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Αντί προλόγου

Φίλε αναγνώστη,

Η θεματογραφία που κρατάς στα χέρια σου έχει γραφεί και δομηθεί με τέτοιον τρό-
πο ώστε ο χρήστης της (δάσκαλος και μαθητής) να μπορεί να τη χρησιμοποιεί εύκο-
λα, μεθοδικά και αποτελεσματικά, και έτσι να φτάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
σίγουρα στον επιδιωκόμενο στόχο του.

Τα 50 θέματα έχουν επιλεγεί με συνδυασμό κριτηρίων (κλιμακωτός βαθμός δυσκο-
λίας, ποιοτικό περιεχόμενο, γραμματικός και συντακτικός πλούτος, αντιπροσώπευση 
όσο το δυνατόν περισσοτέρων αττικών συγγραφέων), έτσι που να προσφέρουν υλι-
κό εργασίας για κάθε επίπεδο και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων.

Τα πληροφοριακά στοιχεία γραμματολογικού τύπου είναι τόσα, που να παρέχουν συ-
νοπτική αλλά ικανοποιητική ενημέρωση τόσο για το έργο από το οποίο είναι αντλη-
μένο το αρχαίο κείμενο όσο και για το ίδιο το κείμενο.

Η ενότητα ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ παρέχει πληροφορίες και 
οδηγίες για: α. τις σημασίες των λέξεων, β. τους χρόνους των ρημάτων, τις συντά-
ξεις σε συνδυασμό με τις σημασίες τους, την κλίση ή την υπόδειξη του τρόπου κλί-
σης χρόνων και εγκλίσεών τους, τον τονισμό τους, γ. τον σχηματισμό των παραθε-
τικών επιθέτων και επιρρημάτων, δ. την κλίση ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, 
ε. τις πάσης φύσεως ιδιαιτερότητες, στ. την προσέγγιση, επεξεργασία και ερμηνεία 
των δύσκολων σημείων κάθε κειμένου με πρακτικό και πρωτότυπο τρόπο, ζ. τα σχή-
ματα λόγου.

Σε κάθε κείμενο οι ασκήσεις αποτελούν ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης, που περι-
έχει ποικιλία γραμματικών και συντακτικών ζητουμένων, αλλά και ερώτηση κατανό-
ησης, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις του καινούριου τρόπου εξέτασης του αδίδα-
κτου κειμένου σε επίπεδο ενδοσχολικών προς το παρόν εξετάσεων. Ο πλούτος των 
ασκήσεων και ο διαφορετικός βαθμός δυσκολίας τους στοχεύουν στην κάλυψη όλης 
της ύλης της Γραμματικής και του Συντακτικού, αλλά και στην παροχή της δυνατότη-
τας επιλογής ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο του μαθητή. Στο τέλος κάθε κειμέ-
νου δίνονται οι λύσεις όλων των ασκήσεων για δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας 
των απαντήσεων.

Η συντακτική ανάλυση περιέχει: α. λεπτομερή αναφορά σε κάθε πρόταση κειμένου 
(είδος, συντακτική θέση, αιτιολόγηση έγκλισης εκφοράς, τρόπο σύνδεσης με προη-
γούμενες ομοειδείς), β. πλήρη χαρακτηρισμό κάθε λέξης της πρότασης, γ. πρακτικούς 
κανόνες για τον ορθό συντακτικό χαρακτηρισμό λέξεων και προτάσεων, δ. ανάλυση 
των μετοχών στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρόταση και οδηγίες ανάλυσης, 
ε. πίνακες με τους υποθετικούς λόγους, φανερούς, λανθάνοντες /κρυφούς και εξαρ-
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τημένους, στ. σύμπτυξη δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχές και πληροφορίες για 
τους σχετικού μετασχηματισμούς, ζ. σύνταξη και ανάλυση των ρηματικών επιθέτων, 
η. οδηγίες για τη μεταφορά του λόγου από ευθύ σε πλάγιο και το αντίστροφο.

Για την καλύτερη εμπέδωση της σημασίας των λέξεων του κειμένου και για την από-
κτηση μεταφραστικής ευχέρειας η μετάφραση δε δίνεται κατά λογάδην, αλλά σε πλή-
ρη αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό όφελος για κά-
ποιον που ασχολείται με την αρχαία ελληνική από το να γνωρίζει τι μεταφράζει και 
πώς το μεταφράζει.

Φίλες και φίλοι, με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία από τη διδασκαλία του αδίδακτου 
κειμένου και έχοντας σαφή γνώση των απαιτήσεων ενός συναδέλφου και ενός υπο-
ψηφίου, σας παραδίνω αυτό το πνευματικό πόνημα, με την ελπίδα ότι θα ανταποκρι-
θεί στις προσδοκίες σας και θα αποβεί πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά σας να 
αντεπεξέλθετε επιτυχώς στο έργο σας.

Ναύπλιο, Ιούνιος 2018

Ο συγγραφέας

Στους γονείς μου και στους δασκάλους μου
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1  ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἔνθα δὴ οἱ µὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ᾗ ἕκαστος ἐδύνα-

το, οἱ δὲ  Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ ἀµφὶ Τισσαφέρνην καὶ 

Ἀριαῖον ἀποτραπόµενοι ἄλλην ὁδὸν ᾤχοντο. οἱ δὲ ἀµφὶ Χειρίσο-

φον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώµῃ µεστῇ πολλῶν ἀγα-

θῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶµαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν 

τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταµόν. ἡνίκα δ’ ἦν δείλη ἐξα-

πίνης οἱ πολέµιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν  Ἑλλήνων κα-

τέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασµένων ἐν τῷ πεδίῳ καθ’ ἁρπαγήν· καὶ 

γὰρ νοµαὶ πολλαὶ βοσκηµάτων διαβιβαζόµεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ 

ποταµοῦ κατελήφθησαν.

Θ Ε Μ Α

1
Ξενοφῶν,
Κύρου Ἀνάβασις, 3.5.1-2 
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2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Κύρου Ἀνάβασις κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάµεσα στα ιστορικά έργα του Ξενοφώ-
ντα. Το έργο διαιρείται σε εφτά βιβλία. Σ’ αυτό ο συγγραφέας του διηγείται πράγ-
µατα που έχει ζήσει ο ίδιος, µε µια αµεσότητα και µε πολλές γεωγραφικές και 
εθνογραφικές λεπτοµέρειες. Το κύριο µέρος του καλύπτει η διήγηση της τολµη-
ρής υποχώρησης των Μυρίων προς τη Μαύρη θάλασσα, µέσα από αδιάβατα βου-
νά εχθρικής χώρας, και της διάσωσής τους υπό την ηγεσία του Ξενοφώντα µετά τη 
µάχη στα Κούναξα. 

Το Γ΄ βιβλίο, απ’ όπου και το απόσπασµα, περιέχει την πορεία των Μυρίων από τον 
ποταµό Ζαπάτα µέχρι τη χώρα των Καρδούχων και τα γεγονότα τα σχετικά µε την 
πετυχηµένη αντιµετώπιση των συνεχών επιθέσεων των Περσών.

Οι  Έλληνες µε τον Χειρίσοφο δέχονται αιφνιδιαστικά επίθεση από τους εχθρούς 
τους σε µία πεδιάδα στον Τίγρη ποταµό.

3  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ

ἔνθα: επίρρηµα: α. τοπικό (= όπου, εκεί όπου)· β. χρονικό (= τότε, όταν).
δή: συµπερασµατικός σύνδεσµος που συνδέει µε τα προηγούµενα περίοδο ή ηµιπερί-

οδο και εισάγει συµπέρασµα που προκύπτει από αυτά (= λοιπόν).
στραφέντες: µτχ. παθητικού αορίστου β΄ του ρ. στρέφοµαι (ἐστρεφόµην, στρέψοµαι 

/ στραφήσοµαι, ἐστρεψάµην / ἐστράφην, ἔστραµµαι, ἐστράµµην) = [απόλυτα] κινού-
µαι, στρέφοµαι, κάνω στροφή.

ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΟΡΙΣΤ.: ἔστραµµαι, ἔστραψαι, ἔστραπται, ἐστράµµεθα, ἔστραφθε, ἐστραµµένοι εἰσίν.
ΠΡΟΣΤ.: — , ἔστραψο, ἐστράφθω, — , ἔστραφθε, ἐστράφθων.
φεύγω (ἔφευγον, φεύξοµαι / φευξοῦµαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν) = φεύγω, τρέ-

ποµαι σε φυγή· [+ εµπρόθετος ή επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου ή του τρό-
που] φεύγω, τρέποµαι σε φυγή, απέρχοµαι, αναχωρώ, καταφεύγω κάπου.

ᾗ: η δοτική ενικού, θηλυκού γένους, της αναφορικής αντωνυµίας ὅς, ἥ, ὅ, µε επιρρη-
µατική σηµασία (= [για τόπο] όπου· [για τρόπο] όπως).

ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον: αόριστη επιµεριστική αντωνυµία (= καθένας).
δύναµαι (ἐδυνάµην ή ἠδυνάµην, δυνήσοµαι, ἐδυνήθην ή ἠδυνήθην / ἐδυνάσθην, δεδύ-

νηµαι) = µπορώ, είµαι ικανός.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον ενεστώτα και στον παρατατικό κλίνεται όπως το ἵσταµαι, αλλά 

στην υποτακτική και ευκτική ενεστώτα τονίζεται όπως τα βαρύτονα (π.χ. λύοµαι): 
δύνωµαι, δύνῃ, δύνηται, κτλ. // δυναίµην, δύναιο, δύναιτο, κτλ.

ἔχω (εἶχον, ἕξω και σχήσω, ἔσχον [σχῶ, σχοίην, σχές, σχεῖν, σχών / σχοῦσα / σχόν], 
ἔσχηκα, ἐσχήκειν) = [+ αιτιατική] έχω, κρατώ, κατέχω.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ευκτική του ενεργητικού αορίστου β΄, όταν το ρήµα δεν είναι σύν-
θετο, κλίνεται ως εξής: σχοίην, σχοίης, σχοίη, σχοῖµεν, σχοῖτε, σχοῖεν.
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ἄκρον, τό = κορυφή βουνού· ακρωτήριο (το ουδέτερο του επιθέτου ἄκρος, ἄκρα, 
ἄκρον ως ουσιαστικό).

ἀµφί: πρόθεση τρίπτωτη (συντάσσεται και µε τις τρεις πλάγιες πτώσεις: γενική, δοτική, 
αιτιατική)· [+ αιτιατική, για δήλωση ακολουθίας προσώπων] οἱ ἀµφὶ Τισσαφέρνην = οι 
άντρες του Τισσαφέρνη, οἱ ἀµφὶ Χειρίσοφον = ο Χειρίσοφος και οι άντρες του.

ἀποτραπόµενοι: µτχ. µέσου αορίστου β΄ του ρ. ἀποτρέποµαι (ἀπετρεπόµην, ἀποτρέ-
ψοµαι, ἀπετρεψάµην / ἀπετραπόµην / ἀπετρέφθην / ἀπετράπην, ἀποτέτραµµαι, ἀπε-
τετράµµην) = απέχω, δεν κάνω κάτι από φόβο· αποστρέφοµαι κάποιον ή κάτι· δε 
δίνω προσοχή στα λόγια κάποιου· στρέφοµαι πίσω· επιστρέφω.

ᾤχοντο: παρατατικός του ρ. οἴχοµαι = [απόλυτα] πηγαίνω, φεύγω, αποχωρώ, ανα-
χωρώ.

καταβαίνω (κατέβαινον, καταβήσοµαι, κατέβην [καταβῶ, καταβαίην, κατάβηθι, κατα-
βῆναι, καταβάς / καταβᾶσα / καταβάν], καταβέβηκα, κατεβεβήκειν) = κινούµαι από 
ψηλά προς τα χαµηλά, κατεβαίνω, κατέρχοµαι.

στρατοπεδεύοµαι (ἐστρατοπεδευόµην, στρατοπεδεύσοµαι, ἐστρατοπεδευσάµην, ἐστρα-
τοπέδευµαι, ἐστρατοπεδεύµην) = καταλαµβάνω κάποια θέση µε τον στρατό και εγκα-
θίσταµαι.

κώµη, ἡ = µικρή και ατείχιστη πόλη, χωριό.
εἰµί (ἦ και ἦν, ἔσοµαι, ἐγενόµην, γέγονα, ἐγεγόνειν και γεγονὼς ἦν) = (ως υπαρκτικό) 

είµαι, υπάρχω, υφίσταµαι, διαρκώ· (ως συνδετικό) είµαι, σηµαίνω, ισοδυναµώ.
πεδίον, τό = πεδιάδα, ίσωµα.
ἡνίκα: χρονικός σύνδεσµος· δηλώνει το σύγχρονο (= τη στιγµή που, ενώ).
δείλη, ἡ = περασµένη ώρα· βράδυ, δειλινό.
ἐξαπίνης: επίρρηµα (= ξαφνικά, αιφνιδιαστικά· απροσδόκητα, αναπάντεχα).
ἐπιφαίνοµαι (ἐπεφαινόµην, ἐπιφανοῦµαι / ἐπιφανήσοµαι, ἐπεφηνάµην / ἐπεφάνθην / 

ἐπεφάνην, ἐπιπέφασµαι) = εµφανίζοµαι, έρχοµαι στο φως, παρουσιάζοµαι.
 ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ:

 ΟΡΙΣΤ.: ἐπιπέφασµαι, ἐπιπέφανσαι, ἐπιπέφανται, ἐπιπεφάσµεθα, ἐπιπέφανθε, ἐπιπεφα-
σµένοι εἰσί(ν).

 ΠΡΟΣΤ.: — , ἐπιπέφανσο, ἐπιπεφάνθω, — , ἐπιπέφανθε, ἐπιπεφάνθων.
κατακόπτω (κατέκοπτον, κατακόψω, κατέκοψα, κατακέκοφα) = κόβω τελείως· κόβω 

σε µικρά κοµµάτια, κατακοµµατιάζω· σκοτώνω.
κατέκοψάν (τινας): ο τόνος στη λήγουσα του ρήµατος ανήκει στην εγκλιτική λέξη τινας.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εγκλιτικές λέγονται µερικές µονοσύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις, που 

συµπεριφέρονται τόσο στενά µε την προηγούµενη, ώστε ακούγονται σαν ν’ αποτε-
λούν µαζί της µία λέξη· γι’ αυτό ο τόνος τους κανονικά ή χάνεται ή ανεβαίνει στη 
λήγουσα της προηγούµενης λέξης ως οξεία. 

ἐσκεδασµένων: µτχ. παρακειµένου του ρ. σκεδάννυµαι (ἐσκεδαννύµην, — , ἐσκε-
δασάµην / ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασµαι, ἐσκεδάσµην) = [+ εµπρόθετο του τόπου ή του 
σκοπού] = διασκορπίζοµαι.

καθ’: η πρόθεση κατά µε έκθλιψη και δάσυνση.
καθ’ ἁρπαγήν = για αρπαγή· εδώ, η πρόθεση κατά + αιτιατική για δήλωση σκοπού. 
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νοµή, ἡ = διανοµή, µοιρασιά· βοσκότοπος· κοπάδι.
βόσκηµα, τό = κοπάδι, αγέλη· αυτό που βόσκει.
διαβιβάζοµαι = µεταφέροµαι στο απέναντι µέρος.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο µέσος αττικός µέλλοντας διαβιβῶµαι κλίνεται όπως ο ενεστώτας 

του τιµῶµαι: ΟΡΙΣΤ.: διαβιβῶµαι, διαβιβᾷ, διαβιβᾶται, διαβιβώµεθα, διαβιβᾶσθε, διαβι-
βῶνται.

 ΕΥΚΤ.: διαβιβῴµην, διαβιβῷο, διαβιβῷτο, διαβιβῴµεθα, διαβιβῷσθε, διαβιβῷντο.
κατελήφθησαν: παθητικός αόριστος α΄ του ρ. καταλαµβάνοµαι (κατελαµβανόµην, κα-

ταληφθήσοµαι, κατελαβόµην / κατελήφθην, κατείληµµαι, κατειλήµµην, κατειληµµένος 
ἔσοµαι) = κυριεύοµαι, συλλαµβάνοµαι.

 ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ:

 ΟΡΙΣΤ. ΠΡΚ.: κατείληµµαι, κατείληψαι, κατείληπται, κατειλήµµεθα, κατείληφθε, κατει-
ληµµένοι εἰσί(ν).

 ΠΡΟΣΤ. ΠΡΚ.: — , κατείληψο, κατειλήφθω, — , κατείληφθε, κατειλήφθων.
 ΥΠΡΣ.: κατειλήµµην, κατείληψο, κατείληπτο, κατειλήµµεθα, κατείληφθε, κατειληµµένοι 

ἦσαν.

4  ΑΣΚΗΣΕΙΣ1

1. Να µεταφραστεί το κείµενο.1

2. α. Πού στρατοπέδευσε ο Χειρίσοφος µε τους άντρες του;
 β. Τι συνέβη µε την απροσδόκητη εµφάνιση των εχθρών των Ελλήνων;

3. α. στραφέντες, ἀποτραπόµενοι, καταβάντες, κατελήφθησαν: Να τοποθετηθούν 
στο κατάλληλο σηµείο του πίνακα που ακολουθεί: 

ενεργητικός αόριστος µέσος αόριστος παθητικός αόρ. α΄ παθητικός αόρ. β΄

 β. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους τύπους που ακολουθούν:
  ● στραφέντες: η δοτική στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθµό
  ● ἔφευγον: ο αντίστοιχος τύπος στον µέλλοντα 
  ● ἕκαστος: η γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
  ● ἀποτραπόµενοι: το απρµφ. στον παρακείµενο
  ● ὁδόν: η ονοµαστική και η δοτική στον πληθυντικό
  ● καταβάντες: η δοτική στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθµό
  ● πλήρεις: η κλητική ενικού και η γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
  ● πολλῶν: τα παραθετικά του
  ● ἐπιφαίνονται: το απρµφ. παρακειµένου
  ● κατελήφθησαν: το απρµφ. στον ίδιο χρόνο.

1. Να αξιοποιούνται ανάλογα µε την τάξη και το επίπεδο των µαθητών.
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4. α. Να αναγνωριστεί το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειµένου.
 β. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των γενικών του κειµένου.
 γ. Να δηλωθεί η συντακτική θέση των λέξεων / φράσεων που ακολουθούν:
  ● µεστῇ:
  ● τὸν Τίγρητα:
  ● δείλη:
  ● ἐξαπίνης: 
  ● ἐν τῷ πεδίῳ:
  ● καθ’ ἁρπαγήν: 

5  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.  Ἔνθα δὴ οἱ µὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε ορι-
στική (ἔφευγον: πραγµατικό).
οἱ βάρβαροι: υποκ. του ρ. ἔφευγον και της µτχ. στραφέντες (η µτχ. συνηµµένη στο υποκ. του 
ρ.). ● στραφέντες (= ἐπεὶ ἐστράφησαν): επιρρηµατική χρονική µτχ. σε θέση επιρρηµατικού 
προσδιορισµού του χρόνου στο ἔφευγον· αναλύθηκε µε το ἐπεί + οριστική αορίστου, επειδή σε 
σχέση µε το προσδιοριζόµενο ἔφευγον δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. ● ἔνθα: επιρ-
ρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο στραφέντες ἔφευγον.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η χρονική µτχ. χρόνου αορίστου που δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν µε-
ταφράζεται κατά κανόνα µε αφού + οριστική αορίστου και αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση µε ἐπεί + οριστική αορίστου: στραφέντες = ἐπεὶ ἐστράφησαν.

2. ᾗ ἕκαστος ἐδύνατο: δευτερεύουσα αναφορική επιρρηµατική πρόταση, επιρρηµατικός προσ-
διορισµός του τόπου στο ἔφευγον της πρότασης 1. Εισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα ᾗ και 
εκφέρεται µε οριστική (ἐδύνατο: πραγµατικό).
ἕκαστος: υποκ. του ρ. ἐδύνατο και του ενν. απρµφ. φεύγειν (ταυτοπροσωπία). ● φεύγειν: ενν. τε-
λικό απρµφ., αντικ. του ἐδύνατο. ● ᾗ: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου στο ενν. φεύγειν.

3. οἱ δὲ  Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (εἶχον: πραγµα-
τικό)· συνδέεται µε την οµοειδή της πρόταση 1 παρατακτικά αντιθετικά µε τα µέν… δέ.
οἱ  Ἕλληνες: υποκ. του ρ. εἶχον. ● τὸ ἄκρον: αντικ. του ρ.

4. οἱ δὲ ἀµφὶ Τισσαφέρνην καὶ Ἀριαῖον ἀποτραπόµενοι ἄλλην ὁδὸν ᾤχοντο: κύρια πρότα-
ση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (ᾤχοντο: πραγµατικό).
οἱ ἀµφὶ Τισσαφέρνην / (οἱ ἀµφὶ) Ἀριαῖον: υποκ. του ρ. ᾤχοντο και της µτχ. ἀποτραπόµενοι (η 
µτχ. συνηµµένη στα υποκ. του ρ.). ● ἀποτραπόµενοι (= ἐπεὶ ἀπετράποντο): επιρρηµατική χρονι-
κή µτχ. σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου στο ᾤχοντο· αναλύθηκε µε το ἐπεί 
+ οριστική αορίστου, επειδή σε σχέση µε το προσδιοριζόµενο ᾤχοντο δηλώνει το προτερόχρο-
νο στο παρελθόν. ● ὁδόν: αντικ. της µτχ. ● ἄλλην: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσ-
διορισµός στο ὁδόν.

5. οἱ δὲ ἀµφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώµῃ µεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν: 
κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (ἐστρατοπεδεύοντο: πραγµατικό). 
οἱ ἀµφὶ Χειρίσοφον: υποκ. του ρ. ἐστρατοπεδεύοντο και της µτχ. καταβάντες (η µτχ. συνηµ-
µένη στο υποκ. του ρ.). ● καταβάντες (= ἐπεὶ κατέβησαν): επιρρηµατική χρονική µτχ. σε θέση 
επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου στο ἐστρατοπεδεύοντο· αναλύθηκε µε το ἐπεί + ορι-
στική αορίστου, επειδή σε σχέση µε το προσδιοριζόµενο ἐστρατοπεδεύοντο δηλώνει το προ-
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τερόχρονο στο παρελθόν. ● ἐν κώµῃ: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου 
(στάση σε τόπο) στο ἐστρατοπεδεύοντο ● µεστῇ: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδι-
ορισµός στο κώµῃ. ● ἀγαθῶν: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική αντικειµενική 
στο µεστῇ. ● πολλῶν: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο ἀγαθῶν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η γενική που προσδιορίζει ετερόπτωτα επίθετα που δηλώνουν συµµετοχή, πλή-
ρωση, όπως µέτοχος, κοινωνός, µεστός, πλήρης, ἔµπλεως,… είναι αντικειµενική.
6. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶµαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν 
Τίγρητα ποταµόν: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (ἦσαν: πραγµατικό). 
κῶµαι: υποκ. του ρ. ἦσαν. ● ἄλλαι: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο 
κῶµαι. ● πολλαί: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο ἄλλαι κῶµαι. ● πλή-
ρεις: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο πολλαὶ ἄλλαι κῶµαι. ● ἀγαθῶν: 
ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική αντικειµενική στο πλήρεις. ● πολλῶν: οµοιό-
πτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο ἀγαθῶν. ● ἐν τῷ πεδίῳ: εµπρόθετος επιρ-
ρηµατικός προσδιορισµός του τόπου (στάση σε τόπο) στο ἦσαν. ● τούτῳ: οµοιόπτωτος ονο-
µατικός επιθετικός προσδιορισµός στο τῷ πεδίῳ. ● παρὰ τὸν ποταµόν: εµπρόθετος επιρρηµα-
τικός προσδιορισµός του τόπου (πλησίον) στο ἦσαν. ● τὸν Τίγρητα: οµοιόπτωτος ονοµατικός 
επιθετικός προσδιορισµός στο ποταµόν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το γεωγραφικό κύριο όνοµα που συµφωνεί µε τον προσδιοριζόµενο γεωγραφικό 
όρο (λίµνη, ποτάµι, όρος κτλ.) στο γένος, στον αριθµό και στην πτώση και προτάσσεται µε άρ-
θρο είναι επιθετικός προσδιορισµός.

7. ἡνίκα δ(ὲ) ἦν δείλη: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση σε θέση επιρρηµατικού 
προσδιορισµού του χρόνου στο περιεχόµενο της πρότασης 8. Εισάγεται µε τον χρονικό σύν-
δεσµο ἡνίκα (σύγχρονο) και εκφέρεται µε οριστική (ἦν: προσδιορίζει χρονικά κάτι καθορισµένο 
και πραγµατικό).
δείλη: υποκ. του ρ.

8. ἐξαπίνης οἱ πολέµιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε ορι-
στική (ἐπιφαίνονται: πραγµατικό).
οἱ πολέµιοι: υποκ. του ρ. ἐπιφαίνονται. ● ἐν τῷ πεδίῳ: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός 
του τόπου (στάση σε τόπο) στο ρ. ● ἐξαπίνης: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο ρ.

9. καὶ τῶν Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασµένων ἐν τῷ πεδίῳ καθ’ ἁρπαγήν: κύ-
ρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (κατέκοψαν: πραγµατικό)· συνδέεται µε την οµοει-
δή της πρόταση 8 παρατακτικά συµπλεκτικά µε τον συµπλεκτικό σύνδεσµο καί.
οὗτοι (= οἱ πολέµιοι): ενν. υποκ. του ρ. κατέκοψαν. ● τινας: αντικ. του ρ. ● τῶν Ἑλλήνων: ετε-
ρόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική διαιρετική στο τινας. ● τῶν ἐσκεδασµένων (= οἳ 
ἐσκεδασµένοι ἦσαν): επιθετική µτχ. σε θέση οµοιόπτωτου ονοµατικού επιθετικού προσδιορι-
σµού στο τῶν Ἑλλήνων. ● ἐν τῷ πεδίῳ: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου 
(στάση σε τόπο) στη µτχ. ● καθ’ ἁρπαγήν: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκο-
πού στη µτχ.

10. καὶ γὰρ νοµαὶ πολλαὶ βοσκηµάτων διαβιβαζόµεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταµοῦ κατελή-
φθησαν: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (κατελήφθησαν: πραγµατικό). 
νοµαί: υποκ. του ρ. κατελήφθησαν και της µτχ. διαβιβαζόµεναι (η µτχ. συνηµµένη στο υποκ. του 
ρ.). ● πολλαί: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο νοµαί. ● βοσκηµάτων: 
ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική του περιεχοµένου στο νοµαί. ● διαβιβαζό-
µεναι (= ὅτε διεβιβάζοντο): επιρρηµατική χρονική µτχ. σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού 
του χρόνου στο κατελήφθησαν· αναλύθηκε µε το ὅτε + οριστική παρατατικού, επειδή σε σχέ-
ση µε το προσδιοριζόµενο κατελήφθησαν δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. ● εἰς τὸ πέραν: 
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εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου (κίνηση σε τόπο) στο διαβιβαζόµεναι. 
● τοῦ ποταµοῦ: γενική της αφετηρίας από το πέραν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η γενική από τα επιρρήµατα ἔξω, ἐκτός, πόρρω, πρόσω, ἐντός, εἴσω, ἐγγύς, πλησί-
ον, µακράν, πέραν, κ.ά. λέγεται της αφετηρίας ή του χωρισµού (προσδιορίζει επιρρήµατα που 
δηλώνουν αποµάκρυνση, χωρισµό ή προσέγγιση).

6  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἔνθα δὴ οἱ µὲν βάρβαροι 
στραφέντες 
ἔφευγον ᾗ ἕκαστος ἐδύνατο, 
οἱ δὲ  Ἕλληνες 
εἶχον τὸ ἄκρον.
οἱ δὲ ἀµφὶ Τισσαφέρνην 
καὶ Ἀριαῖον 
ἀποτραπόµενοι ἄλλην ὁδὸν 
ᾤχοντο. 
οἱ δὲ ἀµφὶ Χειρίσοφον 
καταβάντες 
ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώµῃ 
µεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. 
ἦσαν δὲ καὶ πολλαὶ ἄλλαι κῶµαι 
πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν 
ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ 
παρὰ τὸν Τίγρητα ποταµόν. 
ἡνίκα δ(ὲ) ἦν δείλη 
ἐξαπίνης 
οἱ πολέµιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, 
καὶ κατέκοψάν τινας τῶν  Ἑλλήνων 
τῶν ἐσκεδασµένων ἐν τῷ πεδίῳ 
καθ’ ἁρπαγήν· 
καὶ γὰρ κατελήφθησαν πολλαὶ νοµαὶ βοσκη-
µάτων 
διαβιβαζόµεναι 
εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταµοῦ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τότε λοιπόν οι βάρβαροι, 
αφού έστρεψαν τα νώτα, 
έφευγαν όπου ο καθένας µπορούσε, 
ενώ οι Έλληνες από την άλλη 
κατείχαν την κορυφή. 
Και οι άντρες του Τισσαφέρνη 
και του Αριαίου, 
αφού στράφηκαν προς άλλη κατεύθυνση2, 
έφυγαν. 
Ο Χειρίσοφος και οι στρατιώτες του3, 
αφού κατέβηκαν (από την κορυφή του βουνού), 
στρατοπέδευσαν σε ένα χωριό 
γεµάτο µε πολλά αγαθά. 
Υπήρχαν επίσης και πολλά άλλα χωριά
γεµάτα µε άφθονα αγαθά
σ’ αυτή την πεδιάδα 
κοντά στον Τίγρη ποταµό. 
Όταν όµως ήταν δειλινό, 
απροσδόκητα 
οι εχθροί εµφανίζονται στην πεδιάδα 
και κατέσφαξαν µερικούς από τους  Έλληνες 
που ήταν διασκορπισµένοι σ’ αυτήν (την πεδιάδα) 
για αρπαγή· 
γιατί πιάστηκαν πολλά κοπάδια 
από ζώα 
την ώρα που µεταφέρονταν 
στο απέναντι µέρος του ποταµού.

2 α.  Ο Χειρίσοφος και οι Έλληνες που ήταν µαζί του, αφού κατέβηκαν από την κορυφή του 
βουνού, στρατοπέδευσαν σε ένα χωριό µε άφθονα αγαθά. Το χωριό βρισκόταν σε µια 
πεδιάδα κοντά στον ποταµό Τίγρη. Εκεί υπήρχαν και πολλά άλλα χωριά γεµάτα µε πολ-
λά αγαθά.

2. Αλλιώς: αφού πήραν άλλο δρόµο.
3. Αλλιώς: Οι  Έλληνες µε τον Χειρίσοφο.
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 β.  Εντελώς απροσδόκητα το δειλινό εµφανίστηκαν στην πεδιάδα οι εχθροί και σκότωσαν µε-
ρικούς από τους  Έλληνες που είχαν διασκορπιστεί σ’ αυτή για λεηλασία. 

3. α. 

ενεργητικός αόριστος µέσος αόριστος παθητικός αόρ. α΄ παθητικός αόρ. β΄

καταβάντες ἀποτραπόµενοι κατελήφθησαν στραφέντες

 β.  στραφεῖσι(ν) ● φεύξονται και φευξοῦνται ● ἑκάστων ● ἀποτετράφθαι ● αἱ ὁδοί / ταῖς ὁδοῖς 
● καταβᾶσι ● πλῆρες / πλήρων ● πλειόνων / πλείστων ● ἐπιπεφάνθαι ● καταληφθῆναι.

4. α. Βλ. Συντακτική ανάλυση, προτ. 2, 7.
 β. Βλ. Συντακτική ανάλυση.
 γ. Βλ. Συντακτική ανάλυση.
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1  ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη [ὁ Φαρνάβαζος], ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον µὲν στρα-

τηγὸν πέµπῃ, ἐµὲ δὲ ὑπήκοον ἐκείνου τάττῃ, βουλήσοµαι ὑµῖν καὶ 

φίλος καὶ σύµµαχος εἶναι· ἐὰν µέντοι µοι τὴν ἀρχὴν προστάττῃ 

(τοιοῦτόν τι, ὡς ἔοικε, φιλοτιµία ἐστίν), εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι πολεµή-

σω ὑµῖν ὡς ἂν δύνωµαι ἄριστα. ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος ἐλά-

βετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ εἶπεν· Εἴθ’, ὦ λῷστε σύ, τοιοῦτος ὢν 

φίλος ἡµῖν γένοιο. ἓν δ’ οὖν, ἔφη, ἐπίστω, ὅτι νῦν τε ἄπειµι ὡς ἂν 

δύνωµαι τάχιστα ἐκ τῆς σῆς χώρας, τοῦ τε λοιποῦ, κἂν πόλεµος ᾖ, 

ἕως ἂν ἐπ’ ἄλλον ἔχωµεν στρατεύεσθαι, σοῦ τε καὶ τῶν σῶν ἀφε-

ξόµεθα.

Θ Ε Μ Α

2
Ξενοφῶν,
Ἑλληνικά, 4.1.37-38 
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2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Ἑλληνικά είναι το κύριο και το πιο σηµαντικό έργο του Ξενοφώντα. ∆ιαιρείται σε 
εφτά βιβλία, στα οποία εξιστορούνται τα γεγονότα από το 411 π.Χ. µέχρι το 362 π.Χ. 
(µάχη στη Μαντίνεια). 

Στο Β΄ βιβλίο ο ιστορικός εκθέτει τα γεγονότα της περιόδου 405 - 403 π.Χ. (το τέλος 
του Πελοποννησιακού πολέµου, το καθεστώς των Τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα και 
η κατάλυσή του).

Ο Αγησίλαος, κατά την εκστρατεία του στη Φρυγία, νικά σε µάχη τον Φαρνάβαζο, ο 
οποίος καταφέρνει και διαφεύγει. Με τη µεσολάβηση ενός κοινού τους φίλου, του 
Απολλοφάνη από την Κύζικο, οι δύο αντίπαλοι συναντιούνται για να διαπραγµατευ-
τούν από κοινού συνθήκη φιλίας. Στο συγκεκριµένο κείµενο φιλοξενείται ένα µέρος 
του διαλόγου ανάµεσα στον σατράπη Φαρνάβαζο και στον Λακεδαιµόνιο στρατηγό 
και βασιλιά Αγησίλαο.

3  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ

τοίνυν: εισάγει συµπέρασµα πραγµατικό (= λοιπόν).
ἔφη: παρατατικός του ρ. φηµί ([φῶ, φαίην, φάθι, φάναι, φάσκων / φάσκουσα / φάσκον], 

ἔφην, φήσω, ἔφησα) = λέω, ισχυρίζοµαι, διαβεβαιώνω.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 α. Ο παρατατικός ἔφην καθώς και η υποτακτική, η ευκτική και το απρµφ. του ενε-

στώτα έχουν και σηµασία αορίστου.
 β. Πολλές φορές χρησιµοποιείται παρενθετικά: φησί = λέει, ισχυρίζεται· φασίν = λένε· 

ἔφη = είπε.
ἐάν: υποθετικός σύνδεσµος + υποτακτική (= αν).
πέµπω (ἔπεµπον, πέµψω, ἔπεµψα, πέποµφα, ἐπεπόµφειν ή πεποµφὼς ἦν) = [+ αιτιατική 

προσώπου ή πράγµατος] στέλνω κάποιον ή κάτι.
ὁ ὑπήκοος, ἡ ὑπήκοος, τὸ ὑπήκοον = που ακούει, που προσέχει· που υπακούει σε 

κάποιον, που υποτάσσεται σε κάποιον.
τάττω ή τάσσω (ἔταττον ή ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν) = βάζω σε τάξη, τα-

κτοποιώ· [+ δύο αιτιατικές, αντικ. - κατηγορούµενο] τοποθετώ κάποιον σε κάποια θέση.
βουλήσοµαι: οριστική µέλλοντα του ρ. βούλοµαι (ἐβουλόµην, βουλήσοµαι, ἐβουλή-

θην ή ἠβουλήθην, βεβούληµαι) = [+ τελικό απρµφ.] επιθυµώ, θέλω, έχω στον νου 
µου να.

φίλος, φίλη και φίλος, φίλον = αγαπητός, φιλικός. ΣΥΓΚΡ.: φίλτερος, φιλαίτερος και 
φιλίων. ΥΠΕΡΘ.: φίλτατος, φιλαίτατος. ὁ φίλος (ως ουσιαστικό) = φίλος, σύµµαχος.

µέντοι: αντιθετικός σύνδεσµος (= όµως, αλλ’ όµως, εντούτοις).
ἀρχή, ἡ = εξουσία.
προστάττω και προστάσσω (προσέταττον και προσέτασσον, προστάξω, προσέταξα, 

προστέταχα, προσετετάχειν) = [+ αιτιατική προσώπου] τοποθετώ ή παρατάσσω κά-
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ποιον σε κάποιον τόπο· [+ αιτιατική πράγµατος + δοτική προσώπου] επιβάλλω σε 
κάποιον κάτι, αναθέτω σε κάποιον κάτι.

τοιοῦτόν (τι): ο τόνος στη λήγουσα του τοιοῦτον ανήκει στην εγκλιτική λέξη τι που 
ακολουθεί.

ἔοικα: παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα (= µοιάζω, φαίνοµαι)· στη φράση ὡς ἔοι-
κεν είναι απρόσωπο, λειτουργεί παρενθετικά και µεταφράζεται: όπως φαίνεται.

φιλοτιµία, ἡ = επιθυµία τιµής· γενναιότητα· φιλοδοξία.
εὖ (= καλά): επίρρηµα θετικού βαθµού του επιθέτου ἀγαθός. ΣΥΓΚΡ.: ἄµεινον / κρεῖττον 

/ βέλτιον. ΥΠΕΡΘ.: ἄριστα / κράτιστα / βέλτιστα.
χρή και χρεών ἐστι ([ευκτ.: χρείη και χρεὼν εἴη, προστ.: χρεὼν ἔστω, απρµφ.: χρῆ-

ναι και χρεὼν εἶναι, µτχ.: τὸ χρεών], ἐχρῆν και χρῆν): απρόσωπο ρήµα (= [+ τελικό 
απρµφ. ΕΝΣΤ. ή ΑΟΡ. συνήθως ως υποκ.] είναι ορισµένο από τον θεό, είναι πεπρω-
µένο, είναι ανάγκη, χρειάζεται να, πρέπει να, αρµόζει να). 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα συνώνυµα ἀνάγκη ἐστί, χρή και δεῖ δεν έχουν ακριβώς την ίδια ση-
µασία. Το ἀνάγκη ἐστί σηµαίνει τη χρεία, το αναπόφευκτο, το επιβεβληµένο. Το χρή 
σηµαίνει κυρίως το ωφέλιµο, το χρήσιµο, το κατάλληλο, το αρµόδιο να γίνει. Το δεῖ 
σηµαίνει αυτό που επιβάλλεται από τα πράγµατα / από την πραγµατικότητα να γίνει.

εἰδέναι: απρµφ. του ρ. οἶδα ([εἰδῶ, εἰδείην, ἴσθι, εἰδέναι, εἰδώς, -υῖα, -ός], ᾔδειν και 
ᾔδη, εἴσοµαι και εἰδήσω, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν): παρακείµενος µε σηµασία ενε-
στώτα (= [+ αιτιατική + κατηγορηµατική µτχ. σε αιτιατική] γνωρίζω, ξέρω ότι.

πολεµέω -ῶ (ἐπολέµουν, πολεµήσω, ἐπολέµησα, πεπολέµηκα) = [+ δοτική] πολεµώ 
εναντίον κάποιου, εχθρεύοµαι κάποιον.

δύναµαι (ἐδυνάµην ή ἠδυνάµην, δυνήσοµαι, ἐδυνήθην ή ἠδυνήθην / ἐδυνάσθην, δεδύ-
νηµαι) = µπορώ, είµαι ικανός.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον ενεστώτα και στον παρατατικό κλίνεται όπως το ἵσταµαι, αλλά 
στην υποτακτική και ευκτική ενεστώτα τονίζεται όπως τα βαρύτονα (π.χ. λύοµαι): 
δύνωµαι, δύνῃ, δύνηται, κτλ. // δυναίµην, δύναιο, δύναιτο, κτλ.

ὡς ἂν δύνωµαι ἄριστα = όσο µπορώ καλύτερα / πιο γενναία. Το ρήµα δύναµαι συ-
νοδεύεται από τα ὡς, ὅπως ή από αναφορική αντωνυµία και υπερθετικό, ή µόνο µε 
το ὡς, για να δηλωθεί ο ανώτατος βαθµός του.

ἄν: ακολουθεί µετά το αναφορικό επίρρηµα ὡς και συνοδεύει την υποτακτική δύνω-
µαι· πρόκειται για το αοριστολογικό (= τυχόν, ίσως, ενδεχοµένως, -δήποτε· µπορεί 
να παραµείνει αµετάφραστο).

ἀκούω (ἤκουον, ἀκούσοµαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἀκηκόειν ή ἠκηκόειν ή ἀκηκοὼς ἦν) = 
[+ ουδέτερο αντωνυµίας ή επιθέτου] ακούω κάτι µε τα ίδια µου τ’ αυτιά (άµεση 
ακοή και βέβαιη γνώση).

ταῦτα: αναφέρεται στα προηγούµενα, σ’ αυτά δηλαδή που είπε ο Φαρνάβαζος.
λαµβάνοµαι (ἐλαµβανόµην, ληφθήσοµαι, ἐλαβόµην [λάβωµαι, λαβοίµην, λαβοῦ, λαβέ-

σθαι, λαβόµενος, -η, -ον] / ἐλήφθην, εἴληµµαι [εἴληψαι, εἴληπται, κτλ.], εἰλήµµην και 
εἰληµµένος ἦν, εἰληµµένος ἔσοµαι) = (µέσο) [+ δύο γενικές] πιάνω κάποιον από κάτι.

ἡ χείρ (τῆς χειρός, τῇ χειρί, τὴν χεῖρα, ὦ χείρ· αἱ χεῖρες, τῶν χειρῶν, ταῖς χερσί, τὰς 
χεῖρας, ὦ χεῖρες): ανώµαλο µεταπλαστό ουσιαστικό της γ΄ κλίσης (βλ. σχολική 
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Γραµµατική Αρχαίας Ελληνικής Μιχ. Οικονόµου, σελ. 91-92).
λέγω (ἔλεγον, λέξω / ἐρῶ, ἔλεξα / εἶπα / εἶπον, εἴρηκα, εἰρήκειν και εἰρηκὼς ἦν) = 

[+ ειδική πρόταση / + ειδικό απρµφ.] λέω ότι.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 α. Ο µέλλοντας ἐρῶ κλίνεται όπως ο ενεστώτας του ποιῶ: ἐρῶ, ἐρεῖς, ἐρεῖ, κτλ.
 β. Το β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού αορίστου β΄ είναι εἰπέ· σύνθετο µε οποια-

δήποτε πρόθεση, ανεβάζει τον τόνο στην προπαραλήγουσα: ἄντειπε.
 γ. Να µη συγχέεται η µτχ. µέλλοντα λέξον µε το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου 

λέξον (του ἔλεξα). 
εἴθ’ (έκθλιψη του τελικού ε) = εἴθε: µόριο + ευκτική ή οριστική ιστορικών χρόνων για 

έκφραση ευχής (= µακάρι να…).
λῷστος, -η, -ον (= πιο επιθυµητός, καλύτερος): υπερθετικός βαθµός του επιθέτου 

ἀγαθός, -ή, -όν. ΣΥΓΚΡ. ὁ, ἡ λῴων, τὸ λῷον.  ὦ λῷστε = καλέ µου φίλε.
ἕν: ουδέτερο του αριθµητικού απόλυτου εἷς, µία, ἕν (= ένας, µία, ένα). 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να µη συγχέεται µε τα: ἐν: πρόθεση + δοτική· ἕν: ουδέτερο µτχ. ενερ-

γητικού αορίστου β΄ του ρ. ἵηµι.
ἐπίστω και ἐπίστασο: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἐπίσταµαι (ἠπιστάµην, 

ἐπιστήσοµαι, ἠπιστήθην) = γνωρίζω κάτι ακριβώς από επιµέλεια και σπουδή· [+ ει-
δική πρόταση] ξέρω, γνωρίζω καλά ότι.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 α. Στον ενεστώτα και στον παρατατικό κλίνεται όπως το ἵσταµαι, αλλά στην υποτα-

κτική και ευκτική ενεστώτα τονίζεται όπως τα βαρύτονα (π.χ. λύοµαι): ἐπίστωµαι, ἐπί-
στῃ, ἐπίστηται, κτλ. // ἐπισταίµην, ἐπίσταιο, ἐπίσταιτο, κτλ. (βλ. πιο πάνω δύναµαι).

 β. ∆έχεται την αύξηση εξωτερικά σαν να είναι απλό.
ἄπειµι: οριστική µέλλοντα του ρ. ἀπέρχοµαι [ἀπίω, ἀπίοιµι και ἀπιοίην, ἄπιθι, ἀπιέναι, 

ἀπιών / ἀπιοῦσα / ἀπιόν] = φεύγω, αναχωρώ.
ὡς ἂν δύνωµαι τάχιστα = όσο µπορώ πιο γρήγορα (βλ. πιο πάνω ὡς ἂν δύνωµαι 

ἄριστα).
ἄν: ακολουθεί µετά το αναφορικό επίρρηµα ὡς και συνοδεύει την υποτακτική δύνω-

µαι· πρόκειται για το αοριστολογικό (= τυχόν, ίσως, ενδεχοµένως, -δήποτε· µπορεί 
να παραµείνει αµετάφραστο).

τάχιστα (= πολύ γρήγορα): επίρρηµα υπερθετικού βαθµού (ΘΕΤ.: ταχέως. ΣΥΓΚΡ.: θᾶτ-
τον ή θᾶσσον) του επιθέτου ταχύς, ταχεῖα, ταχύ.

τοῦ λοιποῦ (χρόνου) = στο µέλλον.
κἄν = καὶ ἄν: παραχωρητικός σύνδεσµος + υποτακτική (= και αν ακόµη, κι αν)· το 

κἄν είναι προϊόν κράσης (συγχώνευση του τελικού φωνήεντος ή διφθόγγου µιας 
λέξης µε το αρχικό φωνήεν ή τον αρχικό δίφθογγο της ακόλουθης· πάνω από το 
φωνήεν που προκύπτει από την κράση γράφεται ένα σηµάδι που είναι όµοιο µε 
την ψιλή και λέγεται κορωνίδα).

(ἕως) ἄν: ακολουθεί ύστερα από τον χρονικό σύνδεσµο ἕως και συνοδεύει την υπο-
τακτική ἔχωµεν· πρόκειται για το αοριστολογικό.

ἔχω + τελικό απρµφ. = µπορώ να, είµαι σε θέση να.
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στρατεύοµαι (ἐστρατευόµην, στρατεύσοµαι, ἐστρατευσάµην, ἐστράτευµαι, ἐστρατεύ-
µην) = εκστρατεύω, πηγαίνω / υπηρετώ στον στρατό· [ἐπί τινα] εκστρατεύω εναντί-
ον κάποιου.

ἀφεξόµεθα: µέλλοντας του ρ. ἀπέχοµαι (ἀπειχόµην, ἀφέξοµαι / ἀποσχήσοµαι, ἀπε-
σχόµην, ἀπέσχηµαι) = (µέσο) [+ γενική] κρατώ τον εαυτό µου µακριά από κάτι, 
αποµακρύνοµαι από κάτι.

4  ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να µεταφραστεί το κείµενο.

2. α.  Ποιος παράγοντας, σύµφωνα µε τον Φαρνάβαζο, θα καθορίσει τη στάση του ίδιου 
απέναντι στον Αγησίλαο και στους στρατιώτες του;

 β.  Η στάση του Αγησιλάου απέναντι στον Φαρνάβαζο ευνοεί ή όχι τη σύναψη συνθή-
κης φιλίας µεταξύ τους;

3. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθέναν από τους τύπους που ακολουθούν:
 ● ἔφη: η µτχ. ενεστώτα στα τρία γένη στην ονοµαστική πληθυντικού
 ● ὑπήκοον: η ονοµαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
 ● τάττῃ: η µτχ. ενεστώτα στην ονοµαστική ενικού ουδετέρου γένους
 ● ἐστίν: το απρµφ. µέλλοντα
 ● εἰδέναι: το γ΄ ενικό υποτακτικής στον ίδιο χρόνο
 ● ἀκούσας: ο αντίστοιχος τύπος στον µέλλοντα και στον παρακείµενο
 ● ἐλάβετο: το απρµφ. στον ίδιο χρόνο και στον παρακείµενο
 ● ἐπίστω: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική και ευκτική του ίδιου χρόνου
 ● ἄπειµι: το απρµφ. του ίδιου χρόνου
 ● τάχιστα: ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό βαθµό.

4. α. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων της τελευταίας περιόδου.
 β. ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον µὲν στρατηγὸν πέµπῃ: Να γίνει η σύνταξη παθητική.
 γ.  Να δηλωθεί η συντακτική θέση των δευτερευουσών ειδικών προτάσεων του 

κειµένου.

5  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ἐγὼ τοίνυν [...] βουλήσοµαι ὑµῖν καὶ φίλος καὶ σύµµαχος εἶναι: κύρια πρόταση κρίσης· 
εκφέρεται µε οριστική (βουλήσοµαι: πραγµατικό).
ἐγώ: υποκ. του ρ. βουλήσοµαι και του απαρµφ. εἶναι (ταυτοπροσωπία). ● εἶναι: τελικό απρµφ., 
αντικ. του ρ. ● φίλος / σύµµαχος: κατηγορούµενα στο ἐγώ µέσω του συνδετικού εἶναι. ● ὑµῖν: 
ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, δοτική αντικειµενική στα φίλος / σύµµαχος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πτώση των κατηγορουµένων φίλος / σύµµαχος µέσω του συνδετικού εἶναι κα-
θιστά υποχρεωτική την ταυτοπροσωπία ανάµεσα στο ρήµα και στο απρµφ.. Αλλιώς, αν τα κα-
τηγορούµενα ήταν σε αιτιατική, έπρεπε να αναζητήσουµε το υποκείµενο του απρµφ. εἶναι σε 
αιτιατική (ετεροπροσωπία). 
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2. ἔφη [ὁ Φαρνάβαζος]: κύρια παρενθετική πρόταση.
ὁ Φαρνάβαζος: ενν. υποκ. του ρ.

3. ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον µὲν στρατηγὸν πέµπῃ: δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρό-
ταση σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού της προϋπόθεσης στο περιεχόµενο της πρότασης 
1. Εισάγεται µε τον υποθετικό σύνδεσµο ἐάν και εκφέρεται µε υποτακτική (πέµπῃ).
βασιλεύς: υποκ. του ρ. πέµπῃ. ● στρατηγόν: αντικ. του ρ. ● ἄλλον: οµοιόπτωτος ονοµατικός 
επιθετικός προσδιορισµός στο στρατηγόν. Για τον υποθετικό λόγο βλ. πρόταση 4.

4. ἐµὲ δὲ ὑπήκοον ἐκείνου τάττῃ: δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση σε θέση επιρ-
ρηµατικού προσδιορισµού της προϋπόθεσης στο περιεχόµενο της πρότασης 1. Συνδέεται µε την 
οµοειδή της πρόταση 3 παρατακτικά αντιθετικά µε τα µέν… δέ. Εκφέρεται µε υποτακτική (τάττῃ).
οὗτος (= βασιλεύς): ενν. υποκ. του ρ. τάττῃ. ● ἐµέ: αντικ. του ρ. ● ὑπήκοον: κατηγορούµενο στο ἐµέ 
µέσω του τάττῃ. ● ἐκείνου: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική αντικειµενική ή κτη-
τική στο ὑπήκοον. Απόδοση τόσο δική της όσο και της υπόθεσης της πρότασης 3 είναι η οριστική 
µέλλοντα βουλήσοµαι της πρότασης 1. Ο υποθετικός λόγος που σχηµατίζεται είναι ο ακόλουθος:

Υποθετικός λόγος
Υπόθεση: ἐὰν πέµπῃ / ἐὰν τάττῃ
Απόδοση: βουλήσοµαι
Είδος: σύνθετος υποθετικός λόγος του προσδοκωµένου.

5. ἐὰν µέντοι µοι τὴν ἀρχὴν προστάττῃ: δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση σε 
θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού της προϋπόθεσης στο περιεχόµενο της πρότασης 8. Εισά-
γεται µε τον υποθετικό σύνδεσµο ἐάν και εκφέρεται µε υποτακτική (προστάττῃ).
οὗτος (= βασιλεύς): ενν. υποκ. του ρ. προστάττῃ. ● τὴν ἀρχήν (άµεσο) – µοι (έµµεσο): αντικ. του 
ρ. Με απόδοση το χρὴ εἰδέναι της πρότασης 8 σχηµατίζεται ο ακόλουθος υποθετικός λόγος: 

Υποθετικός λόγος
Υπόθεση: ἐὰν προστάττῃ
Απόδοση: χρὴ εἰδέναι
Είδος: προσδοκώµενο.

6. τοιοῦτόν τι, [...], φιλοτιµία ἐστίν: κύρια πρόταση κρίσης µε παρενθετική σηµασία· εκφέρε-
ται µε οριστική (ἐστίν: πραγµατικό).
τι: υποκ. του ρ. ● φιλοτιµία: κατηγορούµενο στο τι µέσω του συνδετικού ἐστίν. ● τοιοῦτον: οµοι-
όπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο τι.

7. ὡς ἔοικε: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση µε παρενθετική σηµασία.

8. εὖ χρὴ εἰδέναι: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (χρή: πραγµατικό).
εἰδέναι: τελικό απρµφ., υποκ. του απρόσωπου ρ. χρή. ● ὑµᾶς: ενν. υποκ. του απρµφ. ● Η πρό-
ταση 9: αντικ. του απρµφ.

9. ὅτι πολεµήσω ὑµῖν: δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση, αντικείµενο του εἰδέναι της 
πρότασης 8. Εισάγεται µε τον ειδικό σύνδεσµο ὅτι (αντικειµενική γνώµη / κρίση) και εκφέρεται 
µε οριστική (πολεµήσω: πραγµατικό). 
ἐγώ: ενν. υποκ. του ρ. πολεµήσω. ● ὑµῖν: αντικ. του ρ.

10. ὡς ἂν δύνωµαι ἄριστα: δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική παραβολική υποθετική 
πρόταση που προσδιορίζει το περιεχόµενο της πρότασης 9. Εισάγεται µε το αναφορικό επίρ-
ρηµα ὡς (τρόπος), εκφέρεται µε υποτακτική (δύνωµαι) που συνοδεύεται από το αοριστολογι-
κό ἄν και µε απόδοση το πολεµήσω της πρότασης 9 σχηµατίζεται λανθάνων υποθετικός λόγος 
του προσδοκωµένου.
ἐγώ: ενν. υποκ. του ρ. δύνωµαι. ● ἄριστα: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο ρ.
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11. ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος ἐλάβετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρε-
ται µε οριστική (ἐλάβετο: πραγµατικό).
ὁ Ἀγησίλαος: υποκ. του ρ. ἐλάβετο και της µτχ. ἀκούσας (η µτχ. συνηµµένη στο υποκ. του ρ.). 
● τῆς χειρός (έµµεσο) – αὐτοῦ (άµεσο): αντικ. του ρ. ● ἀκούσας (= ἐπεὶ ἤκουσεν): επιρρηµα-
τική χρονική µτχ. σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου στο ρ.· αναλύθηκε µε το 
ἐπεί + οριστική αορίστου, επειδή σε σχέση µε το προσδιοριζόµενο ἐλάβετο δηλώνει το προτε-
ρόχρονο στο παρελθόν. ● ταῦτα: αντικ. της µτχ. 

12. καὶ εἶπεν: κύρια πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (εἶπεν: πραγµατικό). Συνδέεται µε 
την οµοειδή της πρόταση 11 παρατακτικά συµπλεκτικά µε τον συµπλεκτικό σύνδεσµο καί.
οὗτος (= ὁ Ἀγησίλαος): ενν. υποκ. του ρ. 

13. Εἴθ(ε), ὦ λῷστε σύ, τοιοῦτος ὢν φίλος ἡµῖν γένοιο: κύρια πρόταση επιθυµίας· εκφέρε-
ται µε ευκτική (γένοιο: ευχετική) που συνοδεύεται από το µόριο εἴθ(ε).
σύ: υποκ. του ρ. γένοιο και της µτχ. ὤν (η µτχ. συνηµµένη στο υποκ. του ρ.). ● φίλος: κατηγο-
ρούµενο στο σύ µέσω του συνδετικού γένοιο. ● ὤν: επιρρηµατική τροπική µτχ. σε θέση επιρ-
ρηµατικού προσδιορισµού του τρόπου στο ρ. ● τοιοῦτος: κατηγορούµενο στο σύ µέσω του 
συνδετικού ὤν. ● ἡµῖν: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, δοτική αντικειµενική στο φί-
λος ● ὦ λῶστε: κλητική προσφώνηση.

14. ἓν δ(ὲ) οὖν, [...], ἐπίστω: κύρια πρόταση επιθυµίας· εκφέρεται µε προστακτική (ἐπίστω: 
προτρεπτική).
σύ (= ὁ Φαρνάβαζος): ενν. υποκ. του ρ. ἐπίστω. ● ἕν: αντικ. του ρ.

15. ἔφη: κύρια παρενθετική πρόταση κρίσης· εκφέρεται µε οριστική (ἔφη: πραγµατικό).
οὗτος (= ὁ Ἀγησίλαος): ενν. υποκ. του ρ. 

16. ὅτι νῦν τε ἄπειµι [...] ἐκ τῆς σῆς χώρας: δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση, επεξήγη-
ση στο ἕν της πρότασης 14. Εισάγεται µε τον ειδικό σύνδεσµο ὅτι (αντικειµενική γνώµη / κρίση) 
και εκφέρεται µε οριστική (ἄπειµι: πραγµατικό).
ἐγώ: ενν. υποκ. του ρ. ἄπειµι. ● νῦν: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρ. ● ἐκ τῆς 
χώρας: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της αποµάκρυνσης (ή κίνησης από τόπο) 
στο ρ. ● τῆς σῆς: οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο χώρας.

17. ὡς ἂν δύνωµαι τάχιστα: δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική παραβολική υποθετική 
πρόταση που προσδιορίζει το περιεχόµενο της πρότασης 16. Εισάγεται µε το αναφορικό επίρ-
ρηµα ὡς (τρόπος), εκφέρεται µε υποτακτική (δύνωµαι) που συνοδεύεται από το αοριστολογι-
κό ἄν· µε απόδοση το ἄπειµι της πρότασης 16 σχηµατίζεται λανθάνων υποθετικός λόγος του 
προσδοκωµένου.
ἐγώ: ενν. υποκ. του ρ. δύνωµαι. ● τάχιστα: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο ρ.

18. τοῦ τε λοιποῦ, [...], σοῦ τε καὶ τῶν σῶν ἀφεξόµεθα: δευτερεύουσα ονοµατική ειδική 
πρόταση, επεξήγηση στο ἕν της πρότασης 14. Συνδέεται µε την οµοειδή της πρόταση 16 πα-
ρατακτικά συµπλεκτικά µε τους συµπλεκτικούς συνδέσµους τε (πρόταση 16)… τε (πρόταση 18) 
και εκφέρεται µε οριστική (ἀφεξόµεθα: πραγµατικό).
ἡµεῖς: ενν. υποκ. του ρ. ἀφεξόµεθα. ● σοῦ / τῶν σῶν: αντικ. του ρ. ● τοῦ λοιποῦ: επιρρηµατική 
γενική σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου στο ρ. 

19. κἂν πόλεµος ᾖ: δευτερεύουσα επιρρηµατική παραχωρητική πρόταση που δηλώνει έντονη 
αντίθεση στο περιεχόµενο της πρότασης 18. Εισάγεται µε τον παραχωρητικό σύνδεσµο κἄν (= καὶ 
ἄν) και εκφέρεται µε υποτακτική (ᾖ).
πόλεµος: υποκ. του ρ.

20. ἕως ἂν ἐπ(ὶ) ἄλλον ἔχωµεν στρατεύεσθαι: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονικοϋποθετι-
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κή πρόταση σε θέση επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου και της προϋπόθεσης στο πε-
ριεχόµενο της πρότασης 18. Εισάγεται µε τον χρονικό σύνδεσµο ἕως και εκφέρεται µε υπο-
τακτική (ἔχωµεν) που συνοδεύεται από το αοριστολογικό ἄν. Με απόδοση το ἀφεξόµεθα της 
πρότασης 18 σχηµατίζεται λανθάνων υποθετικός λόγος που δηλώνει το προσδοκώµενο.
ἡµεῖς: ενν. υποκ. του ρ. ἔχωµεν και του απρµφ. στρατεύεσθαι (ταυτοπροσωπία). ● στρατεύε-
σθαι: τελικό απρµφ., αντικ. του ρ. ● ἐπ(ὶ) ἄλλον: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός 
που δηλώνει εχθρική κατεύθυνση· προσδιορίζει το στρατεύεσθαι.

6  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη [ὁ Φαρνάβαζος], 
ἐὰν βασιλεὺς µὲν πέµπῃ ἄλλον στρατηγόν, 
ἐµὲ δὲ τάττῃ ὑπήκοον ἐκείνου, 
βουλήσοµαι εἶναι 
καὶ φίλος καὶ σύµµαχος ὑµῖν· 
ἐὰν µέντοι µοι προστάττῃ τὴν ἀρχὴν 
(τοιοῦτόν τι, ὡς ἔοικε, φιλοτιµία ἐστίν), 
χρὴ εὖ εἰδέναι ὅτι πολεµήσω ὑµῖν 
ὡς ἂν δύνωµαι ἄριστα. 
ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος 
ἐλάβετο αὐτοῦ τῆς χειρὸς καὶ εἶπεν· 
Εἴθ(ε), ὦ λῷστε σύ, γένοιο φίλος ἡµῖν 
ὢν τοιοῦτος. 
ἓν δ(ὲ) οὖν, ἔφη, ἐπίστω, 
ὅτι νῦν τε ἄπειµι ἐκ τῆς σῆς χώρας
ὡς ἂν δύνωµαι τάχιστα, 
τοῦ τε λοιποῦ, 
κἂν πόλεµος ᾖ, 
ἕως ἂν ἔχωµεν 
στρατεύεσθαι ἐπ(ὶ) ἄλλον, 
ἀφεξόµεθα σοῦ τε καὶ τῶν σῶν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εγώ, λοιπόν, είπε ο Φαρνάβαζος, 
αν ο βασιλιάς στείλει άλλον στρατηγό 
κι εµένα µε θέσει υπό τις διαταγές εκείνου, 
θα θελήσω να είµαι 
φίλος και σύµµαχός σας· 
αν όµως µου αναθέσει την αρχηγία 
(κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται, είναι φιλοδοξία), 
πρέπει να ξέρετε καλά ότι θα σας πολεµήσω 
όσο καλύτερα µπορώ. 
Αφού άκουσε αυτά ο Αγησίλαος, 
τον έπιασε από το χέρι και (του) είπε· 
µακάρι, καλέ µου φίλε, να γίνεις φίλος µας 
έχοντας τέτοιον χαρακτήρα. 
Ένα όµως, είπε, να ξέρεις καλά, 
ότι και τώρα θα φύγω από τη χώρα σου 
όσο µπορώ πιο γρήγορα 
και (πως) στο µέλλον, 
κι αν ο πόλεµος διαρκεί, 
για όσο διάστηµα µπορούµε 
να εκστρατεύουµε εναντίον άλλου, 
θα µείνουµε µακριά από σένα και τα δικά 
σου πράγµατα.

2 α.  Ο σατράπης Φαρνάβαζος λέει µε ειλικρίνεια στον Αγησίλαο πως η στάση του απέναντί 
του θα εξαρτηθεί από το πώς θα του φερθεί ο Πέρσης βασιλιάς. Αν αυτός (ο βασιλιάς) 
στείλει άλλον στρατηγό και τον ίδιο (τον Φαρνάβαζο) τον θέσει κάτω από τις διατα-
γές εκείνου, ο ίδιος θα αποφασίσει να συνάψει φιλικές και συµµαχικές σχέσεις µαζί του· 
αντίθετα, στην περίπτωση που ο βασιλιάς του αναθέσει την αρχηγία, θα πολεµήσει αυ-
τόν (τον Αγησίλαο) και τους άντρες του όσο πιο γενναία µπορεί.

 β.  Παρά το γεγονός ότι ο Φαρνάβαζος λέει στον Αγησίλαο ότι θα πολεµήσει τον ίδιο και 
τους άντρες του, εφόσον ο βασιλιάς του αναθέσει την αρχηγία όλων των δυνάµεών 
του, ο Λακεδαιµόνιος στρατηγός τον πιάνει από το χέρι και του λέει πως θα θελε για 
φίλο έναν άνθρωπο µε τον δικό του χαρακτήρα. Επίσης, διαβεβαιώνει τον σατράπη ότι 
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