ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΟ Β΄
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ)

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 2, 1-4
1.᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαµψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ’ αὐτὸν
ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. Οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ
Βυζάντιον τότε µὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.
2. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεµπεν
εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους
συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ
Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς
ἐπεσκεύαζεν.
3. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικοµένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συµφορά, καὶ οἰµωγὴ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς διὰ τῶν µακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς
νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιµήθη, οὐ µόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς,
πείσεσθαι νοµίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιµονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες
πολιορκίᾳ, καὶ ῾Ιστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς
τῶν ῾Ελλήνων.
4. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιµένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη
εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων /
επιρρηµάτων του κειµένου:
τούς φρουρούς (δοτική ενικού):
ὑποσπόνδους (ονοµαστική πληθυντικού θηλυκού γένους):
τινά (την ίδια πτώση του άλλου αριθµού):
πλείους (δοτική πληθυντικού ίδιου γένους):
τό ἄστυ (ονοµαστική πληθυντικού):
θᾶττον (τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος):
τάς ναῦς (κλητική ενικού):
νυκτός (αιτιατική ενικού):
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οἰµωγή (ονοµαστική πληθυντικού):
τῶν τειχῶν (δοτική ενικού):
οὐδείς (γενική ενικού):
µᾶλλον (το θετικό βαθµό του επιρρήµατος):
πολλούς (τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό):
ἐκκλησίαν (δοτική πληθυντικού):
τούς λιµένας (δοτική ενικού):
τά τείχη (γενική πληθυντικού):
τήν πόλιν (κλητική ενικού):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: ὑπεδέχοντο, ἔφυγον,
ἐγένοντο, ἀπέπεµπε(ν), καταλιπών, ἀφικοµένης, ἐλέγετο, πείσεσθαι, νοµίζοντες, ἐποίησαν,
παρασκευάζειν.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἔφυγον, ἐγένοντο, ἴδοι.
6. ἔσεσθαι, παραγγέλλων, νοµίζοντες, κρατήσαντες: να κλίνετε την οριστική µέλλοντα των
παραπάνω ρηµατικών τύπων στη φωνή που βρίσκονται.
7. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νεοελληνικής (µία απλή και µία σύνθετη) για καθεµία από
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: κατεστήσατο, διδούς, ἐλέγετο, ἐποίησαν, παρασκευάζειν.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 2, 16-19
16. Tοιούτων δὲ ὄντων Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι παρὰ
Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόµενοι
ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεµφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ
πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔµελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι
ὁµολογήσειν.
17. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ µηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κατέχοι, εἶτα
κελεύοι εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ
ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.
18. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεµψεν ἀγγελοῦντα µετ’ ἄλλων Λακεδαιµονίων Ἀριστοτέλην,
φυγάδα ᾿Αθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραµένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέµου.
19. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν
εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον,
ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι µάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
῾Ελλήνων, µὴ σπένδεσθαι ᾿Αθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
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2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων /
επιρρηµάτων του κειµένου:
πίστεως (δοτική πληθυντικού):
µῆνας (δοτική ενικού):
τὸν σῖτον (ονοµαστική πληθυντικού):
ἐκκλησίᾳ (αιτιατική πληθυντικού):
ταῦτα (γενική ενικού θηλυκού γένους):
πρεσβευτής (γενική πληθυντικού):
αὐτοκράτωρ (κλητική ενικού):
πολέµου (δοτική πληθυντικού):
τίνι (δοτική πληθυντικού):
µάλιστα (το συγκριτικό βαθµό του επιρρήµατος):
πολλοί (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό):
τῶν ῾Ελλήνων (γενική ενικού):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: βούλονται, πέµψαι,
πεµφθείς, ᾑρέθη, ἀποκρίναιτο, καλεῖν, ἀντέλεγον.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: εἶπε(ν), βούλονται, ἀντέχουσι(ν),
κατέχει, ἔπεµψε, ἀποκρίναιτο, ἐποίησαν.
6. ᾑρέθη: να κλίνετε τον αόριστο β΄ της οριστικής στη φωνή που βρίσκεται.
7. ἐποίησαν: να κλίνετε τον παρατατικό και να γράψετε το β΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό της
προστακτικής στη φωνή που βρίσκεται.
8. Να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω λέξεις της
νεοελληνικής: παράλειψη, εισαγγελέας, συντριβή, κλήση, αφαίρεση.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 2, 20-23
20. Λακεδαιµόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν ῾Ελληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθὸν εἰργασµένην ἐν τοῖς
µεγίστοις κινδύνοις γενοµένοις τῇ ῾Ελλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε µακρὰ τείχη καὶ τὸν
Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν
ἐχθρὸν καὶ φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται.
21. Θηραµένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς ᾿Αθήνας. Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς
ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούµενοι µὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διὰ τὸ πλῆθος
τῶν ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ.
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22. Tῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραµένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν.
Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.
23. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη
κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυµίᾳ, νοµίζοντες ἐκείνην τὴν ἡµέραν τῇ ῾Ελλάδι ἄρχειν τῆς
ἐλευθερίας.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
µεγίστοις (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό):
τά τείχη (δοτική ενικού):
τὰς ναῦς (ονοµαστική πληθυντικού):
θάλατταν (γενική ενικού):
πρέσβεις (κλητική ενικού):
ἄπρακτοι (αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους):
τῷ λιµῷ (αιτιατική ενικού):
πλειόνων (κλητική ενικού θετικού βαθµού):
πολλῇ (τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό):
προθυµίᾳ (ονοµαστική πληθυντικού):
ἐκείνην (αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: γενοµένοις, νοµίζοντας,
φοβούµενοι, ἀπήγγελλον, πείθεσθαι, δέχεσθαι.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἡγῶνται, ποιοῖντο.
6. ἔφασαν: να κλίνετε την οριστική ενεστώτα.
7. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νεοελληνικής (µία απλή και µία σύνθετη) για καθεµία από
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: ἡγῶνται, ἐπανέφερον, ἀπήγγελλον, δέχεσθαι.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 3, 50-51
50. Ὡς δ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ
Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν
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ἡγησάµενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ
ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις.
51. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ, ὦ βουλή, νοµίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν
τοὺς φίλους ἐξαπατωµένους µὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες
οὔ φασιν ἡµῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσοµεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυµαινόµενον. Ἔστι δὲ
ἐν τοῖς καινοῖς νόµοις τῶν µὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων µηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑµετέρας
ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραµένην
τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡµῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡµεῖς θανατοῦµεν».
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων /
επιρρηµάτων του κειµένου:
δήλη (δοτική ενικού αρσενικού γένους):
εὐµενῶς (το συγκριτικό βαθµό του επιρρήµατος):
τά ἐγχειρίδια (αιτιατική ενικού):
προστάτου (ονοµαστική πληθυντικού):
ἡµῖν (την ίδια πτώση του άλλου αριθµού):
ἄνδρα (κλητική ενικού):
µηδένα (δοτική ενικού):
τῆς ψήφου (αιτιατική πληθυντικού):
τοῦ καταλόγου (γενική πληθυντικού):
ἡµεῖς (τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο της αντωνυµίας):

4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: εἰπὼν, ἐπαύσατο, ἐγένετο,
ἡγησάµενος, ἔχοντας, ὁρῶν, ἀποθνῄσκειν.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἐπαύσατο, ἐγένετο, ἐπιτρέψοι,
ἐκέλευσε.
6. θανατοῦµεν: να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και παρατατικού.
7. Να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω λέξεις της
νεοελληνικής: υπεροχή, προτροπή, όραση, αθάνατος, έπος.
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Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 3, 52-55
52. Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραµένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες,
ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννοµώτατα, µὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν µήτε ἐµὲ µήτε ὑµῶν ὃν ἂν βούληται,
ἀλλ’ ὅνπερ νόµον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑµῖν καὶ ἐµοὶ τὴν
κρίσιν εἶναι.
53. Καὶ τοῦτο µέν, ἔφη, µὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν µοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωµός, ἀλλὰ βούλοµαι
καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ µόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς
ἀσεβέστατοι. Ὑµῶν µέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυµάζω, εἰ µὴ βοηθήσετε ὑµῖν αὐτοῖς,
καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐµὸν ὄνοµα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑµῶν ἑκάστου».
54. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε µὲν ὁ των τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραµένην· ἐκεῖνοι δὲ
εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου,
εἶπε µὲν ὁ Κριτίας· «Παραδίδοµεν ὑµῖν, ἔφη, Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν νόµον.
55. Ὑµεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
ταῦτα (ονοµαστική πληθυντικού αρσενικού γένους):
πάντων (δοτική ενικού θηλυκού γένους):
ὅνπερ (γενική ενικού ίδιου γένους):
νόµον (αιτιατική πληθυντικού):
τὴν κρίσιν (γενική ενικού):
ἀδικώτατοι (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό):
ἀσεβέστατοι (γενική ενικού θηλυκού γένους):
καλοὶ (ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους υπερθετικού βαθµού):
τό ὄνοµα (δοτική ενικού):
ὁ κῆρυξ (δοτική πληθυντικού):
τοῖς ὑπηρέταις (κλητική ενικού):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: ἀκούσας, ἔγραψαν,
κατακεκριµένον, λαβόντες, ἀπαγαγόντες, δεῖ.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἔγραψαν, πράττετε.
6. ἀγνοῶ, βοηθήσετε: να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και παρατατικού και την υποτακτική
ενεστώτα.
Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
filologikos-istotopos.gr
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7. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νεοελληνικής (µία απλή και µία σύνθετη) για καθεµία από
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: ἔγραψαν, κατακεκριµένον, λαβόντες, ἀπαγαγόντες.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 3, 55-56
55. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ Θηραµένης
ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόµενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν,
ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁµοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔµπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν
φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν.
56. Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται
δ’ ἓν ῥῆµα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο, εἰ µὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· «Ἂν δὲ
σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, οἰµώξοµαι;» καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόµενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ
λειπόµενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο µὲν οὐκ
ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου
παρεστηκότος µήτε τὸ φρόνιµον µήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
ταῦτα (ονοµαστική ενικού θηλυκού γένους):
τοῦ βωµοῦ (δοτική πληθυντικού):
ἀνθρώπους (κλητική ενικού):
ὁµοίους (δοτική ενικού ίδιου γένους):
πλῆρες (δοτική ενικού αρσενικού γένους):
µεγάλῃ (αιτιατική ενικού αρσενικού γένους θετικού βαθµού):
τῇ φωνῇ (ονοµαστική πληθυντικού):
τῷ καλῷ (δοτική ενικού ίδιου γένους στο συγκριτικό βαθµό):
ἀποφθέγµατα (δοτική ενικού):
ἐκεῖνο (δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους):
τὸ φρόνιµον (τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: εἶχε(ν), γιγνόµενα, ἀπήγαγον,
ἔπασχε(ν), λειπόµενον.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἀπήγαγον, λέγεται.
Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
filologikos-istotopos.gr
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6. σιωπῶ, ἀγνοῶ: να κλίνετε την ευκτική και προστακτική ενεστώτα.
7. δηλοῦντα: να κλίνετε την υποτακτική ενεστώτα.
8. κρίνω: να γράψετε το απαρέµφατο µέλλοντα και στις δύο φωνές.
9. Να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω λέξεις της
νεοελληνικής: αντικατάσταση, παράλειψη, ερώτηµα, συµµετοχή, άγνοια.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 4, 18-19
18. Ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ µάντις παρήγγελλεν
αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν µέντοι
τοῦτο γένηται, ἡγησόµεθα µέν», ἔφη, «ἡµεῖς, νίκη δ’ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις, ἐµοὶ µέντοι θάνατος, ὥς
γέ µοι δοκεῖ».
19. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος
ἐκπηδήσας πρῶτος ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ
δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ. Ἀπέθανον δ’ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας
τε καὶ Ἱππόµαχος, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος, τῶν δ’ ἄλλων περὶ
ἑβδοµήκοντα. Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ
τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
τοὺς ἐναντίους (ονοµαστική πληθυντικού ίδιου γένους):
µάντις (γενική ενικού):
τις (ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
νίκη (δοτική πληθυντικού):
τὰ ὅπλα (αιτιατική ενικού):
τῇ διαβάσει (αιτιατική ενικού):
ἀρχόντων (δοτική ενικού):
τοὺς χιτῶνας (δοτική πληθυντικού):
οὐδενὸς (ονοµαστική πληθυντικού):
τῶν πολιτῶν (ονοµαστική πληθυντικού):
ἀλλήλοις (αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
filologikos-istotopos.gr
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4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: δοκεῖ, ἐψεύσατο, ἀνέλαβον,
ἐνίκων, κατεδίωξαν, ἀπέθανον, διελέγοντο.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἐψεύσατο, ἀπέθανον, ἔλαβον.
6. πέσοι: να κλίνετε την οριστική και την προστακτική αορίστου β΄.
7. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νεοελληνικής (µία απλή και µία σύνθετη) για καθεµία από
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: ἐπιτίθεσθαι, µεταστραφείς, ἀνέλαβον, κατεδίωξαν.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 4, 20-21
20. Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ, µάλ’ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάµενος ἔλεξεν· «Ἄνδρες
πολῖται, τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε
ἐποιήσαµεν, µετεσχήκαµεν δὲ ὑµῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεµνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων,
καὶ συγχορευταὶ καὶ συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ µεθ’ ὑµῶν
κεκινδυνεύκαµεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε καὶ
ἐλευθερίας.
21. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων
πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις, αἰδούµενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς τὴν
πατρίδα, καὶ µὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους
ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεµοῦντες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
ὁ κῆρυξ (αιτιατική πληθυντικού):
εὔφωνος (ονοµαστική πληθυντικού θηλυκού γένους):
ἄνδρες (κλητική ενικού):
ἱερῶν (αιτιατική πληθυντικού):
τῶν σεµνοτάτων (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό):
τῶν καλλίστων (αιτιατική ενικού θηλυκού γένους):
συστρατιῶται (γενική ενικού):
πολλοὶ (γενική ενικού ίδιου γένους στο συγκριτικό βαθµό):
Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
filologikos-istotopos.gr
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τὴν πατρίδα (δοτική πληθυντικού):
πλείους (κλητική ενικού ίδιου γένους στο θετικό βαθµό):
µησὶν (ονοµαστική πληθυντικού):
πάντες (γενική πληθυντικού θηλυκού γένους):
ἔτη (δοτική ενικού):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: ὤν, ἔλεξε, ἀποκτεῖναι,
γεγενήµεθα, κεκινδυνεύκαµεν, ἁµαρτάνοντες, ἀπεκτόνασι(ν), πολεµοῦντες.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: ἔλεξε(ν), βούλεσθε, ἐποιήσαµεν.
6. κοινωνοῦµεν: να γράψετε το απαρέµφατο και το ουδέτερο γένος της µετοχής ενεστώτα.
7. ἀποκτεῖναι: να κλίνετε την οριστική µέλλοντα και αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.
8. Να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω λέξεις της
νεοελληνικής: οικογένεια, πεποίθηση, συγκοινωνία, εµπόλεµος, αναίδεια.

Ø Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 4, 22-23
22. Ἐξὸν δ’ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ
ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ’
εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡµῶν ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς
ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαµεν». Ὁ µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα
προσακούειν τοὺς µεθ’ αὑτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ.
23. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν
δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι τεταγµένοι ἦσαν, πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι µὲν γὰρ
ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ·
ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν
δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ’ ἐπιτρέπειν
ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι, ἄλλους δὲ ἑλέσθαι.
Καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ φυλῆς.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου µε έντονη γραφή.
2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου.
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών / αντωνυµιών / επιθέτων του
κειµένου:
χαλεπώτατον (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό):
Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
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ἀνοσιώτατον (ονοµαστική πληθυντικού):
θεοῖς (αιτιατική ενικού):
πολλὰ (ονοµαστική πληθυντικού ίδιου γένους στο συγκριτικό βαθµό):
οἱ ἄρχοντες (γενική ενικού):
τὸ ἄστυ (αιτιατική πληθυντικού):
ταπεινοὶ (αιτιατική ενικού θηλυκού γένους):
ἔρηµοι (δοτική ενικού θηλυκού γένους):
ἕκαστοι (γενική ενικού ίδιου γένους):
τὴν πόλιν (αιτιατική πληθυντικού):
φυλῆς (γενική πληθυντικού):
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων: παρέχουσι(ν), προσακούειν,
ἐφοβοῦντο, ἐπίστευον, ἐδίδασκον, ἐψηφίσαντο, καταπαῦσαι, εἵλοντο.
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµάτων: παρέχουσι(ν), ἐψηφίσαντο,
εἵλοντο.
6. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νεοελληνικής (µία απλή και µία σύνθετη) για καθεµία από
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: πολιτεύεσθαι, ἔλεγε(ν), διεφέροντο, ἀνελογίζοντο.

Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
filologikos-istotopos.gr
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