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Οι  παράγραφοι  1-2  του  Κεφαλαίου  ΙΙ  του  Β΄  Βιβλίου  των
«Ελληνικών»  του  Ξενοφώντα  αναφέρονται  στις  προετοιμασίες  του
Λυσάνδρου για τον αποκλεισμό της Αθήνας.

Ο  Λύσανδρος  πετυχαίνει  τον  αποκλεισμό  του  ανεφοδιασμού  της
Αθήνας από τις χώρες του Ελλήσποντου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να
δημιουργήσει πρόβλημα σιτοδείας στην πόλη με τη σκόπιμη αύξηση του
πληθυσμού της.
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Το εκπαιδευτικό υλικό της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης Τσιάρα 
διανέμεται δωρεάν αποκλειστικά από τον ψηφιακό τόπο του 

schooltime.gr.
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ΚΕΦ. II § 1 - 2

Μετά  τ η ν  ή τ τ α

1-2

Προετοιμασίες του 

Λυσάνδρου για 

πλήρη αποκλεισμό 

της Αθήνας

1 Ἐπεί  δέ  τά  ἐν  τῇ  Λαμψάκῳ  κατεστήσατο,  ἔπλει  ἐπί  τό

Βυζάντιον καί Καλχηδόνα. Οἱ δ’  αὐτόν ὑπεδέχοντο, τούς

τῶν  Ἀθηναίων  φρουρούς  ὑποσπόνδους  ἀφέντες˙  οἱ  δέ

προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τό Βυζάντιον τότε μέν   ἔφυγον εἰς

τόν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καί ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.

2  Λύσανδρος δέ τούς  τε φρουρούς  τῶν Ἀθηναίων καί  εἴ

τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τάς Ἀθήνας,

διδούς  ἐκεῖσε μόνον  πλέουσιν  ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’  οὔ,

εἰδώς ὅτι ὅσῳ ἄν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τό ἄστυ καί τόν

Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλι-

πών δέ Βυζαντίου καί Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστήν

Λάκωνα, αὐτός ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τάς ναῦς ἐπε-

σκεύαζεν.

Ο Λύσανδρος ρυθ-

μίζει την πολιτική 

κατάσταση στις πό-

λεις του Βοσπόρου.

Ο Λύσανδρος υπο-

χρεώνει τους Αθη-

ναίους να επιστρέ-

ψουν στην Αθήνα 

και επισκευάζει το 

στόλο του.

1

2

Αφού  λοιπόν  ο  Λύσανδρος  ρύθμισε  την  κατάσταση  στη
Λάμψακο, έπλευσε εναντίον του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Οι
κάτοικοι τον υποδέχονταν, αφού άφησαν ελεύθερους με επίσημη
συμφωνία τους φρουρούς των Αθηναίων˙ αυτοί, πάλι, που παρέ-
δωσαν  με  προδοσία  στον  Αλκιβιάδη  το  Βυζάντιο,  τότε  βέβαια,
κατέφυγαν  στον  Εύξεινο  Πόντο,  ύστερα  όμως  στην  Αθήνα  κι
έγιναν Αθηναίοι πολίτες.

Ο  Λύσανδρος  και  τους  φρουρούς  των  Αθηναίων  και  όποιον
άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου, τους έστελνε στην Αθήνα παρέχο-
ντας ασφάλεια σε όσους έπλεαν μόνο προς τα εκεί  κι  όχι  προς
άλλο μέρος,  γιατί  γνώριζε ότι  όσο περισσότεροι  θα συγκεντρω-
θούν στην πόλη της Αθήνας και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότε-
ρα θα παρουσιαστεί έλλειψη τροφίμων. Και αφού άφησε ως διοι-
κητή του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας το Σθενέλαο το Λάκωνα,
ο ίδιος, αφού επέστρεψε στη Λάμψακο, επισκεύαζε τα πλοία του.
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Μετάφραση
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Οι παράγραφοι 1 - 2 του κεφαλαίου ΙΙ του Β’ βιβλίου των “Ελληνικών” του Ξενοφώντα,
αναφέρονται στη στάση και τις ενέργειες του Λυσάνδρου, μετά τη ναυμαχία στους Αιγός
Ποταμούς, η οποία ουσιαστικά έκρινε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο υπέρ των Λακεδαιμο-
νίων.

Ο  Σπαρτιάτης  ναύαρχος,  αρχικά,  εγκαθιστά  δικούς  του  ανθρώπους  στη  Λάμψακο,
εξασφαλίζοντας έτσι την κατοχή της. Δεν πλέει εναντίον της Αθήνας, αλλά προχωρά σε μια
σειρά ενεργειών που θα του παρέχουν απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Από τη Λάμψακο κατευθύνεται στο Βυζάντιο και την Καλχηδόνα, όπου και εγκαθιστά
δεκαρχίες από ολιγαρχικούς με σκοπό την περιφρούρηση των ολιγαρχικών καθεστώτων που
επέβαλε στις πόλεις αυτές. Οι πόλεις αυτές ήταν σύμμαχοι της Αθήνας. Η κίνηση αυτή του
Λυσάνδρου  αποσκοπούσε  στην  αποκοπή  των  θαλάσσιων  δρόμων  ανεφοδιασμού  της
Αθήνας, την οποία θα πολιορκούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι  κάτοικοι  των  πόλεων  δέχθηκαν  το  Λύσανδρο  ως  απελευθερωτή  τους  και  δεν
πρόβαλαν αντίσταση στην αλλαγή του πολιτικού τους καθεστώτος. Η αθηναϊκή φρουρά (η
οποία εγκαταστάθηκε στις πόλεις, όταν αυτές περιέπεσαν στην αθηναϊκή ηγεμονία) αφέθηκε
ελεύθερη και  εξασφαλίστηκε  με  σπονδές  η προστασία  της.  Οι  προδότες  της  πόλης  του
Βυζαντίου  (γιατί  το  Βυζάντιο  περιέπεσε  στην  Αθηναϊκή  ηγεμονία  με  προδοσία  πέντε
πολιτών) κατέφυγαν αρχικά στον Πόντο και κατόπιν στην Αθήνα, όπου και πολιτογραφή-
θηκαν Αθηναίοι πολίτες.

Ο Λύσανδρος, έχοντας εξασφαλίσει την κατοχή των δύο αυτών πόλεων (που ουσιαστικά
σήμαινε αποκοπή του ανεφοδιασμού της Αθήνας από τις παρευξείνιες χώρες), υποχρέωσε
τους Αθηναίους αιχμαλώτους των δύο πόλεων να γυρίσουν στην Αθήνα, επιδιώκοντας, μ’
αυτό τον τρόπο, την αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας. Έτσι, σε κατάσταση πολιορκίας (η
πολιορκία της Αθήνας ήταν ο απώτερος στόχος του Λυσάνδρου), η πόλη θα παραδιδόταν σε
σύντομο χρονικό διάστημα στους πολιορκητές, καθώς ο υπερπληθυσμός και η ασιτία θα τη
λύγιζαν.

Ο  Σπαρτιάτης  ναύαρχος,  αφού  εγκατέστησε  το  Λάκωνα  Σθενέλαο  ως  αρμοστή  του
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας, απέπλευσε στη Λάμψακο και στράφηκε προς τη ναυπήγηση
και  επισκευή του  στόλου του,  προκειμένου  να  προβεί  στον αποκλεισμό  της  Αθήνας  με
ναυτική δύναμη ισάξια της δύναμής της.

Ο  Λύσανδρος  αρχικά  εξασφάλισε  την  κατοχή  της  Λαμψάκου  εγκαθιστώντας  σ’αυτή
δικούς του ανθρώπους.  Στη συνέχεια πλέει  προς δύο συμμαχικές πόλεις της Αθήνας,  το
Βυζάντιο και την Καλχηδόνα.
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Η αθηναϊκή φρουρά των πόλεων αφήνεται ελεύθερη να επιστρέψει στην Αθήνα, προς
την  οποία  ο  Λύσανδρος  υποχρεώνει  και  όλους  τους  Αθηναίους  του  Βυζαντίου  και  της
Καλχηδόνας να αποπλεύσουν.

Η ενέργεια αυτή του Λυσάνδρου πραγματοποιήθηκε με βάση το σκεπτικό ότι η αύξηση
του  πληθυσμού  της  Αθήνας  θα  οδηγούσε  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  σε  έλλειψη
εφοδίων. Έτσι η πόλη, βρισκόμενη υπό ασφυκτική πολιορκία, θα παραδινόταν σύντομα.

Ο Λύσανδρος, αφού εγκατέστησε αρμοστή των δύο πόλεων το Σθενέλαο, αποχώρησε για
τη Λάμψακο, όπου και επιδόθηκε στην επισκευή των πλοίων του.

1.   καθίσταμαι τά πράγματα = τακτοποιώ  τα  πράγματα,  ρυθμίζω  την  κατάσταση,

τοποθετώ δικούς μου ανθρώπους.

τά ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο = ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο.

ὑπόσπονδος ( < ὑπό  + σπονδή) =         αυτός που προστατεύεται από σπονδές (από επίσημες

                                                                  συμφωνίες ανακωχής)

                               κάτω από συνθήκη

ἀφέντες < ἀφίημι (+ αιτιατική)= αφήνω κάποιον, απολύω.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Η λέξη  σπονδή στον ενικό  αριθμό σημαίνει  «προσφορά στους  θεούς»˙   στον

πληθυντικό αριθμό  σπονδαί  σημαίνει  «επίσημη συνθήκη,  ανακωχή».  Η  επίσημη

αυτή συμφωνία επισφραγιζόταν με θρησκευτικό τελετουργικό. Η επίκληση των

θεών ως μαρτύρων της συμφωνίας έδινε ιερότητα στην πράξη.

 Το ρήμα σπένδω (από το οποίο  παράγεται  η  λέξη  σπονδή)  στην ενεργητική

φωνή σημαίνει κάνω σπονδή, δηλαδή προσφορά στους θεούς. Στη μέση φωνή

σπένδομαι σημαίνει «κάνω συνθήκη, συνθηκολογώ, ειρηνεύω».

 Από την ίδια ρίζα (σπενδ-, σπονδ-) παράγονται οι λέξεις:

παρασπονδία: παραβίαση συμφωνίας, αθέτηση συμφωνίας που είχε συναφθεί.

άσπονδος: (α στερητ. + σπονδή): αδιάλλακτος, ασυμφιλίωτος.

Θυμηθείτε  την  έκφραση  στα  νέα  ελληνικά:  άσπονδοι  φίλοι:  αυτοί  που

προσποιούνται τους φίλους αλλά στην πραγματικότητα μισεί ο ένας τον άλλο. 

σπονδεῖος: είδος αρχαίου «μετρικού ποδιού» με δύο μακρές συλλαβές (- -),  συ-

νηθισμένο στην ελληνική και λατινική ποίηση.
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προδίδωμί τινί τι = προδίδω κάτι σε κάποιον, παραδίδω σε κάποιον κάτι 

ύστερα από προδοσία

γίγνομαι Ἀθηναῖος = πολιτογραφούμαι Αθηναίος πολίτης

2.   εἴ τινα ἄλλον = όποιον άλλο

εἴ τις = οποιοσδήποτε

που = κάπου, σε κάποιο μέρος

ἐκεῖσε = τοπικό επίρρημα (=προς τα εκεί). Δηλώνει κίνηση προς 

έναν τόπο

ἐκεί  -  σεἐκεί  -  σε

                          

                            παραγωγική κατάληξη, η οποία δηλώνει κίνηση προς ένα τόποπαραγωγική κατάληξη, η οποία δηλώνει κίνηση προς ένα τόπο

(επίρρημα)(επίρρημα)

ἄλλοθι = για αλλού, για άλλο μέρος

ἄλλοθι  ἄλλος + θι    

                            

           αντωνυμία      παραγωγική κατάληξη που δηλώνει τη στάση σε ένα τόπο

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

άφεση = συγχώρεση 

χειραφέτηση = απαλλαγή προσώπου από την εξάρτηση, ανεξαρτητοποίηση

έφεση = α) κλίση, ζωηρή επιθυμία β) ένδικο μέσο με το οποίο επιδιώκεται η

αλλαγή πρωτόδικης απόφασης

εφετείο =  δευτεροβάθμιο  ποινικό  δικαστήριο  ή  δικαστικό  συμβούλιο  που

επανεξετάζει σε δεύτερο βαθμό υπόθεση που έχει ήδη κριθεί από

πρωτοβάθμιο  ποινικό δικαστήριο ή δικαστικό συμβούλιο

αφέτης = αυτός που δίνει το σήμα εκκίνησης σε αγώνες δρόμου

αφετηρία = σημείο εκκίνησης, αρχή, προέλευση.

Η κίνηση προς ένα τόπο δηλώνεται με τις παραγωγικές καταλήξεις

-οι -σε  -δε -ζε

               

                           πανταχοῖ         ἄλλοσε                   Μεγαράδε           Ἀθήναζε

                               (=προς όλα τα μέρη)   (=προς άλλο μέρος)        (=προς τα Μέγαρα)                             (=προς την Αθήνα)
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Στα νέα ελληνικά η λέξη άλλοθι έχει διαφορετική σημασία από αυτή

που είχε στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

άλλοθι στα νέα ελληνικά  απόδειξη του ισχυρισμού ενός υπόπτου

ή κατηγορουμένου για κάποιο αδίκημα,

ότι  την ώρα που αυτό  διαπράχθηκε,  ο

ίδιος  βρισκόταν  σε  άλλο  τόπο,  διαφο-

ρετικό από εκείνο του αδικήματος.

εἰδώς < οἶδα = γνωρίζω

Παράγωγες λέξεις: συνείδηση, είδηση, ειδήμων (=ο ειδικός σε ένα αντικείμενο).

συλλέγομαι = συγκεντρώνομαι, συναθροίζομαι

Παράγωγες λέξεις: συλλογή, συλλογικός.

τό ἄστυ = η Αθήνα (οι Αθηναίοι ονόμαζαν την Αθήνα ἄστυ)

Παράγωγες λέξεις: αστικός, αστυνομία, προάστιο, αστυκλινική, αστυφιλία.

θᾶττον = συγκριτικός  βαθμός  του  επιρρήματος  ταχέως (=γρή-

γορα)

τά ἐπιτήδεια = τα τρόφιμα, τα εφόδια

ἔνδεια < ἐνδέω (=στερούμαι) έλλειψη, στέρηση

Καλχηδών = Χαλκηδών, πόλη της Βιθυνίας, απέναντι από το Βυζάντιο

στην είσοδο του Βοσπόρου

ἁρμοστής = Σπαρτιάτης διοικητής κατεχόμενης πόλης ή νησιού

ἁρμοστής < ἁρμόττω (ή ἁρμόζω) < ἁρμός

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

Η στάση σε ένα τόπο δηλώνεται με τις παραγωγικές καταλήξεις:

-θι                    ἄλλοθι           αλλού, σε άλλο μέρος

-σι    Ἀθήνησι      στην Αθήνα

-ου     πανταχοῦ     παντού

ἐνδεής (=αυτός που στερείται κάτι).
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Θυμηθείτε τις ακόλουθες λέξεις στα νέα ελληνικά:

αρμός   1) συνένωση, συναρμογή˙ το σημείο της συνένωσης˙ άρθρωση, κλείδωση.

2) ρωγμή, χαραμάδα στο σημείο ένωσης που συνήθως γεμίζει με συνδετικό

υλικό.

3) αρμός διαστολής  = κενό που σκόπιμα αφήνεται στα μέρη μιας τεχνικής

κατασκευής για να υπάρχει χώρος μετατόπισής τους, κατά τη διαστολή

τους, από τη θερμότητα.

αρμοστεία   1) το αξίωμα του αρμοστή (του διοικητή δηλαδή ημιαυτόνομης περιοχής,

που  είναι  διορισμένος  από  την  κυβέρνηση  της  χώρας  και  έχει  την

κηδεμονία ή προστασία της).

2) διοίκηση μιας περιοχής, από κάποια χώρα με αρμοστή.

3) κτίριο που εδρεύει ο αρμοστής.

αρμογή   1) συνένωση, το σημείο όπου εφαρμόζουν δύο πράγματα.

2) η σύνδεση των οστών, η άρθρωση.

ανάρμοστος   ο αντίθετος προς ό,τι θεωρούν οι περισσότεροι σωστό.

εφαρμόζω   θέτω κάτι σε εφαρμογή, συνταιριάζω, συναρμολογώ.

προσαρμόζω   1) ενεργώ ώστε κάτι να ταιριάζει με κάτι άλλο.

2) καθορίζω τη στάση ώστε να μην έρχομαι σε δυσαρμονία ή αντίθεση με

κάποια κατάσταση.
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«τά ἐν τῇ Λαμψάκῳ 

κατεστήσατο»:

Όπως είναι γνωστό, η πόλη της Λαμψάκου είχε κυριευθεί από
το Λύσανδρο με τη βοήθεια του Θώρακα και χρησιμοποιούνταν ως
βάση του  σπαρτιατικού  στόλου.  Μετά τη  νίκη  των Σπαρτιατών
στους  Αιγός  Ποταμούς,  ο  Λύσανδρος,  έχοντας  άνεση  χρόνου,
προέβη σε  λήψη μέτρων προκειμένου να ρυθμίσει  την  πολιτική
κατάσταση της πόλης. Έτσι, αφού μετέβαλε το πολίτευμα της
Λαμψάκου  από  δημοκρατία  σε  ολιγαρχία,  εγκατέστησε
στην  πόλη  δεκαρχία.  Διόρισε  δηλαδή  δέκα  ολιγαρχικούς,  οι
οποίοι θα είχαν την κυβέρνηση της πόλης, θα ασκούσαν εξουσία
σύμφωνα με τα συμφέροντα της Σπάρτης και θα περιφρουρούσαν
το  ολιγαρχικό  καθεστώς,  εδραιώνοντας  παράλληλα  την  πλήρη
κατοχή της πόλης. Την τακτική αυτή ακολούθησε ο Λύσανδρος και
σε άλλες πόλεις, που ήταν ως τότε σύμμαχοι των Αθηναίων.

«οἱ δ’ αὐτόν 

ὑπεδέχοντο»:

Πρόκειται  για  τους  ολιγαρχικούς  κατοίκους  του  Βυζα-
ντίου  και  της  Καλχηδόνας.  Η  υποδοχή  του  Λυσάνδρου
υπήρξε  ιδιαίτερα  ένθερμη  και  ενθουσιώδης,  καθώς  αυτός
παρουσιάστηκε ως απελευθερωτής των πόλεων από την καταπιε-
στική αθηναϊκή ηγεμονία.  Οι ολιγαρχικοί  των δύο πόλεων, μετά
την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς,  κατέλαβαν την
εξουσία και παρέδωσαν τις πόλεις στο Λύσανδρο.

«τούς τῶν Ἀθηναίων 

φρουρούς ὑποσπόν-

δους ἀφέντες»:

Η αθηναϊκή φρουρά είχε  εγκατασταθεί  στο Βυζάντιο και  την
Καλχηδόνα, όταν οι πόλεις αυτές έγιναν σύμμαχοι των Αθηναίων
και περιέπεσαν στην αθηναϊκή ηγεμονία. 

Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών στους Αιγός Ποταμούς και την
αλλαγή των πολιτικών καθεστώτων των πόλεων από δημοκρατία
(αθηναϊκό  πολίτευμα)  σε  ολιγαρχία  (σπαρτιατικό  πολίτευμα),  η
αθηναϊκή  φρουρά των πόλεων συνελήφθη.  Ωστόσο,  οι  κάτοικοι
των πόλεων ζήτησαν από το Λύσανδρο με  σπονδές  να αφεθεί
ελεύθερη η αθηναϊκή φρουρά, να εξασφαλιστεί η προστασία αυτής
καθώς και η ασφαλής αποχώρησή της.

Στην ενέργεια αυτή διακρίνεται ο σεβασμός σε θεσμούς και
ηθικούς  νόμους  πανελλήνια  καθιερωμένους (παρόλο  που
βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, κατάσταση που απανθρωπί-
ζει και σκληραίνει τους μετέχοντες σ’ αυτήν).
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«οἱ δέ προδόντες 

Ἀλκιβιάδῃ τό 

Βυζάντιον»:

Το φθινόπωρο του 409 π.Χ. ο Αλκιβιάδης, με αθηναϊκό στόλο,
πολιόρκησε το Βυζάντιο. Αρμοστής της πόλης ήταν ο Κλέαρχος.
Ενώ  απουσίαζε  ο  Σπαρτιάτης  αρμοστής,  πέντε  πολίτες  του
Βυζαντίου, άνοιξαν νύχτα τις θύρες της πόλης,  αφήνοντας τους
Αθηναίους να εισβάλουν σ’ αυτήν. Τα άτομα αυτά θεωρήθηκαν ως
προδότες της πόλης και σύμφωνα με τον Ξενοφώντα: 

τότε μέν ἔφυγον εἰς τόν Πόντον:  Αρχικά αυτοεξορίστηκαν στον
Πόντο, όταν το Βυζάντιο παραδόθηκε στους Σπαρτιάτες και οι ίδιοι
είχαν απομακρυνθεί από την εξουσία, αφού το πολίτευμα είχε γίνει
ολιγαρχικό (405 π.Χ.).
ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας: Οι προδότες αυτοί (οι αυτοεξόριστοι), μετά
την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα από το Θρασύ-
βουλο (και την ανατροπή των τριάκοντα τυράννων), ήρθαν στην
Αθήνα (403 π.Χ.).
καί  ἐγένοντο  Ἀθηναῖοι:  Οι  Αθηναίοι  -  κατά  τη  διάρκεια  του
Πελοποννησιακού  Πολέμου  -  παρείχαν  τον  τίτλο  του  Αθηναίου
πολίτη  σε  άτομα  που  πρόσφεραν  υπηρεσίες  στην  πόλη  τους,
καθώς και σε ξένους δημοκρατικούς φίλους και συμμάχους τους.

«Λύσανδρος ἀπέπε-

μπε εἰς τάς Ἀθήνας ... 

εἰδώς ὅτι ὅσῳ ... θᾶτ-

τον τῶν ἐπιτηδείων 

ἔνδειαν ἔσεσθαι»:

Η  τακτική  του  Σπαρτιάτη  ναυάρχου,  να  στέλνει  πίσω  στην
Αθήνα  όποιον  Αθηναίο  πολίτη  συνελάμβανε  στις  πόλεις,  στη-
ριζόταν σε προγραμματισμένο σχέδιο. Στόχος του σχεδίου ήταν η
συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πολιτών στην Αθήνα, έτσι
ώστε η έλλειψη εφοδίων να επέλθει γρηγορότερα.

Να  σημειωθεί  ότι  το  διάστημα  εκείνο  η  Αθήνα  ήταν  ήδη
αποκλεισμένη  και  πολιορκημένη  από  την  ξηρά  με  σπαρτιατικό
στρατό,  την  αρχηγία  του  οποίου  είχε  ο  Άγις  (Σπαρτιάτης
στρατηγός). Η πολιορκία της Αθήνας από ξηρά είχε ήδη ξεκινήσει
πριν  από  τη  λήξη της Σικελικής εκστρατείας (413 π.Χ.). Συνέπεια

αυτής ήταν η αποκοπή του ανεφοδιασμού της πόλης από τη μεριά
της  Δεκέλειας,  στην  οποία  είχε  εγκατασταθεί  και  οχυρωθεί  ο
σπαρτιατικός στρατός.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Ισοκράτη, ο Λύσανδρος θέλοντας
να  επιδεινώσει  την  κατάσταση  στην  Αθήνα,  είχε  απαγορεύσει
οποιαδήποτε εισαγωγή σιτηρών στην πόλη, επιβάλλοντας τη θανα-
τική ποινή σε όποιον επιχειρούσε κάτι τέτοιο.

«ἄστυ»: Άστυ ονομαζόταν η Αθήνα από τους Αθηναίους.

«καταλιπών Σθενέλα-

ον ἁρμοστήν»:

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι οι έφοροι της Σπάρτης
είχαν  δώσει  εντολή  στο  Λύσανδρο  να  εγκαθιστά  αρμοστές  σε
πόλεις συμμαχικές της Σπάρτης, καθώς και σε πόλεις που κυρίευε.
Σύντομα ωστόσο, η απόφαση αυτή των εφόρων προκάλεσε την
αντίδραση  των  πόλεων,  πολλές  από  τις  οποίες  στράφηκαν  και
εναντίον της Σπάρτης.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα



ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
10

«τάς ναῦς ἐπεσκεύα-

ζεν»:

Ο  Λύσανδρος  επιστρέφει  στη  Λάμψακο  και  επιδίδεται  στην
ανασυγκρότηση  και  επισκευή  του  στόλου  του  καθώς  και  στην
επάνδρωσή του με εμπειροπόλεμα πληρώματα. Η κίνηση αυτή του
Σπαρτιάτη ναυάρχου οφείλεται στο ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι
μόνο με  καλά οργανωμένη ναυτική δύναμη θα ήταν δυνατό
να ηττηθεί η Αθήνα και να τελειώσει ο πόλεμος.

 1. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο Λύσανδρος στην πόλη της Λαμψά-

κου;  Προς  ποιες  πόλεις  έπλευσε  ο  Σπαρτιάτης  ναύαρχος  μετά  την
τακτοποίηση της κατάστασης στη Λάμψακο;

 
Ο Σπαρτιάτης ναύαρχος εγκατέστησε στη Λάμψακο δεκαρχία, δηλαδή δέκα

ολιγαρχικούς ως κυβερνήτες με στόχο τη διασφάλιση της κατοχής της πόλης.
Στη συνέχεια έπλευσε προς δύο συμμαχικές πόλεις της Αθήνας, το Βυζάντιο
και την Καλχηδόνα.

 2. Πώς δέχθηκαν (υποδέχθηκαν) το Λύσανδρο οι πόλεις  Βυζάντιο και

Καλχηδόνα;  

Το Βυζάντιο και η Καλχηδόνα υποδέχθηκαν ως απελευθερωτή το Σπαρτιά-
τη  ναύαρχο  (παραδόθηκαν  σ’  αυτόν)  και  δέχθηκαν,  χωρίς  αντίδραση,  την
αλλαγή  της  πολιτικής  τους  κατάστασης,  καθώς  ο  Λύσανδρος  επέβαλε
ολιγαρχικό πολίτευμα σ’ αυτές. Ωστόσο, διεκδίκησαν και πέτυχαν την απελευ-
θέρωση της αθηναϊκής φρουράς, της οποίας η προστασία εξασφαλίστηκε με
επίσημη συμφωνία («σπονδές»).

 3. Ποια υπήρξε η τύχη των προδοτών;  

Τα  πέντε  άτομα  που  είχαν  προδώσει  την  πόλη  του  Βυζαντίου  στον
Αλκιβιάδη, κατέφυγαν αρχικά στον Πόντο και από εκεί στην Αθήνα, όπου και
απέκτησαν τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη (ως ανταμοιβή της υπηρεσίας τους
και των φιλοδημοκρατικών συναισθημάτων τους).

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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 4. Ποια υπήρξε η στάση του Λυσάνδρου προς τους Αθηναίους αιχμαλώ-
τους των δύο πόλεων; Πού απέβλεπε η τακτική του;  

Ο Λύσανδρος,  υποχρέωσε τόσο την αθηναϊκή φρουρά των δύο πόλεων
όσο και οποιονδήποτε Αθηναίο συνελάμβανε στις πόλεις αυτές, να επιστρέψει
στην Αθήνα. Σκοπός της τακτικής αυτής ήταν η  αύξηση του πληθυσμού
της πόλης. Ο ελλιπής ανεφοδιασμός της σε σιτηρά, σύντομα θα οδηγούσε σε
έλλειψη τροφίμων. Πολιορκώντας στη συνέχεια ο Λύσανδρος την Αθήνα από
θάλασσα (η πόλη ήταν ήδη αποκλεισμένη από την ξηρά) θα πετύχαινε τη
γρήγορη και με ταπεινωτικούς όρους υποταγή (παράδοση) αυτής.

 5. Ποιον  διόρισε  ο  Λύσανδρος  αρμοστή  του  Βυζαντίου  και  της
Καλχηδόνας; Για ποιο λόγο ο ίδιος απέπλευσε στη Λάμψακο;  

Ο Λύσανδρος  διόρισε  αρμοστή  του  Βυζαντίου  και  της  Καλχηδόνας  το
Λάκωνα Σθενέλαο. Ο ίδιος έπλευσε πάλι προς τη Λάμψακο και προσπάθησε να
ανασυγκροτήσει  (να  επισκευάσει)  το  στόλο  του,  έτσι  ώστε  να  είναι  καλά
οργανωμένος για το ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας, έχοντας υπό την κατοχή
του ένα στόλο αντάξιο του αθηναϊκού.

Βυζάντιον: πόλη της νοτιοανατολικής Θράκης στο Βόσπορο, στη θέση της
οποίας ιδρύθηκε, το 324 μ.Χ., από το Μέγα Κωνσταντίνο η νέα πρωτεύουσα
της  Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας,  με  την  ονομασία  Νέα  Ρώμη.  Η  νέα
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, που από το όνομα του ιδρυτή της μετονο-
μάστηκε  σε  Κωνσταντινούπολη, υπήρξε  η  πρωτεύουσα  του  Βυζαντινού
κράτους.

Το 657 πΧ. ο Βύζας, επικεφαλής Μεγαρέων αποικιστών, έχτισε το Βυζά-
ντιο, που κατά την παράδοση οφείλει την ονομασία του στον ιδρυτή του, ενώ
στην πραγματικότητα θα πρέπει να αναζητηθεί στη λέξη κάποια ρίζα θρακική.

Το 477 π.Χ. μετά τη μάχη των Πλαταιών, ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων
Παυσανίας απελευθέρωσε το Βυζάντιο και εγκατέστησε στην πόλη πολλούς
Σπαρτιάτες. Αργότερα το Βυζάντιο αναγνώρισε την ηγεμονία των Αθηναίων,
καταβάλλοντας ετησίως στο συμμαχικό ταμείο το ποσό των 15 ταλάντων.

Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, το 411 π.Χ., το Βυζάντιο
αποστάτησε από τους Αθηναίους (αν και στην αρχή του πολέμου είχε ταχθεί
με το μέρος  αυτών).  Ο Αλκιβιάδης,  στρατηγός των αθηναϊκών  δυνάμεων,
κατέλαβε την πόλη και εγκατέστησε φρουρά, την οποία έδιωξε ο Σπαρτιάτης
ναύαρχος  Λύσανδρος,  αμέσως  μετά την πανωλεθρία  των Αθηναίων  στους
Αιγός  Ποταμούς.  Το  394  π.Χ.  ο  Θρασύβουλος  επανέφερε  την  πόλη  στη
συμμαχία των Αθηναίων.
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Καλχηδόνα: Χαλκηδών (πρώην Καλχηδών). Σημερινή ονομασία Καδήκιοϊ ή
Καντίκιοϊ.

Αρχαία  πόλη  της  Βιθυνίας  στο  Βόσπορο.  Οι  κάτοικοί  της  ονομάζονταν
Χαλκηδόνιοι  (και  Καλχηδόνιοι).  Ιδρυτές  της  πόλεως  ήταν  οι  Μεγαρείς,  με
οικιστή τον Αρχία. Την ονομασία της έλαβε η πόλη από το Χαλκηδόνα, γιο
του Κρόνου ή του Κάλχαντος ή από τον ποταμό Χάλκι ή την Χάλκη, κόρη του
Νικομήδη ή τέλος απλώς «από του έχειν χαλκόν» (δηλ. επειδή έχει χαλκό).

 Η πόλη ιδρύθηκε το 685 π.Χ. (ενώ το Βυζάντιο 17 χρόνια αργότερα).
Βυζάντιο και Καλχηδόνα στην ιστορική τους πορεία συμβάδιζαν. Οι Χαλκηδό-
νιοι έλαβαν μέρος στην Ιωνική επανάσταση και έγιναν μέλη της Α΄ Αθηναϊκής
συμμαχίας. Η πόλη αργότερα υποτάχθηκε στον Αλέξανδρο. Σήμερα στη θέση
της Καλχηδόνας (Χαλκηδόνας) βρίσκεται το προάστιο της Κωνσταντινούπολης
Καντίκιοϊ.

ὑποσπόνδους  <  σπονδή  <  σπένδω: η  σπονδή ήταν  ιερή  τελετή  της
αρχαιότητας με κύριο χαρακτηριστικό την έκχυση κάποιου υγρού με σκοπό
την παράκληση θεού. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα  σπένδω = εκχύνω
κάποιο υγρό (νερό, κρασί, γάλα, λάδι, μέλι ή και μείγμα αυτών) από ειδικό
αγγείο μπροστά σε βωμό.

Κατά τη διάρκεια των σπονδών, τραγουδιούνταν ωδές από το σπονδαύλη
με τη συνοδεία αυλού. Οι σπονδές διακρίνονταν σε αιματηρές (χοαί, λοιβαί),
όταν έχυναν κάποιο υγρό ή μείγμα. Κυρίως χρησιμοποιούνταν ο οίνος, οπότε
οι σπονδές ονομάζονταν οινόσπονδαι. Συνήθως ο οίνος ήταν αναμεμιγμένος
με νερό και σπανιότερα χωρίς νερό (άκρατοι, άκρητοι, χαλίκρατοι σπονδαί).
Οι σπονδές χωρίς oίνο καλούνταν άοινοι, νηφάλιοι ή νηφάλια.

Όταν το τυπικό τελούνταν με λάδι, νερό, μέλι ή κράμα αυτών, οι σπονδές
ονομάζονταν αντίστοιχα  ελαιόσπονδα, υδρόσπονδα, μελίσπονδα ή  μει-
λίγματα.

Οι  σπονδές  συνδέθηκαν  και  με  τους  πολέμους  μεταξύ  των  ελληνικών
πόλεων, γιατί η τέλεσή τους γινόταν κατά την υπογραφή συνθηκών ειρήνης ή
ανακωχής.  Κατ’  επέκταση,  σπονδή  λεγόταν  και  το  κείμενο  της  συνθήκης.
Γνωστές είναι  οι  «Τριακοντούτεις  σπονδαί»,  η ειρήνη δηλαδή μεταξύ Αθη-
ναίων και Σπαρτιατών που έγινε με ενέργειες του Περικλή το 445 π.Χ. για 30
χρόνια.

Στο  κείμενο,  η  λέξη  σπονδαί αναφέρεται  σε  επίσημη  συμφωνία,  της
οποίας η επισφράγιση γινόταν με θρησκευτικό τελετουργικό. Το κείμενο της
συμφωνίας  εκφωνούνταν  από  τους  αντιπάλους,  οι  οποίοι  παράλληλα
καλούσαν ως μάρτυρες τους θεούς στάζοντας στο χώμα κρασί από το ποτήρι
που κρατούσαν. Η επίκληση των θεών ως μαρτύρων ήταν απαραίτητη για την
πιστή τήρηση της συμφωνίας. Παράλληλα, προσέδιδε ιερότητα στην πράξη,
ενώ  ο  παραβάτης  της  συμφωνίας  ερχόταν  αντιμέτωπος  με  τη  γενική
κατακραυγή και τη θεϊκή οργή.

Η λέξη ὑπόσπονδος αναφέρεται σε αυτούς που προστατεύονταν από τις
σπονδές.  Με  μια  ειδικότερη  προσέγγιση  της  έννοιας  η  λέξη  ὑπόσπονδος
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αναφέρεται  τόσο  σε  ηττημένους  που  παραδόθηκαν  στους  νικητές  ή  σε
νεκρούς πολεμικών επιχειρήσεων, τα πτώματα των οποίων επιτρεπόταν να τα
πάρουν οι δικοί τους, αφού πρώτα αυτοί παραδέχονταν την ήττα τους.

Ἔνσπονδοι ονομάζονταν  αυτοί  που  μετείχαν  στις  σπονδές,  ενώ
ἔκσπονδοι όσοι δε μετείχαν σ’ αυτές.

Πειραιεύς: το κύριο επίνειο της Αθήνας.
Βρίσκεται στη βραχώδη χερσόνησο του Σαρωνικού κόλπου και σχηματίζε-

ται  σε  απόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του αρχαίου Άστεως,
προς το βόρειο άκρο της δυτικής ακτής της Αττικής.

Όταν  ξέσπασε  ο  Πελοποννησιακός  πόλεμος,  ο  Πειραιάς  αποτέλεσε  τον
ακρογωνιαίο  λίθο του πολεμικού σχεδίου του Περικλή, που απαιτούσε από
τους Αθηναίους να βασίσουν την επιβίωσή τους αποκλειστικά στις ναυτικές
τους δυνάμεις. Το Μάρτιο του 404 π.Χ., η Αθήνα παραδόθηκε στη Σπάρτη και
υποχρεώθηκε να παραδώσει το στόλο της και  να κατεδαφίσει τα Μακρά
Τείχη  και  τις οχυρώσεις του  Πειραιά.  Η  αποκατάσταση  της  αθηναϊκής
δύναμης,  κατά τη δεκαετία  που ακολούθησε  τον  Πελοποννησιακό Πόλεμο,
συνδυάστηκε με την απόφαση να αποκτήσει και πάλι ο Πειραιάς  τη σημασία
που είχε κατά τον 5ο αιώνα (ανοικοδόμηση του οχυρωματικού περιβόλου του
Πειραιά και των Μακρών Τειχών).

ἁρμοστής: οι αρμοστές ήταν στρατιωτικά και πολιτικά πρόσωπα της Σπάρτης,
οι  οποίοι  διοικούσαν πόλεις  αρχικά των περιοίκων (στη συνέχεια  όμως και
πόλεις που είχαν περιέλθει στη σπαρτιατική ηγεμονία).

Οι διοικητές αυτοί ασκούσαν την εξουσία με μια επιτροπή δέκα εγχώριων
ολιγαρχικών πολιτών (δεκαρχία) και στόχος τους ήταν η περιφρούρηση των
ολιγαρχικών πολιτευμάτων.

Ο θεσμός  του  αρμοστή  καταργήθηκε  το  374  π.Χ.,  μετά  τη  μάχη  στα
Λεύκτρα. 

Οι παράγραφοι 1-2 του κεφαλαίου ΙΙ του Β΄ βιβλίου των «Ελληνικών» του Ξενοφώντα,
αναφέρονται  στην  πορεία  και  τη  δράση  του  Λυσάνδρου,  μετά  την  καταστροφή  του
αθηναϊκού στόλου στους Αιγός Ποταμούς. 

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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ΛΟΓΟΣ - ΥΦΟΣ

Με ζωντανό και παραστατικό τρόπο αποτυπώνεται από τον ιστορικό η δράση του
Σπαρτιάτη ναυάρχου. Ο ρυθμός της αφήγησης είναι  αργός, παρατηρείται εναλλαγή
παρατατικού και αορίστου, ενώ υπάρχει πληθώρα επιρρηματικών μετοχών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Οι  κινήσεις  και  η δράση του Λυσάνδρου παρουσιάζονται  σε  χρόνο  παρατατικό

(ἔκπλει,  ὑπεδέχοντο,  ἀπέπεμπεν)  για να δηλωθεί  η διάρκεια των κινήσεων αυτών.
Γεγονότα  που  έχουν  παρέλθει,  που  έχουν  συντελεστεί  αποδίδονται  με  αόριστο
(κατεστήσατο, ἔφυγον) προς δήλωση μιας πραγματικότητας που έχει διεξαχθεί και έχει
παρέλθει. Η εναλλαγή αυτή των δύο χρόνων αποσκοπεί στην αποκάλυψη του σκοπού
του Λυσάνδρου (τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι  κινήσεις του Σπαρτιάτη ναυάρχου δεν έχουν μόνο
στρατιωτικό χαρακτήρα αλλά εξυπηρετούν και  πολιτικές σκοπιμότητες.  Η όλη
δράση (πολιτική και στρατιωτική) εμφανίζεται δυναμική, απότομη και θυελλώδης
(γρήγορη), καθώς απώτερος στόχος του Λυσάνδρου είναι η πολιορκία και εκπόρθηση
της Αθήνας.

τῇ Λαμψάκῳ: δοτική  ενικού,  γένους  θηλυκού,  του  ουσιαστικού  της  β΄  κλίσης: ἡ

Λάμψακος (γεν. τῆς Λαμψάκου).

κατεστήσατο: γ’  ενικό  πρόσωπο,  οριστικής  αορίστου,  μέσης  φωνής,  του  ρήματος:

καθίσταμαι (=εγκαθίσταμαι, τακτοποιώ, τοποθετούμαι).

Αρχικοί χρόνοι: καθίσταμαι, καθιστάμην, καταστήσομαι  /

κατασταθήσομαι,  κατεστησάμην  /  κατέ-

στην / κατεστάθην, καθέστηκα, καθεστή-

κειν & καθειστήκειν.

1.  Το ρήμα καθίσταμαι είναι σύνθετο: κατά + ἵσταμαι.

 Κατά τη σύνθεση, το τελικό –α της πρόθεσης αποβάλλεται και το

ψιλόπνοο  –τ που  απομένει  τρέπεται  στο  δασύπνοο  θ, επειδή

ακολουθεί δασυνόμενο φωνήεν ἱ-: κατά  + ἵσταμαι καθίσταμαι.

2.  Το  ρήμα  στη  μέση  φωνή  σχηματίζει  και  μέσο  αόριστο  α’

(κατεστησάμην) και ενεργητικό αόριστο β΄ ως μέσο (κατέστην).

3.  Επίσης ο μέσος παρακείμενος και υπερσυντέλικος σχηματίζονται

και στην ενεργητική φωνή (καθέστηκα, καθεστήκειν).

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα



ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
15

Κλίση 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

κατέστην

κατέστης

κατέστη

κατέστημεν

κατέστητε

κατέστησαν

καταστῶ

καταστῇς

καταστῇ

καταστῶμεν

καταστῆτε

καταστῶσι(ν)

κατασταίην

κατασταίης

κατασταίη

κατασταίημεν/κατασταῖμεν

κατασταίητε/κατασταῖτε

κατασταίησαν/κατασταῖεν



κατάστηθι

καταστήτω



κατάστητε

καταστάντων & 

καταστήτωσαν

καταστῆναι

Μετοχή
καταστάς 

καταστᾶσα, 

καταστάν

   Ο τόνος στο β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής –επειδή το
ρήμα είναι σύνθετο- ανεβαίνει.

   Ο τόνος στο απαρέμφατο και τη μετοχή διατηρείται (μένει)
στην  παραλήγουσα  όπου  βρίσκεται  και  στο  απλό  ρήμα
(στῆναι).

ἔπλει: γ’  ενικό  πρόσωπο,  οριστικής  παρατατικού,  ενεργητικής  φωνής,  του

ρήματος: πλέω.

Αρχικοί χρόνοι: πλέω,  ἔπλεον,  πλεύσομαι  &  πλευσοῦμαι,

ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν.

1. Το πλέω ανήκει στην κατηγορία των συνηρημένων ρημάτων σε

–έω,  με  θέμα μονοσύλλαβο (πλε-)˙  συναιρείται  επομένως μόνο

όταν μετά το χαρακτήρα –ε ακολουθεί άλλο ε ή ει.

2. Σχηματίζει το μέλλοντα κατά τη μέση φωνή.

Κλίση 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἔπλεον

ἔπλεες  ἔπλεις

ἔπλεε  ἔπλει

ἐπλέομεν

ἐπλέετε  ἐπλεῖτε

ἔπλεον

τό Βυζάντιον: αιτιατική ενικού,  γένους ουδετέρου,  του ουσιαστικού της β΄  κλίσης:  τό

Βυζάντιον (γεν. τοῦ Βυζαντίου). 

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Καλχηδόνα: αιτιατική  ενικού,  γένους  θηλυκού,  του  ουσιαστικού  της  γ΄  κλίσης:  ἡ

Καλχηδών (γεν. τῆς Καλχηδόνος). 

Σ’ αυτή την κατηγορία των ουσιαστικών, τα οξύτονα (π.χ. ἡγεμών)

σχηματίζουν την κλητική όμοια με την ονομαστική (ὦ ἡγεμών), ενώ

τα παροξύτονα (π.χ. γείτων) τη σχηματίζουν όμοια με το αδύνατο

θέμα (ὦ γεῖτον, γεν.: γείτονος).

Ενικός αριθμός

ἡ      Καλχηδών

τῆς   Καλχηδόνος             (πληθυντικό δεν έχει)

τῇ     Καλχηδόνι

τήν   Καληδόνα

(ὦ)    Καλχηδών

αὐτόν: αιτιατική  ενικού,  γένους  αρσενικού  της  επαναληπτικής  αντωνυμίας:

αὐτός – αὐτή –αὐτό.

Η  επαναληπτική αντωνυμία σχηματίζεται μόνο στις πλάγιες πτώσεις,

ενώ η οριστική αντωνυμία σχηματίζεται σε όλες τις πτώσεις (εκτός της

κλητικής).

ὑπεδέχοντο: γ’ πληθυντικό πρόσωπο, οριστικής παρατατικού, του ρήματος: ὑποδέχο-

μαι (=αναμένω, φιλοξενώ).

Αρχικοί χρόνοι: ὑποδέχομαι,  ὐπεδεχόμην,  ὑποδέξομαι  /

ὑποδεχθήσομαι,  ὑπεδεξάμην  /  ὑπεδέ-

χθην, ὑποδέδεγμαι, ὑπεδεδέγμην.

Το ρήμα είναι  σύνθετο  (ὑπό + δέχομαι),  οπότε παίρνει  εσωτερική
αύξηση.
Το ρήμα ανήκει στην κατηγορία των ουρανι κόληκτων (θέμα: δεκ-) .

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Τα ουρανικόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο μέλλοντα κι αόριστο με το 

χαρακτήρα –ξ–, τον ενεργητικό παρακείμενο κι υπερσυντέλικο με το χαρακτήρα -χ-, ενώ το 

μέσο παρακείμενο και υπερσυντέλικτο με το -γμ- (π.χ. διώκω-διώκομαι, διώξω-διώξομαι, 

ἐδίωξα-εδιωξάμην, δεδίοχα, εδεδιόχειν, ενώ δεδίωγμαι εδεδιώγμην).
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τῶν Ἀθηναίων: γενική  πληθυντικού,  γένους  αρσενικού,  του  ουσιαστικού: ὁ  Ἀθηναῖος

(γεν. τοῦ Ἀθηναίου) (β΄ κλίση).

τούς φρουρούς: αιτιατική πληθυντικού, γένους αρσενικού, του ουσιαστικού: ὁ φρουρός

(γεν. τοῦ φρουροῦ) (β΄ κλίση).

ὑποσπόνδους: αιτιατική πληθυντικού, γένους αρσενικού, του επιθέτου: ὁ, ἡ ὑπόσπον-

δος –τό ὑπόσπονδον (γεν. τοῦ ὑποσπόνδου) (γ’ κλίση, δικατάληκτο με

τρία γένη).

ἀφέντες: ονομαστική πληθυντικού, γένους αρσενικού, της μετοχής αορίστου του

ρήματος: ἀφίημι [=αφήνω (β΄ συζυγία)].

Η μετοχή αορίστου και στα τρία γένη: ὁ ἀφείς, ἡ ἀφεῖσα, τό ἀφέν.

ἀφίημι  <  ἀπό  +ἵημι. Κατά  τη  σύνθεση  το  –ο–  της  πρόθεσης  απο-

βάλλεται  και  το  –π–  (ψιλόπνοο)  τρέπεται  σε  –φ–  (δασύπνοο),  γιατί

ακολουθεί το δασυνόμενο ἱ-.

Αρχικοί χρόνοι: ἀφίημι,  ἀφίην,  ἀφήσω,  ἀφῆκα,  ἀφεῖκα,

ἀφείκειν.

Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ

τοῦ

τῷ

τόν

(ὦ)

ἀφείς

ἀφέντος

ἀφέντι

άφέντα

ἀφείς

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

ἀφεῖσα

ἀφείσης

ἀφείσῃ

ἀφεῖσαν

ἀφεῖσα

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

ἀφέν

ἀφέντος

ἀφέντι

ἀφέν

ἀφέν

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ

τῶν

τοῖς

τούς

(ὦ)

ἀφέντες

ἀφέντων

ἀφεῖσι

ἀφέντας

ἀφέντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

ἀφεῖσαι

ἀφεισῶν

ἀφείσαις

ἀφείσας

ἀφεῖσαι

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

ἀφέντα

ἀφέντων

ἀφεῖσι

ἀφέντα

ἀφέντα

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Κλίση 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

ἀφῆκα

ἀφῆκας

ἀφῆκε

ἀφεῖμεν

ἀφεῖτε

ἀφεῖσαν

ἀφῶ

ἀφῇς

ἀφῇ

ἀφῶμεν

ἀφῆτε

ἀφῶσι(ν)

ἀφείην

ἀφείης

ἀφείη

άφείημεν /ἀφεῖμεν

ἀφείητε /ἀφεῖτε

ἀφείησαν / ἀφεῖεν



ἄφες

ἀφέτω



ἄφετε

ἀφέντων & ἀφέτωσαν

ἀφεῖναι

Μετοχή
ἀφείς, 

ἀφεῖσα, ἀφέν

οἱ προδόντες: ονομαστική  πληθυντικού,  γένους  αρσενικού,  της  μετοχής  αορίστου,

ενεργητικής φωνής του ρήματος: προδίδωμι (=προδίδω). Σύνθετο ρήμα

[πρό +δίδωμι (β΄ συζυγία)].

Η  μετοχή  αορίστου  και  στα  τρία  γένη: ὁ  προδούς,  ἡ  προδοῦσα,  τό

προδόν.

Αρχικοί χρόνοι: προδίδωμι,  προυδίδουν,  προδώσω,

προύδωκα,  προδέδωκα,  προυδεδώκειν.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

 Στο β’ ενικό και β’ πληθυντικό της προστακτικής του αορίστου β΄, ο τόνος ανεβαίνει 

όταν το ρήμα είναι σύνθετο με πρόθεση.

   Στο απαρέμφατο και τη μετοχή, όταν το ρήμα είναι σύνθετο με πρόθεση, ο τόνος 

διατηρείται, μένει δηλαδή όπου και στο απλό ρήμα.

    ο + ε =ου

προεδίδουν

       

      ου  Συναίρεση: προυδίδουν

Συναίρεση ονομάζεται η συγχώνευση, μέσα στην ίδια λέξη, δύο στη σειρά φωνηέντων

(ή φωνήεντος και διφθόγγου) σε ένα μακρόχρονο φωνήεν ή σε ένα δίφθογγο.
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Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ

τοῦ

τῷ

τόν

(ὦ)

προδούς

προδόντος

προδόντι

προδόντα

προδούς

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

προδοῦσα

προδούσης

προδούσῃ

προδοῦσαν

προδοῦσα

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

προδόν

προδόντος

προδόντι

προδόν

προδόν

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ

τῶν

τοῖς

τούς

(ὦ)

προδόντες

προδόντων

προδοῦσι

προδόντας

προδόντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

προδοῦσαι

προδουσῶν

προδούσαις

προδούσας

προδοῦσαι

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

προδόντα

προδόντων

προδοῦσι

προδόντα

προδόντα

Κλίση 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

προύδωκα

προύδωκας

προύδωκε

προύδομεν

προύδοτε

προύδοσαν

προδῶ

προδῷς

προδῷ

προδῶμεν

προδῶτε

προδῶσι(ν)

προδοίην

προδοίης

προδοίη

προδοίημεν & προδοῖμεν

προδοίητε & προδοῖτε

προδοίησαν & προδοῖεν



πρόδος

προδότω



πρόδοτε

προδόντων & 

προδότωσαν

προδοῦναι

Μετοχή
προδούς, 

προδοῦσα, 

προδόν

 Ο  τόνος  στο  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  προστακτικής  και  στο  β΄
πληθυντικό – επειδή το ρήμα είναι σύνθετο - ανεβαίνει.

  Ο τόνος στο απαρέμφατο και τη μετοχή - όταν το ρήμα είναι
σύνθετο - διατηρείται όπου βρίσκεται και στο απλό ρήμα.

Ἀλκιβιάδῃ: δοτική ενικού, γένους αρσενικού, του ουσιαστικού: ὁ Ἀλκιβιάδης  (γεν.

τοῦ Ἀλκιβιάδου) (α΄ κλίση).

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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ἔφυγον: γ΄ ενικό πρόσωπο, ενεργητικής φωνής, οριστικής αορίστου β΄, του ρήμα-

τος: φεύγω (=καταφεύγω, τρέπομαι σε φυγή, κατηγορούμαι, εξορίζομαι).

Αρχικοί χρόνοι: φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι & φευξοῦμαι,

ἔφυγον  (αόρ.  β΄),  πέφευγα,  ἐπεφεύγειν.

Σχηματίζει το μέλλοντα κατά τη μέση φωνή (φεύξομαι & φευξοῦμαι).

Κλίση 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

ἔφυγον

ἔφυγες

ἔφυγε

ἐφύγομεν

ἐφύγετε

ἔφυγον

φύγω

φύγῃς

φύγῃ

φύγωμεν

φύγητε

φύγωσι(ν)

φύγοιμι

φύγοις

φύγοι

φύγοιμεν

φύγοιτε

φύγοιεν



φύγε

φυγέτω



φύγετε

φυγόντων

φυγεῖν

Μετοχή
φυγών, 

φυγοῦσα, φυγόν

ὕστερον: ελλειπτικό επίρρημα συγκριτικού βαθμού, του επιθέτου: ὕστερος, -α, -ον

(συγκριτικός  βαθμός),  ὕστατος,  -η,  -ον  (υπερθετικός  βαθμός  (λείπει  ο

θετικός βαθμός)].

Παραθετικά του επιρρήματος

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός

 ὕστερον ὕστατα

ἐγένοντο: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, οριστικής αορίστου β΄, μέσης φωνής, του ρήμα-

τος: γίγνομαι.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

Ο αόριστος β΄ έχει:

α) τις καταλήξεις του παρατατικού στην οριστική  και του ενεστώτα στις υπόλοιπες 

εγκλίσεις.

β) το απαρέμφατο και η μετοχή τονίζονται στη λήγουσα.
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Αρχικοί χρόνοι: γίγνομαι,  ἐγιγνόμην,  γενήσομαι  / γενη-

θήσομαι   (παθ.  μέλλ.), ἐγενόμην  (αόρ.

β΄) /ἐγενήθην  (παθ.  αόρ.), γεγένημαι  &

γέγονα, ἐγεγενήμην & ἐγεγόνειν.

Σχηματίζει τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο και κατά την ενεργη-

τική φωνή (γέγονα - ἐγεγόνειν).

τινά: αιτιατική ενικού αριθμού,  γένους αρσενικού,  της αόριστης αντωνυμίας:

τίς (αρσ. –θηλ.), τί [ουδ. (=κάποιος)].

Κλίση 

       Ενικός αριθμός

       Αρσενικό – Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τίς

τινός     ή    του

τινί        ή     τῳ

τινά



τί

τινός     ή   του

τινί         ή   τῳ

τί



       Πληθυντικός αριθμός

      Αρσενικό – Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τινές

τινῶν

τισί(ν)

τινάς



τινά      ή  ἄττα

τινῶν

τισί(ν)

τινά       ή  ἄττα



ἄλλον: αιτιατική ενικού,  γένους αρσενικού,  της αόριστης αντωνυμίας:  ἄλλος -

ἄλλη - ἄλλο.

ἴδοι: γ΄  ενικό  πρόσωπο,  ευκτικής  αορίστου  β΄,  ενεργητικής  φωνής,  του

συνηρημένου ρήματος: ὁράω, ὁρῶ (=βλέπω, παρατηρώ).

Αρχικοί χρόνοι: ὁρῶ,  ἑώρων,  ὄψομαι,  εἶδον,  ἑόρακα  &

ἑώρακα, ἑωράκειν.

1. Το  ρήμα  ὁρῶ στον  παρατατικό  έχει  δύο  συγχρόνως  αυξήσεις,

συλλαβική -ἐ- και χρονική –ω-.

2. Επίσης  ο  παρακείμενος  και  ο  υπερσυντέλικος  σχηματίζουν ανα-

διπλασιασμό με χρονική και συλλαβική αύξηση ἐω- συγχρόνως.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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3. Ο αόριστος β΄,  στην οριστική, παρουσιάζει  τον επαυξημένο τύπο

εἶδον, ενώ οι άλλες εγκλίσεις σχηματίζονται κανονικά (ἴδω, ἴδοιμι,

ἰδέ, ἰδεῖν, ἰδών, -οῦσα, -όν).

4. Ο  ενεργητικός  μέλλοντας  (ὄψομαι)  σχηματίζεται  κατά  τη  μέση

φωνή.

ἀπέπεμπεν: γ΄  ενικό  πρόσωπο,  οριστικής  παρατατικού,  ενεργητικής  φωνής,  του

ρήματος: ἀποπέμπω (=αποστέλλω).

Αρχικοί χρόνοι: ἀποπέμπω,  ἀπέπεμπον,  ἀποπέμψω,  ἀπέ-

πεμψα, ἀποπέπομφα, ἀπεπεπόμφειν.

Το ρήμα είναι σύνθετο (ἀπό + πέμπω). Παίρνει εσωτερική αύξηση.

διδούς:

ονομαστική  ενικού,  γένους  αρσενικού,  της  μετοχής  ενεστώτα,  ενερ-

γητικής φωνής, του ρήματος: δίδωμι (β’ συζυγία).

Η μετοχή στα τρία γένη είναι: ὁ διδούς, ἡ διδοῦσα, τό διδόν.

Αρχικοί χρόνοι: δίδωμι,  ἐδίδουν,  δώσω,  ἔδωκα,  δέδωκα,

ἐδεδώκειν.

 Η  μετοχή κλίνεται  σύμφωνα με τη μετοχή  «προδούς» (  για  την

κλίση της δείτε σελίδα 19).

Κλίση 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

δίδωμι

δίδως

δίδωσι(ν)

δίδομεν

δίδοτε

διδόασι(ν)

διδῶ

διδῷς

διδῷ

διδῶμεν

διδῶτε

διδῶσι(ν)

διδοίην

διδοίης

διδοίη

διδοίημεν & διδοῖμεν

διδοίητε & διδοῖτε

διδοίησαν & διδοῖεν



δίδου

διδότω



δίδοτε

διδόντων & 

διδότωσαν

διδόναι

Μετοχή
διδούς, διδοῦσα,

διδόν

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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1.1. Τα χειλικόληκτα ρήματα (όσα δηλαδή έχουν ρηματικό χαρακτήρα π, β ή φ) σχημα-
τίζουν το μέλλοντα κι αόριστο με το χαρακτήρα –ψ.  

2.2. Τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο ενεργητικής φωνής τρέποντας το π ή β σε φ.
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πλέουσιν: δοτική  πληθυντικού,  γένους  αρσενικού,  της  μετοχής  ενεστώτα  ενερ-

γητικής φωνής, του ρήματος: πλέω.

Η μετοχή στα τρία γένη είναι: ὁ πλέων, ἡ πλέουσα, τό πλέον.

Αρχικοί χρόνοι: πλέω,  ἔπλεον,  πλεύσομαι  & πλευσοῦμαι,

ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν.

Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ

τοῦ

τῷ

τόν

(ὦ)

πλέων

πλέοντος

πλέοντι

πλέοντα

πλέων

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

πλέουσα

πλεούσης

πλεούσῃ

πλέουσαν

πλέουσα

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

πλέον

πλέοντος

πλέοντι

πλέον

πλέον

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ

τῶν

τοῖς

τούς

(ὦ)

πλέοντες

πλεόντων

πλέουσι

πλέοντας

πλέοντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

πλέουσαι

πλεουσῶν

πλεούσαις

πλεούσας

πλέουσαι

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

πλέοντα

πλεόντων

πλέουσι

πλέοντα

πλέοντα

 Το αρσενικό γένος κλίνεται όπως τα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε  –
ων, -οντος (γέρων, -οντος) αλλά σχηματίζει την κλητική όμοια με
την ονομαστική.

   Οι  τριτόκλιτες  μετοχές  σχηματίζουν  την  κλητική  του  ενικού  στο
αρσενικό (όπως και στο θηλυκό και στο ουδέτερο) όμοια με την
ονομαστική.

 Το θηλυκό γένος κλίνεται όπως τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά σε –α

(π.χ. θάλασσα, θαλάσσης).
 

ἐκεῖσε: τοπικό επίρρημα (=προς τα εκεί).

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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ἀσφάλειαν: αιτιατική  ενικού,  γένους  θηλυκού,  του  ουσιαστικού  της  α΄  κλίσης: ἡ

ασφάλεια (γεν.  τῆς ἀσφαλείας).

Το  α   της κατάληξης, αν και βραχύχρονο, διατηρείται στη γενική και

δοτική του ενικού, γιατί πριν από αυτό υπάρχει φωνήεν (καθαρό -α-).

Τα  ουσιαστικά  της  πρώτης  κλίσης  έχουν  το  καθαρό  -α-

βραχύχρονο:

1.  τα προπαροξύτονα θηλυκά σε: -εια (π.χ. ἀλήθεια)

                                                               -αια (π.χ. Φώκαια)

                                                                -οια (π.χ. ἄγνοια)

                                                                 -ια (π.χ. μαθήτρια)

2.  και τα παροξύτονα θηλυκά:: γαῖα, γραῖα, 

                                                          μαῖα, μυῖα, μοῖρα,

                                                         πεῖρα, πρῷρα,

                                                         σπεῖρα, σφαῖρα, σφῦρα

ἄλλοθι: τοπικό επίρρημα (=για άλλο μέρος).

οὔ: αρνητικό  μόριο.  Κανονικά  οὐ. Οξύνεται  εδώ,  γιατί  ακολουθεί  σημείο

στίξης (κόμμα).

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

Η παραγωγική κατάληξη –σε  δηλώνει κίνηση προς ένα τόπο.

Η παραγωγική κατάληξη –θι  δηλώνει στάση σε ένα τόπο.
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εἰδώς: ονομαστική  ενικού,  αρσενικού  γένους,  της  μετοχής  ενεστώτα,  του

ρήματος: οἶδα (=γνωρίζω).

Η μετοχή στα τρία γένη είναι: ὁ εἰδώς, ἡ εἰδυῖα, τό εἰδός.

Αρχικοί χρόνοι: οἶδα,  ᾔδειν  &  ᾔδη,  εἴσομαι  &  εἰδήσω,

ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν.

Το ρήμα οἶδα είναι ο παρακείμενος β΄ του άχρηστου ρήματος εἴδω,
έχει όμως σημασία ενεστώτα. Επίσης, ο υπερσυντέλικος  ᾔδειν έχει
σημασία  παρατατικού.  Τους  χρόνους  αόριστο,  παρακείμενο  και
υπερσυντέλικο τους δανείζεται από το ρήμα γιγνώσκω.

Κλίση 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ με σημασία ΕΝΕΣΤΩΤΑ 
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

οἶδα

οἶσθα

οἶδε

ἴσμεν

ἴστε

ἴσασι(ν)

εἰδῶ

εἰδῇς

εἰδῇ

εἰδῶμεν

εἰδῆτε

εἰδῶσι(ν)

εἰδείην

εἰδείης

εἰδείη

εἰδείημεν & εἰδεῖμεν

εἰδείητε & εἰδεῖτε

εἰδείησαν & εἰδεῖεν



ἴσθι

ἴστω



ἴστε

ἴστων & ἴστωσαν

εἰδέναι

Μετοχή
εἰδώς    

εἰδυῖα    εἰδός

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ με
σημασία ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ

ᾔδειν

ᾔδεις

ᾔδει

ᾔδεμεν

ᾔδετε

ᾔδεσαν

&  ᾔδη

&  ᾔδησθα

&  ᾔδειν

&  ᾖσμεν

&  ᾖστε

&  ᾖσαν

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα

οὐ       μπροστά από λέξη που αρχίζει από σύμφωνο.

οὐκ     μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν που παίρνει ψιλή.

οὐχ     μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν που δασύνεται.

οὔ       όταν έπεται (ακολουθεί) σημείο στίξης.

σημείωσησημείωσησημείωσησημείωση
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Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ

τοῦ

τῷ

τόν

(ὦ)

εἰδώς

εἰδότος

εἰδότι

εἰδότα

εἰδώς

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

εἰδυῖα

εἰδυίας

εἰδυίᾳ

εἰδυῖαν

εἰδυῖα

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

εἰδός

εἰδότος

εἰδότι

εἰδός

εἰδός

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ

τῶν

τοῖς

τούς

(ὦ)

εἰδότες

εἰδότων

εἰδόσι

εἰδότας

εἰδότες

αἱ

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

εἰδυῖαι

εἰδυιῶν

εἰδυίαις

εἰδυίας

εἰδυῖαι

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

εἰδότα

εἰδότων

εἰδόσι

εἰδότα

εἰδότα

πλείους: ονομαστική πληθυντικού, γένους αρσενικού, συγκριτικού βαθμού, του

ανώμαλου επιθέτου: ὁ πολύς, ἡ πολλή, τό πολύ.

Παραθετικά του επιρρήματος

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός

πολύς, πολλή, πολύ ὁ, ἡ πλείων (& πλέων), τό

πλέον

ὁ πλεῖστος, -η, -ον

1. Να θυμάστε ότι  τα  συγκριτικά σε –ίων,  -ιον  είναι  δικατάληκτα
επίθετα της γ΄ κλίσης. Στη δοτική ενικού στο αρσενικό και θηλυκό
και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού και στα τρία
γένη εμφανίζουν παράλληλους τύπους κατά την κλίση τους.

2. Το  επίθετο  ὁ,  ἡ  πλείων  (τοῦ/τῆς  πλείονος) στο  αρσενικό  και
θηλυκό κλίνεται και κατά το θέμα  πλει-,  αλλά και κατά το θέμα
πλε- (ὁ, ἡ πλέων, τοῦ/τῆς πλέονος).  Το ουδέτερο σχηματίζεται
ως εξής: τό πλέον, γεν.  τοῦ πλέονος & πλείονος. Οι παράλληλοι
τύποι και στα τρία γένη του συγκριτικού επιθέτου σχηματίζονται
από το θέμα πλει-.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ,      ἡ  

τοῦ,  τῆς

τῷ,    τῇ

τόν,  τήν

    (ὦ)

πλείων 

πλείονος

πλείονι

πλείονα

πλεῖον

(πλέων)

(πλέονος)

(πλέονα), πλείω

(πλέονα), πλείω

(πλέον)

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

πλέον

πλέονος (πλείονος)

πλέονι (πλείονι)

πλέον

πλέον

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ,       αἱ

τῶν

τοῖς, ταῖς

τούς, τάς

(ὦ)

πλείονες

πλειόνων

πλείοσι

πλείονας

πλείονες

(πλέονες), πλείους

(πλεόνων)

(πλέοσι)

(πλέονας), πλείους

(πλέονες), πλείους

τά 

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

πλέονα (πλείονα), πλείω

πλεόνων (πλειόνων) πλέοσι

(πλείοσι)

πλέονα (πλείονα), πλείω

πλέονα (πλείονα), πλείω

συλλεγῶσιν: γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο,  υποτακτικής  παθητικού  αορίστου  β΄,  του

ρήματος: συλλέγομαι (=συγκεντρώνομαι).

Αρχικοί χρόνοι: συλλέγομαι,  συνελεγόμην,  συλλέξομαι  /

συλλεγήσομαι  (παθ.), συνελεξάμην  /  συ-

νελέγην  (παθ.), συνείλεγμαι,  συνειλέγ-

μην.

Το ρήμα είναι σύνθετο (σύν + λέγομαι), γι’ αυτό παίρνει εσωτερική
αύξηση. Κατά τη σύνθεση το –ν της πρόθεσης τρέπεται σε –λ κι έτσι
προκύπτει ο τύπος συλλέγομαι. Το ν όμως διατηρείται όταν ακολου-
θεί φωνήεν (συνελεγόμην).

Το ρήμα στην παθητική φωνή σχηματίζει και μέλλοντα και αόριστο β’.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Το ρήμα σχηματίζει παθητικό μέλλοντα και παθητικό αόριστο με το χρονικό πρόσ-

φυμα η – αντί  θη- (χωρίς το σύμφωνο θ δηλαδή). Ο παθητικός μέλλοντας και ο παθητικός

αόριστος, που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο, λέγονται παθητικός μέλλοντας β΄ και

παθητικός αόριστος β΄. Οι δεύτεροι αυτοί παθητικοί χρόνοι κλίνονται ακριβώς όπως και

οι πρώτοι, αλλά  στο β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ μένει

αμετάβλητη η αρχική κατάληξη –θι.
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Κλίση 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

συνελέγην

συνελέγης

συνελέγη

συνελέγημεν

συνελέγητε

συνελέγησαν

συλλεγῶ

συλλεγῇς

συλλεγῇ

συλλεγῶμεν

συλλεγῆτε

συλλεγῶσι(ν)

συλλεγείην

συλλεγείης

συλλεγείη

συλλεγείημεν & 

συλλεγεῖμεν

συλλεγείητε & 

συλλεγεῖτε

συλλεγείησαν & 

συλλεγεῖεν



συλλέγηθι

συλλεγήτω



συλλέγητε

συλλεγέντων & 

συλλεγήτωσαν

συλλεγῆναι

Μετοχή
συλλεγείς

συλλεγεῖσα

συλλεγέν

τό ἄστυ: αιτιατική  ενικού,  του  ουσιαστικού  της  γ΄  κλίσης: τό  ἄστυ (γεν. τοῦ

ἄστεως).

Κλίση 

       Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

ἄστυ

ἄστεως

ἄστει

ἄστυ

ἄστυ

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

ἄστη

ἄστεων

ἄστεσι

ἄστη

ἄστη

Το ουσιαστικό έχει δύο θέματα: ἀστυ- και  ἀστε-. Στο θέμα ἀστε- ο
χαρακτήρας –ε– συναιρείται με το ακόλουθο φωνήεν (τῷ ἄστε-ι  
ἄστει).

Στη  γενική  ενικού  και  πληθυντικού  τονίζεται  στην  προπαραλή-

γουσα παρά  τον  κανόνα  (δηλαδή  όταν  η  λήγουσα  είναι  μακρά,  η

προπαραλήγουσα δεν τονίζεται).

τόν Πειραιᾶ: αιτιατική ενικού, του ουσιαστικού της γ΄ κλίσης: ὁ Πειραιεύς. 

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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1. Τα τριτόκλιτα φωνηεντόληκτα σε –εύς σχηματίζουν τη γενική

ενικού σε –ως και την αιτιατική πληθυντικού σε –ας.

2. Όσα πριν την κατάληξη  –εύς έχουν φωνήεν στη γενική και

αιτιατική ενικού & πληθυντικού αριθμού,  συναιρούν το –ε- με το

ακόλουθο ω και α, π.χ. (ἁλιεύς) τοῦ ἁλιέως  και ἁλιῶς

 τόν ἁλιέα    και ἁλιᾶ

 τῶν ἁλιέων και ἁλιῶν

 τούς ἁλιέας και ἁλιᾶς

3. Η κλητική ενικού σχηματίζεται  από το θέμα μόνο (Πειραιευ-)

χωρίς κατάληξη και παίρνει περισπωμένη.

ὁ     Πειραιεύς

τοῦ Πειραιῶς

τῷ  Πειραιεῖ

τόν Πειραιᾶ

(ὦ)  Πειραιεῦ

4. Το όνομα Πειραιεύς δεν έχει, ως τοπωνύμιο, πληθυντικό.

θᾶττον: επίρρημα συγκριτικού βαθμού, του επιθέτου: ταχύς, ταχεῖα, ταχύ.

Παραθετικά του επιθέτου

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός

ταχύς, -εῖα, -ύ ὁ, ἡ θάττων, τό θᾶττον τάχιστος, -η, -ον

Παραθετικά του επιρρήματος

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός

ταχέως & ταχύ θᾶττον τάχιστα

τῶν ἐπιτηδείων: γενική πληθυντικού, γένους ουδετέρου, του ουσιαστικού της β΄ κλίσης: τά

ἐπιτήδεια [= τα τρόφιμα].
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Το  ουσιαστικό  έχει  σχηματιστεί  από  το  ουδέτερο  γένος  του  δευτερόκλιτου  επιθέτου:  ὁ

ἐπιτήδειος, ἡ ἐπιτηδεία, τό ἐπιτήδειον (=κατάλληλος, χρήσιμος). Το ουσιαστικό χρησιμοποιείται

μόνο στον πληθυντικό: τά ἐπιτήδεια.
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ἔνδειαν: αιτιατική  ενικού,  γένους  θηλυκού,  του  ουσιαστικού  της  α΄  κλίσης:  ἡ

ἔνδεια (γεν.  τῆς ἐνδείας) (=στέρηση, έλλειψη).

ἔσεσθαι: απαρέμφατο μέλλοντα, του ρήματος: εἰμί (=είμαι, υπάρχω).

Αρχικοί χρόνοι: εἰμί,  ἦν  (ἦ),  ἔσομαι,  ἐγενόμην,  γέγονα,

ἐγενόνειν.

καταλιπών: ονομαστική  ενικού,  αρσενικού  γένους,  της  μετοχής  αορίστου  β΄,

ενεργητικής φωνής του ρήματος: καταλείπω (=αφήνω, εγκαταλείπω).

Η μετοχή αορίστου β΄  και  στα τρία γένη:   καταλιπών,  καταλιποῦσα,

καταλιπόν.

Αρχικοί χρόνοι: καταλείπω, κατέλειπον, καταλείψω, κατέ-

λειψα / κατέλιπον (αόρ. β΄), καταλέλοιπα,

κατελελοίπειν.

Το ρήμα είναι σύνθετο (κατά + λείπω)  και παίρνει εσωτερική αύξηση.

Το ρήμα σχηματίζει τον αόριστο β’ με θέμα λιπ-.

Κλίση 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο

κατέλιπον

κατέλιπες

κατέλιπε

κατελίπομεν

κατελίπετε

κατέλιπον

καταλίπω

καταλίπῃς

καταλίπῃ

καταλίπωμεν

καταλίπητε

καταλίπωσι(ν)

καταλίποιμι

καταλίποις

καταλίποι

καταλίποιμεν

καταλίποιτε

καταλίποιεν



κατάλιπε

καταλιπέτω



καταλίπετε

καταλιπόντων

καταλιπεῖν

Μετοχή
καταλιπών 

καταλιποῦσα 

καταλιπόν
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Σθενέλαον: αιτιατική ενικού, γένους αρσενικού, του κύριου ονόματος της β΄ κλίσης: ὁ

Σθενέλαος (γεν. τοῦ Σθενελάου).

ἁρμοστήν: αιτιατική  ενικού,  γένους  αρσενικού,  του  ουσιαστικού  της  α΄  κλίσης: ὁ

ἁρμοστής (γεν. τοῦ ἁρμοστοῦ).

Λάκωνα: αιτιατική  ενικού,  γένους  αρσενικού,  του  ουσιαστικού  της  γ΄  κλίσης: ὁ

Λάκων (γεν. τοῦ Λάκωνος).
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 Το απαρέμφατο του ενεργητικού αορίστου β΄(απλό και σύνθετο) τονίζεται πάντα στη λήγουσα.

 Η μετοχή, όταν είναι σύνθετη, τονίζεται εκεί που τονίζεται όταν είναι απλή, δηλαδή το αρσενικό και 

ουδέτερο γένος στη λήγουσα και το θηλυκό στην παραλήγουσα.

π.χ. ὁ λιπών, ἡ λιποῦσα, τό λιπόν (απλή) &  ὁ καταλιπών, ἡ καταλιποῦσα, τό καταλιπόν (σύνθετη)

 Ο τόνος στο β΄ ενικό της προστακτικής ανεβαίνει όταν το ρήμα είναι σύνθετο.

π.χ. κατάλιπε (σύνθετο) & λίπε (απλό)

Η κλητική του ενικού σχηματίζεται σε α   ὦ ἁρμοστά.

Από τα πρωτόκλιτα αρσενικά σε –ης σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε –α και όχι σε –η:

1) τα εθνικά: ὦ Σκύθα

2) όσα λήγουν σε –της: ὦ ἁρμοστά

3) τα σύνθετα (με β΄ συνθετικό ρήμα) σε –άρχης, -μέτρης, -τρίβης, -πώλης, -ώνης, -λάτρης 

κ.ά.:  π.χ. ὦ γυμνασιάρχα

Σε αυτή την κατηγορία ουσιαστικών γ΄ κλίσης, τα εθνικά ονόματα σε –ων, που είναι 

παροξύτονα, σχηματίζουν όλες τις πτώσεις με ένα θέμα:

ὁ      Λάκων οἱ      Λάκωνες

τοῦ  Λάκωνος τῶν  Λακώνων

τῷ   Λάκωνι τοῖς  Λάκωσι

τόν Λάκωνα τούς Λάκωνας

(ὦ)  Λάκων (ὦ)    Λάκωνες
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ἀποπλεύσας: ονομαστική ενικού, γένους αρσενικού, της μετοχής αορίστου, ενεργητικής

φωνής, του ρήματος: ἀποπλέω (=πλέω προς).

Η μετοχή στα τρία γένη είναι:  ὁ  ἀποπλεύσας, ἡ ἀποπλεύσασα, τό ἀπο-

πλεῦσαν.

Αρχικοί χρόνοι: ἀποπλέω, ἀπέπλεον, ἀποπλεύσομαι & ἀπο-

πλευσοῦμαι,  ἀπέπλευσα,  ἀποπέπλευκα,

ἀπεπεπλεύκειν.

Για το ρήμα πλέω βλέπε σελ. 15.
Το  ρήμα  είναι  σύνθετο  (ἀπό  +  πλέω),  γι’αυτό  παίρνει  εσωτερική
αύξηση.

Κλίση 

       Ενικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ὁ

τοῦ

τῷ

τόν

(ὦ)

ἀποπλεύσας

ἀποπλεύσαντος

ἀποπλεύσαντι

ἀποπλεύσαντα

ἀποπλεύσας

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

ἀποπλεύσασα

ἀποπλευσάσης

ἀποπλευσάσῃ

ἀποπλεύσασαν

ἀποπλεύσασα

τό

τοῦ

τῷ

τό

(ὦ)

ἀποπλεῦσαν

ἀποπλεύσαντος

ἀποπλεύσαντι

ἀποπλεῦσαν

ἀποπλεῦσαν

       Πληθυντικός αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

οἱ

τῶν

τοῖς

τούς

(ὦ)

ἀποπλεύσαντες

ἀποπλευσάντων

ἀποπλεύσασι

ἀποπλεύσαντας

ἀποπλεύσαντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

ἀποπλεύσασαι

ἀποπλευσασῶν

ἀποπλευσάσαις

ἀποπλευσάσας

ἀποπλεύσασαι

τά

τῶν

τοῖς

τά

(ὦ)

ἀποπλεύσαντα

ἀποπλευσάντων

ἀποπλεύσασι

ἀποπλεύσαντα

ἀποπλεύσαντα

τάς ναῦς: αιτιατική πληθυντικού, γένους θηλυκού, του μεταπλαστού ουσιαστικού της

γ΄ κλίσης: ἡ ναῦς.
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Κλίση 

      Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

ἡ

τῆς

τῇ

τήν

(ὦ)

ναῦς

νεώς

νηί

ναῦν

ναῦ

αἱ 

τῶν

ταῖς

τάς

(ὦ)

νῆες

νεῶν

ναυσί

ναῦς

νῆες

ἐπεσκεύαζεν:

γ΄ ενικό πρόσωπο, οριστικής παρατατικού, ενεργητικής φωνής του ρήμα-

τος: ἐπισκευάζω  (=διορθώνω).

Αρχικοί χρόνοι: ἐπισκευάζω,  ἐπεσκεύαζον,  ἐπισκευάσω,

ἐπεσκεύασα, ἐπεσκεύακα, ἐπεσκευάκειν.

Το ρήμα είναι σύνθετο ( ἐπί + σκευάζω), γι’ αυτό παίρνει εσωτερική
αύξηση.

Ο παρακείμενος παίρνει ως αναδιπλασιασμό τη συλλαβική αύξηση ἐ-

(ἐσκεύακα), γιατί το ρήμα σκευάζω αρχίζει από δύο σύμφωνα, χωρίς
όμως το πρώτο να είναι άφωνο (κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ) και το δεύτερο
ένρινο ή υγρό (λ,  ρ, μ,  ν) ώστε να έχει  αναδιπλασιασμό του 1ου
συμφώνου (π.χ. πλέω → πέπλευκα, ενώ σκευάζω → ἐσκεύακα)

Ενεστώτας καθίσταται πλεῖ

Παρατατικός καθίστατο ἔπλει

Μέλλοντας καταστήσεται & κατασταθήσεται πλεύσεται/πλευσεῖται

Αόριστος κατεστήσατο /κατέστη /κατεστάθη ἔπλευσε(ν)

Παρακείμενος καθέστηκε πέπλευκε

Υπερσυντέλικος καθειστήκει & καθεστήκει ἐπεπλεύκει

Ενεστώτας ὑποδέχονται ἀφιέντες προδίδοντες

Παρατατικός ὑπεδέχοντο  

Μέλλοντας ὑποδέξονται/υποδεχθήσονται ἀφήσοντες προδώσοντες

Αόριστος ὑπεδέξαντο/ὑπεδέχθησαν ἀφέντες προδόντες

Παρακείμενος ὑποδεδεγμένοι εἰσί(ν) ἀφεικότες προδεδωκότες

Υπερσυντέλικος ὑποδεδεγμένοι ἦσαν  

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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Ενεστώτας φεύγουσι(ν) γίγνονται ὁρῷ/ὁρῴη

Παρατατικός ἔφευγον ἐγίγνοντο 

Μέλλοντας φεύξονται/φευξοῦνται γενήσονται/γενηθήσονται ὄψοιτο

Αόριστος ἔφυγον ἐγένοντο/ἐγενήθησαν ἴδοι

Παρακείμενος πεφεύγασι(ν) γεγόνασι/γεγένηνται ἑορακώς εἴη & 

ἑωρακώς εἴη

Υπερσυντέλικος ἐπεφεύγεσαν ἐγεγόνεσαν/ἐγεγένηντο 

Ενεστώτας ἀποπέμπει διδούς πλέουσι(ν)

Παρατατικός ἀπέπεμπε  

Μέλλοντας ἀποπέμψει δώσων πλευσομένοις/πλευσουμένοις

Αόριστος ἀπέπεμψε δούς πλεύσασι(ν)

Παρακείμενος ἀποπέπομφε δεδωκώς πεπλευκόσι(ν)

Υπερσυντέλικος ἀπεπεπόμφει  

Ενεστώτας εἰδώς συλλέγωνται εἶναι

Παρατατικός   

Μέλλοντας εἰσόμενος & εἰδήσων συλλέξωνται ἔσεσθαι

Αόριστος γνούς συλλεχθῶσι(ν)/ 

συλλεγῶσι(ν)

γενέσθαι

Παρακείμενος ἐγνωκώς συνειλεγμένοι ὦσι(ν) γεγονέναι

Υπερσυντέλικος   

Ενεστώτας καταλείπων ἀποπλέων ἐπισκευάζει

Παρατατικός   ἐπεσκεύαζε(ν)

Μέλλοντας καταλείψων ἀποπλευσόμενος/ἀποπλευσούμενος ἐπισκευάσει

Αόριστος καταλείψας / 

καταλιπών

ἀποπλεύσας ἐπεσκεύασε

Παρακείμενος καταλελοιπώς ἀποπεπλευκώς ἐπεσκεύακε

Υπερσυντέλικος   ἐπεσκευάκει

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

κατεστήσατο καταστήσηται καταστήσαιτο καταστησάσθω καταστήσασθαι καταστησάμενος, 

-μένη, -μενον

ἔφυγον φύγωσι(ν) φύγοιεν φυγόντων & 

φυγέτωσαν

φυγεῖν φυγών, οῦσα, -όν

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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ἐγένοντο γένωνται γένοιντο γενέσθων & 

γενέσθωσαν

γενέσθαι γενόμενος, -μένη, 

-μενον

εἶδε ἴδῃ ἴδοι ἰδέτω ἰδεῖν ἰδών, -οῦσα, -όν

συνελέγησαν συλλεγῶσιν συλλεγεῖεν συλλεγέντων & 

συλλεγήτωσαν

συλλεγῆναι συλλεγείς, -εῖσα, -έν

1. Ἐπεί δέ τά ἐν τῇ Λαμψάκῳ (πράγματα) κατεστήσατο:   δευτερεύουσα χρονική πρόταση.

Εισάγεται  με το χρονικό σύνδεσμο  ἐπεί και  εκφέρεται  με οριστική (κατεστήσατο),  γιατί

εκφράζει πραγματικό γεγονός.

κατεστήσατο = ρήμα,

(Λύσανδρος) = εννοούμενο υποκείμενο στο ρήμα,

ἐν τῇ Λαμψάκῳ = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο, 

(τά πράγματα) = εννοούμενο αντικείμενο του ρήματος.

                                              κατεστήσατο

(Λύσανδρος)                                     ἐν τῇ Λαμψάκῳ

              (τά πράγματα)

2. ἔπλει ἐπί τό Βυζάντιον καί Καλχηδόνα:   κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται  με οριστική

(ἔπλει), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

ἔπλει = ρήμα,

(Λύσανδρος) = εννοούμενο υποκείμενο στο ρήμα,

ἐπί  τό Βυζάντιον καί  Καλχηδόνα =  εμπρόθετος  προσδιορισμός που δηλώνει  εχθρική

κατεύθυνση. 

    ἔπλει

(Λύσανδρος)                                     ἐπί τό Βυζάντιον καί Καλχηδόνα

              

3. οἱ δ’ αὐτόν ὑπεδέχοντο, τούς τῶν Ἀθηναίων φρουρούς ὑποσπόνδους ἀφέντες:  κύρια

πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται με οριστική (ὑπεδέχοντο), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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ὑπεδέχοντο = ρήμα,

οἱ δέ = υποκείμενο στο ρήμα,

αὐτόν = αντικείμενο στο ρήμα,

ἀφέντες = χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος (αφού το υποκεί-

μενο της  μετοχής  είναι  «οἱ  δέ»,  που  είναι  και  υποκείμενο του  ρήματος).  Η

μετοχή δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με αυτό που δηλώνει το ρήμα,

τούς φρουρούς = αντικείμενο στη μετοχή,

τῶν Ἀθηναίων = γενική κτητική στο «φρουρούς»,  

τούς τῶν Ἀθηναίων = επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη «φρουρούς»,

ὑποσπόνδους = επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου από τη μετοχή  «ἀφέντες»

στο αντικείμενο αυτής (τούς φρουρούς).

  

  ὑπεδέχοντο

οἱ δέ                                     αὐτόν

                                           

 ἀφέντες

τούς φρουρούς

       τῶν Ἀθηναίων

ὑποσπόνδους

     

4. οἱ δέ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τό Βυζάντιον τότε μέν ἔφυγον εἰς τόν Πόντον, ὕστερον δ’

εἰς Ἀθήνας:   κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται  με οριστική (ἔφυγον),  γιατί  δηλώνει το

πραγματικό.

ἔφυγον = ρήμα,

οἱ προδόντες = υποκείμενο στο ρήμα, επιθετική/αναφορική μετοχή,

τό Βυζάντιον = άμεσο αντικείμενο στη μετοχή,

Ἀλκιβιάδῃ = έμμεσο αντικείμενο στη μετοχή,

τότε  = επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο,
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  Το επιρρηματικό κατηγορούμενο 

 έχει επιρρηματική σημασία

 είναι πάντα επίθετο

 τίθεται σχεδόν με κάθε ρήμα (κυρίως με ρήματα κίνησης σημαντικά),

 δηλώνει τρόπο, τόπο, χρόνο, τάξη/σειρά, σκοπό.
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ὕστερον  =επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο,

εἰς τόν Πόντον = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο,

εἰς Ἀθήνας = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο.

             ἔφυγον

  ὕστερον             εἰς Ἀθήνας                              

οἱ προδόντες        τότε         εἰς τόν Πόντον 

   τό Βυζάντιον           Ἀλκιβιάδῃ

                                           

ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας: κανονικά η πρόταση είναι ελλειπτική, καθώς

απουσιάζει από αυτήν το ρήμα. Μπορούμε να

εννοήσουμε  ως  ρήμα της  πρότασης  το  ἦλ-

θον.

ὕστερον δ’εἰς Ἀθήνας ἦλθον: κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται με

οριστική (ἦλθον), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

ἦλθον = ρήμα,

(οἱ προδόντες)  = εννοούμενο υποκείμενο στο ρήμα,

εἰς  Ἀθήνας =  εμπρόθετος  προσδιορισμός  που  δηλώνει  κίνηση  σε

τόπο,

ὕστερον = επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου

ἦλθον

                  (οἱ προδόντες)       εἰς Ἀθήνας           ὕστερον

5. καί ἐγένοντο Ἀθηναῖοι:  κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται με οριστική (ἐγένοντο), γιατί

δηλώνει το πραγματικό.

ἐγένοντο = ρήμα,

(οἱ προδόντες) = εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος,
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προδίδωμί τινί τι.

Το ρήμα είναι δίπτωτο. Συντάσσεται με δύο αντικείμενα, το ένα σε αιτιατική (άμεσο) και

το άλλο σε δοτική (έμμεσο).

σημείωσησημείωσησημείωσησημείωση
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Ἀθηναῖοι  = κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος, γιατί υπάρχει  το συνδετικό

ρήμα «ἐγένοντο» (γίγνομαι).

             ἐγένοντο

(οἱ προδόντες )                 Ἀθηναῖοι 

            

6. Λύσανδρος δέ τούς τε φρουρούς τῶν Ἀθηναίων ἀπέπεμπεν εἰς τάς Ἀθήνας,  διδούς

ἐκεῖσε  μόνον  πλέουσιν  ἀσφάλειαν,  ἄλλοθι  δ’οὔ,  εἰδώς:  κύρια  πρόταση  κρίσεως.

Εκφέρεται με οριστική (ἀπέπεμπεν), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

ἀπέπεμπεν = ρήμα,

Λύσανδρος = υποκείμενο του ρήματος,

τούς φρουρούς  = αντικείμενο στο ρήμα,

τῶν Ἀθηναίων =γενική κτητική στη λέξη «φρουρούς», 

εἰς τάς Ἀθήνας  = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο,

διδούς = τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος. Δηλαδή μετοχή και

ρήμα έχουν το ίδιο υποκείμενο, τη λέξη «Λύσανδρος»,

ἀσφάλειαν = άμεσο αντικείμενο στη μετοχή «διδούς», 

(τοῖς) πλέουσιν =  έμμεσο αντικείμενο στη μετοχή «διδούς». Η μετοχή είναι αναφορικοϋ-

ποθετική (οἷς πλέοιεν ή οἷς ἄν πλέωσιν).

ἐκεῖσε = επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο,

ἄλλοθι  =επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο,

μόνον =επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το ποσό στο «ἐκεῖσε»,

εἰδώς = αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος. Δηλαδή ρήμα και

μετοχή έχουν το ίδιο υποκείμενο, τη λέξη «Λύσανδρος».

           ἀπέπεμπεν

     Λύσανδρος                          τούς φρουρούς

                  διδούς                      (οὐ διδούς)                 τῶν Ἀθηναίων

ἀσφάλειαν   (τοῖς) πλέουσιν      (ἀσφάλειαν)             εἰδώς

                            ἐκεῖσε                                (τοῖς) πλέουσιν

                             μόνον                                        ἄλλοθι

            

7. καί εἰ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον:  δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (με υποθετική

όμως απόχρωση). Εισάγεται με το εἴ τινά που (εἰ τίς που  αν κάποιος κάπου) και εκφέρεται

με επαναληπτική ευκτική (ἴδοι).
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Ο υποθετικός λόγος έχει την εξής μορφή:

Υπόθεση υποθετικού λόγου Απόδοση υποθετικού λόγου
εἰ ἴδοι

(εἰ +ευκτική





ἀπέπεμπεν

οριστική) 

δηλώνει αόριστη επανάληψη στο

παρελθόν

Η  αναφορική  πρόταση  (που  έχει  όμως  και  υποθετική  απόχρωση)

χρησιμεύει  και  ως  δεύτερο  συμπλήρωμα στο  ἀπέπεμπεν   ἀπέπε-

μπεν φρουρούς καί εἰ τινά που ἄλλον ἴδοι. Η αναφορική αυτή πρό-

ταση ( με υποθετική απόχρωση) συνδέεται παρατακτικά (τε-καί) με το

προηγούμενο  αντικείμενο  του  ρήματος  ἀπέπεμπεν (τη  λέξη  φρου-

ρούς)˙  επομένως  κατέχει  και  αυτή  θέση  αντικειμένου  στο  ρήμα

ἀπέπεμπεν.

ἴδοι = ρήμα,

(Λύσανδρος) = υποκείμενο του ρήματος,

Ἀθηναῖον  = αντικείμενο στο ρήμα,

ἄλλον = επιθετικό προσδιορισμός στη λέξη «Ἀθηναῖον», 

τινά = επιθετικός προσδιορισμός στο ονοματικό σύνολο «ἄλλον Ἀθηναῖον», 

που = επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο.
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Αναφορικές-υποθετικές  ονομάζονται  οι  αναφορικές  προτάσεις  που  εκφράζουν  υπόθεση.

Αναφέρονται  σε αόριστο πρόσωπο ή  πράγμα ή έννοια  και  αντιστοιχούν με υποθετικές  προ-

τάσεις (ή υποθετικές μετοχές). Εκφέρονται με τις ίδιες εγκλίσεις που εκφέρονται και οι υποθετι-

κές προτάσεις.

α.  με οριστική  όταν εκφράζουν κάτι το πραγματικό ή όχι (το αντίθετο του πραγματικού).

β.  με  υποτακτική και το αοριστολογικό ἄν  όταν εκφράζουν το προσδοκώμενο ή την αόρι-

στη επανάληψη στο παρόν και μέλλον.

γ.  με ευκτική (χωρίς το ἄν)  όταν εκφράζουν ή την απλή σκέψη του λέγοντος ή την αόριστη

επανάληψη στο παρελθόν.

Συνήθως εισάγονται με το: εἴ τις     (=αν κάποιος)

    ἄν τις   (=αν κάποιος)

    εἴ που   (=αν κάπου)

    ἄν που (ἄν ποι, ἄν πῃ  (=αν κάπου)

Δηλαδή η αναφορική λέξη ισοδυναμεί και μεταφράζεται με υποθετικό σύνδεσμο και αντίστοιχη

αόριστη αντωνυμία ή επίρρημα:

(ὅς       εἴ τις

ὅπου   εἴ που)
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8. ὅσῳ  ἄν  πλείους  συλλεγῶσιν  εἰς  τό  ἄστυ  καί  τόν Πειραιᾶ:  δευτερεύουσα  αναφορική

παραβολική  πρόταση.  Εκφράζει  το  ποσό.  Εισάγεται  με  το  ὅσῳ  και  εκφέρεται  με

αοριστολογική υποτακτική (ἄν συλλεγῶσιν), επειδή το περιεχόμενό της είναι υποτιθέμενο

ή δυνατό.

Η  αναφορική παραβολική πρόταση μπορεί  να χαρακτηριστεί  και  ως

αναφορική-υποθετική, γιατί εκφέρεται με αοριστολογική υποτακτική.

Προσέξτε επίσης:

Στην  πρόταση  υπάρχει  το  πρώτο  μέλος  του  παραβολικού  ζεύγους

ὅσῳ. Το  δεύτερο  μέλος  του  παραβολικού  ζεύγους  (τοσούτῳ)

εννοείται στην ειδική πρόταση (ὅτι τοσούτῳ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων

ἔνδειαν ἔσεσθαι).

(ἄν) συλλεγῶσιν = ρήμα,

πλείους = υποκείμενο του ρήματος,

ὅσῳ  = δοτική του ποσού ή του μέτρου στο «πλείους»,

εἰς τό ἄστυ καί (εἰς) τόν Πειραιᾶ = εμπρόθετοι προσδιορισμοί που δηλώνουν τόπο. 

        (ἄν) συλλεγῶσιν

πλείους                     εἰς τό ἄστυ καί τόν Πειραιᾶ

ὅσῳ

            

           (ἄν) συλλεγῶσιν = ρήμα,
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Αναφορικές παραβολικές ή συγκριτικές ή παρομοιαστικές ονομάζονται οι προτάσεις εκείνες,

το νόημα των οποίων παραβάλλεται  ή συγκρίνεται  με το νόημα της κύριας πρότασης  και

διαπιστώνεται  μεταξύ  αυτών  ομοιότητα  ως  προς  τις  έννοιες  του  ποσού  (ποσότητας),  της

ποιότητας και του τρόπου

 Εισάγονται  με:   1) τις  αναφορικές αντωνυμίες  οἷος,  ὁποῖος   οι  οποίες  δηλώνουν

ποιότητα.

2)  τις  αναφορικές αντωνυμίες  και  επιρρήματα ὅσος,  ὁπόσος,  ὅσῳ,

ὅσον που δηλώνουν ποσότητα,

και με τις ἡλίκος, ὁπηλίκος, που δηλώνουν ηλικία ή ποσό,

3)  με  τα  αναφορικά  επιρρήματα  ὡς,  ὥσπερ,  ὅπως,  ᾗ,  ᾗπερ (=όπως

ακριβώς)  που δηλώνουν τον τρόπο.

 Εκφέρονται με: 1) απλή οριστική   όταν το περιεχόμενο αυτών θεωρείται πραγματικό,

2)  υποτακτική + ἄν

ή ευκτική + ἄν (ή χωρίς το ἄν)

ή δυνητική οριστική  [οριστική ιστορικού χρόνου +ἄν (Παρατατικός,

Αόριστος,  Υπερσυντέλικος)]   όταν  το  περιεχόμενο  αυτών  είναι

υποτιθέμενο  ή  δυνατό (όπως  συμβαίνει  και  με  τις  υποθετικές

προτάσεις).
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πλείους = υποκείμενο του ρήματος,

ὅσῳ  = δοτική του ποσού ή του μέτρου στο «πλείους»,

εἰς τό ἄστυ καί (εἰς) τόν Πειραιᾶ = εμπρόθετοι προσδιορισμοί που δηλώνουν τόπο. 

(ἄν) συλλεγῶσιν

 πλείους      εἰς τό ἄστυ καί τόν Πειραιᾶ

 ὅσῳ

9. ὅτι θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση.

Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι. Η ειδική πρόταση εξαρτάται από τη μετοχή εἰδώς και

αποτελεί αντικείμενο σ’αυτήν.

 Στην πρόταση υπάρχει ανακολουθία, γιατί το ρήμα που κανονικά

έπρεπε  να  ακολουθεί  τον  ειδικό  σύνδεσμο ὅτι έχει  αντικατα-

σταθεί από απαρέμφατο.  Κανονικά έπρεπε να υπάρχει  το ρήμα

ἔσοιτο (ευκτική μέλλοντα) ή ἔσται (οριστική μέλλοντα) και όχι το

απαρέμφατο ἔσεσθαι. Στην πρόταση αυτή έχουμε συμφυρμό δύο

συντάξεων:

 εἰδώς ὅτι ... ἔσεσθαι  απαρέμφατο

 εἰδώς ὅτι ... ἔσοιτο  ευκτική πλαγίου λόγου

 Στην πρόταση έχουμε σχήμα ανακολουθίας, γιατί η λέξη ἔσεσθαι

μέσα στην πρόταση δεν ακολουθεί,  από συντακτική  άποψη,  το

προηγούμενό της ὅτι. Η συντακτική συνέχεια του λόγου λησμο-

νείται  από τον ιστορικό,  με  αποτέλεσμα να γίνεται ανακόλου-

θος. 
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Η δοτική του ποσού (ή του μέτρου ή της διαφοράς) δηλώνει ποσό, μέτρο ή διαφορά και τίθεται

με επίθετα ή επιρρήματα ή ρήματα που έχουν παραθετική σημασία.

Η  έννοια  των  συγκριτικών επιτείνεται  με  τα  ποσοτικά  επιρρήματα (π.χ.  πολλῷ,  ὀλίγῳ).  Η

δοτική  ὅσῳ χρησιμοποιείται στην πρόταση επιρρηματικά, δηλώνει το ποσό και προσδιορίζει το

συγκριτικό πλείους επιτείνοντας τη σημασία του.
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εἰδώς

Λύσανδρος                      ὅτι (τοσούτῳ) θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι

ἔσεσθαι = απαρέμφατο σε θέση ρήματος,

ἔνδειαν = υποκείμενο στο απαρέμφατο. Έχουμε ετεροπροσωπία, γιατί το υποκείμενο του

απαρεμφάτου (ἔνδειαν)  δεν είναι και υποκείμενο της μετοχής  «εἰδώς»,  από

την οποία εξαρτάται η ειδική πρόταση (Λύσανδρος =υποκείμενο της μετοχής),

τῶν ἐπιτηδείων = γενική αντικειμενική στο «ἔνδειαν»,

θᾶττον= επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου,

(τοσούτῳ) = εννοείται ως δεύτερο μέλος του παραβολικού ζεύγους «ὅσῳ  τοσούτῳ»:

δοτική του ποσού στο «θᾶττον».

ἔσεσθαι

              ἔνδειαν             θᾶττον

       τῶν ἐπιτηδείων        τοσούτῳ

            

10. Καταλιπών  δέ  Βυζαντίου  καί  Καλχηδόνος  Σθενέλαον  ἁρμοστήν  Λάκωνα,  αὐτός

ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τάς ναῦς ἐπεσκεύαζεν: κύρια πρόταση κρίσεως.  Εκφέρεται με

οριστική (ἐπεσκεύαζεν), γιατί δηλώνει το πραγματικό.

ἐπεσκεύαζεν = ρήμα,

αὐτός = κατηγορηματικός προσδιορισμός σε θέση υποκειμένου στο ρήμα, 

τάς ναῦς  = αντικείμενο στο ρήμα,

ἀποπλεύσας  =  χρονική  μετοχή,  συνημμένη  στο  υποκείμενο  του  ρήματος.  Δηλαδή

υποκείμενο  μετοχής  και  ρήματος  είναι  η  λέξη  «αὐτός».  Η  μετοχή

δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με αυτό που δηλώνει το ρήμα,

εἰς Λάμψακον  = εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο,

καταλιπών  = χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος (μετοχή και ρήμα

έχουν την ίδια λέξη ως υποκείμενο, τη λέξη «αὐτός»). Η μετοχή δηλώνει το

προτερόχρονο  σε  σχέση  με  αυτό  που  δηλώνει  το  ρήμα.  Η  μετοχή
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  Η λέξη  ἔνδειαν προέρχεται από το ἐνδεής, επίθετο που δηλώνει στέρηση, έλλειψη και ως

τέτοιο συντάσσεται με γενική αντικειμενική.
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«καταλιπών» προσδιορίζει  το ρηματικό σύνολο  (ἀποπλεύσας ἐπεσκεύα-

ζεν),

Σθενέλαον = αντικείμενο στη μετοχή «καταλιπών»,

Λάκωνα = παράθεση στη λέξη «Σθενέλαον», 

ἁρμοστήν =κατηγορούμενο στο «Σθενέλαον»,

Η λέξη  ἁρμοστής συντακτικά μπορεί να χαρακτηριστεί επιρρηματικό

κατηγορούμενο του σκοπού.

Προσέξτε: ἁρμόττω  ή ἁρμόζω σημαίνει εφαρμόζω, τακτοποιώ, συνε-

νώνω.  Ωστόσο,  στον  Ξενοφώντα  το  ρήμα  ἁρμόζω σημαίνει  «είμαι

αρμοστής».

Βυζαντίου =γενική αντικειμενική στο «ἁρμοστήν» (ἁρμόζω τό Βυζάντιον),

Καλχηδόνος =γενική αντικειμενική στο ἁρμοστήν» (ἁρμόζω τήν Καλχηδόνα).

ἑπεσκεύαζεν

                αὐτός                        τάς ναῦς

          ἀποπλεύσας

εἰς Λάμψακον         καταλιπών

                         Σθενέλαον         ἁρμοστήν

                         Λάκωνα        Βυζαντίου    Καλχηδόνος

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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1. Η κατάληψη της πόλης, σε περίοδο πολέμου, παρέχει το δικαίωμα
στον κατακτητή της εδραίωσης πολιτικού καθεστώτος αντίστοιχου με
το δικό του. Η εδραίωση και  δημιουργία μιας πολιτικής κατάστασης
φιλικά  διακείμενης  προς  τον  κατακτητή,  δίνει  τη  δυνατότητα  σ’
αυτόν να προβεί σε στρατιωτική υποταγή της πόλης, εξασφαλίζοντας την
ολική κατοχή της.

2. Στρατηγικά τεχνάσματα κρίνονται απαραίτητα σε περίοδο πολέμου,
πολύ περισσότερο  όταν αυτά διασφαλίζουν  την  έκβαση  του αγώνα  εις
όφελος  αυτού,  που  τα  κατέστρωσε.  Έτσι,  σκόπιμη  αύξηση  του
πληθυσμού μιας πόλης που επρόκειτο να πολιορκηθεί, αποτελεί ευφυή
στρατηγική σύλληψη, καθώς ο υπερπληθυσμός και  η σκληρή πολιορκία
αυτής  οδηγούν  σε  έλλειψη  εφοδίων,  πράγμα  που  επιταχύνει  την
παράδοση της πόλης.

3. Ο πόλεμος  οδηγεί  γενικά  σε  απάνθρωπες  πράξεις.  Συχνά,  όμως,
ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, ηθικοί κανόνες και θεσμοί τείνουν να
διατηρούνται και να γίνονται σεβαστοί από τους εμπολέμους.

www.tsiara.online εκδόσεις τσιάρα
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