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Πρόλογος
Το βιβλίο των αρχαίων της A΄ Λυκείου, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τον τομέα της
ιστοριογραφίας, καθώς και με δύο από τους βασικότερους εκπροσώπους της, τον Θουκυδίδη και
τον Ξενοφώντα. Η Ιστοριογραφία (ή επιστήμη της Ιστορίας) είναι ο τρόπος ανασύνθεσης του
παρελθόντος με επιστημονικό τρόπο. Είναι πάντοτε προσανατολισμένη στην έρευνα, ερμηνεία
και παρουσίαση της ανθρώπινης δράσης. Η δράση αυτή, καθοδηγείται και κατευθύνεται-μέσα
από τα ιστορικά γεγονότα- από την προσωπικότητα των ηγετών (πολιτικών, στρατιωτικών και
θρησκευτικών).
Η εξέλιξη της ιστοριογραφίας ανά τους αιώνες είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Στην κλασική
εποχή της αρχαίας Ελλάδας ο Ηρόδοτος ο

«πατέρας» της ελληνικής ιστορίας και

ο Θουκυδίδης έγραψαν αφηγήσεις σχετικές με γεγονότα της εποχής τους. Ο Ηρόδοτος με την
αφήγηση των περσικών πολέμων και ο Θουκυδίδης με την κλασική μελέτη του πελοποννησιακού
πολέμου μεταξύ της πόλης των Αθηνών και της Σπάρτης. Και οι δύο κατέγραψαν σύγχρονα ή
κοντινά σε χρονική απόσταση γεγονότα στηριγμένοι σε αυτόπτες μάρτυρες ή άλλες αξιόπιστες
μαρτυρίες. Επικεντρώθηκαν στον πόλεμο, την ιστορία των θεσμών και τον χαρακτήρα των
πολιτικών ηγετών για να δημιουργήσουν την εικόνα της αρχαιοελληνικής κοινωνίας σε
περιόδους της κρίσης ή μετάβασης. Κατά τον 4ο αιώνα την ελληνική ιστοριογραφική παράδοση
στην ελληνιστική περίοδο συνέχισε ο Ξενοφών, ο Θεόπομπος ο Χίος και ο Έφορος.
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ανάμεσα στην Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή Συμμαχία,
υπό την ηγεμονία της Σπάρτης, διήρκεσε, με μερικές ανακωχές, από το 431 π.Χ. έως το 404 π.Χ.
και έληξε με την ολοκληρωτική ήττα των Αθηναίων, δίνοντας τέλος στον πολιτισμικό «χρυσό
αιώνα». Όταν τελικά η Πελοποννησιακή Συμμαχία κατάφερε να επικρατήσει, βρέθηκε αρκετά
αποδυναμωμένη και η ίδια, στην ηγεσία πόλεων φτωχών ή και αποδεκατισμένων από τον
πόλεμο, οι οποίες δεν έπαυαν εντούτοις να έχουν φιλοδοξίες, διαφορετικές οικονομίες αλλά και
διάφορη πολιτική τοποθέτηση στον τρόπο διακυβέρνησής τους.
Οι αρετές της Iστοριογραφίας βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες μαζί και στον ύψιστο βαθμό
στην αυστηρά επιστημονική ιστορία του Θουκυδίδη. Φιλοδοξία του Θουκυδίδη, όταν
προγραμμάτιζε τη συγγραφή της

Ιστορίας του, δεν ήταν απλώς η αντικειμενική και

ολοκληρωμένη αφήγηση των γεγονότων του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά η δημιουργία και
κληροδότηση στην ανθρωπότητα ενός έργου με διαχρονική αξία, ενός «κτήματος ἐσαεί». Κι
αυτό, επειδή πίστευε ότι η ανθρώπινη φύση δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά κι έτσι, αν με τη
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μελέτη του έργου του ο αναγνώστης διδαχτεί ποια αποτελέσματα έχουν οι συγκεκριμένες
αντιδράσεις που εκδηλώνει ο άνθρωπος εξαιτίας των μεταβολών των καταστάσεων, θα καταστεί
ικανός ν' αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Ο

Θουκυδίδης δεν υπήρξε µόνον ένας µεγάλος ιστορικός και στοχαστής αλλά και ένας τεχνίτης του
λόγου. Το έργο του χαρακτηρίζεται από την πιο αυστηρή αντικειµενικότητα, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί και µια µοναδική δηµιουργία, στην οποία η µορφή ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο και
το περιεχόµενο στη µορφή. Γι’ αυτό το έργο του ασκεί πάντα µια πρωτόφαντη γοητεία.
H ιστορία του Θουκυδίδη σταματά απότομα το 411 π.X. Tα υπόλοιπα επτά χρόνια του
πολέμου αναλαμβάνει να εξιστορήσει ο Ξενοφών, επίσης Aθηναίος (430-354 π.X.), στο έργο του
Eλληνικά. Tα γεγονότα που περιγράφει ξεπερνούν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου και
φτάνουν ως το 362 π.X. Tο έργο του έχει γλαφυρό ύφος και ζωντανές περιγραφές, του λείπει
όμως η βαθιά έρευνα και η διεισδυτική ματιά. Αναζητάει τα αίτια των γεγονότων, αλλά μένει
στην επιφάνεια των πραγμάτων, σε αντίθεση με τη λεπτομερή αναζήτηση του Θουκυδίδη· ακόμη
και οι αγορεύσεις που υπάρχουν στο έργο του δε διαφωτίζουν πλήρως τις αντιπαραθέσεις των
δυνάμεων.
Στο βιβλίο «Αρχαία A΄ Λυκείου», παρουσιάζουμε σε βάθος την ύλη δύο ιστορικών έργων,
των Ελληνικών του Ξενοφώντα και της Ιστορίας του Θουκυδίδη, όπως προβλέπεται από το
πρόγραμμα σπουδών της A΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Πραγματοποιέιται ολοκληρωμένη
παρουσίαση όσον αφορά την μετάφραση, τις λεξιλογικές παρατηρήσεις, την συντακτική και
γραμματική ανάλυση καθώς και τα ερμηνευτικά σχόλια των δύο έργων. Απώτερος στόχος είναι ο
μαθητής να ολοκληρώσει την εικόνα του για τα αίτια και τα αποτελέσματα του
Πελοποννησιακού πολέμου, εφόσον έχει τη δυνατότητα μέσα από το βιβλίο αυτό να αποκτήσει
πλήρη γνώση σε όλα τα επίπεδα (νοηματικό, υφολογικό, γραμματικό, συντακτικό).
Συγκεκριμένα, στο βιβλίο αυτό αρχικά παρατίθενται ερωτήσεις εισαγωγής που αφορούν την
ιστοριογραφία γενικότερα, την ιστορική αναδρομή της και κυρίως την παρουσίαση της ζωής
αλλά και του έργου των δύο συγγραφέων, του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Κάθε έργο είναι
χωρισμένο σε υποενότητες βάσει νοήματος. Ο αναγνώστης στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με το
αρχαίο κείμενο καθώς και με την μετάφρασή του, η οποία βρίσκεται παράλληλα με αυτό,
προκειμένου να μαθαίνει όχι μόνο να μεταφράζει το πρωτότυπο κείμενο αλλά και να
συνειδητοποιεί την άρρηκτη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια, υπάρχει
αναλυτική γραμματική παρουσίαση του κειμένου. Ο αναγνώστης στο σημείο αυτό
πληροφορείται για την «γραμματική ταυτότητα» των λέξεων που απαρτίζουν το κείμενο, ενώ
έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί ακόμα για την κλίση των ονοματικών και ρηματικών τύπων
του κειμένου. Αμέσως μετά, ο αναγνώστης ενημερώνεται για παράγωγες και ομόρριζες λέξεις
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της νέας ελληνικής, οι οποίες προέρχονται από τις λέξεις του αρχαίου κειμένου. Επιπλέον, το
βιβλίο αυτό δεν παραλείπει να παρουσιάσει την λεπτομερή σύνταξη του κειμένου, αναλύοντας
συντακτικά τις προτάσεις που το απαρτίζουν και συντάσσοντας κάθε λέξη ή λεκτικό σύνολο
ξεχωριστά. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου είναι η αναλυτική ερμηνευτική
ενημέρωση και ο σχολιασμός των νοημάτων του κειμένου. Τα ζητήματα εκείνα που αφορούν
γεγονότα, αίτια, αποτελέσματα και παρουσιάζουν δυσκολίες, αποσαφηνίζονται μέσω της
ερμηνευτικής προσέγγισης. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
του σχολικού βιβλίου ώστε να διευκολύνεται ο μαθητής, καθώς και πρόσθετες ερωτήσεις
(κυρίως σε λεξιλογικό και ερμηνευτικό επίπεδο) προκειμένου ο αναγνώστης να εξασκηθεί
περισσότερο στο κείμενο. Η πείρα του μαθητή από ό,τι διδάσκεται, η κρίση του, το απόθεμα των
γνώσεων που έχει από τη μελέτη της μητρικής του γλώσσας μαζί με τη γνώση της αρχαίας
ελληνικής γραμματικής και του συντακτικού που σιγά-σιγά θα αποκτήσει μέσα από το βιβλίο
αυτό, θα είναι ισότιμοι παράγοντες, που θα τον βοηθούν στην κατανόηση, την ερμηνεία και τη
μετάφραση του αρχαίου κειμένου.
Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχει συγκεντρώσει η
πολυμελής ομάδα φιλολόγων του φροντιστηρίου «Ε. Δ. Στογιάννη» λόγω της πολυετούς
διδασκαλίας του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών για την πρώτη τάξη του Λυκείου.
Απευθύνεται σε μαθητές της A΄ Λυκείου. Είναι ένα πλήρες και εύχρηστο βοήθημα, το οποίο
εκτός από τους μαθητές θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για καθηγητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Τέλος, το παρόν
βιβλίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής, ώστε να
καταστήσει τον μαθητή ικανό να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του παιδαγωγικού συστήματος
και να αποκτήσει εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις και κριτική σκέψη.
Το παρόν βιβλίο είναι στο σύνολό του αυτοδύναμο, άρα δεν χρειάζεται αναφορά σε άλλα
βοηθητικά βιβλία. Μέσω του βιβλίου αυτού ο μαθητής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για το
μάθημα αλλά και καλύπτει πιθανά κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες τάξεις,
βελτιώνοντας την εικόνα που έχει σχηματίσει για το αρχαίο κείμενο και κατανοώντας την
παιδαγωγική σημασία που αυτό έχει στη σχολική τάξη.
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Πρώτο κεφάλαιο

Παράγραφοι 16 - 32

Πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση

[2.1.16] οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου Στο μεταξύ οι Αθηναίοι, έχοντας τη Σάμο
ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς για ορμητήριο, λεηλατούσαν τη χώρα του
ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Βασιλιά (της Περσίας), έπλεαν εναντίον
Ἔφεσον

ἐπέπλεον,

καὶ

παρε- της Χίου και της Εφέσου και ετοιμάζονταν

σκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ για

ναυμαχία,

και

εξέλεξαν

επίσης

στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι καινούργιους στρατηγούς εκτός από τους
προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, υπάρχοντες, το Μένανδρο, τον Τυδέα και
τον Κηφισόδοτο.

Κηφισόδοτον.

[2.1.17] Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου Και ο Λύσανδρος έκανε πανιά/ έπλευσε
παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν από τη Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια
Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων της Ιωνίας, προς τον Ελλήσποντο, για να
τὸν
ἔκπλουν
καὶ
ἐπὶ
τὰς εμποδίσει το πέρασμα των εμπορικών
πόλεις. πλοίων και να αντιμετωπίσει τις πόλεις
Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς που είχαν αποστατήσει από αυτούς (τους
ἀφεστηκυίας

αὐτῶν

Χίου πελάγιοι· [2.1.18] ἡ γὰρ Ἀσία Λακεδαιμονίους). Κι οι Αθηναίοι βγήκαν
πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ’ από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα από
ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον τη Χίο, επειδή η Ασία ήταν εχθρική γι’
σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ αυτούς. Και από την Άβυδο ο Λύσανδρος
Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν έπλεε κατά μήκος της παραλίας προς τη
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Γραμματική ανάλυση

Γραμματική § 16-19
 ὁρμώμενοι: μετοχή Ενεστώτα, ονομαστικής πληθυντικού, αρσενικού γένους,
του ρήματος ὁρμάομαι-ὁρμῶμαι (πρότυπο τιμῶμαι)

Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: ὁρμῶμαι, ΠΡΤ: ὡρμώμην, ΜΕΛ: ὁρμήσομαι, (Παθητικός
ΜΕΛ:

ὁρμηθήσομαι),

ΑΟΡ:

ὡρμησάμην,

(Παθητικός

ΑΟΡ:

ὡρμήθην),ΠΡΚ:

ὥρμημαι, ΥΠΕΡΣ: ὡρμήμην.
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ὁρμώμενοι, ΜΕΛ: ὁρμησόμενοι, (Παθητικός ΜΕΛ: ὁρμηθησόμενοι),
ΑΟΡ: ὁρμησάμενοι, (Παθητικός ΑΟΡ: ὁρμηθέντες), ΠΡΚ: ὡρμημένοι
 βασιλέως: γενική ενικού, αρσενικού γένους, του ουσιαστικού γ´κλίσης

ὁ

βασιλεύς
Κλίση:
ὁ βασιλεύς/ τοῦ βασιλέως/ τῷ βασιλεῖ/ τόν βασιλέα/ ὦ βασιλεῦ
οἱ βασιλεῖς/ τῶν βασιλέων/ τοῖς βασιλεῦσι(ν)/ τούς βασιλέας / ὦ βασιλεῖς
 κακῶς: τροπικό επίρρημα θετικού βαθμού
Παραθετικά: Συγκριτικός: κάκιον και χεῖρον, Υπερθετικός: κάκιστα και χείριστα
 ἐποίουν: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του συνηρημένου
ρήματος ποιέω-ποιῶ.
Αρχικοί Χρόνοι:
ΕΝΣΤ: ποιῶ, ΠΡΤ: ἐποίουν, ΜΕΛ: ποιήσω, ΑΟΡ: ἐποίησα, ΠΡΚ: πεποίηκα,
ΥΠΕΡΣ: ἐπεποιήκειν
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ποιοῦσι(ν), ΠΡΤ: ἐποίουν, ΜΕΛ: ποιήσουσι(ν), ΑΟΡ: ἐποίησαν, ΠΡΚ:
πεποιήκασι(ν), ΥΠΕΡΣ: ἐπεποιήκεσαν
 ἐπέπλεον: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος ἐπιπλέω
(το ε συναιρείται μόνο όταν συναντά άλλο ε ή ει).
Ενεστώτας: πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέομεν, πλεῖτε, πλέουσι(ν)
Παρατατικός: ἔπλεον, ἔπλεις, ἔπλει, ἐπλέομεν, ἐπλεῖτε, ἔπλεον
Αρχικοί Χρόνοι:
ΕΝΣΤ: πλέω, ΠΡΤ: ἔπλεον, ΜΕΛ: πλεύσομαι, πλευσοῦμαι, ΑΟΡ: ἔπλευσα, ΠΡΚ:
πέπλευκα, ΥΠΕΡΣ: ἐπεπλεύκειν
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Ασκήσεις:
1) ἀνήχθησαν: Χ.Α.
2) ἀνάξοιτο: Χ.Α.
3) διεῖχε: Χ.Α.

Γραμματική § 23-24
 ἀνίσχοντι: μετοχή Ενεστώτα, δοτικής ενικού, αρσενικού γένους, του ρήματος
ἀνίσχω
 παρετάξαντο: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου του ρήματος
παρατάσσομαι/ παρατάττομαι

Αρχικοί Χρόνοι:
ΕΝΣΤ: παρατάττομαι, ΠΡΤ: παρεταττόμην, ΜΕΛ: παρατάξομαι, (Παθητικός
ΜΕΛ: παραταχθήσομαι), ΑΟΡ: παρεταξάμην, (Παθητικός ΑΟΡ: παρετάχθην),
ΠΡΚ: παρατέταγμαι, ΥΠΕΡΣ: παρετετάγμην
Χ.Α.:

ΕΝΣΤ:

παρατάττονται,

ΠΡΤ:

παρετάττοντο,

ΜΕΛ:

παρατάξονται,

(Παθητικός ΜΕΛ: παραταχθήσονται), ΑΟΡ: παρετάξαντο, (Παθητικός ΑΟΡ:
παρετάχθησαν), ΠΡΚ: παρατεταγμένοι εἰσί(ν), ΥΠΕΡΣ: παρατεταγμένοι ἦσαν
Ε.Α. (στον Αόριστο): Οριστική: παρετάξαντο, Υποτακτική: παρατάξωνται,
Ευκτική: παρατάξαιντο, Προστακτική: παραταξάσθων (και παραταξάσθωσαν)
Απαρέμφατο: παρατάξασθαι
Μετοχή: παραταξάμενος/-η/-ον
 λιμένι: δοτική ενικού, αρσενικού γένους, του ουσιαστικού γ´ κλίσης ὁ λιμήν

Κλίση:
ὁ λιμήν/ τοῦ λιμένος/ τῷ λιμένι/ τόν λιμένα/ ὦ λιμήν
οἱ λιμένες/ τῶν λιμένων/ τοῖς λιμέσι(ν)/ τούς λιμένας/ ὦ λιμένες
 ναυμαχίαν: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, του ουσιαστικού α´κλίσης ἡ
ναυμαχία
 ἡλίῳ: δοτική ενικού, αρσενικού γένους, του ουσιαστικού β´κλίσης ὁ ἥλιος, τοῦ
ἡλίου
 μετώπῳ: δοτική ενικού, ουδετέρου γένους, του ουσιαστικού β´κλίσης τό
μέτωπον, τοῦ μετώπου
 ἀντανήγαγε: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου β´του ρήματος ἀντανάγω

Αρχικοί Χρόνοι:
ΕΝΣΤ: ἀντανάγω, ΠΡΤ: ἀντανῆγον, ΜΕΛ: ἀντανάξω, ΑΟΡ β´: ἀντανήγαγον,
ΠΡΚ: ἀντανῆχα, ΥΠΕΡΣ: ἀντανήχειν
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Πρώτο Κεφάλαιο
ασφαλείας. Η έλλειψη τάξης και πειθαρχίας του Αθηναϊκού στρατού ήταν
ασφαλώς ευθύνη των Αθηναίων στρατηγών.
ζ) Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι οι Λακεδαιμόνιοι εξαγόρασαν με
περσικά χρήματα τον Αδείμαντο και άλλους Αθηναίους στρατηγούς.
η) Η στρατηγική δεινότητα του Λυσάνδρου, η μυστικότητα και ο αιφνιδιασμός
επέφεραν καίριο πλήγμα στην αθηναϊκή δύναμη. Η καταστροφή του στόλου
των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς σήμαινε το τέλος του Πελοποννησιακού
πολέμου και την υποταγή της Αθήνας στη Σπάρτη.

2. Ο δραστήριος και φιλόδοξος Λύσανδρος επέδειξε απαράμιλλες αρετές ως
στρατηγός κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Για την επίτευξη
των στόχων του χρησιμοποίησε κάθε μέσο. Τα πλεονεκτήματά του ήταν η
τόλμη, η αποφασιστικότητα, η πειθαρχία, η μυστικότητα, η ευφυία, η
πανουργία (δόλος), η διπλωματική του δραστηριότητα, η διοικητική ικανότητα
και η «στράτευση» όλων των δυνάμεών του για την επίτευξη του επιδιωκόμενου
σκοπού.

Πρόσθετες ασκήσεις - ερωτήσεις
§§ 16-19
Ερμηνευτικές
Ι. Ανοιχτού τύπου:
(α) Ελεύθερης ανάπτυξης.
1. Ποιες οι κινήσεις και ενέργειες των Αθηναίων;
2. Γιατί ο Λύσανδρος πλέει προς το Ελλήσποντο ;
3. Τι γνωρίζετε για τον εφοδιασμό των εκστρατευτικών σωμάτων στην αρχαία
Ελλάδα;
4. Να περιγράψετε τις κινήσεις των αντιπάλων.

(β) Σύντομης απάντησης.
1. Να εντοπίσεις δύο ρήματα που δηλώνουν τη δράση του αθηναϊκού στόλου.
2. Γιατί οι Αθηναίοι έπλεαν μακριά απ’ τα παράλια της Μ. Ασίας;
ΙΙ. Κλειστού τύπου:
1.Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
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Οι Αθηναίοι έπλεαν κατά Χίου και Εφέσου γιατί:
(α) ήταν βάσεις Πελοποννησιακού στόλου
(β) είχαν αποστατήσει
(γ) είχαν στρατηγική θέση
(δ) έβλαπταν τα συμφέροντά τους
2.

Σωστό

Λάθος





υποτάξει τους αποστήσαντες.





(γ) Οι Αθηναίοι δε φοβούνταν τους αντιπάλους τους.





(δ) Η Λάμψακος ήταν σύμμαχος των Λακεδαιμονίων.





(ε) Οι πολίτες της Λαμψάκου πουλήθηκαν ως δούλοι.





(α) Οι Αθηναίοι περίμεναν ενισχύσεις
(β) Ο Λύσανδρος πλέει στον Ελλήσποντο για να

Γραμματικές
a.

ἐπέπλεον Να γίνει χρονική αντικατάσταση.

b.

Να συμπληρώσεις τους ρηματικούς τύπους με βάση την υπόδειξη.
(α) ἀνάγομαι β΄ πληθ.οριστ.ενεστ.
γ΄ εν.υποτ.αορ.
β΄ πληθ.παρακ.οριστ.
γ΄ πληθ.ενεστ.προστ.
(β) αἱρῶ β΄ εν.αορ.οριστ.
γ΄ εν.αορ.υποτ.
α΄ πληθ.μελλ.ευκτ.
γ΄ πληθ.αορ.προστ.

c.

Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση:
οὖσαν  είναι κλίσεως (α) πρώτης,
(β) δεύτερης,
(γ) τρίτης.

d.

Να βρεις τη συστοιχία των λέξεων στις στήλες Α και Β.
Α
1. ὁρμώμενοι
2. πρὸς
3. πεζῇ

Β
α. μετοχή β΄ αορίστου
β. σύνδεσμος
γ. μετοχή ενεστώτα

Δεύτερο κεφάλαιο

Παράγραφοι 1 - 4

Πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση
[2.2.1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ Αφού ρύθμισε λοιπόν την κατάσταση στη
κατεστήσατο,

ἔπλει

ἐπὶ

τὸ Λάμψακο

(τοποθετώντας

δικούς

του

Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ’ ανθρώπους), (ο Λύσανδρος) έβαλε πλώρη
αὐτὸν

ὑπεδέχοντο,

Ἀθηναίων
σπόνδους

τοὺς

φρουροὺς
ἀφέντες·

προδόντες

τῶν για το Βυζάντιο και την Χαλκηδόνα. Και
ὑπο- εκείνοι τον υποδέχονταν, αφού άφησαν

οἱ

Ἀλκιβιάδῃ

δὲ ελεύθερες κατόπιν επίσημης συμφωνίας
τὸ τις αθηναϊκές φρουρές. Εκείνοι όμως που

Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς παρέδωσαν το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη
τὸν

Πόντον,

ὕστερον

δ’

εἰς τότε κατέφυγαν πρώτα στον Πόντο και

Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.

αργότερα

στην

Αθήνα

και

έγιναν

Αθηναίοι πολίτες.
[2.2.2] Λύσανδρος δὲ τούς τε Και ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα και
φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τους Αθηναίους φρουρούς καθώς και
τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, όποιον άλλο Αθηναίο έβλεπε κάπου,
ἀπέπεμπεν

εἰς

τὰς

Ἀθήνας, παρέχοντας ασφάλεια μόνο σ' αυτούς που

διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν έπλεαν για κει, όχι όμως γι' αλλού, επειδή
ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς γνώριζε

ότι

όσο

περισσότεροι

ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν συγκεντρώνονταν στην πόλη και στον
εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, Πειραιά, τόσο γρηγορότερα θα υπήρχε
θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν έλλειψη των τροφίμων. Και αφού άφησε
ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζα- ως αρμοστή/ διοικητή στο Βυζάντιο και
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Γραμματική ανάλυση
Γραμματική § 1-3
 κατεστήσατο: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου του ρήματος καθίσταμαι

Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: καθίσταμαι (βλέπε κλίση ενεργητικής φωνής σελ. 220
γραμματικής και μέσης σελ. 223 γραμματικής), ΠΡΤ: καθιστάμην, ΜΕΛ:
καταστήσομαι, (Παθητικός ΜΕΛ: κατασταθήσομαι), ΑΟΡ α´: κατεστησάμην,
ΑΟΡ β´: κατέστην,(Παθητικός ΑΟΡ: κατεστάθην), ΠΡΚ: καθέστηκα, ΥΠΕΡΣ:
καθεστήκειν, καθειστήκειν
Χ.Α: ΕΝΣΤ: καθίσταται, ΠΡΤ: καθίστατο, ΜΕΛ: καταστήσεται, (Παθητικός
ΜΕΛ:κατασταθήσεται), ΑΟΡ α´: κατεστήσατο, ΑΟΡ β´: κατέστη, (Παθητικός
ΑΟΡ: κατεστάθη), ΠΡΚ: καθέστηκε(ν), ΥΠΕΡΣ: καθεστήκει,καθειστήκει
Ε.Α. (στον Αόριστο): Οριστική: κατεστήσατο, Υποτακτική: καταστήσηται,
Ευκτική:

καταστήσαιτο,

Προστακτική:

καταστησάσθω,

Απαρέμφατο:

καταστήσασθαι, Μετοχή: καταστησάμενος/-η/-ον
 ἔπλει: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος πλέω
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: πλεῖ, ΠΡΤ: ἔπλει, ΜΕΛ: πλεύσεται,πλευσεῖται, ΑΟΡ: ἔπλευσε(ν),
ΠΡΚ: πέπλευκε(ν), ΥΠΕΡΣ: ἐπεπλεύκει
 Καλχηδόνα: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, του ουσιαστικού γ´κλίσης ἡ
Καλχηδών, τῆς Καλχηδόνος
 ὑπεδέχοντο: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος
ὑποδέχομαι
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ὑποδέχονται, ΠΡΤ: ὑπεδέχοντο, ΜΕΛ: ὑποδέξονται, (Παθητικός
ΜΕΛ: ὑποδεχθήσονται), ΑΟΡ: ὑπεδέξαντο, (Παθητικός ΑΟΡ: ὑπεδέχθησαν),
ΠΡΚ: ὑποδεδεγμένοι εἰσί(ν), ΥΠΕΡΣ: ὑποδεδεγμένοι ἦσαν
 αὐτόν: αιτιατική ενικού, αρσενικού γένους, της επαναληπτικής αντωνυμίας
αὐτός, αὐτή, αὐτό
 ἀφέντες: μετοχή Αορίστου β´, ονομαστικής πληθυντικού, αρσενικού γένους,του
ρήματος ἀφίημι (βλέπε κλίση σελ. 220 γραμματικής)

Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: ἀφίημι, ΠΡΤ: ἀφίην, ΜΕΛ: ἀφήσω, ΑΟΡ β´: ἀφῆκα, ΠΡΚ:
ἀφεῖκα, ΥΠΕΡΣ: ἀφείκειν
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ἀφιέντες, ΜΕΛ: ἀφήσοντες, ΑΟΡ β´: ἀφέντες, ΠΡΚ: ἀφεικότες
ΑΟΡ β´:
Οριστική: ἀφῆκα, ἀφῆκας, ἀφῆκε, ἀφεῖμεν, ἀφεῖτε, ἀφεῖσαν, Υποτακτική: ἀφῶ,
ἀφῇς, ἀφῇ, ἀφῶμεν, ἀφῆτε, ἀφῶσι(ν), Ευκτική:

ἀφείην, ἀφείης, ἀφείη,

ἀφείημεν (και ἀφεῖμεν) , ἀφείητε (και ἀφεῖτε) , ἀφείησαν (και ἀφεῖεν) ,
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Δεύτερο Κεφάλαιο
ὁ Ἕλλην/ τοῦ Ἕλληνος/ τῷ Ἕλληνι/ τόν Ἕλληνα/ ὦ Ἕλλην
οἱ Ἕλληνες/ τῶν Ἑλλήνων/ τοῖς Ἕλλησι(ν)/ τούς Ἕλληνας/ ὦ Ἕλληνες

 πολλούς: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικού γένους, του επιθέτου πολύς, πολλή,
πολύ
Εδώ: Θετικός: πολλούς, Συγκριτικός: πλείονας, (πλέονας), πλείους, (πλέους),
Υπερθετικός: πλείστους

Ασκήσεις:
1) ἴδοι: Ε.Α. στο χρόνο και πρόσωπο που βρίσκεται
2) καταλιπών: Ε.Α. στο χρόνο που βρίσκεται, στο β´ενικό
3) συλλεγῶσιν: Χ.Α. και Ε.Α. στο χρόνο και πρόσωπο που βρίσκεται
4) παραγγέλλων: Χ.Α.
5) πείσεσθαι: Χ.Α.

Γραμματική § 4
 ἔδοξε: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου του ρήματος δοκεῖ

Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: δοκεῖ, ΠΡΤ: ἐδόκει, ΜΕΛ: δόξει, ΑΟΡ: ἔδοξε(ν), ΠΡΚ:
δέδοκται, ΥΠΕΡΣ: ἐδέδοκτο (αυτή είναι και η Χ.Α.)
Ε.Α. (στον Αόριστο): Οριστική: ἔδοξε(ν), Υποτακτική: δόξῃ, Ευκτική: δόξαι (και
δόξειε), Προστακτική: δοξάτω, Απαρέμφατο: δόξαι, Μετοχή: δόξας/-ασα/-αν
 ἐκκλησίαν: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, του ουσιαστικού α´κλίσης ἡ
ἐκκλησία
 ἐποίησαν: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου του ρήματος ποιέω- ποιῶ
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ποιοῦσι(ν), ΠΡΤ: ἐποίουν, ΜΕΛ:ποιήσουσι(ν), ΑΟΡ: ἐποίησαν, ΠΡΚ:
πεποιήκασι(ν), ΥΠΕΡΣ: ἐπεποιήκεσαν
 ἀποχῶσαι: απαρέμφατο Αορίστου του ρήματος ἀποχώννυμι και ἀποχόωἀποχῶ

Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: ἀποχώννυμι, ἀποχῶ, ΠΡΤ: ἀπεχώννυν, ἀπέχουν, ΜΕΛ:
ἀποχώσω, ΑΟΡ: ἀπέχωσα, ΠΡΚ: ἀποκέχωκα, ΥΠΕΡΣ: ἀπεκεχώκειν
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ἀποχωννύναι, ἀποχοῦν, ΜΕΛ: ἀποχώσειν, ΑΟΡ: ἀποχῶσαι, ΠΡΚ:
ἀποκεχωκέναι
 εὐτρεπίζειν: απαρέμφατο Ενεστώτα του ρήματος εὐτρεπίζω
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Συντακτική ανάλυση
Συντακτικό § 1-3
1. «Ἐπεί...κατεστήσατο»: Δευτερεύουσα Χρονική πρόταση. Εισάγεται με το
χρονικό σύνδεσμο ἐπεί και εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει πραγματικό
γεγονός
κατεστήσατο: ρήμα, Λύσανδρος: εννοούμενο υποκείμενο ρήματος, τά ἐν τῇ
Λαμψάκῳ: αντικείμενο ρήματος, ἐν τῇ Λαμψάκῳ: εμπρόθετος προσδιορισμός
στάσης σε τόπο
2. «Ἔπλει...Καλχηδόνα»: Κύρια πρόταση
ἔπλει: ρήμα, Λύσανδρος: εννοούμενο υποκείμενο ρήματος, ἐπί τό Βυζάντιον καί
Καλχηδόνα: εμπρόθετος προσδιορισμός εχθρικής κατεύθυνσης σε τόπο
3. «οἱ...ἀφέντες»: Κύρια πρόταση
ὑπεδέχοντο: ρήμα, οἱ δέ: υποκείμενο ρήματος, ἀφέντες: χρονική μετοχή
(συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος), τούς φρουρούς: αντικείμενο μετοχής
ἀφέντες, τῶν Ἀθηναίων: γενική κτητική στο φρουρούς, ὑποσπόνδους:
επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο αντικείμενο
4. «Οἱ δέ...εἰς τόν Πόντον»: Κύρια πρόταση
ἔφυγον: ρήμα, οἱ προδόντες: επιθετική μετοχή ως υποκείμενο ρήματος, τό
Βυζάντιον: άμεσο αντικείμενο στη μετοχή προδόντες, Ἀλκιβιάδῃ: έμμεσο
αντικείμενο στη μετοχή προδόντες, εἰς τόν Πόντον: εμπρόθετος προσδιορισμός
κίνησης σε τόπο, τότε: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου
5. «Ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας (ἦλθον)»: Κυρια πρόταση
ἦλθον: εννοούμενο ρήμα, ὕστερον: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου, εἰς
Ἀθήνας: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο
6. «Καί...Ἀθηναῖοι»: Κύρια πρόταση
ἐγένοντο:

ρήμα,

οὗτοι:

εννοούμενο

υποκείμενο

ρήματος,

Ἀθηναῖοι:

κατηγορούμενο στο υποκείμενο από το συνδετικό ἐγένοντο
7. «Λύσανδρος...τῶν Ἀθηναίων ἀπέπεμπεν...εἰδώς»: Κύρια πρόταση
ἀπέπεμπεν:

ρήμα,

Λύσανδρος:

υποκείμενο

ρήματος,

τούς

φρουρούς:

αντικείμενο ρήματος, τῶν Ἀθηναίων: γενική κτητική στο φρουρούς, εἰς τάς
Ἀθήνας: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο, διδούς: τροπική μετοχή
(συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος), ἀσφάλειαν: άμεσο αντικείμενο στη
μετοχή διδούς, πλέουσι: επιθετική μετοχή ως έμμεσο αντικείμενο στο διδούς,
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Πρόσθετες ασκήσεις – ερωτήσεις
§§1-4
Ερμηνευτικές
Ι. Ανοιχτού τύπου:
(α) Ελεύθερης ανάπτυξης.
1. Ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες του Λυσάνδρου μετά τη νίκη του στους Αιγός
Ποταμούς;
2. Ο Λύσανδρος προέβη σε κινήσεις στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα. Ποιες
είναι αυτές και ποιες λέξεις τις αποτυπώνουν;
3. Ποια η απήχηση της είδησης της συμφοράς στους Αθηναίους; Πώς
κλιμακώνεται; Ποια τα μέτρα εναντίον της απειλής; Σχολιάστε τα.
4. Σχολιάστε την αφηγηματική ικανότητα του ιστορικού.
5. Να σχολιαστούν οι κινήσεις του Λυσάνδρου.
Γραμματικές – Συντακτικές
1. «αὐτός ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τάς ναῦς ἐπεσκεύαζεν».
Να ξαναγραφεί η πρόταση:
(α)βάζοντας όπου αὐτός, οὗτοι.
(β)αλλάζοντας το ρήμα σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής και ευκτικής.
2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών: φρουρός, ἄστυ, Πειραιεύς,
ναῦς, λιμήν, τείχη.
3. Να βρεις τη συστοιχία των λέξεων στις στήλες Α και Β.
Α

Β

1. ἀποπλεύσας

α. μετοχή μέλλοντα

2. παραγγέλων

β. μετοχή αορίστου

3. ἀφιγμένοι

γ. μετοχή παρακειμένου

4. Να συμπληρωθούν τα κενά:
(α) Λύσανδρος τά ἐν τῇ Λαμψάκῳ___________(καθίσταμαι, μτχ.αορ. α΄)
___________(πλέω, οριστ.αορ.).
(β)ἔδοξε_________(ὁ πολίτης, δοτ.πληθ.) τά τείχη__________ (εὐτρεπίζω,
απαρ.αορ.) καί πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν__________ (παρασκευάζω, απαρ.αορ.)
τήν πόλιν.
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ἄρχειν: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του νομίζοντες, τήν ἡμέραν:
υποκείμενο του ἄρχειν, ετεροπροσωπία, ἐκείνην: επιθετικός προσδιορισμός στο
ἡμέραν, τῆς ἐλευθερίας: αντικείμενο του ἄρχειν, τῇ Ἑλλάδι: δοτική προσωπική
χαριστική

Ερμηνευτικά σχόλια
§16 «Τοιούτων δὲ ὄντων(των πραγμάτων)»
Η κατάσταση των Αθηναίων είναι πραγματικά τραγική καθώς τους πολιορκεί
ο Άγις από την ξηρά, έχοντας ως βάση τη Δεκέλεια και ο Λύσανδρος από τη
θάλασσα με ένα πανίσχυρο στόλο 200 πλοίων. Ο άλλος βασιλιάς, ο Παυσανίας
επιστράτευσε όλους τους μάχιμους Λακεδαιμόνιους και άλλους Πελοποννήσιους
και τους οδήγησε έξω από τα τείχη της Αθήνας. Οι Αθηναίοι υποφέρουν από
συνωστισμό και έλλειψη τροφίμων. Μέσα στην Αθήνα υπάρχουν εκείνοι που
αποκρούουν οποιονδήποτε συμβιβασμό. Η πείνα θερίζει κυριολεκτικά τους
κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι όμως με το ελάχιστο ψυχικό σθένος που τους
απομένει

αντιστέκονται

συνθηκολόγησης).

με

Κάποιοι

πείσμα
Αθηναίοι

στην

κατεδάφιση

αποδέχονται

τον

των

τειχών

συμβιβασμό

(όρος
με

διαφοροποιήσεις ως προς τους όρους και άλλοι κάνουν το παν για την άνευ όρων
παράδοση της πόλης. Στην τελευταία ομάδα ολιγαρχικών εντάσσεται και ο
Θηραμένης.
§16 «Θηραμένης»
Ρήτορας, πολιτικός και στρατηγός στην αρχαία Αθήνα. Ήταν μαθητής του
Σωκράτη και του σοφιστή Προδίκου. Το 411 π.Χ. συνέβαλε στην ανατροπή της
δημοκρατίας και την εγκατάσταση της βουλής των τετρακοσίων. Λίγο αργότερα
άλλαξε στάση και βοήθησε στην αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ανακάλεσε μάλιστα τον Αλκιβιάδη στην Αθήνα. Από το 408 έως το 404 π.Χ. ήταν
τριήραρχος. Στη ναυμαχία που έγινε στις Αργινούσες (406 π.Χ. ) δεν κατάφερε να
περισυλλέξει τους ναυαγούς εξαιτίας της κακοκαιρίας. Με τους ελιγμούς του, όμως,
κατόρθωσε όχι μόνο να αποφύγει την εναντίον του κατηγορία αλλά υπήρξε και ο
βασικός κατήγορος των νικητών στρατηγών. Μετά την καταστροφή του αθηναϊκού
στόλου στους Αιγός ποταμούς, οι Αθηναίοι τον έστειλαν στο Λύσανδρο για να
επιτύχει ευνοϊκούς όρους ειρήνης. Αυτός όμως χρονοτρίβησε κοντά στο Λύσανδρο
σκόπιμα. Αργότερα όταν ο Λύσανδρος κατέλαβε την Αθήνα ο Θηραμένης υπήρξε
ένας από τους τριάκοντα τυράννους. Ο Κριτίας όμως ο σημαντικότερος ίσως των
τριάκοντα τυράννων, τον ανάγκασε να πιει το κώνειο, επειδή ο Θηραμένης

Τρίτο κεφάλαιο
Παράγραφοι 11 – 16 (από μετάφραση)
Μετάφραση
Περίληψη Ξενοφώντος
Μετά την κατεδάφιση των τειχών εκλέχτηκαν στην Αθήνα οι τριάκοντα τύραννοι με βασική
υποχρέωση να συγγράψουν νόμους που θα ρύθμιζαν τον πολιτικό βίο. Παρά τις υποσχέσεις τους
όμως ότι θα θεσπίσουν δίκαιους νόμους στις διάφορες εξουσίες τοποθέτησαν πρόσωπα της
αρεσκείας τους για να εξασφαλίζουν την πολιτική τους κυριαρχία. Συνέλαβαν τους συκοφάντες
κατά την περίοδο της δημοκρατίας και τους καταδίκασαν με τη θανατική ποινή. Οι άλλοι πολίτες
που είχαν συναίσθηση ότι δεν υπήρξαν ποτέ συκοφάντες δεν αντιδρούσαν στις ενέργειες των
τριάκοντα. Στην αρχή ,συνεπώς, οι τριάκοντα φάνηκαν μετριοπαθείς. Επειδή όμως δεν επρόκειτο
να σταματήσουν μόνο στους δημοκρατικούς συκοφάντες ζήτησαν τη βοήθεια του Λυσάνδρου.
Έστειλαν σ’ αυτόν τον Αισχύνη και τον Αριστοτέλη για να μεσολαβήσουν στους εφόρους της
Σπάρτης προκειμένου να σταλεί στρατιωτική φρουρά στην Αθήνα. Όντως φρουρά εφτακοσίων
Λακεδαιμονίων στέλνεται στην Αθήνα με φρούραρχο τον Καλλίβιο. Ο τελευταίος μετατρέπεται
σε τυφλό όργανο των τριάκοντα και επαινεί τις αυθαιρεσίες τους. Τώρα πλέον συλλαμβάνονταν
όλοι οι πολίτες που θα αντιστέκονταν και θα αντιδρούσαν. Κατά την πρώτη χρονική περίοδο της
εξουσίας των τριάκοντα ο Κριτίας και ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες. Αργότερα όμως ήρθαν σε
σύγκρουση. Ο Κριτίας σκότωνε όλο και περισσότερους πολιτικούς του αντιπάλους ενώ ο
Θηραμένης αντιδρούσε, λέγοντας πως δεν ήταν σωστό να θανατώνονται όσοι είχαν τιμηθεί από
το δήμο. Ο Κριτίας ήθελε βέβαια να αφανίσει τους ισχυρούς πολιτικούς του αντιπάλους.
Πρόσβαλε μάλιστα τον Θηραμένη λέγοντας του πως ήταν ανόητος πιστεύοντας ότι έπρεπε να
φροντίζουν για την εξουσία τους σαν να ήταν κάτι λιγότερο από τυραννίδα.
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Ερμηνευτικά σχόλια
Θεματικό κέντρο
Τα ανελεύθερα καθεστώτα, όταν έρχονται να ανατρέψουν ένα δημοκρατικό
καθεστώς οδηγούνται αναπότρεπτα στη διάλυσή τους συμπαρασύροντας και
άλλους σε ποικίλες συμφορές. Επισημαίνεται η αναλογία με διάφορα φασιστικά
καθεστώτα του 20ου αιώνα.

Βιβλίο 2 Κεφάλαιο 3 § § 11-16
Επιμέρους Σχόλια
§§ 11-12 :Το ολιγαρχικό πολίτευμα εγκαθιδρύθηκε στην Αθήνα με την ψήφο των
πολιτών. Οι τριάκοντα με την εύνοια των Λακεδαιμονίων στήριξαν το καθεστώς. Η
εξουσία τους διήρκησε μόνο μερικούς μήνες (404-403 π.Χ.)
«Την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών»
Τα μακρά τείχη αποτελούσαν σύμβολο της δημοκρατίας, της ασφάλειας και του
κύρους της αθηναϊκής πόλης. Η κατεδάφιση σηματοδοτεί τη διακοπή του
δημοκρατικού πολιτεύματος, τη μεταβολή του πολιτεύματος στην Αθήνα.
«Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο,
όλο ανάβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευση του»
Οι τριάκοντα τύραννοι εξελέγησαν για να θεσπίσουν νόμους σύμφωνα με τους
οποίους θα κυβερνούσαν την Αθήνα. Υπόσχονταν στο λαό ότι θα θεσπίσουν
δίκαιους και καλούς νόμους. Ήταν η πρώτη τους σκόπιμη δήλωση για να κερδίσουν
τις εντυπώσεις και την αποδοχή του λαού. Με παρελκυστική πολιτική συνεχώς
ανέβαλλαν τη σύνταξη και δημοσιοποίηση νόμων.
«Άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας
είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα»
Η συκοφαντία στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. είχε καταντήσει επάγγελμα. Η λέξη
(σῦκον + φαίνω) σήμαινε αρχικά αυτόν που έδειχνε και φανέρωνε τα σύκα, που
ήταν κρυμμένα στα φυλλώματα της συκιάς. Όταν αργότερα απαγορευόταν με νόμο
η εξαγωγή σύκων από την Αττική, η λέξη συκοφάντης δήλωνε αυτόν που υπέβαλλε
μήνυση εναντίον εκείνων που εξήγαγαν σύκα κρυφά από την Αττική. Μεταφορικά
η λέξη δήλωνε τον εκβιαστή, αυτόν που απειλούσε πλούσιους κυρίως ανθρώπους με
ψεύτικες μηνύσεις, αποσπώντας χρήματα για την απόσυρση των μηνύσεων. Τελικά
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Πρόσθετες ασκήσεις - ερωτήσεις
§§ 11 - 16 από µετάφραση
a.

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.

b.

Πρωταρχικό μέλημα των Τριάκοντα υπήρξε η πάταξη της συκοφαντίας. Πού
απέβλεπε η ενέργειά τους αυτή; ΄Ηταν ειλικρινείς οι προθέσεις τους;

c.

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.

d.

Θηραμένης: «Στο κάτω-κάτω κι εγώ κι εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για να
αποκτήσουμε δημοτικότητα». Να χαρακτηρίσετε, με βάση την ομολογία αυτή,
το πολιτικό ήθος του Θηραμένη και της ομάδας του.

e.

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;

f.

Νομίζετε πως δίκαια οι Τριάκοντα ονομάστηκαν τύραννοι; Να τεκμηριώσετε
την άποψή σας με στοιχεία από το κείμενο.

g.

Ποια συναισθήματα καταλαμβάνουν το σημερινό αναγνώστη, καθώς διαβάζει
τη σχετική με το καθεστώς των Τριάκοντα αφήγηση του Ξενοφώντα;

h.

΄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.)

i.

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.

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
a. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι Τριάκοντα καθυστερούσαν να συντάξουν νόμους,
σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνούσαν;
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Γραμματική § 55
 εἶπεν: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου β´του ρήματος λέγω
Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: λέγω, ΠΡΤ: ἔλεγον, ΜΕΛ: λέξω, ἐρῶ, ΑΟΡ α´: ἔλεξα,
εἶπα, ΑΟΡ β´:εἶπον, ΠΡΚ: εἴρηκα, ΥΠΕΡΣ: εἰρήκειν
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: λέγει, ΠΡΤ: ἔλεγε(ν), ΜΕΛ: λέξει, ἐρεῖ, ΑΟΡ α´: ἔλεξε(ν), εἶπε(ν),
ΑΟΡ β´: εἶπε(ν), ΠΡΚ: εἴρηκε(ν), ΥΠΕΡΣ: εἰρήκει
Ε.Α. (στον Αόριστο β´): Οριστική: εἶπε(ν), Υποτακτική: εἴπῃ, Ευκτική: εἴποι,
Προστακτική: εἰπέτω, Απαρέμφατο: εἰπεῖν, Μετοχή: εἰπών/-οῦσα/-όν
 εἷλκε: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος ἕλκω
Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: ἕλκω, ΠΡΤ: εἷλκον, ΜΕΛ: ἕλξω, ΑΟΡ: εἵλκυσα, ΠΡΚ:
εἵλκυκα, ΥΠΕΡΣ: εἱλκύκειν
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ἕλκει, ΠΡΤ: εἷλκε(ν), ΜΕΛ: ἕλξει, ΑΟΡ: εἵλκυσε(ν), ΠΡΚ: εἵλκυκε(ν),
ΥΠΕΡΣ: εἱλκύκει
 βωμοῦ: γενική ενικού, αρσενικού γένους, του ουσιαστικού β´κλίσης ὁ βωμός, τοῦ
βωμοῦ
 ὑπηρέται: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους, του ουσιαστικού
α´κλίσης ὁ ὑπηρέτης, τοῦ ὑπηρέτου
 εἷλκον: γ´πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος ἕλκω
Χ.Α.: ΕΝΣΤ: ἕλκουσι(ν), ΠΡΤ: εἷλκον, ΜΕΛ: ἕλξουσι(ν), ΑΟΡ: εἵλκυσαν, ΠΡΚ:
εἱλκύκασι(ν), ΥΠΕΡΣ: εἱλκύκεσαν
 εἰκός: ουδέτερο της μετοχής του ρήματος ἔοικα (Παρακείμενος με σημασία
Ενεστώτα).

Οριστική:

ἔοικα,

ἔοικας,

ἔοικε,

ἐοίκαμεν,

ἐοίκατε,

ἐοίκασι(ν),Υποτακτική: ἐοίκω, ἐοίκῃς, ἐοίκῃ, ἐοίκωμεν, ἐοίκητε, ἐοίκωσι(ν),
Ευκτική: ἐοίκοιμι, ἐοίκοις, ἐοίκοι, ἐοίκοιμεν, ἐοίκοιτε, ἐοίκοιεν, Προστακτική: -.
Απαρέμφατο: ἐοικέναι και εἰκέναι, Μετοχή: ἐοικώς/-υῖα/-ός και εἰκώς/-υῖα/-ός
 ἐπεκαλεῖτο: γ´ενικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος ἐπικαλέομαιἐπικαλοῦμαι (πρότυπο ποιοῦμαι)
Αρχικοί Χρόνοι: ΕΝΣΤ: ἐπικαλοῦμαι, ΠΡΤ: ἐπεκαλούμην, ΜΕΛ: ἐπικαλοῦμαι,
(Παθητικός ΜΕΛ: ἐπικληθήσομαι), ΑΟΡ: ἐπεκαλεσάμην, (Παθητικός ΑΟΡ:
ἐπεκλήθην), ΠΡΚ: ἐπικέκλημαι, ΥΠΕΡΣ: ἐπεκεκλήμην
ΕΝΣΤ:
Οριστική: ἐπικαλοῦμαι, ἐπικαλεῖ, ἐπικαλεῖται, ἐπικαλούμεθα, ἐπικαλεῖσθε,
ἐπικαλοῦνται
Υποτακτική:
ἐπικαλῶνται

ἐπικαλῶμαι, ἐπικαλῇ, ἐπικαλῆται, ἐπικαλώμεθα, ἐπικαλῆσθε,

Τέταρτο κεφάλαιο
Παράγραφοι 1 – 17 (από μετάφραση)
Περίληψη
Μετά τον θάνατο του Θηραμένη, το τυραννικό καθεστώς ενδυναμώθηκε. Ο
τυραννικός και αδίστακτος τρόπος διακυβέρνησης εξακολούθησε. Οι Τριάκοντα
μάλιστα εξέδωσαν διαταγή με την οποία απαγορευόταν στους πολίτες οι οποίοι δεν
συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο των τριών χιλιάδων ολιγαρχικών να
εισέρχονται στην Αθήνα. Πολλοί λοιπόν διωκόμενοι κατέφυγαν στα Μέγαρα και
στη Θήβα. Ο εξόριστος στη Θήβα Θρασύβουλος οργάνωσε μικρή εθελοντική
στρατιωτική δύναμη από εβδομήντα περίπου δημοκρατικούς και κατέλαβε το
φρούριο της Φυλής στην Πάρνηθα. Οι Τριάκοντα έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την
κρίση. Όταν κατέφτασαν μερικοί θρασείς νέοι, επιχείρησαν επίθεση κατά του
φρουρίου της Φυλής, αλλά αποκρούστηκαν. Οι Τριάκοντα σχεδίαζαν τον
αποκλεισμό του φρουρίου με τείχος, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην
Αθήνα εξαιτίας του χιονιού. Άφησαν όμως εκεί κοντά τους φρουρούς από τη
Λακωνία και τους ιππείς δύο φυλών για να θέσουν εμπόδια στις ενέργειες του
Θρασύβουλου.
Οι

δημοκρατικοί

πολίτες

τάχθηκαν

στο

πλευρό

του

Θρασύβουλου

φανερώνοντας τη σφοδρή τους αντίδραση στο σκληρό τυραννικό καθεστώς. Ο
Θρασύβουλος με εφτακόσιους περίπου άνδρες στρατοπέδευσε πολύ κοντά στους
φρουρούς των Τριάκοντα και επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Σκότωσαν αρκετούς
οπλίτες και ιππείς και επέστρεψαν στο φρούριο της Φυλής. Οι ιππείς που έσπευσαν
σε βοήθεια των φρουρών των Τριάκοντα δεν συνάντησαν τους δημοκρατικούς.
Οι Τριάκοντα έντρομοι από τα πρώτα αυτά επαναστατικά γεγονότα, για να
έχουν ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση ανάγκης, κατέλαβαν την Ελευσίνα και
εξόντωσαν τους κατοίκους της. Με την ψευδή δικαιολογία ότι ήθελαν να τους
απογράψουν τους συνέλαβαν και διέταξαν τον αρχηγό του ιππικού Λυσίμαχο να
τους παραδώσει στους ένδεκα. Οι οπλίτες του καταλόγου και οι ιππείς
συγκεντρώθηκαν στο Ωδείο, ο Κριτίας τόνισε ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονταν
με εκείνα των Τριάκοντα. Τους παρότρυνε λοιπόν να καταδικάσουν τους
Ελευσίνιους που είχαν συλληφθεί, ασφαλώς σε φανερή ψηφοφορία και με την
έντονη παρουσία των οπλισμένων Λακεδαιμονίων. Οι αυθαίρετες αυτές ενέργειες
ήταν αποδεκτές μόνο από τους πολίτες που ενδιαφέρονταν για το προσωπικό τους
συμφέρον.
Ο Θρασύβουλος, από την άλλη μεριά, κατέφτασε στον Πειραιά. Οι Τριάκοντα
έσπευσαν να τους αντιμετωπίσουν με όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, τη
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