοφϊντα; Στθριηόμενοι ςτο κείμενο να 

δικαιολογιςετε τον χαρακτθριςμό.   

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ-ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΑΚΗΕΙ  

ΙΙ, 3 § 50-51 

1. ὁρῶν: Να γράψετε το βϋ πλθκυντικό πρόςωπο ς’ όλεσ τισ εγκλίςεισ του ενεςτϊτα και του 

αορίςτου βϋ του ριματοσ.  

Ενεςτώτασ 

Οριςτική Τποτακτική Ευκτική Προςτακτική 

    

Αόριςτοσ 

Οριςτική Τποτακτική Ευκτική Προςτακτική 

    

 

2. εἰςελκϊν, εἶπεν: Να κλίνετε τθν προςτακτικι αορίςτου βϋ των ρθμάτων.  
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3. Στισ παρακάτω προτάςεισ να διαγράψετε το ςκζλοσ που περιζχει λάκοσ ςτον ςυντακτικό 

προςδιοριςμό των λζξεων που δίνονται:  

 τοῖσ τριάκοντα:  είναι άμεςο / ζμμεςο αντικ. ςτο διαλεχκείσ 

 ἐπιςτῆναι: είναι αντικ. ςτο ἐκζλευςε / απαρ. του ςκοποφ 

 τοὺσ ἔχοντασ: είναι αντικείμ. / υποκείμ. ςτο ἐπιςτῆναι  

 ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ: είναι εμπρόκ. που δθλϊνει τόπο / τρόπο  

 φανερῶσ:  είναι προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ἔχοντασ / ςτο ἐπιςτῆναι  

 

4. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να χαρακτθρίηεται πλιρωσ θ ςυντακτικι λειτουργία των 

όρων (§ 51) που δίνονται:  

 εἰςελκϊν:  είναι ………… μετοχι, που προςδιορίηει το …………  

 προςτάτου: είναι ………………  ςτο ἔργον  

 κυρίουσ:  είναι ………….……………… ςτο ………………………..  

 τουτονί:  είναι ……………… προςδιοριςμόσ ςτο ………………  

 ἅπαςιν:  είναι ……………… προςδιοριςμόσ ςτο ………………  

 ἡμεῖσ:  είναι ……………… του ριματοσ ……………… 

5. Να ςυνδζςετε κάκε λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τισ παράγωγεσ ι τισ ομόρριηζσ τθσ ςτθ ςτιλθ Β, 

γράφοντασ μπροςτά από κάκε γράμμα τον ι τουσ αρικμοφσ από τθ ςτιλθ Β:  

                 Α                                                     Β  

α) παφω     1. δυςμζνεια 

β) βιόω-ῶ    2. παφλα 

γ) διαλζγομαι    3. κζλευςμα 

δ) κελεφω    4. βιϊςιμοσ 

ε) ἐφίςταμαι   5. εγχείρθςθ  

ςτ) εὐμενῶσ    6. επιςταςία 

η) ἐγχειρίδιον   7. μζνοσ  

     8. διάλεξθ  

     9. βίωμα 

10. αρχικελευςτισ  

11. κατάπαυςθ  

12. αβίωτοσ 

6. Να γράψετε ζνα παράγωγο ουςιαςτικό τθσ νζασ ελλθνικισ από κάκε ριμα ςφνκετο του 

ἵθμι που ςασ δίνεται. ἀνίθμι, ἀφίθμι, κακίθμι, ἐφίεμαι, ςυνίθμι, ἐνίθμι.  
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ΙΙ, 3 § 52-53 

1. Να διαγράψετε το ςκζλοσ που περιζχει λάκοσ ςτο γραμματικό προςδιοριςμό των λζξεων 

που δίνονται: 

 ἀκοφςασ:  είναι μετοχι αορ. ενεργθτικισ φωνισ / μζςθσ φωνισ 

 ταῦτα:  είναι οριςτικι αντωνυμία / δεικτικι αντωνυμία  

 ὅνπερ:  είναι δεικτικι αντωνυμία / αναφορικι αντωνυμία  

 ἀγνοῶ:  είναι ςυνθρθμζνο ςε -ζω / ςε -όω 

 μζντοι:  είναι αντικετικόσ / διαηευκτικόσ ςφνδεςμοσ  

 

2. Να ςυνδζςετε τισ λζξεισ τθσ ςτιλθσ Α με το γραμματικό προςδιοριςμό τουσ ςτθ ςτιλθ Β. 

Δφο ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν:  

            Α                                                   Β 

1. ὄνομα   α) κτθτικι αντωνυμία  

2. εὐεξαλειπτότερον  β) επίκετο βϋ κλίςθσ 

3. ὑμῶν   γ) υπερκετικόσ βακμόσ επικζτου  

4. ὅδε   δ) δεικτικι αντωνυμία  

5. ἀςεβζςτατοι  ε) προςωπικι αντωνυμία  

6. ἀγακοί   ςτ) ςυγκριτικόσ βακμόσ επικζτου  

7. ἐμόν   η) ουςιαςτικό, ουδζτερο γϋ κλίςθσ  

8. ἑςτίαν   θ) επίκετο γϋ κλίςθσ  

    κ) ουςιαςτικό, αρςενικό βϋ κλίςθσ 

     ι) ουςιαςτικό, κθλυκό τθσ αϋ κλίςθσ  

3. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω λζξεισ (ουςιαςτικό, επίκετο, μετοχι, πρόκεςθ κλπ) 

ανάλογα με τθ γραμματικι κατθγορία  ςτθν οποία ανικουν:  

ἀκοφςασ, ἐπί, ἐγϊ, ἱκετεφω, εἶναι, μιτε, ὅν, ἀδικϊτατοι, μοι, ἄνδρεσ, Θθραμένθσ, μζντοι, 

ἔφθ, εἰ, ὑμῖν αὐτοῖσ, καί, τό, οὐδζν, ἤ.  

 

 

 

 

 

4. Να γράψετε δίπλα από κάκε αρικμό των όρων τθσ ςτιλθσ Α το γράμμα τθσ ςτιλθσ Β που 

χαρακτθρίηει τθ ςυντακτικι κζςθ του αντίςτοιχου όρου. Δφο ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β 

περιςςεφουν: 

             Α                                                   Β  

1. ἐξαλείφειν  α) κατθγοροφμ. ςτο υποκ. του εἰςί (οὗτοι)  

2. ἐπιδεῖξαι  β) επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο ἄνδρεσ  

3. ἀδικϊτατοι  γ) τελ. απαρ. ωσ αντικείμενο ςτο βούλομαι  



58 

 

 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

4. ὑμῶν   δ) γενικι ςυγκριτικι  

5. καλοί   ε) εμπρόκ. τθσ αναφοράσ (από το ἀςεβέςτατοι) 

6. περὶ κεοφσ  ςτ) γενικι διαιρετικι (από το ἑκάςτου) 

7. ἐπὶ τὴν ἑςτίαν   η) αντικείμενο του απαρεμφάτου ἐξαλείφειν 

8. ἐμζ   θ) τελ. απαρ. ωσ υποκ. ςτο (μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ) εἶναι  

   κ) εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ τόπου  

   ι) κατθγορθμ. προςδιορ. ςτο ἄνδρεσ 

 

5. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου ςχετίηονται ετυμολογικά οι παρακάτω;  

πθδάλιο, εςτιατόριο, ςεβαςτόσ, απόφαςθ, άγνοια, καυμαςτόσ, αβοικθτοσ, ςυλλογι, 

αυτάρκθσ, διάρκεια.  

 

 

 

 

6. Να γράψετε για κάκε ρήμα ένα παράγωγο ουςιαςτικό τθσ νζασ ελλθνικισ: ἀπογιγνϊςκω, 

διαγιγνϊςκω, ἐνδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι.  

 

 

 

 

 

7. Να γράψετε ουςιαςτικά, ριματα ι επίκετα ετυμολογικϊσ ςυγγενι με τθ λζξθ  ἑςτία που να 

αποδίδουν το νόθμα των φράςεων ή των προτάςεων που δίνονται:  

 ςυγκεντρϊνω ςε οριςμζνο ςθμείο φωτεινι δζςμθ: ............... 

 αυτόσ που αναφζρεται ςτθν εςτία:  .............  

 ςυμπόςιο, παράκεςθ γεφματοσ με τθ ςυμμετοχι πολλϊν προςϊπων:  

 ...........................  

 ιδιοκτιτθσ εςτιατορίου:  .............................  

 ο περιπλανϊμενοσ, ο χωρίσ εςτία:  ..............  

 

8. μόνον: Να ςχθματίςετε ουςιαςτικά ι επίκετα με πρϊτο ςυνκετικό το μόνοσ και αφοφ 

κάνετε όποιεσ αλλαγζσ είναι αναγκαίεσ, π.χ.: μόνοσ + λόγοσ = μονόλογοσ  μόνοσ + γζνοσ 

= μονογενισ  

 

μόνοσ + δρόμοσ =      μόνοσ + γράμμα =  

μόνοσ + ηυγόσ =     μόνοσ + ζτοσ = 
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μόνοσ + κομμάτι =     μόνοσ + λζξθ =  

μόνοσ + κλίνθ =      μόνοσ + θμζρα =  

 

ΙΙ, 3 § 54-56 

1. Να διαγράψετε το ςκζλοσ που περιζχει λάκοσ ςτο γραμματικό προςδιοριςμό των λζξεων 

του κειμζνου που δίνονται:  

 αὐτῶν (§ 54)  είναι δεικτικι / επαναλθπτικι αντωνυμία  

 ἀπαγαγόντεσ (§ 55) είναι μετοχι ενεςτϊτα / μετοχι αορίςτου βϋ  

 ἀπιγαγον (§ 56) είναι παρατατικόσ / αόριςτοσ βϋ  

 ἐπιρετο (§ 56)  είναι αόριςτοσ βϋ / παρατατικόσ  

 ἀγνοῶ (§ 56)  είναι ςυνθρθμζνο ςε -ζω / ςε -όω 

 οἷα (§ 56)  είναι αναφορικι / αόριςτθ αντωνυμία 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό:  

Ενικόσ Πληθυντικόσ Ενικόσ Πληθυντικόσ 

ὁ κῆρυξ   οἱ ἔχοντεσ 

ἡ ὁρῶςα   οἱ ὑπθρέται  

τοῦ βωμοῦ    

τοῦ ἀνδρὸσ     

τῆσ ψυχῆσ     

τῇ φωνῇ    

τὸν ἄνδρα   τοὺσ ἀνκρϊπουσ 

 

3. Να ςυμπλθρώςετε τα άλλα γένθ ςτθν ίδια πτώςθ και αρικμό:  

Αρςενικό Θηλυκό  Ουδζτερο 

τουτονί    

  τοῦτο  

  ταῦτα 

ἀναιδεςτάτου    

  πλῆρεσ 
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4. Να ςυμπλθρώςετε τουσ άλλουσ βακμούσ των επικέτων ςτο ίδιο γζνοσ, πτώςθ και αρικμό:  

Θετικόσ υγκριτικόσ Τπερθετικόσ 

μεγάλῃ   

καλῷ   

πλῆρεσ   

  κραςυτάτου  

  ἀναιδεςτάτου  

 

5. Να ςυμπλθρώςετε το ίδιο πρόςωπο και χρόνο  ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ, απαρέμφατο και 

μετοχή (ονομ. αρς. γένουσ):  

Ορςτ.  ἐκζλευςε εἶπεν ἀπήγαγε  

Τπτ. 
    

Ευκτ.     

Πρςτ. πράττετε     

Απρμ.     

Μτχ.     

 

6. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να χαρακτθρίηεται πλιρωσ θ ςυντακτικι λειτουργία των 

λζξεων ι των προτάςεων που δίνονται:  

 ὁ κῆρυξ (§ 54):  είναι ……………… του ριματοσ ………………  

 τοὺσ ἕνδεκα (§ 54): είναι ……………… του ριματοσ ………………  

 ὑμῖν (§ 54):  είναι ……………… του ριματοσ ………………  

 τουτονί (§ 54);  είναι ……………… προςδιοριςμόσ ςτο ………………  

 τὰ ἐκ τοφτων (§ 55): είναι ……………… του ριματοσ ………………  

 μεγάλῃ (§ 56):  είναι ……………… προςδιοριςμόσ ςτο …………  

 οἷα (§ 56):      είναι …………………………… του …………………… 

 αὐτοῦ (§ 56):  είναι γενικι ……………………………………… 

 ἀποκνῄςκειν (§ 56): είναι …………………… απαρζμφ., που λειτουργεί  

ωσ ………………………………………… 

 τὸ μὴ ἀπολιπεῖν (§ 56):  είναι ……………… απαρζμφατο, που λειτουργεί  
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ωσ ………………………………………… 

 τοῦ κανάτου (§ 56): είναι …………………… ςτθ μετοχι …………………  

 

7. Να γράψετε λζξεισ απλζσ ι ςφνκετεσ (ουςιαςτικά, επίκετα, ριματα) τθσ νζασ ελλθνικισ 

που να ζχουν το ίδιο κζμα με τα ριματα ἕλκω και ἡγοῦμαι (πζντε λζξεισ για κάκε ριμα).  

 

 

 

8. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου (§§ 54-55) ςχετίηονται ετυμολογικά οι παρακάτω; αναίδεια, 

παράδοςθ, κρίμα, λαβι, απαγωγι, ζνδεια, απρόςκλθτοσ, γζνοσ, ανιςυχοσ, ςχζςθ.  

 

 

 

9. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ με λζξεισ παράγωγεσ από τα διάφορα κζματα του 

ριματοσ ὁρῶ, απλζσ ι ςφνκετεσ.  

 

 Τα βουνά και άλλεσ ανωμαλίεσ του εδάφουσ περιορίηουν τθν ………………………………… μασ.  

 Συχνά βρίςκεται ςε ζκςταςθ και  βλζπει ………………………………… 

 Η …………………… (κλάδοσ τθσ Φυςικισ) διδάςκει ότι το φωσ διακλάται.  

 Στα Ελευςίνια μυςτιρια ορίηονταν ………………………………… (< ἐφορῶ), οι οποίοι 

παρακολουκοφςαν και πρόςεχαν τθ ςωςτι τζλεςι τουσ.  

 Κάποτε λατρεύονταν ςαν ………………………………… τα ξφλα, τ’ άςτρα και τα δζντρα. Τϊρα 

προςκυνάνε  τα αςτζρια τθσ μουςικισ και του ποδόςφαιρου.  

 Δεν μου εμπνζει καμιά εμπιςτοςφνθ. Μου φαίνεται πολφ ………………… πρόςωπο.  

 

10.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ με λζξεισ που παράγονται από το ρήμα λείπω, απλζσ ι 

ςφνκετεσ. 

 το υπόλειμμα, το απομεινάρι, το ςϊμα του νεκροφ = ……………………  

 θ ανεπάρκεια του νεροφ = ………………………  

 θ (ολιγόλεπτθ) διακοπι = ………………………  

 διανοθτικό κενό ςτθν επεξεργαςία των ερεκιςμάτων που προςλαμβάνει ο εγκζφαλοσ 

(ιατρ.) = ……………………… 

 ξαφνικι και παροδικι απϊλεια τθσ ςυνείδθςθσ = ……………………… 

 ςτρατιϊτθσ που εγκαταλείπει αυκαίρετα τισ τάξεισ του ςτρατοφ = ………………………  
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Μετά τθν εκτζλεςθ του Θθραμζνθ, το κακεςτϊσ των Τριάκοντα ζγινε ακόμθ πιο 

καταπιεςτικό και καχφποπτο: οι αυκαιρεςίεσ και οι βιαιότθτεσ πολλαπλαςιάςτθκαν, οι 

κανατϊςεισ πολιτϊν αυξικθκαν. Ο φόβοσ ζςπρωχνε πολλοφσ Ακθναίουσ να 

εγκαταλείπουν τον τόπο τθσ κατοικίασ και εργαςίασ τουσ και να καταφεφγουν άλλοι 

ςτον Ρειραιά και άλλοι ςτο εξωτερικό∙ οι τφραννοι μάλιςτα βλζποντασ ότι 

ςυνακροίηονται πολλοί ςτον Ρειραιά, διενεργοφςαν ζρευνεσ και ςυλλιψεισ, που με τθ 

ςειρά τουσ προκαλοφςαν νζα κφματα εξόδου ςε γειτονικζσ πόλεισ. Ρολλοί φυγάδεσ 

Ακθναίοι ςυγκεντρϊνονταν ςτθ Θιβα, ςτα Μζγαρα, ςτθν Κόρινκο και ςτο Άργοσ -πόλεισ 

πον ενϊ ιταν πριν πιςτζσ ςφμμαχοι ςτθ Σπάρτθ, τϊρα φαίνονται απογοθτευμζνεσ και 

μάλλον εξοργιςμζνεσ από τθν θγεμονικι πολιτικι των Λακεδαιμονίων. Στθ Θιβα είχε 

καταφφγει και ο δθμοκρατικόσ θγζτθσ Θραςφβουλοσ ο Στειριεφσ, που αποκατζςτθςε 

μαηί με τον ςυςτράτθγό του Θράςυλο το 411 π.Χ. τθ δθμοκρατία ςτθν Ακινα, ζπειτα 

από ζνα βραχφτατο ολιγαρχικό διάλειμμα. Φςτερα από ςχετικζσ προετοιμαςίεσ, ο 

Θραςφβουλοσ πζραςε με εβδομιντα ςυντρόφουσ του τα ςφνορα και κατζλαβε το 

φροφριο τθσ Φυλισ. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 4. §1-17 
ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

 

1.  Να χαρακτθρίςετε το ικοσ τθσ εξουςίασ των Τριάκοντα και να γράψετε ποια είναι θ πιο 

ςθμαντικι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, διαφορά από το ικοσ των δθμοκρατικά εκλεγμζνων 

θγετϊν τθσ πόλθσ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

2.  «Μια και κα ’χετε λοιπόν μερίδιο ςτισ τιμζσ, πρζπει να ’χετε μερίδιο και ςτουσ κινδφνουσ»: 

Σε ποιουσ απευκφνονται μ’ αυτά τουσ τα λόγια οι Τριάκοντα και ποιο ςκοπό  επιδιϊκουν; 

Με αφορμι αυτι τουσ τθν ενζργεια να αξιολογιςετε τα κίνθτρά τουσ και να διατυπϊςετε 

τα ςυμπεράςματά ςασ για το ικοσ  και το χαρακτιρα τουσ.  

3.  Με ποια επιχειριματα προςπακεί να εμψυχϊςει τουσ άνδρεσ του ο Θραςφβουλοσ και να 

τουσ πείςει για τθ νίκθ;  

4.  Ροια ςυναιςκιματα προκαλεί ςτουσ δθμοκρατικοφσ θ αναφορά του Θραςυβοφλου ςτισ 

πράξεισ των Τριάκοντα και ποια επίδραςθ ζχει θ  αναφορά αυτι ςτθν ετοιμότθτά τουσ για 

τθ μάχθ;  

5.  Αφοφ αναφζρετε για ποιο ςκοπό πολεμοφν οι δθμοκρατικοί ςφμφωνα με το Θραςφβουλο 

(§17) και για ποιον οι ολιγαρχικοί, να γράψετε ποιον από τουσ δφο αντιπάλουσ δικαιϊνει 

θκικά ο ςυγγραφζασ με τον τρόπο που αφθγείται τα γεγονότα. Να τεκμθριϊςετε τθν 

απάντθςι ςασ με ςτοιχεία από το κείμενο.  
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 4. §18-23 
 

 

 

 

[18] Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ 

τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε∙ καὶ γὰρ ὁ μάντισ 

παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίκεςκαι, 

πρὶν *ἂν+ τῶν ςφετέρων ἢ πέςοι τισ ἢ τρωκείθ∙ 

«ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένθται, ἡγθςόμεκα 

μέν», ἔφθ, «ἡμεῖσ, νίκθ δ’ ὑμῖν ἔςται 

ἑπομένοισ, ἐμοὶ μέντοι κάνατοσ, ὥσ γέ μοι 

δοκεῖ»·  

[19] Καὶ οὐκ ἐψεύςατο, ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ 

ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ 

ἀγόμενοσ ἐκπθδήςασ πρῶτοσ ἐμπεςὼν τοῖσ 

πολεμίοισ ἀποκνῄςκει, καὶ τέκαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κθφιςοῦ∙ οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ 

κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπέκανον δ’ 

ἐνταῦκα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ 

Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Ρειραιεῖ δέκα ἀρχόντων 

Χαρμίδθσ ὁ Γλαύκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ 

ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ 

δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκύλευςαν. 

Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ 

ἀλλήλοισ πολλοὶ διελέγοντο. 

 

[20] Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ 

εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπθςάμενοσ ἔλεξεν∙ 

Η αυτοκυςία του μάντθ.  
Νίκθ των δθμοκρατικϊν. 

 
[18]  Αφοφ, λοιπόν, είπε αυτά και ςτράφθκε 
προσ τουσ εχκροφσ, ζμενε ιρεμοσ· γιατί και ο 
μάντθσ ςυμβοφλευε αυτοφσ να μθν 
επιτίκενται, πριν κάποιοσ από τουσ δικοφσ 
τουσ ι ςκοτωκεί ι τραυματιςτεί· «όταν όμωσ 
αυτό γίνει, κα προχωριςουμε εμείσ πρϊτοι, 
είπε, και θ νίκθ κα ςυμβεί ςε ςασ που 
ακολουκείτε, ς’ εμζνα όμωσ ο κάνατοσ 
κακϊσ προαιςκάνομαι εγϊ τουλάχιςτον».  
 
 
 
[19]  Και δεν διαψεφςτθκε, αλλά μόλισ πιραν 
ςτα χζρια τουσ τα όπλα, αυτόσ ςαν να τον 
οδθγοφςε κάποια μοίρα, αφοφ πιδθςε 
ορμθτικά προσ τα εμπρόσ κι ζπεςε πάνω 
ςτουσ εχκροφσ, ςκοτϊνεται, κι ζχει καφτεί 
ςτο πζραςμα του Κθφιςοφ· οι άλλοι, όμωσ, 
νικοφςαν και καταδίωξαν τουσ εχκροφσ ωσ το 
ίςιωμα. Από τουσ Τριάκοντα ςκοτϊκθκαν εδϊ 
ο Κριτίασ και ο Ιππόμαχοσ, και από τουσ δζκα 
άρχοντεσ του Ρειραιά ο Χαρμίδθσ, ο γιοσ του 
Γλαφκωνα, ενϊ από τουσ υπόλοιπουσ 
περίπου εβδομιντα. Και πιραν βζβαια τα 
όπλα, αλλά δεν αφαίρεςαν τουσ χιτϊνεσ (δεν 
απογφμνωςαν κανζναν) από κανζναν από 
τουσ νεκροφσ πολίτεσ. Αφοφ ζγινε αυτό, και 
τουσ νεκροφσ κατόπιν ςυμφωνίασ απζδωςαν, 
πολλοί (από τισ δφο παρατάξεισ) 
πλθςιάηοντασ μεταξφ τουσ (οι αντίπαλοι) 
ςυνομιλοφςαν. 
 
 

Η προςφϊνθςθ του Κλεόκριτου.  
 

[20] Ο Κλεόκριτοσ τότε, ο κιρυκασ των 
μυθμζνων ςτα Ελευςίνια μυςτιρια, που 
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«Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ ἐξελαύνετε; τί 

ἀποκτεῖναι βούλεςκε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν 

μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήςαμεν, μετεςχήκαμεν 

δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν ςεμνοτάτων καὶ κυςιῶν 

καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίςτων, καὶ ςυγχορευταὶ 

καὶ ςυμφοιτθταὶ γεγενήμεκα καὶ 

ςυςτρατιῶται, καὶ πολλὰ μεκ’ ὑμῶν  

κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

κάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτέρων ἡμῶν 

ςωτθρίασ τε καὶ ἐλευκερίασ.  

 

[21] Ρρὸσ κεῶν πατρῴων καὶ μθτρῴων καὶ 

ςυγγενείασ καὶ κθδεςτίασ καὶ ἑταιρίασ, 

πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν 

ἀλλήλοισ, αἰδούμενοι καὶ κεοὺσ καὶ 

ἀνκρώπουσ παύςαςκε ἁμαρτάνοντεσ εἰσ τὴν 

πατρίδα, καὶ μὴ πείκεςκε τοῖσ ἀνοςιωτάτοισ 

τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν 

πλείουσ ἀπεκτόναςιν Ἀκθναίων ἐν ὀκτὼ μθςὶν 

ἢ πάντεσ Ρελοποννήςιοι δέκα ἔτθ 

πολεμοῦντεσ.  

 

[22] Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεςκαι, 

οὗτοι τὸν πάντων αἴςχιςτόν τε καὶ 

χαλεπώτατον καὶ ἀνοςιώτατον καὶ ἔχκιςτον 

καὶ κεοῖσ καὶ ἀνκρώποισ πόλεμον ἡμῖν πρὸσ 

ἀλλήλουσ παρέχουςιν. Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι 

ἐπίςταςκε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡμῶν 

ἀποκανόντων οὐ μόνον ὑμεῖσ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ 

ἔςτιν οὓσ πολλὰ κατεδακρύςαμεν».  Ὁ μὲν 

τοιαῦτα ἔλεγεν∙ οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντεσ καὶ  διὰ 

είχε βροντϊδθ φωνι, αφοφ επζβαλε 
ςιωπι, είπε: «Άνδρεσ πολίτεσ, γιατί μασ 
διϊχνετε; Γιατί κζλετε να μασ ςκοτϊςετε; 
Εμείσ ποτζ ωσ τϊρα δεν ςασ κάναμε κακό, 
αλλά κι ζχουμε πάρει μζροσ μαηί ςασ ςτισ 
πιο ςεβαςτζσ (ιερζσ) τελετζσ και κυςίεσ, 
και ςτισ πιο ωραίεσ γιορτζσ, και ζχουμε 
υπάρξει ςυγχορευτζσ και ςυςπουδαςτζσ 
και ςυςτρατιϊτεσ, και πολλοφσ κινδφνουσ 
ζχουμε περάςει μαηί ςασ και ςτθ ςτεριά 
και ςτθ κάλαςςα για τθν κοινι και των 
δυο μασ ςωτθρία κι ελευκερία.  

 

 

[21]  Στο όνομα των κεϊν των πατζρων και 
των μθτζρων μασ, και ςτο όνομα τθσ 
ςυγγζνειασ εξ αίματοσ κι εξ αγχιςτείασ, και 
ςτο όνομα των πολιτικϊν ςυλλόγων (: 
ομίλων) μασ, γιατί ςε όλα αυτά πολλοί από 
εμάσ ςυμμετζχουμε μαηί ςασ, από ςεβαςμό 
και προσ τουσ ανκρϊπουσ, ςταματιςτε να 
κάνετε ανόςιεσ πράξεισ ςτθν πατρίδα και μθν 
υπακοφετε ςτουσ αςεβζςτατουσ Τριάκοντα, 
οι οποίοι για χάρθ προςωπικϊν κερδϊν μζςα 
ςε οκτϊ μινεσ ζχουν ςκοτϊςει ςχεδόν 
περιςςότερουσ από όςουσ όλοι οι 
Ρελοποννιςιοι πολεμϊντασ δζκα χρόνια.   

 

 

 

[22]  Κι ενϊ είναι δυνατόν ςε εμάσ να 
ηοφμε ειρθνικά ωσ πολίτεσ, αυτοί μασ 
ζριξαν ςτον πιο αιςχρό και βλαβερό και 
ανόςιο και μιςθτό και ςε κεοφσ και ςε 
ανκρϊπουσ πόλεμο. Και μάκετε καλά ότι 
και από όςουσ ςκοτϊςαμε τϊρα όχι μόνο 
εςείσ, αλλά κι εμείσ μερικοφσ τουσ 
κρθνιςαμε πικρά». Αυτόσ τζτοια ζλεγε· οι 
υπόλοιποι αρχθγοί (των ολιγαρχικϊν) και 
για το ότι οι δικοί τουσ άκουαν επίςθσ 
αυτά, αυτοφσ που ιταν μαηί τουσ, τουσ 



66 

 

 Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
επιμέλεια: Γεώργιος Θώδης, φιλόλογος 
 

τὸ τοιαῦτα προςακούειν τοὺσ μεκ’ αὑτῶν 

ἀπήγαγον εἰσ τὸ ἄςτυ.  

 

[23] Τῇ δ’ ὑςτεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ 

ταπεινοὶ καὶ ἔρθμοι ςυνεκάκθντο ἐν τῷ 

ςυνεδρίῳ∙ τῶν δὲ τριςχιλίων ὅπου ἕκαςτοι 

τεταγμένοι ἦςαν, πανταχοῦ διεφέροντο πρὸσ 

ἀλλήλουσ. Ὅςοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεςάν τι 

βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνωσ ἔλεγον ὡσ 

οὐ χρείθ κακυφίεςκαι τοῖσ ἐν Ρειραιεῖ∙ ὅςοι 

δὲ ἐπίςτευον μθδὲν ἠδικθκέναι, αὐτοί τε 

ἀνελογίηοντο καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐδίδαςκον ὡσ 

οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖσ 

τριάκοντα οὐκ ἔφαςαν χρῆναι πείκεςκαι οὐδ’ 

ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ 

τελευταῖον ἐψθφίςαντο ἐκείνουσ μὲν 

καταπαῦςαι, ἄλλουσ δὲ ἑλέςκαι. Καὶ εἵλοντο 

δέκα, ἕνα ἀπὸ φυλῆσ. 

οδιγθςαν ξανά ςτθν πόλθ.  

 
 

Διάςπαςθ των ολιγαρχικϊν.  
[23]  Τθν επόμενθ θμζρα οι Τριάκοντα πολφ 
ταπεινωμζνοι κι απομονωμζνοι κάκονταν 
ςτθν αίκουςα των ςυνεδριάςεων· από τουσ 
Τριςχιλίουσ όςοι οπουδιποτε ιταν 
τοποκετθμζνοι, ςε όλα τα μζρθ τθσ πόλθσ 
διαφωνοφςαν μεταξφ τουσ. Γιατί όςοι βζβαια 
είχαν διαπράξει ςοβαρό αδίκθμα και 
φοβοφνταν, υποςτιριηαν με ζμφαςθ ότι δεν 
ζπρεπε να υποχωροφν ςε αυτοφσ του 
Ρειραιά· όςοι, όμωσ, πίςτευαν ότι δεν ζχουν 
κανζνα αδίκθμα και οι ίδιοι ςυλλογίηονταν 
και τουσ άλλουσ προςπακοφςαν να 
διαφωτίςουν (να πείςουν) ότι κανζνασ λόγοσ 
δεν ςυνζτρεχε να υποφζρουν ςτουσ 
Τριάκοντα οφτε να τουσ επιτρζπουν να 
καταςτρζφουν τθν πόλθ. Τζλοσ αποφάςιςαν 
εκείνουσ να κακαιρζςουν και άλλουσ να 
εκλζξουν. Κι επζλεξαν δζκα, ζναν από κάκε 
φυλι. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

Κεφάλαιο 4. §18-23 

ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

 
1.  α) Ρϊσ χαρακτθρίηετε τον μάντθ από τα λόγια και τα ζργα του;  

β) Γιατί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, επελζγθ θ διάβαςισ του Κθφιςοφ ωσ τ άφοσ του;  

2.  Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκαν οι δθμοκρατικοί ςτουσ νεκροφσ ςυμπολίτεσ τουσ; Τι δείχνει θ 

ςτάςθ τουσ αυτι;  

3.  Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ ομιλίασ του Κλεοκρίτου και ποιο το περιεχόμενό τθσ;  

4.  Ροιοι δεςμοί μεταξφ των πολιτϊν, κατά τθν άποψθ του κιρυκα, κα πρζπει να αποτρζψουν 

τουσ αντιπάλουσ από τισ εχκρικζσ τουσ ενζργειεσ; Να τουσ καταγράψετε και να εκτιμιςετε 

τθν αξία τουσ για τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ των Ακθναίων.  

5.  Ριςτεφετε ότι ο λόγοσ του κιρυκα ςυνετζλεςε ςτισ αποφάςεισ που π ιραν οι ολιγαρχικοί; 

Να αιτιολογιςετε τθ γνϊμθ ςασ.   

 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ-ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΑΚΗΕΙ  

ΙΙ, 4 § 18-19 
 

1. Να διαγράψετε το ςκζλοσ που περιζχει λάκοσ ςτο γραμματικό προςδιοριςμό των λζξεων 

που δίνονται: 

 πρότερον:  είναι επίκετο / επίρρθμα  

 ςφετζρων: είναι κτθτικι αντωνυμία / προςωπικι αντωνυμία  

 ἐνταῦκα:  είναι χρονικό επίρρθμα / τοπικό επίρρθμα  

 ἑπομζνοισ:  είναι επίκετο / μετοχι  

 ἔςται:   είναι ρήμα / επίρρθμα  

 ἐπεί:   είναι πρόκεςθ / ςύνδεςμοσ  
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2. Να γράψετε το ίδιο πρόςωπο ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ του αορίςτου:  

Αόριςτοσ 

Οριςτική Τποτακτική Ευκτική Προςτακτική 

  πζςοι  

 γζνθται    

ἐψεφςατο    

ἀνζλαβον    

ἀπζκανον    

 

3. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ, ϊςτε να χαρακτθρίηεται πλιρωσ ο ςυντακτικόσ ρόλοσ 

των λζξεων ι φράςεων που δίνονται:  

 ταῦτα:   είναι........................................ ςτο εἰπϊν 

 αὐτοῖσ:   είναι .......................................ςτο παριγγελλεν. 

 ἐπιτίκεςκαι:  είναι ....................................... ςτο παριγγελλεν. 

 ὑπὸ μοίρασ:  είναι ....................... προςδιοριςμόσ του ................  

 ἐν τῇ διαβάςει:  είναι ...................... προςδιοριςμόσ του .................  

 περὶ ἑβδομικοντα:  είναι .................................... ςτο ἀπζκανον. 

 τῶν πολιτῶν:  είναι γενικι ......................... από το οὐδενόσ. 

4. Να γράψετε ζνα παράγωγο ουςιαςτικό ςτθ ν.ε. για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 

μεταςτραφείσ, ἀνζλαβον, ἐναντίουσ, ἀπεδίδοςαν.  

 

 

 

 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με παράγωγα  ουςιαςτικά του ριματοσ 

λαμβάνω (απλοφ ι ςφνκετου):  

α) ϋΕκανε ................................ χρθμάτων από το πλθςιζςτερο κατάςτθμα τθσ Εκνικισ  

Τράπεηασ. 

β) ϋΕψαξα ςτο λεξικό για το  ................................ «ςπονδι».  

γ) Τα παιδιά ςυχνά δεν ζχουν ................................ του χϊρου. 

δ) Δεν είχε ςε μεγάλθ ................................ τουσ ποιθτζσ!  

ε)  Δεν βρζκθκε τελικά ο ................................ του γράμματοσ.  

ςτ)  Με τθ ςτάςθ του ζδωςε ................................ για ςυηθτιςεισ ςε βάροσ του.  

η)  Μπικε κρυφά, χωρίσ να γίνει ................................  

θ) Η ................................ του δραπζτθ ιταν μια επίπονθ επιχείρθςθ.  

κ) Ο κακθγθτισ μασ ηιτθςε να γράψουμε τθν  .................. του διθγιμ ατοσ.  
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ΙΙ, 4 § 20-23 

1. Ἄνδρεσ πολῖται τί ἡμᾶσ ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεςκε; ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν 

οὐδὲν πώποτε ἐποιήςαμεν: Να γράψετε το παραπάνω χωρίο μεταφζροντασ όλουσ τουσ 

κλιτοφσ τφπουσ ςτον ενικό αρικμό.  

 

 

 

2. ἀπήγαγον: Να γράψετε το γϋ ενικό πρόςωπο του ίδιου χρόνου ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ.  

 

 

3. Να ενϊςετε τουσ αρικμοφσ των λζξεων που δίνονται ςτθ ςτιλθ Α με τα γράμματα ςτθ 

ςτιλθ Β που αντιςτοιχοφν ςτον γραμματικό τουσ προςδιοριςμό. ϋ Ενα ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ 

Β περιςςεφει.  

Α           Β 

1. ὤν    α) μετοχι αορίςτου βϋ  

2. ἀλλιλοισ            β) χρονικό επίρρθμα  

3. ἀποκανόντων  γ) απαρζμφατο ενεςτϊτα  

4. δεῖν      δ) αυτοπακήσ αντωνυμία  

5. ἔχκιςτον   ε) αλλθλοπακισ αντωνυμία  

6. ἀποκτεῖναι   ςτ) μετοχι ενεςτϊτα  

7. πϊποτε    η) επίκετο υπερκετικοφ βακμοφ  

     θ) απαρζμφατο αορίςτου  

4. Να διαγράψετε το ςκζλοσ που περιζχει λάκοσ ςτο γραμματικό προςδιοριςμό των λζξεων:  

 ἀποκτεῖναι: είναι απαρζμφ. / ευκτ. αορίςτου του ρ. ἀποκτείνω; 

 παφςαςκε:  είναι οριςτ. / προςτ. αορίςτου του ρ. παφομαι; 

 ἐξελαφνετε:  είναι οριςτ. ενεςτ. / παρατατ.  του ρ. ἐξελαφνω; 

 οἵ:   είναι αναφορικι αντωνυμία / άρκρο;  

 πλείουσ:  είναι επίκετο κετικοφ / ςυγκριτικοφ βακμοφ; 

  

5. Να ςυμπλθρώςετε τουσ βακμούσ των επικέτων και επιρρθμάτων:  

Θετικόσ υγκριτικόσ Τπερθετικόσ 

  ςεμνοτάτων 

  καλλίςτων 

  ἀνοςιωτάτοισ 

  αἴςχιςτον 
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  ἔχκιςτον 

 πλείουσ  

μάλα   

ὀλίγου   

 

6. ἐψθφίςαντο, εἵλοντο: Να γράψετε το ίδιο πρόςωπο ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ του ίδιου 

χρόνου.  

  

  

  

  

 

7. Να γράψετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ ενικοφ και πλθκυντικοφ (αν υπάρχει) των ακολοφκων 

ουςιαςτικϊν: Πειραιεῖ, πόλιν.  

   

   

   

 

8. Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα, όπωσ ςτο παράδειγμα:  

Απαρζμφατα Είδοσ υντακτική θζςη  

κακυφίεςκαι τελικό υποκ. ςτο απρος. ρ. χρείθ 

ἠδικθκζναι    

χρῆναι    

πείκεςκαι   

ἐπιτρζπειν   

ἀπολλφναι    

καταπαῦςαι    

ἑλζςκαι   

 

9. Να χαρακτθρίςετε το είδοσ του εμπρόκετου προςδιοριςμοφ:  

 εἰσ τὴν πατρίδα:   .................................................................  

 κερδζων ἕνεκα:  ..................................................................  

 ἐν ὀκτὼ μθςίν:  ...................................................................  

 ἐν εἰρινῃ:  ..........................................................................  

 ὑφ’ ἡμῶν:  ..........................................................................  
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10. Να γράψετε  δφο ςφνκετα ομόρριηα από το ριμα πείκομαι.  

 

 

11. Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα ακολουκϊντασ τα παραδείγματα:  

διά + φζρω  διαφζρω διαφορά 

εἰσ + φζρω   

πρόσ + φζρω   

ςφν + φέρω    

ἀνὰ + φέρω    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


