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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.  ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΥ 5
ου

 αι. π.Χ. 

1. Αναφερθείτε πολύ σύντοµα στο έργο του Ηροδότου του Αλικαρνασσέως. 

2.  Τι γνωρίζετε για τους λογογράφους; 

3.  Ποια είναι η µέθοδος του Ηροδότου στην καταγραφή των ιστορικών γεγονότων; 

4.  Τι γνωρίζετε για το µεγάλο ιστορικό της αρχαιότητας Θουκυδίδη, αναφερθείτε στο 

έργο του και στην ιστορική του µέθοδο. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΥ 4
ου

 αι. π.Χ. 

1.  Αναφερθείτε σε ορισµένα ονόµατα ιστορικών του 4ου αι. π.Χ. που επιδίωξαν να 

συνεχίσουν το έργο του Θουκυδίδη. 

 

3. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.  Ποιος είναι η σηµαντικότερος ιστορικός της Ελληνιστικής εποχής; Τι γνωρίζετε 

για το έργο του; 

 

Β. ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ 

1.  Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

1. ∆ώστε µε πολύ συντοµία τα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα.  

2.  Ποια είναι τα έργα του; 

3.  Ποιες είναι οι ιδέες που προβάλλονται µέσα από τα έργα του; 

4.  Ποια είναι τα κυριότερα ενδιαφέροντά του; 

 

 

 

3.  Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

1. Τι γνωρίζετε για τον Ξενοφώντα ως ιστορικό; 

2.  Ποιες οι απόψεις του για την πρόνοια των θεών; 
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4.  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ. 

1. Πώς αποδεικνύεται η απήχηση που είχαν τα έργα του Ξενοφώντα µέσα στο 

πέρασµα του χρόνου; 

 

5.  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1. ∆ώστε ένα συνοπτικό διάγραµµα του περιεχοµένου των επτά βιβλίων των 

Ελληνικών. 

 

Γ. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431-404 π.Χ.) 

1.  Ποια ήταν τα αίτια του πολέµου και ποιες οι αφορµές του; 

2.  Αναφερθείτε περιληπτικά στις φάσεις του πολέµου. 
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Α. ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ 

1.  Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

Στοιχεία για τη ζωή του: 

� γεννήθηκε (µεταξύ 431 και 429 π.Χ.) στο δήµο της Ερχιάς της Αττικής 

� ο πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος κτηµατίας 

� ο Ξενοφών πήρε καλή µόρφωση και υπηρέτησε στο σώµα των Ιππέων 

� γνώρισε το Σωκράτη 

� συµµετείχε στο µισθοφορικό σώµα των δέκα χιλιάδων στην υπηρεσία του Κύρου 

� παρέµεινε ως µισθοφόρος στο βασιλιά της Θράκης 

� παντρεύτηκε τη Φιλησία 

� επαφή µε µονάδες του σπαρτιατικού στρατού, γνωριµία µε τον Αγησίλαο και 

εξορία του στην Αθήνα 

� οι Σπαρτιάτες του προσέφεραν «προξενίαν» και του παραχώρησαν ένα κτήµα στο 

Σκιλλούντα, όπου έζησε 20 χρόνια 

� µετακόµιση στην Κόρινθο 

� άρση του ψηφίσµατος για την εξορία του ξενοφώντα και επιστροφή στην Αθήνα 

� οι γιοι του - Γρύλλος και ∆ιόδωρος - υπηρέτησαν στον αθηναϊκό στρατό. Ο 

Γρύλλος σκοτώθηκε πολεµώντας κατά των Θηβαίων στη µάχη της Μαντινείας 

(362 π.Χ.) 

� πέθανε µετά το το 355 π.Χ. 

�  

2.  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

α) ΤΑ ΕΡΓΑ 

α) Να παρουσιάσετε την ειδολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΙΚΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ 

Κύρου [ Ανάβασις [ Απολογία Σωκράτους Περὶ ]ιππηκ~ης 

[ Ελληνικά [ Αποµνηµονεύµατα ] Ιππαρχικός 

[ Αγησίλαος Συµπόσιον ] Ιέρων 

Λακεδαιµονίων Πολιτεία Ο[ικονοµικός Πόροι ή Περί Προσόδων 
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β) Να κατατάξετε χρονολογικά τα έργα του Ξενοφώντα 

� προηγήθηκαν τα ιστορικά 

� ακολούθησαν τα Σωκρατικά 

� τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά 

� ενδείξεις υπάρχουν και για τη «στρωµατική» συγγραφή ορισµένων έργων 

([Ελληνικά) 

 

β) ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 

α) Ποιες µορφές άσκησαν βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα του Ξενοφώντα και 

γιατί; 

� Σωκράτης - πρότυπο ζωής 

� Αγησίλαος - ηγετικά προσόντα και απλότητα συµπεριφοράς 

 

β) Ποια θέµατα διαπραγµατεύεται στα έργα του; 

� [ Αγησίλαος: δεν είναι αυστηρά ιστορικό έργο. Πρόκειται για ανασύνθεση του 

υλικού των [ Ελληνικ~~ων και µια τελική εγκωµιαστική βιογραφική έκθεση. 

� Λακεδαιµονίων Πολιτεία: θαυµασµός για τη στρατιωτική οργάνωση, τις 

κοινωνικές συνήθειες και τη σταθερότητα των θεσµών της Σπάρτης. 

� Κύρου Παιδεία: πρώτη µυθιστορηµατική βιογραφία. Αναπτύσσει τις ιδέες 

του σχετικά µε την εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη και την επίδραση της 

οικογένειας σ’ αυτήν.  

� [ Απολογία Σωκράτους: ο Σωκράτης απορρίπτει την κατηγορία ότι δεν πιστεύει 

στους θεούς και προβάλλει την ηθική και τη σοφία του. 

� [ Αποµνηµονεύµατα Σωκράτους: συζητήσεις και διάλογοι του Σωκράτη 

� Συµπόσιον: µια συντροφιά µαζί µε το Σωκράτη συζητάει για έρωτα 

� Ο[ικονοµικός: o Ισχόµαχος εκθέτει στο Σωκράτη τις απόψεις του για το πρότυπο 

του καλού οικογενειάρχη και του ικανού κτηµατία. 

� Περί ]ιππηκ~ης: οδηγίες για την καλύτερη περιποίηση και χρησιµοποίηση των 

αλόγων. 

� ] Ιππαρχικός: οργάνωση και θέµατα τακτικής για τον αρχηγό του ιππικού. 
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� ] Ιέρων: ο τύραννος των Συρακουσών και ο ποιητής Συµωνίδης συζητούν για τις 

διαφορές ανάµεσα στη ζωή του απόλυτου µονάρχη και του απλού πολίτη. 

� Πόροι ή Περί Προσόδων: λύσεις για την εξυγίανση της Αθήνας 

γ) Τι γνωρίζετε για το έργο του Ξενοφώντα «Κύρου [ Ανάβασις»; 

� το πρώτο κείµενο ιστορικής αποµνηµονευµατογραφίας που σώθηκε 

� καταγραφή προσωπικών εµπειριών από την εκστρατεία του Κύρου και τις 

περιπέτειες των Ελλήνων µισθοφόρων 

 

δ) Τι γνωρζετε για τα «] Ελληνικά» του Ξενοφώντα; 

� είναι το µόνο ιστορικό σύγγραµµα του 4ου αι. π.Χ. που έχει σωθεί 

� αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 411-362 π.Χ. 

 

3.  Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

α) Η πίστη του σε αξίες 

� παρά την αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε µειονεκτήµατα ή ακρότητες της 

αθηναϊκής δηµοκρατίας, περιγράφει µε εντιµότητα τις αγριότητες καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία της εξουσίας 

� Παρά το θαυµασµό του για τους θεσµούς, την ιστορία και την πολιτική πρακτική 

της Σπάρτης, αποδοκιµάζει έντονα την κατάληψη της Καδµείας, της Ακρόπολης 

της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και αποδίδει σε θεϊκή τιµωρία την 

ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακµή της δύναµής τους. 

 

4.  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

α) Να εντοπίσετε τα ενδιαφέροντα στοιχεία στα έργα του Ξενοφώντα 

� σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση 

� απόλυτη ακρίβεια περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν τα γεγονότα 

� ζωντάνια της γραφής 

� ολοζώντανη δραµατική αναπαράσταση εντυπωσιακών γεγονότων 

� σκιαγράφηση ηγετικών προσωπικοτήτων 

 

β) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα από τους φιλολόγους της αλεξανδρινής 

εποχής και της ρωµαϊκής; 
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Οι φιλόλογοι της αλεξανδρινής εποχής τον κατέτασσαν µε τους προκατόχους του, 

Ηρόδοτο και Θουκυδίδη 

Στη ρωµαϊκή εποχή τον ξεχώρισαν: 

� γιατί είχε συνδεθεί µε τη φιλολογία γύρω από το Σωκράτη 

� για την απλότητα του ύφους του, την καθαρότητα των νοηµάτων 

 

β) Ποια θέση κατείχαν τα έργα του Ξενοφώντα την περίοδο της Αναγέννησης ως τις 

µέρες µας; 

Η Κύρου [ Ανάβασις χρησιµοποιήθηκε ως διδακτικό βιβλίο για: 

� την απλότητα του ύφους του 

� τη ζωντάνια της περιγραφής 

� την έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας 

Τα [ Αποµνηµονεύµατα Σωκράτους εκτιµήθηκαν για το πλήθος των ανεκδότων 

από τη ζωή του µεγάλου φιλοσόφου. 

Ο [ Αγησίλαος εκτιµήθηκε για την προβολή των αρετών του ιδανικού ηγέτη 

Η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ροµαντικά στοιχεία της. 

 

5.  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

α) ∆ώστε ένα συνοπτικό διάγραµµα του περιεχοµένου των επτά βιβλίων των Ελληνικών 

Α΄ Ενότητα: Γεγονότα της τελευταίας περιόδου του πελ/κού πολέµου (411-404 π.Χ.). 

Β΄ Ενότητα: Τριάκοντα τύραννοι, αποκατάσταση της δηµοκρατίας, σχέσεις Σπάρτης 

µε Πέρσες, ανταλκίδειος ειρήνη (386 π.Χ.). 

Γ΄Ενότητα: Άνοδος της Θήβας, συγκρούσεις Θηβαίων- Σπαρτιατών, µάχη στα 

Λεύκτρα (371 π.Χ.) µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). 

 

Β. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431-404 π.Χ.) 

α) Αρχή και τέλος του πελοποννησιακού πολέµου. 

Αρχή: αιφνιδιαστική επίθεση των Θηβαίων εναντίον των Πλαταιών 

Τέλος: πλήρης ήττα του ναυτικού των Αθηναίων στους Αιγός ποταµούς και 

παράδοση της Αθήνας. 

 

β) Να αναφέρετε τα αίτια του πελοποννησιακού πολέµου. 

Τα αίτια του πολέµου: 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

12 
 

� αντίθεση Αθήνας - Σπάρτης σε πολλούς τοµείς (πολιτικό, στρατιωτικό, κοινωνικό, 

ιδεολογικό, πολιτιστικό) 

� σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στην Αθήνα και σε συµµάχους της Σπάρτης 

στην περιοχή του Ιονίου και της Κάτω Ιταλίας, στο Βόσπορο, στο Σαρωνικό. 

� βαθύτερη αιτία: ο φόβος που προκαλούσε στους Σπαρτιάτες η συνεχής ανάπτυξη 

της οικονοµικής και στρατιωτικής δύναµης της Αθήνας 

 

γ) Να απαριθµήσετε τις αφορµές του πελοποννησιακού πολέµου 

� επέµβαση των Αθηναίων στη διένεξη Κορινθίων και Κερκυραίων (433 π.Χ.) 

� επέµβαση των Κορινθίων στη Χαλκιδική υπέρ των κατοίκων της Ποτείδαιας που 

αποστάτησε από την αθηναϊκή συµµαχία. 

� «Μεγαρικό Ψήφισµα» 

� Κατάληψη της Αίγινας από τους Αθηναίους 

� τελική αφορµή: επέµβαση των Θηβαίων στις Πλαταιές 

 

δ) Ποιες είναι οι φάσεις του πελοποννησιακού πολέµου; 

α) Ο δεκαετής ή Αρχιδάµειος πόλεµος (431-421 π.Χ.) 

β) Η εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία (415- 413 π. Χ.) 

γ) Ο πόλεµος στο Ανατολικό Αιγαίο (413-405 π.Χ.) 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΈΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. ∆ώστε µε πολύ συντοµία τα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα.  

2.  Ποια είναι τα έργα του; 

3.  Ποιες είναι οι ιδέες που προβάλλονται µέσα από τα έργα του; 

4.  Ποια είναι τα κυριότερα ενδιαφέροντά του; 

5.  Τι γνωρίζετε για τον Ξενοφώντα ως ιστορικό; 

6.  Ποιες οι απόψεις του για την πρόνοια των θεών; 

7.  Πώς αποδεικνύεται η απήχηση που είχαν τα έργα του Ξενοφώντα µέσα στο 

πέρασµα του χρόνου; 

8.  ∆ώστε ένα συνοπτικό διάγραµµα του περιεχοµένου των επτά βιβλίων των 

Ελληνικών. 

9.  Ποια ήταν τα αίτια του πολέµου και ποιες οι αφορµές του; 

10. Αναφερθείτε περιληπτικά στις φάσεις του πολέµου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις ή συνεκφορές. 

 Ο Ξενοφώντας γεννήθκε στο δήµο της .......................... της Αττικής. Ο 

πατέρας του, ........................., ήταν εύπορος κτηµατίας και γι’ αυτόν το λόγο ο 

Ξενοφών πήρε καλή ........................, γνώρισε το ............................ και υπηρέτησε στο 

σώµα των .......................... Συµµετείχε στο ......................   ..................... των δέκα 

χιλιάδων στην υπηρεσία του Κύρου. Ήρθε σε επαφή µε µονάδες του σπαρτιατικού 

στρατού και γνώρισε τον ............................ Εξαιτίας αυτής της γνωριµίας οι Αθηναίοι 

τον ............................., ενώ οι ............................. του προσέφεραν «προξενίαν» και 

του παραχώρησαν ένα κτήµα στο Σκιλλούντα, όπου έζησε 20 χρόνια. 

 

2.  Να αντιστοιχίσετε τα έργα της πρώτης στήλης µε το περιεχόµενό τους στη δεύτερη 

στήλη. 

Α΄ Β΄ 

• ] Ιππαρχικός  το πρώτο κείµενο ιστορικής 

αποµνηµονευµατογραφίας που σώθηκε 

• Κύρου Παιδεία µια συντροφιά µαζί µε το Σωκράτη συζητάει για τον 

έρωτα 

• Πόροι ή Περί προσόδων πρώτη µυθιστορηµατική βιογραφία 

• Κύρου Ανάβασις οργάνωση και θέµατα τακτικής για τον αρχηγό του 

ιππικού 

• Συµπόσιον λύσεις για την εξυγίανση της Αθήνας 
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Α . ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ 

1.  Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

Στοιχεία για τη ζωή του: 

� γεννήθηκε (πιθ. 455- 399 π.Χ.) στο δήµο Αλιµούντος από πλούσια, αριστοκρατική 

οικογένεια 

� ο πατέρας του ήταν συγγενής του βασιλιά Όλορου της Θράκης 

� η οικογένεια είχε στην κατοχή της χρυσωρυχείο στη Σκαπτή Ύλη της Θράκης 

� ο Θουκυδίδης έλαβε λαµπρή µόρφωση 

� Η παιδική και νεανική του ηλικία συµπίπτει µε τα λαµπρότερα χρόνια της 

αθηναϊκής δύναµης 

� πίστευε στη µεγάλη αξία του Περικλή 

� προσβλήθηκε από το λοιµό - ο ίδιος επέζησε, πέθανε όµως ο Περικλής 

� το 424 π.Χ. ως στρατητός απέτυχε να σώσει την Αµφίπολη από την επίθεση των 

Σπαρτιατών. 

� Τιµωρήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους µε εξορία  

� στην εξορία αφιερώνει όλο το χρόνο του στην ιστορική του έρευνα  

� Στο τέλος του πολέµου του παραχωρήθηκε αµνηστία 

 

2.  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

α) Ποιο είναι το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη; 

� συνέγραψε την ιστορία του πελοποννησιακού πολέµου από το 431 - 411 π.Χ., 

«µέγας κα`ι [αξιολογώτατος τ~ων προγεγενηµένων» 

� Ο θάνατος δεν τον άφησε να ολοκληρώσει το έργο του 

� σκοπός της συγγραφής: να µείνει «κτ~ηµα [ες [αεί». 

 

2
α
) ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΕΕΣ 

α) Ποια ήταν κατά την άποψη του Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του πολέµου; 

Η ανάπτυξη, οικονοµική και στρατιωτική της αθηναϊκής ηγεµονίας 

 

β) Ποια προβλήµατα θέτει ο Θουκυδίδης; 

� ερεύνησε διεξοδικά το θέµα της ηγεµονικής δύναµης της Αθήνας 

� εξέτασε κατά τρόπο µοναδικό και συγκλονιστικό το πρόβληµα της δύναµης 
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� η λογική, σύµφωνα µε το Θουκυδίδη, αποτελεί τη µόνη αξία, στην οποία µπορεί 

να στηριχτεί ο άνθρωπος   

� προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιµία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεµο 

� το πρότυπο του ηγέτη το ενσαρκώνει ο Περιλής (πολιτική οξυδέρκεια, ευρύτερη 

αποδοχή από το λαό της πόλης του, ανωτερότητα ως προς το χρήµα, πολιτικό 

θάρρος) 

� ο πολίτης οφείλει να είναι υπεύθυνος 

� η τάση για γενίκευση αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισµα της σκέψης και της 

µεθόδου του 

� χρησιµοποιεί επιγραµµατική διατύπωση 

2β) Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ 

α) Ποια είναι η µέθοδος του Θουκυδίδη; 

� είναι ο πρώτος που εφάρµοσε αυστηρές επιστηµονικές µεθόδους  
� χρησιµοποιεί τη µέθοδο της αυτοψίας και της διασταύρωσης των πληροφοριών 

και καταφεύγει στην έρευνα των πηγών 

� για τα γεγονότα του παρελθόντος χρησιµοποιεί λογικές µεθόδους, όπως τα ε[ικότα 
(= τα εύλογα) και σηµε~ια ή µαρτύρια (= συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η 
έρευνα) 

� αναζητεί τα πραγµατικά αίτια του πολέµου και τα ξεχωρίζει από τις αφορµές 

� αποφεύγει συνειδητά ό,τι θεωρεί άσχετο προς την κατανόηση του πολέµου 

� συνδέει εσωτερικά τα γεγονότα που αφηγείται µε αιτιώδεις σχέσεις, ενώ η 
εξωτερική τους αλληλουχία επιτυγχάνεται µε χρονικούς και γεωγραφικούς 
προσδιορισµούς 

 
β) Τι είναι οι δηµηγορίες; 

� λόγοι που εκφωνήθηκαν από πολιτικούς και στρατιωτικούς κατά την προετοιµασία 
του πολέµου ή κατά τη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων. 

� αποτελούν σηµαντικό στοιχείο στην επιστηµονική ανάλυση των ιστορικών 
γεγονότων 

� στις δηµηγορίες φαίνεται η ικανότητα του ιστορικού να αναλύει τα γεγονότα και 
το βάθος της σκέψης του 

 
γ) Ποιο σύστηµα χρονολόγησης των γεγονότων χρησιµοποιεί ο Θουκυδίδης; 

� εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά 
� διαιρεί το έτος σε θέρος (8 µήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) και χειµώνα (4 

µήνες πολεµικών προετοιµασιών) 
 

2γ) Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

α) Σε πόσα βιβλία διαιρείται η ιστορία του Θουκυδίδη; 

∆ιαιρείται σε 8 βιβλία. Η διαίρεση αυτή έγινε από τους αλεξανδρινούς φιλοσόφους 
του 3ου ή 2ου π.Χ. αι. 
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β) Πότε συνέθεσε ο Θουκυδίδης το έργο του; 

� οι ελάχιστε «εσωτερικές µαρτυρίες» στο έργο και οι υφολογικές παρατηρήσεις 
των µελετητών δεν αρκούν για να συµπεράνουµε πότε συνέθεσε ο Θουκυδίδης το 
έργο του. 

� Αν και η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται το 411 π.Χ. είναι βέβαιο ότι 
ορισµένα τµήµατα έχουν γραφτεί µετά το 404 π.Χ.  

 
2δ) ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΦΟΣ 

α) Ποιες είναι οι κυριότερες γλωσσικές ιδιοτυπίες του θουκυδίδη; 

� τύπος της πρόθεσης [ες αντί ε[ις και ξ`υν αντί σύν 
� αρχαϊκότερο σύµπλεγµα σσ αντί ττ 

� αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων: α[ιεί/ [αεί, [ωφελία / [ωφέλεια, [εξαπιναίως / 
[εξαπίνης 

� ουδέτερο πληθυντικού, µε άρθρο ή χωρίς άρθρο, αντί για επίρρηµα 
� χρήση του ουδετέρου του επιθέτου αντί αφηρηµένου ουσιαστικού 
� ρήµατα σύνθετα (ενώ συνήθως χρησιµοποιούνται απλά) 
� επισώρευση αιτιολογικών προτάσεων και προσδιορισµών 
� πάρισα και οµοιοτέλευτα 
� συνεχής χρήση αντιθέσεων, αφθονία ετερόπτωτων προσδιορισµών, περίπλοκη 

σύνταξη, µακρές περίοδοι στο λόγο, εντυπωσιακά ρητορικά σχήµατα 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΈΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. ∆ώστε µε πολύ συντοµία τα βιογραφικά στοιχεία του Θουκυδίδη. 

2.  Ποια είναι τα έργα του; 

3.  Γιατί, από την αρχή, ο Θουκυδίδης έκρινε ότι ο πόλεµος θα ήταν «µέγας και 

αξιολογώτατος των προγεγενηµένων;» 

4.  Ποιες περιπτώσεις «εγκληµάτων πολέµου» καταγράφει ο Θουκυδίδης και ποια 

θεωρεί ως βαθύτερη αιτία τους; 

5.  Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα πριν από τον πελοποννησιακό 

πόλεµο; 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑ Β Ι 16-24 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Ποιες οι κινήσεις των Αθηναίων και ποιος ο σκοπός τους; 

2.  Με ποιο τρόπο ο Λύσανδρος κινείται προς τον Ελλήσποντο; 

Ερωτήσεις σύντοµης ανάπτυξης 

1.  Γιατί ο Λύσανδρος πλέει προς τον Ελλήσποντο; 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Α) Να γράψεις τις πλάγιες πτώσεις εν. - πληθ. των ουσιαστικών: 

1)  βασιλεύς:  Ενικός                                              Πληθυντικός 

                                                 

2) έκπλους: Ενικός          Πληθυντικός 

 

3) κράτος:   Ενικός          Πληθυντικός 

 

4)  

πόλις:     Ενικός 

         Πληθυντικός 

 

5) σωµα:   Ενικός         Πληθυντικός 

 

  

 

β) Να γράψεις τους παρακάτω τύπους και στους τρεις βαθµούς: 

1) κακως ................................. ................................ 

2) πλουσίαν ................................. ................................ 

3) πλήρη ................................. ................................ 

 ................................. ................................ 
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4) οψέ 

 

γ) Τά δέ ελεύθερα σώµατα πάντα αφηκε Λύσανδρος. 

Να γραφεί η πρόταση µε χρονική αντικατάσταση του ρήµατος. 

Ενεστώτας  

Παρατατικός  

Μέλλοντας  

Αόριστος Β΄   

Παρακείµενος  

Υπερσυντέλικος  

 

δ) Να µεταφέρεις τα παρακάτω ρήµατα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής: 

1)  ορµωµαι.    

2)  επιπλέω 

3)  προσαιρουµαι 

4)  αφίσταµαι 

5)  ηγουµαι. 

6)   
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 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑ Β Ι 16-29 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Πώς οργάνωσε ο Λύσανδρος την κατασκοπεία του σε βάρος των Αθηναίων; 

2.  Τι συστάσεις έκανε ο Αλκιβιάδης στους στρατηγούς των Αθηναίων; 

 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Να σηµειώσεις µε κύκλο τον αριθµό της σωστής απάντησης: 

α) Οι Αθηναίοι λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά επειδή: 

1.  εκεί στάθµευαν σπαρτιατικές δυνάµεις; 

2.  ο βασιλιάς χρηµατοδοτούσε τους Σπαρτιάτες; 

3.  τους έλειπαν τα τρόφιµα; 

4.  ήθελαν να προκαλέσουν την αντίδραση του βασιλιά; 

β) Οι Σπαρτιάτες κατέλαβαν τη Λάµψακο  

1.  και άρπαξαν τρόφιµα και κρασί, 

2.  κατέστρεψαν την πόλη, 

3.  πούλησαν ως δούλους τους πολίτες,, 

4.  αιχµαλώτισαν τους Λαµψακινούς 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α) Να µεταφέρεις τα παρακάτω ρήµατα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής. 

 ορµωµαι .................... .................... .................... .................... ....................  

 επιπλέω .................... .................... .................... .................... ....................  

 

προσαιρουµ

αι 

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

αφίσταµαι .................... .................... .................... .................... ....................  

ηγουµαι .................... .................... .................... .................... ....................  
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• Να σηµειώσεις µε Χ τη σωστή απάντηση: 

εποίουν: α΄ ενικό παρατατικού του ρ. 

ποιω 

 

ουσαν: µτχ. ενεστ. του ρ. ειµί  

αυταις: δεικτική αντωνυµία  

κακως: τροπ. Επίρρηµα  

ανήγοντο: παρατατικός του ανάγοµαι  

τοις υπάρχουσι: µτχ. ενεστώτα του ρ. 

υπάρχω 

 

εκπλει: β΄ εν. ενεστώτα προστακτικής  

προσβαλόντες: µτχ. ενεστ. του ρ. 

προσβαλλω 

 

οι στρατιωται: ουσιαστ. Α΄ κλίσ.  

των επιτηδείων: ουσιαστ. Α΄ κλίσ.  

 

• Να µεταφραστεί το απόσπασµα 

Αλκιβιάδης δέ κατιδών εκ των τειχων τούς µέν Αθηναίους εν αιγιαλω ορµουντας καί 

πρός ουδεµια πόλει, τά δ’ επιτήδεια εκ Σηστου µετιόντας πεντεκέδαικα σταδίους από 

των νεων, τούς δέ πολεµίους εν λιµένι καί πρός πόλει έχοντας πάντα, έφη ουκ εν 

καλω αυτούς ορµειν, αλλά παρήνει µεθορµίσαι εις Σηστόν πρός τε λιµένα και πρός 

πόλιν.    

• Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις: 

ορµουντας, µετιόντας, αυτούς, ορµειν, τούς πολεµίους.  
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι στόλοι των αντιπάλων εισπλέουν στον Ελλήσποντο 

16  Ο ΄ ΄]ι δ  Αθηνα~ιοι [εκ τ~ης Σάµου ]ορµώµενοι τήν βασιλέως κακ~ως [εποίουν, 

καί [επί τήν Χίον καί τήν {  Εφεσον [επέπλεον, καί παρεσκευάζοντο πρός 

ναυµαχίαν, καί στρατηγούς πρός το~ις ]υπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, 

Τυδέα, Κηφισόδοτον. 17 ΄Λύσανδρος δ  [εκ τ~ης ] Ρόδου παρά τήν [Ιωνίαν [εκπλε~ι 

πρός τόν ] Ελλήσποντον πρός τε τ~ων πλοίων τόν {εκπλουν και [επί τάς 

[αφεστηκυίας α[υτ~ων πόλεις. 18 ΄ ΄Ανήγοντο δε καί ο]ι Αθηνα~ιοι  [εκ τ~ης Χίου 

΄ ΄πελάγιοι ]η γάρ [ Ασία πολεµία α[υτο~ις @ην  Λύσανδρος δ  [εξ Αβύδου 

παρέπλει ε[ις Λάµψακον σύµµαχον ο@υσαν [ ΄Αθηναίων  καί ο]ι Αβυδηνοί καί 

ο]ι {αλλοι παρ~ησαν πεζ?~η  ]ηγε~ιτο δέ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. 19 Προσβαλόντες 

δέ τ?~η πόλει α]ιρο~υσι κατά κράτος, καί διήρπασαν ο]ι στρατι~ωται ο@υσαν 

πλουσίαν καί ο{ινου καί σίτου καί τ~ων {αλλων [επιτηδείων πλήρη  τά δέ 

[ελεύθερα σώµατα πάντα [αφ~ηκε Λύσανδρος. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

16  Οι Αθηναίοι όµως, έχοντας ως ορµητήριο τη Σάµο, λεηλατούσαν τη χώρα 
του βασιλιά και έπλεαν ενάντια στη Χίο και στην Έφεσο και προετοιµάζονταν για 
ναυµαχία, και εξέλεξαν επιπλέον ως στρατηγούς, εκτός από αυτούς που υπήρχαν, το 
Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. 
        17  Και ο Λύσανδρος απέπλευσε από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της 
Ιωνίας προς τον Ελλήσποντο µε στόχο να εµποδίσει τον απόπλου των (αθηναϊκών) 
πλοίων και ενάντια στις πόλεις που είχαν αποστατήσει.  
 18 Έβγαιναν όµως και οι Αθηναίοι από το λιµάνι της Χίου στην ανοιχτή 
θάλασσα, γιατί η Ασία ήταν εχθρική χώρα σ’ αυτούς. Και ο Λύσανδρος από την 
Άβυδο έπλεε παραλιακά προς τη Λάµψακο, που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων και οι 
Αβυδηνοί και οι άλλοι σύµµαχοι έφταναν πεζοί - και αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο 
Λακεδαιµόνιος. 
 19 Και αφού επιτέθηκαν εναντίον της πόλης, την κατέλαβαν µε έφοδο και οι 
στρατιώτες τη λεηλάτησαν, γιατί ήταν πλούσια και γεµάτη από κρασί, σιτάρι και 
άλλα εφόδια. Όµως ο Λύσανδρος όλους τους πολίτες τους άφησε ελεύθερους. 
 

Λεξιλόγιο 

• ]ορµ~ωµαι  +[εκ+ γεν: έχω ορµητήριο 
• προσαιρο~υµαί τινα: εκλέγω επίσης (επιπλέον) κάποιον 
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• [ανάγοµαι: βγαίνω από το λιµάνι στην ανοιχτή θάλασσα 
• [αφίσταµαι + γεν: αποστατώ 
• πάρειµι: φτάνω, έρχοµαι 
• α]ιρ~ω κατά κράτος: κυριεύω µε έφοδο 
• [επιτήδεια: εφόδια 
 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων  
1) Ποιέω -~ω - [εποίουν - ποιήσω - [εποίησα - πεποίηκα - [επεποιήκειν 
Ποιο~υµαι - [εποιούµην - ποιήσοµαι, ποιηθήσοµαι - [εποιησάµην, [εποιήθην - 
πεποίηµαι - [επεποιήµην. 
2)  ] Ορµάω -~ω - \ωρµων - ]ορµήσω - \ωρµησα - \ωρµηκα - ]ωρµήκειν 
] Ορµ~ωµαι - ]ωρµώµην - ]oρµήσοµαι,- ]ορµηθήσοµαι - ]ωρµησάµην, ]ωρµήθην - 
\ωρµηµαι - ]ωρµήµην. 
3)  Πλέω - {επλεον - πλεύσοµαι ή πλευσο~υµαι - {επλευσα - πέπλευκα - 

[επεπλεύκειν 
4)  Παρασκευάζω - παρεσκεύαζον -παρασκευάσω- παρεσκεύασα - 

παρεσκεύακα - παρεσκευάκειν 
Παρασκευάζοµαι - παρεσκευαζόµην - παρασκευάσοµαι, 
παρασκευασθήσοµαι- παρεσκευασάµην, παρεσκευάσθην - παρεσκεύασµαι - 
παρεσκευάσµην 
5) Προσαιρέω -~ω - προς?ήρουν - προσαιρήσω - προσε~ιλον - προς?ήρηκα - 
προσ?ηρήκειν 
Προσαιρέοµαι - ο~υµαι - προσ?ηρούµην - προσαιρήσοµαι, προσαιρεθήσοµαι - 
προσειλόµην, προσ?ηρέθην - προσ?ήρηµαι - προσ?ηρήµην 
6)  ́ Αφίστηµι - άφίστην - [αποστήσω - [απέστην - (στήσας {εχω - στήσας ε@ιχον) 
΄ Αφίσταµαι - [αφιστάµην - [αποστήσοµαι, [αποσταθήσοµαι - [απεστησάµην, 
[απέστην, [απεστάθην -  - [αφέστηκα - [αφεστήκειν. 
7)  [ Ανάγω - [αν~ηγον - [ανάξω - [αν~ηξα - [αν~ηχα & [αναγήοχα- ειν 
΄ Ανάγοµαι - [ανηγόµην - [ανάξοµαι - [αναχθήσοµαι - [̀ανηγαγόµην, [ανήχθην - 
άν~ηγµαι - [ανήγµην. 
8)  ] Ηγέοµαι -ο~υµαι - ]ηγούµην - ]ηγήσοµαι, ]ηγηθήσοµαι - ]ηγησάµην, ]ηγήθην -  
|ηγηµαι - ]ηγήµην 
9)  Προσβάλλω - προσέβαλλον - προσβαλ~ω - προσέβαλον - προσβέβληκα - 

προσεβεβλήκειν 
Προσβάλλοµαι - προσεβαλλόµην - προσβαλο~υµαι - προσεβαλόµην - 
προσβληθήσοµαι - προσεβλήθην - προσβέβληµαι - προσεβεβλήµην 
10) ∆ιαρπάζω - διήρπαζον - διαρπάσω, διαρπάσοµαι - διήρπασα - διήρπακα 

- διηρπάκειν 
11) ΄ Αφίηµι - [αφίην - άφήσω - [αφ~ηκα & [αφε~ικα - [αφείκειν 
Άφίεµαι - [αφιέµην - [αφήσοµαι - [αφεθήσοµαι - ([αφηκάµην), ([αφείθην), 
[αφείµην - [αφε~ιµαι - [αφείµην 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ουσιαστικά 

� Τριτόκλιτα ουσιαστικά: ]ο βασιλεύς -έως, ]ο Τυδεύς-έως, ]η πόλις-εως, ]ο 
Θώρας-κος, το σ~ωµα-τος,  

� ]ο {εκπλους-ου: ΄β  κλιτο συνηρηµένο 

]ο {εκπλους ο]ι {εκπλοι 
το~υ {εκπλου τ~ων {εκπλων 
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τ?~ω {εκπλω το~ις {εκπλοις 
τόν {εκπλουν τους {εκπλους 
@ω {εκπλου @ω {εκπλοι 
 

� ]ο σ~ιτος - τά σ~ιτα: ανώµαλο κατά γένος 

 

Επίθετα 

]ο πελάγιος, ]η πελαγία, τό πελάγιον 
]ο πολέµιος, ]η πολεµία, τό πολέµιον 
]ο, ]η σύµµαχος, το σύµµαχον 
]ο, ]η πλήρης, το πλ~ηρες 
]ο [ελέυθερος, ]η [ελευθέρα, το [ελεύθερον 
π~ας, π~ασα, π~αν 
 
Παραθετικά 
κακ~ως, κάκιον - χε~ιρον, κάκιστα - χείριστα 
 
Αντωνυµίες 
α[υτός, α[υτή α[υτό: επαναληπτική αντωνυµία 
{άλλος, {άλλη {άλλο: επιµεριστική αντωνυµία 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ποιες ήταν οι ενέργειες του Λυσάνδρου και πώς τις δικαιολογείτε (αναφέρετε 
χωρία του κειµένου) 

2.  Πελοποννησιακή - αθηναϊκή συµµαχία: πού στήριζαν τη δύναµή τους και πώς 
διαφοροποιούνταν η δράση τους; 

3.  Ποιος ήταν ο τρόπος επισιτισµού των δύο αντιπάλων; 
4.  Να επισηµάνετε στο κείµενο την εναλλαγή των κινήσεων και της δράσης των δύο 

αντιπάλων. Πώς δικαιολογείτε την επιλογή αυτού του τρόπου παρουσίασης των 
γεγονότων από το συγγραφέα; 

5.  Ποια ιδεολογικά στοιχεία επισηµαίνετε στην ενότητα αυτή; 
6.  Να σχολιάσετε τη γλώσσα και το ύφος του Ξενοφώντα. Ποιος σκοπός κατά τη 

γνώµη σας εξυπηρετείται; 
 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1)  Να συµπληρωθούν οι χρόνοι: 

Ενεστώτ. Παρατ. Μέλ. Αόριστος Παρακ. Υπερσ. 
[ Εκπλ...   [εξέπλευσ

ε 
[εκπέπλευκε  

 ]ηγε~ιτο ]ηγήσετα
ι 

   

]ορµώµεν
οι 

   [ωρµηµέν
οι 

 

 
2)  Να υπογραµµίσετε τη σωστή απάντηση 

[επέπλεον: α) γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. πλέω  
β) α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού του ρ. πλέω 
γ) γ΄ πληθυντικό αορίστου του ρ. πλέω 
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προσείλοντο: α) γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέσης φωνής αορίστου β΄ του ρ. 
προσαιρο~υµαι 
β) γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού του ρ. προσαιρο~υµαι 
γ) γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ του ρ. προσαίροµαι 
 

3)  Να συνδέσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β. Ένα 

στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

1. κακ ~ως α) πρόθεση 
2. παρεσκευάζοντο β) µετοχή ενεστώτα 
3. προς γ) επίρρηµα θετικού βαθµού 
4. ο@υσαν δ) ουσιαστικό α΄ κλίσης 
5. ναυµαχίαν ε) οριστική παρατατικού 
6. προσείλοντο στ) αντιθετικός σύνδεσµος 
7. δε ζ) ουσιαστικό β΄ κλίσης 
 η) οριστική αορίστου β΄  
4)  Να δώσετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: 
• βασιλεύς 
•{εκπλους 
•πόλις 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

� Να αναγνωριστούν οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του κειµένου 
� Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις: τήν βασιλέως, 

στρατηγούς, τ~ων πλοίων, α[υτ~ων, πελάγιοι, α[υτο~ις, ο{ινου καί σίτου, πεζ?~η. 
� Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις: 
α) πελάγιοι: είναι επιρρ. κατηγ. του ......................... 
β) [επί τάς πόλεις: είναι ........................... που δηλώνει ........................... 
γ) τα~ων [επιτηδείων: είναι γενική ....................... στο .................... 
δ) στρατηγούς: είναι ....................... στο ......................... 
ε) [ Αθηναίων: είναι γενική ....................... στο ................. 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Να δώσετε παράγωγα της νέας ελληνικής των λέξεων: πεζ~?η, {εκπλους, στρατηγός 
•Σχηµατίστε προτάσεις στα νέα ελληνικά µε τις παρακάτω λέξεις: 
� παραπλέω 
� ]ηγο~υµαι 
� πλήρης 
� ]ορµώµενος 

• Να αντισοιχίσετε τις αντίθετες λέξεις: 
        Α         Β 

1. [ελεύθερος α. σύµµαχος  
2. κακ~ως  β. [ενδεής 
3. πλούσιος γ. κενός 
4. πλήρης δ. ε@υ 
5. πολέµιος ε.  δο~υλος  
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

[εκ τα~ης Σάµους ]ορµώµενοι: η Σάµος υπήρξε σε µεγάλο διάστηµα του πολέµου 
κέντρο δράσης και ορµητήριο των Αθηναίων. 

΄́́́Ο]ι δ  [ Αθηνα~ιοι...τὴν βασιλέως κακ~ως [εποίουν: Οι Αθηναίοι λεηλατούσαν και 
κατέστρεφαν τα παράλια της Μ. Ασίας, γιατί ο βασιλιάς της Περσίας την περίοδο 
αυτή βοηθούσε οικονοµικά τους Σπαρτιάτες.  
[επί τ`ην Χίον κὰι τὴν {  Εφεσον [επέπλεον: Οι δυο αυτές πόλεις είχαν αποστατήσει 
από τη συµµαχία των Αθηναίων και είχαν συµµαχήσει µε τους Λακεδαιµόνιους. 
Επίσης αποτελούσαν και τις βάσεις του Πελοποννησιακού στόλου.  
παρεσκευάζοντο προς ναυµαχίαν: Οι Αθηναίοι υπερτερούσαν στο ναυτικό και 
ετοιµάζονταν να δώσουν αποφασιστική ναυµαχία εναντίον των Λακεδαιµονίων. 
Άλλωστε το ηθικό τους ήταν αναπτερωµένο µετά τη νίκη τους στις Αργινούσες (406 
π.Χ.) 
πρ̀ος το~ις ]υπάρχουσι (στρατηγο~ις): εννοούνται οι στρατηγοί Κόνων,  
Αδείµαντος και  Φιλοκλής. 
Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον προσείλοντο: Πρόκειται για τρεις νέους 
στρατηγούς, που λόγω των παραλείψεών τους φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. 
Η έλλειψη προνοητικότητας και η αλαζονεία τους οδήγησαν στη συντριβή των 
Αθηναίων στους «Αιγός ποταµούς, αντίον της Λαµψάκου» (θέρος του 405 π.Χ). 
Λύσανδρος: Καταγόταν από είλωτες. Έδρασε κυρίως στην τρίτη περίοδο του 
Πελοποννησιακού πολέµου (413 - 404 π.Χ.). Ικανότατος στρατηγός και ναύαρχος 
των Λακ., υπέρµετρα όµως φιλόδοξος και χωρίς ηθικούς φραγµούς. Νικητής στη 
ναυµαχία κοντά στο «Νότιον ακρωτήριον», όπως και στους «Αιγός ποταµούς». 
Πολιόρκησε την Αθήνα και την υποχρέωσε σε παράδοση. Αυτός εγκατέστησε 
σπαρτιατική φρουρά στην Ακρόπολη και την αρχή των τριάκοντα τυράννων. Απέτυχε 
σε προσπάθειά του κατά του Αγησιλάου να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Φονεύτηκε 
στη µάχη της Αλιάρτου (395 π.Χ.). 
πρ̀ος τ~ων πλοίων τὸν {εκπλουν: Ο Λύσανδρος ξεκίνησε από τη Ρόδο, παρέπλευσε 
τις ακτές της φιλικής Μ. Ασίας και κατευθύνθηκε προς τον Ελλήσποντο. Ένας από 
τους σκοπούς του ήταν να αποκλείσει τα στενά του Ελλησπόντου, ώστε να µη 
βγαίνουν εµπορικά πλοία που µετέφεραν σιτηρά στην Αθήνα. Έτσι, επιδίωκε να 
αποκόψει τον ανεφοδιασµό της από τον Εύξεινο Πόντο. 
παρέπλει ε[ις Λάµψακον: Πρόκειται για πόλη πλούσια σε αγαθά και αξιόλογη για 
την πνευµατική της κίνηση. Ήταν χτισµένη στα παράλια του Ελλησπόντου και ανήκε 
στην αθηναϊκή συµµαχία. 
προσβαλόντες τ~?η πόλει: Στη Λάµψακο έκαναν διµέτωπη επίθεση ο Λύσανδρος 
από τη θάλασσα και ο Θώραξ από την ξηρά. 
α]ιρο~υσι κατά κράτος κὰι διήρπασαν: Η πόλη δεν άντεξε στην επίθεση που 
δέχθηκε και κυριεύτηκε. Ακολούθησε λεηλασία και αρπαγή κατά το δίκαιο του 
πολέµου, αφού µάλιστα η πόλη διέθετε άφθονα αγαθά.     
διήρπασαν: Τα εκστρατευτικά σώµατα στην αρχαιότητα δε διέθεταν το σηµερινό 
ΣΕΜ, δηλαδή Σώµα Εφοδιασµού και Μεταφορών. Έτσι τη συντήρησή τους την  
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εξασφάλιζαν µε δύο τρόπους: είτε µε λεηλασίες είτε µε την αγορά των τροφίµων, το 
αντίτιµο των οποίων κατέβαλλε προσωπικά ο κάθε στρατιώτης. 
 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Κύριο µέληµα του συγγραφέα στην ενότητα αυτή είναι να δώσει τις κινήσεις και τις 
ενέργειες των αντιπάλων. Οι πρωταγωνιστές είναι δύο, οι Αθηναίοι και οι 
Λακεδαιµόνιοι, όµως κυριαρχεί η µορφή του Λύσανδρου. Η σύνδεση των νοηµάτων, 
που είναι παρατακτική, γίνεται κυρίως µε το µεταβατικό σύνδεσµο δε που προωθεί 
την ιστορική αφήγηση. Οι ενέργειες των δύο αντιπάλων δίνονται συνήθως σε χρόνο 
παρατατικό (κακως εποίουν, επέλεον...), για να δηλωθεί η κινητικότητα και η 
διάρκειά τους, ενώ τα τετελεσµένα / οριστικοποιηµένα γεγονότα δίνονται σε χρόνο 
αόριστο ή σε ιστορικό ενεστώτα (προσείλοντο, εκπλει, αιρουσι...). Αξιοσηµείωτη είναι 
η ποικιλία των προθετικών συνόλων που σκιαγραφούν το τοπίο και τις κινήσεις των 
εµπολέµων, αλλά και η χρήση σύνθετων ρηµατικών τύπων για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, 
ο λόγος αποκτά σαφήνεια, ζωντάνια και παραστατικότητα και ο µελετητής έχει 
εποπτεία του χώρου. Ακόµα, χαρακτηριστικό είναι ότι έχουµε δύο επίπεδα δράσης, 
όσοι και οι αντίπαλοι, που συγκλίνουν προς τον Ελλήσποντο, όπου και οριοθετείται 
το πεδίο της σύγκρουσης και διαγράφεται το προµήνυµα των εξελίξεων. Το ύφος, 
τέλος, έχει απλότητα και χάρη, γιατί είναι του συγγραφέα που τον αποκαλούσαν οι 
αρχαίοι «Αττικήν µέλισσαν» ή «Αττικήν µούσαν». 
 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η αποκοπή του ανεφοδιασµού καθορίζει τις πολεµικές εξελίξεις και προσδιορίζει 
το πεδίο της σύγκρουσης. 

2.  Η αποστασία µιας πόλης από τη συµµαχία σε περίοδο πολέµου προκαλεί τη βίαιη 
αντίδραση και επέµβαση του ηγετικού µητροπολιτικού κέντρου. 

3.  Η συµπόρευση ναυτικών και πεζικών δυνάµεων ενισχύει τη δύναµη κρούσης. 
4.  Η άλωση µιας πόλης επιτρέπει κατά το δίκαιο του πολέµου τη λεηλασία και 

διαρπαγή της.  
 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

27 
 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 20-24 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι στόλοι των αντιπάλων εισπλέουν στον Ελλήσποντο. Κατάληψη θέσεων. 

20 ΄ ΄Ο]ι δ  Αθηνα~ιοι κατά πόδας πλέοντες ]ωρµίσαντο τ~ης Χερρονήσου, [εν [ 

Ελαιο~υντι ναυσίν [ογδοήκοντα καί ]εκατόν. [ Εντα~υθα δή [αριστοποιουµένοις 

α[υτο~ις [αγγέλλεται τά περί Λάµψακον, καὶ ε[υθὺς [ανήχθησαν ε[ις Σηστόν. 21 

΄[Εκε~ιθεν δ  ε[υθὺς [επισιτισάµενοι {επλευσαν ε[ις Α[ιγὸς ποταµούς [αντίον τ~ης 

Λαµψάκου  διε~ιχε δὲ ]ο ] Ελλήσποντος ταύτ?η σταδίους ]ως πεντεκαίδεκα. [ 

Εντα~υθα δὴ [εδειπνοποιο~υντο. 

22 Λύσανδρος δὲ τ~?η [επιούσ?η νυκτί, [επεί {ορθρος @ην, [εσήµανεν ε[ις τὰς 

να~υς [αριστοποιησαµένους ε[ισβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάµενος ][ως ε[ις 

ναυµαχίαν κὰι τὰ παραβλήµατα παραβάλλων, προε~ιπεν ]ως µηδείς κινήσοιτο 

[εκ τ~ης τάξεως µηδὲ [ανάξοιτο.  23 Ο]ι δὲ [ Αθηνα~ιοι \αµα τ~?ω ]ηλί?ω [ανίσχοντι [επὶ 

τ~?ω λιµένι παρετάξαντο [εν µετώπ?ω ]ως ε[ις ναυµαχίαν. [ Επεὶ δὲ ο[υκ 

[αντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τ~ης ]ηµέρας [οψὲ @ην, [απέπλευσαν πάλιν ε[ις τοὺς 

Α[ιγὸς ποταµούς. 24 Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τ~ων νε~ων [εκέλευσεν \επεσθαι 

το~ις [ Αθηναίοις, [επειδάν δὲ [εκβ~ωσι, κατιδόντας \ο τι ποιο~υσιν [αποπλε~ιν καὶ 

α[υτ~?ω [εξαγγε~ιλαι. Κα`ι ο[υ πρότερον [εξεβίβασεν [εκ τ~ων νε~ων πρὶν α#υται #ηκον. 

΄Τα~υτα δ  [εποίει τέτταρας ]ηµέρας, κὰι ο]ι [ Αθηνα~ιοι [επανήγοντο.          

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

20 Οι Αθηναίοι εξάλλου ακολουθώντας (το Λύσανδρο) από κοντά (µε τα 
καράβια τους) αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της Χερσονήσου µε εκατόν ογδόντα 
πλοία. Ενώ λοιπόν γευµάτιζαν εκεί, τους ανακοινώθηκαν τα σχετικά µε τη Λάµψακο 
και ανοίχτηκαν αµέσως στο πέλαγος προς τη Σηστό.  

21 Από εκεί και αµέσως µόλις εφοδιάστηκαν µε τρόφιµα, έπλευσαν στους 
Αιγός ποταµούς, απέναντι από τη Λάµψακο - ο Ελλήσποντος εκεί έχει πλάτος 
δεκαπέντε περίπου στάδια. Εκεί λοιπόν δειπνούσαν. 

22 Την επόµενη νύχτα, όταν ξηµέρωνε, ο Λύσανδρος έδωσε σήµα στα 
πληρώµατα, αφού προγευµατίσουν, να επιβιβαστούν στα πλοία. Κι αφού έκανε όλες 
τις προετοιµασίες σαν να επρόκειτο να δώσει ναυµαχία και ενώ τοποθετούσε τα 
παραπετάσµατα στα πλευρά των πλοίων, προειδοποίησε να µην κινηθεί κανείς απ’ τη 
θέση του, ούτε ν’ ανοιχτεί στο πέλαγος.  
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23 Και οι Αθηναίοι µε την ανατολή του ήλιου, παρατάχθηκαν κατά µέτωπο 
µπροστά στο λιµάνι σε θέση ναυµαχίας. Επειδή όµως ο Λύσανδρος δεν έβγαλε τα 
πλοία του για να τους αντιµετωπίσει [δεν επιτέθηκε εναντίον τους] και ήταν πλέον 
αργά, έπλευσαν πάλι στους Αιγός ποταµούς.  

24 Τότε ο Λύσανδρος διέταξε τα γρηγορότερα από τα καράβια του να 
ακολουθήσουν τους Αθηναίους και αφού παρατηρήσουν τι κάνουν (οι Αθηναίοι) 
όταν αποβιβαστούν στην ξηρά, να αποπλεύσουν και να του το ανακοινώσουν. Και 
(στο µεταξύ) δεν αποβίβασε από τα πλοία τους στρατιώτες του, παρά µόνο αφού 
επέστρεψαν τα ταχύπλοα. Και αυτά έκανε για τέσσερις µέρες - και οι Αθηναίοι 
έβγαιναν στην ανοιχτή θάλασσα για να τον αντιµετωπίσουν. 
 
Λεξιλόγιο 

• κατά πόδας: από κοντά 
• ]ορµίζοµαι: αγκυροβολώ 
• [αριστοποιο~υµαι: τρώω, (προ) γευµατίζω 
• [επισιτίζοµαι: εφοδιάζοµαι µε τρόφιµα 
• [αντίον: απέναντι 
• ταύτ?η: εκεί 
• [ανίσχω: σηκώνω ψηλά 
• [αντανάγω: βγάζω κι εγώ τα πλοία από το λιµάνι, για να αντιµετωπίσω τους 
αντιπάλους 

Ρήµατα - Αρχικοί χρόνοι 

[ Ορµίζοµαι - [ωρµιζόµην-[ορµιο~υµαι-[ωρµισάµην-[ωρµίσθην-{ωρµισµαι-
[ωρµίσµην 
[ Αγγέλλω-{ηγγελλον-[αγγελ~ω-{ηγγειλα-{ηγγελκα-[ηγγέλκειν 
[Αγγέλλοµαι-[ηγγελλόµην-[αγγελο~υµαι-[αγγελθήσοµαι-[ηγγειλάµην-[ηγγέλθην-
{ηγγελµαι-[ηγγέλµην 
[ Επισιτίζοµαι-[επεσιτιζόµην-[επισιτιο~υµαι-[επεσιτισάµην-([επι)σεσίτισµαι-
[επεσεσιτίσµην 
∆ιέχω-διε~ιχον-διέξω και διασχήσω-διέσχον-διέσχηκα-διεσχήκειν 
Σηµαίνω-[εσήµαινον-σηµαν~ω-[εσήµηνα, [εσήµανα, σεσήµαγκα-[εσεσηµάγκειν 
Ε[ισβαίνω- ε[ισέβαινον-ε[ισβήσοµαι-ε[ισέβην-ε[ισβέβηκα-ε[ισεβεβήκειν 
Παραβάλλω-παρέβαλλον-παραβαλ~ω-παρέβαλον-παραβέβληκα-
παρεβεβλήκειν 
Παραβάλλοµαι - παρεβαλλόµην-παραβαλο~υµαι - παραβληθήσοµαι - 
παρεβαλόµην- παρεβλήθην - παραβέβληµαι - παρεβεβλήµην. 
Προλέγω - προέλεγον- προλέξω ή προερ~ω - προέλεξα, προε~ιπον, προε~ιπα-
προείρηκα-προειρήκειν 
Προλέγοµαι - προελεγόµην - προλέξοµαι - προλεχθήσοµαι - προελεξάµην - 
προελέχθην - προείρηµαι - προειρήµην 
Κινέω-~ω - [εκίνουν - κινήσω- [εκίνησα-κεκίνηκα 
Κινο~υµαι-[εκινούµην-κινήσοµαι, κινηθήσοµαι- [εκινησάµην, [εκινήθην-
κεκίνηµαι -[εκεκινήµην 
[ Ανίσχω-[ανίσχον 
[ Ανίσχοµαι-[ανισχόµην  
Παρατάσσοµαι-παρετασσόµην-παρατάξοµαι-παραταχθήσοµαι-
παρεταξάµην-παρετάχθην-παρατέταγµαι-παρετετάγµην 
Κελεύω-[εκέλευον-κελεύσω-[εκέλευσα-κεκέλευκα-[εκεκελεύκειν 
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Κελεύοµαι-[εκελευόµην-κελεύσοµαι- κελευσθήσοµαι- [εκελευσάµην-
[εκελεύσθην-κεκέλευσµαι-[εκεκελεύσµην 
| Εποµαι-ε]ιπόµην-|εψοµαι-]εσπόµην-([ηκολούθηκα)-([ηκολουθήκειν) 
[ Εκβαίνω-[εξέβαινον-[εκβήσοµαι-[εξέβην-[εκβέβηκα-[εξεβεβήκειν 
[ Εκβαίνοµαι-[εξεβάθην-[εκβέβαµαι 
Καθοράω-~ω - καθεώρων - κατόψοµαι - κατε~ιδον - καθεώρακα - καθεωράκειν 
Καθορ~ωµαι - καθεωρώµην - κατοφθήσοµαι - κατειδόµην, κατώφθην - 
κατ~ωµµαι - κατώµµην ([εώραµαι-µην) 
[ Εκβιβάζω - [εξεβίβαζον - [εκβιβ~ω , [εκβιβάσω- [εξεβίβασα 
[ Εκβιβάζοµαι - [εξεβιβαζόµην - [εκβιβ~ωµαι- [εκβιβασθήσοµαι - [εξεβιβασάµην 
- [εξεβιβάσθην - [εκβεβίβασµαι - [εξεβεβιβάσµην 
# Ηκω - #ηκον - |ηξω-(#ηξα) 
 
Γραµµατικές παρατηρήσεις 

Ουσιαστικά 

Τριτόκλιτα ουσιαστικά: ]ο πούς (το~υ ποδός), ]ο [ Ελαιο~υς (το~υ [ Ελαιο~υντος), ]η 
να~υς (τ~ης νεώς), ]η νύξ (τ~ης νυκτός), το παράβληµα (το~υ παραβλήµατος), ]η 
τάξις (τ~ης τάξεως), ]ο λιµήν (το~υ λιµένος)  
 

]]η νύξ α]ι νύκτες 
τ~ης νυκτός τ~ων νυκτ~ων 
τ?~η νυκτί τα~ις νυξί 
τήν νύκτα τάς νύκτας 
@ω νύξ @ω νύκτες 
 
Επίθετα 

]ο ταχύς, ε~ια, ύ  
 
Επιρρήµατα 

� κακ~ως - κάκιον - κάκιστα 
                    χε~ιρον - χείριστα 
� [οψέ - [οψιαίτερον - [οψιαίτατα 
� ]ο ταχύς, ε~ια, ύ - ]ο, ]η θάττων, τό θ~αττον - ]ο τάχιστος, ]η ταχίστη το 

τάχιστον 
� (πρό) - πρότερος - πρ~ωτος 
� ταχέως - θ~αττον - τάχιστα 
 
Αντωνυµίες 
� ο@υτος, α\υτη, το~υτο: δεικτική αντωνυµία 
� µηδείς, µηδεµία, µηδέν: επιµεριστική αντωνυµία 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να χαρακτηρίσετε τους Αθηναίους και το Λύσανδρο µέσα από τις ενέργειές τους 

(ποια θα ήταν η ενδεδειγµένη αντίδρασή τους στα γεγονότα;) 

2.  Καταγράψτε τα ρήµατα που δείχνουν τις κινήσεις των δύο αντιπάλων. 

3.  Ποια ήταν η πορεία του αθηναϊκού στόλου µετά τη Χίο και γιατί; 
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4.  Πώς οργάνωσε ο Λύσανδρος την κατασκοπεία του σε βάρος των Αθηναίων; Σε τι 

απέβλεπε το σχέδιό του; 

5.  Να χαρακτηρίσετε σύντοµα τον ηγέτη των Λακεδαιµονίων µε βάση τις ενέργειές 

του. 

6.  Σχολιάστε το ύφος και τη γλώσσα του Ξενοφώντα. 

7.  Ποια είναι τα ιδεολογικά στοιχεία της ενότητας; 

8.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

    Σ          Λ 

• οι Αθηναίοι παρατάχθηκαν για ναυµαχία, γιατί 

επιδίωκαν τον τερµατισµό του πολέµου 

              

• οι Αθηναίοι έπλεαν µε 80 πλοία                

• οι πρώτες εντολές του Λύσανδρου δείχνουν τη 

µεθοδικότητα και την προνοητικότητά του 

              

• οι Λακεδαιµόνιοι πολιόρκησαν τη Λάµψακο και 

την κυρίευσαν 

              

• οι Αθηναίοι από τη Χίο ανοίχτηκαν στο 

πέλαγος, επειδή η Ασία ήταν εχθρική απέναντί 

τους  

              

 

Γραµµατικές ασκήσεις 

 
1.  Να συµπληρωθούν τα κενά: 
Ενικός Αριθµός Ενικός Αριθµός 
Ον. ]η να~υς Ον. ]ο παραβάλλων 
Γεν. τ~ης  Γεν. το~υ παραβάλλοντος 
∆οτ. τ~?η ∆οτ. τ~?ω 
Αιτ. τήν να~υν Αιτ. τόν παραβάλλοντα 
Κλητ. @ω Κλητ. @ω 
Πληθυντικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 
Ον. Α]ι  Ον. Ο]ι παραβάλλοντες  
Γεν. τ~ων Γεν. τ~ων 
∆οτ. τα~ις ναυσίν ∆οτ. το~ις 
Αιτ. τάς να~υς Αιτ. τούς 

παραβάλλοντας 
Κλητ. @ω Κλητ. @ω 
 

2.  Να γραφούν τα παρεπόµενα των ρηµάτων: [ανήχθησαν, παρετάξαντο, 

[εξαγγε~ιλαι. 
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3.  Να γραφούν στις άλλες εγκλίσεις:  

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
[ Αγγέλλεται [αγγέλληται   
[ Ανήχθησαν    
[ Εσήµηνεν σηµήν?η   
4.  Να γραφεί το 3ο πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων (στο χρόνο και στη 

φωνή που βρίσκονται) των ρηµάτων: προε~ιπεν, [εκβ~ωσιν. 

5. τὰς ταχίστας: α) Να κλίνετε το συγκριτικό βαθµό στο αρσενικό γένος και να 

σχηµατίσετε το επίρρηµα και τα παραθετικά του. β) Να σχηµατίσετε τη δοτ. εν. και 

την αιτ. πλ. και στους τρεις βαθµούς του θηλυκού γένους.  

Συντακτικές παρατηρήσεις 

1.  Να δώσετε τη συντακτική θέση των τελικών απαρεµφάτων του αποσπάσµατος. 

2.  Να αναγνωριστούν οι ονοµατικοί προσδιορισµοί του κειµένου. 

3.  Να βρείτε τη συστοιχία των λέξεων στις στήλες Α και Β. 

Α Β 

1. [αντίον α. χρονικό επίρρηµα  

2. χρονική µετοχή β. εµπρόθετος προσδιορισµός 

3. ε[υθύς γ. χρονική µετοχή  

4. [επιούσ?η  δ. τοπικό επίρρηµα 

5. κατά πόδας ε. αναφορική µετοχή   

 

4. Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να γράψετε παράγωγα των ρηµάτων: [αγγέλλεται, [εσήµανεν, [εκέλευσεν, 

[εκβ~ωσι. 

2.  Να βρείτε τα αντώνυµα / αντίθετα των παρακάτω λέξεων στη α.ε: 

α. νυκτί → 

β. [ανάγοµαι → 

γ. ταχύς → 

δ. [οψέ → 

ε. \εποµαι →  

στ. [εντα~υθα → 
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 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

[εν [ Ελαιο~υντι τ~ης Χερρονήσου: Ο Ελαιούντας βρίσκονταν στη Θρακική 
χερσόνησο στην είσοδο του Ελλησπόντου. Ήταν αρχαία αποικία των Τηίων.. 
Ε[ις Α[ιγός ποταµούς: Κωµόπολη και όρµος, χτισµένη κοντά στο οµώνυµο ποτάµι 
της Θρακικής χερσονήσου, απέναντι από τη Λάµψακο. Η ήττα των Αθηναίων στους 
Αιγός ποταµούς (θέρος του 405 π.Χ.) είχε ως συνέπεια  το τέλος τους 
πελοποννησιακού πολέµου και την υποταγή της Αθήνας στη Σπάρτη.  
τό στάδιον: µονάδα µήκους ίση µε 185 µ. Άρα το πλάτος του Ελλήσποντου ήταν 
περίπου 2775 µ.   
{áñéóôïí: είναι το πρωινό φαγητό, πρόγευµα (στα κείµενα του Οµήρου και του 
Αισχύλου), συχνά όµως και το µεσηµεριανό γεύµα (ιωνική και αττική πεζογραφία)/ 
δε ~ιπνον: είναι το απογευµατινό και συχνά το το βραδινό φαγητό, το κύριο γεύµα. 
{ορθρος: τα ξηµερώµατα.  
Σηστός: πόλη στο στενό του Ελλησπόντου στην ευρωπαϊκή παραλία, απέναντι από 
την Άβυδο. 
παραβλήµατα ή παραρρύµατα: πρόκειται για παραπετάσµατα, συνήθως από 
δέρµατα ή χοντρά υφάσµατα, µε τα οποία καλύπτονταν τα πλευρά των πλοίων, για να 
µη βλέπουν οι αντίπαλοι τις κινήσεις των εχθρικών πληρωµάτων και για να 
προστατεύονται από τα βέλη. 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Η διήγηση του Ξενοφώντα και σ’ αυτήν την ενότητα έχει τα συνήθη χαρακτηριστικά: 

είναι σύντοµος, σαφής, λιτός και ακριβής. Συνεχίζεται η αφήγηση σχετικά µε τις 

ενέργειες των δύο αντιπάλων πριν από τη ναυµαχία. Ο µεταβατικός σύνδεσµος δὲ 

δίνει ευρύτητα στην ιστορική αφήγηση και βοηθά στη φυσική ροή της. 

Εναλλάσσονται για ακόµη µια φορά ο παρατατικός µε τον αόριστο, µε αποτέλεσµα 

να δίνεται εύστοχα η άνετη διάρκεια των κινήσεων των αντιπάλων, αλλά και η 

γρήγορη δράση τους. Χαρακτηριστικό στην ενότητα αυτή είναι πως ο λόγος είναι πιο 

σύνθετος, αφού διαπλέκονται κύριες µε δευτερεύουσες προτάσεις, απαρέµφατα και 

µετοχές. 

[εν [ Ελαιο~υντι τ~ης Χερρονήσου: Ο Ελαιούντας βρίσκονταν στη Θρακική 
χερσόνησο στην είσοδο του Ελλησπόντου. Ήταν αρχαία αποικία των Τηίων. και η  
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Σηστός, ενώ στη µικρασιατική ακτή η Άβυδος και η Λάµψακος. Οι πόλεις αυτές, 
καθώς ήταν στα στενά του Ελλήσποντου, µπορούσαν να ασκήσουν έλεγχο στο 
διαµετακοµιστικό εµπόριο της περιοχής. 
Ε[ις Α[ιγός ποταµούς: Κωµόπολη και όρµος, χτισµένη κοντά στο οµώνυµο ποτάµι 
της Θρακικής χερσονήσου, απέναντι από τη Λάµψακο. Η ήττα των Αθηναίων στους 
Αιγός ποταµούς (θέρος του 405 π.Χ.) είχε ως συνέπεια  το τέλος τους 
πελοποννησιακού πολέµου και την υποταγή της Αθήνας στη Σπάρτη.  
τό στάδιον: µονάδα µήκους ίση µε 185 µ. Άρα το πλάτος του Ελλήσποντου ήταν 
περίπου 2775 µ.   
{áñéóôïí: είναι το πρωινό φαγητό, πρόγευµα, συχνά όµως και το µεσηµεριανό γεύµα. 
δε~ιπνον: είναι το απογευµατινό και συχνά το το βραδινό φαγητό, το κύριο γεύµα. 
{ορθρος: τα ξηµερώµατα.  
Παραβλήµατα ή παραρρύµατα: πρόκειται για παραπετάσµατα, συνήθως από 
δέρµατα ή χοντρά υφάσµατα, µε τα οποία καλύπτονταν τα πλευρά των πλοίων, για να 
µη βλέπουν οι αντίπαλοι τις κινήσεις των εχθρικών πληρωµάτων και για να 
προστατεύονται από τα βέλη. 
να~υς (µακρά) ή τριήρης: µακρόστενο πολεµικό πλοίο, µε τρεις σειρές συνήθως 
κουπιά, που είχε ευελιξία και ταχύτητα. Οι τριήρεις διακρίνονταν σε ταχείας, τα 
κυρίως πολεµικά πλοία, και σε στρατιώτιδας/οπλιταγωγούς ή ιππηγούς/ιππαγωγούς, 
ανάλογα µε το φορτίο τους. Φυσικά υπήρχαν και εµπορικά πλοία (ολκάς, στρογγύλη 

ναυς...) 
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Ο ιστορικός και στο απόσπασµα αυτό συνεχίζει την αφήγηση σχετικά µε τις 
ενέργειες των δύο αντιπάλων πριν από τη ναυµαχία. Οι κινήσεις τους χαρτογραφούν 
το πεδίο της µελλοντικής σύγκρουσης, που ορίζεται από µια νοητή ευθεία ανάµεσα 
στους Αιγός ποταµούς και τη Λάµψακο, όπου ναυλοχούν οι στόλοι. 

Η δράση εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, αλλά η τακτική των αντιπάλων 
διαφέρει. Έτσι στις προθέσεις των Αθηναίων διαφαίνεται η επιθυµία τους για άµεση 
και αποφασιστικής σηµασίας εµπλοκή, γιατί είναι βέβαιοι για τη νίκη τους, που θα 
τους δώσει την ικανοποίηση για την καταστροφή της Λαµψάκου, αλλά και θα 
τερµατίσει ευνοϊκά γι’ αυτούς τον πόλεµο. Αντίθετα, ο Λύσανδρος αποφεύγει προς το 
παρόν τη σύγκρουση, γιατί στο νου του έχει άλλο στρατηγικό σχέδιο, που συνίσταται 
στην κατασκοπία του αντιπάλου, ώστε να συλλέξει χρήσιµες πληροφορίες για τις 
κινήσεις και τις αδυναµίες του και να τις αξιοποιήσει καταλλήλως. ∆ιαπιστώνουµε, 
λοιπόν, ότι οι Αθηναίοι κινούνται παρορµητικά και µε διάθεση υπεροψίας, ενώ ο 
Λύσανδρος νηφάλια, προγραµµατισµένα και µε ορθολογική εκτίµηση των 
δεδοµένων. 

Ο λόγος διακρίνεται, πάλι, για τη συντοµία και τη σαφήνεια, την εναλλαγή 
παρατατικού και αορίστου και τη χρήση του µεταβατικού συνδέσµου δε που συντελεί 
στη φυσική και αβίαστη ροή της αφήγησης. Όµως είναι πιο σύνθετος, αφού 
οργανώνεται µε κύριες και δυτερεύουσες προτάσεις, απαρεµφατικά και µετοχικά 
σύνολα, η διαπλοκή των οποίων δίνει µεγαλύτερη συνοχή στα νοήµατα και δείχνει το 
βάθος των ενεργειών των εµπολέµων.                                                                          
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Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Οι ναυτικές δυνάµεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή του πολέµου.  
2.  Το στρατηγικό σχέδιο απαιτεί απ’ όλους απόλυτη πειθαρχία και συµµόρφωση στις 

διαταγές. 
3.  Η συναίσθηση της υπεροχής γεννά την ύβρη. 
4.  Η κατασκοπία ως µέσο άντλησης πληροφοριών συµβάλλει στον καθορισµό των 

πολεµικών κινήσεων. 
5.   

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 25-27 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 [ Αλκιβιάδης δὲ κατιδ`ων [εκ τ~ων τειχ~ων τοὺς µὲν [ Αθηναίους [εν 

α[ιγι ΄αλ~?ω ]ορµο~υντας καὶ πρὸς ο[υδεµι~?α πόλει, τὰ δ  [επιτήδεια [εκ  Σηστο~υ 

µετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους [απὸ τ~ων νε~ων, τοὺς δὲ πολεµίους [εν λιµένι 

καὶ πρὸς πόλει {εχοντας πάντα, ο[υκ [εν καλ~?ω {εφη α[υτοὺς ]ορµε~ιν, άλλὰ 

µεθορµίσαι ε[ις Σηστὸν παρ?ήνει πρός τε λιµένα κὰι πρὸς πόλιν   ο#υ {οντες 

ναυµαχήσετε, {εφη, |όταν βούλησθε. Ο]ι δὲ στρατηγοί, µάλιστα δὲ Τυδεύς κὰι 

Μένανδρος, [απιέναι α[υτὸν [εκέλευσαν  α[υτοὶ γὰρ ν~υν στρατηγε~ιν, ο[υκ 

[εκε~ινον. Κα`ι ]ο  µὲν  {ωχετο. 

 Λύσανδρ ΄ος δ , [επεὶ @ην ]ηµέρα πέµπτη [επιπλέουσι το~ις [ Αθηναίοις, ε@ιπε 

΄το~ις παρ  α[υτο~υ ]εποµένοις, [επὰν κατίδωσιν α[υτούς [εκβεβηκότας καὶ 

[εσκεδασµένους κατ̀α τὴν Χερρόνησον, \ ΄οπερ [εποίουν πολύ µ~αλλον καθ  

]εκάστην ]ηµέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν [ωνούµενοι καὶ καταφρονο~υντες δὴ 

το~υ Λυσάνδρου, \ ΄ότι ούκ [ανταν~ηγεν, [αποπλέοντας το{υµπαλιν παρ  α[υτ̀ον 

@αραι [ασπίδα κατὰ µέσον τὸν πλο~υν. Ο]ι δὲ τα~υτα [εποίησαν ]ως   [εκέλευσε. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Αλκιβιάδης, αφού είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει 
σε ανοιχτή παραλία και µακριά από κάθε πόλη και ότι αναζητούσαν τα εφόδια από τη 
Σηστό, που απείχε από τα πλοία δεκαπέντε στάδια, ενώ (ότι) οι εχθροί βρίσκονταν 
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µέσα σε λιµάνι και είχαν τα πάντα κοντά σε πόλη, τους είπε ότι δεν είχαν αράξει σε 
καλό µέρος και τους συµβούλευσε να µετακινηθούν στη Σηστό, αλλάζοντας 
αγκυροβόλι, κοντά σε λιµάνι στην πόλη  «εκεί αν είστε, µπορείτε να ναυµαχήσετε - 
είπε - όταν το θελήσετε». 

Οι στρατηγοί όµως - ιδίως ο Τυδέας και ο Μένανδρος - τον πρόσταξαν να 
φύγει  γιατί (του είπαν) ότι τώρα οι ίδιοι ήταν στρατηγοί και όχι εκείνος. Έτσι ο 
Αλκιβιάδης σηκώθηκε κι έφυγε. Ο Λύσανδρος την πέµπτη ηµέρα, αφότου οι 
Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του, διέταξε αυτούς που κατασκόπευαν τους Αθηναίους 
κατά διαταγή του, όταν δουν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να είναι 
διασκορπισµένοι στη χερσόνησο (πράγµα ακριβώς που οι Αθηναίοι συνήθιζαν να 
κάνουν κάθε µέρα όλο και περισσότερο, γιατί και τα τρόφιµα τα αγόραζαν από 
µακριά και περιφρονούσαν φυσικά το Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το λιµάνι για 
να τους αντιµετωπίσει), να επιστρέψουν µε τα πλοία πίσω σ’ αυτόν και να υψώσουν 
µια ασπίδα στο µέσο της διαδροµής. Κι αυτοί εκτέλεσαν αυτά, όπως τους πρόσταξε. 
 
Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Καθοράω - ~ω - καθεώρων - κατόψοµαι - κατε~ιδον - καθεώρακα (και 
κατόπωπα) - ειν 
Μετέρχοµαι - µετ~?ηα & µετ?ήειν - µετ~ηλθον - µετελήλυθα - µετεληλύθειν 
{  Εχω - ε@ιχον - |εξω & σχήσω - {εσχον - {εσχηκα - [εσχήκειν 
Παραιν~ω - παρ?ήνουν - παραινέσω - παρ?ήνεσα - παρ?ήνεκα - κειν 
Ναυµαχέω -~ω - [εναυµάχουν - ναυµαχήσω - [εναυµάχησα -  νεναυµάχηκα -
κειν 
Βούλοµαι - [ε([η) βουλόµην - βουλήσοµαι, βουληθήσοµαι - [εβουλησάµην, 
[εβουλήθην - βεβούληµαι - [εβεβουλήµην 
Κελεύω - [εκέλευον - κελεύσω - [εκέλευσα - κεκέλευκα - [εκεκελεύκειν 
Στρατηγέω -~ω - [εστρατήγουν - στρατηγήσω - [εστρατήγησα - [εστρατήγηκα -
κειν 
[ Επιπλέω - [επέπλεον- [επιπλεύσοµαι & [επιπλευσο~υµαι - [επέπλευσα - 
[επιπέπλευκα - κειν 
Λέγω- {ελεγον - λέξω & [ερ~ω - {ελεξα &ε@ιπα - ε@ιπον - ε{ιρηκα -ε[ιρήκειν 
\ Εποµαι - ε]ιπόµην - \εψοµαι - ]εσπόµην 
΄ Εκβαίνω - [εξέβαινον - [εκβήσοµαι - [εξέβην - [εκβέβηκα - [εξεβεβήκειν 
Σκεδάννυµαι - [εσκεδαννύµην - σκεδάσοµαι - [εσκεδάσθην - [εσκέδασµαι - 
µην 
Ποιέω-~ω - [εποίουν - ποιήσω - [εποίησα - πεποίηκα - [επεποιήκειν 
[ Ωνέοµαι -ο~υµαι - [εωνούµην - [ωνήσοµαι - [εωνήθην - [επριάθην - [εώνηµαι-µην 
Καταφρονέω-~ω, κατεφρόνουν, καταφρονήσω, κατεφρόνησα- καταπεφρόνηκα 
- κειν 
΄ Αντανάγω - [ανταν~ηγον - [αντανάξω - [αντανήγαγον - [ανταν~ηχα- χειν 
Α{ιρω - {?ηρουν - [αρ~ω - @?ηρα - @?ηρκα - {?ηρκειν 
 
Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Κατιδών: να γραφεί η προστακτική ενεστώτα και η προστακτική και η ευκτική 
του αορίστου β΄. 

2.  Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε το σωστό τύπο των λέξεων της 
παρένθεσης. 

α. ]Ο [Αλκιβιάδης .............................(καθορ~ω, οριστ. παρατ.) [εκ ............................... 
(τό τε~ιχος, γεν. εν.) τοὺς [ Αθηναίους. 
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β. Ο]ι Λακεδαιµόνιοι [εν .................................. (λιµήν, δοτ. πληθ.) καί πρός 
................................... (πόλις, δοτ. πληθ.) ]ωρµίσαντο. 
γ. Ο[υκ [εν καλ~?ω {εφη α[υτούς ............................... (]ορµέω-~ω, απαρ. αορ.). 
δ. Μεθορµίσαι ε[ις Σηστόν α[υτο~ις .................................... (παραιν~ω, οριστ. αορ.) 
ε. Ο]ι στρατηγοί .................................... ([απέρχοµαι / {απειµι, απαρ. αορ.) α[υτόν 
................................. (κελεύω, οριστ. υπερσ.). 
 
 
Σηµασιολογικές παρατηρήσεις 

1.  Μπορείτε να δικαιολογήσετε τη στάση των Αθηναίων απέναντι στον Αλκιβιάδη; 
2.  Πώς αντιδρά ο Λύσανδρος στις προκλήσεις των Αθηναίων; 
 
 
Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να γράψετε παράγωγα των: [ορµε~ιν, {εφη, [εποίουν    
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

[  Aλκιβιάδης: Ήταν µαθητής του Σωκράτη και συγγενής του Περικλή, πρόσωπα 
που ανέλαβαν την παιδεία και την αγωγή του. Σε µικρή ηλικία ασχολήθηκε µε την 
πολιτική κι ήταν αυτός κυρίως που έπεισε τους Αθηναίους να αναλάβουν τη Σικελική 
εκστρατεία (415-413π.Χ.), για την οποία και εξελέγη στρατηγός. Όµως 
κατηγορήθηκε ως Ερµοκοπίδης και γι΄αυτό ανακλήθηκε για να δικαστεί. Φοβισµένος 
αυτοµόλησε στη Σπάρτη, όπου και έδωσε ολέθριες για την πατρίδα του συµβουλές. 
Θεωρήθηκε ύστερα ύποπτος και έτσι υποχρεώθηκε σε νέα φυγή. Άλλαξε τότε 
πολιτική στάση,  προσέγγισε τους Πέρσες, και πάλι την Αθήνα, και πέτυχε την 
ανάκλησή του, αφού προηγουµένως στην Άβυδο και την Κύζικο (410 π.Χ.) 
καταναυµάχησε το στόλο των Λακεδαιµονίων. Επανήλθε στην Αθήνα (408 π.Χ.) 
νικητής και τροπαιούχος και διορίστηκε στρατηγός µε απόλυτη εξουσιοδότηση. 
Όµως θεωρήθηκε υπαίτιος για την ήττα που υπέστησαν οι Αθηναίοι από τους 
Λακεδαιµόνιους στο Νότιον Ακρωτήριον, κοντά στην Έφεσο (407 π.Χ.). Έτσι 
περιέπεσε σε δυσµένεια, καθαιρέθηκε και αποσύρθηκε στην Καλλίπολη της θρακικής 
χερσονήσου σε ιδιόκτητη οχυρωµένη περιοχή. ∆ολοφονήθκε από όργανα της 
Σπάρτης. 
Χαρακτηρισµός του Αλκιβιάδη: Ήταν µία από τις µεαλύτερες φυσιογνωµίες της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας, προικισµένος από τη φύση µε σπουδαία προτερήµατα. 
∆ιέθετε σωµατική ωραιότητα και γοητεία, ευγένεια, ευφυία, ρητορική δεινότητα και 
πειστικότητα, ευστροφία και τόλµη. Ως στρατηγός ήταν ικανότατος, έµπειρος και 
διορατικός, όπως φαίνεται στο απόσπασµά µας. Ως άνθρωπος όµως δεν είχε ηθικές 
αρχές και ποιότητα ήθους, αλλά ήταν σπάταλος, άσωτος και άπληστος, υπέρµετρα 
φιλόδοξος, καιροσκόπος και τυχοδιώκτης. Στο πρόσωπό του συνταιριάζονταν οι 
αρετές των Αθηναίων του χρυσού αιώνα του Περικλή και τα µειονεκτήµατα τα οποία 
ήταν αποτέλεσµα του εκφυλισµού που προκάλεσε ο Πελοποννησιακός πόλεµος. 
Κατιδών [εκ τ~ων τειχ~ων: Ο Αλκιβιάδης, µετά την καθαίρεση και την αυτοεξορία 
του (407 π.Χ.), αποσύρθηκε στον ιδιόκτητο πύργο του στη Σηστό. Από εκεί ψηλά 
από τα τείχη, που τα είχε χτίσει (410-409) όταν πολεµούσε µε µισθοφόρους εναντίον 
των Θρακών, παρατηρούσε τις κινήσεις των δύο αντιπάλων. 
[εν α[ιγιαλ~?ω ]ορµο~υντας: Οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει στους Αιγός ποταµούς, 
κοντά στην οµώνυµη κωµόπολη που δεν µπορούσε να τους εξασφαλίσει επαρκή 
επισιτισµό. Γι’  αυτό και αναγκάζονταν να προµηθεύονται τρόφιµα από τη Σηστό. 
[åí ëéìÝíé êáé̀ ðñïò ðüëåé: Οι Λακεδαιµόνιοι, αντίθετα, είχαν κυριέψει και 
διαρπάξει την πλούσια Λάµψακο και εξασφάλισαν αφθονία τροφίµων. Επίσης, είχαν 
ναυλοχήσει εκ του ασφαλούς στο λιµάνι της. Συνεπώς ήταν σε προνοµιακή θέση σε 
σύγκριση µε τους Αθηναίους. 
Σηστός: Αρχαιότατη πόλη της Θρακικής χερσονήσου, χτισµένη στο στενότερο 
µέρος του Ελλήσποντου, απέναντι από την Άβυδο που βρισκόταν στην ασιατική 
ακτή. Λόγω της σπουδαίας γεωγραφικής θέσης της έπαιξε αξιόλογο ρόλο στα 
ελληνικά πράγµατα. Υπήρξε σύµµαχος της Αθήνας στην πρώτη αθηναϊκή συµµαχία 
(478-404 π.Χ.), ορµητήριο των Αθηναίων και το επίκεντρο πολλών πολεµικών 
εξελίξεων. Μετά τη ναυµαχία όµως στους Αιγός ποταµούς (405 π.Χ.) ο Λϋσανδρος 
την κυρίεψε, τη λεηλάτησε, εξεδίωξε τους κατοίκους της και τους αντικατέστησε µε 
τα πληρώµατα τους στόλου του. Όµως αργότερα οι κάτοικοι επανήλθαν στην πατρίδα 
τους, αλλά για χρόνια παρέµειναν κάτω από την εξουσία των Λακεδιαµονίων. 
Ο]ι στρατηγοί [απιέναι α[υτόν [εκέλευσαν:  Οι στρατηγοί των Αθηναίων 
απέπεµψαν τον Αλκιβιάδη, γιατί σκέφτηκαν προφανώς ότι, αν συµµορφωθούν µε τις 
παραινέσεις του και νικήσουν, η επιτυχία θα αποδοθεί σ’ αυτόν. Αν πάλι νικηθούν, η 
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ευθύνη θα βαρύνει τους ίδιους. Όµως οι εκτιµήσεις τους ήταν εσφαλµένες, και αυτό 
αποδείχτηκε από τη ραγδαία και δραµατική γι’ αυτούς εξέλιξη των πραγµάτων. 
]ηµέρα πέµπτη: Τις προηγούµενες τέσσερις µέρες ο Λύσανδρος κατασκοπεύοντας 
τους Αθηναίους είχε διαπιστώσει ότι αυτοί, όταν επέστρεφαν στοιυς Αιγός ποταµούς, 
ακολουθούσαν πάντα την ίδια τακτική: αποβιβάζονταν δηλαδή από τα πλοία τους και 
διασκορπίζονταν στη Σηστό και σε άλλα µέρη της Θρακικής χερσινήσου για 
ανεφοδιασµό. Ήταν, λοιπόν, βέβαιος ότι και αυτή την ηµέρα θα έκαναν το ίδιο. 

΄́́́το~ις παρ  αυτό~υ ]εποµένοις: Ήταν οι άντρες των ταχύπλοων σκαφών που τους είχε 
αποστείλει ο Λύσανδρος, για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των Αθηναίων. 
Πολύ µ~αλλον: Οι Αθηναίοι είχαν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο Λύσανδρος τους 
φοβόταν και απέφευγε την αναµέτρηση. Γι’ αυτό ήταν αµέριµνοι, δεν έπαιρναν µέτρα 
προφύλαξης και µέρα µε τη µέρα γίνονταν όλο και πιο απρόσεκτοι. Άλλωστε η 
ανάγκη για επισιτισµό τους υποχρέωνε να αποµακρύνονται από τα πλοία. 
πόρρωθεν: Από τη Σηστό δηλ. και από άλλα µέρη της Θρακικής χερσονήσου. 
\ότι ο[υκ [ανταν~ηγε (Λύσανδρος να~υς): Φαίνεται ότι οι Αθηναίοι στρατηγοί 
παρερµήνευσαν την απραξία του Λύσανδρου και γι’ αυτό δεν υποψιάστηκαν ότι 
επρόκειτο για στρατήγηµα, γεγονός που θα τους στοιχίσει ακριβά.  
@αραι [ασπίδα: Ήταν το σύνθηµα µε το οποίοι οι άντρες των ταχύπλοων 
ειδοποιούσαν το Λύσανδρο ότι οι Αθηναίοι και τη µέρα αυτή ακολούθησαν την ίδια 
τακτική. 
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Στο απόσπασµα αυτό ο ιστορικός προβάλλει τη φυσιογνωµία του Αλκιβιάδη 
και εκθέτει το ενδιαφέρον και την ανησυχία του για τους Αθηναίοιυς. Η ευφυία και η 
διορατικότητα του µεγάλου πολιτικού και στρατιωτικού άντρα εντοπίζει εύκολα τις 
αδυναµίες των συνπατριωτών του και τα πλεονεκτήµατα του αντιπάλου τους (= 
αίτιον). Γι’ αυτό και τους απευθύνει ορθές συστάσεις (= αιτιατόν),  που είναι προϊόν 
αντικειµενικής στάθµισης των δεδοµένων και της πολύτιµης πείρας του. Οι 
συµβουλές του αυτές ουσιαστικά προοικονοµούν τη δραµατική για τους Αθηναίους 
έκβαση της µελλούµενης ναυµαχίας και τον δικαιώνουν πλήρως. Οι εκτιµήσεις αυτές 
(= αίτιον) του Αλκιβιάδη (ο[υκ [εν καλ~?ω {εφη..., άλλά παρ?ήνει µεθορµίσαι ε[ις 
Σηστόν...) δηλώνονται µε µετοχικά σύνολα / σύνθετο λόγο (κατιδών... ]ορµο~υντας 
καὶ µετιόντας µέν - ]ορµο~υντας καὶ {εχοντας δε), που δίνουν βάθος στη σκέψη 
και αισθητοποιούν κατά τρόπο συγκριτικό την υπεροχή των Λακεδαιµονίων. Επίσης, 
µε απαρέµφατα και µε αντιθετικό λόγο. Τέλος, η απεγνωσµένη του προσπάθεια να 
πείσει τους Αθηναίους να µεταβούν σε άλλο αγκυροβόλι εκφράζεται µε τη χρήση του 
παρατατικού ({εφη, παρ?ήνει, {εφη) και κυρίως µε τη µετάβαση από τον πλάγιο λόγο 
σε ευθύ, όπου εντοπίζεται και η ουσιώδης σύστασή του. Όµως οι στρατηγοί των 
Αθηναίων τήρησαν στάση υπεροπτική και υποτιµητική απέναντι και στον ίδιο και 
στο διαγραφόµενο κίνδυνο (= αιτιατόν). Και αυτήν τη διάθεσή τους τη δείχνει ο 
σύντοµος και κοφτός, ο οξύς και κελευστικός λόγος, η αντίθεση και το ασύνδετο, που 
δεν αφήνουν περιθώρια για αµφισβήτηση και κριτική. 

∆ιαφαίνεται, λοιπόν, η πρόθεση του ιστορικού να συνδέσει εσωτερικά τα 
γεγονότα που αφηγείται και να τα οργανώσει κατά τρόπο αιτιώδη, ώστε να 
αποκτήσουν ενότητα, συνοχή και αλληλουχία. Έτσι, οι παρατηρήσει/ διαπιστώσεις 
του Αλκιβιάδη γίνονται το αίτιο που οδηγεί στην παροχή των συµβουλών. Αλλά και 
αυτές µετασχηµατίζονται από αιτιατό σε αίτιο, που προκαλεί νέο αιτιατό, την 
απόρριψη και την άρνηση. 

Ο Λϋσανδρος είχε συλλέξει βέβαι ασφαλείς πληροφορίες το προηγούµενο 
τετραήµερο για τις συνήθειες των Αθηναίων, αλλά ήθελε να τις επιβεβαιώσει ακόµα 
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και την τελευταία ηµέρα, γεγονός που µαρτυρεί τις στρατιωτικές του ικανότητες. 
Έτσι, η πρόταξη του «]ηµέρα πέµπτη» δείχνει την επίµονη και συστηµατική 
εφαρµογή του στρατηγήµατός του, προκειµένου να επιτύχει ένα θρίαµβο. Η 
συσσώρευση των µετοχικών και απαρεµφατικών συνόλων και κυρίως η υπόταξη 
([επάν...\οπερ...\οτι) και ο µακροπερίοδος λόγος δείχνουν την ενότητα του σχεδίου, τις 
λεπτές ισορροπίες απ’ τις οποίες εξαρτάται το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος και την 
αποφασιστική κίνηση την κατάλληλη ώρα.  
 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η πολεµική πείρα εύκολα εντοπίζει πλεονεκτήµατα και αδυναµίες του πεδίου της 
µάχης. 

2.  Το αξίωµα απορρίπτει τις συµβουλές, ακόµα και τις ορθές, και γεννά την ειρωνεία 
και την αλαζονεία. 
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          ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 28-29 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΄Λύσανδρος δ  ε[υθὺς [εσήµανε τὴν ταχίστην πλε~ιν, συµπαρ?ήει δὲ καὶ 

Θώραξ τὸ πεζὸν {εχων. Κόνων δὲ [ιδὼν τὸν [επίπλουν, [εσήµανεν ε[ις τὰς να~υς 

βοηθε~ιν κατὰ κράτος. ∆ιεσκεδασµένων δὲ τ~ων [ανθρώπων, α]ι µὲν τ~ων νε~ων 

δίκροτοι @ησαν, α]ι δὲ µονόκροτοι, α]ι δὲ παντελ~ως κεναί  ]η δὲ Κόνωνος καὶ 

΄{αλλαι περὶ α[υτὸν ]επτὰ πλήρεις [ανήχθησαν ]αθρόαι καὶ ]η Πάραλος, τὰς δ  

{αλλας πάσας Λύσανδρος {ελαβε πρὸς τ?~η γ?~η. Τοὺς δὲ πλείστους {ανδρας [εν τ?~η 

γ?~η συνέλεξεν  ο]ι δὲ κα`ι {εφυγον ε[ις τὰ τειχύδρια. Κόνων δὲ τα~ις [εννέα ναυσί 

φεύγων, [επεὶ {εγνω τ~ων [Αθηναίων τὰ πράγµατα διεφθαρµένα, κατασχὼν [επὶ 

τὴν [Αβαρνίδα τὴν Λαµψάκου {ακραν {ελαβεν α[υτόθεν τ̀α µεγάλα τ~ων 

Λυσάνδρου νε~ων ]ιστία, καὶ α[υτὸς µὲν [οκτὼ ν ΄αυσίν [απέπλευσε παρ  

Ε[υαγόραν ε[ις Κύπρον, ]η δὲ Πάραλος ε[ις τὰς [ Αθήνας, [απαγγελο~υσα τὰ 

γεγονότα.    

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 Τότε ο Λύσανδρος έδωσε αµέσως σήµα να ξεκινήσει ο στόλος ολοταχώς  
συµπορευόταν και ο Θώραξ µε το πεζικό του. Ο Κόνων, µόλις είδε την επιθετική 
κίνηση των εχθρών, έδωσε σήµα (στους στρατιώτες) να τρέξουν αµέσως στα πλοία. 
Επειδή όµως οι άνθρωποι είχαν διασκορπιστεί, άλλα πλοία βρέθηκαν µε δύο µόνο 
σειρές κωπηλάτες, άλλα µε µία και άλλα τελείως άδεια  µόνο το πλοίο του Κόνωνα 
και άλλα εφτά, που βρέθηκαν επανδρωµένα κοντά του, όλα µαζί βγήκαν στ’ ανοιχτά 
µαζί και η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην ακτή. Επίσης, 
στην ακτή αιχµαλώτισε τους περισσότερους άντρες  µερικοί όµως πρόλαβαν και 
κατέφυγαν στα µικρά οχυρά (της Σηστού). 
 Ο Κόνων, ενώ έφευγε µε τα εννιά πλοία του, όταν κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι 
είχαν καταστραφεί, αφού προσορµίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήρι της 
Λαµψάκου, πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά των πλοίων του Λύσανδρου  και ο ίδιος 
µε τα οχτώ πλοία έπλευσε για τον Ευαγόρα της Κύπρου, ενώ η Πάραλος προς την 
Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα.  
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Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Σηµαίνω - [εσήµαινον - σηµαν~ω - [εσήµηνα - σεσήµαγκα - γκειν 
΄ Ανάγοµαι - [ανηγόµην - [ανάξοµαι, [αναχθήσοµαι - [ανήχθην - [αν~ηγµαι - 
[ανήγµην 
Λαµβάνω - [ελάµβανον - λήψοµαι - {ελαβον - ε{ιληφα - φειν 
Φεύγω- {εφευγον - φεύξοµαι & φευξο~υµαι - {εφυγον - πέφευγα- γειν 
Γιγνώσκω - [εγίγνωσκον - γνώσοµαι - {εγνων - {εγνωκα - κειν 
∆ιαφθείροµαι - διεφθειρόµην - διαφθαρο~υµαι, διαφθαρήσοµαι, διεφθάρθην 
- διέφθαρµαι - µην 
Συλλέγω - συνέλεγον - συλλέξω - συνέλεξα - συνείλοχα - χειν 
΄ Απαγγέλλω - [απήγγελλον - [απαγγελ~ω - [απήγγειλα - [απήγγελκα - κειν 
Γίγνοµαι - [εγιγνόµην - γενήσοµαι - [εγενόµην - γεγένηµαι - [εγεγενήµην 
 
Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Να γίνουν χρονικές αντικαταστάσεις των: γιγνόµενα, διαφθειρόµενα, 
σηµαίνει 

2.  { ελαβε: Να κλιθεί η ευκτική και η προστακτική του ίδιου χρόνου. 
 
Συντακτικές παρατηρήσεις 

1.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: {εχων, δίκροτοι, [αθρόαι, ναυσίν, 
[απαγγελο~υσα, τὰ γεγονότα. 

 
Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να αντιστοιχηθούν οι λέξεις της Α΄ µε τη Β΄ στήλη: 
Α Β 

Ντροπιάζω δύσπορος 
Συµπολεµιστής Παραστάτης 
∆ικαστές {ιστορες 
Μάρτυρες {αλκιµος 
∆υνατός καταισχύνω 
Υπόγειοι κρίνοντες 
∆υσκολοπέραστος κατάγειοι 
2.  Να βρείτε τα αντώνυµα των λέξεων 
Α Β 
{αχθοµαι κήδοµαι 
[αµελ~ως {εχω πλε~ιστον 
ο[ικέτης ολίγον 
\ηκιστα ε[υδαιµονία 
πολέµιος [επαιν~ω 
[ιδί?α πρεσβύτης 
[απείρως {εχω \ηδοµαι 
πάνυ σύµµαχος 
[ατυχία γιγνώσκω 
κολάζω δηµοσί?α 
νέος [ελεύθερος 
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Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποια ήταν η τακτική του Λύσανδρου (κάντε µια σύντοµη αναφορά στις 

προηγούµενες ενέργειές του). Την κρίνετε αποτελεσµατική; 

2.  Η Αθήνα στήριζε το δυναµισµό της στην υπεροχή του στόλου της. Ποιος νοµίζετε 

ότι θα είναι ο αντίκτυπος της µεγάλης ήττας; 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

[Θώραξ συµπαρ?ήει: Ήταν ο Λακεδαιµόνιος αρχηγός στο πεζικό των Αβυδηνών. 
Αυτός βάδιζε παραλιακά της Λαµψάκου και ενθάρρυνε το στόλο του Λύσανδρου. 
Κόνων: Ήταν Αθηναίος επιφανής στρατηγός, που καταγόταν από πλούσια και 
αριστοκρατική οικογένεια και διακρίθηκε στην τρίτη φάση του Πελοποννησιακού 
πολέµου (413- 404 π.Χ.) και µετά. Ύστερα από την καταστροφή του αθηναϊκού 
στόλου στους Αιγός ποταµούς (Αύγουστος του 405 π.Χ.), φοβούµενος ίσως και τις 
συνέπειες που θα είχε η συντριβή, κατέφυγε στον Ευαγόρα της Κύπρου, µε τη 
βοήθεια του οποίου ανασυγκρότησε τις δυνάµεις του και επάνδρωσε νέο στόλο. 
Αυτός καταναυµάχησε, κοντά στην Κνίδο (394), τους Λακεδαιµόνιους, γεγονός που 
είχε την ίδια επίπτωση σ’ αυτούς µε εκείνην ακριβώς που είχε για τους Αθηναίους η 
ναυµαχία στους Αιγός ποταµούς. Νικητής και τροπαιούχος επέστρεψε στην Αθήνα 
και έγινε ο ήρωας της εποχής του. Γιατί ανοικοδόµησε τα µακρά τείχη της Αθήνας 
και του Πειραιά και αναστήλωσε το γόητρο της πόλης. Προς τιµήν του τότε οι 
Αθηναίοι πρόσφεραν εκατόµβη θυσιών και αναθήµατα στους θεούς, έχτισαν ιερό και 
έστησαν χάλκινο ανδριάντα του στην αγορά. Αργότερα όµως έπεσε σε δυσµένεια, 
γεγονός που µείωσε το κύρος του, και πέθανε στην Κύπρο µάλλον παραγνωρισµένος 
και αφανής΄. 
Êüíùí [éäþí ôόí [åðßðëïõí: Ο Κόνων, που βρισκόταν κοντά στην ακτή, φαίνεται 
ότι ήταν από τους πρώτους που είδε την επιθετική κίνηση των Λακεδαιµονίων. Έτσι, 
πρόφτασε να επιβιβαστεί µε τους άντρες του, ανοίχθηκε στο πέλαγος και σώθηκε, 
όπως και άλλα οχτώ πλοία. 
ν~ηες δίκροτοι, µονόκροτοι: Τα πλοία των Αθηναίων ήταν τριήρεις, δηλαδή 
διέθεταν τρεις σειρές κωπηλάτες (τρίκροτοι νηες). Η αιφνιδιαστική όµως επίθεση του 
Λυσάνδρου τους υποχρέωσε να επανδρώσουν λίγα και βιαστικά, αλλά µόνο µε δυο ή 
µια σειρά κωπηλάτες. Συνεπώς τα πλοία αυτά δεν ήταν σε θέση να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά τον επιδροµέα. 
] Η Πάραλος (να~υς): Ήταν ένα από τα τρία ελαφρά ταχύπλοα και ιερά πλοία της 
Αθήνας. Τα άλλα ήταν η ∆ηλιάς και η Σαλαµινία. Τα πλοία αυτά τα 
χρησιµοποιούσαν για επίσηµες αποστολές: για τη µετακίνηση των επίσηµων 
αντιπροσώπων της πόλης (= των Θεωρών) σε εθνικές πανηγύρεις και γιορτές κυρίως 
της ∆ήλου, αλλά και των πρεσβειών σε πόλεις συµµαχικές και µη. Επίσης, για τη 
µεταφορά εντολών της αθηναϊκής πολιτείας και των δηµοσίων χρηµάτων. 
τὰς {αλλας πάσας (να~υς) Λύσανδρος {ελαβε: Ο Αθηναϊκός στόλος είχε 180 πλοία 
και κάθε πλοίο διέθετε περίπου 200 κωπηλάτες και στρατιώτες. Αφού σώθηκαν µόνο 
εννιά πλοία και ελάχιστοι στρατιώτες, καταλαβαίνει κανείς πόσο µεγάλο ήταν το 
µέγεθος της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Αθηναίοι στους Αιγός ποταµούς και γιατί 
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αυτή η ναυµαχία έκρινε αποφασιστικά την έκβαση του πολέµου υπέρ των 
Λακεδαιµονίων, αφού µάλιστα η Αθήνα υφίστατο τις επιδροµές τους από τη 
∆εκέλεια. Ενωµένο πια το πεζικό και το ναυτικό τους κινεί σε αποστασία συµµαχικές 
πόλεις της Αθήνας και την εξασθενίζει περισσότερο. Σύντοµα µάλιστα, από την ξηρά 
ο Άγης και από τη θάλασσα ο Λύσανδρος, αποκλείουν ασφυκτικότερα την πόλη, που 
τελικά θα υποκύψει. 
τειχύδρια: Ήταν µικρά τείχη και οχυρά της Σηστού, συµµάχου των Αθηναίων, 
όπου πρόλαβαν και κατέφυγαν οι ελάχιστοι που σώθηκαν. 
τὰ µεγάλα ιστία τ~ων νε~ων: Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν επρόκειτο να ναυµαχήσουν, 
αφαιρούσαν τα πανιά από το µεγάλο ιστό των πλοίων τους και τα άφηναν στην ξηρά, 
για να είναι πιο ευέλικτα. Αυτό είχε κάνει και ο Λύσανδρος. Έτσι, ο Κόνων, µε την 
παράτολµή του κίνηση να αρπάξει τα µεγάλα πανιά, µπόρεσε να ξεφύγει από την 
καταδίωξη των Λακεδαιµονίων για να σωθεί. 
Ε[υαγόρας: Ήταν ισχυρός και γενναίος βασιλιάς στη Σαλαµίνα της Κύπρου. 
Φρόντισε για την οχύρωση της πόλης και την οργάνωση του στρατού, για την 
ανάπτυξη του εµπορίου αλλά και την πνευµατική και ηθική προαγωγή των κατοίκων 
της µε την αναθέρµανση της παράδοσης και την αναβίωση λησµονηµένων ηθών και 
εθίµων. Για ένα διάστηµα είχε φιλικές σχέσεις µε τους Πέρσες, ενώ µε τους 
Αθηναίους ήταν σταθερός και πιστός σύµµαχος. Μάλιστα µε τη µεσολάβηση του 
Κόνωνα συνέβαλε στην αναγέννηση της Αθήνας. Και στη ναυµαχία της Κνίδου (394 
π.Χ.) διοικούσε αυτοπροσώπως τον Κυπριακό στόλο. Γι’ αυτό και οι Αθηναίοι 
αργότερα τον τίµησαν µε ανδριάντα και µε τη χορήγηση των πολιτικών δικαιωµάτων. 
Στο τέλος της ζωής του ενεπλάκη σε περιπέτειες, έχασε τη δύναµή του και 
δολοφονήθεκε από κάποιον ευνούχο µε τη βοήθεια ενός γιου του! ∆ιάδοχός του 
υπήρξε ο Νικοκλής. Ο Ισοκράτης µάλιστα έγραψε δύο λόγους γι’ αυτούς: το 
Ευαγόρου εγκώµιον, και το Προς Νικοκλέα.  
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης, που είναι συνάρτηση του 
προειδοποιητικού συνθήµατος, δηλώνεται ρητά και έντονα στο εδάφιο 28 (ε[υθύς 
[εσήµανε - τ̀ην ταχίστην πλε~ιν), όπου επικρατεί γενικός συναγερµός και 
κινητοποίηση των ναυτικών και πεζικών δυνάµεων (συµπαρ?ήει δὲ...{εχων). 

Ο αιφνιδιασµός του Λύσανδρου πέτυχε απόλυτα και αυτό φαίνεται από την 
απεγνωσµένη προσπάθεια του Κόνωνα να προλάβει την επερχόµενη καταστροφή, 
αλλά και των άλλων που αλλόφρονες τρέχουν στα πλοία τους. Όµως µάταια. Η 
καταστροφή του αθηναϊκού στόλου είναι ολοσχερής, αφού λίγοι µπόρεσαν να 
σωθούν.  

Αξίζει, ωστόσο, να τονισθεί η παράτολµη αλλά ευφυής ενέργεια του Κόνωνα 
που, µέσα στον πανικό και τη σύγχυση, άρπαξε τα µεγάλα ιστία των αντιπάλων, 
γεγονός που εξασφάλισε τη σωτηρία στα εννιά πλοία. Στην Πάραλο απέµεινε το 
θλιβερό προνόµιο να αναγγείλει την καταστροφή. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η αφήγηση συντίθεται από εναλλασσόµενες/ 
διαδοχικές φάσεις. Έτσι, στην αρχή έχουµε φαινοµενική στασιµότητα, ακινησία και 
αµεριµνησία, που όµως γρήγορα αντικαθίσταται από έντονη κινητικότητα, όταν 
δίνεται το σύνθηµα της επίθεσης και οι δύο αντίπαλοι συµπλέκονται σε άνισο και 
αποφασιστικής σηµασίας αγώνα.  Η ταχύτητα της εξέλιξης των γεγονότων συνθέτει 
έναν ενιαίο εποπτικό πίνακα που αποτυπώνει ανάγλυφα την πανωλεθρία των 
Αθηναίων. Αυτή ακριβώς η ένταση κατά τη σύγκρουση δηλώνεται µε τη χρήση των 
παρατατικών (πλε~ιν, συµπαρ?ήει, {εχων, βοηθε~ιν, @ησαν ), ενώ το χρονικό διάστηµα 
µετά τη συντριβή εκφράζεται µε αόριστους ([ανήχθησαν, {ελαβε, συνέλεξεν, 
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{εφυγον, {εγνω - διεφθαρµένα, κατασχών, {ελαβεν, [απέπλευσε), γεγονός που 
καταδεικνύει την οριστική επικράτηση των Λακεδαιµονίων. 

Ακόµα, όλες οι συνθήκες και οι φάσεις της συµπλοκής και της συντριβής των 
Αθηναίων δένονται εσωτερικά µε αιτιώδη σχέση (αιτίου-αιτιατού). Έτσι η υπεροψία 
οδηγεί στην απρονοησία και τη διασπορά, η κατασκοπία στο προειδοποητικό σήµα, η 
διαταγή του Λύσανδρου στην επιδροµή, η επίθεση στην αλλοφροσύνη και την 
πανωλεθρία, η ευφυής κίνηση του Κόνωνα στη σωτηρία.  
 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η υποτίµηση προς τον αντίπαλο επιφέρει την απρονοησία και την απειθαρχία. 
2.  Το προειδοποιητικό σήµα/σύνθηµα ορίζει την έναρξη της επίθεσης. 
3.  Η τακτική του αιφνιδιασµού, ιδίως στις πολεµικές επιχειρήσεις, τελεσφορεί, γιατί 

προκαλεί σύγχυση και πανικό. 
4.  Η ετοιµότητα και η επαγρύπνηση οδηγούν στη σωτηρία. 
5.  Η παράτολµη και αποφασιστική ενέργεια δίνει διέξοδο σε κρίσιµες ώρες. 
6.  Σε κάποιον ανατίθεται το θλιβερό προνόµιο της αναγγελίας µιας συµφοράς. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 

Μεταβατικά ρήµατα: Ονοµάζονται τα ρήµατα εκείνα που δέχονται αντικείµενο. 
Α) Μονόπτωτα µεταβατικά ρήµατα ονοµάζονται τα ρήµατα που δέχονται ένα 
αντικείµενο (µία πτώση ως αντικείµενο). 
Β) ∆ίπτωτα µεταβατικά ρήµατα ονοµάζονται τα ρήµατα που δέχονται δύο 
αντικείµενα.  

Α. Μονόπτωτα µεταβατικά ρήµατα 

1.  Ρήµατα που συντάσσονται µε γενική 

Αντικείµενο σε πτώση γενική παίρνουν τα ρήµατα που σηµαίνουν: 
α) µνήµη (ή λήθη) 
β) αµέλεια (ή επιµέλεια, φροντίδα) 
γ) επιθυµία, απόλαυση (ή στέρηση κτλ.),  
δ) αίσθηση (π.χ. ακοή) 
ε) αρχή (ή λήξη) 
Επίσης όσα ρήµατα σηµαίνουν:  
στ) απόπειρα, επιτυχία - αποτυχία 

ζ) εξουσία 

η) διαφορά 

Και τα σύνθετα µε τις προθέσεις: [από, [εκ, κατά, πρό, ]υπέρ. 
 
2.  Ρήµατα που συντάσσονται µε δοτική 

Αντικείµενο σε δοτική πτώση παίρνουν τα ρήµατα που σηµαίνουν: 
α) πρέπει, ταιριάζει 

β) ευπείθεια, επικοινωνία, ακολουθία 

γ) φιλική (ή εχθρική) διάθεση 

δ) οµοιότητα, συµφωνία, ισότητα 

Επίσης τα ρήµατα που είναι σύνθετα µε τις προθέσεις: [εν, σύν, ]υπό, [επί, παρά, 
περί, πρός και το επίρρηµα ]οµο~υ. 
 
3.  Ρήµατα που συντάσσονται µε αιτιατική 

Αντικείµενο σε αιτιατική πτώση παίρνουν τα ρήµατα που σηµαίνουν: 
α) Μια ενέργεια πάνω σε ένα πρόσωπο ή πράγµα που υπάρχει ανεξάρτητα από το 
ρήµα (εξωτερικό αντικείµενο). Η ενέργεια αυτή: 
1)  ασκεί µια επίδραση πάνω στο πρόσωπο (ή το πράγµα) χωρίς να µεταβάλλει την 

κατάστασή του. 
2)  µεταβάλλει µια κατάσταση. 
β) Μια δηµιουργία, την οποία προκαλεί το ίδιο το ρήµα (εσωτερικό αντικείµενο του 
αποτελέσµατος). Όταν το ρήµα και το αντικείµενό του (που εκφέρεται µε αιτιατική) 
εκφράζουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο, τότε το αντικείµενο χαρακτηρίζεται ως  
«σύστοιχο». 
 

Β. ∆ίπτωτα µεταβατικά ρήµατα 

1.  Ρήµατα που συντάσσονται µε γενική και δοτική 

∆ύο αντικείµενα, το ένα σε γενική και το άλλο σε δοτική, παίρνουν τα ρήµατα που 
σηµαίνουν: 
α) µετέχω, κοινων~ω, µεταδίδωµι, παραχωρ~ω 
β) τα δικαστικά ρήµατα, όπως τιµ~ω (= ορίζω δικαστική ποινή σε κάποιον), 
τιµ~ωµαι (=προτείνω κάτι ως δικαστική ποινή για κάποιον). 
2.  Ρήµατα που συντάσσονται µε γενική και αιτιατική 
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∆ύο αντικείµενα, το ένα σε γενική και το άλλο σε αιτιατική, παίρνουν τα ρήµατα που 
σηµαίνουν: 
α) γεµίζω (ή αδειάζω),  

β) ακούω (= πληροφορούµαι) 
γ) λαµβάνω (= αρπάζω), {αγω, κωλύω (= εµποδίζω), [αποστερ~ω κ.ά. 
Επίσης: δ) πωλ~ω, θαυµάζω, ή τα ρήµατα δικαστικής σηµασίας  

Και τα σύνθετα µε τις προθέσεις: [από, [εκ, πρό, κατά. 
3.  Ρήµατα που συντάσσονται µε δοτική και αιτιατική 

∆ύο αντικείµενα, το ένα σε δοτική και το άλλο σε αιτιατική, παίρνουν τα ρήµατα που 
σηµαίνουν: 
α) δίδωµι, φέρω, λέγω, δείκνυµι 
β) εξίσωση, µείξη κ.ά. 
Επίσης τα σύνθετα µε τις προθέσεις [εν, σύν. 
4.  Ρήµατα που συντάσσονται µε δύο αιτιατικές 

∆ύο αντικείµενα, σε αιτιατική πτώση παίρνουν τα ρήµατα που σηµαίνουν: 
α) ζητ~ω (α[ιτέω-~ω), [ερωτ~ω, ε[ισπράττω, [αποκρύπτω, [αποστερ~ω 
β) διδάσκω 
γ) [ενδύω 
Επίσης:  
δ) πολλά µεταβατικά που συντάσσονται µε µια αιτιατική και ένα σύστοιχο 

αντικείµενο. 

Κατηγορούµενο του αντικειµένου 

Το αντικείµενο συνοδεύεται από κατηγορούµενο, όταν το ρήµα της πρότασης 
σηµαίνει: [ονοµάζω, νοµίζω, [εκλέγω, διορίζω, ποι~ω. 
 

Πίνακας 

 

 

 

∆ίπτωτα ρήµατα → Αντικείµενο σε:        

 

 

 

 
→ Γενική           +            ∆οτική 
     Άµεσο                         Έµµεσο 
 
→ Γενική           +            Αιτιατική 
     Έµµεσο                        Άµεσο 
 
→ ∆οτική           +            Αιτιατική 
     Έµµεσο                        Άµεσο 
 
→ Αιτ. (πρόσ.)    +            Αιτ (πράγµα) 
     Άµεσο                         Έµµεσο 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 30-32 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Λύσανδρος δὲ τάς τε να~υς καὶ τοὺς α[ιχµαλώτους κὰι τ@αλλα πάντα ε[ις 

Λάµψακον [απήγαγεν, {ελαβε δ̀ε καὶ τ~ων στρατηγ~ων {αλλους τε κὰι Φιλοκλέα 

΄καὶ [ Αδείµαντον. # Ηι δ  ]ηµέρ?α  τα~υτα κατειργάσατο, {επεµψε Θεόποµπον τὸν 

Μιλήσιον λ?ηστήν ε[ις Λακεδαίµονα, [απαγγελο~υντα τὰ γεγονότα, |ος 

[αφικόµενος τριτα~ιος [απήγγειλε. Μετ̀α δὲ τα~υτα Λύσανδρος ]αθροίσας τοὺς 

συµµάχους [εκέλευσε βουλεύεσθαι περί τ~ων α[ιχµαλώτων. [ Εντα~υθα δὴ 

΄κατηγορίαι [εγίγνοντο πολλαὶ τ~ων Αθηναίων, \α τε {ηδη παρενενοµήκεσαν 

καὶ \α [εψηφισµένοι @ησαν ποιε~ιν, ε[ι κρατήσειαν τ?~η ναυµαχί?α, τὴν δεξιάν 

χείρα [αποκόπτειν τ~ων ζωγρηθέντων πάντων, καὶ \ότι λαβόντες δύο τριήρεις, 

Κορινθίαν καὶ [ Ανδρίαν, τοὺς {ανδρας [εξ α[υτ~ων πάντας κατακρηµνίσειαν. 

΄Φιλοκλ~ης δ  @ην στρατηγός τ~ων [ Αθηναίων, \ος τούτους διέφθειρεν. [ Ελέγετο δὲ 

καὶ {αλλα πολλά, κὰι {εδοξεν [αποκτε~ιναι τ~ων α[ιχµαλώτων \οσοι @ησαν [ 

Αθηνα~ιοι πλὴν [ Αδειµάντου, \ότι µόνος [επελάβετο [εν τ?~η  [εκκλησί?α  το~υ περὶ 

τ~ης [αποτοµ~ης τ~ων χειρ~ων ψηφίσµατος   ?[ητιάθη µέντοι ]υπό τινων προδο~υναι 

τὰς να~υς. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρ~ωτον [ερωτήσας, \ος τοὺς [ Ανδρίους κὰι 

Κορινθίους κατεκρήµνισε, τί ε{ιη {αξιος παθε~ιν [αρξάµενος ε[ις \ Ελληνας 

παρανοµε~ιν, [απέσφαξεν. 

Μετάφραση 

 Ο Λύσανδρος µετέφερε στη Λάµψακο και τα πλοία και τους αιχµαλώτους και 
κάθε είδους λάφυρα και συνέλαβε µερικούς στρατηγούς και ανάµεσά τους το 
Φιλοκλή και τον Αδείµαντο. Την ίδια ηµέρα µάλιστα που κατόρθωσε αυτά έστειλε 
στη Σπάρτη το Θεόποµπο, το Μιλήσιο πειρατή, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο 
οποίος έφτασε εκεί µετά από τρεις µέρες και τα ανακοίνωσε. 
 Ύστερα ο Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους συµµάχους, τους είπε να 
ανταλλάξουν απόψεις και να αποφασίσουν για τους αιχµαλώτους. Τότε, λοιπόν, 
διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες για τους Αθηναίους, ποια δηλαδή εγκλήµατα 
πολέµου ήδη είχαν διαπράξει και τι είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν νικήσουν στη 
ναυµαχία, να αποκόψουν δηλαδή το δεξί χέρι όλων όσοι θα πιάνονταν ζωντανοί, και 
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ότι, όταν έπιασαν/κυρίεψαν δύο τριήρεις, τη µια από την Κόρινθο και την άλλη από 
την Άνδρο, όλους τους άνδρες απ’ αυτές τους πέταξαν στη θάλασσα. Ο Φιλοκλής 
ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων που τους εξόντωσε. 
 ∆ιατυπώνονταν και άλλες πολλές κατηγορίες και φάνηκε καλό να σκοτώσουν 
όσους αιχµαλώτους ήταν Αθηναίοι, εκτός από τον Αδείµαντο, γιατί µόνο αυτός στην 
εκκλησία του δήµου ήταν αντίθετος στην απόφαση για την αποκοπή των χεριών  
κατηγορήθηκε όµως από µερικούς ότι πρόδωσε το στόλο. Ο Λύσανδρος, αφού 
ρώτησε πρώτα το Φιλοκλή, που έριξε στη θάλασσα τους Ανδρίους και τους 
Κορινθίους, ποια τιµωρία του άξιζε να υποστεί, επειδή πρώτος άρχισε να παραβαίνει 
τους νόµους κατά των Ελλήνων, τον έσφαξε.  
 
Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Κατεργάζοµαι - κατειργαζόµην - κατεργάσοµαι, κατεργασθήσοµαι - 
κατειργάσµην, κατειργάσθην - κατείργασµαι - κατειργάσµην 
[ Αφικνέοµαι-ο~υµαι - [αφικνούµην - [αφίξοµαι - [αφικόµην - [αφ~ιγµαι - 
[αφίγµην 
Παρανοµέω-~ω - παρενόµουν - παρανοµήσω - παρενόµησα - παρανενόµηκα - 
παρενενοµήκειν 
Ψηφίζοµαι - [εψηφιζόµην - ψηφιο~υµαι - [εψηφισάµην, [εψηφίσθην - 
[εψήφισµαι - σµην 
Πέµπω - {επεµπον - πέµψω - {επεµψα - πέποµφα - [επεπόµφειν 
∆ιαφθείρω - διέφθειρον - διαφθαρ~ω - διέφθειρα - διέφθαρκα - ρκειν 
Ζωγρέοµαι-ο~υµαι - [εζωγρούµην - ζωγρηθήσοµαι - [εζωγρήθην - [εζώγρηµαι-
µην 
Α[ιτιάοµαι-~ωµαι - [?ητιώµην - α[ιτιάσοµαι - α[ιτιαθήσοµαι - [?ητιασάµην, 
[?ητιάθην - [?ητίαµαι -µην 
Προδίδωµι - προεδιδόµην - προδώσω - προέδωκα - προδέδωκα - κειν 
∆οκε~ι - [εδόκει - δόξει - {εδοξε - δέδοκται - [εδέδοκτο 
Πάσχω - {επασχον - πείσοµαι - {επαθον - πέπονθα - ειν 
 
Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Ζωγρηθέντων : να γραφεί η ευκτική και η προστακτική του ίδιου χρόνου. 
2.  Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις των ρηµάτων [επιλαµβάνεται, 

[απαγγελο~υντα και εγκλιτική του ?[ητιάθη 
Συντακτικές παρατηρήσεις 

1.  Να αναγνωριστούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισµοί του κειµένου 
Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να συνδυάσετε τις λέξεις της α.ε. (Α) µε τις αντίστοιχες της ν.ε. (Β). Μία λέξη της 
στήλης Β περισσεύει. 

Α Β 

1. ψηφίζοµαι α. νικώ 
2. κρατ~ω β. αποκοπή 
3. διαφθείρω γ. αποφασίζω 
4. [αποτοµή δ. το πλοίο (πολεµικό) 
5. να~υς ε. σκοτώνω, εξοντώνω 
 στ. γκρεµίζω 
Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1. Ποια ήταν η στάση των παλιών συµµάχων των Αθηναίων απέναντι στους 
αιχµαλώτους; Τη βρίσκετε δικαιολογηµένη; 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

το[υς α[ιχµαλώτους [απήγαγεν: Αυτοί κατά τον Πλούταρχο ήταν τρεις χιλιάδες και 
κατά τον Παυσανία τέσσερις. Όµως ασφαλώς ήταν πολύ περισσότεροι, αφού το 
σύνολο των πληρωµάτων του αθηναϊκού στόλου υπερέβαινε τις 34 χιλιάδες και 
ξέρουµε ότι λίγοι γλίτωσαν. 
ε[ις Λάµψακον [απήγαγεν: Ο Λύσανδρος µεταφέρει πλοία, αιχµαλώτους και 
λάφυρα στη Λάµψακο, γιατί αυτή την πόλη, αφού την κυρίεψε και τη λεηλάτησε, την 
είχε καταστήσει ορµητήριο των πολεµικών του επιχειρήσεων.  
{åðåìøå Èåüðïìðïí... ôÜ ãåãïíüôá: Ο Λύσανδρος ήταν υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει την πατρίδα του για το αποτέλεσµα της ναυµαχίας. Η επιλογή αυτή δεν 
ήταν τυχαία, γιατί ο Θεόποµπος ως πειρατής ήταν έµπειρος ναυτικός και θα έφτανε 
στη Σπάρτη γρήγορα και εκ του ασφαλούς, όπως και έγινε. 
\α {ηδη παρενενοµήκεσαν: Οι Αθηναίοι στη διάρκεια του πολέµου 
συµπεριφέρθηκαν σκληρά κατά πάγια τακτική τους σε όσες πόλεις ήταν ουδέτερες ή 
αποστατούσαν, έστω και για λίγο, από την αθηναϊκή συµµαχία. 

Έτσι, εκδίωξαν τους κατοίκους από την Ιστιαία της Εύβοιας (446- 445) επί 
Περικλέους, διαµοίρασαν τη γη τους σε Αθηναίους κληρούχους και άλλαξαν το 
όνοµά της σε Ωρεούς. Την ίδια σχεδόν τύχη είχαν αργότερα (405 π.Χ). 

Σκληρότερα φέρθηκαν στην Αίγινα (434 π.Χ.), µικρό αλλά ισχυρό εµπορικά 
αντίπαλο. Έκαψαν όλη την πόλη, ερήµωσαν τη γη, σκότωσαν και πολλούς τους 
αιχµαλώτισαν ή τους έδιωξαν από το νησί, και οι Λακεδαιµόνιοι τους εγκατέστησαν 
στη Θηρέα (στα σύνορα Αργολίδας και Λακωνικής).  

Ανάλογη συµπεριφορά έδειξαν στους κατοίκους της Τορώνης της Χαλκιδικής 

(θέρος τους 422 π.Χ.). Κατέστρεψαν τη χώρα, αιχµαλώτισαν τους άντρες και 
πούλησαν ως δούλους γυναίκες και παιδιά. Την ίδια και χειρότερη δοκιµασία υπέστη 
η Σκιώνη της Χαλκιδικής (421 π.Χ.), όταν έπειτα από διετή πολιορκία υποτάχτηκε. 
Σκότωσαν τους άντρες, υποδούλωσαν τα γυναικόπαιδα και παραχώρησαν τη γη για 
καλλιέργεια στους Πλαταιείς. 

Το µεγαλύτερο όµως έγκληµα που διέπραξαν οι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια 
του πολέµου ήταν η παντελής καταστροφή της ουδέτερης Μήλου (θέρος του 415 
π.Χ.), αφού την πολιόρκησαν ασφυκτικά. Σκότωσαν τους έφηβους και τους άντρες, 
υποδούλωσαν τα γυναικόπαιδα, και τη χώρα την κατέστησαν αποικία τους. 
τὴν δεξιάν χε~ιρα [αποκόπτειν τ~ων ζωγρηθέντων: Η απάνθρωπη αυτή απόφαση 
πάρθηκε «[εν τ~?η [εκκλησί?α» γιατί οι περισσότεροι άντρες ήταν δεξιόχειρες και µε την 
αποκοπή της δεξιάς θα γίνονταν ανίκανοι και ακίνδυνοι στον πόλεµο. Κατά τον 
Πλούταρχο όµως (Λύσανδρος 9) η απόφαση αφορούσε  την αποκοπή µόνο του 
αντίχειρα, ώστε οι άντρες να µπορούν να κωπηλατούν, όχι όµως και να φέρουν δόρυ.        
Φιλοκλ~ης: Αυτός ήταν που πρότεινε στους Αθηναίους να αποκόψουν το δεξί χέρι 
(ή τον αντίχειρα) όσω θα αιχµαλώτιζαν στη ναυµαχία. Ήταν επίσης ο κύριος υπαίτιος 
της φοβερής συµφοράς στους Αιγός ποταµούς, γιατί τη µέρα εκείνη αυτός και η 
µοίρα των πλοίων του είχαν την επιφυλακή όλου του αθηναϊκού στόλου. Όµως, 
επειδή υποτίµησε τους Λακεδαιµονίους, δεν πήρε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας. Ο 
θάνατός του υπήρξε άδοξος, αλλά τα τελευταία λόγια του συνθέτουν µια περήφανη 
στάση απέναντι στο Λύσανδρο: «µη µε κατηγορείς µε γενναιότητα για ζητήµατα στα 
οποία δεν υπάρχει δικαστής. Πάντως, σαν νικητής που είσαι, κάνε εκείνο που θα 
πάθαινες εσύ, αν ήσουν ηττηµένος» (Πλούταρχος, Λύσανδρος 13). 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Ο Λύσανδρος, νικητής και τροπαιούχος, µεταφέρει στη Λάµψακο πλοία, 
αιχµαλώτους και λάφυρα. Το δίκαιο του πολέµου του δίνει το δικαίωµα αυτό. 
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Ταυτόχρονα, περιχαρής και υπερήφανος για την περίλαµπρη νίκη του ενηµερώνει 
σχετικά τη Σπάρτη. Αυτή η αναγγελία του θριάµβου του, που προοικονοµεί το τέλος 
του πολέµου, «ανεβάζει τις µετοχές» του Λύσανδρου που γίνεται έτσι εθνικός ήρωας 
της Σπάρτης. Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται στη διήγηση σε χρόνο αόριστο, όπως 
και όλα τα συντελεσµένα. 

Ωστόσο, αµέσως µετά τη νίκη αρχίζουν για το Λύσανδρο νέες δυσκολίες που 
αφορούν την τύχη των αιχµαλώτων, φυσικά και των στρατηγών που σφραγίζουν την 
επιτυχία του. Το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί οι αιχµάλωτοι είναι πολλοί, 
µερικοί µάλιστα και ονοµαστοί, και το κλίµα βαρύ από εµπάθεια από εµπάθεια και 
εκδικητική µανία. Η ευθύνη, λοιπόν, είναι µεγάλη και δε θέλει να την επωµισθεί 
προσωπικά. Γι’ αυτό και συγκαλεί πολεµικό συµβούλιο των συµµάχων, ώστε η 
απόφαση να είναι κοινή. Παράλληλα µε τη στάση του αυτή δείχνει µια επίφαση 
δηµοκρατικότητας µε την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του απόφαση για 
την εκτέλεση των αιχµαλώτων ως προϊόν συλλογικής ευθύνης. 

Η αλλαγή του χρόνου της αφήγησης από αόριστο σε παρατατικό ([εγίγνοντο, 
[ελέγετο) δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της συζήτησης, τη συνεχή αναµόχλευση 
της µνήµης και των παθών και τη συσσώρευση των κατηγοριών, ώστε να 
δικαιολογηθεί µια βαρβαρότητα. Οι οδυνηρές αναµνήσεις και οι τραυµατικές 
εµπειρίες του πολέµου φορτίζουν περισσότερο την τεταµένη ατµόσφαιρα και 
οξύνουν τα πάθη, αφού άλλωστε ο πόλεµος είναι δάσκαλος της βίας. Και ο πρώτος 
που δοκίµασε το µένος των Λακεδαιµονίων και των συµµάχω τους ήταν ο Φιλοκλής, 
στον οποίο εξάντλησαν τη σκληρότητα και την απανθρωπιά τους, ώστε µε το θάνατό 
του να ικανοποιήσει τις ψυχές των θυµάτων του. Η τίση διαδέχτηκε την ύβρη, χωρίς 
ωστόσο να δικαιολογείται ηθικά. 

Από το θάνατο γλίτωσε µόνο ο Αδείµαντος. Αυτή η εξαίρεσή του από την 
οµαδική εκτέλεση όλων των αιχµαλώτων Αθηναίων παρουσιάζεται ως επιβράβευση 
της µετριοπαθούς στάσης του στην εκκλησία του δήµου (\ότι µόνος [επελάβετο...). 
Παράλληλα δικαιολογεί τη σκληρή αόφαση, που ωστόσο κάµπτεται µπροστά στη 
σύνεση και τον ανθρωπισµό του Αδείµαντου. Πάντως, η εξαίρεση αυτή δεν 
απαλλάσσει τους Λακεδαιµονίους από την ευθύνη και το στίγµα του αποτρόπαιου 
αυτού οµαδικού εγκλήµατος σε βάρος ανυπεράσπιστων αιχµαλώτων, που ήταν και οι 
ίδιοι θύµατα του πολέµου. Η απάνθρωπη αυτή πράξη συναγωνίζεται τις 
βαρβαρότητες των Αθηναίων. Όµως ποτέ «το κακό δε θεραπεύεται µε το κακό». Έτσι 
και οι Λακεδαιµόνιοι παραβίασαν άγραφτους νόµους και καθιερωµένους, 
πανελλήνια, θεσµούς για την τύχη των αιχµαλώτων. Γι’ αυτό είναι και αυτοί 
εγκληµατίες πολέµου. Ο πόλεµος δεν προκαλεί µόνο υλικές ζηµιές, τραυµατισµούς 
και θανάτους. Το µεγαλύτερο κακό που επιφέρει µε την αγριότητά του είναι η ψυχική 
και ηθική φθορά. Γι’ αυτό και οι εµπόλεµοι, παρακινηµένοι από την απάνθρωπη 
φύση του, συναγωνίζονται σε θηριωδίες και βιαιότητες, σε ωµότητες και κυνισµό. 
Στη νοσηρή κατάσταση του πολέµου επέρχεται διαστροφή του ήθους και ανατροπή 
των αξιών, αυθαιρεσία και κατίσχυση του δικαίου του ισχυρότερου. 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Στο νικητή του πολέµου ανήκουν όλα, έµψυχα και άψυχα. 
2.  Η ιεραρχία επιβάλλει την ενηµέρωση των ανωτέρων για τις εξελίξεις. 
3.  Οι αποφάσεις για σοβαρά θέµατα απαιτούν συλλογική ευθύνη 

4.  Η απανθρωπιά και η κτηνωδία του πολέµου οδηγούν στη διάπραξη απεχθών 
εγκληµάτων. 

5.  Η καταπίεση και ο πόνος από τις τραυµατικές εµπειρίες γεννούν την αντεκδίκηση. 
6.  Η ανθρωπιστική στάση εκτιµάται και αµείβεται ακόµα και στον πόλεµο. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 [ Επεί δὲ τὰ [εν   τ~?η Λαµψάκ?ω   κατεστήσατο, {επλει [επὶ τὸ Βυζάντιον 

΄καὶ Καλχηδόνα. Ο]ι δ  α[υτὸν ]υπεδέχοντο, τοὺς τ~ων [ Αθηναίων φρουρούς 

]υποσπόνδους [αφέντες  ο]ι δὲ προδόντες [ Αλκιβιάδ?η τὸ Βυζάντιον τότε µ̀εν 

{εφυγον ε[ις τὸν Πόντον, \ ΄ ΄υστερον δ  ε[ις Αθήνας καὶ [εγένοντο [ Αθηνα~ιοι. 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τ~ων [ Αθηναίων καὶ ε}ι τινὰ  που   {αλλον {ιδοι [ 

Αθηνα~ιον, [απέπεµπεν ε[ις τὰς [ Αθήνας, διδοὺς [εκε~ισε µόνον πλέουσιν 

΄άσφάλειαν, {αλλοθι δ  ο{υ, ε[ιδὼς \ότι \οσ?ω {αν πλείους συλλεγ~ωσιν ε[ις τὸ {αστυ 

καὶ τὸν Πειραι~α, θ~αττον τ~ων [επιτηδείων {ενδειαν {εσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ 

Βυζαντίου κὰι Καλχηδόνος Σθενέλαον ]αρµοστήν Λάκωνα, α[υτ̀ος 

[αποπλεύσας ε[ις Λάµψακον τὰς να~υς [επεσκεύαζεν.      

Μετάφραση 

 Αφού ο Λύσανδρος ρύθµισε την κατάσταση στη Λάµψακο, έπλευσε εναντίον 

του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Οι κάτοικοι (αυτών των πόλεων) τον δέχτηκαν, 

αφού άφησαν να φύγουν µε επίσηµη συµφωνία οι φρουροί των Αθηναίων   αυτοί, 

πάλι, που παρέδωσαν µε προδοσία στον Αλκιβιάδη το Βυζάντιο, τότε κατέφυγαν 

πρώτα στον Πόντο, ύστερα στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος 

και τους φρουρούς των Αθηναίων και οποιονδήποτε άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου, 

τους έστελνε στην Αθήνα δίνοντας ασφάλεια σ’ αυτούς που µόνο για εκεί έπλεαν και 

όχι για άλλο µέρος, γιατί γνώριζε ότι, όσο περισσότεροι θα συγκεντρωθούν στην 

πόλη της Αθήνας και στον Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα προκύψει έλλειψη των 

εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρµοστή στο Βυζάντιο και στην Καλχηδόνα το 

Σθενέλαο το Λάκωνα, ο ίδιος επέστρεψε στη Λάµψακο και άρχισε να επισκευάζει τα 

πλοία του. 
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Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Καθίσταµαι - καθιστάµην - καταστήσοµαι - κατασταθήσοµαι - κατεστάθην 

- κατεστησάµην - καθείστηκα - καθειστήκειν 

] Υποδέχοµαι - ]υπεδεχόµην - ]υποδέξοµαι - ]υποδεχθήσοµαι - ]υπεδεξάµην - 

]υπεδέχθην - ]υποδέδεγµαι - γµην 

[ Αφίηµι - [αφίην - [αφήσω - [αφ~ηκα, [αφε~ικα - κειν 

Ο@ιδα - {?ηδη, {?ηδειν - ε{ισοµαι, ε[ιδήσω - {εγνων - {εγνωκα -[εγνώκειν 

[ Επισκευάζω - [επεσκέυαζον - [επισκευάσω- [επεσκεύασα - [επεσκεύακα - κειν 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Να ξαναγράψεις την πρόταση µε αλλαγή του ρήµατος σε όλους τους χρόνους της 

ευκτικής στο ίδιο πρόσωπο.  

Ενεστώτας → 

Μέλλοντας → 

Αόριστος → 

Παρακείµενος → 

2.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: 

φρουρός, {αστυ, Πειραιεύς, ]αρµοστής. 

Συντακτικές παρατηρήσεις 

1.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: τ?~η Λαµψάκ?ω, ]υποσπόνδους, τ~ων 

[επιτηδείων, Λάκωνα. 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Με βάση το ρήµα [αποπέµπω να σχηµατίσετε οµόρριζα ουσιαστικά (απλά ή 

σύνθετα) και να γράψετε δύο προτάσεις από αυτά στη ν.ε. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποιες νοµίζετε ότι θα ήταν οι αρµοδιότητες του αρµοστή; 

2.  Για ποιο λόγο ο Λύσανδρος στέλνει όλο και περισσότερους ανθρώπους στην 

Αθήνα; 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

κατεστήσατο τ̀α πράγµατα: O Λύσανδρος µετά τη νίκη του στους Αιγός ποταµούς 
µετέβαλε το πολίτευµα σε συµµαχικές πόλεις της Αθήνας από δηµοκρατικό σε ολιγαρχικό. 
Επικεφαλής διόρισε δεκαρχίες, δηλαδή µια αρχή δέκα ολιγαρχικών αντρών, που 
κυβερνούσαν σύµφωνα µε τα συµφέροντα της Σπάρτης και εξασφάλιζαν την κατοχή της 
πόλης. Το ίδιο έκανε και στη Λάµψακο. 
{επλει [επί τὸ Βυζάντιον κὰι Καλχηδόνα: Ήταν πόλεις στην είσοδο του Βοσπόρου, η µια 
απέναντι στην άλλη. Την πρώτη την κυρίεψε (409 π.Χ.) µε προδοσία ο Αλκιβιάδης και τη 
δεύτερη ο στρατηγός των Αθηναίων στον Πόντο Θρασύβουλος 
Ï]é äå̀ á[õôüí ]õðåäÝ÷ïíôï: Είναι οι ολιγαρχικοί κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας 
που µετά τη ναυµαχία στους Αιγός ποταµούς είχαν καταλάβει την πολιτική εξουσία. Αυτοί 
υποδέχθηκαν µε ενθουσιασµό το Λύσανδρο ως ελευθερωτή από την αθηναϊκή κυριαρχία. 

΄́́́Τού τ~ων Αθηναίων φρουρούς ]υποσπόνδους [αφέντες: Η λέξη υπόσπονδος αναφέρεται 
σε ηττηµένους που παραδόθηκαν στους νικητές ή σε νεκρούς του πολέµου, των οποίων οι 
δικοί τους παραδέχτηκαν την ήττα και έτσι οι νικητές τους άφησαν να πάρουν τα πτώµατα 
και να τα θάψουν. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι εµπόλεµοι (Αθηναίοι - Σπαρτιάτες), παρά τη διαφορά 
στο πολίτευµά τους και παρά τον απανθρωπισµό του πολέµου, σέβονται πανελλήνια 
καθιερωµένους θεσµούς, όπως είναι η ασφαλής αποχώρηση της αθηναϊκής φρουράς έπειτα 
από έσπονδη ανακωχή. 

Σπονδές ακόµα τελούνταν σε κάθε επίσηµη συµφωνία προς τιµήν των θεών που τους 
καλούσαν ως µάρτυρες. Η συνήθεια αυτή προσέδιδε ιερότητα στην πράξη, ο παραβάτης της 
οποίας αντιµετώπιζε την κοινωνική κατακραυγή και το µένος των µαρτύρων θεών. 
τότε µ̀εν {εφυγον ε[ις Πόντον: Όσοι πρόδωσαν το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη (409 π.Χ.), 
επειδή ένιωθαν ανασφαλείς µετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταµούς και την 
αποµάκρυνσή τους από την εξουσία (405 π.Χ.), αποσύρθηκαν στον Πόντο.  
\υστερον δὲ:  Οι αυτοεξόριστοι του Πόντου, µετά την ανατροπή των τριάκοντα τυράννων και 
την αποκατάσταση της δηµοκρατίας από το Θρασύβουλο, ήρθαν στην Αθήνα και απέκτησαν 
πολιτικά δικαιώµατα.  
Θ~αττον τ~ων [επιτηδείων {ενδειαν {εσεσθαι: Η Αθήνα πριν από τη λήξη ήδη της Σικελικής 
εκστρατείας (413 π.Χ.) πολιορκούνταν από τη µεριά της ∆εκέλειας και γι’ αυτό 
ανεφοδιάζονταν µε τον εµπορικό της στόλο από τη Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο. Ο 
Λύσανδρος όµως θα αποκόψει και αυτούς τους θαλάσσιους δρόµους ανεφοδιασµού και θα 
πολιορκήσει την Αθήνα από τη θάλασσα, όπως ο Άγης από την ξηρά. Έτσι η πόλη θα 
περάσει δύσκολες ώρες και η θέση της θα επιδεινώνεται, αφού θα είναι αναγκασµένη να 
δέχεται και τους Αθηναίους που της στέλνει ο Λϋσανδρος. Ο πληθυσµός λοιπόν θα αυξηθεί 
και θα δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα σιτοδείας. 
Καταλιπών...Σθενέλαον ]αρµοστήν: Αρχικά οι αρµοστές ήταν στρατιωτικοί και πολιτικοί 
Σπαρτιάτες άρχοντες, είκοσι τον αριθµό, που διοικούσαν τις πόλεις των περιοίκων. Στη 
διάρκεια όµως του Πελοποννησιακού πολέµου και µετά διοικούσαν τις πόλεις που είχαν 
περιέλθει στην ηγεµονία της Σπάρτης. Ο θεσµός καταργήθηκε το 371 π.Χ. µετά τη µάχη των 
Λεύκτρων. 
 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Με τη ναυµαχία στοςυ Αιγός ποταµούς ουσιαστικά κρίθηκε ο Πελοποννησιακός 
πόλεµος υπέρ των Λακεδαιµονίων και ο Λύσανδρος είναι ο κυρίαρχος της κατάστασης. 
Σκοπός του είναι η κατάληψη της Αθήνας. Όµως δε βιάζεται, γιατί θέλει πρώτα να αποκόψει 
τους θαλάσσιους δρόµους του εφοδιασµού της. Γι’ αυτό και πρώτα πλέει εναντίον του 
Βυζαντίου και της Καλχηδόνας, συµµαχικών πόλεων της Αθήνας στα στενά του Βοσπόρου. 
Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή και ένιωσαν ανακούφιση για την πολιτειακή 
αλλαγή και την αντικατάσταση των αρχόντων. Από σεβασµό όµως προς τους άγραφους και 
πανελλήνια καθιερωµένους θεσµούς άφησαν ελεύθερη την αθηναϊκή φρουρά. 
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Στη συνέχεια ο Λύσανδρος εξασφαλίζει την κατοχή των πόλεων και αποπέµπει σώο 
µόνο για την Αθήνα όποιον Αθηναίο συλλαµβάνει. Γιατί σκέφτεται ότι ο συνωστισµός και η 
σιτοδεία θα επιδεινώσουν την κατάσταση της πολιορκηµένης πόλης. Είναι και αυτό µέτρο 
που µαρτυρεί τη µεθοδικότητα και τις προγραµµατισµένες του κινήσεις για την άσκηση 
ασφυκτικής πίεσης επί του αντιπάλου. Στο τέλος γυρίζει στη Λάµψακο και αρχίζει να 
επισκευάζει τα πλοία του, αφού θα προβεί σε ναυτικό αποκλεισµό της Αθήνας, ο οποίος θα 
είναι η τελευταία πράξη του δράµατος. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι κινήσεις του Λύσανδρου και των συµµάχων του, οι οποίες 
δηλώνουν διάρκεια, εκφράζονται µε παρατατικό ({εκπλει, ]υπεδέχοντο, [απέπεµπεν, ε[ιδώς, 
[επεσκεύαζεν), ενώ τα συντελεσµένα γεγονότα αποδίδονται µε αόριστο (κατεστήσατο, 
[αφέντες, προδόντες, {εφυγον...).  Επίσης, αξιοπρόσεκτο είναι ότι το πλαίσιο των ενργειών 
του Λύσανδρου δεν είναι µόνο στρατιωτικό αλλά έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Πολεµική 
αναµέτρηση δεν υπάρχει βέβαια, υπάρχει όµως η απειλή, που είναι εξίσου αποτελεσµατική, 
και η δράση για καθεστωτικές αλλαγές. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η διαπλοκή και η 
εναλλαγή των παρελθοντικών χρόνων συγκλίνει και αποκαλύπτει τον επιδιωκόµενο σκοπό 
του Λύσανδρου (τ~ων [επιτηδείων {ενδειαν {εσεσθαι), η πραγµάτωση του οποίου θα σηµάνει 
και την παράδοση της Αθήνας. 

 
 

Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η επιβολή οικείου καθεστώτος σε κατεχόµενη πόλη εδραιώνει τη στρατιωτική υποταγή 
της. 

2.  Η ισχύς των απαράγραπτων ηθικών νόµων και θεσµών είναι συχνά σεβαστή ακόµα και 
στον πόλεµο. 

3.  Η προδοσία στην αρχή αµείβεται, στο τέλος όµως τιµωρείται. 
4.  Η αύξηση του π-ληθυσµού και η πολιορκία µια πόλης, ως µέσα στρατηγικής τακτικής 

προκαλούν πρόβληµα σιτοδείας και επισπεύδουν την παράφοσή της. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3-4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 [ Εν δὲ τα~ις [ Αθήναις τ~ης Παράλου [αφικοµένης νυκτ̀ος [ελέγετο ]η 

συµφορά, καὶ ο[ιµωγὴ [εκ το~υ Πειραι~ως δὶα τ~ων µακρ~ων τειχ~ων ε[ις {αστυ 

δι~ηκεν, ]ο \ετερος τ~?ω ]ετέρ?ω παραγγέλλων   \ ΄ωστ  [εκείνης τ~ης νυκτὸς ο[υδεὶς 

[εκοιµήθη, ο[υ µόνον τοὺς [απολωλότας πενθο~υντες, [αλλὰ πολὺ µ~αλλον {ετι 

α[υτοὶ ]εαυτούς, πείσεσθαι νοµίζοντες ο#ια [εποίησαν Μηλίους τε 

Λακεδαιµονίων [αποίκους {οντας, κρατήσαντες πολιορκί?α, καὶ ] Ιστιαιέας καὶ 

Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αίγινήτας καὶ {αλλους πολλοὺς τ~ων ] 

΄Ελλήνων. Τ~?η δ  ]υστεραί?α [εκκλησίαν [εποίησαν [εν #?η {εδοξε τούς τε λιµένας 

[αποχ~ωσαι πλὴν ]ενός καὶ τὰ τείχη ε[υτρεπίζειν καὶ φυλακὰς [εφιστάναι καὶ 

τ@αλλα πάντα ]ως ε[ις πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.    

Μετάφραση 

 Όταν η Πάραλος έφτασε νύχτα στην Αθήνα, διαδιδόταν η συµφορά, και ο θρήνος 

έφτανε από τον Πειραιά µέσα από τα µακρά τείχη στην πόλη, καθώς ανήγγελλε (την είδηση) 

ο ένας στον άλλον  έτσι, εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιµήθηκε, γιατί θρηνούσαν όχι µόνο 

όσους είχαν χαθεί, αλλά πολύ περισσότερο ακόµα οι ίδιοι τους εαυτούς τους, γιατί νόµιζαν 

ότι θα πάθουν σαν κι αυτά που έκαναν στους κατοίκους της Μήλου, που ήταν άποικοι των 

Λακεδαιµονίων, αφού τους νίκησαν µε πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της 

Σκιώνης και της Τορώνης και της Αίγινας και σε πολλούς άλλους Έλληνες. 

 Την επόµενη µέρα, ωστόσο, έκαναν συνέλευση του λαού στην οποία αποφάσισαν να 

φράξουν µε επιχωµάτωση την είσοδο στα λιµάνια, εκτός από ένα, να επισκευάσουν τα τείχη, 

να εγκαταστήσουν φρουρές και να ετοιµάσουν την πόλη τους για όλα τα άλλα σαν για 

πολιορκία. 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Νοµίζω - [ενόµιζον - νοµι~ω - [ενόµισα - νενόµικα - [ενενοµίκειν 

Κρατέω -~ω - [εκράτουν - κρατήσω- [εκράτησα - κεκράτηκα - κειν 

΄ Απόλλυµαι - [απωλλύµην - [απολο~υµαι, [απολεσθήσοµαι - [απωλόµην, [απωλέσθην - 

[απόλωλα - [απολώλειν 

΄ Αποχώννυµι - [αποχώννυν - [αποχώσω - [απέχωσα - [αποκέχωκα -κειν 

Ε[υτρεπίζω - η[υτρέπιζον - ε[υτρεπι~ω - η[υτρέπισα 

Πάσχω - {επασχον - πείσοµαι - {επαθον - πέπονθα - νθειν 
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Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Να τεθούν στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού: {αστυ, νυκτός, πολιορκί?α, 

πολίταις, λιµένας, πόλιν 

2.  Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις σύµφωνα µε την υπόδειξη. 

α. Λύσανδρος τὰ [εν τ?~η Λαµψάκ?ω ....................................... (καθίσταµαι, µτχ. αορ. α) 

................................. (πλέω, ορστ. αορ.)  

β. Λύσναδρος, ε{ι ................................... (τις, αιτ. πληθ. αρσ. γένους) {ιδοι 

.................................. ([ Αθηνα~ιος, αιτ. πληθ.) [απέπεµπε. 

γ. Λύσανδρος ................................. (προσδοκάω-~ω, οριστ. παρατ.) ..................................... 

(ταχύς, επίρρ. θετικού) {ενδειαν τ~ων [επιτηδείων {εσεσθαι. 

δ. { Εδοξε .......................... (]ο πολίτης, δοτ. πληθ.) τ̀α τείχη ....................................... 

(ε[υτρεπίζω, απαρ. αορ.) κὰι πάντα ]ως ε[ις πολιορκίαν .................................. 

(παρασκευάζω, απαρ. αορ.) τήν πόλιν.    

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποιες αποφάσεις πήρε η εκκλησία του δήµου των Αθηναίων µετά τις πρώτες 

συναισθηµατικές αντιδράσεις; 

2.  Να βρείτε ορισµένα ρήµατα του κειµένου που βρίσκονται στον Παρατατικό και Αόριστο. 

Τι δηλώνει η χρήση των χρόνων αυτών; 

Λεξιλογικές ερωτήσεις 

1.  Να αντιστοιχιθούν: 

A B 

Προκαλώ σε δείπνο οίκέτης 

Συγκεντρώνω βουλεύοµαι 

Απαραίτητα για τη ζωή πυνθάνοµαι 

Πληροφορούµαι [επιτήδεια 

Σκέφτοµαι [επί ξένια καλ~ω 

Υπηρέτης συλλαµβάνω 

Στράτευµα στρατεία 

Στρατηγ. Τέχνη στρατιά 

Εκστρατεία στρατηγία 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ο#ια [εποίησαν Μηλίους τε...κὰι ] Ιστιαίας κὰι Σκιωναίους κὰι Τορωναίους κὰι 
Α[ιγινήτας...: Οι Αθηναίοι, εκπροσωπώντας το δίκαιο του ισχυρότερου και ακολουθώντας 
ιµπεριαλιστική πολιτική, δε διστάζουν και χωρίς κανένα ηθικό φραγµό επεκτείνουν την 
ηγεµονία τους καταργώντας την αυτονοµία και την ανεξαρτησία µικρών πόλεων/ κρατών, 
που είτε ακολουθούσαν ουδέτερη τακτική είτε αποστατούσαν από τη συµµαχία τους είτε 
ανήκαν στην Πελοποννησιακή συµµαχία. 
[εκκλησία το~υ δήµου: Ήταν το κύριο νοµοθετικό όργανο της αθηναϊκής δηµοκρατίας και 
άµεση πηγή εξουσίας. Σ’ αυτήν συµµετείχαν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες ηλικίας άνω των 21 
ετών. Οι συνελεύσεις της διακρίνονταν σε τακτικές (εκκλησία του δήµου) και έκτακτες 
(σύλλογος). Οι πρώτες συγκαλούνταν τέσσερις φορές σε κάθε «πρυτανεία», ενώ οι άλλες για 
έκτακτα περιστατικά από τους πρυτάνεις µε τη βοήθεια του σαλπιγκτή και του κήρυκα. 
Συνεδρίαζε στην Πνύκα. Η πρώτη εκδήλωσή της είχε θρησκευτικό χασρακτήρα και άρχιζε µε 
ευχές του κήρυκα για τους νοµοταγείς και κατάρες για τους προδότες, ενώ ακολουθούσε 
καθαρτήρια θυσία. Μετά η συνέλευση του λαού εξέταζε τα προς συζήτηση θέµατα. Ο 
κήρυκας διάβαζε τα «προβουλεύµατα» της βουλής, ζητούσε τη θέση των πολιτών (τις 
αγορεύειν βούλεται;) και ακολουθούσε συζήτηση µε πρώτους οµιλητές τους ηλικιωµένους. Ο 
χρόνος της αγόρευσης µετριόταν µε την κλεψύδρα και η τελική απόφαση λαµβανόταν µε 
χειροτονία ή µε ψηφοφορία. 

Το έργο της ήταν πολύπλευρο και ουσιώδες, αφού αυτή ήταν τότε η ψυχή της άµεσης 
δηµοκρατίας. Αποφάσιζε για όλα τα σοβαρά δηµόσια θέµατα, πολέµου και ειρήνης, ενέκρινε 
και απέρριπτε νόµους και άρχοτες, αλλά είχε και δικαστρικές αρµοδιότητες. Έτσι, εκδίκαζε 
υποθέσεις ιεροσυλίας και προδοσίας, οστρακισµού και εξορίας αλλά και πολιτικής 
αποκατάστασης µετά την επιβολή της «ατιµίας», δηλ. της στέρησης των πολιτικών 
δικαιωµάτων. Η φράση «{εδοξε τ?~η βουλ?~η καὶ τ?~ω δήµ?ω» ήταν στερεότυπη, προτασσόταν σε 
κάθε ψήφισµα ή νόµο και δείχνει τα δύο κυρίαρχα πολιτικά σώµατα της αθηναϊκής 
δηµοκρατίας. 
∆ιά τ~ων µακρ~ων τειχ~ων: Έτσι ονοµάζονταν τα τείχη που προστάτευαν το τµήµα της 
Αττικής µεταξύ της Αθήνας, του Πειραιά και του Φαλήρου. Το ένα από αυτά κατέληγε στον 
Πειραιά και το άλλο στο Φάληρο. Τις βάσεις τους τις είχε θέσει ο Κίµων (Κιµώνειον τείχος), 
αλλά τα αποπεράτωσε ο Περικλής, που µάλιστα γιαµεγαλύτερη ασφάλεια του χώρου 
ανάµεσα στον Πειραιά και το Φάληρο έχτισε στη µέση τους και τρίτο σκέλος (διά µέσου 

τείχος). Συνεπώς τα τείχη είναι: το βόρειον, το νότιον, το µέσον και το νότιον. 
\εδοξε τους λιµένας [απόχ~ωσαι πλήν ]ενός:  Τα λιµάνια της Αθήνας ήταν: α) του Φαλήρου 

(Φαληρικός όρµος), β) της Μουνιχίας (το σηµερινό Τουρκολίµανο), γ) της Ζέας (το σηµερινό 
Πασαλιµάνι), δ) του Πειραιά ή το Εµπόριον και ε) του Κανθάρου  που ήταν µέρος του 
Πειραιά. 
 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Στο κείµενο καταγράφεται η απήχηση που είχε η είδηση της συµφοράς στους 
Αθηναίους, µετά την άφιξη της Παράλου, και η συναισθηµατική φόρτιση των πολιτών από τη 
συνειδητοποίηση του κινδύνου. Έπειτα απαριθµούνται τα µέτρα στα οποία κατέληξε η 
εκκλησία του δήµου για την αντιµετώπιση της κατάστασης. 

Στην αρχή οι Αθηναίοι ξεσπούν σε θρήνους που το βουητό τους φτάνει από τον 
Πειραιά ως την πόλη, καθώς η είδηση µεταδίδεται από τον έναν στον άλλο. Ο φόβος και η 
αγωνία, η ανασφάλεια και η απελπισία τους κρατούν ξάγρυπνους και οδύρονται για τους 
νεκρούς αλλά και για τον εαυτό τους, καθώς αρχίζουν να συναισθάνονται ότι έχασαν τη 
δύναµή τους και ότι µε την αντιστροφή των πραγµάτων τους περιµένει η ίδια τύχη που αυτοί 
επιφύλαξαν σε ουδέτερους, αντιπάλους και αποστάτες συµµάχους. Καταλαβαίνουν ότι ήρθε 
η σειρά τους να πάθουν όσα κακά οι ίδιοι διέπραξαν χωρίς οίκτο και ανθρωπισµό. Την 
επόµενη όµως µέρα συνέρχονται από το σοκ που υπέστησαν και δραστηριοποιούνται. Έτσι 
συγκαλούντην εκκλησία του δήµου και παίρνουν έκτακτα µέτρα που δείχνουν την 
αποφασιστικότητά τους αλλά και το µέγεθος του κινδύνου. Κλείνουν, λοιπόν, όλα τα λιµάνια 
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εκτός από τον Πειραιά, επισκευάζουν τα τείχη, ενισχύουν τις φρουρές και προετοιµάζουν 
γενικά την πόλη για την επικείµενη πολιορκία. 

Και στην ενότητα αυτή η καταγραφή των αντιδράσεων από τους πολιορκηµένους 
γίνεται µε ανάλογη τεχνική, όπως και στην προηγούµενη ενότητα. Χρησιµοποιείται 
παρατατικός ( [ελέγετο, δι~ηκεν, πενθο~υντες...) που δείχνει τη διάρκεια και την έκταση του 
θρήνου αλλά και τη συνειδητοποίηση του κινδύνου. Επίσης, αόριστος ([αφικοµένης, 
[εκοιµήθη, [εποίησαν, κρατήσαντες...) που δηλώνει την οριστική και αναπότρεπτη τροπή 
του πολέµου, αλλά και την ύστατη προσπάθεια για την αντιµετώπισή του. 

Το ανακόλουθο σχήµα - ονοµαστική απόλυτη (ο[ιµωγή, δι~ηκεν, ]ο 
\ετερος...παραγγέλλων) µαρτυρεί τη σύγχυση και την ταραχή των Αθηναίων. Το 
πολυσύνδετο εξάλλου και η επιδοτική σύνδεση που ακολουθεί τονίζουν τα συσσωρευµένα 
δεινά που προκάλεσαν οι Αθηναίοι κατά καιρούς, αλλά και τη δέσµη των µέτρων για την 
απόκρουση του κινδύνου. 

Η είδηση της συµφοράς και η απήχησή της, η συνειδητοποίηση της απειλής και οι 
αποφάσεις για την αποτροπή της δίνονται µε τρόπο κινηµατογραφικό και συνθέτουν έναν 
πίνακα µε βάθος και εναλλαγή σκηνών. Το στοιχείο ακριβώς αυτό καταδεικνύει την 
αφηγηµατική χάρη και ικανότητα του ιστορικού που χαρακτηρίστηκε δίκαια «[αττική 
µέλισσα» και «[αττική µο~υσα». 

 
 

Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η ένταση του θρήνου είναι συνάρτηση του µεγέθους της συµφοράς. 
2.  Όποιος διαπράττει αδίκηµα κι έχει συναίσθηση των πράξεών του φοβάται την τιµωρία 

του. 
Σε κρίσιµες περιστάσεις ο άνθρωπος επιστρατεύει τις δυνάµεις του και παίρνει έκτακτα 

µέτρα για την αντιµετώπιση του κινδύνου.  
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-17 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τοιούτων δὲ {οντων Θηραµένης ε@ιπεν [εν [εκκλησί?α \ότι ε[ι βούλονται 

α[υτὸν πέµψαι παρὰ Λύσανδρον, ε[ιδ`ως \ηξει Λακεδαιµονίους πότερον 

[εξανδραποδίσασθαι τ`ην πόλιν βουλόµενοι [αντέχουσι περί τ~ων τειχ~ων {η 

πίστεως \ενεκα. Πεµφθείς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρ?ω τρε~ις µ~ηνας καὶ πλείω, 

[επιτηρ~ων ]οπότε [ Αθηνα~ιοι {εµελλον διά τὸ [επιλελοιπέναι τὸν σ~ιτον \απαντα 

\ο,τι τις λέγοι ]οµολογήσειν. [ Επεί δὲ #ηκε τετάρτ?ω µηνί, [απήγγειλεν [εν 

[εκκλησί?α \ότι α[υτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι, ε@ιτα κελεύοι ε[ις 

΄Λακεδαίµονα [ιέναι*   ο[υ γὰρ ε@ιναι κύριος #ων [ερωτ?~ωτο ]υπ  α[υτο~υ, [αλλά τὸυς 

[εφόρους. Μετ̀α τα~υτα ]?ηρέθη πρεσβευτ̀ης ε[ις Λακεδαίµονα α[υτοκράτωρ 

δέκατος α[υτός.   

Μετάφραση 

 Ενώ έτσι είχαν τα πράγµατα, ο Θηραµένης είπε στην εκκλησία του δήµου ότι, 

αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον ίδιο στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει γνωρίζοντας αν 

οι Λακεδαιµόνιοι επιµένουν για την κατεδάφιση των τειχών, επειδή θέλουν να 

υποδουλώσουν την πόλη, ή για να έχουν εγγύηση. Όταν, λοιπόν, τον έστειλαν, έµενε 

κοντά στο Λύσανδρο τρεις µήνες και περισσότερο καιροφυλαχτώντας πότε οι 

Αθηναίοι επρόκειτο εξαιτίας της παντελούς έλλειψης των τροφίµων να συµφωνήσουν 

σε ό,τι κάποιος θα τους πρότεινε. 

 Όταν γύρισε τον τέταρτο µήνα, ανακοίνωσε στην εκκλησία του δήµου ότι 

τάχα ο Λύσανδρος τον κρατούσε αιχµάλωτο έως τότε και έπειτα τον διέταζε να 

µεταβεί στη Σπάρτη   γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρµόδιος αυτός για όσα τον 

ρωτούσε αλλά οι έφοροι. Ύστερα από αυτά (ο Θηραµένης) εκλέχτηκε, µαζί µε 

άλλους εννιά, ως πρεσβευτής µε απόλυτη εξουσιοδότηση για τη Σπάρτη. 
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Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Βούλοµαι - [ε/ήβουλόµην - βουλήσοµαι, βουληθήσοµαι - [[ε([η)βουλήθην - 
βεβούληµαι - [εβεβουλήµην 
Πέµπω - {επεµπον - πέµψω- {επεµψα- πέποµφα- [επεπόµφειν 
Πέµποµαι - έπεµπόµην - πέµψοµαι, πεµφθήσοµαι - [επεµψάµην, [επέµφθην - 
πέπεµµαι - [επεπέµµην 
\  Ηκω - #ηκον - \ηξω - #ηξα 
[ Εξανδραποδίζοµαι - [εξηνδραποδιζόµην - [εξανδραποδιο~υµαι, 
[εξανδραποδισθήσοµαι - [εξηνδραποδισάµην, [[εξηνδραποδίσθην- 
[εξηνδραπόδισµαι - [εξηνδραποδίσµην 
[ Αντέχω - [αντε~ιχον - [ανθέξω, [αντισχήσω - [αντέσχον - [αντέσχηκα - 
[αντεσχήκειν 
∆ιατρίβω - διέτριβον - διατρίψω - διέτριψα - διατέτριφα - διετετρίφειν 
[ Επιτηρέω -~ω - [επετήρουν - [επιτηρήσω - [επετήρησα - [επιτετήρηκα - 
[επετετηρήκειν 
Μέλλω - {ε({η)µελλον - µελλήσω - [ε([η)µέλλησα 
[ Επιλείπω - [επέλειπον - [επιλείψω - [επέλειψα, [επέλιπον - [επιλέλοιπα - 
[επελελοίπειν 
] Οµολογέω-~ω - ]ωµολόγουν - ]οµολογήσω - ]ωµολόγησα - ]ωµολόγηκα - 
]ωµολογήκειν 
[ Απαγγέλλω - [απήγγελλον - [απαγγελ~ω - [απήγγειλα - [απήγγελκα - 
[απηγγέλκειν 
Κελεύω - [εκέλευον - κελεύσω - [εκέλευσα - κεκέλευκα - [εκεκελεύκειν 
[ Ερωτάοµαι -~ωµαι - [ηρωτώµην - [ερωτηθήσοµαι - [ηρωτήθην - [ηρώτηµαι - 
[ηρωτήµην 
Α]ιρο~υµαι - ]?ηρούµην - α]ιρήσοµαι, α]ιρεθήσοµαι - ε]ιλόµην, ]?ηρέθην - \?ηρηµαι- 
]?ηρήµην 
 
Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Πεµφθείς: να γραφούν όλοι οι τύποι του παρακειµένου και υπερσυντελίκου της 

µέσης φωνής. 

2.  Να γίνει χρονική αντικατάσταση των: λέγοι, α]ιρε~ιται. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Θεωρείτε δικαιολογηµένες τις ενέργειες του Θηραµένη; Ποια ήταν τα κίνητρα των 

πράξεών του; 
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Λεξιλογικές  παρατηρήσεις 

1.  Να αντιστοιχηθούν: 

Α Β 

∆ιαβολή δίκη 

Παρασκευή συκοφαντία 

] Ο [αγών δείχνω συµπάθεια 

Ε{υνοιαν {εχω ναύσταθµος 

Νεώριον περιουσία 

Τά {οντα συνωµοσία 

 

2.  Να γράψετε παράγωγα των: πεµφθείς, [επιλείπω, ]?ηρέθη, ε[ιδώς 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

τοιούτων {οντων (τ~ων πραγµάτων): H κατάσταση των Αθηναίων είναι απελπιστική, καθώς 
τους πολιορκεί ο Άγης από την ξηρά και ο Λύσανδρος από τη θάλασσα. ∆εν έχουν πια ούτε 
πλοία ούτε συµµάχους, και επιπλέον υποφέρουν από το συνωστισµό και τη σιτοδεία. 
Ωστόσο, στην αρχή αποκρούουν κάθε σκέψη για συµβιβασµό και για την κατεδάφιση των 
Μακρών τειχών της Αθήνας και του Πειραιά. Η λιµοκτονία όµως και η γενική αποθάρρυνση 
τους υποχρεώνουν στο τέλος να προτείνουν τη µερική κατεδάφιση των τειχών σε έκταση 
δέκα σταδίων.  
Θηραµένης: Έζησε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. στην Αθήνα, µαθήτευσε κοντά στο σοφιστή 
Πρόδικο, ίσως και στο φιλόσοφο Σωκράτη, και διακρίθηκε ως στρατηγός και κυρίως ως 
πολιτικός. Φίλαρχος και φιλόδοξος, ασταθής και ευµετάβολος, χωρίς αρχές και σταθερότητα 
στις πολιτικές του επιλογές, µεταπηδούσε εύκολα από τη δηµορατική στην ολιγαρχική 
παράταξη και αντιστρόφως, αλλά θεωρούσε την τυραννίδα ως την πιο ενδεδειγµένη µορφή 
του πολιτεύµατος. Γι’ αυτή την τακτική του οι αρχαίοι τον ονόµασαν «κόθορνο».  

Το 411 π.Χ. συνέπραξε στην ανατροπή της δηµοκρατίας και στην εγκαθίδρυση της 
ολιγαρχίας των Τετρακοσίων. Αργότερα (406 π.Χ.) ως τριήραρχος κατηγόρησε τους 
συστρατήγους του στη ναυµαχία των Αργινουσών, γιατί δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς 
και τους νεκρούς, και συνετέλεσε στην καταδίκη τους. Ο ρόλος του µάλιστα κατά την 
πολιορκία της Αθήνας στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου υπήρξε για την πατρίδα του 
αρνητικός και καταλυτικός. Μετά τη σύναψη της ειρήνης και την κατεδάφιση των τειχών 
έγινε ένας από τους Τριάκοντα τυράννους (Ιούλιος 401 - Φεβρ. 403). Ως µετριοπαθήςόµως 
ήρθε σε σύγκρουση µε τον αδίστακτο Κριτία, κατηγορήθηκε από αυτόν ως εχθρός της 
τυραννίδας και γι’ αυτό φυλακίστηκε και υποχρεώθηκε να πιει το κώνειο. Ο θάνατός του 
συνετέλεσε κι αυτός στην αποκατάσταση της δηµοκρατίας, αφού εξήγειρε τους µετριοπαθείς 
ολιγαρχικούς που συνεργάστηκαν µε τους δηµοκρατικούς πολίτες. 
διέτριβε παρά Λυσάνδρ?ω: Την εποχή αυτή (Μάρτιος του 404 π.Χ.) ο Λύσανδρος 
πολιορκούσε τη Σάµο, τη µόνη πόλη που απέµεινε πιστή στην Αθήνα 
ο]ι Λακεδαιµόνιοι [αντέχουσι περί τ~ων τειχ~ων:  Οι Σπαρτιάτες ήταν ανέκαθεν αντίθετοι 
µε την οχύρωση των πόλεων έξω από την Πελοπόννησο. Έτσι, όταν οι Αθηναίοι µετά τη 
λήξη των Περσικών πολέµων (478 π.Χ.) ανήγειραν τα Μακρά τείχη, που τους παρείχαν 
ασφάλεια και συµβόλιζαν το µεγαλείο και την ανεξαρτησία τους, οι Λακεδαιµόνιοι 
αντέδρασαν έντονα, γιατί τα θεωρούσαν επικίνδυνα για τη δική τους ασφάλεια. Γι’ αυτό και 
βασικός όρος για την παράδοση της Αθήνας ήταν η κατεδάφιση των τειχών. 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

62 
 

[επιτηρ~ων ]οπότε [ Αθηνα~ιοι {εµελλον...]οµολογήσειν: Ως ολιγαρχικός ήθελε την 
παράδοση της Αθήνας, ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή του καθεστώτος. Γι’ αυτό καθυστέρησε 
τόσο πολύ, έως ότου οι συµπολίτες του εξαντληµένοι από την πείνα θα συµφωνούσαν µε 
οποιονδήποτε όρο των Λακεδαιµονίων. 
το[υς [εφόρους ε@ιναι κυρίους: Οι έφοροι υπήρξαν η ανώτατη πολιτική αρχή σε πολλές 
δωρικές πόλεις και, φυσικά, στη Σπάρτη. Ήταν πέντε, εκλέγονταν απ’ όλους τους πολίτες και 
η εξουσία τους διαρκούσε ένα χρόνο. Στην αρχή ήταν θεσµός δηµοκρατικός που επιβλήθηκε 
για την παρακολούθηση της πειθαρχίας των πολιτών (έφοροι = επόπτες). Με το πέρασµα 
όµως του χρόνου έγιναν θεσµός συντηρητικός και µετά τον 7ο αι. κατέστησαν οι πραγµατικοί 
κυβερνήτες της πόλης µε εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία. Αυτοί συγκαλούσαν την 
Απέλλα και τη Γερουσία και εκτελούσαν τις αποφάσεις των σωµάτων αυτών. 
∆ιαπραγµατεύονταν µε τους ξένους πρέσβεις, εφάρµοζαν την ξενηλασία, δίκαζαν µαζί µε τη 
Γερουσία σοβαρές υποθέσεις, φρόντιζαν για την αγωγή των εφήβων, συγκρατούσαν σε 
υποταγή τους είλωτες και τους περιοίκους και επέβλεπαν τους πάντες, ακόµα και τους 
βασιλείς. Με τον καιρό όµως έχασαν τη δύναµή τους και έγιναν υποχείριοι των 28 Γερόντων. 
Έτσι η Γερουσία κυβερνούσε κατ’ ουσίαν µε όργανα τους Εφόρους. Ο θεσµός αυτός 
καταργήθηκε οριστικά τον 2ο µ.Χ. αι. 
]?ηρέθη πρεσβευτής α[υτοκράτωρ: Ήταν ανώτατο αξίωµα στην Αθήνα σε δύσκολες 
πρεσβευτικές αποστολές. Ο πρεσβευτής που τις αναλάµβανε, είχε απόλυτη πληρεξουσιότητα 
και διαδιαχειριζόταν «εν λευκώ» σοβαρές υποθέσεις. 
 
 
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Η κατάσταση µέσα στην Αθήνα είναι δραµατική, αφού ο κλοιός της πολιορκίας 
σφίγγει όλο και περισσότερο. Οι κάτοικοί της, στοιβαγµένοι και καταπονηµένοι από τις 
στερήσεις και την πείνα, την αγωνία και το φόβο, βρίσκονται σε διάσταση και σύγχυση. 
Μερικοί ούτε που σκέφτονται για συµβιβασµό, κάποιοι τον δέχονται αλλά µε όρους και 
άλλοι χαίρονται και κάνουν το παν για την παράδοση της πόλης. Στους τελευταίους 
εντάσσεται και ο ολιγαρχικός Θηραµένης. 

Έτσι, αυτός εξαπατά και πείθει τους συµπολίτες του να τον στείλουν ως πρεσβευτή 
στο Λύσανδρο, για να µάθει τάχα τις διαθέσεις του και να εξακριβώσει γιατί οι 
Λακεδαιµόνιοι ήταν ανένδοτοι στο ζήτηµα της ειρήνης, αν δεν κατεδαφίζονταν τα Μακρά 
τείχη. Σκόπιµα, λοιπόν, καθυστερεί τις διαπραγµατεύσεις πάνω από τρεις µήνες, ώστε οι 
Αθηναίοι εξαντληµένοι τελείως από την πείνα να δεχθούν τους επαχθείς όρους τη Σπάρτης. 
Και ενώ η επιστροφή του φάνταζε λυτρωτική για τους πολιορκηµένους, αυτός εξακολουθεί 
να τηρεί την ίδια παραπλανητική τακτική, και χωρίς ηθικούς ενδοιασµούς δικαιολογεί την 
αργοπορία του µε ασύστολα ψεύδη ([απήγγειλεν [εν [εκκλησί?α ... [αλλά τους [εφόρους). 
Επιπλέον τους πείθει να τον εκλέξουν πάλι ως πρεσβευτή και µάλιστα µε απόλυτη 
πληρεξουσιότητα. 

Στο κείµενο διαπιστώνουµε ότι έχουµε µακροπερίοδο υποτεταγµένο λόγο (κύριες και 
δευτερεύουσες προτάσεις, ρηµατικά, απαρεµφατικά και µετοχικά σύνολα). Αυτή η δοµή του 
λόγου µαρτυρεί την ευλυγισία της ελληνικής γλώσσας και διαβαθµίζει το ουσιώδες από το 
επουσιώδες. Παράλληλα, η διαπλοκή και διακοπή των δευτερουσών προτάσεων υπηρετεί, 
πέρα από αυτή τη λειτουργικότητα του λόγου, και αισθητική σκοπιµότητα: δείχνει δηλαδή τα 
τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί ο Θηραµένης, για να εξαπατήσει και να πείσει δόλια τους 
Αθηναίους. Και το γεγονός αυτό αποτυπώνεται µε µορφή κατακλείδας στη φράση: ]?ηρέθη 
πρεσβευτής α[υτοκράτωρ.  
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Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η πρεσβευτική αποστολή έχει τη δυνατότητα να εκξακριβώσει τις προθέσεις του 
αντιπάλου. 

2.  Η πολιτική διαφωνία και η αρχοµανία θέτουν το ατοµικό συµφέρον πάνω από το 
συλλογικό. 

3.  Τα ασύστολα ψεύδη είναι η δικαιολογία των αισχρών πράξεων. 
4.  Για σοβαρά θέµατα ειρήνης και πολέµου αποφασίζει µόνο η ανώτατη κυβερνητική αρχή. 
5.  Οι προδότες εξυπηρετούν τα συµφέροντα των αντιπάλων και όχι της πατρίδας τους. 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

64 
 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

  ΄Λύσανδρος δὲ το~ις [εφόροις {επεµψεν [αγγελο~υντα µετ  {αλλων 

΄Λακεδαιµονίων [ Αριστοτέλην, φυγάδα Αθηνα~ιον {οντα, \ότι [αποκρίναιτο 

Θηραµένει [εκείνους κυρίους ε@ιναι ε[ιρήνης καὶ πολέµου. Θηραµένης δὲ καὶ 

ο]ι {αλλοι πρέσβεις [επεὶ @ησαν [εν Σελλασί?α, [ερωτώµενοι δὲ [επὶ τίνι λόγ?ω 

\ηκοιεν ε@ιπαν \ότι α[υτοκράτορες περ̀ι ε[ιρήνης, µετὰ τα~υτα ο]ι {εφοροι καλε~ιν 

΄[εκέλευον α[υτούς. [ Επεὶ δ  #ηκον, [εκκλησίαν [εποίησαν, [εν #?η [αντέλεγον 

Κορίνθιοι καὶ Θηβα~ιοι µάλιστα, πολλὸι δ`ε καὶ {αλλοι τ~ων ] Ελλήνων, µὴ 

΄ ΄σπένδεσθαι Αθηναίοις, [αλλ  [εξαιρε~ιν. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

(Στο µεταξύ) ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους µαζί µε άλλους Λακεδαιµόνιους 

τον Αριστοτέλη, που ήταν εξόριστος Αθηναίος, για να τους αναγγείλει ότι 

αποκρίθηκε στο Θηραµένη πως εκείνοι ήταν αρµόδιοι για ειρήνη και πόλεµο. Ο 

Θηραµένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν βρίσκονταν στη Σελλασία, καθώς τους 

ρωτούσαν για ποιο λόγο/ µε ποιες προτάσεις είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει) 

µε απόλυτη εξουσιοδότηση για την ειρήνη   ύστερα από αυτά οι έφοροι πρόσταξαν να 

τους φωνάξουν. Όταν (οι Αθηναίοι πρέσβεις) έφτασαν (στη Σπάρτη), (οι έφοροι) 

συγκάλεσαν συνέλευση (των συµµάχων τους), στην οποία οι Κορίνθιοι και κυρίως οι 

Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες αντιπρότειναν να µη συνθηκολογήσουν µε 

τους Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν. 

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

΄ Αποκρίνοµαι -  [απεκρινόµην - [αποκρινο~υµαι, [αποκριθήσοµαι - 

[απεκρινάµην, [απεκρίθην - [αποκέκριµαι, [απεκεκρίµην. 

Καλέω-~ω - [εκάλουν - καλ~ω, καλέσω - [εκάλεσα - κέκληκα - έκεκλήκειν 

Σπένδοµαι - [εσπενδόµην - σπείσοµαι - [εσπεισάµην, [εσπείσθην - {εσπεισµαι - 

[εσπείσµην 

[ Εξαιρέω-~ω - [εξ?ήρουν - [εξαιρήσω - [εξε~ιλον - [εξ?ήρηκα - [εξ?ηρήκειν 
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Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  [αγγελο~υντα, [εξαιρε~ιν: να γραφούν στο β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό του µέλλοντα 

και του αορίστου, στη φωνή που βρίσκονται 

2.  Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι παρακάτω τύποι: [αποκρίναιτο, \ηκοιεν, 

[εποίησαν. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Γιατί οι σύµµαχοι έχουν την επιθυµία να καταστρέψουν ολοκληρωτικά την Αθήνα 

- θεωρείτε δικαιολογηµένη τη στάση τους; 

2.  Αναφέρετε λέξεις του κειµένου που δείχνουν τις κινήσεις του Λυσάνδρου και του 

Θηραµένη. 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να χρησιµοποιήσετε τύπους των ρηµάτων: ε[ιµί, φηµί, ο@ιδα 
Έλεγε =  
Γνώριζε= 
Ερχόµαστε= 
Ισχυρίζεται= 
Ερχόταν= 
Να έρθεις= 
 
 
 
 
 

 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

66 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

΄́́́{επεµψεν Αριστοτέλην: Ήταν εξόριστος Αθηναίος ολιγαρχικός που τον συµπεριέλαβε ο 
Λύσανδρος σ’ αυτήν την εµπιστευτική αποστολή προς τους εφόρους της πόλης του, γιατί 
ήξερε ότι θα εξυπηρετούσε πρόθυµα τα συµφέροντα της Σπάρτης. Αργότερα µάλιστα έγινε, 
όπως και ο Θηραµένης, ένας από τους Τριάκοντα τυράννους.  
[επεί @ησαν [εν Σελλασί?α: Πρόκειται για µεθοριακή πόλη της Λακωνικής, βόρεια της 
Σπάρτης (ο σηµερινός Βουρλιάς), µε µεγάλη στρατηγική σηµασία.  
επεί δ̀ε @ηκον: Η δεκαµελής πρεσβευτική αποστολή των Αθηναίων, αφου δέχτηκε τον έλεγχο 
στη Σελλασία για το λόγο της άφικής της, έφτασε στη Σπάρτη ύστερα από πρόσκληση των 
εφόρων.  
[εκκλησίαν [εποίησαν: Οι έφοροι συγκάλεσαν στη Σπάρτη συνέδριο, στο οποίο 
παρευρίσκονταν οι εκπρόσωποι της Πελοποννησιακής συµµαχίας, για να αποφασίσουν  από 
κοινού για την τύχη της Αθήνας. 
[αντέλεγον Κορίνθιοι κὰι Θηβα~ιοι µάλιστα: Ήταν οι µεγαλύτεροι εχθροί της Αθήνας 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου αλλά και νωρίτερα. Οι πρώτοι αντιδρούσαν 
εξαιτίας του οικονοµικού ανταγωνισµού και της πολιτειακής διαφοράς τους. Άλλωστε ήταν η 
ισχυρότερη ολιγαρχική δύναµη µετά τη Σπάρτη και σταθερός σύµµαχος αυτής. Οι Θηβαίοι, 
πάλι, ήταν άσπονδος εχθρός της Αθήνας, γιατί ένιωθαν ότι απειλούνταν από την επεκτατική 
πολιτική της. Γι’ αυτό και στο συνέδριο ο Θηβαίος εκπρόσωπος Ερίανθος πρότεινε την 
ολοκληρωτική καταστροφή της Αθήνας (να γίνει βοσκοτόπι) και την πώληση όλων των 
κατοίκων της ως δούλων. Η πρότασή του όµως απορρίφθηκε και η Αθήνα σώθηκε µε τη 
µεσολάβηση των Φωκέων (Πλούταρχος, Λύσανδρος 15, ∆ηµοσθένης, Περί της 

παραπρεσβείας 65).  
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 
Ο Λύσανδρος ενηµερώνει τους εφόρους µε έµπιστους ανθρώπους του για τις 

ενέργειές του. Όταν, λοιπόν, οι δέκα πρέσβεις της Αθήνας φτάνουν στη Σελλασία και 
γνωστοποιούν ότι ήρθαν µε πλήρη εξουσιοδότηση για την ειρήνη, οι πέντε έφοροι τους 
καλούν στο συνέδριο που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πόλεων της Πελοποννησιακής 
συµµαχίας. 

Στο κείµενο διαπιστώνουµε πως το πρώτο επίπεδο δράσης, που αφορά τις σχέσεις 
του Θηραµένη µε τους Αθηναίους, διαπλέκεται µ’ένα δεύτερο, όπου περιγράφονται οι 
ενέργειες του Λύσανδρου και της πρεσβευτικής δεκαµελούς επιτροπής. Η συσσώρευση 
ποικίλων ρηµατικών τύπων δείχνει τη δράση και την κινητικότητα, ενώ η αφθονία και 
διαπλοκή των δευτερουσών προτάσεων µαρτυρεί τις σχέσεις Λύσανδρου και εφόρων αλλά 
και των αθηναίων πρεσβευτών µε τους Λακεδαιµόνιους.  

Το συµµαχικό συνέδριο της Σπάρτης, έπειτα από πρόσκληση των εφόρων δέχεται 
την πρεσβευτική αποστολή της Αθήνας, για να συζητήσει τους όρους της ειρήνης. Το κλίµα 
από την αρχή κιόλας είναι βαρύ και αρνητικό για τους Αθηναίους, καθώς πολλοί σύµµαχοι 
της Σπάρτης, κυρίως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι δε δέχονται τις προτάσεις συνθηκολόγησης 
και προτείνουν επίµονα την ολοκληρωτική καταστροφή της Αθήνας. Και αυτή ακριβώς είναι 
η βίαιη αντίδρασή τους, η διάρκεια και η σφοδρότητά της οποίας δηλώνεται µε τους 
παρατατικούς ([αντέλεγον, µή σπένδεσθαι, [αλλά [εξαιρε~ιν). 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Ο ηττηµένος στον πόλεµο υποχρεώνεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις του και να δεχθεί 
το συµβιβασµό. 

2.  Οι πολιτικές διαφορές και τα οικονοµικά συµφέροντα οξύνουν τα πάθη και παρασύρουν 
σε ακρότητες σε βάρος ακόµα και πόλεων µε ιστορική παρουσία και πολιτισµό. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Ëáêåäáéìόνιοι δὲ ο[υκ {εφασαν πόλιν ] Ελληνίδα [ανδραποδιε~ιν µέγα 

[αγαθὸν ε[ιργασµένην [εν το~ις µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τ~?η ] Ελλάδι, 

΄ ΄[αλλ [εποιο~υντο ε[ιρήνην [εφ  #?ω τά τε µακρά τείχη καὶ τὸν Πειραι~α 

καθελόντας κὰι τὰς να~υς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας 

καθέντας, τ̀ον α[υτὸν [εχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις \επεσθαι 

καὶ κατὰ γ~ην καὶ κατὰ θάλατταν \οποι {αν ]ηγ~ωνται. Θηραµένης δ`̀ε καὶ ο]ι 

σὺν α[υτ~?ω πρέσβεις [επανέφερον τα~υτα ε[ις τὰς [ Αθήνας.  

Å[éó ΄όντας δ  α[υτούς {οχλος περιεχε~ιτο πολύς, φοβούµενοι µὴ {απρακτοι 

\ηκοιεν   ο[υ γὰρ {ετι [ενεχώρει µέλλειν δὶα τὸ πλ~ηθος τ~ων [απολλυµένων τ~?ω 

λιµ~?ω. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Οι Λακεδαιµόνιοι όµως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν µια πόλη ελληνική 

που είχε προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους πολύ µεγάλους κινδύνους που 

απείλησαν την Ελλάδα   γι’ αυτό δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη µε τον όρο (οι 

Αθηναίοι), αφού γκρεµίσουν τα µακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά, παραδώσουν 

τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και επαναφέρουν τους εξόριστους, να ακολουθούν 

τους Λακεδαιµόνιους και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τους οδηγούν αυτοί, 

έχοντας τον ίδιο (µ’ αυτούς) εχθρό και φίλο. Ο Θηραµένης και οι συµπρέσβεις του 

µετέφεραν αυτούς τους όρους στην Αθήνα. 

 Όταν έµπαιναν στην πόλη, τους περικύκλωσε πολύς λαός, γιατί φοβούνταν µήπως 

γύρισαν άπρακτοι   γιατί δε χωρούσε πια άλλη αναβολή, επειδή πολλοί πέθαιναν από την 

πείνα. 
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Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Νοµίζω - [ενόµιζον - νοµι~ω - [ενόµισα - νενόµικα - [ενενοµίκειν 

Γίγνοµαι - [εγιγνόµην - γενήσοµαι - [εγενόµην - γεγένηµαι - [εγεγενήµην 

\  Εποµαι - ε]ιπόµην - \εψοµαι - ]εσπόµην - [ηκολούθηκα - [ηκολουθήκειν 

Φοβέοµαι -ο~υµαι - [εφοβούµην - φοβήσοµαι, φοβηθήσοµαι - [εφοβησάµην, 

[εφοβήθην - πεφόβηµαι - [επεφοβήµην 

[ Ανδραποδίζω - [ηνδραπόδιζον - [ανδραποδι~ω - [ηνδραπόδισα 

[ Επαναφέρω - [επανέφερον - [επανοίσω - [επανήνεγκα, [επανήνεγκον - 

[επανενήνοχα - [επανενηνόχειν 

Μέλλω - {ε({η)µελλον, µελλήσω, [ε([η)µέλλησα 

Περιχέοµαι - περιεχεόµην - περιχέοµαι, περιχυθήσοµαι - περιεχεάµην, 

περιεχύθην - περικέχυµαι - περιεκεχύµην 

[ Απόλλυµαι - [απωλλύµην - [απολο~~υµαι - [απωλόµην - [απόλωλα - άπωλώλειν 

] Ηγέοµαι -ο~υµαι - ]ηγούµην - ]ηγήσοµαι, ]ηγηθήσοµαι - ]ηγησάµην, ]ηγήθην - 

\ηγηµαι - ]ηγήµην 

[ Εγχωρ~ω - [ενεχώρουν - [εγχωρήσοµαι, [εγχωρήσω - [ενεχώρησα - [εγκεχώρηκα - 

[ενεκεχωρήκειν 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων: περιεχε~ιτο, καθελόντας. 

2.  Ν γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ]ηγ~ωνται 

3.  [ Επανέφερον: να γραφεί η ευκτική και η προστακτική του αορίστου β΄. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Πώς δικαιολογείτε τη στάση των Σπαρτιατών; 

2.  Πώς νοµίζετε ότι θα αντιδράσουν οι Αθηναίοι; 

 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να δώσετε παράγωγα των: ]ηγ~ωνται, [επανέφερον, ε[ισιόντας. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

[εν το~ις µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τ~?η ] Ελλάδι: Πρόκειται για τους Περσικούς 
πολέµους (490-478), στη διάρκεια των οποίων η Αθήνα αναµφισβήτητα έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο για την απόκρουση των Περσών και τη διατήρηση της ελευθερίας των 
Ελλήνων.  
[επανέφερον τα~υτα ε[ις τὰς [ Αθήνας: Ήταν οι όροι που οι Λακεδαιµόνιοι απαίτησαν για τη 
σύναψη ειρήνης: α. η κατεδάφιση των µακρών τειχών και του τείχους του Πειραιά, β. η 
παράδοση όλου του στόλου εκτός από δώδεκα πλοία (πράξη συµβολική), γ. η επιστροφή 
όλων των πολιτικών εξόριστων, δ. η αποδοχή των ίδιων µε τους Λακεδαιµόνιους εχθρών και 
φίλων και ε. η αναγνώριση της ηγεµονίας και της πρωτοπορίας της Σπάρτης αλλά και η 
συµπόρευση µαζί της σε κάθε εκστρατεία. 
  
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 
Στην κρίσιµη ώρα οι Λακεδαιµόνιοι δείχνουν τη µεγαλοψυχία και γενναιοφοσύνη 

τους και εµφανίζονται απροσδόκητα ως προστάτες των ηττηµένων, γιατί αναλογίστηκαν την 
προσφορά της πόλης τους στη διάρκεια των Περσικών πολέµων. Η στάση αυτή, που τιµά τη 
Σπάρτη, υπερισχύει από την καθολική σχεδόν απαίτηση για πλήρη καταστροφή της Αθήνας 
και για υποδούλωση των κατοίκων της. 

Ωστόσο οι Λακεδαιµόνιοι, προκειµένου να αποδεχτούν την ειρήνη, προτείνουν όρους 
βαρείς και ταπεινωτικούς για την ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης: να γκρεµίσουν οι 
Αθηναίοι τα τείχη τους, που συµβόλιχαν το µεγαλείο και τη δύναµή τους. Να παραδώσουν 
όλο σχεδόν το στόλο τους, που ήταν πηγή ισχύος για τους ίδιους και µόνιµη απειλή για τους 
αντιπάλους. Να επαναφέρουν τους εξόριστους αντιφρονούντες ολιγαρχικούς. Να 
αναγνωρίσουν τους ίδιους µε τους Λακεδαιµόνιους εχθρούς και φίλους και να ακολουθούν 
στις εκστρατείες τους παραδεχόµενοι έτσι την ηγεµονία και την πρωτοπορία της Σπάρτης. 
Με τους όρους αυτούς καθιστούν παντελώς ακίνδυνο τον άλλοτε ισχυρό τους ανταγωνιστή, 
δικαιώνουν τους ολιγαρχικούς οµοϊδεάτες τους για τη στάση τους, δηµιουργούν µέσα στην 
Αθήνα εστίες τριβών και εντάσεων, γεγονός που τους συµφέρει, και καταρρακώνουν το 
κύρος του αντιπάλου τους.  

Αξιοσηµείωτος είναι ο µακροπερίοδος λόγος στην ενότητα αυτή, στον οποίο όµως 
διακρίνεται το ουσιώδες και βασικό υστερόχρονο στοιχείο ( [εφ #?ω \επεσθαι νοµίζοντας...) 
από το προτερόχρονο τριπλό µετοχικό και σε αόριστο χρόνο σύνολο (καθελόντας και 
παραδόντας και καθέντας).  

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το πρώτο σκηνικό της διπλωµατικής και 
διαπραγµατευτικής δραστηριότητας. Ακολουθεί το δεύτερο σκηνικό, το δεύτερο επίπεδο 
δράσης µε πρωταγωνιστή το Θηραµένη και κέντρο την Αθήνα. Οι Αθηναίοι γεµάτοι 
απελπισία και αγωνία περιµένουν τους πρέσβεις, για ν’ ακούσουν τους όρους της ειρήνης. 
Γιατί η πείνα τους αποδεκατίζει και δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια για αναβολή. Προέχει 
η επιβίωση. Και αυτήν την ανησυχία τους τη δηλώνει η συσσώρευση εφτά ρηµατικών τύπων, 
ο κοφτός λόγος και η µεταφορά µε το ρήµα περιεχε~ιτο. 

 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Η προσφορά µιας πόλης στο κοινό καλό µένει στη µνήµη και σε περιπτώσεις ατυχίας της 
βαρύνει θετικά στη λήψ των αποφάσεων που την αφορούν. 

2.  Τα τείχη µιας πόλης, στο ναυτικό της και η σταθερότητα των δηµοκρατικών θεσµών της 
συντελούν στη αυτοδυναµία και την αυτονοµία της. Συνεπώς όποιος κλονίζει τις βάσεις 
αυτές ξεθεµελιώνει την ύπαρξή της. 

3.  Ο νικητής είναι κυρίαρχος στην ξηρά και τη θάλασσα και απαιτεί πλήρη συµµόρφωση 
στις εντολές του. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 22-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τ~?η δ ΄ὲ ]υστεραί?α [απήγγελλον ο]ι πρέσβεις [εφ  ο#ις ο]ι Λακεδαιµόνιοι 

ποιο~ιντο τὴν ε[ιρήνην  προηγόρει δὲ α[υτ~ων Θηραµένης, λέγων ]ως χρ`η 

πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρε~ιν. [ Αντειπόντων δὲ τινων 

α[υτ~?ω, πολὺ δὲ πλειόνων συναιπεσάντων, {εδοξε δέχεσθαι τὴν ε[ιρήνην. Μετὰ 

δὲ τα~υτα Λύσανδρός τε κατέπλει ε[ις τὸν Πειραι~α καὶ ο]ι φυγάδες κατ~?ησαν 

΄καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ]υπ  α[υλητρίδων πολλ~?η προθυµί?α, νοµίζοντες 

[εκείνην τὴν ]ηµέραν τ~?η ] Ελλάδι {αρχειν τ~ης [ελευθερίας.       

  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Την επόµενη µέρα οι πρέσβεις ανακοίνωσαν µε ποιους όρους οι Λακεδαιµόνιοι 

δέχονταν να συνάψουν την ειρήνη   ο Θηραµένης µιλώντας εξ ονόµατος των πρέσβεων έλεγε 

ότι πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιµόνιους και να γκρεµίσουν τα τείχη. Επειδή λίγοι 

του έφεραν αντίρρηση, αλλά πολύ περισσότεροι συµφώνησαν µαζί του, αποφάσισαν να 

δεχτούν την ειρήνη. Ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι 

εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους και άρχισαν να γκρεµίζουν τα τείχη πολύ πρόθυµα, 

ενώ οι αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό τους και τραγουδούσαν, επειδή νόµιζαν ότι εκείνη η 

µέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας. 

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πείθοµαι - [επειθόµην - πείσοµαι, πεισθήσοµαι - [επιθόµην, [επείσθην - πέπεισµαι, 

πέποιθα - [επεπείσµην, [επεποίθην 

∆έχοµαι - [εδεχόµην - δέξοµαι, δεχθήσοµαι - [εδεξάµην, [εδέχθην - δέδεγµαι - 

[εδεδέγµην 

Καταπλέω - κατέπλεον - καταπλεύσοµαι, καταπλευσο~υµαι - κατέπλευσα - 

καταπέπλευκα - κατεπεπλεύκειν 

{  Αρχω - @ηρχον - {αρξω- @ηρξα - @ηρχα - {ηρχειν 

΄ Αντιλέγω & [ανταγορεύω - [αντέλεγον & [αντηγόρευον - [αντιλέξω, [αντερ~ω & 

[ανταγορεύσω - [αντέλεξα, [αντε~ιπον & [αντηγόρευσα - [αντείρηκα & [αντηγόρευκα - 

[αντειρήκειν &  [αντηγορεύκειν 

Κατασκάπτω - κατέσκαπτον - κατασκάψω - κατέσκαψα - κατέσκαφα - κατεσκάφειν 
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Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού: πλειόνων, Πειραι~α, 

πρέσβεις, τείχη, α[υλητρίδων, [αντειπόντων. 

2.  Κατέπλει: Να γραφεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού, καθώς και η 

προστακτική ενεστώτα. 

3.  Νοµίζοντες: Να γραφεί η οριστική και η ευκτική µέλλοντα, καθώς και η 

προστακτική αορίστου α΄ της ίδιας φωνής, που βρίσκεται το ρήµα. 

 

Ερµηνευτικές Παρατηρήσεις 

1.  Για ποιο λόγο το γκρέµισµα των τειχών γινόταν κάτω από τον ήχο των αυλών; 

2.  Πιστεύετε ότι µετά από αυτό το γεγονός η ελευθερία και η ειρήνη ήταν βέβαιες για 

τους Έλληνες; 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να δώσετε τις ερµηνείες των παρακάτω όρων: 

{  Αγαν = 

[ Αφίηµι= 

Ο{ικαδε= 

Ψέγω= 

Λάθρ?α= 

Ε[ικότως= 

] Οπότεροι= 

[ Επικουρία= 

Μέτριος -α-ον= 

Τὰ πάτρια= 

Μέµφοµαι= 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 [αντειπόντων δ̀ε τινων...{εδοξε δεχεσθαι την ε[ιρήνην: Η αποδοχή των όρων της ειρήνης 
και η παράδοση της Αθήνας έγινε τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου του 404 π.Χ.  
Λύσανδρος κατέπλει ε[ις τ[ον Πειραι~α: Ο Λύσανδρος αρχικά πολιορκούσε την Αθήνα 
από τη θάλασσα, όπως ο Άγης από την ξηρά. Επειδή όµως οι Αθηναίοι αντιστέκονταν, 
έπλευσε µε µέρος του στόλου του εναντίον πόλεων της Μ. Ασίας των οποίων ρύθµισε την 
πολιτική κατάσταση, βίαια ή ειρηνικά, σύµφωνα µε τα συµφέροντα  της Σπάρτης. Η είδηση 
της παράδοσης της Αθήνας τον βρήκε να πολιορκεί τη Σάµο. Έλυσε λοιπόν την πολιορκία 
της και κατέπλευσε στον Πειραιά. 

΄́́́Τά τείχη κατέσκαπταν ]υπ  α[υλητριδ~~ων: Οι Λακεδαιµόνιοι κατά την κατεδάφιση των 
τειχών, για να πανηγυρίσουν τη νίκη τους αυτοί και οι ολιγαρχικοί Αθηναίοι, κάλεσαν 
αυλητρίδες, όπως γινόταν και στα γλέντια και στα συµπόσια. Έτσι έδωσαν εορταστικό 
περιεχόµενο και χαρακτήρα στην πράξη τους αλλά και συµβολικό. 
Νοµίζοντες...{αρχειν τ~ης [ελευθερίας: Οι Έλληνες πίστευαν ότι την ηµέρα αυτή 
απελευθερώνονταν από την τυραννία των Αθηναίων. Γι’ αυτό και συµµετέχουν σ’ αυτό το 
«πανηγύρι της χαράς». Όµως σύντοµα το µέλλον έδειξε ότι η προσδοκία τους αυτή ήταν 
λανθασµένη, γιατί οι Λακεδαιµόνιοι αποδείχτηκαν βαρύτεροι δυνάστες από τους Αθηναίους.  
 
  
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 
Οι Αθηναίοι συγκαλούν την εκκλησία του δήµου και εκεί συζητούν τους όρους της 

ειρήνης που υπαγορεύουν οι Λακεδαιµόνιοι. Μολονότι η Αθήνα «πνέει τα λοίσθια», οι 
δηµοκρατικοί της θεσµοί εξακολουθούν να λειτουργούν. Έτσι, η εκκλησία του δήµου είναι 
πάλι το κυρίαρχο νοµοθετικό και εκτελεστικό όργανο και αυτή αποφασίζει για την παράδοση 
της πόλης. Η διάρκεια και η ένταση των συζητήσεων δηλώνεται µε παρατατικούς 
( [απήγγελλον, ποιο~ιντο, προηγόρει, λέγων), ενώ η τελική απόφαση υπογραµµίζεται µε τον 
αόριστο: {εδοξε. 

Η παράγραφος 23 περιέχει την κατακλείδα του διπλού σκηνικού. Η αυλαία του 
δράµατος πέφτει και επέρχεται η λύση. Οι Αθηναίοι δέχονται µε συντριβή ψυχής την ειρήνη. 
Τα πολυσύνδετα (τέ-καί-καί), οι σύντοµες και κοφτές προτάσεις, η συσσώρευση των 
παρατατικών δηλώνουν την τα;χύτητα των εξελίξεων, την ενότητα των ενεργειών και την 
άµεση πια συµµόρφωση των πολιτών στα κελεύσµατα του νικητή. Η ώρα της κατεδάφισης 
των τειχών και της παράδοσης παίρνει χαρακτήρα πανηγυρικό και ενθουσιαστικό, καθώς οι 
Έλληνες αφελώς νοµίζουν ότι την ώρα της πτώσης της Αθήνας ανατέλλει γι’ αυτούς ο ήλιος 
της ελευθερίας. 

 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Όταν πιέζει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, τότε δηµιουργούνται, µπρος στον κίνδυνο 
του αφανισµού, αισθήµατα αγωνίας και φόβου. 

2.  Η φωνή της ψυχρής λογικής δίνει προτεραιότητα στην επιβίωση. 
3.  Όταν δε συναισθάνεται κανείς το κακό, χαίρεται στον ξένο πόνο και καλλιεργεί 

προσδοκίες που είναι όµως αυταπάτη. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11-14 

∆ιδάσκεται από µετάφραση 

 

Νοηµατική απόδοση 

 Οι τριάκοντα τύραννοι εκλέχτηκαν, µόλις γκρεµίστηκαν τα τείχη της Αθήνας 

και του Πειραιά, µε τον όρο να συντάξουν τους «πατρίους νόµους». Αθέτησαν όµως 

τη δέσµευσή τους αυτή, ενώ ρύθµισαν, όπως ήθελαν, τα κύρια θεσµικά όργανα της 

πολιτείας. Στη συνέχεια, δρώντας δηµαγωγικά καταδίκασαν τους συκοφάντες. 

Αργότερα όµως θέλησαν να χρησιµοποιήσουν την πόλη προς ίδιον όφελος. Έτσι 

έπεισαν τους εφόρους µε τη µεσολάβηση του Λύσανδρου να τους αποστείλει φρουρά 

κατοχής. Αναλαµβάνουν τον επισιτισµό της µε δηµόσια έξοδα και την υπηρετούν µε 

δουλικότητα. Έπειτα, µε τη δύναµη των όπλων προβαίνουν σε αθρόες προγραφές των 

πολιτικών τους αντιπάλων, για να εδραιωθούν στην εξουσία. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

βουλήν κὰι τ̀ας {αλλας [αρχάς κατέστησαν...: Πρόκειται για τη βουλή των πεντακοσίων 
Αθηναίων πολιτών, όπως είχε διαµορφωθεί µε τις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνα, του 
Κλεισθένη και του Εφιάλτη. Ήταν ένα συµβούλιο από 500 Αθηναίους πολίτες, ηλικίας άνω 
των 30 ετών, οι οποίοι εκλέγονταν µε κλήρο από τις δέκα φυλές της πολιτείας (50 άντρες από 
κάθε φυλή). Μετά την εκλογή τους υφίσταντο «δοκιµασίαν» για το ηθικό ποιόν τους και 
ορκίζονταν πίστη στους νόµους. Η θητεία τους ήταν µονοετής και µετά τη λήξη της 
λογοδοτούσαν για τις πράξεις τους. 
 Έργο της βουλής ήταν να ετοιµάζει τα νοµοσχέδια για την εκκλησία του δήµου και 
να συντάσσει εισηγητικές εκθέσεις, τα «προβουλεύµατα». Επίσης φρόντιζε για την εφαρµογή 
των νόµων, εκδίκαζε τις καταγγελίες εναντίον των αρχόντων, επέβαλλε ποινές και 
κατοχύρωνε την εφαρµογή των αποφάσεων της εκκλησίας του δήµου. 
 Όµως την εποχή των τριάκοντα τυράννων τα µέλη της εκλέγονταν από έναν 
κατάλογο χιλίων πολιτών µόνο, που ήταν ιδιαίτερα έµπιστοι σ’ αυτούς και συνήθως 
επαναπατριζόµενοι πολιτικοί εξόριστοι. Έτσι πάλι διακρίνεται η δολιότητα των τυράννων, η 
ανασφάλειά τους και η πρόθεσή τους να εγκαταστήσουν παράνοµα στα θεσµικά όργανα της 
διοίκησης του κράτους δικούς τους ανθρώπους, αφού αυθαίρετα υποκατέστησαν µε τη δική 
τους θέληση τη λαϊκή κυριαρχία. Επιπλέον, ενώ είχαν εκλεγεί ως µεταβατικό σχήµα 
προσωρινής διάρκειας, διέλυσαν την Ηλιαία, το κατεξοχήν δηµοκρατικό αντιπροσωπευτικό 
δικαστήριο, και παραχώρησαν στη νέα βουλή δικαστικές αρµοδιότητες που εξυπηρετούσαν 
τα συµφέροντά τους. Τέλος, κατάργησαν τη µυστική ψηφοφορία σε όλες τις διαδικασίες. 
Όµως, τέτοιες µεταρρυθµίσεις και αλλαγή του καθεστώτος δεν προέβλεπαν οι όροι της 
ειρήνης, γεγονός που αποδεικνύει το µέγεθος της αυθαιρεσίας των τριάκοντα.  
Αίσχύνην τε και Άριστοτέλην: Πρόκειται για δύο από τους τριάκοντα τυράννους που 
αποστέλλονται στη Σπάρτη για να επιβάλουν ξενικό ζυγό/κατοχή στην πατρίδα τους. Ο 
Αριστοτέλης µάλιστα ήταν τυφλό όργανο του Λύσανδρου και φανατικός ολιγαρχικός και 
συµµετείχε σε όλες τις «βρόµικες» αποστολές και ενέργειες της πόλης του. 
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Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Ο τύραννος είναι ασυνεπής στις ηθικές του δεσµεύσεις 

2.  Η τυραννία ανατρέπει τους δηµοκρατικούς θεσµούς και ρυθµίζει τα κύρια θεσµικά 

όργανα της πολιτείας κατά τρόπο που υπηρετεί τα συµφέροντά της 

3.  Η συκοφαντία στην παρακµή ιδίως της δηµοκρατίας καθίσταται κοινωνική πληγή 

και µάστιγα. 

4.  Σε περίοδο έκτωσης των ηθών η συνείδηση αµβλύνεται και ικανοποιείται µε 

πράξεις αντεκδίκησης 

5.  Η τυραννία δεν έχει ποτέ λαϊκό έρεισµα και γι’ αυτό αναζητεί στήριγµα σε 

κινήσεις υποτέλειας και προδοσίας 

6.  Η αίτηση για βοήθεια στον εχθρό, ώστε να εδραιωθεί η τυραννική εξουσία, είναι 

πράξη έσχατης προδοσίας 

7.  Η εξόντωση κάθε πολιτικού αντιπάλου / αντιφρονούντος είναι κανόνας και τρόπος 

συµπεριφοράς των τυράννων. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 15-16 

∆ιδάσκεται από µετάφραση 

Νοηµατική απόδοση 

Οι σχέσεις των δύο ηγετικών µορφών της τυραννίας ήταν αγαθές. Σύντοµα όµως 

φάνηκαν οι διαφωνίες και οι διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους. Έτσι, επειδή ο 

Κριτίας είχε την τάση να σκοτώνει πολλούς, ο Θηραµένης αντιδρούσε µε το 

επιχείρηµα ότι δεν έπρεπε να σκοτώνουν ενάρετους και φιλήσυχους πολίτες, µόνο και 

µόνο γιατί απολάµβαναν την κοινωνική αναγνώριση. Άλλωστε, έλεγε ότι και οι ίδιοι 

είχαν ακολουθήσει φιλολαϊκή πολιτική. Όµως ο Κριτίας µε κυνισµό και ωµότητα του 

τόνιζε ότι η εδραίωσή τους στην εξουσία απαιτούσε τις εκκαθαρίσεις όλων των 

επικίνδυνων αντιπάλων. Εξάλλου ήξερε ότι το καθεστώς τους ήταν πολιτειακή 

εκτροπή και τυραννίδα, και ας διοικούσαν τριάντα. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

Ο Κριτίας: Ήταν Αθηναίος  πολίτης, µαθητής του Σωκράτη και θείος του Πλάτωνα, 
ποιητής, σοφιστής και κυρίως πολιτικός. Αρχοµανής και φιλόδοξος, συµπεριφερόταν 
τυχοδιωκτικά και δεν είχε σταθερές πολιτικές προτιµήσεις και ηθικούς φραγµούς για την 
πραγµάτωση των επιθυµιών του. Το 411 π.Χ. συνέπραξε για λίγο µε το καθεστώς των 
Τετρακοσίων, αλλά αργότερα έδειξε δηµοκρατική συµπεριφορά  και οι Αθηναίοι για τους 
δηµοκρατικούς του αγώνες τον εξέλεξαν µεταξύ των 30 τυράννων. Όµως, σύντοµα 
αποδείχτηκε ο πιο σκληρός και αδίστακτος, κυνικός και ανάλγητος, απάνθρωπος και 
θηριώδης απ’όλους τους τυράννους, θύµα του οποίου υπήρξε και ο φίλος του Θηραµένης. 
Ήταν ο εκφραστής της σοφιστικής ηθικής για το δίκαιο και το άδικο και της σκληρής στάσης 
των ασύδοτων ολιγαρχικών σύµφωνα µε την οποία πρέπει να εξοντώνεται κάθε επικίνδυνος 
για το καθεστώς πολίτης. Ο πολιτικός και ηθικός αµοραλισµός του είναι απόδειξη της 
έσχατης κατάπτωσης των ηθών στην περίοδο της τυραννίας. Σκοτώθηκε το 403 π.Χ. στη 
Μουνιχία πολεµώντας εναντίον των δηµοκρατικών του Θρασύβουλου. 
 

Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Τον πρώτο καιρό δε δηµιουργούνται προστριβές ανάµεσα στα στελέχη της 

τυραννίας. 

2.  Οι ακρότητες και οι αυθαιρεσίες της τυραννικής εξουσίας προκαλούν τριβές και 

αντιθέσεις ακόµα και στο εσωτερικό της 

3.  Ο δηµαγωγός ακολουθεί ευτελή λαϊκισµό για να κερδίσει την εύνοια του πλήθους 

4.  Όσοι επιζητούν να υπερέχουν παράνοµα υποχρεούνται να εξοντώνουν τους 

πολιτικούς τους αντιπάλους 

5.  Η τριακονταρχία είναι τυραννία, αφού στηρίζεται στη βία και στο έγκληµα 

6.  Η κατάρρευση της τυραννίδας έχει κυρίως ενδογενή αίτια.  
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

] Ως δὲ ε[ιπὼν τα~υτα [επαύσατο καὶ ]η βουλὴ δήλη [εγένετο ε[υµεν~ως 

[επιθορυβήσασα, γνοὺς ]ο Κριτίας \ότι ε[ι [επιτρ[εψοι τ~?η βουλ~?η διαψηφίζεσθαι 

περὶ α[υτο~υ, [αναφεύξοιτο, καὶ το~υτο ο[υ βιωτὸν ]ηγησάµενος, προσελθὼν κα`ι 

διαλεχθείς τι το~ις τριάκοντα [εξ~ηλθε, κα`ι [επιστ~ηναι [εκέλευσε τοὺς τὰ 

[εγχειρίδια {εχοντας φανερ~ως τ~?η βουλ~?η [επὶ το~ις δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ 

ε[ισελθών ε@ιπε   «[ Εγ[ω, @ω βουλή, νοµίζω προστάτου {εργον ε@ιναι ο\ιου δε~ι, \ος {αν 

]ορ~ων τοὺς φίλους [εξαπατωµένους µ̀η [επιτρέπ?η. Καὶ [εγὼ ο@υν το~υτο ποιήσω. 

Καὶ γὰρ ο\ιδε ο]ι [εφεστηκότες ο{υ φασιν ]ηµ~ιν [επιτρέψειν, ε[ι [ανήσοµεν {ανδρα 

τὸν φανερ~ως τ`ην [ολιγαρχίαν λυµαινόµενον. {  Εστι δὲ [εν το~ις καινο~ις νόµοις 

τ~ων µὲν [εν το~ις τρισχιλίοις {οντων µηδένα [αποθν?ήσκειν {ανευ τ~ης ]υµετέρας 

΄ψήφου, τ~ων δ  {εξω το~υ καταλόγου κυρίους ε@ιναι τοὺς τριάκοντα θανατο~υν. [ 

Εγὼ ο@υν, {εφη, Θηραµένην τουτον̀ι [εξαλείφω [εκ το~υ καταλόγου, συνδοκο~υν 

\απασιν ]ηµ~ιν. Κα`ι το~υτον, {εφη, ]ηµε~ις θανατο~υµεν».  

 

Μετάφραση 

 Μόλις είπε αυτά και τελείωσε την αγόρευσή του, η βουλή φανερά τον 

επιδοκίµασε τότε ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη βουλή να 

αποφασίσει γι’ αυτόν µε ψηφοφορία, θα γλιτώσει και επειδή θεώρησε αυτό 

ανυπόφορο, πλησίασε τους τριάκοντα, µίλησε λίγο µαζί τους, βγήκε από τη βουλή 

και διέταξε αυτούς που είχαν τα εγχειρίδια να σταθούν φανερά στα κιγκλιδώµατα της 

βουλής 

 Κι αφού ξαναµπήκε, είπε: «Εγώ, κύριοι βουλευτές, νοµίζω ότι είναι καθήκον 

κάθε άξιου πολιτικού ηγέτη, όταν βλέπει τους φίλους του να εξαπατώνται, να µην το 

επιτρέπει. Κι εγώ λοιπόν αυτό θα κάνω. Γιατί και αυτοί εδώ που έχουν σταθεί 

µπροστά λένε ότι δε θα µας επιτρέψουν, αν αθωώσουµε έναν άντρα που ολοφάνερα 

βλάπτει την ολιγαρχία. Αναγράφεται βέβαια στους νέους νόµους κανένας απ’ όσους 

ανήκουν στους τρισχιλίους να µη θανατώνεται χωρίς τη δική σας ψήφο, να έχουν 

όµως οι τριάκοντα το δικαίωµα να θανατώνουν αυτούς που είναι έξω από τον 

κατάλογο. Εγώ λοιπόν, είπε, εξαλείφω αυτόν εδώ το Θηραµένη από τον κατάλογο µε 

τη σύµφωνη γνώµη όλων µας. Και αυτόν, είπε, εµείς τον καταδικάζουµε σε θάνατο». 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

77 
 

 

Αρχικοί χρόνοι 

Παύοµαι - [επαυόµην - παύσοµαι, παυθήσοµαι, παυσθήσοµαι - [επαυσάµην, 
[επαύθην, [επαύσθην - πέπαυµαι, πέπαυσµαι - [επεπαύµην, [επεπαύσµην 
[ Επιθορυβ~ω - [επεθορύβουν - [επιθορυβήσω - [επεθορύβησα - [επιτεθορύβηκα - 
[επετεθορυβήκειν 
[ Επιτρέπω - [επέτρεπον - [επιτρέψω - [επέτρεψα, [επέτραπον - [επιτέτροφα, 
[επιτέτραφα - [επετετρόφειν, [επετετράφειν 
∆ιαψηφίζοµαι - διεψηφιζόµην - διαψηφιο~υµαι, διαψηφισθήσοµαι - 
διεψηφισάµην, διεψηφίσθην - διεψήφισµαι - διεψηφίσµην 
[ Αναφέυγω - [ανέφευγον - [αναφεύξοµαι, [αναφευξο~υµαι - [ανέφυγον - 
[αναπέφευγα - [ανεπεφεύγειν 
[ Εξαπατ~ωµαι - [εξηπατώµην - [εξαπατήσοµαι, [εξαπατηθήσοµαι - [εξηπατήθην - 
[εξηπάτηµαι - [εξηπατήµην 
λυµαίνοµαι - [ελυµαινόµην - λυµανο~υµαι - [ελυµηνάµην, [ελυµάνθην - 
λελύµασµαι - [ελελυµάσµην 
[ Αποθν?ήσκω - [απέθν?ησκον - [αποθανο~υµαι - [απέθανον - τέθνηκα - [ετεθνήκειν[ 
Εξαλείφω- [εξήλειφον - [εξαλείψω- [εξήλειψα - [εξαλήλιφα - [εξαληλίφειν    
 
 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποιες κατηγορίες εκτόξευσε ο Κριτίας στη βουλή σε βάρος του Θηραµένη; 
2.  Τι γνωρίζετε για τους «τρισχιλίους»; 
 
 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  «προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι το~ις τριάκοντα [εξ~ηλθε»: Να ξαναγράψετε τη 
φράση τοποθετώντας τις µετοχές σε όλους τους χρόνους (χρον. αντικ.). 

2.  ε[υµεν~ως, φανερ~ως: Να γράψεις τα επιρρήµατα και στους τρεις βαθµούς. 
 
Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να βρείτε από ποιους ρηµατικούς τύπους του κειµένου παράγονται οι λέξεις: 
α. γν~ωσις 
β. ]ηγήτωρ 
γ. διάλογος 
δ. [εξιτήριο 
ε. κελευστής 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

] Ως δὲ ε[ιπών τα~υτα [επαύσατο: Ο Θηραµένης προκαλούµενος από τον Κριτία αντικρούει 
τις κατηγορίες του. Απολογείται για τα πεπραγµένα στο δηµόσιο βίο του και επιρρίπτει 
ευθύνες στον Κριτία και στους άλλους τριάκοντα για τα έκτροπα και τις δολοφονίες του 
καθεστώτος. Έτσι αντιστρέφει το εις βάρος του κλίµα, που δηµιουργήθηκε µε την αγόρευση 
του Κριτία, και επηρεάζει ευµενώς το ακροατήριο αλλά και τους ίδιους τους 
βουλευτές/δικαστές, που ήταν έµπιστοι στους τριάκοντα και διορίζονταν από αυτούς - δεν 
εκλέγονταν όπως στον καιρό της δηµοκρατίας. 
γνούς ]]ο Κριτίας \ότι ε[ι [επιτρέψοι τ~?η βουλ?~η: Φαίνεται ότι ο Κριτίας είναι επικεφαλής και 
των υπόλοιπων τυράννων που παρευρίσκονται στη βουλή αλλά και των βουλευτών φυσικά. 
∆εν είναι, λοιπόν, πρώτος µεταξύ ίσων αλλά η ψυχή της τυραννίας. Γι’ αυτό και 
απροκάλυπτα παρεµβαίνει στην εξέλιξη της δίκης του Θηραµένη, που καταντά παρωδία 
καθώς καταδολιεύεται τις έννοµες διαδικασίες. 
το~υτο ο[υ βιωτόν ]ηγησάµενος: Η φράση είναι χαρακτηριστική της εµπάθειας και του 
µίσους που τρέφει ο Κριτίας κατά του Θηραµένη, αφού κρίνει ότι δεν άξιζε η ζωή του αν ο 
αντίπαλός του γλιτώσει. Γι’ αυτό και επιζητεί πάση θυσία την καταδίκη του.  
τοὺς τά [εγχειρίδια {εχοντας: Οι τριάκοντα τύραννοι είχαν αφοπλίσει όλους τους πολίτες 
και τα όπλα τους τα είχαν αφιερώσει στον Παρθενώνα, προς τιµήν τάχα της θεάς Αθηνάς, τον 
οποίο όµως φύλαγαν οι Λακεδαιµόνιοι φρουροί του Καλλίβιου. Μόνο στους δικούς τους 
τρισχιλίους είχαν επιτρέψει να είναι ένοπλοι. Επίσης και σε κάποιους νεαρούς ολιγαρχικούς, 
αδίστακτους λάτρεις της τυραννίας / παρακρατικούς, είχαν δώσει εντολή κρατώντας µικρά 
ξίφη να παρευρίσκονται σε περίπτωση ανάγκης έξω από το χώρο της βουλής. Αυτούς 
κα΄λεσε ο Κριτίας να σταθούν επιδεικτικά µπροστά στους βουλευτές, όταν η δίκη έγερνε 
προς το µέρος του Θηραµένη, ώστε να εκβιάσει τη δικαστική απόφαση µε την απειλή των 
όπλων. 
[επί το~ις δρυφάκτοις: ∆ρύφακτοι ονοµάζονταν τα δρύινα κιγκλιδώµατα που χώριζαν τις 
θέσεις των βουλευτών/διακαστών από το χώρο του ακροατηρίου της βουλής. Εκεί µπροστά 
στάθηκαν οι µαχαιροφόροι νεαροί.  
{  Εστιν [εν το~ις καινο~ις νόµοις: Οι τριάκοντα τύραννοι δε συνέταξαν βέβαια τους 
«πάτριους νόµους», είχαν θεσπίσει όµως κάποιους νέους που απλώς εξυπηρετούσαν τα 
άνοµα σχέδιά τους. Φυσικά κύριος νοµοθέτης ήταν ο Κριτίας. 
[εν το~ις τρισχιλίοις: Οι τριάκοντα ήταν βέβαια οι απόλυτοι ρυθµιστές της πολιτικής ζωής 
της Αθήνας. Όµως για την εδραίωση και απρόσκοπη άσκηση της αρχής τους συνέταξαν έναν 
κατόλογο από 3000 ολιγαρχικούς πολίτες, αφοσιωµένους και έµπιστους στο καθεστώς, που 
ήταν ένοπλοι συνεργάτες στις αυθαιρεσίες τους και τα εκτελεστικά όργανα των αποφάσεών 
τους. Με αυτούς επέβαλλαν στους πολίτες το φόβο και τον τρόµο. (Η ολιγαρχία των 
Τετρακοσίων το 411 π.Χ. είχε συγκροτήσει ανάλογο σώµα που αριθµούσε 5.000 πολίτες).. 
{ανευ τ~ης \]υµετέρας ψήφου: Πρόκειται για την ψήφο των βουλευτών / δικαστών.  
Συνδοκο~υν \απασιν ]ηµ~ιν: Η φράση αναφέρεται στην οµόφωνη απόφαση των υπόλοιπων 
τριάκοντα τυράννων κατά πρόταση του Κριτία.  
  
Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Στο κείµενο περιγράφεται η παρωδία της δίκης του Θηραµένη, η οποία δείχνει τη 
βαθύτατη πολιτική και ηθική κρίση που περνά η Αθήνα την περίοδο αυτή. ∆εν καταλύθηκαν 
µόνο οι δηµοκρατικοί θεσµοί της πόλης και δεν αλλοιώθηκε απλώς η σύνθεση των θεσµικών 
οργάνων της, αλλά υπονοµεύεται και αυτή ακόµα η στοιχειώδης έννοµη τάξη και η 
διαδικασία στη λήψη των δικαστικών αποφάσεων.  

Έτσι, όταν οι βουλευτές/δικαστές έδειξαν την αθωωτική τους διάθεση για το 
Θηραµένη, ο Κριτίας επενέβη ωµά και απροκάλυπτα για να εκβιάσει και να ανατρέψει τη 
δικαστική απόφαση. ∆εν αρκούσε το γεγονός ότι είχε καταργηθεί η παράδοση της µυστικής 
ψηφοφορίας, αλλά και προσκλήθηκαν ένοπλοι νεαροί στον ιερό χώρο της Θέµιδος κατά 
παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και δικαίου. 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

79 
 

Στη συνέχεια ο Κριτίας εµφανίζεται ως προστάτης των δικαστών, που θέλει να τους 
προφυλάξει από τη διάπραξη µιας δικαστικής πλάνης, καθώς παρασύρθηκαν και 
εξαπατήθηκαν από το λόγο του Θηραµένη. Έτσι, δεν τους αφήνει να εκφράσουν καλύτερα τη 
βούλησή τους επικαλούµενος µάλιστα και στη σιωπηλή µαρτυρία των νεαρών που είναι 
αντίθετοι µε την αθώωση του Θηραµένη. 

Στον κύκλο της ανοµίας και της αυθαιρεσίας του προσθέτει και τη διαγραφή του 
ονόµατος του Θηραµένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων, που οι ίδιοι οι τριάκοντα 
συνέταξαν, προεξοφλώντας έτσι τη θανατική του καταδίκκη. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι 
καταλύεται κάθε έννοια νοµιµότητας, αφού οι τύραννοι δε σέβονται ούτε τις δικές τους 
αποφάσεις. Ο νόµος γι’ αυτούς δεν είναι δεσµευτικός ούτε στήριγµα και εγγύηση της 
πολιτικής ζωής αλλά όπλο κι αυτός στην επιβολή της βούλησης των ισχυρών και µέσο 
τροµοκρατίας. Μάλιστα για να αποκλείσει κάθε περιθώριο για αµφισβήτηση της απόφασής 
του και να προσδώσει κύρος σ’ αυτήν επικαλείται και την οµόφωνη γνώµη των υπόλοιπων 
τριάκοντα τυράννων. Έτσι ο Θηραµένης έχει κιόλας καταδικαστεί σε θάνατο όχι µε την 
απόφαση των δικαστών αλλά µε τις αυθαίρετες ενέργειες των τριάκοντα, τις οποίες υποκινεί 
και κατευθύνει ο Κριτίας για λόγους ιδεολογικούς αλλά και προσωπικής αντεκδίκησης. Η 
βουλή υπήρξε απλώς θεατής των εξελίξεων και συνεργός µια άδικης και παράλογης 
καταδίκης.  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι είναι πολλές και πρωτοφανείς οι αυθαιρεσίες του Κριτία. 
Αυτές συνίστανται στην παράνοµη διακοπή της δίκης, στην πρόσκληση των νεαρών 
µαχαιροφόρων, στη δήθεν προστασία των δικαστών από ενδεχόµενη δικαστική πλάνη, στη 
διαγραφή του Θηραµένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων και στον εξαναγκασµό των 
τριάκοντα και των βουλευτών να συνεργήσουν στην καταδίκη του Θηραµένη. 

Ακόµα, είναι εµφανής η χρονική αλληλουχία των γεγονότων και η αιτιώδης σχέση 
τους, ο σύνθετος λόγος που µαρτυρεί την ενότητα των ενεργειών του Κριτία, η συνύπαρξη 
πλάγιου και έµµεσου ευθέος λόγου, και η παραγωγική πορεία της σκέψης του (νοµίζω 

προστάτου έργον ειναι....και εγώ ουν τουτο ποιήσω). Επίσης, η τριπλή πρόταξη του «εγώ» 
δείχνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει ο Κριτίας στη δίκη αυτή, τον εγωισµό και την 
αυτοπεποίθησή του, ενώ η επανάληψη της αντωνυµίας «ηµιν-ηµεις» επενδύει τις αποφάσεις 
του µε συλλογική ευθύνη.  

 
Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Οι δικαστές και σε χαλεπούς καιρούς, όταν βλέπουν το δίκαιο του κατηγορουµένου, είναι 
πρόθυµοι να συνταχθούν µαζί του. 

2.  Η εµπάθεια και το µίσος ζητούν εκδίκηση και ικανοποίηση. 
3.  Η ελεύθερη βούληση δεν µπορεί να εκφραστεί κάτω από την απειλή των όπλων. 
4.  Χρέος του πολιτικού ηγέτη είναι να µην επιτρέπει να εξαπατώνται οι φίλοι του. 
5.  Η τυραννική εξουσία απαιτεί την τιµωρία κάθε αντιφρονούντος που απειλεί τα 

συµφέροντά της. 
6.  Ο ανεξέλεγκτος άρχοντας δε σέβεται ούτε τους δικούς του νόµους και τους διαγράφει µε 

την ίδια ευκολία που τους συντάσσει καταργώντας έτσι την έννοια του δικαίου. 
7.  Ο Τύραννος ζητεί συνεργούς στις πράξεις του για να έχει κάλυψη και να βαρύνει η 

συλλογική ευθύνη πολλούς. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 52-53 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

 [ Ακούσας τα~υτα ]ο Θηραµένης, [ανεπήδησεν [επί τὴν ]εστίαν καί ε@ιπεν: 

΄«[Εγώ δ , {εφη, @ω {ανδρες, ]ικετεύω τά πάντων [εννοµώτατα, µή [επί Κριτί?α ε@ιναι 

΄[εξαλείφειν µήτε [εµέ µήτε ]υµ~ων |ον {αν βούληται, [αλλ  \ονπερ νόµον ο#υτοι 

{εγραψαν περί τ~ων [εν τ~?ω καταλόγ?ω, κατά το~υτον καί ]υµ~ιν καί [εµοί τήν κρίσιν 

ε@ιναι.   

 Καὶ το~υτο µέν, {εφη, µ`α τοὺς θοὺς ούκ [αγνο~ω, \ότι   ο[υδέν µοι [αρκέσει 

\οδε ]ο βωµός, άλλά βούλοµαι καὶ το~υτο [επιδε~ιξαι, ]ότι ο#υτοι, ο[υ µόνον ε[ισὶ 

περὶ [ανθρώπους [αδικώτατοι, [αλλὰ καὶ περὶ θεοὺς [ασεβέστατοι. ] Υµ~ων 

µέντοι, {εφη, @ω {ανδρες καλοί κ[αγαθοί, θαυµάζω, ε[ι µή βοηθήσετε ]υµ~ιν α[υτο~ις, 

καὶ τα~υτα γιγνώσκοντες \ότι ο[υδὲν  τὸ [εµὸν {ονοµα ε[υεξαλειπτότερον {η τὸ 

]υµ~ων ]εκάστου. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Όταν άκουσε ο Θηραµένης αυτά, αναπήδησε στο βωµό (της βουλής) και είπε: 

«Εγώ, είπε, άντρες, σας υποβάλλω την πιο νόµιµη παράκληση απ’ όλες, να µην έχει 

δηλαδή ο Κριτίας το δικαίωµα να διαγράφει (από τον κατάλογο) µήτε εµένα µήτε 

όποιον από σας θέλει, αλλά σύµφωνα µε το νόµο, τον οποίο ακριβώς αυτοί 

συνέταξαν γι’ αυτούς που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, σύµφωνα µε αυτόν και 

εσείς και εγώ να δικαζόµαστε. 

 Και δεν αγνοώ βέβαια αυτό, µα τους θεούς, είπε, ότι δηλαδή καθόλου δε θα 

µε βοηθήσει αυτός εδώ ο βωµός, αλλά θέλω να σας αποδείξω και το εξής, ότι δηλαδή 

αυτοί είναι όχι µόνο πολύ άδικοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και πολύ ασεβείς 

απέναντι στους θεούς. Απορώ όµως µε σας, άντρες καλοί και έντιµοι, είπε, που δε θα 

βοηθήσετε τον ίδιο τον εαυτό σας, και µάλιστα ενώ γνωρίζετε ότι το δικό µου όνοµα 

δε διαγράφεται καθόλου πιο εύκολα (από τον κατάλογο) απ’ ό,τι το όνοµα του 

καθενός από σας.     
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Αρχικοί χρόνοι 

[αναπηδ~ω - [ανεπήδων - [αναπηδήσοµαι - [ανεπήδησα - [αναπεπήδηκα - 

[ανεπεπηδήκειν 

φηµί - {εφην, {εφασκον - φήσω - {εφησα, {εφην, ε@ιπον - ε{ιρηκα - ε[ιρήκειν 

]ικετέυω - ]ικέτευον - ]ικετεύσω - ]ικέτευσα - ]ικέτευκα 

[εξαλείφω - [εξήλειφον - [εξαλείψω - [εξήλειψα - [εξαλήλιφα - [εξαληλίφειν 

γράφω - {εγραφον - γράψω - {εγραψα - γέγραφα - [εγεγράφειν 

[αγνο~ω - [ηγνόουν - [αγνοήσω - [ηγνόησα - [ηγνόηκα - [ηγνοήκειν 

θαυµάζω - [εθαύµαζον - θαυµάσοµαι - [εθαύµασα - τεθαύµακα - 

[ετεθαυµάκειν 

βοηθ~ω - [εβοήθουν -βοηθήσω - [εβοήθησα - βεβοήθηκα - [εβεβοηθήκειν 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  «Νόµον ο#υτοι {εγραψαν...»: Να ξαναγράψετε την πρόταση µε αλλαγή του 

ρήµατος σε όλους τους χρόνους της οριστικής και στο ίδιο πρόσωπο. 

2.  «Ο]ι τριάκοντά ε[ισι [αδικώτατοι καί [ασεβέστατοι»: Να αναδιατυπώσετε τη 

φράση, τρέποντας τα επίθετα στον αντίστοιχο τύπο των άλλων βαθµών. 

 

Λεξιλογικές ερωτήσεις 

1.  Να βρείτε παράγωγα (απλά ή σύνθετα) των ρηµάτων: 

[ακούω, [απάγω, γιγνώσκω. 

2.  Να βρείτε από ποιους ρηµατικούς τύπους του κειµένου παράγονται οι λέξεις: 

α. ικεσία → 

β. βούληση→ 

γ. γραµµή→ 

δ. επίδειξη→ 

ε. γνώµη→ 

στ. λήµµα→ 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποια νόµιµη παράκληση υποβάλλει ο Θηραµένης προς τους δικαστές και πότε; 

2.  Να δικαιολογήσετε την πεποίθηση του Θηραµένη «ο[υδὲν  τὸ [εµὸν {ονοµα 

ε[υεξαλειπτότερον {η τὸ ]υµ~ων ]εκάστου». 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

]ανεπήδησεν [επί τ̀ην [εστίαν: Ο βωµός / εστία ήταν λίθινη συνήθως κατασκευή µέσα στο 
σπίτι ή σε δηµόσιους χώρους, όπου λατρεύονταν αντίστοιχα οι θεότητες της οικογένειας και 
της πόλης. Σ’ αυτόν πάνω τελούνταν οι θυσίες. Ως λατρευτικός χώρος προηγήθηκε χρονικά 

του ναού, αλλά και αργότερα παρέµεινε βασικό συστατικό στοιχείο µέσα ή έξω από  αυτόν. 
Σε βωµό, ιερό ή ναό κατέφευγε κανείς, όταν κινδύνευε η ζωή του, ζητώντας προστασία από 
τους θεούς, γιατί η παραβίαση του ασύλου θεωρούνταν βαρύτατη ασέβεια που µόλυνε όλη 
την πόλη. Ο σεβασµός προς τον ικέτη ήταν ύψιστο πολιτικό καθήκον. Και αυτή τη 
θρησκευτική και πολιτική σχέση επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι στην Αγορά της Αθήνας, 
που ήταν κατεξοχήν πολιτικό κέντρο, υπήρχαν πολλοί βωµοί και ιερά, τεµένη και ναοί. 
 Έτσι και ο Θηραµένης, όταν κατάλαβε ότι κινδύνευε η ζωή του, αναπήδησε ως 
ικέτης στο βωµό της βουλής, πάνω στον οποίο ορκίζονταν οι βουλευτές ότι θα εκδικάσουν 
τις υποθέσεις µε γνώµονα το δίκαιο και την ηθική. Η προαίσθησή του όµως ότι τελικά δε θα 
τον σώσει ο βωµός θα αποδειχτεί αληθινή. 
[εξαλείφειν (έκ το~υ καταλόγου): Πρόκειται για τη διαγραφή κάποιου από τους 
τρισχιλίους, το όνοµα του οποίου συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο των συνεργατών που 
οι τριάκοντα συνέλεξαν. Αυτοί ήταν οι τριάκοντα φυσικά τύραννοι και οι φανατικοί 
ολιγαρχικοί, υπερασπιστές του καθεστώτος, και µάλιστα ένοπλοι. 
Μήτε ]υµ~ων ...]υµ~ων µέντοι θαυµάζω: Ο Θηραµένης προειδοποιεί τα µέλη της βουλής και 
τους τρισχιλίους γενικά ότι τους περιµένει η ίδια µε τη δική του τύχη, αν αδρανήσουν και 
δείξουν ανοχή στις αυθαιρεσίες των τριάκοντα.  
Ο#υτοι ε[ισί [αδικώτατοι - ασεβέστατοι: Εννοεί τους τριάκοντα τυράννους και ιδίως τον 
Κριτία.  
Ούδέν τὸ [εµόν ε[υεξαλειπτότερον {η το ]υµ~ων ]εκάστου: Αφού το όνοµα του Θηραµένη µε 
τόση ευκολία διαγράφηκε από τον κατάλογο των τρισχιλίων, αν και ήταν βασικό στέλεχος 
και πρωταγωνιστής τςη τυραννίας, ασφαλώς µε µεγαλύτερη ευκολία θα διαγραφόταν και το 
όνοµα οποιουδήποτε άλλου, που θα στεκόταν εµπόδιο στις ανοµίες του Κριτία. 
]Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Ο Θηραµένης, µόλις άκουσε την απόφαση του Κριτία, συνειδητοποίησε τον κίνδυνο 
που διέτρεχε η ζωή του και κατέφυγε στο βωµό της βουλής ζητώντας σωτηρία. Στη συνέχεια 
απευθυνόµενος στους βουλευτές / διακαστές διατύπωσε µια θερµότατη παράκληση: íá ìçí 
ðáñá÷ùñÞóïõí óôïí Êñéôßá ôï äéêáßùìá íá äéáãñÜöåé êáôÜ âïýëçóç êáé áíåîÝëåãêôá áðü ôïí 
êáôÜëïãï ôùí ôñéó÷éëßùí üðïéïí Þèåëå, áëëÜ íá äéêÜæåôáé ï êáèÝíáò óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò 
ðïõ ïé ßäéïé ïé ôñéÜêïíôá óõíÝôáîáí êáι αφορούσαν τους τρισχιλίους. Ωστόσο, είχε επίγνωση 
ότι η καταφυγή του στο βωµό δεν αποτελούσε ασπίδα προστασίας, καθώς ήξερε καλά πόσο 
αδίστακτος ήταν ο Κριτίας, προκειµένου να θωρακίσει την τυραννία από κάθε φωνή 
διαµαρτυρίας. Γιατί οι επιλογές και αποφάσεις των τυράννων δεν επιδέχονται κριτικό έλεγχο 
και αµφισβήτηση. Ήθελε να αποδείξει σε όλους µε την αναµενόµενη βίαιη απόσπασή του 
από το βωµό ότι οι τριάκοντα ήταν ιαδιαίτερα άδικοι και ασεβείς απέναντι σε ανθρώπους και 
θεούς. Ταυτόχρονα εξέφρασε την έκπληξή του προς τους βουλευτές, καθώς τους έβλεπε 
απαθείς και ασυγκίνητους µπροστά στο προσωπικό του δράµα. Τους προειδοποιούσε, λοιπόν, 
ότι αυτή η ωµή καταπάτηση του νόµου και του ασύλου δεν είχε όρια ούτε έκανε εξαιρέσεις, 
αλλά ότι τους ανάµενε και αυτούς η ίδια τύχη, αν δεν αντισταθούν στις αυθαιρεσίες των 
τυράννων. 

Στο κείµενο είναι εµφανής ο έµµεσος ευθύς λόγος που προσδίδει στην αφήγηση των 
γεγονότων παραστατικότητα, ζωντάνια και αµεσότητα και εκφράζει την αγωνία και την 
απελπιστική θέση του Θηραµένη. Την ίδια λειτουργική σκοπιµότητα υπηρετεί η χρήση της 
αντωνυµίας [εγώ, το α΄ ενικό πρόσωπο των ρηµάτων, οι επιδοτικοί σύνδεσµοι και οι 
αντιθέσεις.  
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Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Ο βωµός µε την ιερότητά του είναι η καταφυγή και η προστασία του κάθε κυνηγηµένου. 
2.  Η συγκέντρωση της υπερεξουσίας σ’ ένα πρόσωπο είναι επικίνδυνη για το λαό. 
3.  Η πολιτεία οφείλει να εκδικάζει τις υποθέσεις σύµφωνα µε τους νόµους που η ίδια 

ψηφίζει. 
4.  Ακόµα και ο τύραννος επικαλείται για τη σωτηρία του τους νόµους της πολιτείας. 

 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 54-55 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 [ Εκ δ`̀ε τούτου [εκέλευσε µὲν ]ο τ~ων τριάκοντα κ~ηρυξ τοὺς \ενδεκα [επὶ 

τὸν Θηραµένην* [εκε~ινοι δὲ ε[ισελθόντες σ`υν το~ις ]υπηρέταις, ]ηγουµένου 

α[υτ~ων Σατύρου το~υ θρασυτάτου τε καὶ [αναιδεστάτου, ε@ιπε µ̀εν ]ο Κριτίας* 

«Παραδίδοµεν ]υµ~ιν, {εφη, Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν 

νόµον. ] Υµε~ις δὲ λαβόντες καὶ [απαγαγόντες [ο]ι \ενδεκα] ο#υ δε~ι τὰ [εκ τούτων 

πράττετε». 

 ] Ως δὲ τα~υτα ε@ιπεν, ε#ιλκε µὲν [απὸ το~υ βωµο~υ ]ο Σάτυρος, ε#ιλκον δ`ε ο]ι 

]υπηρέται. ] Ο δὲ Θηραµένης \ωσπερ ε[ικ`ος καὶ θεοὺς [επεκαλε~ιτο καὶ 

[ανθρώπους καθορ~αν τὰ γιγνόµενα. ] Η δὲ βουλὴ ]ησυχίαν ε@ιχεν, ]ορ~ωσα καὶ 

τοὺς [επὶ το~ις δρυφάκτοις ]οµοίους Σατύρ?ω καὶ τὸ {εµπροσθεν το~υ 

βουλευτηρίου πλ~ηρες τ~ων φρουρ~ων, καὶ ο[υκ [αγνοο~υντες \ότι [εγχειρίδια 

{εχοντες παρ~ησαν. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ύστερα από αυτό ο κήρυκας των τριάκοντα κάλεσε τους έντεκα να 

συλλάβουν το Θηραµένη* κι όταν εκείνοι µπήκαν µέσα µαζί µε τους 

υπηρέτες/βοηθούς τους, έχοντας επικεφαλής το Σάτυρο, το θρασύτατο και 

αναιδέστατο, είπε ο Κριτίας: «Σας παραδίδουµε αυτόν εδώ το Θηραµένη που έχει 

καταδικαστεί σύµφωνα µε το νόµο. Και σεις οι έντεκα, αφού τον συλλάβετε και τον 

οδηγήσετε όπου πρέπει, να εκτελέσετε τα περαιτέρω».  

Μόλις είπε αυτά (ο Κριτίας), ο Σάτυρος προσπαθούσε να αποσπάσει (το 

Θηραµένη) από το βωµό, το ίδιο έκαναν και οι βοηθοί του. Τότε ο Θηραµένης, όπως 
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βέβαια ήταν φυσικό, επικαλούνταν και θεούς και ανθρώπους να δουν καλά αυτά που 

γίνονταν. Αλλά οι βουλευτές αδρανούσαν, γιατί έβλεπαν ότι και αυτοί που ήταν 

κοντά στα κικγλιδώµατα (ήταν) όµοιοι µε το Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά στο 

βουλευτήριο (ήταν) γεµάτος από τους φρουρούς και γιατί γνώριζαν ότι αυτοί 

παρευρίσκονταν οπλισµένοι µε εγχειρίδια. 

 
 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

] Ηγο~υµαι - ]ηγούµην - ]ηγήσοµαι- ]ηγησάµην, ]ηγήθην - \ηγηµαι - ]ηγήµην 
Παραδίδωµι - παραδίδουν - παραδώσω - παρέδωκα - παραδέδωκα - παρεδεδώκειν 
Κατακρίνοµαι - κατεκρινόµην - κατακρινο~υµαι, κατακριθήσοµαι - κατεκρινάµην, 
κατεκρίθην - κατακέκριµαι - κατεκεκρίµην 
Λαµβάνω - [ελάµβανον - λήψοµαι - {ελαβον - ε{ιληφα - ε[ιλήφειν 
Πράττω - {επραττον - πράξω - {επραξα - πέπραχα- [επεπράχειν 
|  Ελκω - ε#ιλκον - \ελξω - ε\ιλκυσα - ε\ιλκυκα - ε]ιλκύκειν 
[ Επικαλο~υµαι - ]επεκαλούµην - [επικαλο~υµαι, [επικληθήσοµαι - [επεκαλεσάµην, 
[επεκλήθην - [επικέκληµαι - [επεκεκλήµην 
καθορ~ω - καθεώρων - κατόψοµαι - κατε~ιδον - καθεό(ώ)ρακα - καθεωράκειν 
Πάρειµι - παρ~ην - παρέσοµαι - παρεγενόµην - παραγέγονα - παρεγεγόνειν 
 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  λαβόντες, [απαγαγόντες, [επεκαλε~ιτο, ]ορ~ωσα: Να γίνει χρονική αντικατάσταση 

των παραπάνω τύπων. 

2.  εκέλευσε, ε@ιχεν: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων στον αόριστο 

(αότιστο β΄ για το 2ο τύπο) 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Κατά τη βίαιη απόσπαση του Θηραµένη από το βωµό της βουλής ποια στάση 

τήρησαν οι βουλευτές και γιατί; 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να βρείτε αντώνυµα/συνώνυµα των παρακάτω λέξεων στην α.ε: 

\υπηρέτης, \οµοιος, πλήρης, [αγνο~ω, σιωπ~ω, [αποθν?ήσκω, φρόνιµος, ψυχή.  
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 
ο τ~ων τριάκοντα κ~ηρυξ: Οι κήρυκες προστατεύονταν από τα διεθνή της εποχής 
νόµιµα και θεωρούνταν ιερά πρόσωπα. Γι’ αυτό και η προσβολή στο πρόσωπό τους 
ήταν βαρύτατη ασέβεια. Μετέφεραν µηνύµατα από τη µια αρχή στην άλλη και 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην εκκλησία του δήµου, στα δικαστήρια, στις 
ιεροτελεστίες και γιορτές. 
Ο]ι \ Εδεκα: Ήταν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας: δέκα πολίτες, που 
κληρώνονταν ένας από κάθε φυλή, και σ’ αυτούς προστίθετο ο γραµµατέας. Είχαν 
δικαιοδοσία για αυτόφωρα αδικήµατα, αλλά και ως δηµόσιοι κατήγοροι κινούσαν 
δίκη για πρόσωπα που είχαν κτηµατικές διαφορές. Επίσης φρόντιζαν για την 
εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων, είχαν τον έλεγχο της φυλακής και ήταν 
υπεύθυνοι για την επιτήρηση και εκτέλεση των κατάδικων. 
Σατύρου του θρασυτάτου: Ήταν βουευτής, ίσως ο πρόεδρος των Ένδεκα, γωνστός 
για τη θρασύτητα και την αναίδειά του. 
τά [εκ τούτων πράττετε: Ο Κριτίας εννοεί την εκτέλεση του Θηραµένη. 

 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Στο κείµενο ο εντολοδόχος των τριάκοντα κήρυκας φώναξε τους έντεκα, το 
εκτελεστικό τους όργανο, για να συλλάβουν το Θηραµένη. Και όταν αυτοί 
προσήλθαν, ο Κριτίας µε κυνισµό τους γνωστοποίησε την καταδίκη του Θηραµένη, η 
οποία τάχα ήταν σύµφωνη µε τους νόµους. Ο Κñéôßáς, λοιπόν, παραβιάζει 
κατάφωρα τους νόµους και την ηθική, υποκαθιστά τη δικαιοσύνη και αποφασίζει για 
την τύχη του Θηραµένη ο ίδιος και όχι το αρµόδιο δικαστικό σώµα. Η παρέµβασή 
του και η κατηγορική προσταγή του δεν αφήνουν περιθώρια αντίρρησης σε κανέναν, 
γεγονός που πάλι δείχνει την ηγετική του θέση ανάµεσα στους τριάκοντα και τον 
τρόµο που ενέπνεε στους τρισχιλίους και σε όλους τους πολίτες. Και αυτή την ισχύ 
του την αντλούσε από τη φρουρά κατοχής, η οποία στήριζε το στυγνό 
αντιδηµοκρατικό καθεστώς. 

Στην παράγραφο 54 ακολουθεί ραγδαία εξέλιξη των γεονότων που οδηγούν 
στη σύλληψη του Θηραµένη. Η αλλαγή των προσώπων στα ρήµατα και στις µετοχές 
αποτυπώνει τη µεταβίβαση των εντολών από το ένα πρόσωπο στο άλλο και 
παρουσιάζει ανάγλυφα το σκηνικό της τραγωδίας. Αξιοσηµείωτο µάλιστα είναι ότι ο 
Κριτίας, για να προσδώσει κύρος και καθολική ισχύ στην απόφασή του, µιλεί σε α΄ 
πληθυντικό πρόσωπο (παραδίδοµεν). Η προστακτική ( ]υµε~ις...πράττετε), όπως και το 
δεοντολογικό (δε~ι) κλείνει όλον αυτόν τον κύκλο της παρωδίας της δίκης. 

Μόλις ο Κριτίας έδωσε τις εντολές του στους «Ένδεκα» (παράγραφος 55), 
αυτοί µε τη τους βοηθούς τους και το Σάτυρο επικεφαλής απέσπασαν βίαια το 
Θηραµένη από το βωµό της βουλής. Το θύµα, αβοήθητο και εγκαταλειµµένο απ’ 
όλους, επικαλούνταν ως µάρτυρες του θανάτου του θεούς και ανθρώπους, ενώ οι 
βουλευτές παρακολουθούσαν µε απάθεια όσα διαδραµατίζονταν. Και η αδράνειά 
τους αυτή δικαιολογείται, γιατί οι ένοπλοι νεαροί, αδίστακτοι και θρασύτατοι σαν το 
Σάτυρο, είχαν κάνει κατάληψη της βουλής, και µπροστά από αυτήν περιφέρονταν 
άλλοι ένοπλοι φρουροί. Όλοι αυτοί µε την απειλή των όπλων στόµωναν απροκάλυπτα 
την παρρησία των δικαστών, ενέσπειραν τον τρόµο και υπαγόρευαν τα τετελεσµένα 
γεγονότα κατά τη βούληση του Κριτία.  

Στην παράγραφο 55 ο συγγραφέας χρησιµοποιεί παρατατικό χρόνο, γιατί 
θέλει βα δηλώσει έτσι τη διάρκεια της βιαιότητας των εντολοδόχων του Κριτία, την 
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αντίσταση του θύµατος και τη συνεχή αδιαφορία των βουλευτών. Η αιτιώδης, 
εξάλλου, σχέση είναι εµφανής (ε@#ιλκε µέν...ε#ιλκον δε - [επικαλε~ιτο, ]η βουλή 
]ησυχίαν ε@ιχεν - ]ορ~ωσα και ο[υκ [αγνοο~υντες).  
 

Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Οι άδικοι και ασεβείς άνθρωποι ούτε το βωµό δεν υπολογίζουν. 
2.  Όποιος είναι απαθής µπροστά στο δράµα του συνανθρώπου του θα έρθει η ώρα να 

βρεθεί στη θέση του. 
3.  Ο αυταρχισµός πάντα αναζητεί νοµιµοποίηση µε την κάλυψη της συλλογικής 

ευθύνης. 
4.  Οι εντολοδόχοι του τυράννου δε σέβονται ιερά και όσια. 
5.  Ύστατη καταφυγή για τον αδικηµένο η επίκληση του Θεού. 
6.  Ο φόβος φιµώνει την παρρησία του δικαστή και δηµιουργεί τετελεσµένα 

γεγονότα.  
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 ΄Ο]ι δ   [απήγαγον τὸν {ανδρα διὰ τ~ης [αγορ~ας µάλα µεγάλ?η τ?~η φων?~η 

δηλο~υντα ο#ια {επασχε. Λέγεται δὲ \εν ]ρ~ηµα καὶ το~υτο α[υτο~υ. ] Ως ε@ιπεν ]ο 

Σάτυρος \ ΄ότι ο[ιµώξοιτο, ε[ι µὴ σιωπήσειεν, [επήρετο* «{  Αν δὲ σιωπ~ω, ο[υκ {αρ , 

{εφη, ο[ιµώξοµαι;» καὶ [επεὶ γε [αποθν??ήσκειν [αναγκαζόµενος τ̀ο κώνειον {επιε, 

τὸ λειπόµενον {εφασαν [αποκοτταβίσαντα ε[ιπε~ιν α[υτόν* «Κριτί?α το~υτ΄  {εστω 

τ?~ω καλ~?ω». Καὶ το~υτο µὲν ο[υκ [αγνο~ω, \ότι τα~υτα [αποφθέγµατα ο[υκ [αξιόλογα, 

[εκε~ινο δὲ κρίνω το~υ [ανδρὸς [αγαστόν, τὸ το~υ θανάτου παρεστηκότος µήτε τ̀ο 

φρόνιµον µήτε τ̀ο παιγνι~ωδες [απολιπε~ιν [εκ τ~ης ψυχ~ης. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Και αυτοί (= οι έντεκα) έσυραν τον άντρα περνώντας (τον) µέσα από την αγορά, ενώ 

αυτός φώναζε µε πολύ µεγάλη φωνή τι πάθαινε. Λένε και αυτήν τη φράση αυτού. 

Μόλις του είπε ο Σάτυρος ότι θα θρηνήσει, αν δε σωπάσει, τον ρώτησε / του 

απάντησε ρωτώντας: «Αν σιωπώ, είπε, άραγε δε θα θρηνήσω;» Και όταν έπινε το 

κώνειο, καθώς αναγκαζόταν να πεθάνει (ή: πεθαίνοντας µε το ζόρι), λένε ότι αυτός, 

αφού έριξε κάτω σταγόνα-σταγόνα ό,τι απέµεινε στο ποτήρι, όπως στο παιχνίδι µε 

τον «κότταβο», είπε: «αυτό στην υγειά του όµορφου Κριτία». Και δεν αγνοώ βέβαια 

αυτό, ότι δηλαδή αυτά δεν (είναι) αποφθέγµατα αξιόλογα, όµως κρίνω αξιοθαύµαστο 

αυτό το στοιχείο του άντρα, το ότι δηλαδή ακόµα και την ώρα που πλησίαζε ο 

θάνατος δεν έλειψε από την ψυχή του µήτε η αυτοκυριαχία µήτε το χιούµορ του.   

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πάσχω - {επασχον - πείσοµαι - {επαθον - πέπονθα - [επεπόνθειν 

Ο[ιµώζω - {?ωµοζον - ο[ιµώξοµαι - {?ωµωξα 

Σιωπ~ω - [εσιώπων - σιωπήσοµαι - [εσιώπησα - σεσιώπηκα - [εσεσιωπήκειν 

[ Επερωτ~ω - [επηρώτων - [επερωτήσω, [επερήσοµαι - [επηρώτησα, [επηρόµην - 

[επηρώτηκα - [επηρωτήκειν 
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Αποθν?ήσκω - [απέθν?ησκον - [αποθανο~υµαι - [απέθανον - τέθνηκα - [ετεθνήκειν 

Πίνω - {επινον - πίοµαι, πιο~υµαι - {επιον - πέπωκα - [επεπώκειν 

Λείποµαι - [ελειπόµην - λείψοµαι, λειφθήσοµαι - [ελιπόµην, [ελείφθην - 

λέλειµµαι - έλελείµµην 

[ Αποκοτταβίζω - [απεκοττάβιζον - [αποκοτταβι~ω - [απεκοττάβισα 

Κρίνω - {εκρινον - κριν~ω - {εκρινα - κέκρικα - [εκεκρίκειν 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  ΄«Ο]ι δ  [απήγαγον τὸν {ανδρα δὶα τ~ης [αγορ~ας»: Να ξαναφράψετε την πρόταση 

µε αλλαγή του ρήµατος σε όλες τις εγκλίσεις (στον ίδιο χρόνο, αριθµό και 

πρόσωπο). 

2.  [αποθνήσκειν, σιωπήσειεν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Να χαρακτηρίσετε το Θηραµένη από τα λόγια και τη στάση του µετά την καταδίκη 

του σε θάνατο. 

2.  Ο ιστορικός ποιες αρετές του µελλοθάνατου Θηραµένη επαινεί και γιατί; 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να µεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις της ν.ε. στην α.ε. 

     α. Οι βουλευτές έµεναν άπρακτοι. 

     β. Παρευρίσκονταν έχοντας µαχαίρια 

     γ. Εδήλωνε µε µεγάλη φωνή τι πάθαινε. 

     δ. Αναγκάζονταν να πιει το κώνειο.  
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 
΄́́́Ο]ι δ  [απήγαγον τον {ανδρα διά τ~ης [αγορ~ας:  Η αγορά της Αθήνας, όπως και 

άλλων πόλεων, ήταν το κέντρο της οικονοµικής κίνησης, της πνευµατικής και 
κοινωνικής συναναστροφής, της πολιτικής και δηµόσιας ζωής, αλλά και χώρος για  
 
 

                                             

 
αγώνες και εορτές. Πλαισιώνονταν από πολλά δηµόσια κτίσµατα, ναούς, βωµούς και 
ιερά, εργαστήρια, στοές και σχολές.  
Μάλα µεγάλ?η τ~?η φων~?η δηλο~υντα: Ο Θηραµένης δε φώναζε από δειλία. Αντίθετα, 
καταγγέλλοντας την παρανοµία και την ασέβεια του καθεστώτος, προσπαθούσε να 
εξεγείρει το λαό µε το θάνατό του.  
το κώνειον {επιε: Παχύρευστη δηλητηριώδης ουσία µε δυσάρεστη οσµή. 
Παρασκευάζονταν από τα φύλλα και τους βλαστούς του οµώνυµου φυτού και 
επέφερε αργά και σχετικώς ανώδυνα την παράλυση και το θάνατο του θύµατος. 
[αποκοτταβίσαντα: Το ρήµα παράγεται από τη λέξη «κότταβος», που ήταν παιχνίδι 
των νέων κυρίως και που µεταδόθηκε στην Αθήνα από τη Σικελία. Ο Θηραµένης  
 
κάνει πνεύµα, καθώς ρίχνει σταγόνα σταγόνα ό,τι απέµεινε από το κώνειο που ήπιε, 
όπως έκαναν οι νεαροί συµπότες µε το κρασί τους, για να διαπιστώσουν αν τους 
αγαπά η καλή τους. Ο Θηραµένης θανατώθηκε το φθινόπωρο του 404 π.Χ. 
µήτε το φρόνιµον µήτε το παιγνι~ωδες [απολιπε~ιν: O Θηραµένης τις τελευταίες 
στιγµές της ζωής του έδειξε τη χιουµοριστική του διάθεση και την ετοιµότητα του 
πνεύµατός του µε ένα έξυπνο ευφυολόγηµα για χάρη του διώκτη του Κριτία. Αυτή η 
δηκτική στάση χαρακτηρίζει πολλά πολιτιστικά δηµιουργήµατα του αττικού 
πνεύµατος, ιδίως την κωµωδία, το σατυρικό δράµα και τους πλατωνικούς διαλόγους. 
 

Ερµηνευτική και αισθητική προσέγγιση 

Στην παράγραφο 56 το σκηνικό µετατίθεται σε άλλο χώρο (αγορά - φυλακή) 
και χρόνο. Το δράµα του Θηραµένη δηµοσιοποιείται, αφού οι «Ένδεκα» τον σέρνουν 
διασχίζοντας την αγορά, που είναι ο κατεξοχήν δηµόσιος χώρος. Οι εντολοδόχοι του 
Κριτία προκλητικά αδιαφορούν για την κοινοποίηση του εγκλήµατος και το πλήθος 
που τους περιβάλλει. Έχοντας πεποίθηση στη δύναµη των όπλων τους και στην 
τυραννία επιζητούν να φιµώσουν κάθε φωνή διαµαρτυρίας. Ο Θηραµένης όµως 
προσπαθούσε να εξεγείρει το λαό καταγγέλλοντας µε δυνατή φωνή τις αυθαιρεσίες 
του καθεστώτος. Τότε ο Σάτυρος τον απείλησε ότι, αν δε σωπάσει, θα τον χτυπήσει 
και θα τον κάνει να θρηνήσει, οπότε ο Θηραµένης ευφυολογώντας του απάντησε ότι 
έτσι κι αλλιώς θα θρηνήσει.  

Στην παράγραφο 56 υπάρχει εναλλαγή του πλάγιου και ευθέος λόγου, που 
προσδίδει δραµατικότητα στις εξελίξεις, ενώ η ετοιµολογία και το λογοπαίγνιο του 
Θηραµένη επισηµαίνονται επαινετικά από τον Ξενοφώντα.  
 

Ιδεολογικά στοιχεία 

1.  Κάθε φωνή διαµαρτυρίας είναι ενοχλητική για την τυραννία και επιφέρει απειλή. 
Η ετοιµότητα του πνεύµατος και το χιούµορ δεν εγκαταλείπουν το σκεπτόµενο 
άνθρωπο ούτε και την ώρα του θανάτου. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-11 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Νοηµατική απόδοση 

Οι τριάκοντα, κύριοι πια της πόλης, προβαίνουν σε διώξεις, εξορίες, 

δηµεύσεις περιουσιών και εκτελέσεις. Όµως θα τους πνίξει το κύµα των 

αυτοεξόριστων µε πρωταγωνιστή το Θρασύβουλο που καταλαµβάνει τη Φυλή. Η 

πρώτη απόπειρα των τυράννων κατά του φρουρίου αποτυγχάνει, όπως και η πρόθεσή 

τους να αποκλείσουν µε τείχος την περιοχή, για να αποκόψουν τους δρόµους του 

ανεφοδιασµού, ενώ οι απώλειές τους είναι σηµαντικές. Για να αποτρέψουν όµως τη 

λεηλασία των αγρών, αποστέλλουν κατά του Θρασύβουλου ισχυρές δυνάµεις. 

Οι τριάκοντα νιώθουν να τρίζουν τα θεµέλια του καθεστώτος και επιζητούν 

καταφύγιο σε περίπτωση έκπτωσής τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγουν την Ελευσίνα. 

Μεταβαίνουν, λοιπόν, εκεί µαζί µε τους ιππείς τους, εξαπατούν τους κατοίκους µε 

την πρόφαση της απογραφής του πληθυσµού, τους συλλαµβάνουν και τους 

προφυλακίζουν στην Αθήνα. Την επόµενη µέρα στο Ωδείο γίνεται η παρωδία της 

δίκης τους. Σ’ αυτήν πρωτοστατεί πάλι ο Κριτίας που εκβιάζει την καταδικαστική 

συνολική απόφαση µε την ανοχή και των πολιτών που στηρίζουν το καθεστώς. 

Ο Θρασύβουλος µε όλες του τις δυνάµεις φτάνει νύχτα στον Πειραιά. Το ίδιο 

κάνουν και οι τριάκοντα. Οι δηµοκρατικοί αντιστέκονται για λίγο προσπαθώντας να 

ανακόψουν την πορεία του εχθρού, αλλά, καθώς έχουν λίγες δυνάµεις, 

συσπειρώνονται στο λόφο της Μουνιχίας. Τότε οι ολιγαρχικοί παρατάσσονται στην 

Ιπποδάµειο αγορά και προχωρούν προς συνάντησή τους. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 
Θρασύβουλος:  Γνωστός Αθηναίος δηµοκρατικός πολίτης, ναύαρχος και στρατηγός. 
Όταν το 411 π.Χ. καταλύθηκε στην Αθήνα το δηµοκρατικό καθεστώς και 
εγκαθιδρύθηκε η ολιγαρχία των 400, αυτός, ως ναύαρχος του αθηναϊκού στόλου που 
ναυλοχούσε στη Σάµο, αντέδρασε, όπως και ο συνάρχοντάς του Θράσυλος, και 
έπεισαν τους στρατιώτες και τους συµµάχους να ορκιστούν πίστη στη δηµοκρατία. 
Την ίδια εποχή οι δύο στρατηγοί καταναυµάχησαν στην Άβυδο τους Λακεδαιµόνιους, 
και αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Αθήνας µετά τη Σικελική εκστρατεία (414-413 π.Χ.).  
Συµµετείχε επίσης στη νικηφόρα για την πόλη του ναυµαχία των Αργινουσών (Σεπτ. 
του 406), αλλά καταδικάστηκε γιατί δεν περισυνέλεξε τους ναυαγούς και τους 
νεκρούς. Γλίτωσε γιατί δεν παροουσιάστηκε στη δίκη. 
Το 404 π.Χ. συγκρούστηκε µε τους τριάκοντα και κατέφυγε στη Θήβα, που την 
εποχή αυτή είχε φιλικές σχέσεις µε την Αθήνα. Από εκεί µε χρήµατα και όπλα της 
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Θήβας κατέλαβε τη Φυλή και την κατέστησε ορµητήριο κατά των τυράννων. Στη 
συνέχεια κυρίευσε τη Μουνιχία των Αχαρνών, κατανίκησε τους τριάκοντα και τους 
υποχρέωσε να συνοµολογήσουν ειρήνη (Σεπρ. Του 403). Αποκατέστησε την 
αθηναϊκή δηµοκρατία, επέβαλε το νόµο της αµνηστίας, ενώ τιµώρησε ελάχιστους, και 
πέτυχε τη συµφιλίωση των πολιτών. Και αυτή ήταν η µεγαλύτερη υπηρεσία του προς 
την πατρίδα. Συνέχισε τους αγώνες του εναντίον της Σπάρτης, αλλά φονεύθηκε κοντά 
στον Ευρυµέδοντα ποταµό. 
Φυλήν: Πρόκειται για µια οχυρή τοποθεσία ανάµεσα στον Κιθαιρώνα και την 
Πάρνηθα (Ιαν. 403). Το φρούριο αυτό απείχε περίπου 100 στάδια από την Αθήνα και 
δέσποζε στο δρόµο Θήβας - Αθήνας (σώζονται και σήµερα ερείπιά του). Στο φρούριο 
αυτό, όπως και σε άλλα της Αττικής, οι τριάκοντα δεν είχαν εγκαταστήσει φρουρές. 
Γι’ αυτό και ο Θρασύβουλος µε λίγους άντρες εύκολα το κατέλαβε. 
Ο]ι ]ιπποκόµοι ψήχοντες τους \ιππους: Πρόκειται για καθηµερινή ασχολία των 
ιπποκόµων, που γίνεται συνήθως το πρωί. Με το ξύστρισµα ξύνουν και καθαρίζουν 
το δέρµα και το τρίχωµα των αλόγων από τη νυχτερινή δροσιά και τα ξένα σώµατα.  
Πόσοι ε@ιεν και πόσης φυλακ~ης προσδεήσοιντο: Πρόκειται για τους 
Ελευσίνιους. Οι τριάκοντα νε τη δύναµη των όπλων και την τροµοκρατία που ασκούν 
ελέγχουν και πολλές κωµοπόλεις της Αθήνας. Γι’ αυτό και διατάζουν απογραφή του 
πληθυσµού της Ελευσίνας. Φυσικά προφασίζονται ότι αυτό το κάνουν για να 
προστατεύσουν τους κατοίκους της από τις επιδροµές του Θρασύβουλου. 
Ε[ις τὸ [ Ωιδε~ιον παρεκάλεσαν: Το Ωδείο ήταν δηµόσιο κτίριο, θέατρο 
στεγασµένο. Οικοδοµήθηκε από τον Περικλή (444-443 π.Χ.) και ήταν µίµηση της 
σκηνής του µεγάλου βασιλέως των Περσών. Εκεί συναθροίζονταν οι Αθηναίοι, για 
να παρακολουθήσουν το λεγόµενο «προάγωνα». Πυρπολήθηκε το 85 π.Χ. από το 
Σύλλα. 
Ε[ις την ] Ιπποδάµειον [αγοράν [ελθόντες:  Ο Ιππόδαµος ο Μιλήσιος ήταν 
διαπρεπής πολεοδόµος και αρχιτέκτονας της αρχαιότητας που καθιέρωσε το 
ιπποδάµειο ρυµοτοµικό σύστηµα (αυτό διακρινόταν για τις κάθετα τεµνόµενες 
οριζόντιες οδούς σε σχήµα τετραγώνου). Έζησε τον 5ο αι., ήταν σύγχρονος του 
Περικλή και µε εντολή αυτού ρυµοτόµησε και διακόσµησε τον Πειραιά. Η 
Ιπποδάµειος αγορά βρισκόταν στους πρόποδες της Μουνιχίας. Σ’ αυτήν δέσποζαν το 
«αγορανόµιον» και τα ιερά της Εστίας, της Άρτεµης και της Βένδιδας. Η αγορά ήταν 
το κέντρο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του Πειραιά σε µια εποχή που αυτός 
υπήρξε το αξιολογότερο εµπορικό λιµάνι της Μεσογείου στην ακµή της Αθήνας. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 12-17 

 

Νοηµατική απόδοση 

Οι δηµοκρατικοί αντιπαρατάσσονται και αυτοί, αλλά σε µικρότερο βάθος 

γιατί είναι λιγότεροι. Και λίγο πριν από τη σύγκρουση ο Θρασύβουλος εµψυχώνει 

τους στρατιώτες του υπενθυµίζοντάς τους τις προηγούµενες νίκες τους και όλα τα 

δεινά που υπέφεραν από τους τριάκοντα. Ακόµα, αναφέρεται σε απτές αποδείξεις της 

θεϊκής εύνοιας, ενώ τονίζει τα µειονεκτήµατα του εχθρού και τα δικά τους 

πλεονεκτήµατα, γεγονός που προδικάζει ότι η νίκη θα είναι δική τους. 

Ο Θρασύβουλος απορρίπτει το ενδεχόµενο να κινδυνεύσουν οι δηµοκρατικοί 

στην επικείµενη αναµέτρηση µε τους ολιγαρχικούς, ακόµα και από τους άντρες της 

πρώτης γραµµής, αρκεί να δείξουν γενναιότητα. Γιατί οι αντίπαλοι θα µοιάζουν µε 

τυφλούς, κρυµµένοι κάτω από τις ασπίδες τους, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 

τα βέλη. Τονίζει, όµως, τη σηµασία της προσωπικής ευθύνης για την αίσια έκβαση 

του αγώνα, που θα τους αποδώσει όλα όσα στερήθηκαν . Καλοτυχίζει ζωντανούς και 

νεκρούς µετά τη µάχη, προσδιορίζει το χρόνο της επίθεσης και ζητεί απ’ όλους 

οµοθυµία, προκειµένου να τιµωρήσουν τους υβριστές και να αποκατασταθούν ηθικά.  

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 
βάθος ο[υ πλέον {η ε[ις δέκα ]οπλίτας [εγένοντο: Φαίνεται καθαρά ότι οι δυνάµεις 
του Θρασύβουλου υστερούν σε σύγκριση µε αυτές των ολιγαρχικών των οποίων το 
βάθος ξεπερνούσε τους 50 ασπιδοφόρους. 
Πελτοφόροι: Στρατιώτες οπλισµένοι µε «πέλτη», δηλ.µε µικρή και ελαφρά 
δερµάτινη ασπίδα, που είχε ηµικυκλικό σχήµα. Τη χρησιµοποιούσαν κυρίως οι 
Θράκες, αλλά ο αθηναίος στρατηγός Ιφικράτης την εισήγαγε και στον αθηναϊκό 
στρατό καθιερώνοντας το σώµα των πελταστών.  
Ψιλοί [ακοντισταί: Προστέθηκε το ουσ. «[ακοντισταί», για να γίνει διάκριση 
ανάµεσα σ’ αυτούς και σε άλλους ελαφρά οπλισµένους, όπως ήταν οι πελτοφόροι και 
οι τοξότες.  
Ο]ι πετροβόλοι συχνοί @ησαν. Και γάρ α[υτόθεν προσεγένοντο: Ο Πειραιάς και 
η γύρω περιοχή µε τη δηµοκρατική παράδοση, ενισχυµένος και από πολλούς 
εξόριστους της Αθήνας, πρόθυµα βοηθεί το κίνηµα του Θρασύβουλου. Οι κάτοικοι 
µαζεύουν πέτρες από τη γειτονιά τους και παίρνουν θέσεις µάχης για να 
πετροβολήσουν τους ολιγαρχικούς. 
Ο]ι το δεξιόν {εχοντες....[εδιώξατε: Πρόκειται για γους ολιγαρχικούς τους οποίους 
αντιµετώπισαν µε επιτυχία οι άντρες του Θρασύβουλου στις δύο προηγούµενες 
συγκρούσεις.  
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Ο[ι [επί το~υ ε[υωνύµου {εσχατοι...τριάκοντα: Το αριστερό µέρος της πτέρυγας των 
ολιγαρχικών το κατείχαν οι ιππείς, µεταξύ των οποίων βρίσκονταν και οι τριάκοντα, 
ενώ στο κέντρο ήταν οι τρισχίλιοι οπλίτες.  
[εν ε[υδί?α χειµ~ωνα ποιο~υσι: Ήταν η πρώτη νίκη των εξόριστων δηµοκρατικών 
εναντίον των τριάκοντα.  

΄́́́[εν ?#ω ο#υτοι µέν ο{υτε βάλλειν...δύναιντ  {αν: Οι ολιγαρχικοί, επειδή η παράταξή 
τους είχε µεγάλο βάθος και ανηφόριζαν, δε θα µπορούσαν να ρίξουν εύκολα ούτε 
βέλη ούτε ακόντια, γιατί υπήρχε κίνδυνος να τραυµατίσουν τους δικούς τους που 
προηγούνταν.  
Το~ις πρωτοστάταις: Ήταν οι άντρες στην πρώτη γραµµή της µάχης, γενναίοι και 
εκλεκτοί στρατιώτες.  
{αν [αφι~ητε τά βέλη: Βέλος ήταν «π~αν το ]ριπτόµενον» και ιδίως δόρυ, ακόντιο, 
πέτρα, βέλος.  
\ωσπερ τυφλούς: Οι ολιγαρχικοί, καθώς θα κρύβονταν κάτω από τις ασπίδες τους, δε 
θα µπορούσαν να βλέπουν τον αντίπαλο και έτσι θα ήταν σαν τους τυφλούς. 
[εξάρξω παι~ανα: Ο παιάνας ήταν εύθυµο άσµα που το τραγουδούσαν πολλοί, ενώ 
ανάµεσά τους ξεχώριζε ο κορυφαίος. Εξέφραζε ελπίδα και πίστη και τον έψαλλαν 
κυρίως στα συµπόσια, πανάρχαιη συνήθεια. Επίσης, όταν βάδιζαν ή λίγο πριν από τη 
µάχη (προς τιµήν του Άρη) ή και µετά από αυτήν (προς τιµήν του Απόλλωνα). 
Ακόµα, µε τον παιάνα εξιλέωναν άλλους θεούς, τις φυσικές δυνάµεις (π.χ. σεισµό) ή 
και τιµούσαν θνητούς. 
\όταν τον [ Ενυάλιον παρακαλέσωµεν: Ήταν ο Άρης, ο θεός του πολέµου, τον 

οποίο οι πολεµιστές επικαλούνταν µε δυνατές φωνές για βοήθεια λίγο πριν από τη 

συµπλοκή. Το ίδιο επίθετο έφερε και ο ∆ιόνυσος ως θεός της έξαλλης µανίας. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 18-20 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Αφού (ο Θρασύβουλος) είπε αυτά, γύρισε πάλι προς το µέρος των εχθρών και 

περίµενε. Γιατί και ο µάντης τους συµβούλευε να µην επιτεθούν, προτού κάποιος από 

τους δικούς τους ή σκοτωθεί ή τραυµατισθεί. «Όταν όµως αυτό γίνει, θα προσωρήσω 

µπροστά εγώ, είπε, και εσείς που θα µε ακολουθείτε θα νικήσετε, ενώ εγώ θα 

σκοτωθώ, όπως βέβαια το προαισθάνοµαι». 

Και δε βγήκε ψεύτης. Αντίθετα, µόλις πήραν στα χέρια τους τα όπλα, ο ίδιος, 

σαν να οδηγούνταν από κάποια θεϊκή βούληση, πήδησε ορµητικά πρώτος έξω από 

την παράταξη, έπεσε πάνω στους εχθρούς και σκοτώθηκε - και έχει ταφεί στη 

διάβαση του Κηφισού. Οι άλλοι όµως βγήκαν νικητές και καταδίωξαν τον εχθρό ως 

την πεδιάδα. Εκεί σκοτώθηκαν ο Κριτίας και ο Ιππόµαχος µεταξύ των τριάκοντα, ο 

Χαρµίδης, ο γιος του Γλαύκωνα, µεταξύ των δέκα αρχόντων του Πειραιά, και άλλοι 

εβδοµήντα περίπου. Και τα όπλα τους (οι δηµοκρατικοί) τα πήραν, από κανέναν όµως 

πολίτη δεν αφαίρεσαν τους χιτώνες. Αφού έκαναν αυτό και έδωσαν τους νεκρούς 

ύστερα από ανακωχή, πολλοί από τους αντιπάλους (δηµοκρατικούς και ολιγαρχικούς) 

συζητούσαν µεταξύ τους πλησιάζοντας ο ένας τον άλλο.  

 Τότε ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των µυηµένων (στα Ελευσίνια µυστήρια), που 

είχε πολύ καλή/δυνατή φωνή, επέβαλε σιωπή σε όλους και είπε: «Συµπολίτες, γιατί 

µας εξορίζετε; Γιατί θέλετε να µας σκοτώσετε; Εµείς ποτέ ως τώρα δε σας κάναµε 

κανένα κακό, αλλά αντίθετα πήραµε µέρος µαζί µε σας στις πιο σεβαστές 

ιεροτελεστίες και στις ωραιότερες θυσίες και γιορτές, υπήρξαµε συγχορευτές και 

συσπουδαστές και συστρατιώτες και διατρέξαµε µαζί µε σας πολλούς κινδύνους και 

στην ξηρά και στη θάλασσα και για κοινή και των δυο µας σωτηρία και ελευθερία. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 24 

 [ Επίδαµνός [εστι πόλις [εν δεξι?~α [εσπλέοντι [ες τὸν [ Ιόνιον κόλπον* 

΄προσοικο~υσι δ  α[υτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, [ Ιλλυρικὸν {εθνος. Ταύτην 

[απ?ώκισαν µὲν Κερκυρα~ιοι, ο[ικιστὴς δ’ [εγένετο Φαλίος [ Ερατοκλείδου 

Κορίνθιος γένος τ~ων [αφ’ ] Ηρακλέους, κατὰ δὴ τ`ον παλαὶον νόµον [εκ τ~ης 

µητροπόλεως κατακληθείς. Ξυν?ώκισαν δὲ καὶ Κορινθίων τινὲς καὶ το~υ 

{αλλου ∆ωρικο~υ γένους. Προελθόντος δὲ το~υ χρόνου [εγένετο ]η τ~ων [ 

Επιδαµνίων δύναµις µεγάλη κὰι πολυάνθρωπος* στασιάσαντες δ̀ε [εν 

αλλήλοις {ετη πολλά, ]ως λέγεται, [απὸ πολέµου τινὸς τ~ων προσοίκων βαρβάρων 

[εφθάρησαν καὶ τ~ης δυνάµεως τ~ης πολλ~ης [εστερήθησαν. Τὰ δὲ τελευτα~ια πρὸ 

το~υδε το~υ πολέµου ]ο δ~ηµος α[υτ~ων [εξεδίωξε τοὺς δυνατούς, ο]ι δὲ [επελθόντες 

µετά τ~ων βαρβάρων [ελ?ήζοντο τοὺς [εν τ?~η πόλει κατά τε γ~ην καὶ κατὰ 

θάλασσαν. Ο]ι δ`̀ε [εν τ?~η πόλει {οντες [ Επιδάµνιοι [επειδή [επιέζοντο, πέµπουσιν 

[ες τήν Κέρκυραν πρέσβεις ]ως µητρόπολιν ο@υσαν, δεόµενοι µὴ σφ~ας περιορ~αν 

φθειροµένους, [αλλά τοὺς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι κα`ι τὸν τ~ων 

βαρβάρων πόλεµον καταλ~υσαι. Τα~υτα δ̀ε ]ικέται καθεζόµενοι [ες τ̀ο \  Ηραιον 

΄[εδέοντο. Ο]ι δὲ Κερκυρα~ιοι τὴν ]ικετείαν ο[υκ [εδέξαντο, [αλλ  [απράκτους 

[απέπεµψαν. 

 

Μετάφραση 

Η Επίδαµνος είναι µια πόλη που βρίσκεται στα δεξιά καθώς µπαίνει κανείς στον Ιόνιο 

κόλπο* και πλησίον της κατοικούν οι βάρβαροι Ταλάντιοι, φύλλο ιλλυρικό. Αυτή 

(την πόλη) την ίδρυσαν ως αποικία οι Κερκυραίοι, αρχηγός όµως της αποικίας ήταν ο 

Φαλίος, ο γιος του Ερατοκλείδη, από την Κόρινθο, απόγονος του Ηρακλή, που είχε 

βέβαια προσκληθεί (: που τον προσκάλεσαν) από τη µητρόπολη σύµφωνα µε την 

αρχαία συνήθεια. Στον αποικισµό µετείχαν (:στην ίδρυση της πόλης µετείχαν) και 

µερικοί Κορίνθιοι και άλλοι ∆ωριείς. Με την πάροδο του χρόνου η στρατιωτική ισχύς 

των Επιδαµνίων έγινε µεγάλη και η πόλη είχε πολλούς κατοίκους* και αφού 

ενεπλάκησαν σε εµφύλιες διαµάχες για πολλά χρόνια όπως λέγεται, καταστράφηκαν 

εξαιτίας κάποιου πολέµου µε τους γειτονικούς βαρβάρους και στερήθηκαν τη µεγάλη  

τους δύναµη. Τέλος, πριν απ’ αυτόν εδώ τον πόλεµο, οι δηµοκρατικοί των 

Επιδαµνίων έδιωξαν τους ολιγαρχικούς, αυτοί όµως κάνοντας επιθέσεις µαζί µε τους 
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βαρβάρους λεηλατούσαν τους κατοίκους της πόλης και από τη στεριά και από τη 

θάλασσα. Οι Επιδάµνιοι που ήταν µέσα στην πόλη, επειδή πιέζονταν, στέλνουν 

πρέσβεις στην Κέρκυρα, επειδή ήταν µητρόπολή τους, παρακαλώντας να µην 

ανεχθούν να τους βλέπουν να καταστρέφονται, αλλά να τους συµφιλιώσουν µε τους 

εξόριστους και να σταµατήσουν τον πόλεµο των βαρβάρων. Και αυτά τα ζητούσαν 

(οι πρέσβεις) καθισµένοι ως ικέτες στο ναό της Ήρας. Όµως οι Κερκυραίοι δε 

δέχτηκαν την ικεσία και τους έστειλαν πίσω άπρακτους. 

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

[ Εσπλέω- [εσέπλεον - [εσπλεύσοµαι και [εσπλαυσο~υµαι, [εσέπλευσα - 

[εσπέπλευκα - [εσεπεπλεύκειν 

Προσοικέω -~ω - προσ?ώκουν - προσοικίσω -προσ?ώκησα - προσ?ώκηκα - 

προσ?ωκήκειν               

Στασιάζω - [εστασίαζον - στασιάσω - [εστασίασα - [εστασίακα 

Πιέζοµαι - [επιεζόµην - πιεσθήσοµαι - [επιέσθην - πεπίεσµαι 

∆έοµαι - [εδεόµην - δεήσοµαι, δεηθήσοµαι - [εδεήθην - δεδέηµαι 

Καθέζοµαι - [εκαθεζόµην - καθεδο~υµαι, καθεδήσοµαι και καθεσθήσοµαι- 

[εκαθέσθην 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  γένος, δυνάµεως, µητρόπολιν: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο 

αριθµούς. 

2.  στασιάσαντες, φεύγοντας, έδέξαντο: Να αντικαταστήσετε χρονικά τους 

παραπάνω τύπους. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Ποια είναι η στάση που τηρεί η µητρόπολη Κέρκυρα στην εµφύλια διαµάχη 

µεταξύ δηµοκρατικών και ολιγαρχικών; 

2.  Ποια στοιχεία παραθέτει ο Θουκυδίδης στο κεφάλαι αυτό; 
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Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  λέγεται, [εδέοντο, πέµπουσιν, [εστερήθησαν: Να γράψετε παράγωγες λέξεις, 

είτε απλές είτε σύνθετες στα νέα ελληνικά, που προέρχονται από τις παραπάνω 

αρχαίες ελληνικές λέξεις. 

2.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 24 

[ Eπίδαµνος: Η παλιά πόλη Επίδαµνος ονοµάζεται σήµερα ∆υρράχιο και βρίσκεται στα 
παράλια της Αδριατικής θάλασσας. Η αρχαία αυτή πόλη της Ιλλυρίας ήταν αποικία των 
Κερκυραίων και υπήρξε αφορµή για την έναρξη του πελοποννησιακού πολέµου. Επική 
θεωρείται η πρόταξη του ονόµατος της πόλης στην αρχή της διήγησης. 

΄́́́τόν Ιόνιον κόλπον: εννοεί το σηµερινό στενό του Otranto, που αποτελεί την είσοδο στην 
Αδριατική θάλασσα.  
[ Επίδαµνός [εστί πόλις...: ο ιστορικός µέσα σε λίγες γραµµές, µας δίνει την ιστορία της 
πόλης περιγράφοντας εκείνα µόνο τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την κατανόηση της 
σχέσης της µε την Κέρκυρα και την Κόρινθο. 
Ταυλάντιοι: ισχυρή Ιλλυρική φυλή που κατοικούσε κοντά στην Επίδαµνο και την 
Απολλωνία.  
βάρβαροι: οι Έλληνες χαρακτήριζαν βαρβάρους αυτούς που δε µιλούσαν την ελληνική 
γλώσσα και ήταν ξένοι προς τα ελληνικά ήθη. Τους βαρβάρους αυτούς τους περιφρονούσαν 
ως άξεστους και απολίτιστους. Η λέξη βάρβαρος είναι ονοµατοποιηµένη από την επανάληψη 
του ήχου bar bar. 
[[απ?ώκισαν: H Επίδαµνος ήταν αποικία των Κερκυραίων και ιδρύθηκε το 627 π.Χ.  
[ Ερατοκλείδου:  Αντί \ο [ Ερατοκλείδου 

΄́́́τ~ων [αφ  \ Ηρακλέους: εννοεί τους απογόνους του Ηρακλή, τους Ηρακλειδείς, που 
κυρίευσαν την Πελοπόννησο και είναι γνωστοί στην ιστορία ως ∆ωριείς.  
[εκ τ~ης µητροπόλεως: αναφέρεται στην Κόρινθο, που ήταν µητρόπολη της Κέρκυρας.  
ξυν?ώκισαν δε: αποτελεί αντίθεση στο [απ?ώκισαν µέν. Στον αποικισµό της Επιδάµνου 
έλαβαν µέρος µερικοί Κορίνθιοι και άλλοι ∆ωριείς. 
]η τ~ων [ Επιδαµνίων δύναµις: σχήµα υπερβατό. Η λέξη δύναµις αναφέρεται στη 
στρατιωτική ισχύ. 
πολυάνθρωπος: η πόλη της Επιδάµνου λόγω της επίκαιρης θέσης της απέκτησε µε την 
πάροδο του χρόνου πολλούς κατοίκους.  
στασιάντες: σχήµα κατά σύνεση. Μεταβαίνει από την πόλη στους κατοίκους. Οι κάτοικοι 
της Επιδάµνου περιεπλάκησαν σε εµφύλιους πολέµους που κράτησαν πολλά χρόνια.  
[εν [αλλήλοις: εδώ χρησιµοποιεί την πρόθεση [εν, ενώ στο 4, 84 την κατά: « ΄κατ  [αλλήλους 
[εστασίαζον» 
\ως λέγεται: κατ’ άλλους αναφέρεται στο {ετη πολλά και κατ’ άλλους [από πολέµου τινός 
εφθάρησαν...[ελ?ήζοντο: δεν αναφέρεται σε λεπτοµέρειες αλλά µόνο στις συνέπειες της 
µακροχρόνιας διαµάχης, που οδήγησαν τους Επιδαµνίους στο να ζητήσουν βοήθεια από την 
Κέρκυρα. 
τά δέ τελευτα~ια:  εννοεί την περίοδο πριν από τον πελοποννησιακό πόλεµο 
πρό το~υδε το~υ πολέµους: δηλαδή πριν από τον πελοποννησιακό πόλεµο (431 - 404π.Χ.)  
[]ο δ~ηµος - τους δυνατούς: αντίθεση. Με τη λέξη δήµος νοούνται οι δηµοκρατικοί, ενώ 
δυνατούς εννοεί τους αριστοκρατικούς. Οι αριστοκρατικοί ονοµάζονται ακόµη οι ολίγοι 
]ως µητρόπολιν ο@υσαν: πολιτικά η αποικία ήταν ανεξάρτητο κράτος. Όταν όµως η αποικία 
ή η µητρόπολη βρισκόταν σε κίνδυνο, τότε υπήρχε ηθική υποχρέωση αλληλοβοήθειας. Την 
υποχρέωση αυτή συχνά επηρέαζαν οικονοµικά συµφέροντα και πολιτικοί υπολογισµοί. 
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∆εόµενοι...καταλ~υσαι: οι Επιδάµνιοι ζητούν τη µεσολάβηση της µητρόπολης Κέρκυρας. 
Παρακαλούν τους Κερκυραίους να µην τους αφήσουν να καταστραφούν, αλλά να τους 
συµφιλιώσουν µε τους εξόριστους και να σταµατήσουν τον πόλεµο µε τους βαρβάρους. 
τούς φεύγοντας:  εννοεί τους φυγάδες, τους εξόριστους, που προηγουµένως είχε ονοµάσει 
δυνατούς. 
]ικέται καθεζόµενοι: οι Κερκυραίοι αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν (436/5 π.Χ.). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ικεσία προσδίδει µεγάλη βαρύτητα στην πρεσβεία και η απόρριψή της δεν 
τιµά τους Κερκυραίους. 
\ Ηραιον: ήταν βωµός της θεάς Ήρας στην αρχαία πόλη της Κέρκυρας 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 25 

 Γνόντες δὲ ο]ι [ Επιδάµνιοι ο[υδεµίαν σφίσιν [απὸ Κερκύρας τιµωρίαν 

ο@υσαν [εν [απόρ?ω ε{ιχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέµψαντες [ες ∆ελφούς τὸν 

θεὸν [επήροντο ε[ι παραδο~ιεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ]ως ο[ικιστα~ις καὶ 

΄ ΄τιµωρίαν τινὰ πειρ~?ωντ  [απ  α[υτ~ων ποιε~ισθαι. ] Ο δ α[υτο~ις [ανε~ιλε 

παραδο~υναι καὶ [ηγεµόνας ποιε~ισθαι. [ Ελθόντες δὲ ο]ι [ Επιδάµνιοι [ες τὴν 

Κόρινθον κατὰ τ̀ο µαντε~ιον παρέδοσαν τὴν [αποικίαν, τὸν τε ο[ικιστήν 

[αποδεικνύντες σφ~ων [εκ Κορίνθου {οντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλο~υντες, 

[εδέοντό τε µ̀η σφ~ας περιορ~αν φθειροµένους, [αλλ’ [επαµ~υναι. Κορίνθιοι δὲ 

κατά τε τὸ δίκαιον ]υπεδέξαντο τὴν τιµωρίαν, νοµίζοντες ο[υχ #ησσον ]εαυτ~ων 

ε@ιναι τὴν [αποικίαν {η Κερκυραίων, \αµα δὲ καὶ µίσει τ~ων Κερκυραίων, \ότι 

α[υτ~ων παρηµέλουν {οντες {αποικοι* ο{υτε γὰρ [εν πανηγύρεσι τα~ις κοινα~ις 

διδόντες γέρα τὰ νοµιζόµενα ο{υτε Κορινθί?ω [ανδρ`ι προκαταρχόµενοι τ~ων 

]ιερ~ων \ωσπερ α]ι {αλλαι [αποικίαι, περιφρονο~υντες δὲ α[υτοὺς κὰι χρηµάτων 

δυνάµει {οντες κατ' [εκε~ινον τὸν χρόνον ]οµο~ια το~ις ] Ελλήνων πλουσιωτάτοις 

καὶ τ~?η [ες πόλεµον παρασκευ~?η δυνατώτεροι, ναυτικ~?ω δὲ κα`ι πολύ προ{υχειν 

{εστιν \οτε [επαιρόµενοι καὶ κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκησιν τ~ης Κερκύρας 

κλέος [εχόντων τὰ περὶ τὰς να~υς (#?η κα`ι µ~αλλον [εξηρτύοντο τὸ ναυτικόν καὶ 

@ησαν ο[υκ [αδύνατοι* τριήρεις γὰρ ε{ικοσι καὶ ]εκατόν ]υπ~ηρχον α[υτο~ις \οτε 

{ηρχοντο πολεµε~ιν). 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Όταν λοιπόν οι Επιδάµνιοι κατάλαβαν ότι καµιά βοήθεια δεν υπήρχε γι’ αυτούς από 
την Κέρκυρα, είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο να διευθετήσουν (: να αντιµετωπίσουν) την 
παρούσα κατάσταση, και ρώτησαν το θεό, αφού έστειλαν ανθρώπους στους ∆ελφούς, 
αν θα παρέδιναν την πόλη στους Κορινθίους, επειδή ήταν ιδρυτές της, και (αν) θα 
προσπαθούσαν  να πετύχουν κάποια βοήθεια απ’ αυτούς. Και ο θεός τους αποκρίθηκε 
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να παραδώσουν σ’ αυτούς (την πόλη) και να τους αναγνωρίσουν ως ηγέτες. Και όταν 
οι Επιδάµνιοι ήρθαν στην Κόρινθο τους παρέδωσαν την αποικία σύµφωνα µε το 
χρησµό του µαντείου και, αφού απέδειξαν ότι ο ιδρυτής της πόλης τους ήταν από την 
Κόρινθο και αφού ανακοίνωσαν το χρησµό, παρακαλούσαν ακόµη να µην ανεχθούν 
να τους βλέπουν να καταστρέφονται, αλλά να σπεύσουν σε βοήθειά τους. Και οι 
Κορίνθιοι υποσχέθηκαν (να στείλουν) βοήθεια σύµφωνα µε το δίκαιο, γιατί πίστευαν 
ότι η αποικία δεν ήταν λιγότερο δική τους απ’ ό,τι των Κερκυραίων και συγχρόνως 
από µίσος κατά των Κερκυραίων, επειδή τους παραµελούσαν, αν και ήταν άποικοί 
τους* πράγµατι, ούτε στα κοινά πανηγύρια τους έδιναν τις συνηθισµένες τιµές ούτε 
άρχιζαν τις θυσίες µε τιµητική προσφορά σε Κορίνθιο, όπως ακριβώς έκαναν οι άλλες 
αποικίες, αλλά τους περιφρονούσαν και επειδή από την άποψη των χρηµάτων ήταν 
την εποχή εκείνη στην ίδια θέση µε τους πιο πλούσιους Έλληνες και πιο ισχυροί  ως 
προς τον πολεµικό εξοπλισµό και µερικές φορές επειδή καυχιόταν ότι πολύ υπερείχαν 
ως προς το ναυτικό και επειδή (οι Φαίακες) είχαν δόξα όσον αφορά τη ναυτική τέχνη, 
γιατί οι Φαίακες είχαν εγκατασταθεί πριν απ’ αυτούς στην Κέρκυρα (γι’ αυτό και πιο 
πολύ οργάνωναν το ναυτικό και ήταν πολύ δυνατοί* γιατί αυτοί είχαν εκατόν είκοσι 
πολεµικά πλοία όταν άρχισαν να πολεµούν). 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Τίθεµαι - [ετιθέµην - θήσοµαι, τεθήσοµαι - [εθέµην, [ετέθην - τέθειµαι και 
κε~ιµαι - [ετεθείµην 

[ Επερωτάω-~ω - [επηρώτων - [επερωτήσω και [επερήσοµαι - [επηρώτησα, [επηρόµην 
- [επηρώτηκα. 

Πειράοµαι -~ωµαι - [επειρώµην - πειράσοµαι, πειραθήσοµαι - [επειρασάµην, 
[επειράθην- πεπείραµαι 

[ Αναιρ~ω - [αν?ήρουν - [αναιρήσω - [ανε~ιλον - [αν?ήρηκα - [αν?ηρήκειν 

[ Αποδείκνυµι - [απεδείκνυν - [αποδείξω - [απέδειξα - [αποδέδειχα - [απεδεδείχειν 

Παραµελέω-~ω - παρηµέλουν - παραµελήσω- παρηµέλησα - παρηµέληκα - 
παρηµελήκειν 

[ Επαίροµαι - [επ?ηρόµην - [επαρο~υµαι, [επαρθήσοµαι - [επηράµην, [επήρθην - 
[επ~ηρµαι - [επήρµην 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  γνόντες, πέµψαντες, παρηµέλουν, νοµίζοντες: Nα γίνουν χρονικές 
αντικαταστάσεις των παραπάνω τύπων. 

2.  να~υς, τριήρεις: Να κλιθούν και στους δύο αριθµούς. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Κατά την άποψη των Κορινθίων, η Κέρκυρα συµπεριφέρεται προσβλητικά 
απέναντί τους. α. Ποιες πράξεις των Κερκυραίων θεωρεί προσβλητικές η 
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Κὀρινθος; β. Ποιοι είναι, σύµφωνα µε το Θουκυδίδη, οι λόγοι της υπεροψίας των 
Κερκυραίων; 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να δώσετε συνώνυµα των παρακάτω λέξεων στα νέα ελληνικά:  γιγνώσκω, 
δηλ~ω, φθείροµαι, µίσος. 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 25 

[ες ∆ελφούς: συνήθως η Πυθία του µαντείου των ∆ελφών έδινε διφορούµενους και ασαφείς 
χρησµούς σ’ όσους κατέφευγαν σ’ αυτό. Οι χρησµοί αυτοί προκαλούσαν πολλές φορές 
σύγχυση στους εδιαφεροµένους, όµως η καταφυγή στο µαντείο για καθοδήγηση αφαιρούσε 
το βάρος της αµφιβολίας ή της ενοχής σε περίπτωση δύσκολης απόφασης ή επιλογής. 
τόν θεόν [επήροντο: το µαντείο των ∆ελφών ήταν πανελλήνιο θρησκευτιό κέντρο 
αφιερωµένο στο θεό Απόλλωνα. Η φήµη του µαντείου αυτού ήταν τόσο µεγάλη, ώστε να το 
συµβουλευτούν και άνθρωποι έξω από την Ελλάδα. 
ε[ι παραδο~ιεν Κορινθίοις τ̀ην πόλιν: αν έπρεπε να παραδώσουν την πόλη στους 
Κορινθίους. Οι Επιδάµνιοι, µετά την άρνηση των Κερκυραίων να βοηθήσουν, σκέφτηκαν να 
ζητήσουν βοήθεια σπό την Κόρινθο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρουσία της πρεσβείας στην 
Κόρινθο ως επιταγή του θεού αποτελούσε διπλωµατικότατη αντιµετώπιση µιας δύσκολης 
πολιτικής επιλογής. 
]ως ο[ικιστα~ις: στην πραγµατικότητα δεν ίδρυσαν την Επίδαµνο οι Κορίνθιοι, αλλά 
Κορίνθιος ήταν ο Φαλίος, ο αρχηγός της αποικίας, τον οποίο είχαν προσκαλέσει από τη 
µητρόπολη σύµφωνα µε την αρχαία συνήθεια.  

΄́́́]ο δ  α[υτο~ις...ποιε~ισθαι: ο θεός Απόλλωνας τους συµβούλεψε να παραδώσουν την πόλη 
στους Κορινθίους και να τους κάνουν αρχηγούς τους. Η παράδοση της πόλης στους 
Κορινθίους έγινε το 436 π.Χ. Συνεπώς, το τίµηµα της βοήθειας ήταν βαρύ και η αποδοχή του 
από τους Επιδαµνίους δείχνει τη δεινή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει εξαιτίας της 
εµφύλιας διαµάχης.  
α[υτο~ις: η δοτική αυτή κατ’ άλλους συνάπτεται στο [ανε~ιλε και αναφέρεται στους 
ανθρώπους που στάλθηκαν στο µαντείο για να ρωτήσουν το θεό και κατ’ άλλους στο 
παραδο~υναι. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση εννοεί τους Κορινθίους (α[το~ις=το~ις 
Κορινθίοις) 
ο]ι Επιδάµνιοι: δηλ. οι πρέσβεις της Επιδάµνου 
κατά τὸ µαντε~ιον: οι πρέσβεις της Επιδάµνου παρέδωσαν την πόλη τους στην Κόρινθο το 
436 π.Χ. σύµφωνα µε το χρησµό του µαντείου των ∆ελφών. Η ενέρεια αυτή µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ένας εύσχηµος, διπλωµατικός και έξυπνος τρόπος για να βγουν οι 
Επιδάµνιοι από το αδιέξοδο και να αντιµετωπίσουν µια δύσκολη πολιτική επιλογή. 
τόν τε ο[ικιστήν...[επαµ~υναι: οι πρέσβεις της Επιδάµνου υπενθύµισαν στους Κορινθίους 
ότι ο ιδρυτής της πόλης τους ήταν Κορίνθιος, τους ανακοίνωσαν το χρησµό του µαντείου των 
∆ελφών και τους παρακάλεσαν να µην τους αφήσουν να καταστραφούν, αλλά να τους 
βοηθήσουν. 
µή περιορ~αν φθειροµένους...[επαµ~υναι: επαναλαµβάνεται εδώ το ίδιο αίτηµα που είχαν 
ζητήσει και από την Κέρκυρα.  
κατά τε τό δίκαιον - \αµα δὲ κὰι µίσει: δύο φανερά αίτια που συνδέονται µε το τε- καί. 

Το ένα εκφέρεται µε πρόθεση και το άλλο µε δοτική πτώση. 
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ότι α[υτ~ων παρηµέλουν {οντες {αποικοι: οι Κερκυραίοι άποικοι έδειχναν περιφρόνηση 
προς τη µητρόπολή τους Κόρινθο. Η στάση αυτή των Κερκυραίων κινούσε το µίσος των 
Κορινθίων. Αν µόλιστα ληφθεί υπόψη ότι η ισχυρή ναυτική δύναµη της Κέρκυρας ήταν  
ανταγωνιστική της ναυτικής δύναµης της Κορίνθου, εύκολα µπορεί να κατανοήσει κανείς την 
προθυµία µε την οποία οι Κορίνθιοι δέχτηκαν αίτηµα των Επιδαµνίων. 
ο{υτε...τά νοµιζόµενα: στις κοινές γιορτές και πανηγύρεις οι Κερκυραίοι δεν απέδιδαν τις 
καθιερωµένες τιµές στους Κορινθίους ούτε τους έδιναν  την προεδρία. 
Ο{υτε Κορινθί??ω...τ~ων ]ιερ~ων: οι Κερκυραίοι στις θυσίες τους δεν πρόσφεραν τις απαρχές 
της θυσίας πρώτα στον Κορίνθιο, το θεωρό της µητρόπολης. Οι απαρχές αυτές ήταν 
πρακαταρκτικές πράξεις της θυσίας, όπως αποκοπή των τριχών από το µέτωπο του θύµατος 
και διανοµή τους στους παρισταµένους επισήµους, µεταξύ των οποίων ήταν και ο 
αντιπρόσωπος της Κορίνθου.  
\ωσπερ α]ι {αλλαι [αποικίαι: όλες οι άλλες αποικίες της Κορίνθου τιµούσαν τη µητρόπολή 
τους εκτός από την Κέρκυρα. Η περιφρονητική αυτή στάση της Κέρκυρας δεν ενοχλούσε 
απλώς τους Κορινθίους, αλλά τους προξενούσε µίσος και οργή. 
χρηµάτων...δυνατώτεροι: οι Κερκυραίοι φέρονταν περιφρονητικά προς τους Κορινθίους, 
γιατί αισθανόταν πολύ ισχυροί, αφού από την πλευρά του πλούτου συγκαταλέγονταν µεταξύ 
των πλουσιότερων Ελλήνων και από την άποψη της πολεµικής προετοιµασίας ήταν πολύ 
δυνατοί κατά την εποχή εκείνη. 
ναυτικ~?ω ...τὰ περί τ̀ας να~υς:  επιπλέον, οι Κερκυραίοι καυχιόταν για το ισχυρό ναυτικό 
τους, γιατί οι Φαίακες, που είχαν κατοικήσει πριν απ’ αυτούς στην Κέρκυρα, ήταν ονοµαστοί 
στη ναυτική τέχνη. Υπήρχε λοιπόν µεγάλη ναυτική παράδοση στην Κέρκυρα. 
κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκησιν: στα οµηρικά έπη, οι Φαίακες φέρονται ως κάτοικοι 
της Κέρκυρας. 
τριήρεις...πολεµε~ιν: Οι Κερκυραίοι είχαν εκατόν είκοσι πολεµικά πλοία, όταν άρχισαν τον 
πόλεµο κατά των Κορινθίων.  

τριήρεις: τριήρης είναι το πολεµικό πλοίο, ενώ πλο~ιον είναι το φορτηγό πλοίο.  
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 26 

Πάντων ο@υν τούτων [εγκλήµατα {εχοντες ο]ι Κορίνθιοι {επεµπον [ες τ̀ην [[ 

Επίδαµνον {ασµενοι τὴν [ωφελίαν, ο[ικήτορά τε τὸν βουλόµενον [ιέναι 

κελεύοντες καὶ [ Αµπρακιωτ~ων κα`ι Λευκαδίων καὶ ]εαυτ~ων φρουρούς. [ 

Επορεύθησαν δὲ πεζ~?η [ες [ Απολλωνίαν, Κορινθίων ο@υσαν [αποικίαν, δέει τ~ων 

Κερκυραίων µ̀η κωλύωνται ]υ ΄π  α[υτ~ων κατὰ θάλασσαν περαιούµενοι. 

Κερκυρα~ιοι δὲ [επειδή ?{ησθοντο τοὺς τε ο[ικήτορας καὶ φρουρούς \ηκοντας [ες 

τὴν [ Επίδαµνον τὴν τε [αποικίαν Κορινθίοις δεδοµένην, [εχαλέπαινον* καὶ 

πλεύσαντες ε[υθύς πέντε κὰι ε{ικοσι ναυσί καὶ \υστερον ]ετέρ?ω στόλ??ω τοὺς τε 

΄φεύγοντας [εκέλευον κατ  [επήρειαν δέχεσθαι α[υτούς (@ηλθον γὰρ [ες τ̀ην 

Κέρκυραν ο]ι τ~ων [ Επιδαµνίων φυγάδες, τάφους τε [αποδεικνύντες κὰι 

ξυγγένειαν, \ην προϊσχόµενοι [εδέοντο σφ~ας κατάγειν) τοὺς τε φρουρούς ο\υς 

Κορίνθιοι {επεµψαν καὶ τοὺς ο[ικήτορας [αποπέµπειν. Ο]ι δὲ [ Επιδάµνιοι 

΄ο[υδέν α[υτ~ων ]υπήκουσαν, [αλλά στρατεύουσιν [επ  α[υτούς ο]ι Κερκυρα~ιοι 

τεσσαράκοντα ναυσί µετά τ~ων φυγάδων ]ως κατάξοντες, κὰι τοὺς [ Ιλλυριούς 

προσλαβόντες. Προσκαθεζόµενοι δὲ τὴν πόλιν προε~ιπον [ Επιδαµνίων τε τὸν 

βουλόµενον καὶ τοὺς ξένους [απαθε~ις [απιέναι* ε[ι δ`ὲ µὴ, ]ως πολεµίοις 

χρήσεσθαι. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Έχοντας λοιπόν οι Κορίνθιοι αφορµές (:παράπονα) για όλα αυτά έστελναν µε 

ευχαρίστηση τη βοήθεια στην Επίδαµνο, προτρέποντας και όποιον ήθελε ως άποικος 

να πάει (εκεί) και (διατάζοντας να τους συνοδεύσει) φρουρά από Αµπρακιώτες και 

Λευκάδιους και δικούς τους. Πήγαν από τη στεριά (:µε τα πόδια) στην Απολλωνία, 

που ήταν αποικία των Κορινθίων, από φόβο των Κερκυραίων, µήπως εµποδιστούν 

απ’ αυτούς, αν πήγαιναν στον προορισµό τους από τη θάλασσα. Οι Κερκυραίοι όµως, 

όταν έµαθαν ότι είχαν έρθει και οι άποικοι και οι φρουροί στην Επίδαµνο και ότι η 

αποικία είχε παραδοθεί στους Κορινθίους, εξοργίζονταν (:αγανακτούσαν)* και αφού 

έπλευσαν αµέσως µε είκοσι πέντε πλοία και µε άλλο στόλο αργότερα παρακινούσαν 

(:ζητούσαν) µε περιφρονητική συµπεριφορά (: µε απειλές) και τους εξόριστους να 

δέχονται (: δεχτούν) [γιατί οι εξόριστοι Επιδάµνιοι ήρθαν στην Κέρκυρα, δείχνοντας 

(: υπενθυµίζοντας) και τους τάφους (των προγόνων τους) και τη συγγένεια, την οποία 
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προβάλλοντας ζητούσαν (: παρακαλούσαν) να τους επαναφέρουν από την εξορία 

στην πατρίδα] και τους φρουρούς που έστειλαν οι Κορίνθιοι και τους αποίκους να 

τους διώξουν. Οι Επιδάµνιοι όµως τίποτε απ’ αυτά δε δέχτηκαν και τότε (: και για 

τούτο) οι Κερκυραίοι εκστρατεύουν εναντίον τους µε σαράντα πλοία µαζί µε τους 

εξόριστους µε σκοπό να τους επαναφέρουν από την εξορία, έχοντας ως συµµάχους 

και τους Ιλλυριούς. Και αφού πολιόρκησαν την πόλη διακήρυξαν εκ των προτέρων σ’ 

όποιν ήθελε από τους Επιδαµνίους και στους ξένους να φύγουν απείραχτοι* ειδεµή 

(:διαφορετικά), θα τους θεωρούσαν (: θα τους αντιµετώπιζαν) ως εχθρούς. 

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πέµπω- {επεµπον - πέµψω - {επεµψα - πέποµφα - [επεπόµφειν 

Βούλοµαι - [ε([η)βουλόµην - βουλήσοµαι, βουληθήσοµαι - [ε([η)βουλήθην - 

βεβούληµαι - [εβεβουλήµην 

Α[ισθάνοµαι - [?ησθανόµην - α[ισθήσοµαι, α[ισθανθήσοµαι - [?ησθόµην, 

[?ησθάνθην - {?ησθηµαι - [?ησθήµην 

∆ίδοµαι - [εδιδόµην - δώσοµαι, δοθήσοµαι - [εδόµην, [εδόθην - δέδοµαι - 

[εδεδόµην 

Χαλεπαίνω - [εχαλέπαινον - χαλεπαν~ω - [εχαλέπηνα 

] Υπακούω- ]υπήκουον - ]υπακούσοµαι - ]υπήκουσα - ]υπακήκοα - ]υπηκηκόειν 

Προσλαµβάνω - προσελάµβανον - προσλήψοµαι - προσέλαβον - προσείληφα - 

προσειλήφειν 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  φεύγοντας, πλεύσαντες, ]υπήκουσαν, προσλαβόντες, {επεµψαν: Να 

αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι. 

2.  προε~ιπον: Να αντικατασταθεί εγκλιτικά ο τύπος. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Γιατί οι Κερκυραίοι πολιόρκησαν την πόλη της Επιδάµνου; 

 

 

2.  Ποια, κατά τη γνώµη σας, οφέλη θα είχε η Κόρινθος βοηθώντας την Επίδαµνο; 

(Στην απάντηση να λάβετε υπόψη και τη σχέση Κορίνθου - Κέρκυρας). 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 26 

 

ο[ικήτορα: η λέξη ο[ικήτωρ είναι συνώνυµη µε το {εποικος.  

κελεύοντες: το κελεύω έχει τις ακόλουθες σηµασίες: α) διατάσσω (επί ανωτέρου προς 

κατώτερο), β) υποδεικνύω, συµβουλεύω (επί ίσων), γ) παρακαλώ (επί κατωτέρου προς 

ανώτερο), δ) παρακινώ. 

{επεµπον {ασµενοι τ̀ην [ωφελίαν: οι Κορίνθιοι µε προθυµία έστειλαν βοήθεια στους 

Επιδάµνιους, γιατί µισούσαν τους Κερκυραίους. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο Θουκυδίδης 

χρησιµοποίησε εδώ το ρήµα στον παρατατικό ({επεµπον), ενώ πιο κάτω το ρήµα είναι στον 

αόριστο ( {επεµψαν). Με τον παρατατικό δηλώνεται ότι διαρκεί η αποστολή της βοήθειας και 

δεν έχει φτάσει ακόµα στον προορισµό της. 

τούτων [εγκλήµατα...τ ην [ωφελίαν: µε την αποστολή αυτή της βοήθειας αρχίζει αλυσιδωτή 

σειρά δράσεων και αντιδράσεων, που θα οδηγήσει στο µεγαλύτερο ελληνικό εµφύλιο 

πόλεµο. Ο ανταγωνισµός Κερκυραίων και Κορινθίων και τελικά σε σύγκρουση Αθήνας και 

Σπάρτης και των συµµάχων τους.  

[ Αµπρακιωτ~ων κὰι Λευκαδίων: η Αµπρακία και η Λευκάδα ήταν αποικίες των 

Κορινθίων.  

φρουρούς: κατ’ άλλους εξαρτάται από το {επεµπον και κατ’ άλλους από το [ιέναι 

κελεύοντες. Οι φρουροί ήταν στρατιωτικά σώµατα που διέµεναν συνήθως στην ακρόπολη 

και φρουρούσαν την πόλη.  

[ Απολλωνίαν: η Απολλωνία βρισκόταν κοντά στις εκβολές του Αώου ποταµού. Κατά το 

Θουκυδίδη ήταν αποικία των Κορινθίων, ενώ κατά τον Παυσανία ήταν αποικία των 

Κερκυραίων. 

δέει ΄́́́τ~ων Κερκυραίων µη κωλύωνται ]υπ  α[υτ~ων = δεδιότες µη κωλύωνται ]υπό 

Κερκυραίων:  πήγαν από τη στεριά και όχι από τη θάλασσα, για να µην τους εµποδίσουν οι 

Κερκυραίοι, που διέθεταν ισχυρή ναυτική δύναµη. Ενεργητική σύνταξη µη σφ~ας κωλύωσι. 

Κερκυρα~ιοι δ̀ε ...[εχαλέπαινον:  οι Κερκυραίοι, ενώ στην αρχή αδιαφορούσαν για την 

τύχη της Επιδάµνου, τώρα εξοργίζονται για τη στρατιωτική και οικονοµική παρουσία της 

Κορίνθου σε περιοχή που θεωρούν ότι τους ανήκει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συµφέρον, η 

επιθυµία για δύναµη και τα πολιτικά πάθη δηµιουργούν κλιµάκωση των γεγονότων σε µία 

ασήµαντη περιοχή του ελληνικού χώρου και τελικά φέρνουν Κόρινθο και Κέρκυρα στα 

πρόθυρα του πολέµου. 

]ετέρ?ω στόλ?ω: πρόκειται για 15 άλλα πλοία που στάλθηκαν λίγο αργότερα κι έτσι ο 

συνολικός αριθµός των πλοίων έγινε 40, όπως αναφέρεται παρακάτω στο κείµενο. 
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 ΄́́́[εκέλευον κατ  [επήρειαν δεχεσθαι α[υτούς (τοὺς [ Επιδαµνίους): οι Κερκυραίοι 

παρακινούσαν µε απειλές τους Επιδαµνίους, τους οποίους αγνόησαν τελείως στο κεφάλαιο 

24, να δεχτούν τους εξόριστους αριστοκρατικούς. Έτσι, οι Επιδάµνιοι τώρα 

χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα, για να εκδιωχθούν οι Κορίνθιοι από την περιοχή και την 

πόλη της Επιδάµνου. 

τούς φεύγοντας: δηλ. τους εξόριστους αριστοκρατικούς της Επιδάµνου. 

@ηλθον...[αποδεικνύντες:  οι εξόριστοι αριστοκρατικοί είχαν πάει στην Κέρκυρα, όπου 

έδειξαν τους τάφους των προγόνων τους στο νησί ως απόδειξη της συγγένειάς τους, και 

ζητούσαν να τους βοηθήσουν, προκειµένου να γυρίσουν στην πατρίδα τους. 

[αποδεικνύντες: κατ’ άλλη γραφή [επιδεικνύντες (= δείχνοντας φανερά).  

΄́́́Στρατεύουσιν [επ  α[υτούς...χρήσεσθαι: οι Επιδάµνιοι δε δέχτηκαν κανέναν από τους 

όρους των Κερκυραίων. Γι’ αυτό οι Κερκυραίοι εκστράτευσαν εναντίον τους µε 40 πλοία. 

Μαζί τους είχαν τους εξόριστους Επιδαµνίους και τους Ιλλυριούς, µε τους οποίους είχαν 

συµµαχήσει. Πολιόρκησαν λοιπόν την Επίδαµνο και διακήρυξαν στους κατοίκους ότι όσοι 

φύγουν από την πόλη δεν πρόκειται να πάθουν τίποτε, όσοι όµως µείνουν θα θεωρηθούν 

εχθροί. Οι κινήσεις και οι ενέργειες αυτές των Κερκυραίων δηλώνουν τον τερµατισµό της 

προσπάθειας για ειρηνική διευθέτηση του προβλήµατος της Επιδάµνου. 

ο]ι δ̀ε [ Επιδάµνιοι...στρατεύουσιν:  παρατακτική σύνδεση αντί του [επεί δ̀ε ο]ι [ 

Επιδάµνιοι ο[υδέν α[υτ~ων ]υπήκουσαν, στρατεύουσιν. 

Κὰι...προσλαβόντες: ο και συνδέει το προσλαβόντες  µε το µετά τ~ων φυγάδων. 

Πολεµίοις: πολέµιος συνήθως είναι ο εξωτερικός εχθρός, ενώ [εχθρός είναι ο εσωτερικός 

εχθρός ή ο πολιτικός αντίπαλος. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 27 

 

] Ως ΄ ΄δ  ο[υκ [επείθοντο, ο]ι µὲν Κερκυρα~ιοι ({εστι δ  [ισθµὸς τ`ο χωρίον) 

΄[επολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι δ , ]ως α[υτο~ις [εκ τ~ης [ Επιδάµνου @ηλθον 

{αγγελοι \ότι πολιορκο~υνται, παρεσκευάζοντο στρατείαν, κὰι \αµα [αποικίαν 

[ες τὴν [ Επίδαµνον [εκήρυσσον [επὶ τ~?η {ισ?η καὶ ]οµοί?α τὸν βουλόµενον [ιέναι* ε[ι 

δὲ τις τὸ παραυτίκα µὲν µὴ [εθέλει ξυµπλε~ιν, µετέχειν δὲ βούλεται τ~ης 

[αποικίας, πεντήκοντα δραχµ̀ας καταθέντα Κορινθίας µένειν. @  Ησαν δὲ καὶ 

ο]ι πλέοντες πολλοί κα`ι ο]ι τ[αργύριον καταβάλλοντες. [ Εδεήθησαν δὲ κα`ι τ~ων 

Μεγαρέων ναυσί σφ~ας ξυµπροπέµψαι, ε[ι {αρα κωλύοιντο ]υπό Κερκυραίων 

πλε~ιν* ο]ι δὲ παρεσκευάζοντο α[υτο~ις [οκτώ ναυσί ξυµπλε~ιν, καὶ Παλ~ης 

Κεφαλλήνων τέσσαρσιν. Καὶ [ Επιδαυρίων [εδεήθησαν, ο\ι παρέσχον πέντε, ] 

Ερµιον~ης δὲ µίαν καὶ Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα κα`ι [ Αµπρακι~ωται 

[οκτώ. Θηβαίους δ̀ε χρήµατα ?{ητησαν καὶ Φλειασίους, [ Ηλείους δ̀ε να~υς τε 

κενάς καὶ χρήµατα. Α[υτ~ων δὲ Κορινθίων ν~ηες παρεσκευάζοντο τριάκοντα 

καὶ τρισχίλιοι ]οπλ~ιται. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Επειδή όµως δεν υπάκουαν, οι Κερκυραίοι άρχισαν να πολιορκούν την πόλη (η οχυρή 

αυτή θέση είναι ισθµός) και οι Κορίνθιοι, όταν τους ήρθαν αγγελιαφόροι από την 

Επίδαµνο (λέγοντας) ότι πολιορκούνται, άρχισαν προετοιµασίες για εκστρατεία και 

συγχρόνως ανακοίνωναν την αποστολή αποίκων στην Επίδαµνο µε ισότητα 

πολιτικών δικαιωµάτων για όποιον ήθελε να πάει* αν όµως κάποιος δε θέλει βέβαια 

να µετέχει στην εκστρατεία αµέσως, επιθυµεί όµως να µετέχει στην αποικία, 

(διακήρυσσαν ότι) µπορούσε να µείνει (:να περιµένει), αφού καταβάλει πενήντα 

κορινθιακές δραχµές. Πράγµατι ήταν πολλοί αυτοί που µετείχαν στην εκστρατεία και 

αυτοί που κατέθεταν τα χρήµατα. Ζήτησαν ακόµη και από τους Μεγαρείς να τους 

συνοδεύσουν µε πλοία, αν τυχόν (: µήπως τυχόν) εµποδίζονταν στον πλου από τους 

Κερκυραίους (: αν τυχόν οι Κερκυραίοι τους εµπόδιζαν να πλεύσουν)* αυτοί λοιπόν 

ετοιµάζονταν να ξεκινήσουν (: να πλεύσουν) µαζί τους µε οκτώ πλοία, και οι 

Κεφαλλονίτες Παλείς µε τέσσερα. Ζήτησαν βοήθεια και από τους Επιδαυρίους, που 

τους έδωσαν πέντε (πλοία), οι  Ερµιονείς ένα (πλοίο) και οι κάτοικοι της Τροιζήνας 
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δύο, οι Λευκάδιοι δέκα και οι Αµπρακιώτες οκτώ. Από τους Θηβαίους όµως και τους 

Φλειασίους ζήτησαν χρήµατα, ενώ από τους Ηλείους πλοία χωρίς πληρώµατα και 

χρήµατα. Ετοιµάζονταν βέβαια τριάντα πλοία και τρεις χιλιάδες στρατιώτες από τους 

ίδιους τους Κορινθίους.       

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πείθοµαι - [επειθόµην - πείσοµαι, πεισθήσοµαι - [επιθόµην, [επείσθην - 

πέπεισµαι & πέποιθα - [επεπείσµην & [επεποίθειν. 

{  Ερχοµαι - ?@ηα & ?{ηειν - ε@ιµι - @ηλθον - [ελήλυθα - [εληλύθειν 

Παρασκευάζοµαι - παρεσκευαζόµην - παρασκευάσοµαι, 

παρασκευασθήσοµαι - παρεσκευασάµην, παρεσκευάσθην - παρεσκεύασµαι 

- παρεσκευάσµην 

Κηρύσσω ή κηρύττω - [εκήρυσσον - κηρύξω - [εκήρυξα - κεκήρυχα 

[εθέλω & θέλω - {ηθελον & {εθελον - [εθελήσω & θελήσω - [ηθέλησα & [εθέλησα - 

[ηθέληκα - [ηθελήκειν 

Ξυµπλέω - ξυνέπλεον - ξυµπλεύσοµαι & ξυµπλευσο~υµαι - ξυνέπλευσα - 

ξυµπέπλευκα - ξυνεπεπλεύκειν 

∆εόµαι - [εδεόµην - δεήσοµαι, δεηθήσοµαι - [εδεήθην - δεδέηµαι 

 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  [επείθοντο, παρεσκευάζοντο, [εδεήθησαν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των 

τύπων. 

2.  πολλοί, ναυσί: Nα κλιθούν και στους δύο αριθµούς. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Να εξετάσετε: α) Με ποιους όρους οργανώνουν οι Κορίνθιοι την αποστολή στην 

Επίδαµνο. β) Από ποιες πόλεις και περιοχές ζητούν πλοία για να συνοδεύσουν 

τους αποίκους. γ) Το λόγο που οι Κορίνθιοι χρειάζονται τα πλοία (να βρείτε στο 

κείµενο την πρόταση που εκφράζει αυτόν το λόγο). 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Χρησιµοποιώντας λέξεις του κειµένου να µεταφέρετε στην α.ε. τις προτάσεις: α) Η 

πόλη πολιορκείται από τους Κερκυραίους β) Οι Κορίνθιοι ετοίµασαν εκστρατεία 

µε πολλά πλοία, οπλίτες και χρήµατα.   
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                           ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 27 

 

o[υκ [επείθοντο: δηλαδή οι Επιδάµνιοι. Οι Επιδάµνιοι αρνήθηκαν να συµµορφωθούν στις 

υποδείξεις και τους όρους των Κερκυραίων. 

[ισθµός: λαιµός γης  µεταξύ δύο θαλασσών, στενή διάβαση 

χωρίον: οχυρή τοποθεσία, οχυρή θέση, οχύρωµα  

{εστι δ̀ε [ισθµός τὸ χωρίον: το ότι η τοποθεσία είναι ισθµός εξηγεί την ευκολία της 

πολιορκίας  

[επολιόρκουν: αποπειρατικός παρατατικός (= [επειρ~ωντο πολιορκε~ιν)  

\ότι πολιορκο~υνται: δηλαδή οι Επιδάµνιοι. Η πρόταση αυτή εξαρτάται από την ενν. µετοχή 

λέγοντες.   

παρεσκευάζοντο στρατείαν: το παρεσκευάζοντο (= παρεσκεύαζον \εαυτο~ις) είναι µέσο 

ρήµα ωφελείας.  

κὰι \αµα...[ιέναι: οι Κορίνθιοι προετοίµαζαν εκστρατεία και ταυτόχρονα ανακοίνωναν την 

αποστολή αποίκων στην Επίδαµνο µε ισότητα πολιτικών δικαιωµάτων για όποιον ήθελε να 

πάει. Αυτό σήµαινε ότι οι νέοι άποικοι θα είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους παλαιούς. 

[επί τ?~?η {ισ?η καὶ ]οµοί?α (ενν. µοίρ?α) =[επί δικαίοις {ισοις καὶ ]οµοίοις (προς τα δίκαια των 

Επιδαµνίων). 

ε[ι δὲ τις µ̀η [εθέλει ξυµπλε~ιν...µένειν: η συµµετοχή στον αποικισµό της Επιδάµνου ήταν 

προαιρετική. Αυτό σήµαινε ότι οι Κορίνθιοι αναγνώριζαν τις δυσκολίες που είχε το 

εγχείρηµα αυτό. Τα προφανή εµπόδια για τον αποικισµό αυτό ήταν τα εξής: α) η επικίνδυνη 

κατάσταση στην Επίδαµνο, που ήδη πολιορκείται, β) η µεγάλη απόσταση που έπρεπε να 

διανυθεί από την περιοχή της Κορίνθου µέχρι την Επίδαµνο και γ) η πιθανή παρεµπόδιση του 

πλου από το ισχυρό ναυτικό των Κερκυραίων. Τα εµπόδια αυτά δηµιουργούσαν απροθυµία 

συµµετοχής αποίκων στην αποστολή. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες µόνο οι ριψοκίνδυνοι 

µπορούσαν στην πρώτη φάση να ξεκινήσουν για την Επίδαµνο. 

 Οι διστακτικοί, που ήθελαν όµως να θεωρούνται µέλη της αποικίας, θα µπορούσαν 

να πάνε αργότερα στην Επίδµανο, αφού θα εξασφάλιζαν τη ιέση του αποίκου µε την άµεση 

καταβολή ορισµένου χρηµατικού ποσού. 

δραχµάς Κορινθίας: η κορινθιακή δραχµή είχε την ίδια αξία µε τη δραχµή της Αίγινας και 

ισοδυναµούσε µε δέκα οβολούς, ενώ η αττική µε έξι.  

@ησαν κὰι  ο]ι πλέοντες πολλοί κὰι ο]ι τ[αργύριον καταβάλλοντες: øõ÷ïëïãçìÝíïò êáé 

óùóôüò Þôáí ï äéá÷ùñéóìüò ôùí áðïßêùí óå äýï êáôçãïñßåò: στους ριψοκίνδυνους, που 

δήλωσαν άµεση συµµετοχή στον αποικισµό, και στους διστακτικούς, που ήθελαν να πάνε 

στην Επίδαµνο σε µία δεύτερη φάση, όταν η όλη πολιτική κατάσταση θα έχει εξοµαλυνθεί. 
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Με την καταβολή χρηµάτων ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υπαναχώρησης των διστακτικών 

να εγκατασταθούν ως άποικοι στην Επίδαµνο και παράλληλα εξασφαλίζονται τα απαραίτητα 

οικονοµικά µέσα για τη στρατιωτική αποστολή. 

[εδεήθησαν δ̀ε κὰι τ~ων Μεγαρέων....πλε~ιν: είναι προφανές ότι οι Κορίνθιοι είχαν πολλούς 

φίλους και συµµάχους. Ζήτησαν λοιπόν από τους Μεγαρείς να συνοδεύσουν την αποστολή 

µε πλοία. 

ο]ι δὲ...[οκτώ ναυσί ξυµπλε~ιν: τα Μέγαρα ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα των Κορινθίων και 

ετοίµασαν για το σκοπό αυτό οκτώ πλοία.  

Παλ~ης ...τέσσαρσιν: Παλ~ης (= Παλε~ις) είναι οι κάτοικοι της Πάλης, που ήταν πόλη της 

Κεφαλλονιάς. Οι Παλείς έστειλαν τέσσερα πλοία. 

[ Επιδαυρίων [εδεήθησαν...πέντε: από την Επίδαυρο της Αργολίδας στάλθηκαν πέντε 

πλοία. 

] Ερµιον~ης δ̀ε µίαν κὰι Τροιζήνιοι δύο: από την Ερµιόνη της Αργολίδας στάλθηκε ένα 

πλοίο και από την Τροιζήνα της Αργολίδας δύο. 

Θηβαίους...Φλειασίους: από τους Θηβαίους και τους Φλειασίους ζήτησαν οι Κορίνθιοι 

µόνο χρήµατα. Φλειάσιοι ήταν οι κάτοικοι του Φλειούντα στην Ηλεία. 

[ Ηλείους δ̀ε να~υς τε κενάς κὰι χρήµατα: δεν είναι γνωστό γιατί από τους Ηλείους οι 

Κορίνθοι ζήτησαν να~υς κενάς (ενν. ανδρων) και όχι να~υς πλήρεις. 

Κὰι τ~ων Μεγαρέων ...να~υς Τε κενάς κὰι χρήµατα: η πρόθυµη ανταπόκριση πολλών 

πόλεων στην παράκληση των Κορινθίων για βοήθεια δείχνει: α) την αποτελεσµατικότητα της 

διπλωµατίας της Κορίνθου, β) τη σηµασία της γεωγραφικής θέσης της Επιδάµνου, γ) τις 

δυνατότητες ανάπτυξης του πελοποννησιακού εµπορίου µετά την αποξένωση της Επιδάµνου 

από την Κέρκυρα και δ) την αποτυχία της αποµονωτικής πολιτικής της Κέρκυρας. 

τρισχίλιοι [οπλ~ιται: ορισµένοι ερµηνευτές δέχονται ότι σε 30 κορινθιακά πλοία της 

εποχής εκείνης µόνο 800 οπλίτες µπορούσαν να υπάρχουν και όχι 3.000. ∆ιορθώνουν 

µάλιστα το χωρίο ως εξής: τριάκοντα κὰι τρε~ις καὶ χίλιοι ]οπλ~ιται. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 28 

[ Επειδή δὲ [επύθοντο ο]ι Κερκυρα~ιοι τὴν παρασκευήν, [ελθόντες [ες 

Κόρινθον µετ̀α Λακεδαιµονίων καὶ Σικυωνίων πρέσβεων, ο\υς παρέλαβον, 

[εκέλευον Κορινθίους τοὺς [εν [ Επιδάµν?ω φρουρούς τε καὶ ο[ικήτορας 

[απάγειν, ]ως ο[υ µετὸν α[υτο~ις [ Επιδάµνου. Ε[ι δὲ τι [αντιποιο~υνται, δίκας 

{ηθελον δο~υναι [εν Πελοποννήσ?ω παρὰ πόλεσιν α#ις {αν [α;µφότεροι ξυµβ~ωσιν* 

΄]οποτέρων δ  {αν δικασθ~?η ε@ιναι τὴν [αποικίαν, τούτους κρατε~ιν. {  Ηθελον δὲ 

καὶ τ~?ω [εν ∆ελφο~ις µαντεί?ω [επιτρέψαι. Πόλεµον δὲ ο[υκ ε{ιων ποιε~ιν* ε[ι δὲ µή, 

καὶ α[υτοὶ [αναγκασθήσεσθαι {εφασαν, [εκείνων βιαζοµένων, φίλους 

ποιε~ισθαι ο\υς ο[υ βούλονται ]ετέρους τ~ων ν~υν {οντων µ~αλλον [ωφελίας \ενεκα. 

Ο]ι δὲ Κορίνθιοι [απεκρίναντο α[υτο~ις, {ην τ`ας τε να~υς καὶ τοὺς βαρβάρους 

΄[από [ Επιδάµνου [απαγάγωσι, βουλεύσεσθαι* πρότερον δ  ο[υ καλ~ως {εχειν 

τοὺς µ̀εν πολιορκε~ισθαι, α[υτούς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυρα~ιοι δὲ [αντέλεγον, 

{ην καὶ [εκε~ινοι τοὺς [εν [ Επιδάµν?ω [απαγάγωσι, ποιήσειν τα~υτα* ]ετο~ιµοι δὲ 

ε@ιναι καὶ \ώστε [αµφοτέρους µένειν κατά χώραν, σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι \εως 

{αν ]η δίκη γένηται. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Όταν λοιπόν οι Κερκυραίοι πληροφορήθηκαν την προετοιµασία, αφού ήρθαν στην 

Κόρινθο µε Λακεδαιµόνιους και Σικυωνίους πρέσβεις, τους οποίους πήραν µαζί τους, 

απαιτούσαν από τους Κορινθίους (:συνιστούσαν στους Κορινθίους) να αποσύρουν (: 

να ανακαλέσουν στην πατρίδα) τη φρουρά και τους αποίκους από την Επίδαµνο, γιατί 

τάχα δεν είχαν αυτοί κανένα δικαίωµα επέµβασης στην Επίδαµνο. Αν όµως 

διεκδικούν κάτι (: αν προβάλλουν κάποια δικαιώµατα), δέχονταν (:ήταν πρόθυµοι) να 

δεχτούν διαιτησία (:να δικαστούν) στην Πελοπόννησο από πόλεις για τις οποίες θα 

συµφωνούσαν και οι δύο* και σ’ όποιον από τους δύο επιδικαστεί (:οριστεί µε 

δικαστική απόφαση) η αποικία (:να είναι η αποικία), αυτός να την κρατά (: να την 

έχει). ∆έχονταν ακόµη να αφήσουν την υπόθεση στην κρίση (:διαιτησία) του 

µαντείου των ∆ελφών. Όµως πόλεµο δεν άφηναν (:δεν ήθελαν) να κάνουν* 

διαφορετικά (:σε αντίθετη περίπτωση), είπαν ότι και αυτοί θα αναγκαστούν, κάτω 

από την πίεση της ανάγκης (:όταν εκείνοι τους πιέζουν), να κάνουν φίλους (: να 

συµµαχήσουν µε) άλλους από εκείνους που έχουν τώρα, τους οποίους δε θέλουν (: δε 
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θα ήθελαν) για να προστατέψουν τα συµφέροντά τους. Οι Κορίνθιοι τότε τους 

απάντησαν ότι θα σκεφθούν την πρότασή τους, αν (οι Κερκυραίοι) αποσύρουν (: 

αποµακρύνουν) και τα πλοία και τους βαρβάρους από την Επίδαµνο* πριν όµως 

(γίνει αυτό απάντησαν ότι) δε θα ήταν σωστό εκείνοι (:οι Επιδάµνιοι) να 

πολιορκούνται, ενώ αυτοί να δικάζονται. Σε απάντηση οι Κερκυραίοι έλεγαν ότι θα 

κάνουν αυτά, αν αποµακρύνουν (:αποσύρουν) και εκείνοι τους δικούς τους που 

βρίσκονταν στην Επίδαµνο* και (έλεγαν) ότι είναι πρόθυµοι (να δεχτούν διαιτησία) 

και µε τον όρο να µείνουν και οι δυο στις θέσεις που είχαν ως τότε, και να κάνουν 

ανακωχή (:να αναστείλουν τις εχθροπραξίες) µέχρι που να τελειώσει η διαιτησία. 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πυνθάνοµαι- [επυνθανόµην- πεύσοµαι- [επυθόµην- πέπυσµαι- [επεπύσµην. 

Παραλαµβάνω- παρελάµβανον - παραλήψοµαι - παρέλαβον - παρείληφα - 

παρειλήφειν. 

[ Απάγω - [απ~ηγον - [απάξω - [απήγαγον - [απ~ηχα και [απαγήοχα - [απήχειν και 

[απαγηόχειν. 

Ξυµβαίνω - ξυνέβαινον - ξυµβήσοµαι - ξυνέβην -ξυµβέβηκα - ξυνεβεβήκειν. 

∆ικάζοµαι - [εδικαζόµην - δικάσοµαι, δικασθήσοµαι - [εδικασάµην, 

[εδικάσθην - δεδίκασµαι - [εδεδικάσµην 

[ Επιτρέπω - [επέτρεπον - [επιτρέψω - [επέτρεψα - [επιτέτροφα 

[ Εάω-~ω- ε{ιων - [εάσω - ε{ιασα - ε{ιακα 

[Αποκρίνοµαι - [απεκρινόµην - [αποκρινο~υµαι, [αποκριθήσοµαι-[απεκρινάµην, 

[απεκρίθην - [αποκέκριµαι - [απεκεκρίµην. 

Πολιορκέοµαι -ο~υµαι - [επολιορκούµην - πολιορκήσοµαι, πολιορκηθήσοµαι 

- [επολιορκησάµην, [επολιορκήθην - πεπολιόρκηµαι. 

Μένω - {εµενον - µεν~ω - {εµεινα - µεµένηκα - [εµεµενήκειν 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  µένειν, δικασθ~?η, [απαγάγωσι: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Στο κεφ. 28, 1-3 περιγράφονται οι ενέργειες των Κερκυραίων, όταν 

πληροφορήθηκαν την «παρασκευήν» των Κορινθίων. Στο κεφ. 28, 4-5 δίνεται η 

απάντηση των Κορινθίων. Με βάση το κείµενο και τα σχόλια να εξηγήσετε για 

ποιο ακριβώς ζήτηµα ερίζουν Κορίνθιοι και Κερκυραίοι. 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 
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1. Να βρείτε τα συνώνυµα και τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων:κελεύω, [εθέλω, 

φηµί, φίλος 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 28 

 

[επειδή δὲ [επύθοντο...α[υτο~ις [ Επιδάµνου: οι Κερκυραίοι ανησύχησαν από τις πολεµικές 

προετοιµασίες των Κορινθίων και απέστειλαν πρέσβεις στην Κόρινθο, για να τους ζητήσουν 

να αποσύρουν τη φρουρά και τους αποίκους από την Επίδαµνο µε τη βασική δικαιολογία ότι 

οι Κορίνθιοι δεν είχαν κανένα δικαίωµα επέµβασης. Πήραν µάλιστα µαζί τους και πρέσβεις 

από τη Σπάρτη και τη Σικυώνα, γιατί πίστευαν ότι οι πρέσβεις των φιλικών αυτών προς την 

Κόρινθο πόλεων θα µπορούσαν να την αποτρέψουν από ενέργειες που θα οδηγούσαν σε 

διεύρυνση των εµπλεκόµενων στη διαµάχη περιοχών. 

Ε[ι δ̀ε τι [αντιποιο~υνται...τούτους κρατε~ιν: σε περίπτωση που οι Κορίνθιοι πρόβαλλαν 

κάποια δικαιώµατα επί της Επιδάµνου, οι Κερκυραίοι ήταν πρόθυµοι να παραπέµψουν το 

ζήτηµα σε διαιτησία στην Πελοπόννησο και µάλιστα σε πόλεις για τις οποίες και οι δύο θα 

συµρφωνούσαν. ∆έχονταν λοιπόν την Επίδµανο να την έχει εκείνος στον οποίο θα 

επιδικαζόταν µε δικαστική απόφαση. 

Μετόν: µέτεστί µοί τινος =µετουσία [εστί µοί τινος = µετέχω σε κάτι, λαµβάνω ή έχω 

µέρος σε κάτι, έχω δικαίωµα σε κάτι 

τούτους κρατε~ιν: ενν. {ελεγον τούτους κρατε~ιν ταύτης  

τ~?ω  [εν ∆ελφο~ις µαντεί?ω:  το µαντείο των ∆ελφών ήταν αφιερωµένο στο θεό Απόλλωνα. 

Συχνά οι χρησµοί του θεού ήταν διφορούµενοι. Το µαντείο αυτό απέκτησε µεγάλη φήµη και 

συχνά πήγαιναν να το συµβουλευτούν όχι µόνο Ελληνες, αλλά και ξένοι. 

Πόλεµον ποιε~ιν: το πόλεµον ποι~ων σηµαίνει γίνοµαι αίτιος πολέµου, ενώ το πόλεµον 

ποιο~υµαι σηµαίνει πολεµώ. 

{ηθελον...ο[υκ ε{ιων ποιε~ιν: η εσπευσµένη αποστολή πρεσβείας στην Κόρινθο υπογραµµίζει 

τη µεγάλη ανησυχία των Κερκυραίων από την εκστρατεία που ετοίµαζαν οι Κορίνθιοι. 

Εξάλλου, η εµφαντική επανάληψη του τύπου {ηθελον υποδηλώνει την επιθυµία τους να λυθεί 

ειρηνικά η διαφορά τους µε την Κόρινθο. Την ειρηνική διευθέτηση του θέµατος φαίνεται ότι 

προτιµούσε και η Σπάρτη. 

κὰι α[υτοί ...[ωφελίας \ενεκα: το πιο ισχυρό επιχείρηµα των Κερκυραίων ήταν ότι σε 

περίπτωση που δε διευθετούνταν το ζήτηµα ειρηνικά, τότε θα αναγκάζονταν, για να 

προστατέψουν τα συµφέροντά τους, να συµµαχήσουν µε άλλους που δε θα ήθελαν. Αυτό 

ήταν µια έµµεση απειλή, που αποσκοπούσε στην άσκηση πίεσης όχι µόνο στην Κόρινθο, 
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αλλά και στους συµµάχους της, αφού η προσέγγιση Κέρκυρας - Αθήνας θα σήµαινε για την 

Κόρινθο απώλεια ισχυρού στρατιωτικού και οικονοµικού παράγοντα, µε στρατηγική θέση για 

το δυτικό εµπόριο της συµµαχίας, προς όφελος των Αθηναίων. 

 Η απειλή αυτή των Κερκυραίων ως διπλωµατική ενέργεια δεν είχε το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα, γιατί η συντηρητική Σπάρτη σαφώς προτιµούσε τη συµµαχία της εξίσου 

ισχυρής και γειτονικής Κορίνθου από την αβέβαια συµµαχία της µακρινής Κέρκυρας. 

ο\υς ο[υ βούλονται: εννοεί τους Αθηναίους. Οι Κερκυραίοι, επειδή ήταν Αιολείς και 

∆ωριείς, δεν ήθελαν να καταφύγουν στους Αθηναίους, που ήταν Ίωνες. 

Ο]ι δ̀ε Κορίνθιοι ... δικάζεσθαι: η περίπτωση της Επιδάµνου παρουσιάζεται για την 

Κόρινθο ως µια ευκαιρία για απόκτηση πολιτικών και οικονοµικών κερδών. Συνεπώς, µια 

εύκολη συνθηκολόγηση µε τους Κερκυραίους θα ήταν µειωτική για το κύρος της Κορίνθου, 

ύστερα µάλιστα από τη διακήρυξη για νέα αποστολή αποίκων και την ετοιµασία εκστρατείας 

στην Επίδαµνο. Απάντησαν λοιπόν στους πρέσβεις της Κέρκυρας ότι θα σκεφθούν την 

πρότασή τους, αφού προηγουµένως αποσύρουν και εκείνοι το στόλο τους από την Επίδαµνο. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η όλη αφήγηση γίνεται σε γρήγορο ρυθµό (: Κερκυραίοι - Κορίνθιοι, 

πρόταση - αντιπρόταση).  

Τὸυς µέν πολιορκε~ισθαι: δηλαδή τους Επιδαµνίους  

Κερκυρα~ιοι...γένηται:  
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 29 

 

         Κορίνθιοι δὲ ο[υδ`εν τούτων ]υπήκο ΄υον, [αλλ  [επειδή πλὴρεις α[υτο~ις @ησαν 

α]ι ν~ηες κα`ι ο]ι ξύµµαχοι παρ~ησαν, προπέµψαντες κήρυκα πρότερον πόλεµον 

προερο~υντα Κερκυραίοις, {αραντες ]εβδοµήκοντα ναυσί καὶ πέντε δισχιλίοις 

τε ]οπλίταις {επλεον [επί τὴν [ Επίδαµνον Κερκυραίοις [εναντία πολεµήσοντες˙  

[εστρατήγει δὲ τ~ων µ`εν νε~ων [ Αριστεύς ]ο Πελλίχου κὰι Καλλικράτης ]ο 

Καλλίου καὶ Τιµάνωρ ]ο Τιµάνθους, το~υ δὲ πεζο~υ [ Αρχέτιµός τε ]ο Ε[υρυτίµου 

΄καὶ [ Ισαρχίδας ]ο [ Ισάρχου. [ Επειδή δ  [εγένοντο [εν [ Ακτί?ω τ~ης [ Ανακτορίας 

γ~ης, ο#υ τὸ ]ιερόν το~υ [ Απόλλωνός [εστιν, [επί τ~?ω στόµατι το~υ [ Αµπρακικο~υ 

κόλπου, ο]ι Κερκυρα~ιοι κήρυκά τε προύπεµψαν α[υτο~ις [εν [ακατί?ω [απερο~υντα 

µή πλε~ιν [επί σφ~ας κα`ι τὰς να~υς \αµα [επλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαὶας 

\ώστε πλωίµους ε@ιναι καὶ τὰς {αλλας [επισκευάσαντες. ] Ως δὲ ]ο κ~ηρύξ τε 

[απήγγειλεν ο[υδέν ε[ιρηνα~ιον παρά τ~ων Κορινθίων καὶ α]ι ν~ηες α[υτο~ις 

[επεπλήρωντο ο@υσαι [ογδοήκοντα (τεσσαράκοντα γ̀αρ [ Επίδαµνον 

[επολιόρκουν), [ανταναγαγόµενοι κὰι παραταξάµενοι [εναυµάχησαν˙  καὶ 

[ενίκησαν ο]ι Κερκυρα~ιοι παρὰ πολύ κὰι να~υς πέντε κὰι δέκα διέφθειραν 

τ~ων Κορινθίων. Τ~?η δὲ α[υτ~?η ]ηµέρ?α α[υτο~ις ξυνέβη κὰι τοὺς τὴν [ Επίδαµνον 

πολιορκο~υντας παραστήσασθαι ]οµολογί?α \ώστε τοὺς µὲν [επήλυδας 

[αποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας {εχειν \εως {αν {άλλο τι δόξ?η. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Οι Κορίνθιοι όµως τίποτε από αυτά δεν αποδέχτηκαν, αλλά, όταν τα πλοία 

ετοιµάστηκαν γι’ αυτούς και οι σύµµαχοι ήταν παρόντες, αφού έστειλαν µπροστά  

 

κήρυκα για να κηρύξει πρωτύτερα πόλεµο κατά των Κερκυραίων, αφού απέπλευσαν 

µε εβδοµήντα πέντε πλοία και µε δύο χιλιάδες οπλίτες, έπλεαν (:κατευθύνονταν από 

τη θάλασσα) στην Επίδαµνο, για να πολεµήσουν εναντίον των Κερκυραίων˙  και 

αρχηγοί του στόλου ήταν ο Αριστέας, ο γιος του Πελλίχου, και ο Καλλικράτης, ο γιος 

του Καλλία, και ο Τιµάνωρ, ο γιος του Τιµάνθη, και στο πεζικό (αρχηγοί ήταν) ο 

Αρχέτιµος, ο γιος του Ευρυτίµου, και ο Ισαρχίδας, ο γιος του Ισάρχου. Και όταν 
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έφτασαν στο Άκτιο, που είναι στην περιοχή του Ανακτορίου, όπου βρίσκεται ο ναός 

του Απόλλωνα, στην είσοδο του Αµβρακικού κόλπου, οι Κερκυραίοι τούς έστειλαν 

µπροστά κήρυκα µε µια µικρή βάρκα για να τους αποτρέψει από το να πλεύσουν 

εναντίον τους και συνάµα επάνδρωναν τα πλοία, αφού ενίσχυσαν µε δοκάρια τα 

καταστρώµατα των παλαιών πλοίων, ώστε να είναι κατάλληλα για θαλάσσιο ταξίδι, 

και (αφού) επισκεύασαν τα άλλα. Και όταν ο κήρυκας γύρισε και δεν έφερε καµιά 

φιλειρηνική απάντηση από τη µεριά των Κορινθίων και τα πλοία, που ήταν ογδόντα, 

είχαν επανδρωθεί απ’ αυτούς (γιατί σαράντα πλοία πολιορκούσαν την Επίδαµνο), 

αφού και αυτοί ανοίχθηκαν στο πέλαγος (για να συναντήσουν τα εχθρικά πλοία) και 

(αφού) παρατάχθηκαν, ναυµάχησαν ˙  και οι Κερκυραίοι νίκησαν εµφανώς (: 

πέτυχαν πολύ µεγάλη νίκη) και βούλιαξαν (: κατέστρεψαν) δεκαπέντε πλοία των 

Κορινθίων. Και την ίδια ηµέρα συνέβη σ’ αυτούς και αυτοί (: οι Κερκυραίοι) που 

πολιορκούσαν την Επίδαµνο να καταφέρουν να παραδοθεί σ’ αυτούς (η πόλη) µε 

συµφωνία µε τον όρο να πουληθούν ως δούλοι οι ξένοι, ενώ οι Κορίνθιοι να 

κρατηθούν φυλακισµένοι, µέχρις ότου πάρουν κάποια άλλη απόφαση γι’ αυτούς. 

 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Πάρειµι - παρ~η & παρ~ην - παρέσοµαι - παρεγενόµην - παραγέγονα - 

παρεγεγόνειν 

Πληρόω-~ω - [επλήρουν - πληρώσω - [επλήρωσα - πεπλήρωκα 

Ζεύγνυµι & ζευγνύω - [εζεύγνυν & [εζεύγνυον - ζεύξω - {εζευξα 

[ Επισκευάζω - [επεσκεύαζον - [επισκευάσω - [επεσκεύασα - [επεσκεύακα 

[ Απαγγέλλω - [απήγγελλον - [απαγγελ~ω - [απήγγειλα - [απήγγελκα - 

[απηγγέλκειν 

Πληρόοµαι - ο~υµαι - [επληρούµην - πληρώσοµαι, πληρωθήσοµαι -

[επληρωσάµην - [επληρώθην - πεπλήρωµαι - [επεπληρώµην 

 

Ναυµαχέω-~ω - [εναυµάχουν - ναυµαχήσω - [εναυµάχησα - νεναυµάχηκα 

∆ιαφθείρω - διέφθειρον - διαφθερ~ω - διέφθειρα - διέφθαρκα - διεφθάρκειν 

[ Αποδίδοµαι - [απεδιδόµην - [αποδώσοµαι, [αποδοθήσοµαι - [απεδόµην, 

[απεδόθην - [αποδέδοµαι - άπεδεδόµην 

∆έω-~ω - {εδουν - δήσω - {εδησα - δέδεκα - [εδεδέκειν 
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Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  [εναυµάχησαν, διέφθειραν, [επολιόρκουν, [επλήρουν: Να αντικατασταθούν 

χρονικά οι παρακάτω τύποι. 

2.  πλήρεις ν~ηες, [επήλυδας: Να κλιθούν. 

 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Χρησιµοποιώντας φράσεις και προτάσεις του κειµένου να καταγράψετε: α) την 

πρώτη ενέργεια των Κορινθίων, µετά την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων µε την 

Κέρκυρα, β) τις ενέργειες των Κερκυραίων. 

 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  {αραντες (α{ιρω = υψώνω στον αέρα): να βρείτε τις ή τη σηµασία των παρακάτω, 

οµόρριζων του ρήµατος α{ιρω, λέξεων και να σχηµατίσετε προτάσεις µε αυτές: 

{αρδην 

µετέωρος 

α[ιώρα 

{αρσις (άρση)  

{επαρσις (έπαρση) 

{εξαρσις (έξαρση) 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 29 

 

πλήρεις ν~ηες: αντώνυµο του κεναί ν~ηες  

προπέµψαντες πρότερον: το προρρηµατικό πρό στο προπέµψαντες δεν έχει χρονική αλλά 

τοπική σηµασία. Συνεπώς, στη φράση προπέµψαντες πρότερον δεν υπάρχει το φαινόµενο 

του πλεονασµού.  

Προπέµψαντες κήρυκα πρότερον πόλεµον προερο~υντα:  µε το σχήµα της παρήχησης 

που υπάρχει εδώ οι έννοιες δηλώνονται εντονότερα και σαφέστερα. Οι Κορίνθιοι απέρριψαν 

όλες τις προτάσεις των Κερκυραίων και, όταν είχαν τελειώσει όλες οι πολεµικές τους 

προετοιµασίες, έστειλαν µπροστά κήρυκα για να προαναγγείλει τον πόλεµο κατά των 

Κερκυραίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Θουκυδίδης υπογραµµίζει την αποφασιστική 

συµβολή των ανθρώπινων ενεργειών στη δηµιουργία της ιστορίας, χωρίς να εξετάζει αν οι 

ενέργειες της µιας ή της άλλης πλευράς είναι περισσότερο ή λιγότερο δικαιολογηµένες. 

{αραντες...πολεµήσοντες: οι Κορίνθιοι κατευθύνονταν προς την Επίδαµνο µε 75 πλοία και 

2.000 οπλίτες για να πολεµήσουν εναντίον των Κερκυραίων. Αυτό έγινε την άνοιξη του 434 

π.Χ. 

]εβδοµήκοντα κὰι πέντε: αξίζει να παρατηρηθεί ότι στον αριθµό αυτό προτάσσονται οι 

δεκάδες ( ]εβδοµήκοντα) και ακολουθούν οι µονάδες (καὶ πέντε), ενώ η συνήθης πρακτική 

ήταν να προτάσσεται ο µικρότερος αριθµός και να επιτάσσεται ο µεγαλύτερος µε το καί προ 

αυτού. Ακόµη, από τον αριθµό αυτό των πλοίων, γίνεται σαφές ότι οι Ηλείοι έδωσαν στους 

Κορινθίους 7 πλοία, αφού το σύνολο των συγκεντρωθέντων πλοίων στο κεφ. 27 ήταν 68. 

[εναντία: έχει επιρρηµατική σηµασία, όπως το ]οµο~ια του κεφ. 25. 

[εν [ Ακτί?ω: το Άκτιο είναι ακρωτήριο στην είσοδο του Αµβρακικού κόλπου. Ήταν το σηµείο 

συνάντησης µε τα πλοία των Κεφαλλήνων, των Λευκαδίων και των Αµπρακιωτών.  

[απερο~υντα µη πλε~ιν [επί σφ~ας: το µή µε τελικό απαρέµφατο κατόπιν του [απερο~υντα 

φαίνεται περιττό και πλεονάζον. Οι Κερκυραίοι λοιπόν έστειλαν µπροστά κήρυκα µε µια 

µικρή βάρκα για να τους αποτρέψει από το να πλεύσουν εναντίον τους.   

ο#υσαι [ογδοήκοντα: από τα 120 πλοία των Κερκυραίων τα 40 πολιορκούσαν την Επίδαµνο 

και τα υπόλοιπα 80 ανοίχθηκαν στο πέλαγος για να συναντήσουν τα εχθρικά πλοία 

κὰι παραταξάµενοι [εναυµάχησαν κὰι [ενίκησαν ο]ι Κερκυρα~ιοι: η ναυµαχία και το 

αποτέλεσµά της δίνονται µε θαυµαστή οικονοµία λόγου.  

Πάρα πολύ: óöüäñá, äéáöåñüíôùò: η έκφραση πάρα πολύ χρησιµοποιείται µε λέξεις που 

ενέχουν την έννοια σύγκρισης. Η νίκη λοιπόν των Κερκυραίων ήταν εµφανής και 

αδιαµφισβήτητη. 
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τούς [επήλυδας: επήλυδες εδώ είναι οι νέοι άποικοι, οι ξένοι, που από διάφορα µέρη 

στάλθηκαν στην Επίδαµνο από τους Κορινθίους. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 30 

Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν ο]ι Κερκυρα~ιοι τροπα~ιον στήσαντες [επί τ~?η Λευκίµµ?η 

τ~ης Κερκυραίας [ακρωτηρί?ω τοὺς µ̀εν {αλλους ο\υς {ελαβον α[ιχµαλώτους 

[απέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες ε@ιχον.      

\  Υστερον δὲ, [επειδή ο]ι Κορίνθιοι καὶ ο]ι ξύµµαχοι ]ησσηµένοι τα~ις ναυσίν 

΄ ΄[ανεχώρησαν [επ  ο{ικου, τ~ης θαλάσσης ]απάσης [εκράτουν τ~ης κατ  [εκε~ινα τὰ 

χωρία ο]ι Κερκυρα~ιοι, καὶ πλεύσαντες [ες Λευκάδα τὴν Κορινθίων [αποικίαν 

τ~ης γ~ης {ετεµον κὰι Κυλλήνην τ̀ο [ Ηλείων [επίνειον [ενέπρησαν, \ότι να~υς καὶ 

χρήµατα παρέσχον Κορινθίοις. Το~υ τε χρόνου τὸν πλε~ιστον µετὰ τὴν 

ναυµαχίαν [επεκράτουν τ~ης θαλάσσης κὰι τοὺς τ~ων Κορινθίων ξυµµάχους 

[επιπλέοντες {εφθειρον, µέχρι ο#υ Κορίνθιοι περιιόντι τ~?ω θέρει πέµψαντες 

να~υς καὶ στρατιάν, [επεί σφ~ων ο]ι ξύµµαχοι [επόνουν, [εστρατοπεδεύοντο [επί [ 

Ακτί?ω καὶ περὶ τὸ Χειµέριον τ~ης Θεσπρωτίδος φυλακ~ης \ενεκα τ~ης τε 

Λευκάδος καὶ τ~ων {αλλων πόλεων \οσαι σφίσι φίλιαι @ησαν. [ 

Αντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ ο]ι Κερκυρα~ιοι [επί τ~?η Λευκίµµ?η ναυσί τε καὶ 

πεζ?~ω. [ Επέπλεον δὲ ο[υδέτεροι [αλλήλοις, [αλλά τὸ θέρος το~υτο 

΄[αντικαθεζόµενοι χειµ~ωνος {ηδη [ανεχώρησαν [επ  ο{ικου ]εκάτεροι. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Μετά (: έπειτα από) τη ναυµαχία οι Κερκυραίοι, αφού έστησαν τρόπαιο στη 

Λευκίµµη, το ακρωτήριο της Κέρκυρας, φόνευσαν τους άλλους που συνέλαβαν 

αιχµαλώτους, ενώ κρατούσαν φυλακισµένους (: είχαν φυλακίσει) τους Κορινθίους. 

Και κατόπιν, όταν οι Κορίνθιοι και οι σύµµαχοί τους νικηµένοι αναχώρησαν µε τα 

πλοία για την πατρίδα (τους), οι Κερκυραίοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα σ’ όλη 

εκείνη την περιοχή και, αφού έπλευσαν στη Λευκάδα, που ήταν αποικία των 

Κορινθίων, έκοβαν τα δέντρα και έκαψαν την Κυλλήνη, το επίνειο των Ηλείων, γιατί 

έδωσαν στους Κορινθίους πλοία και χρήµατα. Και τον περισσότερο χρόνο µετά τη 

ναυµαχία κυριαρχούσαν (: επικρατούσαν) στη θάλασσα και κάνοντας επιθέσεις µε 

πλοία προκαλούσαν φθορές (: καταστροφές) στους συµµάχους των Κορινθίων, µέχρις 

ότου (:ώσπου) οι Κορίνθιοι το επόµενο θέρος (κατά το τέλος του θέρους), αφού 

έστειλαν πλοία και στρατό, επειδή υπέφεραν οι σύµµαχοί τους, έστησαν στρατόπεδο 

(:στρατοπέδευσαν) στο Άκτιο και στο Χειµέριο της Θεσπρωτίας για προστασία της 

Λευκάδας και των άλλων πόλεων, όσες ήταν φιλικές σ’ αυτούς. Εξάλλου και οι 

Κερκυραίοι στρατοπέδευσαν απέναντι στη Λευκίµµη µε στόλο και στρατό. Κανένας 

όµως από τους δύο δεν επιχειρούσε επίθεση κατά του άλλου, αλλά, αφού 

στρατοπέδευσαν απέναντι στον αντίπαλο κατά το θέρος αυτό, επέστρεψαν (:γύρισαν) 

και οι µεν και οι δε (: καθένας τους) στην πατρίδα τους, όταν πλέον ήταν χειµώνας. 

Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

\  Ιστηµι- \ιστην - στήσω - {εστησα - στήσας {εχω - στήσας ε@ιχον 

Λαµβάνω - [ελάµβανον - λήψοµαι - {ελαβον - ε{ιληφα - ε[ιλήφειν 

[ Αποκτείνω - [απέκτεινον - [αποκτεν~ω - [απέκτεινα - [απέκτονα - [απεκτόνειν 

∆έω-~ω - {εδουν - δήσω - {εδησα - δέδεκα - [εδεδέκειν 

[ Ησσάοµαι - ~ωµαι ή ]ηττάοµαι -~ωµαι - ]ηττώµην ή ]ησσώµην - ]ηττήσοµαι, 
]ηττηθήσοµαι - ]ηττήθην - \ηττηµαι ή \ησσηµαι - ]ηττήµην 

Πλέω - {επλεον - πλεύσοµαι & πλευσο~υµαι - {επλευσα - πέπλευκα - 
[επεπλεύκειν 

[ Εµπίµπρηµι & [εµπίπρηµι - [ενεπίµπρην - [εµπρήσω - [ενέπρησα - [εµπέπρηκα 

Φθείρω - {εφθειρον - φθερ~ω - {εφθειρα - {εφθαρκα - [εφθάρκειν 

Πονέω-~ω - [επόνουν - πονήσω- [επόνησα - πεπόνηκα - [επεπονήκειν 
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Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Με ποιους όρους παραδόθηκε η Επίδαµνος στους Κερκυραίους που την 
πολιορκούσαν; 

2.  Να περιγράψετε τη δράση του Κερκυραϊκού στόλου, µετά τη ναυµαχία της 
Λευκίµµης, µεταφράζοντας στη ΝΕ τα ΡΣ: πλεύσαντες, {ετεµον (γ~ης), 
[ενέπρησαν, [επιπλέοντες {εφθειρον. 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  {ελαβον - ε@ιχον - {εφθειρον: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι 2. ]εκάτεροι: 
Να κλιθεί 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 30 

τροπα~ιον (τρέπ ω, τροπή): σύµβολο νίκης. Τοποθετούσαν λάφυρα από τους εχθρούς σε 

δέντρα ή ξύλινους στύλους και σχηµάτιζαν ένα πρόχειρο µνηµείο που δήλωνε τη νίκη τους 

και την τροπή του εχθρού σε φυγή. 

[επί τ~?η Λευκίµµ?η τ~ης Κερκύρας: η Λευκίµµη είναι ακρωτήριο στο νοτιοανατολικό άκρο 

της Κέρκυρας. Κοντά στο ακρωτήριο αυτό έγινε η ναυµαχία και όχι κοντά στο Άκτιο. Η 

Λευκίµµη σήµερα ονοµάζεται Λεύκιµο. 

Κορινθίους δ̀ε δήσαντες ε@ιχον: δε φόνευσαν τους Κορινθίους, αλλά τους φυλάκισαν για 

να τους χρησιµοποιήσουν αργότερα ως διαπραγµατευτικό µέσο.  

΄́́́]ησσηµένοι...[επ  ο{ικου: οι Κορίνθιοι και οι σύµµαχοί τους, µετά την ήττα τους στη 

ναυµαχία αυτή, αποχώρησαν από την περιοχή και γύρισαν στην πατρίδα τους. Οι Κερκυραίοι 

τότε είχαν την απόλυτη κυριαρχία στο Ιόνιο. 

][ες Λευκάδα: η Λευκάδα ήταν αποικία των Κορινθίων. 

τ~ης γ~ης {ετεµον: οι Κερκυραίοι έκοβαν τα δέντρα για να στερήσουν από τους Λευκαδίους 

την πρώτη ύλη για ναυπήγηση πλοίων.  

κὰι Κυλλήνην...Κορινθίοις:  οι Κερκυραίοι έκαψαν την Κυλλήνη, που ήταν επίνειο των 

Κορινθίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Κέρκυρα δε φρόντισε να εκµεταλλευτεί τη νίκη της 

ούτε να προετοιµαστεί για ενδεχόµενη νέα σύγκρουση µε τους Κορινθίους. Έτσι, 

περιορίστηκε στην εκδίκηση και παρενόχληση των πόλεων που προσέφεραν βοήθεια στους 

Κορινθίους. 

περιιόντι τ~?ω θέρει: από τους σχολιαστές άλλοι µεταφράζουν το περιιόντι τ~?ω θέρει κατά 

το επόµενο θέρος και άλλοι κατά το τέλος του θέρους. Η δεύτερη απόδοση φαίνεται ορθότερη, 

αφού τα γεγονότα συνέβησαν το ίδιο έτος.  
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Θέρος κατά το Θουκυδίδη είναι το διάστηµα οκτώ µηνών από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο, 

κατά το οποίο διεξάγονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ χειµών είναι το διάστηµα 

τεσσάρων µηνών από το Νοέµβριο ως το Φεβρουάριο, που ήταν µήνες πολεµικής 

προετοιµασίας. 

[επεί σφ~ων ο]ι ξύµµαχοι [επόνουν: οι σύµµαχοι της Κορίνθου υπέφεραν από την κυριαρχία 

της Κέρκυρας και δεν ήταν πλέον ασφαλής ο εµπορικός δρόµος προς τα βόρεια και δυτικά. 

Οι Κορίνθιοι, για να περιορίσουν τις παρενοχλήσεις των συµµάχων τους από τους 

Κερκυραίους, έστειλαν πλοία και στρατό στην περιοχή του Ακτίου. 

[αντεστρατοπεδεύοντο...πεζ~?ω: οι Κορίνθιοι είχαν στήσει το στρατόπεδό τους στο Άκτιο και 

στο Χειµέριο της Θεσπρωτίας, ενώ οι Κερκυραίοι στρατοπέδευσαν απέναντί τους στο 

ακρωτήριο της Λευκίµµης, µε στόλο και στρατό. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 31 

΄Τὸν δ  [ενιαυτὸν πάντα τ̀ον µετὰ τὴν ναυµαχίαν καὶ τὸν \υστερον ο]ι 

Κορίνθιοι [οργ~?η φέροντες τὸν πρὸς Κερκυραίους πόλεµον [εναυπηγο~υντο καὶ 

παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νε~ων στόλον, {εκ τε α[υτ~ης Πελοποννήσου 

[αγείροντες καὶ τ~ης {αλλης ] Ελλάδος [ερέτας, µισθ~?ω πείθοντες. Πυνθανόµενοι 

δὲ ο]ι Κερκυρα~ιοι τὴν παρασκεὺην α[υτ~ων [εφοβο~υντο, καί (@ησαν γὰρ ο[υδενὸς [ 

Ελλήνων {ενσπονδοι ο[υδὲ [εσεγράψαντο ]εαυτούς ο{υτε [ες τὰς [ Αθηναίων 

σπονδὰς ο{υτε [ες τ̀ας Λακεδαιµονίων) {εδοξεν α[υτο~ις [ελθο~υσιν ]ως τοὺς [ 

Αθηναίους ξυµµάχους γενέσθαι κὰι [ωφελίαν τινά πειρ~ασθαι ΄[απ  α[υτ~ων 

ε]υρίσκεσθαι. Ο]ι δὲ Κορίνθιοι πυθόµενοι τα~υτα @ηλθον κα`ι α[υτο`ι [ες τὰς [ 

Αθήνας πρεσβευσόµενοι, \όπως µὴ σφίσι πρὸς τ~?ω Κερκυραίων ναυτικ~?ω καὶ τὸ 

α[υτ~ων προσγενόµενον [εµπόδιον γένηται θέσθαι τὸν πόλεµον #?η βούλονται. 

Καταστάσης δὲ [εκκλησίας [ες [αντιλογίαν @ηλθον, καὶ ο]ι µὲν Κερκυρα~ιοι 

{ελεξαν τοιάδε. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Και καθ’ όλο το έτος το µετά τη ναυµαχία και κατά το επόµενο οι Κορίνθιοι 

οργισµένοι (σύµφωνα µε άλλη µετάφραση: ασχολούµενοι µε ζήλο) για τον πόλεµο 

εναντίον των Κερκυραίων ναυπηγούσαν πλοία και προετοίµαζαν µ’ όλες τους τις 

δυνάµεις ναυτική εκστρατεία (: ναυτική δύναµη), συγκεντρώνοντας κωπηλάτες και 

από την ίδια την Πελοπόννησο και από την άλλη (: την υπόλοιπη) Ελλάδα, 

προσπαθώντας να τους προσελκύσουν µε µισθό (: µε αµοιβή). Όταν οι Κερκυραίοι 

πληροφορούνταν (: πληροφορήθηκαν) την προετοιµασία τους, φοβούνταν, (γιατί δεν 

ανήκαν σε καµιά συµµαχία Ελλήνων και δε φρόντισαν να γραφτούν ούτε στο 

συνασπισµό των Αθηναίων ούτε στη συµµαχία των Λακεδαιµονίων) και αποφάσισαν, 

αφού έρθουν στην Αθήνα, να γίνουν σύµµαχοι και (έτσι) να προσπαθήσουν να βρουν  

(: να αποκτήσουν) κάποιο κέρδος απ’ αυτούς. Και οι Κορίνθιοι, όταν 

πληροφορήθηκαν αυτά, ήρθαν κι αυτοί στην Αθήνα για να διαπραγµατευτούν (: για 

να κάνουν µε πρέσβεις τις σχετικές διαπραγµατεύσεις), µε σκοπό να µην τους γίνει 

εµπόδιο να διευθετήσουν (: να διεξαγάγουν) τον πόλεµο όπως θέλουν, αφού 

προστεθεί (: σε περίπτωση που προστεθεί) στο ναυτικό των Κερκυραίων και το 

ναυτικό αυτών (: των Αθηναίων). Αφού λοιπόν κλήθηκε σε συνέλευση η εκκλησία 

του δήµου, µίλησαν ο ένας εναντίον του άλλου και οι Κερκυραίοι είπαν τα εξής 

περίπου.         

 Αρχικοί χρόνοι ρηµάτων 

Φέρω -{εφερον - ο{ισω - {ηνεγκα, {ηνεγκον - [ενήνοχα- [ενηνόχειν 

Ναυπηγέοµαι -ο~υµαι - [εναυπηγούµην - ναυπηγήσοµαι - [εναυπηγησάµην, 
[εναυπηγήθην - νεναυπήγηµαι 

Πείθω- {επειθον- πείσω- {επεισα - πέπεικα - [επεπείκειν 

Πυνθάνοµαι - [επυνθανόµην - πεύσοµαι - [επυθόµην - πέπυσµαι - [επεπύσµην 

Φοβέοµαι-ο~υµαι - [εφοβούµην - φοβήσοµαι, φοβηθήσοµαι - [εφοβησάµην, [εφοβήθην - 
πεφόβηµαι - [επεφοβήµην 

∆οκε~ι - [εδόκει - δόξει - {εδοξε - δέδοκται - [εδέδοκτο 

Τίθεµαι - [ετιθέµην - θήσοµαι, τεθήσοµαι - [εθέµην, [ετέθην - τέθειµαι & κε~ιµαι - 
[ετεθείµην 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 
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1.  Να εξηγήσετε µε το κείµενο: 

α) Τους λόγους της οργής των Κορινθίων 

β) Τους λόγους του φόβου των Κερκυραίων 

γ) Τους λόγους της πρεσβείας της Κορίνθου στην Αθήνα 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  Οι ρηµατικοί τύποι της πρώτης περιόδου να µεταφερθούν σε χρόνο αόριστο. Ποια θα ήταν 
η διαφορά στο νόηµα; 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1. Το ρήµα [αγείρω σηµαίνει συγκεντρώνω, συναθροίζω (αντώνυµο στην α.ε.: διαλύω). 
∆ιατηρούν την ίδια σηµασία στη ν.ε. οι σύνθετες και παράγωγες λέξεις: αγορά, 

οµήγυρη, πανηγύρι, συναγερµός;  
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                    ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 31 

τὸν [ενιαυτόν...κὰι τ̀ον \υστερον: δηλαδή το 434-433 π.Χ. (από το χειµώνα µέχρι τον 

επόµενο χειµώνα) και 433-432 π.Χ.   

[[οργ~?η φέροντες: περίφραση αντί [οργιζόµενοι. Η λέξη [οργή πιθανόν να δηλώνει την ορµή, 

το πάθος για τον πόλεµο. Άρα, [οργ?~η φέροντες = αναλαµβάνοντας τον πόλεµο µε µεγάλο 

ψυχικό ζήλο και ορµή, ασχολούµενοι µε τον πόλεµο µε θέρµη και πάθος.  

ο]ι Κορίνθιοι...στόλον: το κύρος της Κορίνθου µειώθηκε από τα εξής γεγονότα: α) από την 

ήττα κοντά στο ακρωτήριο της Λευκίµµης, β) από την παράδοση της Επιδάµνου και την 

αιχµαλωσία των Κορίνθιων φρουρών και αποίκων και γ) από τις παρενοχλήσεις των πόλεων 

που βοήθησαν την Κόρινθο. Η Κόρινθος προετοιµάζεται τώρα µε πάθος, προκειµένου να 

εκδικηθεί και να τιµωρήσει την Κέρκυρα και να ανυψώσει το πεσµένο ηθικό και γόητρό της. 

παρεσκευάζοντο: παρεσκεύαζον ]εαυτο~ις  

][αγείροντες...[ερέτας: οι κωπηλάτες δεν αποτελούσαν επίσηµη στρατιωτική βοήθεια των 

πόλεών τους προς την Κόρινθο, αλλά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ως ιδιώτες. Στη 

δηµηγορία τους οι Κερκυραίοι θα θεωρήσουν την προσέλκυση κωπηλατών και από πόλεις 

συµµάχους της Αθήνας ως εχθρική ενέργεια από την πλευρά των Κορινθίων. 

µισθ~?ω πείθοντες: ο ενεστώτας πείθοντες είναι αποπειρατικός. Το αντικείµενο αυτούς έχει 

παραλειφθεί. ∆ιέθεταν λοιπόν αρκετά χρήµατα οι Κορίνθιοι για την προσέλκυση κωπηλατών 

απ’ όλη την Ελλάδα. 

πυνθανόµενοι... [εφοβο~υντο: οι Κερκυραίοι φοβήθηκαν, όταν πληροφορήθηκαν τις µεγάλες 

πολεµικές προετοιµασίες των Κορινθίων. Ο φόβος τους προερχόταν κυρίως από το γεγονός 

ότι δεν ανήκαν σε καµιά συµµαχία και δεν είχαν φροντίσει να γραφτούν ούτε στο συναπισµό 

των Αθηναίων ούτε στη συµµαχία των Λακεδαιµονίων. Με την ουδετερότητά τους αυτή 

είχαν τελείως αποµονωθεί και στερούνταν συµµάχων. Την αδυναµία τους αυτή την 

αναγνωρίζουν οι Κερκυραίοι στην αρχή της δηµηγορίας τους (κεφ. 32, 4). 

Καὶ {εδοξεν α[υτο~ις: ο  και δηλώνει ακολουθία (= και για τούτο).  

πρεσβευσόµενοι: το µέσο πρεσβεύοµαι σηµαίνει στέλνω πρέσβεις, διαπραγµατεύοµαι µε 

πρέσβεις, ενώ το ενεργητικό πρεσβεύω σηµαίνει είµαι πρεσβευτής.  

Καταστάσης δὲ [εκκλησίας [ες [αντιλογίαν @ηλθον: αφού λοιπόν κλήθηκε σε συνεδρίαση 

η εκκλησία τους δήµου, µίλησαν ο ένας εναντίον του άλλου. Η δηµηγορία των Κερκυραίων 

περιλαµβάνεται στα κεφάλαια 32- 36, ενώ των Κορινθίων στα κεφάλαια 37-43. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

(Κεφάλαια 27-31) 

 
1.  Ποια ήταν τα προφανή εµπόδια για τον αποικισµό της Επιδάµνου από τους Κορινθίους; 
2.  Τι νόηµα είχε η καταβολή ενός συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού για τους µη 

ριψοκίνδυνους αποίκους που θα εγκαθίσταντο στην Επίδαµνο σε δεύτερη φάση; 
3.  Τι δείχνει η πρόθυµη ανταπόκριση πολλών πόλεων στην παράκληση των Κορινθίων για 

βοήθεια; 
4.  Γιατί οι πρέσβεις των Κερκυραίων που πήγαν στην Κόρινθο πήραν µαζί τους και πρέσβεις 

από τη Σπάρτη και τη Σικυώνα; 
5.  Ποια η σηµασιολογικη διαφορά µεταξύ των φράσεων πόλεµον ποι~ω και πόλεµον 

ποιο~υµαι; 
6.  Ποια η σηµασιολογικη διαφορά µεταξύ των ρηµάτων πρεσβεύω και πρεσβεύοµαι; 
7.  Σε ποιο θεό ήταν αφιερωµένο το µαντείο των ∆ελφών; 
8.  Τι υποδηλώνει η εσπευσµένη αποστολή κερκυραϊκής πρεσβείας στην Κόρινθο; 
9.  ο\υς ο[υ βούλονται (κεφ. 28): Ποιοι εννοούνται εδώ µε τη φράση αυτή; 
10. Ποιο είναι το αντώνυµο του πλήρεις ν~ηες; 
11. προπέµψαντες κήρυκα πρότερον πόλεµον προερο~υντα (κεφ. 29): Το σχήµα λόγου 

που υπάρχει στο χωρίο αυτό είναι α) υπερβατό β) πολυσύνδετο γ) µεταφορά δ) παρήχηση 
12. Οι Κορίνθιοι ξεκίνησαν µε 75 πλοία. Πόσα απ’ αυτά ανήκαν στους Ηλείους; 
13. Τι ήταν το τροπα~ιον; 
14. Γιατί οι Κερκυραίοι έκοβαν τα δέντρα στη Λευκάδα; 
15. Τι εννοούµε µε τη λέξη θέρος στο Θουκυδίδη; 
16. Ποιους µήνες περιλάµβανε ο χειµώνας κατά το Θουκυδίδη; 
17. τον [ενιαυτόν πάντα (κεφ. 31): Για ποιο έτος γίνεται εδώ λόγος; 
18. Από ποια γεγονότα µειώθηκε το κύρος της Κορίνθου; 
19. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω γραµµατικές παρατηρήσεις είναι ορθές: 
α) [ιέναι: απαρ. ενεστώτα του ρ. {ερχοµαι ή ε@ιµι 
β) πλέοντες: µετοχή ενεστώτα του ρ. πλέω 
γ) κωλύοιντο: ευκτική αορίστου β΄ του ρ. κωλύοµαι 
δ) παρέσχον: οριστική παρατατικού του ρ. παρέχω 
ε) [ελθόντες: µετοχή αορίστου β΄ του ρ.  {ερχοµαι ή ε@ιµι 
στ) ο\υς: δεικτική αντωνυµία 
ζ) α[υτο~ις: προσωπική αντωνυµία 
η) γένηται: υποτακτική αορίστου β΄του ρ. γίγνοµαι 
20. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω γραµµατικές παρατηρήσεις είναι ορθές: 
α) παρ~ησαν: οριστική παρατατικού του ρ.πάρειµι 
β) προύπεµψαν: οριστική αορίστου του ρ. προπέµπω 
γ) [απήγγειλεν: οριστική παρατατικού του ρ. [απαγγέλλω 
δ) διέφθειραν: οριστική αορίστου του ρ. διαφθείρω 
ε) [απέκτειναν: οριστική αορίστου του ρ.  [αποκτείνω 
στ) ο[υδέτεροι: αόριστη επιµεριστική αντωνυµία 
ζ) αγείροντες: µετοχή ενεστώτα του ρ. [αγείρω 
η) {εδοξεν: οριστική αορίστου του απρόσωπου ρ. δοκε~ι 
θ) τοιάδε: δεικτική αντωνυµία 
21. Ο τύπος καταθέντα γραµµατικώς είναι: 
α) µετοχή αορίστου β΄ του ρήµατος κατατίθηµι 
β) µετοχή αορίστου β΄ του ρήµατος κατατίθεµαι 
γ) µετοχή ενεστώτα του ρήµατος κατατίθηµι 
22. Ο τύπος προερο~υντα γραµµατικώς είναι  
α) µετοχή µέλλοντα του ρ. προλέγω 

β) µετοχή µέλλοντα του ρ. προαγορεύω 

γ) µετοχή µέλλοντα του ρ. προαιρέω-~ω 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

128 
 

23. Η λέξη α[ιχµάλωτος παράγεται από το 
α) α[ιχµαλωτίζω 
β) α[ιχµαλωσία 
γ) α[ιχµ~?η + ]αλωτός (<]αλίσκοµαι) 
 
24. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης µε τις σηµασίες τους στη Β στήλη. 

Α Β 

1. κατατίθηµι α. εµποδίζω 

2. δέοµαι β. καταστρέφω 

3. κωλύω γ. καταβάλλω 

4. [αντιποιο~υµαι δ. επανδρώνω 

5. στρατηγ~ω ε. συµφωνώ 

6. πληρ~ω στ. πληροφορούµαι 
7.  διαφθείρω ζ. ζητώ 

8. πυνθάνοµαι η. είµαι αρχηγός 

9. ξυµβαίνω θ. διεκδικώ 

 
25. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τον κατάλληλο τύπο των 

λέξεων που δίνονται σε παρένθεση. 
α) Ε{ι τις βούλεται ........................... τ~ης [αποικίας 
β) [ Εδεήθησαν ............................... (ο]ι Μεγαρε~ις) 
γ) Πόλεµον ο[υκ ε{ιων ................................... (ποι~ω) 
δ) Ο]ι Κορίνθιοι [απεκρίναντο .............................. (α[υτούς) 
ε) {  Επλεον [επί τὴν [ Επίδµανον Κερκυραίοις [εναντία ........................ (πολεµ~ω) 
στ) Ο]ι Κερκυρα~ιοι [επεκράτουν .................................. (]η θάλασσα)  
ζ) Ο[υδέτεροι [επέπλεον ............................ ([αλλήλων) 
η) Ο]ι Κορίνθιοι @ηλθον [ες [ Αθήνας ............................. (πρεσβεύοµαι) 
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      ∆ΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Κεφάλαια 32-36 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 

Νοηµατική απόδοση του κειµένου 

 Στο κεφάλαιο αυτό, οι πρέσβεις των Κερκυραίων αναγνωρίζουν ότι έχουν ένα 

πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν, γιατί έρχονται να ζητήσουν βοήθεια από µια 

πόλη, χωρίς προηγουµένως να της έχουν προσφέρει κάποια ευεργεσία. Η δυσκολία 

τους είναι ακόµη µεγαλύτερη, γιατί πρέπει να αποδείξουν ότι η βοήθεια που θα τους 

προσφερθεί είναι συµφέρουσα για τους Αθηναίους και θα εξασφαλίσει σ’ αυτούς τη 

διαρκή ευγνωµοσύνη των Κερκυραίων. Αναγνωρίζουν ακόµη ότι η πολιτική 

ουδετερότητας που ακολούθησαν µέχρι τώρα υπήρξε επιζήµια γι’ αυτούς, γιατί την 

κρίσιµη αυτή στιγµή παρουσιάζονται αποµονωµένοι και στερούνται συµµάχων. 

Εκφράζουν τη µεταµέλειά τους γι’ αυτή την πολιτική ουδετερότητας και ζητούν να 

γίνουν σύµµαχοι µε τους Αθηναίους.  

Παράλληλα επισηµαίνουν ότι µόνοι τους νίκησαν τους Κορινθίους κοντά στο 

ακρωτήριο της Λευκίµµης. Οι Κορίνθιοι όµως έχουν τη δυνατότητα να ετοιµάσουν 

µεγαλύτερες δυνάµεις και να τους επιτεθούν, ενώ αυτοί είναι πλέον µόνοι. 

Παρακαλούν λοιπόν τους Αθηναίους να δεχτούν το αίτηµά τους και να θεωρήσουν 

ότι η προηγούµενη στάση τους δεν οφειλόταν σε κακή πρόθεση αλλά σε κακό 

υπολογισµό.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 

Οι πρέσβεις της Κέρκυρας τονίζουν ότι η συµµαχία αυτή θα είναι όχι µόνο 

συµφέρουσα για τους Αθηναίους αλλά και δίκαιη, γιατί θα βοηθήσουν ανθρώπους 

που αδικούνται και θα κερδίσουν την ευγνωµοσύνη τους για πολύ καιρό. Θεωρούν 

µάλιστα ευνοϊκή τη συγκυρία µια µεγάλη ναυτική δύναµη, όπως είναι η Κέρκυρα, να 

ζητεί µε δική της πρωτοβουλία να γίνει σύµµαχος µε την Αθήνα, χωρίς να δηµιουργεί 

κινδύνους και να προκαλεί δαπάνη χρηµάτων. Η συµµαχία αυτή, προσθέτουν, θα 

προξενήσει θλίψη στους αντιπάλους, ενώ στη σκέψη πολλών θα εξυψώσει το γόητρο 

και τη φήµη της Αθήνας. 
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Προβλέπουν επίσης και επισηµαίνουν ότι ο πόλεµος µεταξύ των Αθηναίων 

και των Λακεδαιµονίων δε θα αργήσει να αρχίσει. Σ’ αυτό θα τους παρασύρουν και 

οι Κορίνθιοι, οι οποίοι ανταγωνίζονται τους Αθηναίους στον εµπορικό κυρίως τοµέα. 

Συνεπώς, είναι προτιµότερο Κερκυραίοι και Αθηναίοι να συµπαραταχθούν εναντίον 

των Κορινθίων παρά να ισχυροποιηθούν οι Κορίνθιοι υποτάσσοντας τους 

Κερκυραίους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 

Ο πιθανός ισχυρισµός των Κορινθίων ότι δεν είναι δίκαιο οι Αθηναίοι να 

συµµαχήσουν µε τους Κερκυραίους, γιατί τάχα είναι δικοί τους άποικοι, δεν πρέπει 

να αποτελέσει εµπόδιο για τη συµµαχία αυτή, αφού η µητρόπολη αδικεί κατάφωρα 

την αποικία της. 

Το ότι οι Κορίνθιοι αδικούν τους Κερκυραίους γίνεται σαφές από το γεγονός 

ότι προτίµησαν τον πόλεµο και όχι τη διαιτησία και την ειρηνική διευθέτηση των 

διαφορών τους. Αν λοιπόν οι Κορίνθιοι έδειξαν τέτοια συµπεριφορά προς τους 

αποίκους τους, δεν είναι καθόλου παράδοξο να συµπεριφερθούν χειρότερα προς τους 

Αθηναίους, αν αυτοί υποκύψουν στις επιθυµίες τους. Τέλος, υπογραµµίζουν ότι πιο 

ασφαλής στη ζωή του είναι εκείνος που ελάχιστα µετανιώνει για ευεργεσίες που 

έκανε στους εχθρούς του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 

Οι πρέσβεις της Κέρκυρας τονίζουν ότι η συµµαχία αυτή δεν παραβιάζει την 

τριακονταετή ειρήνη που συνήψαν οι Αθηναίοι µε τους Λακεδαιµονίους, αφού οι 

Κερκυραίοι δεν ανήκουν σε καµία συµµαχία. Συνεπώς, δεν είναι δίκαιο να 

εµποδίζουν οι Κορίνθιοι τη σύναψη της συµµαχίας αυτής, ενώ οι ίδιοι έχουν τη 

δυνατότητα να ναυτολογούν άνδρες για τα πλοία από όλη την Ελλάδα. Τέλος οι 

πρέσβεις, αφού σηµειώνουν ότι οι Κορίνθιοι είναι επιτιθέµενοι και κοινοί εχθροί 

τους, υπογραµµίζουν και πάλι τα πλεονεκτήµατα της συµµαχίας αυτής για τους 

Αθηναίους, η οποία θα ενισχύσει σε µεγάλο βαθµό τις ναυτικές τους δυνάµεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 

Στο τέλος της δηµηγορίας τους οι Κερκυραίοι επισηµαίνουν ότι οι εχθροί της 

Αθήνας µόνο την ισχύ και τη δύναµή της υπολογίζουν και όχι την τριακονταετή 

ειρήνη, την οποία µπορεί να παραβιάσουν ανά πάσα στιγµή. Οι Αθηναίοι τώρα δεν 

αποφασίζουν τόσο για την Κέρκυρα όσο και για την ίδια την Αθήνα, αφού στον 

επικείµενο πόλεµο Αθηναίων και Λακεδαιµονίων η Κέρκυρα µπορεί κατά πολλούς 

τρόπους να βλάψει τους αντιπάλους της και να ωφελήσει την Αθήνα και τους 

συµµάχους της. 

Υπογραµµίζουν τη σπουδαία γεωγραφική τους θέση για τη ναυσιπλοία προς 

την Ιταλία και τη Σικελία και υπενθυµίζουν ότι η Κέρκυρα είναι µια από τις τρεις 

µεγαλύτερες ναυτικές δυνάµεις της Ελλάδας. Άρα, η συµµαχία αυτή είναι 

συµφέρουσα και για την Κέρκυρα και για την Αθήνα. 
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∆ΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Κεφάλαια 37-43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 

 Ύστερα από τους Κερκυραίους το λόγο έλαβαν οι Κορίνθιοι, οι οποίοι 

θέλησαν στην αρχή να απαντήσουν στις κατηγορίες ότι αδικούν τους Κερκυραίους 

και τους πολεµούν χωρίς κανένα λόγο. Αρνούνται τον ισχυρισµό των Κερκυραίων ότι 

δε συµµάχησαν µε κανένα ως τώρα από σωφροσύνη και αποδίδουν την πολιτική 

ουδετερότητας των Κερκυραίων στην τάση τους να διαπράττουν ανοµίες. Τονίζουν 

λοιπόν ότι οι Κερκυραίοι δεν ήθελαν κανένα σύµµαχο αφενός για να µην είναι 

µάρτυρας των αδικηµάτων τους και αφετέρου για να µην καταφρονούνται, αν 

ζητούσαν βοήθεια από τους συµµάχους. Αναγνωρίζουν, βέβαια, την αυτάρκεια της 

πόλης τους και την ασφάλεια που τους παρέχει η γεωγραφική της θέση. ∆ε δέχονται 

όµως το χαρακτηρισµό των Κερκυραίων ως ενάρετων ανθρώπων, γιατί οι ίδιοι δεν 

εφάρµοσαν το δίκαιο και δεν αποδέχτηκαν τα δίκαια των άλλων. 

Κεφάλαιο 38 

Οι Κορίνθιοι κατηγορούν τους Κερκυραίους ότι, ενώ είναι άποικοί τους, ήταν πάντα 

αποξενωµένοι και τους συµπεριφέρονταν περιφρονητικά, χωρίς να αποδίδουν τις 

καθιερωµένες τιµές στη µητρόπολη. Σϋµφωνα µε όσα λένε οι Κορίνθιοι, η Κέρκυρα 

είναι η µόνη αποικία τους που δείχνει αυτή την απρεπή συµπεριφορά προς τη 

µητρόπολή της. Η άδικη συµποεριφορά της Κέρκυρας προς την Κόρινθο οφείλεται 

στην αλαζονεία που προέρχεται από την αίσθηση της δύναµης και του άδικου 

πλούτου. Στην περίπτωση µάλιστα της Επιδάµνου είναι εµφανής η αδικία των 

Κερκυραίων, γιατί αρνήθηκαν στην αρχή να τη βοηθήσουν, αλλά στη συνέχεια την 

κυρίευσαν µε τη βία και τώρα την κατέχουν. 

 

Κεφάλαιο 39 

Η διαιτησία που πρότειναν οι Κερκυραίοι για την επίλυση των διαφορών τους 

αποτελούσε πρόφαση, αφού οι πράξεις τους ήταν άδικες. Κανένα νόηµα δεν έχει η 
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διαιτησία, αν κάποιος τη ζητάει από θέση ισχύος και εκ του ασφαλούς και αν τα 

λόγια του δεν αντιστοιχούν στις πράξεις του. Οι Κερκυραίοι έχουν παρανοµήσει και 

ζητούν να καταστήσουν και τους Αθηναίους συµµέτοχους των παρανοµιών τους. Οι 

Κορίνθιοι λοιπόν θεωρούν ότι οι Αθηναίοι δεν πρέπει να βοηθήσουν τους 

Κερκυραίους, διότι δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι και σύµµαχοί τους στο παρελθόν και 

διότι οι Κερκυραίοι έχουν διαπράξει παρανοµίες, για τις οποίες δεν πρέπει να 

κατηγορηθούν και οι Αθηναίοι. 

Κεφάλαιο 40 

Σύµφωνα µε την άποψη των Κορινθίων, οι Κερκυραίοι είναι άνθρωποι βίαιοι και 

πλεονέκτες και συνεπώς δεν πρέπει οι Αθηναίοι να συµµαχήσουν µαζί τους. Μπορεί, 

βέβαια, στις τριακονταετείς συνθήκες να υπάρχει όρος που δίνει το δικαίωµα σε µια 

ουδέτερη πόλη να συµµαχήσει µ’ όποιον θέλει˙  ο όρος όµως αυτός δεν αναφέρεται 

σε πόλεις που προσέρχονται στη συµµαχία για να βλάψουν άλλους ή να παρασύρουν 

σε πόλεµο αυτούς που τους δέχονται ως συµµάχους. Είναι προφανές ότι στην 

περίπτωση αυτή οι Κορίνθιοι θα θεωρήσουν ως εχθρούς και τους Αθηναίους και θα 

αναγκαστούν να πολεµήσουν κι αυτούς. Προτείνουν λοιπόν στους Αθηναίους ή να 

µην υποστηρίξουν κανέναν ή να ταχθούν εναντίον των Κερκυραίων, αφού µε τους 

Κορινθίους έχουν συνάψει συνθήκη ειρήνης. Θεωρούν δίκαιο να µη γίνονται δεκτοί 

σε µια συµµαχία όσοι αποστατούν από άλλη. Εξάλλου και οι Κορίνθιοι, όταν 

αποστάτησαν από τους Αθηναίους οι Σάµιοι, ψήφισαν εναντίον των αποστατών και 

υποστήριξαν ότι καθένας έχει το δικαίωµα να τιµωρεί τους δικούς του συµµάχους. Αν 

οι Αθηναίοι δεχτούν στη συµµαχία τους τους Κερκυραίους, τότε ενδεχοµένως 

κάποιοι σηµαντικοί σύµµαχοι της Αθήνας να ταχθούν µε το µέρος των Κορινθίων. Αν 

λοιπόν οι Αθηναίοι καθιερώσουν µια τέτοια τακτική, τότε θα είναι αυτοί που θα 

υποστούν µεγαλύτερη βλάβη και όχι οι Κορίνθιοι. 

Κεφάλαιο 41 

 Οι Κορίνθιοι συµβουλεύουν τους Αθηναίους να δεχτούν τις απόψεις και τα 

επιχειρήµατά τους, που στηρίζονται στο δίκαιο, και να τους ανταποδώσουν τη 

βοήθεια που τους πρόσφεραν στο παρελθόν, όταν πολεµούσαν κατά της Αίγινας και 

της Σάµου. Θεωρούν µάλιστα τη βοήθεια εκείνη προς τους Αθηναίους σηµαντική, 

γιατί δόθηκε σε κρίσιµες περιστάσεις, όταν το µόνο που ενδιέφερε τους αντιπάλους 
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ήταν η νίκη. Στις κρίσιµες περιστάσεις φίλος θεωρείται αυτός που προσφέρει 

βοήθεια, ακόµα κι αν ήταν εχθρός προηγουµένως, και εχθρός αυτός που αντιτίθεται, 

ακόµα κι αν τύχει να είναι φίλος. 

Κεφάλαιο 42 

Εκτός από την ευγνωµοσύνη προς τους Κορινθίους, είναι προς το συµφέρον 

των Αθηναίων να µη γίνουν εχθροί της Κορίνθου εξαιτίας της Κέρκυρας. 

Συµβουλεύουν λοιπόν τους Αθηναίους να µην παρασυρθούν από τους Κερκυραίους 

και δηµιουργήσουν έχθρα µε τους Κορινθίους. Ο πιθανός µελλοντικός πόλεµος, µε 

τον οποίο εκφοβίζουν οι Κερκυραίοι τους Αθηναίους δεν είναι ορατός. Τους 

προτρέπουν ακόµη να διώξουν την καχυποψία που προκλήθηκε παλιότερα εξαιτίας 

των Μεγαρέων και να µην τους δελεάζει η µεγάλη ναυτική δύναµη των Κερκυραίων. 

Τέλος, τονίζουν ότι σταθερότερη εγγύηση δύναµης είναι το να µην αδικεί κανείς τους 

οµοίους του παρά να εκτεθεί σε κινδύνους για να αποκτήσει περισσότερα. 

Κεφάλαιο 43 

Στον επίλογό τους οι Κορίνθιοι υπογραµµίζουν ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί 

από τη θέση που διακήρυξαν στη Σπάρτη, ότι δηλαδή καθένας έχει το δικαίωµα να 

τιµωρεί ο ίδιος τους δικούς του συµµάχους. Αξιώνουν τώρα από τους Αθηναίους να 

τηρήσουν και αυτοί την ίδια στάση απέναντί τους και να µη βλάψουν µε την 

απόφαση που θα πάρουν. Τους υπενθυµίζουν αυτό που είπαν και προηγουµένως, ότι 

δηλαδή αυτός που θα τους βοηθήσει θα θεωρηθεί φίλος, ενώ αυτός που θα τους 

εναντιωθεί θα θεωρηθεί εχθρός. Καταλήγοντας τονίζουν ότι δεν είναι δίκαιο να 

βοηθήσουν τους Κερκυραίους και να τους δεχτούν ως συµµάχους. 
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ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 

Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 44 

 Τοια~υτα δ`̀ε καὶ ο]ι Κορίνθιοι ε@ιπον. [ Αθηνα~ιοι δὲ [ακούσαντες 

[αµφοτέρων, γενοµένης καὶ δ`ις [εκκλησίας, τ~?η µὲν προτέρ?α ο[υχ #ησσον τ~ων 

Κορινθίων [απεδέξαντο τοὺς λόγους, [εν δὲ τ~?η ]υστεραί?α µετέγνωσαν 

Κερκυραίοις ξυµµαχίαν µὲν µὴ ποιήσασθαι \ώστε το`υς α[υτοὺς [εχθρούς καὶ 

φίλους νοµίζειν (ε[ι γὰρ [επὶ Κόρινθον [εκέλευον σφίσιν ο]ι Κερκυρα~ιοι 

΄ξυµπλε~ιν, [ελύοντ  {αν α[υτο~ις α]ι πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί), [επιµαχίαν 

΄δ  [εποιήσαντο τ~?η [αλλήλων βοηθε~ιν, [εάν τις [επ`ι Κέρκυραν {ι?η {η [ Αθήνας {η 

τοὺς τούτων ξυµµάχους. [ Εδόκει γὰρ ]ο πρός Πελοποννησίους πόλεµος κὰι \ως 

{εσεσθαι α[υτο~ις, καὶ τ`ην Κέρκυραν [εβούλοντο µὴ προέσθαι το~ις Κορινθίοις 

ναυτικόν {εχουσαν τοσο~υτον, ξυγκρούειν δὲ \ότι µάλιστα α[υτὸυς [αλλήλοις, 

\ινα [ασθενεστέροις ο@υσιν, {ην τι δέ?η, Κορινθίοις τε καὶ το~ις {αλλοις ναυτικόν 

{εχουσιν [ες πόλεµον καθιστ~ωνται. \  Αµα δ`ε τ~ης τε [ Ιταλίας καὶ Σικελίας 

καλ~ως [εφαίνετο α[υτο~ις ]η ν~ησος [εν παράπλ?ω κε~ισθαι. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 Λοιπόν και οι Κορίνθιοι τέτοιους λόγους είπαν. Τότε οι Αθηναίοι, αφού 

άκουσαν και τους δυο, και (αφού) συγκάλεσαν δυο φορές την εκκλησία του δήµου, 

κατά την πρώτη µάλλον δέχτηκαν τις προτάσεις των Κορινθίων, όµως στην τελευταία 

(: στην επόµενη) αλλάζοντας γνώµη αποφάσισαν να µη συνάψουν, βέβαια, συµµαχία 

µε τους Κερκυραίους µε τον όρο να θεωρούν (: να έχουν) τους ίδιους εχθρούς και 

φίλους [γιατί, αν οι Κερκυραίοι τους προέτρεπαν να πλεύσουν µαζί τους εναντίον της 

Κορίνθου, θα καταλύονταν (: θα µπορούσαν να καταλυθούν) γι’ αυτούς οι συνθήκες 

προς τους Πελοποννησίους], έκαναν όµως αµυντική συµµαχία για να 

αλληλοβοηθιούνται οι πόλεις τους, αν κάποιος βαδίσει εναντίον της Κέρκυρας ή 

εναντίον της Αθήνας ή εναντίον των συµµάχων τους. Γιατί ο πόλεµος προς τους 

Πελοποννησίους φαινόταν ότι θα γίνει γι’ αυτούς οπωσδήποτε, και ήθελαν να µην 

αφήσουν (: να µην εγκαταλείψουν) στα χέρια των Κορινθίων την Κέρκυρα, που είχε 

τόσο µεγάλο ναυτικό, αλλά να τους ωθούν σε πόλεµο µεταξύ τους όσο το δυνατόν 

περισσότερο, για να µπουν στον πόλεµο, αν παρουσιαζόταν κάποια ανάγκη, εναντίον 

των Κορινθίων και των άλλων Ελλήνων που είχαν ναυτικό, όταν θα ήταν πιο 
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αδύναµοι. Συγχρόνως το νησί φαινόταν σ’ αυτούς ότι βρισκόταν σε καλή θέση για 

την παράκτια ναυσιπλοϊα προς την Ιταλία και τη Σικελία.    

Αρχικοί χρόνοι τηµάτων 

Προϊεµαι- προϊέµην - προήσοµαι, προεθήσοµαι - προηκάµην, προείµην, 

προείθην - προε~ιµαι - προείµην. 

Ξυγκρούω - ξυνέκρουον - ξυγκρούσω - ξυνέκρουσα - ξυγκέκρουκα - 

ξυνεκρεκούκειν 

∆έω - {εδεον - δεήσω - [εδέησα - δεδέηκα  

Κε~ιµαι - [εκείµην - κείσοµαι. Συνήθως αναπληρώνει τον παθητικό παρακείµενο 

του ρ. τίθεµαι. 

Γραµµατικές παρατηρήσεις 

1.  αµφοτέρων: Να κλιθεί και στους δύο αριθµούς. 

2.  ε@ιπον, βοηθε~ιν, {εχουσαν, [εφαίνετο: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι. 

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις 

1.  Για ποιο λόγο προτίµησαν οι Αθηναίοι την επιµαχία µε τους Κερκυραίους αντί της 

συµµαχίας; 

2.  Ποια επιχειρήµατα της δηµηγορίας των Κερκυραίων επηρέασαν την απόφαση των 

Αθηναίων; Για να απαντήσετε να συµβουλευθείτε τα κεφ. 33, 36 της δηµηγορίας 

των Κερκυραίων. 

Λεξιλογικές παρατηρήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στην αρχαία ελληνική, χρησιµοποιώντας λέξεις του κειµένου, τις 
προτάσεις: 

� Οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν τα επιχειρήµατα των Κορινθίων την προηγούµενη µέρα αλλά 
άλλαξαν γνώµη την επόµενη 

� Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την Κέρκυρα στους Κορινθίους. 
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