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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 ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ 

διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ 

ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια 

ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς 

δρυφάκτοις. 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 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, παρ. 11-16 (από μετάφραση)  

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 3, 11-16 

§11-16 : Στο κείμενο καταγράφεται η αντίθεση των Τριάκοντα προς τον δήμο των Αθηναίων, τους νόμους και 

τους θεσμούς της δημοκρατίας (§11-13). Έπειτα ήλθε η σειρά των ατόμων (§14- 15). Κατά την οκτάμηνη 

διάρκεια της εξουσίας των τριάκοντα εκτελέστηκαν 1500 πολίτες Αθηναίοι και μέτοικοι. Η αντίθεση έφτασε 

τέλος και στους κόλπους του ίδιου του σώματος των τυράννων (§15-16). Ο Κριτίας και ο Θηραμένης 

εκπροσωπούσαν δύο αντίθετες τάσεις μέσα στη «συμμορία» που ασκούσε την εξουσία. 

[Ο Ξενοφών οργανώνει τον λόγο του, ώστε να φανεί η χρονική κλιμάκωση των εξελίξεων (η αλληλουχία των 

χρονικών προτάσεων και μετοχών) αλλά και η αλληλεξάρτησή τους, πώς δηλαδή από τις φαινομενικά 

δημοκρατικές διαδικασίες («οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν...») τελικά το καθεστώς έφτασε στην απροκάλυπτη 

ομολογία του αυθαίρετου χαρακτήρα του («ὥσπερ τυραννίδος», §16). Η κατάσταση, όσο περνάει ο καιρός, 

γίνεται πιο πολύπλοκη.] 

§11 :  

Η εκλογή των Τριάκοντα· Η συγκεκριμένη εκλογή ήταν αποτέλεσμα ωμής και απροκάλυπτης βίας, δεδομένου 

ότι στη συνθηκολόγηση που έγινε, δεν υπήρχε όρος για αλλαγή πολιτεύματος. Οι ολιγαρχικοί ηγέτες δεν ήταν 

σύμφωνοι μεταξύ τους καθώς υπήρχε η μετριοπαθής πλευρά με επικεφαλής τον Θηραμένη και η πιο ακραία 

μερίδα με επικεφαλής τον Κριτία. Η παρέμβαση του Λύσανδρου ήταν καταλυτική. Προβάλλοντας τον ισχυρισμό 

ότι  το πάτριο πολίτευμα είναι η ολιγαρχία πριν την εποχή του Σόλωνα, εξανάγκασε κι εκβίασε την εκλογή των 

Τριάκοντα. Ο Ξενοφών λιτός και σύντομος εδώ, αποφεύγει να θίξει τον θλιβερό ρόλο που έπαιξε ο Λύσανδρος. 

Κάτω από την επιφανειακή νομιμότητα που αφήνει να διαφανεί το κείμενο του Ξενοφώντα λανθάνει βία, 

αυθαιρεσία κι εξαναγκασμός. 

ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο· Οι ολιγαρχικοί διακήρυτταν ότι στόχος τους είναι να 

αποκαταστήσουν το πατροπαράδοτο δημοκρατικό πολίτευμα καταργώντας τους ακραίους νόμους που είχαν κατά 

καιρούς προτείνει διάφοροι δημαγωγοί και επαναφέροντας σε ισχύ την αριστοκρατική προσολώνεια νομοθεσία. 

Ενώ, όμως, μοναδικός (διακηρυγμένος) σκοπός των τριάκοντα και μοναδική εντολή της (εκβιασμένης, έστω) 

ψήφου της Εκκλησίας προς αυτούς ήταν να συντάξουν νέους νόμους, αυτοί ανέβαλλαν συνεχώς να εκτελέσουν 

το έργο που είχαν αναλάβει και συγκροτούσαν τη Βουλή και τα άλλα θεσμικά όργανα, όπως τους άρεσε, με 

δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, αν και είχαν διακηρύξει ότι το καθεστώς τους θα ήταν προσωρινό ως τη 

δημοσίευση των νέων νόμων, αυτοί διέλυσαν τα δικαστήρια των ενόρκων (Ἡλιαία) και παραχώρησαν στη 

Βουλή δικαστικές εξουσίες για ποινικά (ή δήθεν ποινικά) αδικήματα. Κατάργησαν επίσης τη μυστική ψηφοφορία 

σε όλες τις διαδικασίες. 

§12 : τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα  : Μια 

από τις σκοτεινές πλευρές του αθηναϊκού δημοκρατικού καθεστώτος ήταν η ευκολία με την οποία μερικοί 

αδίστακτοι Αθηναίοι μπορούσαν «να ζουν από τη συκοφαντία». Η ψεύτικη καταγγελία, η ψευδής μήνυση 

εναντίον ενός ευκατάστατου συνήθως πολίτη, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο εκβιασμού και ως μέσο 

προσωπικής εκδίκησης. Πολλές φορές ο συκοφάντης εξεβίαζε κάποιον και αποσπούσε χρηματικά ποσά, για να 

μην τον καταγγείλει και τον σύρει στα δικαστήρια. Από τις ετυμολογικές ερμηνείες της λ. συκοφάντης 

(<σῦκον+φαίνω : αυτός που φανερώνει τα σύκα) που είχαν προταθεί ήδη από την αρχαιότητα πιθανότερη 

φαίνεται η πρώτη: 1) αυτός που φανέρωνε τα σύκα, κρυμμένα μέσα στα ρούχα του κλέφτη· 2) ο μηνυτής· 3) ο 

μηνυτής αυτών που είχαν κλέψει σύκα από ιερές συκιές, αφιερωμένες σε θεούς· 4) αυτός που τράνταζε τα κλαδιά 

ή τον κορμό της συκιάς για να φανούν τα σύκα, που ήταν κρυμμένα μέσα στα φύλλα· 5) (με επέκταση της 

αρχικής σημασίας) αυτός που κατήγγειλε στις αρχές διάφορες παραβάσεις, όπως λαθραία εισαγωγή προϊόντων, 

παράνομη κατοχή ξένης ιδιοκτησίας, φοροδιαφυγή και -συνηθέστερα- εχθρικές ενέργειες κατά του 

δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Εκτός από τα χρήματα που μπορούσε να αποσπάσει ο συκοφάντης ως εκβιαστής, αν καταδικαζόταν ο 

καταγγελλόμενος πολίτης, ο συκοφάντης είχε και τότε οικονομικό όφελος. 

Η Βουλή τους καταδίκαζε με ευχαρίστηση … δε δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτε κοινό δεν 

είχαν με αυτούς· Η Βουλή, που απαρτιζόταν από οπαδούς του τυραννικού πολιτεύματος, εκτελώντας χρέη 

ποινικού δικαστηρίου πρόθυμα ψήφιζε τις καταδικαστικές αποφάσεις που πρότειναν οι Τριάκοντα. Στόχος των 
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Τριάκοντα ήταν να προσεταιριστούν τους φιλήσυχους πολίτες, που αισθάνονταν ικανοποίηση για την καταδίκη 

των συκοφαντών, χωρίς να υποψιάζονται το αληθινό πρόσωπο της τυραννίας, που θα αποκαλυπτόταν σύντομα.  

§13 : Το να ενισχυθούν οι ένοπλοι τριάκοντα και οι οπαδοί τους εναντίον των άοπλων δημοκρατικών με (700 

τελικά) φρουρούς Σπαρτιάτες δείχνει το αίσθημα ανασφάλειας των τυράννων. Επειδή το αίτημα αυτό θα το 

απέρριπτε η επίσημη κυβέρνηση της Σπάρτης, δηλ. οι έφοροι, οι τριάκοντα ζητούν από τον Λύσανδρο να 

«συμπράξει», να «μεσολαβήσει», προφανώς παρασκηνιακά. 

§14 : Οι τριάκοντα ανέλαβαν τη συντήρηση των φρουρών από τη Σπάρτη (§13) με έξοδα του κράτους φυσικά, 

όχι δικά τους, και «κολάκευαν, καλόπιαναν με κάθε τρόπο τον Καλλίβιο», για να εξασφαλίζουν τη συναίνεσή 

του στις αυθαιρεσίες τους, αλλά και για να τους παρέχει φρουρούς «συνεργούς» στη σύλληψη πολιτών που είχαν 

ακόμη κύρος και δύναμη, ώστε να αντισταθούν στο καθεστώς. 

§16 : Ο Κριτίας … είχε διάθεση να σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν :  

Η θέση του Κριτία είναι εντελώς αμοραλιστική (: χωρίς ηθική) και κυνική, καθώς εφαρμόζει μια βίαιη πολιτική 

βασισμένη στο αδίστακτο έγκλημα, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων του. Ο 

Κριτίας ανήκει στους σκληρούς και αδίστακτους ηγέτες των τυραννικών καθεστώτων, που δεν έχουν κανένα 

ηθικό φραγμό και χρησιμοποιούν κάθε μέσο για την ενίσχυση και διατήρηση της εξουσίας τους. Για βίαιους 

ηγέτες, όπως ο Κριτίας, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Ο Θηραμένης, από την άλλη, ανήκει στους μετριοπαθείς 

οπαδούς των τυραννικών καθεστώτων, που, αν και έχει σοβαρές ευθύνες για τις αυθαιρεσίες των Τριάκοντα, 

φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η άσκηση της εξουσίας πρέπει να εντάσσεται μέσα σε κάποια ηθικά πλαίσια. 

Θεωρεί απαράδεκτη και παράλογη την υπερβολική βία του Κριτία, γιατί ξεπερνά κάθε ηθικό φραγμό. Η 

σύγκρουση των δύο ανδρών υποκρύπτει την καχυποψία που χαρακτήριζε ακόμα και τις μεταξύ τους σχέσεις 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3, 11-16 

 

§§ 11-16 (από μετάφραση) 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Από τη φράση «όπως ήθελαν αυτοί» (ὡς ἐδόκει αὐτοῖς) ποια συμπεράσματα προκύπτουν όσον αφορά το ήθος 

της «πολιτείας» που επέβαλαν οι Τριάκοντα; Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο ανάλογες εκφράσεις.  

2.  Πρωταρχικό μέλημα των Τριάκοντα υπήρξε η πάταξη της συκοφαντίας. Πού απέβλεπε η ενέργειά τους αυτή; 

΄Ηταν ειλικρινείς οι προθέσεις τους;  

3.  Το κείμενο μας πληροφορεί πως κατά τον πρώτο καιρό ὁ Κριτίας τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων καὶ φίλος ἦν, ενώ 

αργότερα ο Θηραμένης διαφοροποιήθηκε αρκετά από την πολιτική του Κριτία. Να παρακολουθήσετε τις σχέσεις 

των δύο ανδρών μέχρι την οριστική ρήξη και να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε.  

4.  Θηραμένης: «Στο κάτω-κάτω κι εγώ κι εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για ν’ αποχτήσουμε δημοτικότητα». 

Να χαρακτηρίσετε, με βάση την ομολογία αυτή, το πολιτικό ήθος του Θηραμένη και της ομάδας του.  

5.  Ποια πολιτικά ήθη εισάγει η θέση του Κριτία ότι «όποιος θέλει να κυριαρχεί είναι υποχρεωμένος να βγάζει 

από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο»; Τι είδους κοινωνία θα προκύψει, αν τα ήθη 

αυτά εδραιωθούν;  

6.  Ποια συναισθήματα καταλαμβάνουν το σημερινό αναγνώστη, καθώς διαβάζει την σχετική με το καθεστώς 

των Τριάκοντα αφήγηση του Ξενοφώντα; 

7.  ΄Ενας από τους βασικούς όρους που έθεσαν οι νικητές Σπαρτιάτες στους Αθηναίους για τη σύναψη συνθήκης 

ειρήνης ήταν η κατεδάφιση των μακρών τειχών και των τειχών του Πειραιά. Πού απέβλεπαν οι Σπαρτιάτες με 

τον όρο αυτό; (Να απαντήσετε λαμβάνοντας υπόψη ποια ήταν, από παλαιά, η πολιτική των Σπαρτιατών απέναντι 

στο θέμα της οχύρωσης της Αθήνας.) 

8.  Να παρουσιάσετε το ήθος και την πολιτική των δύο βασικών παραγόντων του καθεστώτος των Τριάκοντα, 

του Θηραμένη και του Κριτία. Να κρίνετε την πολιτική τους στάση.  

9.  Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι Τριάκοντα καθυστερούσαν να συντάξουν νόμους, σύμφωνα με τους οποίους θα 

κυβερνούσαν;  

10. Ποια δημαγωγικά μέσα χρησιμοποίησαν οι Τριάκοντα προκειμένου να αποκτήσουν λαϊκά ερείσματα και να 

επιβάλουν στη συνέχεια τη στυγνή, εγκληματική πολιτική τους;  

11. Πού αποσκοπούσαν οι Τριάκοντα με την επιβολή της θανατικής ποινής σ’ αυτούς που άσκησαν τη 

συκοφαντία ως επάγγελμα κατά την περίοδο της δημοκρατίας;  

12. Ποιον λόγο πρόβαλαν οι Τριάκοντα προκειμένου να πείσουν τους Σπαρτιάτες να στείλουν φρουρά στην 

Αθήνα;  

13. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος που εγκαθίδρυσαν οι Τριάκοντα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, παρ.50-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

 

[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 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.  

 

 

 

 

[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.  

 

50  Μόλις, αφού είπε αυτά, σταμάτησε (την απολογία 

του ο Θηραμένης) και η βουλή τον επιδοκίμασε φανερά 

με φωνές, ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, εάν 

επιτρέψει στη βουλή να αποφασίσει γι’ αυτόν (: τον 

Θηραμένη) με ψηφοφορία, θα γλύτωνε (ο Θηραμένης), 

και επειδή θεώρησε αυτό ανυπόφορο (δεν μπορούσε να 

το ανεχθεί), αφού πλησίασε τους τριάκοντα και 

συζήτησε κάτι μαζί τους, βγήκε έξω και διέταξε αυτούς 

που κρατούσαν τα εγχειρίδια να σταθούν φανερά κοντά 

στα κιγκλιδώματα της βουλής.  

 

51 Κι αφού πάλι μπήκε, είπε : «Εγώ, κύριοι βουλευτές, 

νομίζω ότι είναι καθήκον του 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 δεν θα μας το 

επιτρέψουν αν αφήσουμε (: αθωώσουμε) έναν άνδρα 

που φανερά βλάπτει την ολιγαρχία.  Και αναγράφεται 

στους νέους νόμους κανένας από όσους 

περιλαμβάνονται στους τρισχιλίους να μη θανατώνεται 

χωρίς τη δική σας ψήφο, αυτούς όμως που είναι έξω 

από τον κατάλογο (των τρισχιλίων) οι τριάκοντα να 

έχουν το δικαίωμα να τους θανατώνουν. Εγώ λοιπόν, 

είπε,  διαγράφω αυτόν εδώ τον Θηραμένη από τον 

κατάλογο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας. Και αυτόν, 

είπε, εμείς τον καταδικάζουμε σε θάνατο. 

 

52 Όταν άκουσε αυτά ο Θηραμένης, πήδηξε πάνω στο 

βωμό και είπε : «Εγώ», είπε, «άνδρες, σας ικετεύω 

επικαλούμενος ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει, να μην έχει ο 

Κριτίας το δικαίωμα να διαγράφει (από τον κατάλογο) 

ούτε εμένα ούτε όποιον θέλει από εσάς, αλλά σύμφωνα 

με το νόμο που θέσπισαν αυτοί (οι τριάκοντα) για 

όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο (των 

τρισχιλίων) να κριθούμε και εσείς και εγώ.  

 

53 Και δεν αγνοώ, μα τους θεούς, τούτο, ότι δηλαδή 

δεν θα μου είναι καθόλου αρκετός αυτός εδώ ο βωμός, 

θέλω όμως και αυτό να αποδείξω, ότι δηλαδή αυτοί 

είναι όχι μόνο εντελώς άδικοι με τους ανθρώπους αλλά 

και εντελώς ασεβείς προς τους θεούς. Απορώ όμως, 

καλοί και αγαθοί άνδρες, με εσάς, γιατί δεν θα 

βοηθήσετε τους εαυτούς σας, και μάλιστα ενώ 

γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δεν διαγράφεται (από 

τον κατάλογο των τρισχιλίων) καθόλου πιο εύκολα από 

το όνομα καθενός από εσάς. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.6 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

[54] ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν 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. 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. 

54 Μετά από αυτό ο κήρυκας των τριάκοντα διέταξε 

τους ένδεκα να συλλάβουν τον Θηραμένη. Κι εκείνοι, 

αφού μπήκαν μαζί με τους υπηρέτες και με αρχηγό 

τους τον θρασύτατο και αναιδέστατο Σάτυρο, είπε ο 

Κριτίας : «Σας παραδίδουμε», είπε, «αυτόν εδώ τον 

Θηραμένη που έχει δικαστεί σύμφωνα με το νόμο.  

 

55 Και εσείς, αφού τον πάρετε και τον οδηγήσετε εκεί 

που πρέπει, να πράξετε όσα αρμόζει.» Και μόλις είπε 

αυτά, ο Σάτυρος τον τραβούσε από τον βωμό, τον 

τραβούσαν και οι υπηρέτες. Κι ο Θηραμένης, όπως 

ήταν φυσικό, επικαλούνταν και τους θεούς και τους 

ανθρώπους να δουν αυτά που γίνονταν. Η δε βουλή 

δεν αντιδρούσε, επειδή έβλεπε ότι αυτοί που 

στέκονταν στα κιγκλιδώματα ήταν όμοιοι με το 

Σάτυρο και  ότι η είσοδος του βουλευτηρίου ήταν 

γεμάτη φρουρούς και επειδή ήξεραν (οι βουλευτές) ότι 

ήταν εκεί κρατώντας εγχειρίδια. 

 

56  Και αυτοί (οι ένδεκα) οδηγούσαν δια μέσου της 

αγοράς τον άνδρα (τον Θηραμένη) που φώναζε με 

πολύ δυνατή φωνή τι πάθαινε. Λέγεται δε και μια 

φράση που αποδίδεται σε αυτόν. Όταν ο Σάτυρος του 

είπε ότι θα κλάψει (ο Θηραμένης), αν δεν σωπάσει, 

τον ρώτησε (τον Σάτυρο) : «Κι αν δεν σωπάσω, είπε, 

άραγε δεν θα κλάψω;» Και όταν έπινε δια της βίας το 

κώνειο για να πεθάνει, είπαν ότι, αφού έριξε μακριά 

το υπόλοιπο παίζοντας τον «κότταβο», είπε : «Αυτό 

στην υγειά του όμορφου Κριτία!» Και τούτο ξέρω, ότι 

δηλαδή τέτοια αποφθέγματα δεν είναι αξιόπιστα, 

θεωρώ όμως αξιοθαύμαστο για τον άνδρα το εξής, ότι 

δηλαδή, παρόλο που ο θάνατος ήταν κοντά, δεν 

εγκατέλειψαν την ψυχή του ούτε η αυτοκυριαρχία (: η 

φρόνηση) ούτε η διάθεση για αστεία. 

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

§50-56 : Η περιγραφή της παρωδίας της δίκης του Θηραμένη είναι πολύ χαρακτηριστική για την κρίση που 

περνούσε ο Ελληνικός κόσμος στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. Η κρίση δεν ήταν μόνο πολιτική: εδώ φαίνεται 

ολοκάθαρα πώς αμφισβητούνται και πόσο ωμά παραβιάζονται η αντίληψη που είχαν οι Έλληνες για το Νόμο 

καθώς και η αντίληψη για την ευσέβεια. 

§50  

οὐ βιωτὸν· Για τον Κριτία θα ήταν πράγματι αφόρητο το να απαλλαγεί από την κατηγορία ο Θηραμένης και να 

συνεχίσει την αντιπολιτευτική του τακτική. Είχε αποφασίσει να τον βγάλει από τη μέση και να μην έχει κανένα 

εμπόδιο στον δρόμο του. 

καὶ ἐπιστῆναι... ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις : Δεν έφτανε η φανερή ψηφοφορία που είχαν επιβάλει οι Τριάκοντα στους 

βουλευτές/δικαστές· για να επηρεάσει την ελεύθερη βούλησή τους, ο Κριτίας χρησιμοποιεί ωμή τρομοκρατία με 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.7 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

τους νεαρούς μαχαιροφόρους που μπήκαν μέσα στο Βουλευτήριο, στάθηκαν στο κιγκλίδωμα και κρατούσαν τα 

εγχειρίδια έτσι, ώστε να τα βλέπουν οι βουλευτές («φανερῶς... τῇ βουλῇ»). 

§51 προστάτου ἔργον εἶναι... μὴ ἐπιτρέπῃ : Ο Κριτίας υποστηρίζει αδιάντροπα ότι οι δικαστές έχουν παρασυρθεί 

από την απολογία του Θηραμένη («ἐξαπατωμένους») και ότι ο ίδιος, ως ηγέτης, δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι 

τέτοιο. Άλλωστε και «οἵδε οἱ ἐφεστηκότες», οι νεαροί με τα εγχειρίδια, λένε ότι δε θα επιτρέψουν να 

παρασυρθούν ούτε οι δικαστές ούτε και ο Κριτίας (ἡμῖν). 

ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις... ἐγὼ οὖν... : Στην αρχαία Ελλάδα ο σεβασμός προς τους νόμους ήταν πολύ 

μεγάλος, και στην υπακοή προς αυτούς στηριζόταν η ευδαιμονία της πολιτείας· η υπονόμευση του κύρους τους δεν 

αποτελούσε μόνο πράξη άδικη απέναντι στην πολιτεία, αλλά ενέργεια ανόσια, γιατί οι νόμοι θεωρούνταν ιεροί. Ο 

Ηράκλειτος πίστευε ότι «ο λαός έχει υποχρέωση να αγωνίζεται για τον νόμο, όπως και για το κάστρο του». Η 

νομοθεσία άλλωστε στην αρχαιότητα αποτελούσε το πρώτο σημαντικό βήμα για το σχηματισμό σταθερών 

κανόνων και προτύπων ζωής, γεγονός πράγματι απαραίτητο για την ανάπτυξη και πρόοδο της πολιτείας. 

Οι τύραννοι δεν τηρούν ούτε τους νόμους που ψήφισαν οι ίδιοι. Καταλύεται κάθε έννοια νομιμότητας και ο νόμος 

γίνεται παιχνίδι ή «εγχειρίδιον» στα χέρια του ισχυρού της στιγμής. Τους απλούς πολίτες μπορούσε να τους 

θανατώσει οποιοσδήποτε από τους Τριάκοντα και τα όργανά τους με την κατηγορία ότι είναι επικίνδυνοι για το 

καθεστώς. Ο «κατάλογος» είχε περιλάβει τρεις χιλιάδες ονόματα πολιτών μόνο, των οπαδών των ολιγαρχικών. Αν 

κάποιος από τους «εντός του καταλόγου» είχε κατηγορηθεί, δίκαια ή άδικα, για ανατρεπτικές ενέργειες, για να 

καταδικαστεί σε θάνατο έπρεπε να το αποφασίσουν οι πεντακόσιοι βουλευτές. Για τους «εκτός καταλόγου» 

αποφάσιζαν μόνο οι Τριάκοντα. 

§52 ... ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν... ἱκετεύω... : Είναι πασίγνωστος και από την ιστορία και από τη 

λογοτεχνία (κυρίως από την τραγωδία) ο σεβασμός για τους «ικέτες», που έχουν καταφύγει σε κάποιο βωμό ή 

ιερό. Η παραβίαση του ασύλου θεωρείται μεγάλη ασέβεια που μολύνει ολόκληρη την κοινότητα. Η τήρηση των 

θεσμών της ευσέβειας «αποτελούσε σε κάθε περίπτωση πολιτικό καθήκον». Οι σχέσεις της θρησκευτικής και της 

πολιτικής ζωής φαίνονται αν ρίξει κανείς μια ματιά στην Αγορά των Αθηνών τα δημόσια κτήρια της αθηναϊκής 

δημοκρατίας είναι διάσπαρτα στο χώρο της αγοράς, ανάμεσα στα ιερά και στους βωμούς των θεών (Βλ. σχέδιο). 

§53  

οὐδὲν μοι … ὁ βωμὸς· Ο Θηραμένης ομολογεί από το βωμό του Δία όπου βρίσκεται ότι δεν πρόκειται να τον 

σώσει η ικεσία του αυτή. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει ότι η τυραννία είχε καταλύσει τα πάντα: τα ιερά και τα όσια 

της πόλης, τους πανάρχαιους θεσμούς της ευσέβειας – που αποτελούσαν τα θρησκευτικά και ηθικά θεμέλια πάνω 

στα οποία εδραζόταν η κοινωνική  και πολιτική ζωή της Αθήνας. 

καλοὶ κἀγαθοί· Η προσφώνηση αυτή του Θηραμένη προς τα μέλη της διορισμένης βουλής είναι διαποτισμένη από 

πικρή ειρωνεία. 

ὑμῶν μέντοι θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα 

εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου : Ο Θηραμένης προειδοποιεί τους Βουλευτές ότι αν μείνουν απαθείς σε 

τόσο ωμή καταπάτηση και του νόμου και του ασύλου, σίγουρα κάποιοι απ' αυτούς θα έχουν την ίδια τύχη μ' αυτόν. 

Εύκολα θα μπορούσε να εξαλειφθεί το όνομα οποιουδήποτε από τον κατάλογο των «τρισχιλίων» και να θανατωθεί 

με εντολή των τριάκοντα, χωρίς την πολυτέλεια έστω και της «στημένης» δίκης. Γι' αυτό ο Θηραμένης «απορεί 

που δεν βοηθάνε (οι δικαστές) τον ίδιο τον εαυτό τους». 

Ο Θηραμένης, ωστόσο, ξέρει ότι δεν έχει καμία ελπίδα να συγκινήσει τους βουλευτές, γιατί: α) ο Κριτίας είχε ήδη 

προετοιμάσει τα πνεύματα εναντίον του με τις κατηγορίες ότι ήταν προδότης και υπονομευτής της ολιγαρχίας β) τα 

μέλη της διορισμένης Βουλής ήταν τα περισσότερα φανατικοί οπαδοί της τυραννίας και γ) ο Κριτίας είχε 

επιστρατεύσει εκτός από το νομιμοφανή μηχανισμό που διέθετε, και τον παρακρατικό μηχανισμό εξόντωσης των 

αντιπάλων του (τους μαχαιροφόρους). 

οἱ ἕνδεκα : Αξιωματούχοι, ένας από κάθε φυλή μαζί με τον γραμματέα, προϊστάμενοι του «δεσμωτηρίου», 

αρμόδιοι για τις θανατικές εκτελέσεις 

§55 εἷλκε ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος... : Ο Θηραμένης είχε πιαστεί από τον βωμό και ο Σάτυρος και οι υπηρέτες 

των τριάκοντα τον έσερναν, τον τράβαγαν για να τον απομακρύνουν. 

ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν · Όταν όρμησε ο Σάτυρος και οι ένοπλοι άνδρες του απέσπασαν βίαια τον Θηραμένη 

από τον βωμό, εκείνος αντιστεκόταν και διαμαρτυρόταν μεγαλόφωνα· οι βουλευτές παρακολουθούσαν τα 
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Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

συμβάντα άπρακτοι και σιωπηλοί, βλέποντας τους παρακρατικούς του Κριτία στον χώρο του ακροατηρίου και 

γνωρίζοντας ότι και οι άλλοι μισθοφόροι των Τριάκοντα βρίσκονταν έξω από το βουλευτήριο και ήταν και αυτοί 

οπλισμένοι. 

§56 ... ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν : Επειδή φώναζε ο Θηραμένης, καταγγέλοντας την παρανομία και την 

ασέβεια των διωκτών του, μέσα στην αγορά, ο Σάτυρος τον απείλησε ότι θα τον χτυπήσει («αν δεν σωπάσεις, θα 

κλάψεις»), ενώ τον έσερνε για εκτέλεση. Η απάντηση του Θηραμένη στον Σάτυρο και η τελευταία του φράση 

«Κριτίᾳ τῷ καλῷ» δείχνουν το «παιγνιώδες» του χαρακτήρα του. Ο «παιγνιώδης» χαρακτήρας των Αθηναίων, το 

χιούμορ, το έξυπνο ευφυολόγημα, σφράγισαν πολλά από τα δημιουργήματα του πολιτισμού τους και πιο πολύ το 

θέατρο: στο σατυρικό δράμα παρουσιαζόταν η φαιδρή όψη του μύθου των τραγωδιών που είχαν προηγηθεί στην 

παράσταση· στην κωμωδία του 5ου αι. π.Χ. κυριαρχούσε η ειρωνεία, ο σαρκασμός, η κριτική για τα πάντα, για 

πρόσωπα και γεγονότα της πολιτικής και της πνευματικής ζωής. Το «παιγνιώδες» πνεύμα είναι χαρακτηριστικό και 

στους πλατωνικούς διάλογους. 

§56 τὸ κώνειον : Παχύρρευστη ουσία με χαρακτηριστικκή δυσάρεστη οσμή από τα φύλλα και τους βλαστούς του 

φυτού κώνειον. Η αλκαλοειδής ουσία κωνεΐνη έχει έντονη τοξικότητα και απορροφάται γρήγορα από τους 

βλεννογόνους· επιφέρει παράλυση των κέντρων του προμήκους μυελού και των κέντρων κίνησης και προκαλεί 

σχετικά ανώδυνο θάνατο από ασφυξία. 

ὁ κότταβος : Ήταν νεανικό παιχνίδι στα συμπόσια· οι παίχτες σημάδευαν απο μακριά μια λεκάνη και πετούσαν 

μέσα το κρασί που είχε απομείνει στο ποτήρι τους, προσπαθώντας να μη χυθούν σταγόνες έξω από τη λεκάνη και 

προφέροντας το όνομα αγαπημένου προσώπου. Αν δεν έπεφταν έξω από τη λεκάνη σταγόνες, ήταν καλό σημάδι 

για τις ερωτικές σχέσεις του παίχτη με το πρόσωπο, του οποίου το όνομα είχε αναφέρει. 

Το χιούμορ του Θηραμένη αποκτά την πραγματική του διάσταση αν συσχετισθεί με το γεγονός ότι ο Κριτίας είχε 

συνθέσει στίχους για τον Κότταβο. Με τα σημερινά δεδομένα η φράση του Θηραμένη και η τελευταία κίνησή του 

προτού πεθάνει, έχει το νόημα: «και στα δικά σου» (για τον Κριτία). 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

§§ 50-51 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  καὶ ἡ βουλή δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα...: Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του Κριτία στη στάση της 

βουλής και τι θέλησε να προλάβει; 

2.  προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε...: Τι, κατά τη γνώμη σας, συζήτησε ο Κριτίας με τους 

άλλους της ομάδας των Τριάκοντα; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας με βάση το κείμενο. 

3.  ΄Ηταν νόμιμη, κατά τη γνώμη σας, ενέργεια η διαγραφή του Θηραμένη από τον κατάλογο των «τρισχιλίων»; 

4.  Ποιοι πολίτες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των «τρισχιλίων» και ποιο ρόλο είχαν στην πολιτική και 

κοινωνική ζωή της πόλης; Πού απέβλεπαν οι Τριάκοντα με το μέτρο αυτό; 

5.  Ποιες μεθόδους και ποια τεχνάσματα χρησιμοποίησε ο Κριτίας, ώστε και τον αντίπαλό του, τον Θηραμένη, να 

εξοντώσει και ο ίδιος να φαίνεται ότι ενήργησε νομότυπα; 

6.  Παρακολουθώντας στο κείμενο το λόγο και τις ενέργειες του Κριτία να σκιαγραφήσετε το ήθος και το ύφος του 

άνδρα και να κρίνετε την πολιτική του στάση. 

7.  Με ποιον τρόπο αφαίρεσε ο Κριτίας από τη βουλή την αρμοδιότητα να δικάσει τον Θηραμένη; 

8.  καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις: Για ποιο σκοπό ο 

Κριτίας έδωσε αυτή την εντολή; 

9.  ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις: Σε ποιους νόμους αναφέρεται ο Κριτίας; 

10. συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν: Σε ποιους αναφέρεται ο προσδιορισμός ἅπασιν; 

11. ῾Ως δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο...:  

α) Σε ποιον αναφέρεται το απόσπασμα;  

β) Ποιο ήταν το περιεχόμενο του λόγου του και πόσο πειστικά ήταν τα επιχειρήματά του; Να λάβετε υπόψη σας 

και την αντίδραση της βουλής: δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα. 

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις  
1.  ἐγένετο, ἐπαύσατο, προσελθών, ἐκέλευσε: Να τοποθετήσετε τους ρηματικούς τύπους στη σωστή θέση του 

πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά. Η μετοχή να γραφεί στις εγκλίσεις στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο.  

 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Μετοχή 
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αόρ. α΄ 

ενεργ. 

     

αόρ. β΄ 

ενεργ. 

     

αόρ. α΄ 

μέσης 

     

αόρ. β΄ 

μέσης 

     

 

2.  τοῦτο, τι: Να αναγνωρίσετε τις αντωνυμίες και να τις κλίνετε στο ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς. 

3.  εὐμενῶς: Να γράψετε τα παραθετικά του επιρρήματος. 

4.  ὁρῶν: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σ’ όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα 

και του αορίστου β΄ του ρήματος. 

5.  εἰσελθών, εἶπεν: Να κλίνετε την προστακτική αορίστου β΄ των ρημάτων. 

6.  Να γράψετε τις ακόλουθες προτάσεις μεταφέροντας όλες τις κλιτές λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό 

αριθμό και αντιστρόφως.  

α) Οὗτος ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας (…).  

β) Ἐγὼ οὖν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου.  

γ)Καὶ τοῦτον ἡμεῖς θανατοῦμεν. 

δ) Οὗτος ἐφοβεῖτο μὴ ὁ ἀντίδικος ἀναφύγῃ.  

 

7.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με το γραμματικό προσδιορισμό στη στήλη Β που τους αντιστοιχεί. 

Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

Α                                                        Β 

1. ἅπασιν α) ουσιαστικό της α΄ κλίσης 

2. καταλόγου β) οριστική αντωνυμία 

3. ὄντων γ) δεικτική αντωνυμία 

4. οἵδε    δ) αόριστη επιμεριστική αντωνυμία 

5. μηδένα ε) οριστική ενεστώτα 

6. εἰσελθών στ) ουσιαστικό της β΄ κλίσης 

7. ἐξαλείφω ζ) μετοχή ενεστώτα 

8. προστάτου η) επίθετο γ΄ κλίσης 

  θ) μετοχή αορίστου β΄ 

  ι) ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο: Να χαρακτηρίσετε το είδος της πρότασης και όλους τους όρους της.  

2.  Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο συντακτικό προσδιορισμό των 

λέξεων που δίνονται: 

 τῇ βουλῇ:    είναι έμμεσο αντικείμενο στο ἐπιτρέψοι / δοτική προσωπική 

 τοῖς τριάκοντα:   είναι άμεσο / έμμεσο αντικ. στο διαλεχθείς 

 ἐπιστῆναι:    είναι αντικ. στο ἐκέλευσε / απαρ. του σκοπού 

 τοὺς ἔχοντας:    είναι αντικείμ. / υποκείμ. στο ἐπιστῆναι 

 ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις:   είναι εμπρόθ. που δηλώνει τόπο / τρόπο 

 φανερῶς:    είναι προσδιορισμός του τρόπου στο ἔχοντας / στο ἐπιστῆναι 

3. ἐξαπατωμένους (§ 51): Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να γράψετε το ρήμα από το οποίο 

εξαρτάται. 

4. εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα ... οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὐ φασὶν ἡμῖν ἐπιτρέψειν: Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις, να κάνετε 

λεπτομερή συντακτική ανάλυση  και να δηλώσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των όρων (§ 51) που 

δίνονται: 

* εἰσελθών: είναι ………… μετοχή, που προσδιορίζει το ………… 

* προστάτου: είναι ………………  στο ἔργον  

* τοῦτο: είναι ……………… στο ποιήσω 

* μηδένα: είναι ……………… στο ……………… 
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* κυρίους: είναι ………………… στο ……………………… 

* τουτονί: είναι ………… προσδιορισμός στο …………… 

* ἅπασιν: είναι…………… προσδιορισμός στο ………… 

* ἡμεῖς: είναι ……………… του ρήματος ……………… 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις  
1.  Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω ρήματα σύνθετα του ἵσταμαι σε φράσεις  στη νέα ελληνική, ώστε να 

φαίνεται η σημασία τους.  

καθίσταμαι:  ..............................  

ἐνίσταμαι:   ..............................  

παρίσταμαι:    ..............................  

ὑφίσταμαι:   ..............................  

2.  Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω; 

επιστασία, λόγος, απατηλά, νέμεσις, αθανασία, καινοφανής, όραμα, άνεση, επάλειψη, προστατευτικός. 

3.  Να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό της νέας ελληνικής από κάθε ρήμα σύνθετο του ἵημι που σας 

δίνεται. Για τα θέματα του ρήματος συμβουλευτείτε τη γραμματική σας.  

ἀνίημι, παρίημι, ἀφίημι, καθίημι, ἐφίεμαι, συνίημι, ἐνίημι, διίημι. 

4.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τις παράγωγες ή τις ομόρριζές της στη στήλη Β, γράφοντας 

μπροστά από κάθε γράμμα τον ή τους αριθμούς από τη στήλη Β:  

                Α                                           Β 

α) παύω  

β) βιόω-ῶ  

γ) διαλέγομαι  

δ) κελεύω  

ε) ἐφίσταμαι  

στ) εὐμενῶς  

ζ) ἐγχειρίδιον 

1. δυσμένεια  

2. παύλα 

3. κέλευσμα 

4. βιώσιμος 

5. εγχείρηση 

6. επιστασία 

7. μένος 

8. διάλεξη 

9. βίωμα 

10. αρχικελευστής 

11. κατάπαυση 

12. αβίωτος  

13. εγχείρημα 

14. διαλεκτική 

15. ανάπαυλα 

16. βιώνω 

17. επιστάτης 

18. διάλεκτος 

19. υποχείριο 

20. παυσίλυπος 

5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τα συνώνυμα ή τα αντίθετά τους στη στήλη Β, γράφοντας 

μπροστά από κάθε αριθμό της στήλης Α το ή τα γράμματα που τους αντιστοιχούν από τη στήλη Β. Κανένα 

στοιχείο της στήλης Β δεν περισσεύει: 

Α Β 

Α)ὁρῶ 

Β)ἀποθνῄσκω 

Γ)δεῖ 

Δ)ἀνίημι 

Ε)λυμαίνομαι 

1. ὀνίνημι 

2. χρή 

3. θεῶμαι 

4. βιῶ 

5. ὠφελῶ  

6. προσήκει 

7. ἐάω-ῶ 

8. κωλύω 

9. βλέπω 

10. βλάπτω 

11. λυσιτελῶ 

12. εἴργω 

13. ζῶ 

14. τελευτῶ 

 

                                            

 

§§ 52-53 

 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραμένης στο σύντομο λόγο του προς τους βουλευτές και ποια επιχειρήματα 

χρησιμοποιεί;  

2. Οι Τριάκοντα χαρακτηρίζονται από τον Θηραμένη ἀδικώτατοι και ἀσεβέστατοι. Πώς δικαιολογεί αυτούς τους 

χαρακτηρισμούς; Είναι, κατά τη γνώμη σας, ορθοί;  

3. Να εξηγήσετε αν επιβεβαιώνονται από το λόγο του Θηραμένη οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται στην 

περιληπτική παρουσίαση των §§ 17-49 του βιβλίου σας.  

4. ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί: Είναι ειλικρινής ο χαρακτηρισμός καλοὶ κἀγαθοί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

5. Ποια είναι η αντίδραση του Θηραμένη στην απόφαση του Κριτία;  

6. ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν: Ποιο νόημα είχε η κίνηση αυτή του Θηραμένη;  

7. Γιατί ο Θηραμένης πιστεύει ότι δεν θα τον ωφελήσει το γεγονός ότι καταφεύγει στο βωμό ως ικέτης;  

8. θαυμάζω εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς: Πού αποβλέπει ο Θηραμένης με τα λόγια αυτά; 
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2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις  

1.  ἀνεπήδησεν, βοηθήσετε: Να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και παρατατικού των ρημάτων στη φωνή που 

δίνονται. 

2.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό των λέξεων που δίνονται: 

 ἀκούσας: είναι μετοχή αορ. ενεργητικής φωνής / μέσης φωνής 

 ταῦτα:  είναι οριστική αντωνυμία / δεικτική αντωνυμία 

 ὅνπερ:  είναι δεικτική αντωνυμία / αναφορική αντωνυμία 

 ἀγνοῶ:  είναι συνηρημένο σε -έω / σε -όω 

 μέντοι:  είναι αντιθετικός / διαζευκτικός σύνδεσμος 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με το γραμματικό προσδιορισμό τους στη στήλη Β. Δύο στοιχεία της 

στήλης Β περισσεύουν: 

            Α                                                   Β 

1. ὄνομα   α) κτητική αντωνυμία 

2. εὐεξαλειπτότερον  β) επίθετο β΄ κλίσης 

3. ὑμῶν    γ) υπερθετικός βαθμός επιθέτου 

4. ὅδε    δ) δεικτική αντωνυμία 

5. ἀσεβέστατοι   ε) προσωπική αντωνυμία 

6. ἀγαθοί   στ) συγκριτικός βαθμός επιθέτου 

7. ἐμόν    ζ) ουσιαστικό, ουδέτερο γ΄ κλίσης 

8. ἑστίαν   η) επίθετο γ΄ κλίσης 

    θ) ουσιαστικό, αρσενικό β΄ κλίσης 

    ι) ουσιαστικό, θηλυκό της α΄ κλίσης 

5.  Να εντάξετε τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα που ακολουθεί ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία στην οποία 

ανήκουν: ἀκούσας, ἐπί, ἐγώ, ἱκετεύω, εἶναι, μήτε, ὅν, ἀδικώτατοι, μοι, ἄνδρες, Θηραμένης, μέντοι, ἔφη, εἰ, ὑμῖν 

αὐτοῖς, καί, τό, οὐδέν, ἤ, ἐξαλείφειν. 

ουσιαστ. Επίθετο αντων. ρήμα άρθρο σύνδεσ. πρόθ. 

       

       

       

       

       

       

       

       

6.  ἐννομώτατα, ἀδικώτατοι, ἀσεβέστατοι, καλοί, ἀγαθοί: Αφού τοποθετήσετε τα επίθετα στον παρακάτω 

πίνακα, να συμπληρώσετε τους άλλους βαθμούς και να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα και τα παραθετικά 

τους: 

Επίθετα Επιρρήματα 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

      

      

      

      

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να γράψετε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής δευτερεύουσας πρότασης στα αρχαία ελληνικά με το σύνδεσμο εἰ. 

2.  εἰ μὴ βοηθήσητε ὑμῖν αὐτοῖς: Να αναγνωρίσετε την πρόταση και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της. 

Να βρείτε αντιστοιχία με τη νέα ελληνική (π.χ. στη φράση μη μου θυμώνεις, αν δε σου φέρομαι καλά μερικές 

φορές). 

3.  Να βάλετε σε κύκλο την πρόταση που αντιστοιχεί στη σωστή ανάλυση της μετοχής: 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.12 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

 ἀκούσας : ἐπεὶ ἤκουσε   / διότι ἤκουσε  / εἰ καὶ ἤκουσε 

 γιγνώσκοντες : εἰ καὶ γιγνώσκετε / ἐπειδὴ γιγνώσκετε  / ἐὰν γιγνώσκητε 

4.  Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή αναγνώριση της συντακτικής θέσης των όρων που δίνονται: 

 πάντων : γενική κτητική / γενική διαιρετική  /  γενική αντικειμενική 

 η ειδική πρόταση ὅτι … ὅδε ὁ βωμός είναι: αντικείμενο στο οὐκ ἀγνοῶ/  υποκείμενο στο ἔφη / επεξήγηση στο 

τοῦτο 

5.  Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό των όρων της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που χαρακτηρίζει τη 

συντακτική θέση του αντίστοιχου όρου. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν: 

             Α Β 

1. ἐξαλείφειν 

2. ἐπιδεῖξαι 

3. ἀδικώτατοι 

4. ὑμῶν 

5. καλοί 

6. περὶ θεούς 

7. ἐπὶ τὴν ἑστίαν 

8. ἐμέ 

α) κατηγορούμ. στο υποκ. του εἰσί (οὗτοι) 

β) επιθετικός προσδιορισμός στο ἄνδρες 

γ) τελ. απαρ. ως αντικείμενο στο βούλομαι 

δ) γενική συγκριτική 

ε) εμπρόθ. της αναφοράς (από το 

ἀσεβέστατοι) 

στ) γενική διαιρετική (από το ἑκάστου) 

 

ζ) αντικείμενο του απαρεμφάτου 

ἐξαλείφειν 

η) τελ. απαρ. ως υποκ. στο (μὴ ἐπὶ 

Κριτίᾳ) εἶναι 

θ) εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

ι) κατηγορημ. προσδιορ. στο ἄνδρες

  

                                                      

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις  
1.  Να μεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω προτάσεις: 

 ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα 

 μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν 

 κατὰ τὸν νόμον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι 

 τὸ ἐμὸν ὄνομα οὐδὲν εὐεξαλειπτότερόν ἐστι ἤ τὸ ὑμῶν ἑκάστου 

2.  Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω;  

πηδάλιο, εστιατόριο, σεβαστός, απόφαση, άγνοια, θαυμαστός, αβοήθητος, συλλογή, αυτάρκης, βάση, διάρκεια. 

3.  Να γράψετε για κάθε ρήμα ένα παράγωγο ουσιαστικό της νέας ελληνικής: ἀπογιγνώσκω, διαγιγνώσκω, 

ἐνδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι. 

4.  Να γράψετε ουσιαστικά, ρήματα ή επίθετα ετυμολογικώς συγγενή με τη λέξη ἑστία που να αποδίδουν το 

νόημα των φράσεων ή των προτάσεων που δίνονται:  

 συγκεντρώνω σε ορισμένο σημείο φωτεινή δέσμη:  .........................................  

 αυτός που αναφέρεται στην εστία:  ....................................  

 συμπόσιο, παράθεση γεύματος με τη συμμετοχή πολλών προσώπων:  ............  

 ιδιοκτήτης εστιατορίου:  .....................................................  

 ο περιπλανώμενος, ο χωρίς εστία:  .....................................  

 θεοί, προστάτες της οικογενειακής ζωής (στην αρχαιότητα):  ..........................  

5.  μόνον: Να σχηματίσετε ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο συνθετικό το μόνος και αφού κάνετε όποιες αλλαγές 

είναι αναγκαίες,  

π.χ.: μόνος + λόγος = μονόλογος μόνος + γένος = μονογενής 

μόνος + δρόμος =   μόνος + γράμμα = 

μόνος + ζυγός =   μόνος + έτος = 

μόνος + κομμάτι =   μόνος + λέξη = 

μόνος + κλίνη =   μόνος + ημέρα = 

μόνος + πλευρά =   μόνος + στήλη = 

6.  Να συνδέσετε τις λέξεις ή φράσεις της αρχαίας ελληνικής της στήλης Α με την απόδοσή τους στα νέα 

ελληνικά στη στήλη Β. Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:  

           Α                                             Β 

1. ἡ ἑστία α) βοηθώ κάποιον 

2. τὰ ἐννομώτατα πάντων ἱκετεύω β) βωμός 

3. ἐπὶ τινί ἐστι γ) ο σύμφωνος με το νόμο 

4. ἡ κρίσις ἐμοί ἐστι δ) απορώ με κάποιον / κάτι 

5. ἀρκῶ τινί ε) ικετεύω σε ό,τι πιο δίκαιο υπάρχει 

6.  θαυμάζω τινός στ) αυτός που διαγράφεται εύκολα 

7. καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ζ) έχει κάποιος το δικαίωμα να.. 

8. εὐεξάλειπτος η) και μάλιστα ενώ γνωρίζετε 

 θ) δικάζομαι 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.13 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

§§ 54-56 

 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Πώς χαρακτηρίζεται ο Σάτυρος από τον Ξενοφώντα; Να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισμό με βάση το 

κείμενο. 

2. Παραδίδομεν ὑμῖν ... Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον: Με βάση αυτά τα λόγια του 

Κριτία να χαρακτηρίσετε το ήθος του. 

3.  εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται: Πώς χαρακτηρίζετε την πράξη αυτή; Ποια 

συναισθήματα προκαλεί; 

4. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν ... : Να περιγράψετε την εικόνα που παρουσίαζε το βουλευτήριο μετά από την 

πραξικοπηματική επέμβαση του Κριτία. Τι εξέφραζαν οι βουλευτές με τη σιωπή τους;  

5. οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε: Ποια συναισθήματα 

νομίζετε ότι προκαλούσε στους παρευρισκομένους η εικόνα αυτή;  

6.  ῍Αν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, οἰμώξομαι: Πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας το Θηραμένη με αφορμή αυτή 

την απάντησή του προς το Σάτυρο; Συμφωνείτε ή όχι με αυτό το χαρακτηρισμό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

7. Πώς αντιλαμβάνεσθε τη φράση: Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ; Τι υπονοεί ο Θηραμένης; 

8. Εντυπωσιακή χαρακτηρίζει ο Albin Lesky τη σκηνή της καταδίκης και της θανάτωσης του Θηραμένη, 

όπως την ιστορεί ο Ξενοφών στα ῾Ελληνικά. Να προβάλετε τα βασικά χαρακτηριστικά της σκηνής και να 

δικαιολογήσετε με τρόπο τεκμηριωμένο το χαρακτηρισμό του Lesky. 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις  

1.  Να εντοπίσετε στο κείμενό σας ένα ρήμα συνηρημένο σε -άω / -ῶ και ένα σε -έω / -ῶ και να γράψετε το γ΄ 

ενικό πρόσωπο στον παρατατικό και σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα της ίδιας φωνής. 

2.  μάλα (§ 56): Να σχηματίσετε τα παραθετικά του επιρρήματος. 

3.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό των λέξεων του κειμένου που 

δίνονται: 

 αὐτῶν (§ 54)  είναι δεικτική / επαναληπτική αντωνυμία 

 τουτονί (§ 54) είναι επίρρημα / αντωνυμία 

 ἀπαγαγόντες (§ 55) είναι μετοχή ενεστώτα / μετοχή αορίστου β΄ 

 πράττετε (§ 55) είναι οριστική ενεστ. / προστακτική ενεστ. 

 ἀπήγαγον (§ 56) είναι παρατατικός / αόριστος β΄ 

 ἐπήρετο (§ 56) είναι αόριστος β΄ / παρατατικός 

 ἀγνοῶ (§ 56)  είναι συνηρημένο σε -έω / σε -όω 

 οἷα (§ 56)  είναι αναφορική / αόριστη αντωνυμία 

 

4.  Ι. Να συμπληρώσετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό: 

Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός 

ὁ κῆρυξ   οἱ ἔχοντες 

ἡ ὁρῶσα   οἱ ὑπηρέται 

τοῦ βωμοῦ    

τοῦ ἀνδρὸς    

τῆς ψυχῆς    

τῇ φωνῇ    

τὸν ἄνδρα   τοὺς ἀνθρώπους 

II. Να συμπληρώσετε τα άλλα γένη στην ίδια πτώση και αριθμό:  

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Τουτονί   

  τοῦτο 

  ταῦτα 

ἀναιδεστάτου   
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.14 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

  πλῆρες 

III.  Να συμπληρώσετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

μεγάλῃ   

καλῷ   

πλῆρες   

  θρασυτάτου 

  ἀναιδεστάτου 

ΙV. Να συμπληρώσετε το ίδιο πρόσωπο και χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις, απαρέμφατο και μετοχή (ονομ. αρσ. 

γένους):  

Οριστική   ἐκέλευσε  εἶπεν ἀπήγαγε 

Υποτακτική       

Ευκτική    σιωπήσειε   

Προστακτική πράττετε ἔστω     

Απαρέμφατο       

Μετοχή       

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Οἱ δ' ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα ... ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν: Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο 

όλων των δευτερευουσών προτάσεων του χωρίου. 

2.  Να αναγνωρίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς της § 54. 

3.  ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου (§ 54): Να αναγνωρίσετε το είδος και τη 

συντακτική θέση των μετοχών. Να γράψετε το υποκείμενο και το αντικείμενό τους (εάν έχουν). 

4.  Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων του κειμένου. 

5.  Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων ή των 

προτάσεων που δίνονται: 

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

 τοὺς ἕνδεκα (§ 54): είναι ……………… του ρήματος ……………… 

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

 τουτονί (§ 54); είναι ……………… προσδιορισμός στο ……………… 

 τὰ ἐκ τούτων (§ 55): είναι ……………… του ρήματος ……………… 

 ὅτι … παρῆσαν (§ 55): είναι δευτερεύουσα ………… πρόταση, που  λειτουργεί ως ……………………….  

 διὰ τῆς ἀγορᾶς (§ 56):  είναι εμπρ. προσδιορ. που δηλώνει ……………… 

 μεγάλῃ (§ 56): είναι ……………… προσδιορισμός στο ……………… 

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

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

 ἀποθνῄσκειν (§ 56): είναι …………………… απαρέμφ., που λειτουργεί ως …………………………………… 

 Κριτίᾳ (§ 56): είναι δοτική ……………………  …………………… 

 ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα (§ 56): είναι δευτερεύουσα ………… πρόταση, που λειτουργεί ως 

…………………………… 

 τὸ μὴ ἀπολιπεῖν (§ 56): είναι ……………… απαρέμφατο, που λειτουργεί ως 

………………………………………… 

 τοῦ θανάτου (§ 56): είναι …………………… στη μετοχή ………………… 

 

6.  Να τοποθετήσετε στον πίνακα Α τις επιρρηματικές μετοχές των  §§ 54-55 ανάλογα με το είδος τους και να 

γράψετε στον πίνακα Β όσες από αυτές είναι απόλυτες:  

Α.  Επιρρηματικές - συνημμένες μετοχές 

Αιτιολογική Χρονική Τελική Εναντιωμ. Υποθετική Τροπική 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.15 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

      

Β.  Επιρρηματικές - απόλυτες μετοχές 

 

 

 

 

7.  Για καθένα από τους ακόλουθους όρους των προτάσεων της § 56 δίνονται τρεις συντακτικοί προσδιορισμοί ή 

ανάλυση μετοχής σε ισοδύναμη πρόταση. Να επιλέξετε για κάθε περίπτωση το σωστό και να συμπληρώσετε τα 

κενά, όπου χρειάζεται: 

 τῇ φωνῇ   α) δοτική του μέσου στο ……………………………. 

    β) δοτική του τρόπου στο ……………………………. 

    γ) δοτική του οργάνου στο ……………………………. 

 ὅτι οἰμώξοιτο  α) ειδική πρόταση, επεξήγηση στο ………………. 

    β) ειδική πρόταση, υποκείμενο στο ……………… 

    γ) ειδική πρόταση, αντικείμενο στο …………… 

 ἀναγκαζόμενος  α) ἐπειδή ἀναγκάζεται 

    β) ἐπειδάν ἀναγκασθῇ 

    γ) ἐπειδή ἠναγκάζετο 

8. ῾Ως εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν (...): Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.   

9. Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’ οἰμώξομαι: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 

 

4.  Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις  
1. Να μεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: 

 οὗτος κατακεκριμένος κατὰ τὸν νόμον ἐστίν (§ 54):  ........................................   

 τοῦτον ἀπαγαγόντες οὗ δεῖ, πράττετε τὰ ἐκ τούτων (§ 55): ................................   

 οὗτος, ὥσπερ εἰκός, ἐπεκαλεῖτο τοὺς θεούς (§ 55): ...........................................   

 ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν (§ 55): .......................................................................   

 τὸ φρόνιμον καὶ τὸ παιγνιῶδες τῆς ψυχῆς (§ 56):  ............................................   

 Κριτίᾳ τῷ καλῷ (§ 56):  ....................................................................................   

 τοῦ θανάτου παρεστηκότος (§ 56):  ...................................................................   

2. Να γράψετε λέξεις απλές ή σύνθετες (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα) της νέας ελληνικής που να έχουν το 

ίδιο θέμα με τα ρήματα ἕλκω και ἡγοῦμαι (πέντε λέξεις για κάθε ρήμα). 

3.  Με ποιες λέξεις του κειμένου (§§ 54-55) σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω;  

αναίδεια, παράδοση, κρίμα, λαβή, απαγωγή, ένδεια, απρόσκλητος, γένος, ανήσυχος, σχέση, ενόραση.  

3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α (§§ 54-55) με τις παράγωγες ή τις ομόρριζές της στη στήλη Β, 

γράφοντας μπροστά από κάθε γράμμα τον ή τους αριθμούς από τη στήλη Β. Κανένα στοιχείο της στήλης Β δεν 

περισσεύει: 

Α Β 

α) βουλευτήριο  

β) πλήρης 

γ) πάρειμι 

δ) ὁρῶ  

ε) λαμβάνω 

 

1. εργολάβος   

2. όραση 

3. βούλευμα 

4. πληρότητα 

5. επανειλημμένα  

6. παρόν 

7. παρουσιαστής 

8. πληροφορώ  

9. βουλευτής 

10.  πληρεξούσιος 

11.  βουλευτικός 

12.  αόρατος 

13.  αντιληπτός 

14.  διορατικός 

6.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με λέξεις παράγωγες από τα διάφορα θέματα του ρήματος ὁρῶ, απλές ή 

σύνθετες. (Τα θέματα του ρήματος είναι: Fορα- = ορα-, οπ-, Fειδ- = ειδ-, Fιδ-= ιδ-). 

 Συχνά βρίσκεται σε έκσταση και βλέπει ………………………………… 

 Τα βουνά και άλλες ανωμαλίες του εδάφους περιορίζουν την ………………………………… μας. 

 Η …………………… (κλάδος της Φυσικής) διδάσκει ότι το φως διαθλάται. 

 Στα Ελευσίνια μυστήρια ορίζονταν ………………………………… (< ἐφορῶ), οι οποίοι παρακολουθούσαν 

και πρόσεχαν τη σωστή τέλεσή τους.  

                                                 
1  κρύπτω, εὖ πάσχω, φράζω (ὁμιλῶ), ζῄω-ῶ, γελῶ. 

5.  Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντίθετο για τις παρακάτω λέξεις (§ 56): δηλόω-ῶ, κακῶς 

πάσχω, σιωπάω-ῶ, ἀποθνῄσκω, οἰμώζω
1
. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.16 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

 Κάποτε λατρεύονταν σαν ………………………………… τα ξύλα, τ’ άστρα και τα δέντρα. Τώρα προσκυνάνε  

τα αστέρια της μουσικής και του ποδόσφαιρου. 

 Δεν μου εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη. Μου φαίνεται πολύ ………………… πρόσωπο. 

8.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με λέξεις που παράγονται από το ρήμα λείπω, απλές ή σύνθετες. (Τα 

θέματα του ρήματος είναι: ισχυρό λειπ-, με ποιοτική μεταβολή λοιπ-, ασθενές λιπ-):  

 η ανεπάρκεια του νερού = ………………………  

 το υπόλειμμα, το απομεινάρι, το σώμα του νεκρού = …………………… 

 η (ολιγόλεπτη) διακοπή = ……………………… 

 διανοητικό κενό στην επεξεργασία των ερεθισμάτων που προσλαμβάνει ο εγκέφαλος (ιατρ.) = 

……………………… 

 ξαφνική και παροδική απώλεια της συνείδησης = ……………………… 

 στρατιώτης που εγκαταλείπει αυθαίρετα τις τάξεις του στρατού = ……………………… 

 απουσία, ανεπάρκεια, ελάττωμα, γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει με την πλάγια τομή κυλίνδρου = 

……………………… 

 έλλειψη αρσενικού πληθυσμού, έλλειψη σπουδαίων προσώπων = ……………………… 

9.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α (§ 56) με τις λέξεις της νέας ελληνικής της στήλης Β, με τις οποίες 

έχει κοινό θέμα (σε σύνθεση ή μη), γράφοντας μπροστά από κάθε αριθμό της στήλης Α το ή τα γράμματα από τη 

στήλη Β: 

Α Β 

1. πίνω 

2. ἀγορά < ἀγείρω 

3. φωνή 

4. πάσχω 

5. ἀπο-θνῄσκω 

6. φημί 

7. φρόνιμος 

α) ημιθανής 

β) σωφρονιστήριο 

γ) προφήτης 

δ) πένθος 

ε) ποτήρι 

στ) πανηγύρι 

ζ) επιφώνημα 

η) πάθος 

θ) αθανασία 

ι) εκφωνητής 

ια) απαθής 

ιβ) κατάφαση 

ιγ) πότης  

ιδ) συναγερμός 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

Παρ. 50-51 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. δῆλος  

2. οὐ βιωτόν  

3. δρύφακτα  

4. λυμαίνομαι  

5. ἀνίημι  

 

α) ανυπόφορο  

β) καταστρέφω  

γ) φανερός  

δ) δειλός  

ε) κιγκλιδώματα   

στ) αφήνω    

ζ) επιδοκιμάζω  

2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐξαλείφω   

ἐπιτρέψειν  

διαψηφίζεσθαι   

ὁρῶν  

ἡγησάμενος 

- ή 

- ος   

- μα   

- ις   

- μών 

 

3. Όπως παραπάνω :  

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐπαύσατο   

ἔχοντας   

ποιήσω   

ὁρῶν   

ἐξαλείφω  

- ις    

- μα      

- τής    

- ις    

- ή 

 

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.17 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

Α Β 

1.δῆλος  

2. γίγνομαι  

3. κελεύω  

4. φημί  

5. λυμαίνομαι  

 

α) εἰμί  

β) φανερός  

γ) καταστρέφω  

δ) ἐξαλείφω  

ε) φάσκω   

στ) προστάττω   

ζ) γιγνώσκω 

5. Όπως παραπάνω :  

Α Β 

1. δῆλος  

2. γίγνομαι  

3. κελεύω  

4. λέγω  

5. ἄνευ  

 

α) εἰμί  

β) φανερός  

γ) χωρίς  

δ) ἄδηλος  

ε) φάσκω   

στ) προστάττω   

ζ) ὁμοῦ   

6. Όπως παραπάνω : 

Α Β 

1. δῆλος  

2. κελεύω  

3. νοµίζω  

4. φηµί  

5. γιγνώσκω  

 

α) δειλός  

β) φανερός  

γ) οἴοµαι  

δ) οἶδα  

ε) λέγω   

στ) προστάττω   

ζ) αἴρω  

7. Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης A με την αντώνυμή της στη  στήλη B. Δύο λέξεις της  στήλης  περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. εἴσειμι  

2. γιγνώσκω  

3. καινός  

4. εὐμενῶς   

5. δῆλος  

 

Α.παλαιός  

Β. δυσμενῶς  

Γ. ἄδηλος   

Δ. διέρχομαι  

Ε.ἀγνοῶ 

Στ. ἔξειμι    

Ζ .κενός 

8. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄ στήλη. ∆ύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. διαψηφίζεσθαι  

2. ἐπαύσατο  

3. ἡγησάµενος  

4. ἐπιστῆναι  

5. ὁρῶν   

 

α) παύλα  

β) επιστάτης  

γ) αόρατος  

δ) όριο  

ε) κατάληψη   

στ) διήγηση   

ζ) υπερψήφιση 

9. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : εἰπών , ἐπιστῆναι, ὁρῶν, καινός, ἐξαλείφω, ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, 

ἀποθνήσκειν, ψήφου, ἕξω, ἐπαύσατο, ἡγησάμενος, διαλεχθείς, φανερῶς , εἰσελθών, δήλη, βιωτόν, φανερῶς, 

ἐξαπατωμένους, ἄνδρα 

10. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : ἐπιθορυβήσασα , ἀναφεύξοιτο , ἔχοντας , ἐπιτρέπῃ , ἐξαλείφω  

11. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: προσέρχομαι, διαλέγομαι, ἐφίσταμαι , 

ἀνίημι, κατάλογος, ἐπιτρέπω, ἐξαλείφω 

12. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

διάλογος, επιστάτης, όραμα, ανεπίτρεπτος, ανακαίνιση, λογικός, επιστασία, διορατικός, απάτη, απολύμανση, 

ψήφισμα, φυγή, λόγος, επιτροπή, λύματα, απάτη, άνεση, απολυµαίνω, αλοιφή 

 

παρ. 52-55 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.18 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. ἔννομος  

2. εὐεξάλειπτος   

3. ἀναιδής  

4. βούλομαι  

5. δεῖ  

α) αναίσχυντος  

β) θέλω    

γ) αυτός που σβήνεται εύκολα   

δ) πρέπει  

ε) αυτός που αλείφεται καλά  

στ) σκέπτοµαι   

ζ) σύµφωνος µε τον νόµο 

2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐξαλείφειν  

ἱκετεύω  

ἔγραψαν  

ἐπιδεῖξαι  

βοηθήσετε  

- ή    

- ης      

- μα    

- ις    

- ός 

 

3. Όπως παραπάνω : 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἀνεπήδησεν  

γιγνώσκοντες  

ἱκετεύω  

πράττετε  

ἀπαγαγόντες  

- μα    

- μων      

- ία    

- ις    

- ή 

 

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α Β 

1. βούλομαι  

2. γιγνώσκω  

3. κελεύω  

4. λέγω  

5. πράττω  

 

α) ποιῶ  

β) βουλεύομαι  

γ) ἐπίσταμαι  

δ) ἐθέλω  

ε) φάσκω   

στ) προστάττω   

ζ) κηρύττω  

5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης A με την αντώνυμή της στη  στήλη B. Δύο λέξεις της  στήλης  περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. ἀγαθός    

2. ἄδικος     

3. ἀσεβής  

4. γιγνώσκω  

5. ἔννομος  

 

α) ἀγνοῶ     

β) οἶδα    

γ) παράνομος   

δ) κακός  

ε) δίκαιος    

στ) νομικός   

ζ) εὐσεβής    

6. Όπως παραπάνω : 

Α΄ Β΄  

1. ἀσεβής  

2. ἔννομος  

3. ἀγνοῶ  

4. ἄδικος  

5. ἀγαθός  

α) γιγνώσκω  

β) νόμιμος  

γ) δίκαιος  

δ) εὐσεβής  

ε) ἀνάξιος    

στ) παράνομος   

ζ) κακός  

7. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : ἱκετεύω , ἐξαλείφω, νόμον, ἔγραψαν, ἐπιδεῖξαι, ἀνεπήδησεν , βούληται, 

κρίσιν, ἐπιδεῖξαι, θαυμάζω, εἶπεν , ἡγουμένου , παραδίδομεν , κατακεκριμένον , ἀπαγαγόντες 

8. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

νόμος, κατάλογος, κρίσις, ἀσεβής, ὑπηρέτης 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.19 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

9. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄στήλη), απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της 

νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της Α΄ στήλης. 

Α΄ Β΄  Γ΄ 

Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα  

ἱκετεύω  

γιγνώσκω  

ἀπάγω  

ἡγοῦμαι  

θαυμάζω 

  

10. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: ἀνεπήδησεν, ἐννομώτατα, κατάλογος, 

ἀδικώτατοι, ἀσεβέστατοι, ἐπιδείκνυμι, ἀπάγω, ἕνδεκα 

11. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

αλοιφή, ευσέβεια, παράδειγμα, άνανδρος, φήμη, ανέστιος, ουσία, επίγραμμα, επικήρυξη, απόδοση, εύανδρος, 

γραφή, διάκριση, ανάγνωση, εκδότης, ζωγραφική, κριτήριο,  
12. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξεις της Β΄ στήλης με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο 

λέξεις περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. κατάληψη 

2. μετεγγραφή  

3. προληπτικός   

4. επίγραμμα    

5. διάλειμμα  

6. γρίφος   

7. λήμμα   

 

α) ἔγραψαν  

 

β) λαβόντες  

13. γραφή, γράμμα, γραφεύς, βοηθός, βοήθεια : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους επόμενους 

ρηματικούς τύπους «ἔγραψαν» και «βοηθήσετε» λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, 

ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.  

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

   

 

Παρ. 55-56 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. εἰκός  

2. οἰμώζω  

3. ἐγχειρίδια   

4. ἀγαστός  

5. ἐπερωτῶ  

 

α) ρωτώ  

β) απορώ  

γ) βιβλία  

δ) φυσικό, εύλογο  

ε) θαυμαστός   

στ) μαχαίρια   

ζ) κλαίω, θρηνώ 

2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἕλκω 

ἐπεκαλεῖτο  

ἔπασχε  

ὁρῶσα  

κρίνω   

σιωπήσειεν 

- ις    

- ήρ 

- ος    

- μα    

- ής 

- ή 

 

3. Όπως παραπάνω : 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

λέγεται  

ἔχοντες  

ἀπήγαγον  

κρίνω  

- ις    

- μα      

- ή    

- ής    
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.20 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

παρῆσαν    - ία 

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α Β 

1. ἕλκω   

2. οἰμώζω   

3. ἀγαστός   

4. λέγω  

5. καλός  

 

α) θαυμαστός   

β) εὔμορφος   

γ) ἀπωθῶ   

δ) σύρω    

ε) φάσκω   

στ) μισητός     

ζ) ὀδύρομαι   

5. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : εἷλκε , ἐπεκαλεῖτο, καθορᾶν, εἶχεν, ἀναγκαζόμενος, ἡσυχίαν, παρῆσαν, 

ἔπασχε, ἀπολιπεῖν, ἐπήρετο, ἔπιεν , λειπόμενον, ὁρῶσα, δηλοῦντα, ῥῆµα, δρύφακτα, ἐγχειρίδιον, ἀπάγω, 

ἀξιόλογος, ἔμπροσθεν,  

6. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

ὑπηρέτης, βουλή, φρουρός, ἀγορά, ἀγαστός, ἡσυχία, πλήρης, φρόνιμος 

7. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: καθορῶ, δρύφακτα, ἔμπροσθεν, ἀπάγω , 

ἀπολείπω 

8. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

έλκηθρο, προσομοίωση, πρόσθιος, άνανδρος, δήλωση, γένεση, ποτό, άγνοια, παράσταση, ελλιπής, 

ελκυστικός, γονέας, πρόσχημα, ευφωνία, παράστημα, έλξη, πρόσκληση, προορατικός, ερώτηση, έλλειμμα, 

αποσιωπητικά, συµπόσιο, αφροσύνη, αξιολόγηση, ανελλιπώς 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.21 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, παρ. 1-17 (από μετάφραση) 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

§1-7 : Μετά τη θανάτωση του Θηραμένη, η ομάδα των «σκληρών» του καθεστώτος των τριάκοντα επικράτησε. Η 

σκληρότητα του καθεστώτος έφτασε σε ακραίες μορφές :  έγιναν διώξεις πολιτών, καταπάτηση περιουσιών από 

τους οπαδούς της τυραννίας, εκτελέσεις. Άρχισε, όμως να οργανώνεται και αντίσταση κατά των Τριάκοντα, από 

τους εξόριστους δημοκρατικούς, που κατέφευγαν πρώτα στον Πειραιά και από εκεί έξω από τα σύνορα του 

αθηναϊκού κράτους, στα Μέγαρα και κυρίως στη Θήβα. Από εκεί για τη φυλή, με εβδομήντα αρχικά άνδρες, 

ξεκίνησε ο Θρασύβουλος, ο αρχηγός των δημοκρατικών, που τελικά κατέλυσαν το τυραννικό καθεστώς. 

§1 : Όσοι είχαν υποστεί διώξεις στην ύπαιθρο της Αττικής και δεν επιτρεπόταν να μπούνε στο κέντρο της πόλης 

(«... μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ»), κατέφευγαν στον Πειραιά. Στην περιοχή του Πειραιά από δεκαετίες είχε 

διαμορφωθεί παράδοση δημοκρατικής πλειοψηφίας την οποία συγκροτούσαν τα πληρώματα του στόλου, οι 

έμποροι, οι ναυτικοί και οι μέτοικοι. 

Τα Μέγαρα και η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες : Ο Ξενοφών περιγράφει ειρωνικά την κατάσταση: οι τριάκοντα, με 

τις ακρότητές τους γέμισαν και τα Μέγαρα και τη Θήβα από αυτούς που απομακρύνονταν από την Αττική ή, με 

διαφορετική διατύπωση, «και τα Μέγαρα και η Θήβα πλημμύρισαν από πολιτικούς πρόσφυγες». 

Όσο μεγάλωνε το κύμα των φυγάδων, άρχισε να διαφαίνεται ο κίνδυνος για το τυραννικό καθεστώς να 

οργανωθούν ένοπλες ομάδες πολιτικών προσφύγων. Για να προλάβουν τέτοιο ενδεχόμενο οι Σπαρτιάτες εξέδωσαν 

αυστηρή διαταγή «οι φυγάδες Αθηναίοι να οδηγούνται πίσω στην Αθήνα από κάθε κράτος και να θεωρούνται 

παραβάτες όσοι φέρουν εμπόδια σ' αυτούς που προσπαθούν να τους φέρουν πίσω». Οι Θηβαίοι, όμως βοήθησαν 

τους δημοκρατικούς Αθηναίους. (Πλούταρχος, Βίος του Λυσάνδρου, κεφ. 27) 

§5 : Η αντίδραση κατά του τυραννικού καθεστώτος είναι τόσο έντονη, ώστε μέσα σε ελάχιστες μέρες η δύναμη 

του Θρασύβουλου στη Φυλή δεκαπλασιάζεται (από 70 σε 700). 

§8-10 : Οι Τριάκοντα, μετά την πρώτη τους ήττα και βλέποντας τη συνεχή ενίσχυση των δημοκρατικών, 

προσπαθούν να εξασφαλίσουν καταφύγιο στην Ελευσίνα, σε περίπτωση οριστικής ήττας. Χρησιμοποιούν γι' αυτό 

παράνομα και αθέμιτα μέσα, με δολιότητα και άσκηση πρωτοφανούς τρομοκρατίας. 

§8 : Για να πετύχει η συγκέντρωση των κατοίκων της Ελευσίνας, οι Τριάκοντα εξαπατούν τα θύματά τους· 

συγκεντρώνουν τους πολίτες, δήθεν, για απογραφή (για να τους στείλουν επιπλέον φρουρούς για προστασία) και 

ασκούν (αρχικά τουλάχιστον) ψυχολογική βία στον πληθυσμό με την παρουσία των ιππέων. 

§9 να ψηφίσουν...φανερά : Ακόμη και στους συνεργάτες του καθεστώτος δεν έχει εμπιστοσύνη ο Κριτίας. Για να 

μην υπάρξουν «διαρροές ψήφων», εκτός από την (πρωτοφανή) πολυπληθή παρουσία Σπαρτιατών στρατιωτών 

μέσα στο χώρο του (δήθεν) δικαστηρίου, επιβάλλεται και η φανερή ψηφοφορία. Στο πλήθος των δικονομικών 

παραβάσεων, σ' αυτή την παρωδία δίκης, πρέπει να προστεθεί κι αυτή την οποία τονίζει ο Λυσίας (Κατά 

'Ερατοσθένους, 52): δικάστηκαν τριακόσιοι άνθρωποι με μια ψηφοφορία, ενώ βασική αρχή δικαίου για το 

αθηναϊκό κράτος ήταν ότι δεν εκδίδονται συνολικές αποφάσεις αλλά για τον κάθε κατηγορούμενο χωριστά.  

§10-12 : Ο έμπειρος στρατιωτικός Ξενοφών περιγράφει με ακρίβεια και συντομία τις θέσεις και τις κινήσεις των 

αντιπάλων πριν από τη μάχη. 

§11 Μουνιχία : Η περιοχή, ο λόφος (της σημερινής Καστέλας) και το κλειστό λιμάνι (σημερινό Τουρκολίμανο ή 

Μικρολίμανο) οφείλουν το όνομά τους στον μυθικό βασιλιά της Αττικής Μούνιχο, γιο του Παντοκλέους, οικιστή 

της περιοχής και ιδρυτή της λατρείας της Μουνιχίας Αρτέμιδος. Η σπουδαιότερη λατρευτική εκδήλωση ήταν τα 

Μουνίχια και ο μήνας ονομαζόταν Μουνιχιών. 

στην Ιπποδάμειο αγορά : Η Ιπποδάμειος αγορά ήταν το κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Πειραιά, 

του σημαντικότερου εμπορικού κέντρου της Μεσογείου στα χρόνια της ακμής της αθηναϊκής δημοκρατίας. Τα 

σχέδια της αγοράς και της ευρύτερης περιοχής είχαν κατασκευαστεί στα μέσα του 5ου αι. από τον διάσημο 

πολεοδόμο Ιππόδαμο τον Μιλήσιο με παραγγελία του Περικλή. 

§12-17 : Μετά την περιγραφή της παράταξης των δημοκρατικών πριν από τη μάχη, ο Ξενοφών παραθέτει τον 

σύντομο λόγο του Θρασυβούλου προς τους αγωνιστές της δημοκρατίας. Ο Θρασύβουλος προσπαθεί να τους 

εγκαρδιώσει, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσιους εχθρούς.  

Από την άποψη της τεχνικής, ο Θρασύβουλος χρησιμοποιεί στον λόγο του καίριες αντιθέσεις· από την άποψη των 

ιδεών, προβάλλει βασικές έννοιες και αξίες της αρχαίας ελληνικής ζωής· ταυτόχρονα δίνει σαφείς οδηγίες για την 

τακτική της μάχης που θ' ακολουθήσει. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.22 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

§13-14 : Ο Θρασύβουλος περιγράφει το καθεστώς της βίας και τρόμου κατά την περίοδο της τυραννίας με τις 

κατασχέσεις περιουσιών, τις προγραφές, τις συλλήψεις, τις εξορίες. 

§16 : O Θρασύβουλος είναι βέβαιος ότι οι στρατιώτες του, μολονότι λιγότεροι, έχουν το πλεονέκτημα της θέσης 

και, αν πολεμήσουν με θάρρος, θα αναγκάσουν τους αντιπάλους να υποχωρήσουν, και καθώς θα τρέχουν στον 

κατήφορο, για να προστατευθούν από τα ακόντια, τα βέλη και τις πέτρες των δημοκρατικών, θα κρατάνε τις 

ασπίδες πάνω από τα κεφάλια τους και θα «δίνουν στόχο» με το υπόλοιπο σώμα τους που θα είναι εκτεθειμένο 

στις βολές των αντιπάλων. 

§17 αυτή... θα μας δώσει... και γυναίκες : Η φράση ως προς την εκφραζόμενη ιδέα και τη διατύπωση θυμίζει τον 

περιώνυμο παιάνα των Αθηναίων, ενώ άρχιζαν την επίθεση στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.):  

ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,  

ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ  

παῖδας γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,  

θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών. 

(Αισχύλου, Πέρσαι 402-405) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

§§ 1-17 (από μετάφραση) 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ποια τακτική διακυβέρνησης ακολούθησαν οι Τριάκοντα μετά τη θανάτωση του Θηραμένη και ποιες συνέπειες 

είχε για τους συμπολίτες τους; 

2.  Να χαρακτηρίσετε το ήθος της εξουσίας των Τριάκοντα και να γράψετε ποια είναι η πιο σημαντική, κατά τη 

γνώμη σας, διαφορά από το ήθος των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της πόλης. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

3.  Το τυραννικό καθεστώς των Τριάκοντα σύντομα προκάλεσε με την πρακτική του την οργανωμένη αντίσταση 

των δημοκρατικών με αρχηγό το Θρασύβουλο. Να γράψετε με ποιο σχέδιο κινήθηκαν οι επαναστάτες και ποιος 

ήταν ο πρώτος αντικειμενικός τους σκοπός (§§ 1-7) 

4.  Να αναπτύξετε τη σημασία που είχε για τους επαναστάτες η επιτυχία τους κατά της φρουράς των ολιγαρχικών 

στα σύνορα της Αθήνας. 

5.  Με ποιες ενέργειες αντέδρασαν οι Τριάκοντα στην επιτυχία του Θρασύβουλου; Ποια συναισθήματα τους 

οδήγησαν στις ενέργειες αυτές; 

6.  «Μια και θα ’χετε λοιπόν μερίδιο στις τιμές, πρέπει να ’χετε μερίδιο και στους κινδύνους»: Σε ποιους 

απευθύνονται μ’ αυτά τους τα λόγια οι Τριάκοντα και ποιο σκοπό  επιδιώκουν; Με αφορμή αυτή τους την ενέργεια 

να αξιολογήσετε τα κίνητρά τους και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας για το ήθος και το χαρακτήρα τους. 

7.  Πιστεύετε ότι όλοι οι ολιγαρχικοί που ήταν γραμμένοι στο γνωστό κατάλογο συμφωνούσαν με τις ενέργειες 

των Τριάκοντα; Να αιτιολογήστε την απάντησή σας και να αναφέρετε στοιχεία του κειμένου που την 

τεκμηριώνουν. 

8.  Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί να εμψυχώσει τους άνδρες του ο Θρασύβουλος και να τους πείσει για τη 

νίκη; 

9.  Ποια συναισθήματα προκαλεί στους δημοκρατικούς η αναφορά του Θρασυβούλου στις πράξεις των Τριάκοντα 

και ποια επίδραση έχει η αναφορά αυτή στην ετοιμότητά τους για τη μάχη; 

10. Ποια πλεονεκτήματα βλέπει ο Θρασύβουλος να έχει η παράταξή του έναντι των ολιγαρχικών 

11. α) ως προς τη συμπαράσταση των θεών και 

12. β) ως προς τις θέσεις απ’ όπου θα εφορμήσουν στην επικείμενη μάχη; 

13. Αφού αναφέρετε για ποιο σκοπό πολεμούν οι δημοκρατικοί σύμφωνα με το Θρασύβουλο (§17) και για ποιον οι 

ολιγαρχικοί, να γράψετε ποιον από τους δύο αντιπάλους δικαιώνει ηθικά ο συγγραφέας με τον τρόπο που 

αφηγείται τα γεγονότα. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από το κείμενο. 

14. Να αναφέρετε ποιοι ήταν οι λόγοι της αποτυχίας των ολιγαρχικών να καταλάβουν το φρούριο της Φυλής, όπου 

είχε καταφύγει ο Θρασύβουλος. 

15. Να γράψετε σύντομα ποιες θέσεις κατέλαβαν δημοκρατικοί και ολιγαρχικοί στον Πειραιά για την τελική τους 

σύγκρουση και να αναφέρετε τη δύναμη του καθενός. 

16. Να γράψετε από ποια  μέρη αποτελείται ο λόγος του Θρασυβούλου και να αναφέρετε επιγραμματικά το 

περιεχόμενο καθενός. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.23 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, 18-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

[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.  

 

 

 

[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.  

 

18 Αφού είπε αυτά και γύρισε προς τους εχθρούς, 

περίμενε
.
 γιατί και ο μάντης τους συμβούλευε να μην 

επιτεθούν προτού σκοτωθεί ή πληγωθεί κάποιος από 

τους δικούς τους
.
 «όταν, λοιπόν, γίνει αυτό, εγώ θα 

προχωρήσω πρώτος», είπε, «και εσείς, ακολουθώντας 

με, θα νικήσετε, εγώ όμως θα σκοτωθώ, όπως μου 

φαίνεται»
.  

 

19 Και δεν διαψεύστηκε, αλλά, μόλις πήραν τα όπλα, 

σαν να οδηγείτο από κάποια μοίρα, αφού όρμησε 

πρώτος, έπεσε πάνω στους εχθρούς και σκοτώθηκε κι
 

είναι θαμμένος στο πέρασμα του Κηφισού
.
 οι άλλοι 

όμως νίκησαν και καταδίωξαν (τους εχθρούς) μέχρι το 

ίσιωμα. Κι εκεί πέθαναν από τους Τριάκοντα ο Κριτίας 

και ο Ιππόμαχος και από τους δέκα άρχοντες του 

Πειραιά ο Χαρμίδης, ο γιος του Γλαύκωνα, και από 

τους υπόλοιπους περίπου εβδομήντα. Και (οι 

επαναστάτες) πήραν τα όπλα (των εχθρών), όμως δεν 

πήραν τα ρούχα από κανέναν πολίτη. Αφού έγινε αυτό 

και  (οι αντίπαλοι) παρέδωσαν τους νεκρούς μετά από 

συμφωνία, πολλοί (και από τις δυο παρατάξεις) 

πλησιάζοντας ο ένας τον άλλο συζητούσαν.  

 

20 Και ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των μυστών, που είχε 

πολύ δυνατή και καθαρή φωνή, αφού επέβαλε σιωπή, 

είπε : «Συμπολίτες, γιατί μας εκδιώκετε; Γιατί θέλετε 

να μας σκοτώσετε; Γιατί εμείς ποτέ ως τώρα δεν σας 

κάναμε κακό κανένα, και συμμετείχαμε μαζί σας στις 

πιο σεβαστές ιερές τελετές και στις θυσίες και στις πιο 

ωραίες γιορτές, και μαζί σας χορέψαμε και 

σπουδάσαμε και στρατευθήκαμε και πολλούς 

κινδύνους μαζί σας έχουμε κινδυνεύσει και στη στεριά 

και στη θάλασσα για την κοινή σωτηρία και ελευθερία 

και των δύο πολιτικών παρατάξεων (: και των δυο).  

 

21 Στο όνομα των θεών των πατέρων και των μητέρων 

μας και στο όνομα των συγγενικών δεσμών μας (εξ 

αίματος και εξ αγχιστείας) και της φιλίας μας, γιατί 

πολλοί από εμάς μοιραζόμαστε όλα αυτά, σεβόμενοι 

θεούς και ανθρώπους, σταματήστε να αμαρτάνετε 

ενάντια στην πατρίδα, και μην υπακούτε στους 

ανοσιότατους Τριάκοντα Τυράννους, οι οποίοι για το 

προσωπικό τους κέρδος έχουν σκοτώσει σε οκτώ μήνες 

σχεδόν περισσότερους Αθηναίους από όσους 

(σκότωσαν) όλοι οι Πελοποννήσιοι πολεμώντας επί 

δέκα χρόνια.  
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.24 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

 [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.  

22 Και παρόλο που μπορούσαμε να ζούμε ως 

συμπολίτες με ειρήνη, αυτοί φέρνουν ανάμεσά μας 

τον πιο αισχρό και τον πιο δυσάρεστο και τον πιο 

ανόσιο και τον πιο μισητό και σε θεούς και σε 

ανθρώπους πόλεμο. Αλλ’ όμως βέβαια, γνωρίζετε 

καλά ότι για μερικούς από αυτούς που τώρα 

σκοτώθηκαν από εμάς,  όχι μόνο εσείς αλλά και 

εμείς πολλά δάκρυα χύσαμε.» 

Αυτός τέτοια έλεγε. Και οι υπόλοιποι άρχοντες, και 

επειδή άκουγαν τέτοια λόγια (εκτός των άλλων), 

οδήγησαν τους δικούς τους στην πόλη. 

23 Και την επόμενη μέρα οι Τριάκοντα, πολύ 

ταπεινοί βέβαια και χωρίς οπαδούς (: 

εγκαταλειμμένοι από τους οπαδούς τους), 

παραβρέθηκαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων. 

Και οι Τρεις Χιλιάδες, όπου ο καθένας τύχαινε να 

έχει τοποθετηθεί, διαφωνούσαν (: φιλονικούσαν) 

μεταξύ τους σε όλα τα μέρη της πόλης (:παντού). 

Γιατί όσοι είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρότερο 

αδίκημα και φοβόντουσαν, υποστήριζαν έντονα (: με 

έμφαση) ότι δεν έπρεπε να υποχωρήσουν σε αυτούς 

που ήταν στον Πειραιά. Όσοι όμως πίστευαν ότι δεν 

είχαν κάνει κανένα αδίκημα, και οι ίδιοι 

αναλογίζονταν και στους άλλους εξηγούσαν ότι δεν 

έπρεπε να υποστούν αυτές τις συμφορές και 

υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να υπακούουν στους 

Τριάκοντα ούτε να τους επιτρέψουν να 

καταστρέψουν την πόλη. Και στο τέλος ψήφισαν να 

καθαιρέσουν εκείνους (: να αφαιρέσουν από 

εκείνους -τους Τριάκοντα- την εξουσία) και να 

εκλέξουν άλλους. Και εξέλεξαν δέκα (άρχοντες), 

έναν από κάθε φυλή. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.25 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

§18-22 : Ο Ξενοφών δε δίνει λεπτομερή περιγραφή της μάχης. Επικεντρώνει την προσοχή του σε δύο πρόσωπα, 

στον μάντη και στον κήρυκα των μυστών, στον Κλεόκριτο. Στην ολοζώντανη παρουσίαση των δύο αυτών 

προσώπων φαίνεται καθαρά ότι στις καλές στιγμές της η αρχαία κοινωνία ήταν μια πραγματική «κοινωνία 

πολιτών». Το πρώτο δείγμα είναι η εθελούσια θυσία του μάντη. Το δεύτερο, η ομιλία του Κλεοκρίτου προς τους 

αντιπάλους, με τον πλούτο των λέξεων και των όρων που σημαίνουν κοινωνία, μέθεξη, συμμετοχή. 

§18 καὶ γὰρ ὁ μάντης... δοκεῖ : Ο Ξενοφών με θαυμαστή πυκνότητα περιγράφει τη στάση που πήρε ο 

Θρασύβουλος, την ερμηνεύει (καὶ γὰρ) με τη συμβουλή του μάντη, συνδυάζοντας ευθύ και πλάγιο λόγο. Τα 

λόγια του μάντη («ἐπειδὰν... δοκεῖ») έχουν το αινιγματικό ύφος της μαντικής: ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται (= 

όταν όμως συμβεί αυτό, δηλ. κάποιος απ' τους δικούς μας πέσει νεκρός ή πληγωθεί) ἡγησόμεθα μὲν ἡμεῖς (= θα 

προχωρήσουμε εμείς μπροστά, χωρίς να διευκρινίζει ποιον ή ποιους εννοεί με την αντων. ἡμεῖς) νίκη δ' ὑμῖν 

ἔσται ἑπομένοις (και σεις που θα ακολουθείτε έχετε τη νίκη), ἐμοὶ μέντοι θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ (εγώ όμως 

τον θάνατο, καθώς το προαισθάνομαι). 

Πέρα όμως από το αινιγματικό ύφος είναι έξοχη και η κλιμάκωση των λόγων του μάντη: «ἡγησόμεθα μὲν ἡμεῖς - 

νίκη δ' ὑμῖν ἔσται - ἐμοὶ μέντοι θάνατος». 

§19 τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν : μετά τη μάχη οι δημοκρατικοί πήραν τα όπλα των 

νεκρών αντιπάλων τους, αλλά δεν τους εξευτέλισαν ξεγυμνώνοντάς τους. Η αφαίρεση των ενδυμάτων, το 

«πλιάτσικο» αυτής της μορφής δεν ήταν άγνωστο στην αρχαιότητα. 

§20-22 : Ο Κλεόκριτος στον σύντομο λόγο του κάνει έκκληση στους οπαδούς των ολιγαρχικών να αναλογιστούν 

τι είδους δεσμοί τους ενώνουν με τους σημερινούς εχθρούς τους, τους δημοκρατικούς. Πρόκειται για δεσμούς 

μεταξύ ανθρώπων μιας πολιτισμένης κοινωνίας, μεταξύ πολιτών ενός ειρηνικού-δημοκρατικού κράτους, όπως η 

συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές (μετεσχήκαμεν ὑμῖν ἱερῶν θυσιῶν), στην κοινωνική 

(συγχορευταί), σχολική (συμφοιτηταί) και στρατιωτική (συστρατιῶται) ζωή, στους κοινούς αγώνες για την 

προστασία της πατρίδας («πολλὰ μεθ' ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν»). Επίσης, η συγγένεια μεταξύ πολλών από τους 

αντιπάλους εξ αίματος (συγγενείας) ή εξ αγχιστείας (κηδεστίας), η συντροφικότητα σε συλλόγους ή λέσχες 

(ἑταιρίας). Όλοι αυτοί οι δεσμοί (πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις), πρέπει να οδηγήσουν τους 

ολιγαρχικούς να εγκαταλείψουν τους τριάκοντα από σεβασμό σε θεούς και ανθρώπους (αἰδούμενοι). Οι 

πολλαπλοί αυτοί δεσμοί δηλώνονται στο κείμενο του Ξενοφώντα με το ρήμα μετέχω, σύνθετες λέξεις με την 

πρόθεση συν-, τον εμπρόθετο προσδιορισμό μεθ' ὑμῶν και με τις καίριες λέξεις κοινωνοῦμεν (κοινός) και 

αἰδοῦμαι. Σ' αυτό το πλαίσιο το ρήμα αἰδοῦμαι σημαίνει σέβομαι, ντρέπομαι κάποιον μήπως σχηματίσει κακή 

γνώμη για μένα και το ουσ. αἰδὼς, φιλότιμο, σεβασμό προς την κοινή γνώμη. Η ἑταιρία (ἑταῖρος = σύντροφος), 

η φιλία, η σχέση φίλων και συντρόφων είναι έννοια βασική για τους αρχαίους Έλληνες ήδη από τα ομηρικά 

κείμενα. Στην Αθήνα του 5ου αι. υπήρχαν ἑταιρίαι δηλ. τοπικοί σύλλογοι, λέσχες για πολίτες της ίδιας, συνήθως, 

πολιτικής παράταξης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

§§ 18-19 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  α) Ταῦτα δ’ εἰπών: Με ποιους τρόπους είχε παρακινήσει ο Θρασύβουλος τους στρατιώτες σε μάχη (§§ 12-17); 

β) Γιατί δεν έδωσε αμέσως το πρόσταγμα της μάχης, αλλά ἡσυχίαν εἶχε; 

2.  Σε ποια χρονική στιγμή, σύμφωνα με το μάντη, θα έπρεπε να επιτεθούν οι δημοκρατικοί ενάντια στους 

εχθρούς και γιατί; 

3.  α) Πώς χαρακτηρίζετε το μάντη από τα λόγια και τα έργα του; β) Γιατί, κατά τη γνώμη σας, επελέγη η 

διάβασις του Κηφισού ως τάφος του; 

4.  Γνωρίζετε από την ιστορία άλλα παραδείγματα ατόμων που έδειξαν παρόμοια αυταπάρνηση με αυτήν του 

ανώνυμου μάντη; 

5.  Πώς συμπεριφέρθηκαν οι δημοκρατικοί στους νεκρούς συμπολίτες τους; Τι δείχνει η στάση τους αυτή;  

6.  Τι σήμαινε η σκύλευσις των νεκρών για τους αρχαίους ΄Ελληνες;  

7.  Τι εννοεί ο Ξενοφών με τη φράση τούς νεκρούς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν; 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.26 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

8.  Ποια από τα γεγονότα που αφηγείται ο Ξενοφών στις §§ 18-19 εκτιμάτε ότι έχουν μικρότερη σημασία για τη 

σύγκρουση των Τριάκοντα με τους δημοκρατικούς στον Πειραιά; Για ποιο λόγο νομίζετε ότι τα παραθέτει ο 

ιστορικός στη συγκεκριμένη περίπτωση; 

9.  Ποια ήταν η στάση του μάντη κατά την ώρα της μάχης; 

10. Ποια φράση του κειμένου περιγράφει την έκβαση της μάχης; 

11. Σε ποια σημεία των §§ 18-19 είναι εμφανής η πίστη του Ξενοφώντα στη θεία παρέμβαση; 

12. Ποιοι ολιγαρχικοί έχασαν τη ζωή τους στη μάχη αυτή; Ποιες απώλειες είχαν οι δημοκρατικοί; 

13. Από ποια σημεία του κειμένου φαίνεται ότι ο ιστορικός γνωρίζει τα στρατιωτικά πράγματα; 

14. α) Ποιες συμβουλές έδωσε ο μάντης στους δημοκρατικούς; β) Να γράψετε αν οι συμβουλές του ήταν 

εύστοχες και να κρίνετε αν οι χρησμοί του επαληθεύτηκαν. 

 

2.  Γραμματικές ασκήσεις 

1.  Οι παρακάτω φράσεις να μεταφερθούν στον αντίθετο αριθμό: 

 ὁ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς: ............................................................................  

 ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μὲν ... ἡμεῖς: .....................................   

 οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ: ......................................   

2.  εἰπών, παρήγγελλεν, ἔσται, ἐψεύσατο, ἀγόμενος, κατεδίωξαν: Να μεταφέρετε τον ίδιο τύπο (αριθμό, πρόσωπο 

και έγκλιση) σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής. 

3.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό των λέξεων που δίνονται: 

 πρότερον:  είναι επίθετο / επίρρημα 

 σφετέρων: είναι κτητική αντωνυμία / προσωπική αντωνυμία 

 ἐνταῦθα:  είναι χρονικό επίρρημα / τοπικό επίρρημα 

 ἑπομένοις:  είναι επίθετο / μετοχή 

 ἔσται:   είναι ρήμα / επίρρημα 

 ἐπεί:   είναι πρόθεση / σύνδεσμος 

4.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής στην ίδια φωνή:  

Ενεστώς Παρατατ. Μέλλων Αόριστος Παρακείμ. Υπερσυντ. 

  ἡγησόμεθα    

ἀποθνῄσκει      

   ἔλαβον   

5.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου:  

Αόριστος 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

  πέσοι  

 γένηται   

ἐψεύσατο    

ἀνέλαβον    

ἀπέθανον    

κατεδίωξαν    

 

3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.  

2.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο συντακτικός ρόλος των λέξεων ή 

φράσεων που δίνονται: 

 ταῦτα:   είναι........................................ στο εἰπών 

 αὐτοῖς:   είναι .......................................στο παρήγγελλεν. 

 ἐπιτίθεσθαι:  είναι ....................................... στο παρήγγελλεν. 

 ὑπὸ μοίρας:  είναι ....................... προσδιορισμός του ................ 

 ἐν τῇ διαβάσει:  είναι ...................... προσδιορισμός του ................. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.27 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

 περὶ ἑβδομήκοντα:  είναι .................................... στο ἀπέθανον. 

 τῶν πολιτῶν:  είναι γενική ......................... από το οὐδενός. 

 

3.  Να εντάξετε στον πίνακα τις μετοχές ανάλογα με το είδος τους: 

Μετοχές Επιθετική 
Κατηγορημα

τική 

Επιρρηματική 

χρον. αιτ. τελ. υποθ. εναντ. τροπ. 

μεταστραφείς         

ἑπομένοις         

ἀγόμενος         

ἐκπηδήσας         

ἐμπεσών         

προσιόντες         

 

4.  Να επιλέξετε τη σωστή ανάλυση της μετοχής σε πρόταση: 

εἰπών:  α) ἐπειδὰν εἴπῃ 

                    β) ἐπεὶ εἶπεν 

   γ) ὅτε ἔλεξεν 

5.  Σε ποια από τις μετοχικές φράσεις αντιστοιχεί καθεμιά από τις δευτερεύουσες προτάσεις που 

υπογραμμίζονται; Να κυκλώσετε τη σωστή.  

α) ἐπειδὰν τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μὲν ἡμεῖς:  

τοῦτο γιγνόμενον / τοῦτο γενόμενον / τούτου γιγνομένου /  τούτου γενομένου 

β) ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ἀποθνῄσκει :  

ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα  /  ἀναλαβών τὰ ὅπλα  / (τούτων) ἀναλαβόντων τὰ ὅπλα 

 

4.  Λεξιλογικές -  Σημασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που εντάσσονται στη στρατιωτική ορολογία. 

2.  Με ποιες λέξεις των §§ 18-19 έχουν ετυμολογική σχέση οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής; τραύμα, 

ηγέτης, προσέλευση, διάλογος 

3.  Να μεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις: 

α) μεταστραφείς πρὸς τοὺς ἐναντίους: ....................................................................  

β) καὶ οὐκ ἐψεύσατο: ..............................................................................................  

γ) ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις: .....................................................................................  

δ) κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ: ...........................................................................  

ε) τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδωσαν: ...............................................................  

4.  Να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό στη ν.ε. για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και να το 

χρησιμοποιήσετε σε σύντομες προτάσεις: μεταστραφείς, ἀνέλαβον, ἐναντίους, ἀπεδίδοσαν. 

5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με την απόδοσή τους στη νέα ελληνική στη στήλη Β, σύμφωνα με 

τη σημασία που έχουν στο κείμενο. ΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

 Α            Β 

1.  παραγγέλλω   α) δικοί τους 

2.  σφέτεροι   β) προπορεύομαι 

3.  ἡγοῦμαι   γ) πλησιάζω 

4.  πρόσειμι   δ) απογυμνώνω το νεκρό 

5.  ἐμπίπτω τινί   ε) ορμώ σε κάποιον 

6.  ὁμαλόν   στ) προσάγω 

7.  σκυλεύω   ζ) πεδιάδα 

    η) συμβουλεύω 

6.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα ουσιαστικά του ρήματος λαμβάνω (απλού ή 

σύνθετου): 

α) ΄Εκανε ................................ χρημάτων από το πλησιέστερο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. 

β)  ΄Εψαξα στο λεξικό για το  ................................ «σπονδή». 

γ)  Τα παιδιά συχνά δεν έχουν ................................ του χώρου. 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.28 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

δ)  Δεν είχε σε μεγάλη ................................ τους ποιητές! 

ε)  Δεν βρέθηκε τελικά ο ................................ του γράμματος. 

στ)  Με τη στάση του έδωσε ................................ για συζητήσεις σε βάρος του. 

ζ)  Μπήκε κρυφά, χωρίς να γίνει ................................ 

η)  Η ................................ του δραπέτη ήταν μια επίπονη επιχείρηση. 

θ)  Ο καθηγητής μας ζήτησε να γράψουμε την  .................. του διηγήματος. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Παρ. 18-19 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ 

στήλης  περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. σφέτερος  

2. ἡγοῦμαι   

3. σκυλεύω    

4. ἐμπίπτω τινί   

5. τιτρώσκομαι  

α) σφετεριστής  

β) τραυματίζομαι   

γ) υποδουλώνω      

δ) δικός τους  

ε) λαφυραγωγώ    

στ) πέφτω πάνω σε κάποιον    

ζ) προχωρώ μπροστά   

2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή 

σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

μεταστραφείς 

ἐνίκων  

τρωθείη  

κατεδίωξαν  

διελέγοντο  

– ή 

- τής      

- μα    

- ις    

- ος 

 

3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ 

στήλης  περισσεύουν.  

Α Β 

1. ἐναντίος  

2. ἡσυχία    

3. σκυλεύω  

4. φηµί  

5. ψεύδοµαι  

α) λέγω     

β) ψευδολογῶ     

γ) ἀντίπαλος        

δ) φίλος      

ε ) ἠρεµία      

στ) λαφυραγωγῶ       

ζ) αἴρω  

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης A με την αντώνυμή της στη  στήλη B. Δύο λέξεις της  στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. ἡσυχία 

2. πρότερον  

3. ψεύδομαι  

4. νικῶ  

5. πολέμιος  

α) φίλος   

β) ὑπερέχω  

γ) θόρυβος  

δ) ἀληθεύω  

ε) ἐναντίος   

στ) ὕστερον   

ζ) ἡττῶμαι 

5. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας 

για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : εἶχε, ἐπιτίθεσθαι, ἐψεύσατο, ἀγόμενος, 

κατεδίωξαν, μεταστραφείς, παρήγγελλεν, ἡγησόμεθα, ἐνίκων, διελέγοντο, ἐναντίους, ἀνέλαβον, 

ἀπεδίδοσαν  
6. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : μεταστραφείς, ἐναντίους, ἐψεύσατο, 

ἀνέλαβον, ἀπεδίδοσαν 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.29 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

7. ἐναντίος, ἡσυχία, νίκη, πολέμιος, διάβασις : Να γράψετε από ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας ομόρριζο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

8. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, 

για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : ἀνέλαβον, ἐμπεσών, κατεδίωξαν, ἀπεδίδοσαν, 

διελέγοντο 

9. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: ἐναντίος, ἐπειδάν, 

ἀναλαμβάνω, ἀποδίδωμι, ἐμπίπτω, ὑπόσπονδος, διαλέγομαι 

10. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική 

συγγένεια: τραύμα, ηγέτης, λήμμα, κατάπτωση, διάλογος, διήγημα, κατάληψη, άμοιρος, βήμα, 

εισιτήριο, αντιπαράθεση, τραυματίας, επινίκια, διώκτης, πολιτεία, εναντίωση, επίθεση, 

αφήγηση, σύμπτωση, άβατος, καταστροφή, επίθεση, σφετερισµός, εποµένως. 
λῆμμα, ἀνάληψις, λοχαγός, ἀναγωγή, παιδαγωγός : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς 

τους επόμενους ρηματικούς τύπους ἀνέλαβον και ἀγόμενος λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. 

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

   

 

§§ 20-22 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ποια σημασία είχε η λεπτομέρεια ότι ο Κλεόκριτος ήταν «μύστης»; 

2.  α) Σε ποιους απευθύνεται ο Κλεόκριτος; Πώς τους προσφωνεί;  

3.  β)  Τι τονίζεται μέσω αυτής της προσφώνησης; 

3. Ποιο είδος αντωνυμιών απαντά πιο συχνά στο λόγο του Κλεοκρίτου και γιατί ο ίδιος προτάσσει το «ἡμεῖς» 

μετά τις ερωτήσεις στην § 20; 

4.  Ποιος είναι ο στόχος της ομιλίας του Κλεοκρίτου και ποιο το περιεχόμενό της; 

5.  Ποια είναι η στάση της παράταξης του κήρυκα απέναντι στην πατρίδα και ποια της αντίθετης παράταξης, 

σύμφωνα με το λόγο του;  

6.  Ποιους (ή τι) επικαλείται ο κήρυκας και για ποιο λόγο; 

7.  Ποιες ανόσιες πράξεις διέπραξαν οι τριάκοντα, κατά τον κήρυκα, και ποιες ήταν οι συνέπειες των πράξεών 

τους;  

8.  Ποιο είναι το νόημα της τελευταίας φράσης του λόγου του Κλεοκρίτου (᾿Αλλ’ εὖ γε ... κατεδακρύσαμεν);  

9.  Ποιοι δεσμοί μεταξύ των πολιτών, κατά την άποψη του κήρυκα, θα πρέπει να αποτρέψουν τους αντιπάλους 

από τις εχθρικές τους ενέργειες; Να τους καταγράψετε και να εκτιμήσετε την αξία τους για την ειρηνική 

συμβίωση των Αθηναίων. 

10. Στην ενότητα αυτή παρατηρούμε ότι ο Ξενοφών δε σχολιάζει τη μάχη. Πού εστιάζει ο ιστορικός την προσοχή 

του; 

11. Να γράψετε από ποια μέρη αποτελείται ο λόγος του κήρυκα και να αναφέρετε επιγραμματικά το περιεχόμενό 

τους. 

12. Να δώσετε ένα τίτλο που να εκφράζει επιγραμματικά το βαθύτερο νόημα του λόγου του Κλεοκρίτου. 

13. Με ποιες λέξεις ή λεκτικά μέσα αποδίδεται στο λόγο του κήρυκα η έννοια της συντροφικότητας; 

14. Ποια ήταν τα κίνητρα των πράξεων των Τριάκοντα, κατά τον κήρυκα; Με ποια φράση αποδίδονται στην 

αρχαία ελληνική; 

15. Ποια επίθετα χρησιμοποιεί ο κήρυκας για να χαρακτηρίσει τον μεταξύ τους πόλεμο; 

 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ῎Ανδρες πολῖται τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε 

ἐποιήσαμεν: Να γράψετε το παραπάνω χωρίο μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον ενικό αριθμό.  

2.  ἁμαρτάνοντες, ἀποθανόντων: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια πτώση και αριθμό.  

3.  ἀπήγαγον: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου σε όλες τις εγκλίσεις.  

4.  Να ενώσετε τους αριθμούς των λέξεων που δίνονται στη στήλη Α με τα γράμματα στη στήλη Β που 

αντιστοιχούν στο γραμματικό τους προσδιορισμό. ΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

Α           Β 

1. ὤν    α) μετοχή αορίστου β΄ 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.30 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

2. ἀλλήλοις            β) χρονικό επίρρημα 

3. ἀποθανόντων   γ) απαρέμφατο ενεστώτα 

4. δεῖν      δ) αυτοπαθής αντωνυμία 

5. ἔχθιστον   ε) αλληλοπαθής αντωνυμία 

6. ἀποκτεῖναι   στ) μετοχή ενεστώτα 

7. πώποτε    ζ) επίθετο υπερθετικού βαθμού 

    η) απαρέμφατο αορίστου  

5.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραμματικό προσδιορισμό των λέξεων: 

 ἀποκτεῖναι:  είναι απαρέμφ. / ευκτ. αορίστου του ρ. ἀποκτείνω; 

 παύσασθε:   είναι οριστ. / προστ. αορίστου του ρ. παύομαι; 

 ἐξελαύνετε:   είναι οριστ. ενεστ. / παρατατ. του ρ. ἐξελαύνω; 

 οἵ:    είναι αναφορική αντωνυμία / άρθρο; 

 πλείους:   είναι επίθετο θετικού / συγκριτικού βαθμού; 

6.  Να συμπληρώσετε τους πίνακες.  

I. Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    
οἱ συγχορευταί 

οἱ ἄρχοντες 

Γεν. τῆς συγγενείας   τῶν θυσιῶν 

Δοτ.    τοῖς μησίν 

 

Αιτ. 

τὸν πόλεμον 

τὸ ἄστυ 

τὴν πατρίδα 

  
τοὺς ἀνθρώπους 

τὰ ἔτη 

Κλητ.    πολῖται 

II. Να συμπληρώσετε τους βαθμούς των επιθέτων και επιρρημάτων:  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

  σεμνοτάτων 

  καλλίστων 

  ἀνοσιωτάτοις 

  αἴσχιστον 

  ἔχθιστον 

 πλείους  

μάλα   

ὀλίγου   

 

3.   Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να χαρακτηρίσετε το είδος του εμπρόθετου προσδιορισμού: 

 εἰς τὴν πατρίδα:  ................................................................................................  

 κερδέων ἕνεκα:  ................................................................................................  

 ἐν ὀκτὼ μησίν:  .................................................................................................  

 ἐν εἰρήνῃ:  .........................................................................................................  

 ὑφ’ ἡμῶν:  .........................................................................................................  

 διὰ τὸ προσακούειν:  .........................................................................................  

2.  Να υπογραμμίσετε τη σωστή ανάλυση της μετοχής σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση: 

 κατασιωπησάμενος:  ἐπεὶ κατεσιωπήσατο /  ἐπεὶ κατασιωπᾶται / εἰ καὶ κατεσιωπήσατο 
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.31 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

3.  Να συνδέσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν στο 

συντακτικό τους προσδιορισμό. ΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

Α    Β 

1. ὁ κῆρυξ  α) ποιητικό αίτιο (τῶν ἀποθανόντων) 

2. πολῖται   β) αντικείμενο στο μετεσχήκαμεν 

3. ἑορτῶν            γ) κατηγορούμενο στο ἡμεῖς 

4. συμφοιτηταί              δ) σύστοιχο αντικείμενο στο κεκινδυνεύκαμεν 

5. ὑφ’ ὑμῶν  ε) παράθεση στο Κλεόκριτος 

6. πολλά  στ) γενική διαιρετική 

   ζ) επιθετικός προσδιορισμός στο ἄνδρες 

4.  Να εντάξετε στον πίνακα τις μετοχές του κειμένου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Στις 

επιρρηματικές να συμπληρώσετε το είδος (π.χ. χρονική, τροπική κτλ.):  

Μετοχές Επιθετική Κατηγορηματική Επιρρηματική 

κατασιωπησάμενος    

αἰδούμενοι    

ἁμαρτάνοντες    

πολεμοῦντες    

ἐξόν    

ἀποθανόντων    

4.  Λεξιλογικές -  Σημασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε και να καταγράψετε από τις λέξεις ή φράσεις του κειμένου:  

α) αυτές που αναφέρονται στους δεσμούς φιλίας ανάμεσα στους αρχαίους Αθηναίους.   

β)  αυτές που αναφέρονται στη θρησκευτική ζωή. 

2.  Ποια είναι η σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στον όρο συγγένεια και στον όρο κηδεστία; Να γράψετε 

τρεις λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τη λέξη κηδεστία.  

3.  εὔφωνος: Να γράψετε στα νέα ελληνικά πέντε επίθετα αλλάζοντας  

α) το α΄ συνθετικό, όπως στο παράδειγμα: εὔφωνος  υψίφωνος,  

β) το β΄ συνθετικό π.χ. εὔφωνος  εύπορος  

 

§  23 

1.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. α)  Με ποια συναισθήματα προσήλθαν οι ολιγαρχικοί την επομένη της μάχης στο συνέδριο;  

β)  Ποιες τάσεις εμφανίστηκαν ανάμεσά τους σχετικά με το τι θα έπρεπε να γίνει στη συνέχεια;  

2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και στα δύο ερωτήματα.  

3. Πιστεύετε ότι ο λόγος του κήρυκα συνετέλεσε στις αποφάσεις που πήραν οι ολιγαρχικοί; Να αιτιολογήσετε 

τη γνώμη σας. 

4. Γιατί οι ολιγαρχικοί αισθάνονταν ταπεινοὶ καὶ ἔρημοι; 

5. Με ποιους συλλογισμούς κατέληξε στο να αφαιρέσει την εξουσία από τους Τριάκοντα η συγκεκριμένη 

μερίδα των ολιγαρχικών; 

6. Ποια ήταν η απόφαση των ολιγαρχικών στο συνέδριο μετά την ήττα στον Πειραιά;  

7. Ποιο πολιτειακό σχήμα διαδέχτηκε το καθεστώς των Τριάκοντα; 

8. Ποιοι από τους ολιγαρχικούς απέκλειαν κατηγορηματικά κάθε υποχώρηση απέναντι στους δημοκρατικούς;  

9. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστο ή Λάθος το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

α) Ο Κλεόκριτος δεν έφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα με την ομιλία του. 

β) Οι αρχηγοί των ολιγαρχικών συνεδρίασαν με σύμπνοια για την εξέλιξη της κατάστασης. 

γ) Τις τελικές αποφάσεις πήραν όσοι από τους ολιγαρχικούς βαρύνονταν με πολλά εγκλήματα. 

δ) Οι Τριάκοντα τελικά αντικαταστάθηκαν από μιας άλλης μορφής ολιγαρχία.  

10. Α. Να κρίνετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό ή λανθασμένο : 

 ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ: Με τη φράση αυτή οι ολιγαρχικοί εννοούσαν ότι:  

α) Είχαν ηττηθεί πλήρως από τους αντιπάλους. 

β) Επεδίωκαν τη συμφιλίωση με τους δημοκρατικούς. 

γ) ΄Επρεπε να εξακολουθήσουν να αποκρούουν τους δημοκρατικούς. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σε μια σωστή πρόταση.  
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ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σελ.32 

Επιμέλεια :  Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, 1
ο
 Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο 

2.  Γραμματικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ἐψηφίσαντο, εἵλοντο: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου. 

2.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού (αν υπάρχει) των ακολούθων ουσιαστικών: Πειραιεῖ, 

πόλιν.  

3.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής στην ίδια φωνή:  

Ενεστώς Παρατατ. Μέλλων Αόριστος Παρακείμ. Υπερσυντ. 

 ἔλεγον     

     ἐπεποιήκεσαν 

     τεταγμένοι ἦσαν 

 

4.  Να γράψετε τα απαρέμφατα των άλλων χρόνων:  

Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείμενος 

   ἠδικηκέναι 

πείθεσθαι    

ἀπολλύναι    

  ἑλέσθαι  

 

3.   Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της § 23 και να προσδιορίσετε: 

α) το είδος τους  

β) πώς εισάγονται (σύνδεσμος ή αντωνυμία) 

γ) ποια είναι η συντακτική τους θέση. 

2.  Να γράψετε όλους τους εμπρόθετους προσδιορισμούς και να χαρακτηρίσετε το είδος τους. 

3.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα: 

Απαρέμφατα Είδος Συντακτική θέση 

καθυφίεσθαι τελικό υποκ. στο απροσ. ρ. χρείη 

ἠδικηκέναι   

χρῆναι   

πείθεσθαι   

ἐπιτρέπειν   

ἀπολλύναι   

καταπαῦσαι   

ἑλέσθαι   

 

4.  Λεξιλογικές -  Σημασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να συσχετίσετε ετυμολογικά τις παρακάτω λέξεις με λέξεις του κειμένου: ανάπαυλα, σύνταγμα, διαφορά, 

απόφαση, απώλεια, εμπιστευτικό. 

2.  Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα από το ρήμα πείθομαι και να σχηματίσετε προτάσεις με καθένα 

από αυτά. 

3.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα ακολουθώντας τα παραδείγματα: 

διά + φέρω διαφέρω διαφορά 

εἰς + φέρω   

πρός + φέρω   

σύν + φέρω   

ἀνὰ + φέρω   

σύν + λογίζομαι συλλογίζομαι συλλογισμός 
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ἀνά + λογίζομαι αναλογίζομαι  

παρά + λογίζομαι   

διά + λογίζομαι   

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παρ. 20-21 

 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. κηδεστία  

2. αἰδοῦμαι  

3. ἀποκτείνω  

4. σεμνός  

5. ἀμφότεροι  

α) σεβαστός  

β) συγγένεια εξ αίματος  

γ) κανένας από τους δύο  

δ) και οι δύο  

ε) φονεύω   

στ) συγγένεια εξ αγχιστείας   

ζ)  σέβομαι 

2. Όπως παραπάνω 

Α΄ Β΄  

1. εὔφωνος  

2.ἐξελαύνω  

3. ἀποκτείνω  

4. ἀμφότεροι  

5. κοινωνῶ  

 

α) φονεύω  

β) και οι δύο   

γ) συμμετέχω    

δ) κινούμαι εναντίον όλων  

ε) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος   

στ) αυτός που έχει δυνατή φωνή    

ζ) διώχνω 

3. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἔλεξεν  

μετεσχήκαμεν   

ἐποιήσαμεν   

κοινωνοῦμεν  

πείθεσθε  

- ις    

- ή    

- τής    

- ία    

- ώ 

 

4. Όπως παραπάνω 

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

κατασιωπησάμενος  

γεγενήμεθα  

κεκινδυνεύκαμεν  

βούλεσθε  

κοινωνοῦμεν  

-ή 

-ωρ     

-ος    

-ις    

-ία 

 

5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α Β 

1. παύομαι  

2. σεμνός     

3. αἰδοῦμαι   

4. ἀποκτείνω   

5. ἁμαρτάνω   

α) φονεύω      

β) σφάλλω       

γ) ἀναισχυντῶ        

δ) ἄφωνος  

ε)  σεπτός      

στ) αἰσχύνομαι      

ζ) λήγω   

6. Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης A με την αντώνυμή της στη  στήλη B. Δύο λέξεις της  στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1.ἐλευθερία  

2. σεμνός     

3. αἰδοῦμαι   

α) ζημία  

β) ἄρχομαι        

γ) ἀναισχυντῶ        
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4. παύομαι    

5. κέρδος   

δ) δουλεία  

ε) σεμνός    

στ) αἰσχύνομαι       

ζ) καλλίφωνος   

7. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :  εὔφωνος, μετεσχήκαμεν, γῆν, αἰδούμενοι, πείθεσθε, 

ἔλεξεν, κεκινδυνεύκαμεν, σωτηρίας, κοινωνοῦμεν, ἁμαρτάνοντες, κατασιωπησάμενος, θυσιῶν, 

συγχορευταί, θάλατταν, πολεμοῦντες, πολῖται, ἐποιήσαμεν , συστρατιῶται, κοινῆς, παύσασθε, κῆρυξ, 

γεγενήμεθα, ἱερῶν, συμφοιτηταί, ἐλευθερίας 

8. κῆρυξ, θυσία, ἑορτή, σωτηρία, κηδεστία: Να γράψετε από ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

ομόρριζο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

9. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: εὔφωνος, πώποτε, μετέχω, 

συμφοιτητής, ἀνόσιος 

10. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

διαφωνία, απέλαση, βουλητικός, αναιδής, φιλανθρωπία, καλλίφωνος, έλασμα, κατάπαυση, ένδεια, 

πλειονότητα, κῆρυξ, γεγενήμεθα, ἱερῶν, συμφοιτηταί, ἐλευθερίας, μυστικοπαθής, τηλέφωνο, 

γαιοκτησία, κηδεμονία, πιθανότητα, διακήρυξη, εκστρατεία, άσωτος, αναιδής, δεοντολογία, απέλαση,  
11. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα με τις λέξεις γεγενήμεθα και μετεσχήκαμεν (Α΄ στήλη): γονεύς, γένεσις, 

μετοχή, σχῆμα, σχέσις ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη) (δύο κατηγορίες 

περισσεύουν). 

Α΄ Β΄  

1. σχέσις  

2. γονεύς  

3. σχῆμα  

4. μετοχή  

5. γένεσις  

α) ενέργεια ή κατάσταση  

β) όργανο ή μέσο ενέργειας  

γ) τόπος ενέργειας   

δ) αποτέλεσμα ενέργειας  

ε) πρόσωπο που ενεργεί  

12. ποιητής ,μέτοχος , κινδύνευμα, σιωπή, βούλησις, ἁμάρτημα : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες 

προς τους ρηματικούς τύπους ἐποιήσαµεν ,μετεσχήκαμεν , κεκινδυνεύκαμεν, κατασιωπησάμενος, 

βούλεσθε, ἁμαρτάνοντες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι 

σημαίνει η καθεμία.  

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

   

   

13. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής 

γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε παρένθεση .  

Η ........................... στις εκλογές με βάση τον νόμο είναι υποχρεωτική (μετέχω).  

Οι ............................ στο χρηματιστήριο σημείωσαν πτώση (μετέχω).  

Οι ………………της εταιρείας ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μετέχω).  

Οι ιερείς προσφωνούνται  .............................. ( αἰδοῦμαι ).  

Η συμπεριφορά του ήταν…………….…..…… ( αἰδοῦμαι ).  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παρ. 22-23 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α΄ Β΄  

1. ἐπίσταμαι  

2. καθυφίεμαι  

3. ἀπόλλυμι  

4. συνέδριον  

5. αἱροῦμαι  

α) υποχωρώ  

β) αίθουσα συνεδριάσεων  

γ) εκλέγω  

δ) καταστρέφω  

ε) λύνω κάποιον   

στ) γνωρίζω καλά   

ζ) υφίσταμαι 

2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 
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ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἀπήγαγον 

ἐπεποιήκεσαν  

ἔλεγον  

ἐδίδασκον  

καθυφίεσθαι  

- ή    

- μα    

- ος    

- εῖον    

- ις 

 

3. Όπως παραπάνω :  

ρηματικοί τύποι     κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά 

ἐπίστασθε  

ἀνελογίζοντο  

ἠδικηκέναι  

ἐπίστευον  

ἀπολλύναι  

- η    

- ός    

- μα    

- ις    

- εια 

 

4. Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με βάση τις λέξεις και τις καταλήξεις που 

δίνονται. 

λέξεις κατάληξη  παράγωγα επίθετα 

εἰρήνη  

πόλεμον 

ἄνθρωπος  

ἄλλους  

ἄστυ  

- αῖος   

- ιος   

-ινος   

- οῖος   

- ικός 

 

5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  

περισσεύουν.  

Α Β 

1. αἰσχρός  

2. ἐπίσταμαι  

3. χαλεπός  

4. ἀνόσιος   

5. ἐχθρός    

α) βέβηλος       

β) πολέμιος      

γ) εὔκολος           

δ) οἶδα   

ε) ἵσταμαι        

στ) δύσκολος       

ζ) ἐπονείδιστος   

6. Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης A με την αντώνυμή της στη  στήλη B. Δύο λέξεις της  στήλης  

περισσεύουν. 

Α΄ Β΄  

1. βίαιος  

2. ἀνόσιος  

3. ὑστεραία  

4. εἰρήνη   

5. πανταχοῦ   

α) προτεραία  

β) πόλεμος  

γ) οὐδαμοῦ   

δ) ἤπιος  

ε) ὄσιος   

στ) ἀεί   

ζ)  ἀπανταχοῦ 

7. Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :  πολιτεύεσθαι , παρέχουσιν, κατεδακρύσαμεν, 

προσακούειν, διεφέροντο, τεταγμένοι, ἐπεποιήκεσαν ἐφοβοῦντο, ἔλεγον ἐδίδασκον, ἐπίστευον, 

ἀνελογίζοντο, ἐψηφίσαντο, καταπαῦσαι, εἵλοντο 
8. εἰρήνη, πόλεμος, ἄρχων, ταπεινός , ἔρημος: Να γράψετε από ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

ομόρριζο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

9. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : ἐπίστασθε, προσακούειν, τεταγμένοι, διεφέροντο, ἐδίδασκον, 

τεταγμένοι 

10. Να αναλύσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους: ἀπάγω, διαφέρομαι, καθυφίεμαι, 

ἀναλογίζομαι, ἀπόλλυμι, καταδακρύω , συνέδριον 

11. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: 

επιστήμη, παράταξη, εκφορά, εκτροπή, απώλεια, πολιτευτής, υποφερτός, φόβητρο, αντιδικία, 

κατάπαυση, εξουσία, αναίσχυντος, υστεροβουλία, συντονισμός, ύφεση, αισχύνη, ανυπόφορος, κάθετος, 

επίτροπος 
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