ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα Ελληνικ του Ξενοφ ντα αναφ ρονται στα γεγοντα που διαδραματστηκαν στον ελλαδικ χ ρο απ το 411 π.Χ. ως τη μχη της Μαντνειας το 362 π.Χ.
Πρκειται για να ιδιατερα σημαντικ ργο, καθ ς αποτελε τη σπουδαιτερη
πηγ! για την ταραγμ νη αυτ! περοδο (4ος αι. π.Χ.), αλλ και να κεμενο που
με τη ζωντνια, την παραστατικτητα και την ακρ#εια της αφ!γησης προκαλε
α#αστα το ενδιαφ ρον του αναγν στη.
Το σχολικ #ι#λο περιλαμ#νει κυρως κεφλαια απ το δε$τερο #ι#λο των
Ελληνικ ν, στα οποα καταγρφονται γεγοντα πως η !ττα της Αθ!νας στους
Αιγς ποταμο$ς, η πολιορκα και η παρδοση της Αθ!νας στη Σπρτη, η κατληψη της εξουσας απ τους Τρικοντα και τα εγκλ!ματα που δι πραξαν μ χρι
την αποκατσταση της δημοκρατας.
Το παρν #ο!θημα φιλοδοξε να συμ#λει στην προσπθεια των μαθητ ν να
κατανο!σουν τα ιστορικ γεγοντα που περιγρφονται με ενργεια απ τον Ξενοφ ντα αλλ και να γνωρσουν και να εκτιμ!σουν ναν απ τους σπουδαιτερους ιστορικο$ς της αρχαιτητας.
Σε κθε εντητα περιλαμ#νεται πιστ! μετφραση του κειμ νου, πλ!ρης
γραμματικοσυντακτικ! και λεξιλογικ! ανλυση, καθ ς και ποικλα ερμηνευτικ, πραγματολογικ και αισθητικ σχλια. Επσης, δνονται απαντσεις σε λες
τις ερωτσεις του σχολικο ιλου, καθ ς και συμπληρωματικς ασκσεις για
την καλ$τερη εμπ δωση της $λης και την περαιτ ρω εξσκηση του μαθητ! (οι
απαντ!σεις των συμπληρωματικ ν ασκ!σεων δνονται στο τ λος του #ι#λου).
Τλος, περιλαμνονται λα τα θματα της Τρπεζας Θεμτων και οι απαντσεις τους.
Δ μητρα Καλαρουζιτου
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Bιβλίο 2 Kεφάλαιο 1. §§16-32
Στο απσπασμα αυτ απ το Kεφ λαιο 1 του B′ ιλου των Eλληνικν ο
Ξενοφν παρουσι ζει να σημαντικ ιστορικ γεγονς: τη ναυμαχα
στους Aιγς ποταμος το 405 π.X., που ληξε με την ττα και την καταστροφ του αθηναϊκο στλου. Mετ τη μ χη αυτ ουσιαστικ τελεινει ο
Πελοποννησιακς πλεμος. O ιστορικς καθορζει με ακρεια τον χρο
και τον χρνο του γεγοντος καθς και τα ατια που το προκ λεσαν, προκειμνου ο αναγνστης να κατανοσει σε  θος τις συνθκες κ τω απ τις
οποες συντελστηκε η καταστροφ του αθηναϊκο στλου. Σ’ αυτ οηθον: α. οι επιρρηματικο προσδιορισμο, κυρως οι εμπρθετοι, . το ανεπτυγμνο σστημα των δευτερευουσν προτ σεων και των μετοχν και γ.
το λεξιλγιο.
H αφγηση μοιρ ζεται εξσου αν μεσα στους δο πρωταγωνιστς, τους
Aθηναους και τους Λακεδαιμονους. Kυραρχη ωστσο προσωπικτητα
εναι ο Λσανδρος.

Eνότητα 1 – B1, 16-19

Oι αντίπαλοι στόλοι εισπλέουν στον Eλλήσποντο –
H κατάληψη της Λαμψάκου
Kείμενο
16

O δ’ Aθηναοι κ τς Σμου ρμμενοι τν ασιλως κακς πο"ουν,
κα# π# τν X"ον κα# τν $Eφεσον ππλεον, κα# παρεσκευζοντο πρ'ς
ναυμαχ"αν, κα# στρατηγο*ς πρ'ς τος +πρχουσι προσε"λοντο Mναν-
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δρον, Tυδα, Kηφισ.δοτον. Λ1σανδρος δ’ κ τς P.δου παρ2 τν Iων"αν κπλε πρ'ς τ'ν Eλλ3σποντον πρ.ς τε τν πλο"ων τ'ν 4κπλουν
κα# π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τν π.λεις. Aν3γοντο δ7 κα# ο Aθηναοι

18

κ τς X"ου πελγιοι· 8 γ2ρ Aσ"α πολεμ"α α6τος 9ν. Λ1σανδρος δ’ ξ
A1δου παρπλει ε;ς Λμψακον σ1μμαχον ο=σαν Aθηνα"ων· κα# ο
Aυδηνο# κα# ο >λλοι παρσαν πεζ?· 8γετο δ7 Θραξ  Λακεδαιμ.-

19

νιος. Προσαλ.ντες δ7 τ? π.λει α ροCσι κατ2 κρτος, κα# δι3ρπασαν
ο στρατιται ο=σαν πλουσ"αν κα# οDνου κα# σ"του κα# τν >λλων πιτηδε"ων πλ3ρη· τ2 δ7 λε1θερα σματα πντα 5φκε Λ1σανδρος.

Λεξιλόγιο
ρμμαι κ + γεν.: εξορμ απ..., χω ως ορμητριο.
τ ν ασιλως (γν) κακς ποουν: λεηλατοσαν τη χρα του ασιλι (της Περσας).
πιπλω: πλω εναντον κ ποιου.

προσαιρο!μα τινα: εκλγω επιπλον (επσης) κ ποιον.
παρ" τ ν #Iωναν: παραπλοντας τα παρ λια της Iωνας.
κπλω: αποπλω, αναχωρ –  $κπλους:
αππλους, αναχρηση.

παρασκευζομαι: ετοιμ ζομαι.

%φσταμα τινος: αποστατ απ κ ποιον.

πρς τος πρχουσι (στρατηγος): εκτς

%νγομαι: γανω απ το λιμ νι στην ανοι-

απ τους υπ ρχοντες, εκτς απ αυτος
που υπρχαν.
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χτ θ λασσα.

B1, 16-19
πελγιος: αυτς που ρσκεται στο πλαγος,

*γο!μα τινος: εμαι αρχηγς κ ποιου.
προσλλω τιν: επιτθεμαι σε κ ποιον.

στα ανοιχτ .
πολμιος: εχθρικς.

α,ρ κατ" κρτος: κυριεω με φοδο.

παραπλω: πλω κατ μκος των ακτν, της

διαρπζω: λεηλατ.
τ" πιτ/δεια: τρφιμα, εφδια.

παραλας.
πρειμι (< παρ2 + ε;μ#) πεζ': ακολουθ δι

τ" λε0θερα σ2ματα: οι ελεθεροι, οι πολτες.
%φημ τινα: αφνω κ ποιον ελεθερο.

ξηρ ς, απ τη στερι .

Kείμενο – Mετάφραση
O δ’ Aθηναοι ρμμενοι κ τς Σμου
κακς πο"ουν τν ασιλως (γν),
κα# ππλεον π# τν X"ον κα# τν

Oι Aθηναίοι έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά
και έπλεαν εναντίον της Xίου και της Eφέσου

$Εφεσον,
κα# παρεσκευζοντο πρ'ς ναυμαχ"αν,
κα# πρ'ς τος +πρχουσι προσε"λοντο
στρατηγο*ς Mνανδρον, Tυδα,
Kηφισ.δοτον.
Λ1σανδρος δ’ κπλε κ τς P.δου παρ2
τν Iων"αν πρ'ς τ'ν Eλλ3σποντον
πρ.ς τε τ'ν 4κπλουν τν πλο"ων
κα# π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τν π.λεις.
Kα# ο Aθηναοι 5ν3γοντο δ7 κ τς X"ου
πελγιοι·
8 γ2ρ Aσ"α 9ν πολεμ"α α6τος.
Λ1σανδρος δ’ ξ A1δου παρπλει ε;ς
Λμψακον ο=σαν σ1μμαχον Aθηνα"ων·
κα# ο Aυδηνο# κα# ο >λλοι παρσαν
πεζ?·
8γετο δ7 Θραξ Λακεδαιμ.νιος.

και ετοιμάζονταν για ναυμαχία
και εκτός από αυτούς που υπήρχαν εξέλεξαν επίσης
ως στρατηγούς τον Mένανδρο, τον Tυδέα και τον
Kηφισόδοτο.
Kαι ο Λύσανδρος απέπλευσε από τη Pόδο
παραπλέοντας τα παράλια της Iωνίας προς τον
Eλλήσποντο,
για να εμποδίσει την αναχώρηση των αθηναϊκών
πλοίων
και για να υποτάξει τις πόλεις που είχαν
αποστατήσει απ’ αυτούς (= τους Σπαρτιάτες).
Παράλληλα οι Aθηναίοι βγήκαν από το λιμάνι της
Xίου στην ανοιχτή θάλασσα·
γιατί η Aσία (= τα παράλια της M. Aσίας) ήταν
εχθρική σ’ αυτούς.
Kαι ο Λύσανδρος από την Άβυδο έπλεε κατά μήκος
των ακτών προς τη Λάμψακο, η οποία ήταν
σύμμαχος των Aθηναίων·
και οι Aβυδηνοί και οι άλλοι σύμμαχοι ακολουθούσαν από τη στεριά·
και αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος.
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Προσαλ.ντες δ7 τ? π.λει α ροCσι κατ2

Kαι αφού επιτέθηκαν στην πόλη, την κυρίεψαν με
έφοδο
και οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν, καθώς ήταν
πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια·

κρτος,
κα# ο στρατιται δι3ρπασαν ο=σαν
πλουσ"αν κα# πλ3ρη οDνου κα# σ"του
κα# τν >λλων πιτηδε"ων·
Λ1σανδρος δ7 5φκε πντα τ2 λε1θερα

ο Λύσανδρος όμως άφησε ελεύθερους όλους τους
πολίτες.

σματα.

Nοηματικοί άξονες του κειμένου
Eνργειες και τακτικ/ των Aθηναων
ñ Πολεμικς επιχειρσεις εναντον εχθρικν πλεων (O δ’ Aθηναοι ... τν
$Eφεσον ππλεον).
ñ Προετοιμασα για ναυμαχα (κα# παρεσκευζοντο πρ'ς ναυμαχ"αν).
ñ Eκλογ τριν επιπλον στρατηγν (κα# στρατηγο*ς ... Kηφισ.δοτον).
ñ Πλεση προς Eλλσποντο ( Aν3γοντο δ7 ... πελγιοι).
Eνργειες και τακτικ/ του Λ0σανδρου
ñ &φιξη στον Eλλσποντο (Λ1σανδρος δ’ κ τς P.δου ... πρ'ς τ'ν Eλλ3σποντον).
ñ Yλοποηση διπλο στχου

Aποκοπ του ανεφοδιασμο της Aθνας (πρ.ς τε τν πλο"ων τ'ν 4κπλουν).
Eπαν κτηση συμμ χων (κα# π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τν π.λεις).

ñ Kατεθυνση στη Λ μψακο – Eξασφ λιση οθειας Aυδηνν (Λ1σανδρος δ’ ξ A1δου ... Θραξ Λακεδαιμ.νιος).
ñ &λωση της Λαμψ κου (Προσαλ.ντες δ7 ... 5φκε Λ1σανδρος).
Στχοι

Eφοδιασμς στρατιωτν.
Mετατροπ της πλης σε  ση του στρατο του.
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B1, 16-19

Περιληπτική απόδοση του κειμένου
Στο κεμενο περιγρ φονται οι κινσεις των αντπαλων στλων πριν απ την τελικ
σγκρουση στους Aιγς ποταμος. Oι Aθηναοι λεηλατον τις εχθρικς πλεις της
Iωνας και προετοιμ ζονται για ναυμαχα. O Λσανδρος απ την πλευρ του απ
τη Pδο φθ νει στον Eλλσποντο, προκειμνου να κψει τον ανεφοδιασμ της
Aθνας και να επανακτσει τους συμμ χους που εχαν αποσκιρτσει. Παρ λληλα
και οι Aθηναοι εισπλουν στον Eλλσποντο. Eντωμεταξ ο Λσανδρος με τη οθεια των Aυδηνν κυριεει τη Λ μψακο εξασφαλζοντας τρφιμα για τον στρατ
του και μια να  ση για τις επιχειρσεις του.

Γραμματικά – Λεξιλογικά σχόλια
ο, #Aθηναοι: ονομ. πληθ., γν. αρσ. του ουσ. ′ κλσης  Aθηναος, το* /Aθηναου.
ΣHMEIΩΣH: £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ Ù· ‰Â˘ÙÂÚﬁÎÏÈÙ· ·ÚÛÂÓÈÎ¿ Î·È ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÎÏËÙÈÎ‹ ÂÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Î·Ù¿ÏËÍË, ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· -Ô ÛÂ -Â-, .¯. (t) \AıËÓ·ÖÂ.

κ: μονοσλλαη κρια πρθεση που συντ σσεται π ντα με γενικ. 2ταν τθεται
πριν απ λξη που αρχζει απ φωνεν, το κ τρπεται σε ξ, π.χ. ξ α6τν.
ΣHMEIΩΣH: ¶ÚÔı¤ÛÂÈ˜ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÎÏÈÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·ﬁ
ÎÏÈÙ‹ Ï¤ÍË (ﬁÓÔÌ· ‹ ÌÂÙÔ¯‹ ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·) Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜Ø Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÚﬁıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.
OÈ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
·. K‡ÚÈÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û‡ÓıÂÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (.¯. ÂÚÈ‚¿ÏÏˆ, âÈ-

Ì¤ÏÂÈ·) ‹ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÂÌÚﬁıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, .¯. âÎ ÙÉ˜ ™¿ÌÔ˘, Úe˜ Ó·˘Ì·¯›·Ó. A˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
– ÌÔÓﬁÙˆÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ Ì›· ÌﬁÓÔ Ï¿ÁÈ· ÙÒÛË: àﬁ, àÓÙ›, âÎ, Úe
+ ÁÂÓÈÎ‹, âÓ, ÛfÓ + ‰ÔÙÈÎ‹, Âå˜/â˜ + ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹.
– ‰›ÙˆÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÂ˜ ÙÒÛÂÈ˜: àÓa + ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹ ‹ ‰ÔÙÈÎ‹, ‰È¿, Î·Ù¿, ñbÚ + ÁÂÓÈÎ‹ ‹ ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹.
– ÙÚ›ÙˆÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ Ï¿ÁÈÂ˜ ÙÒÛÂÈ˜: àÌÊ›, ÂÚ›, ÌÂÙ¿, ·Ú¿, ÂÚ›, Úﬁ˜, ñe + ÁÂÓÈÎ‹ ‹ ‰ÔÙÈÎ‹ ‹ ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹.
‚. K·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÂ ÂÌÚﬁıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜
Î·È Â›Ó·È ÔÈ: ôÓÂ˘, ô¯ÚÈ, ≤ÓÂÎ·/≤ÓÂÎÂÓ, Ì¤¯ÚÈ, Ï‹Ó, ¯¿ÚÈÓ, ¯ˆÚd˜ + ÁÂÓÈÎ‹, ó˜ + ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹. ø˜ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÔÌÔÙÈÎ¿ ÌﬁÚÈ· Óc Î·È Ìa +
·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹.

ρμ2μενοι: μτχ. ενεστ., γν. αρσ., πτσ. ονομ. πληθ., μσης φ. του ρ. ρμομαι
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-μαι (= εξορμ, ξεκιν). Παρ γεται απ τη λξη ρμ3. Tο ρμω - δεν πρπει να συγχεται με το ρμω - (< Jρμος), που σημανει «ρσκομαι σε ρμο,
αρ ζω, προσορμζομαι».
Aρχικο χρ4νοι: 3ρμ6μαι, 7ρμμην, 3ρμσομαι, 3ρμηθσομαι (παθ. μλλ.),
7ρμησ μην, 7ρμθην (παθ. αρ.), 8ρμημαι, 7ρμμην.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: ορμ, ορμητικς, ορμητριο, παρρμηση, παρορμητικς,
εξρμηση, αφορμ.
ασιλως: γεν. εν., γν. αρσ. του ουσ. γ′ κλσης  ασιλε1ς, το* ασιλως. Aνκει στα
φωνηεντληκτα καταληκτικ μονθεμα σε -ε*ς (γεν. -ως) και κλνεται ως εξς:

Ενικός αριθμός
Oν.

3

Γεν.

ασιλε@ς

Πληθυντικός αριθμός
οC

ασιλεDς

το* ασιλως

τ6ν

ασιλων

Δοτ.

τJJ6

ασιλεD

τοDς

ασιλε*σι(ν)

Aιτ.

τLν

ασιλα

το@ς

ασιλας

Kλητ.

(N)

ασιλε*

(N)

ασιλεDς

κακς: επρρ. θετικο αθμο του επιθ. κακ.ς, -3, -.ν. Oι τρεις αθμο του επιρρματος εναι: Θετικς: κακς – Συγκριτικς: κκιον/χερον – Yπερθετικς:
χε"ριστα.
ποουν: γ′ πληθ. οριστ. παρατ., ενεργ. φ. του ρ. ποιω - (= κ νω)· κακς ποι
τν γν = λεηλατ.
Aρχικο χρ4νοι: ποι6, ;ποουν, ποισω, ;ποησα, πεποηκα, ;πεποικειν.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: ποημα, ποηση, ποιητς, ποιητικς, παραποηση, μεταποηση, περιποηση, εκποηση, προσποηση, προσποιητς, χειροποητος κ. .
ππλεον: γ′ πληθ. οριστ. παρατ., ενεργ. φ. του ρ. πιπλω < π# + πλω (πλω εναντον κ ποιου).
Aρχικο χρ4νοι: ;πιπλω, ;ππλεον, ;πιπλεσομαι/;πιπλευσο*μαι, ;ππλευσα,
;πιππλευκα, ;πεπεπλεκειν.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: πλοο, πλους, δι πλους, παρ πλους, πλεση, πλωτς, πλοηγς, πλοαρχος, πλοιοκττης, ναυσιπλο?α κ. .
ΣHMEIΩΣH: T· Ú‹Ì·Ù· ÛÂ -¤ˆ ÌÂ ı¤Ì· ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ô Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· -Â- ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ¿ÏÏÔ -Â- ‹ -ÂÈ-. T¤ÙÔÈ· Ú‹Ì·Ù· ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ Ï¤ˆ Â›Ó·È Ù·: ı¤ˆ (=
ÙÚ¤¯ˆ), Ó¤ˆ (= Ï¤ˆ), Ó¤ˆ, ®¤ˆ, ¯¤ˆ (= ¯‡Óˆ), ‰¤ÔÌ·È (= ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË, ·Ú·Î·ÏÒ) Î.¿.
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Παρδειγμα κλσης

Ενεστώτας
Oριστ.

Yποτ.

Παρατατικός

Eυκτ.

Προστ.

πλω

πλω

πλοιμι

–

Uπλεον

πλεDς

πλSης

πλοις

πλεD

Uπλεις

πλεD

πλSη

πλοι

πλετω

Uπλει

πλομεν

πλωμεν

πλοιμεν

–

;πλομεν

πλεDτε

πλητε

πλοιτε

πλεDτε

;πλεDτε

πλουσι(ν)

πλωσι(ν)

πλοιεν

πλεντων 

Uπλεον

πλετωσαν
Aπαρμφ.: πλεDν Mετοχ/: πλων, πλουσα, πλον
παρεσκευζοντο: γ′ πληθ. οριστ. παρατ., μσης φ. του ρ. παρασκευζομαι (= ετοιμ ζομαι, προετοιμ ζομαι). Eναι παρασνθετο, καθς παρ γεται απ το ουσιαστικ παρασκευ < παρ2 + σκευ (< σκεCος).
Aρχικο χρ4νοι: παρασκευ ζομαι, παρεσκευαζμην, παρασκευ σομαι, παρασκευασθσομαι (παθ. μλλ.), παρεσκευασ μην, παρεσκευ σθην (παθ. αρ.),
παρεσκεασμαι, παρεσκευ σμην.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: παρασκευαστς, παρασκευαστικς, παρασκεασμα, σκεος, συσκευασα, ανασκευ ζω, κατασκευ ζω, κατασκευ, αποσκευ, επισκευ ζω, επισκευ κ. .
ναυμαχαν: αιτ. εν., γν. θηλ. του ουσ. α′ κλσης 8 ναυμαχ"α, τQς ναυμαχας.
στρατηγο0ς: αιτ. πληθ., γν. αρσ. του ουσ. ′ κλσης  στρατηγ.ς, το* στρατηγο*.
τος πρχουσι: μτχ. ενεστ., γν. αρσ., πτσ. δοτ. πληθ., ενεργ. φ. του ρ. +πρχω <
+π' + >ρχω.
Aρχικο χρ4νοι: Rπ ρχω, RπQρχον, Rπ ρξω, RπQρξα, RπQρχα.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: παρξη, υπαρκτς, υπαρκτικς, ανπαρκτος, αρχ, απαρχ, αρχαος, αρχεο, αρχικς, νααρχος, παρχος, γυμνασι ρχης, ρχοντας,
ναρχος, αναρχα, ναρξη, εναρκτριος, αρχιτκτονας, αρχιφλακας κ. .
προσελοντο: γ′ πληθ. οριστ. αορ. ′, μσης φ. του ρ. προσαιρομαι -οCμαι < πρ'ς +
α ροCμαι (= εκλγω επιπλον).
Aρχικο χρ4νοι: προσαιρο*μαι, προσSηρομην, προσαιρσομαι, προσαιρεθσομαι (παθ. μλλ.), προσειλμην (αρ. ′), προσSηρθην (παθ. αρ.), προσSρημαι, προσSηρμην.
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Oμ4ρριζα στη ν.ε.: αρεση, αναρεση, αφαρεση, διαρεση, καθαρεση, προαρεση, συναρεση, διαιρτης, αιρετς, αναφαρετος, αυθαρετος, εξαρετος, αιρετικς, αφηρημ δα, αρχαιρεσα κ. .
Tυδα: αιτ. εν., γν. αρσ. του ουσ. γ′ κλσης  Tυδε1ς, το* Tυδως. Kλνεται πως 
ασιλε*ς (λ. πιο π νω).
κπλε: γ′ εν. οριστ. ενεστ., ενεργ. φ. του ρ. κπλω (= αποπλω, αναχωρ). Για αρχικος χρνους και ομρριζα λ. πιο π νω το ππλεον.
τν πλοων: γεν. πληθ., γν. ουδ. του ουσ. ′ κλσης τ' πλοον, το* πλοου.
τν $κπλουν: αιτ. εν., γν. αρσ. του συνηρημνου ουσ. ′ κλσης  4κπλους, το*
Uκπλου (= η αναχρηση).
ΣHMEIΩΣH: T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ‚′ ÎÏ›ÛË˜ Ô˘ ÚÈÓ ·ﬁ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ Ô ‹ Â
Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÙÒÛÂÈ˜. A˘Ù¿ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ï¤ÁÔÓÙ·È ‰Â˘ÙÂÚﬁÎÏÈÙ· Û˘ÓËÚËÌ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, .¯. öÎÏÔÔ˜ → öÎÏÔ˘˜, ÏﬁÔ˜ → ÏÔÜ˜, çÛÙ¤ÔÓ → çÛÙÔÜÓ.

Παρδειγμα κλσης

Ενικός αριθμός
Oν.

3

Γεν.

Uκπλους

Πληθυντικός αριθμός

3

πλο*ς

οC

Uκπλοι

οC

πλοD

το* Uκπλου

το*

πλο*

τ6ν

Uκπλων

τ6ν

πλ6ν

Δοτ.

τJJ6

UκπλJω

τJ6

πλJ6

τοDς

Uκπλοις

τοDς

πλοDς

Aιτ.

τLν

Uκπλουν

τLν

πλο*ν

το@ς

Uκπλους

το@ς πλο*ς

Kλητ.

(N)

Uκπλου

(N)

πλο*

(N)

Uκπλοι

(N)

πλοD

– Kατ το 4κπλους κλνονται τα:  5π.πλους,  περ"πλους,  4κρους (= εκρο),
 χειμρρους, 8 πρ.χους (= λαγνι) κ. .
– Kατ το πλοCς κλνονται τα:  θροCς (= θρυος),  νοCς,  πνοCς,  QοCς, 
χοCς (= χμα) κ. .
τ"ς %φεστηκυας: μτχ. παρακ., γν. θηλ., πτσ. αιτ. πληθ., του ρ. 5φ"σταμαι < 5π'
+ Rσταμαι· 5φ"σταμα" τινος = αποστατ απ κ ποιον.
Aρχικο χρ4νοι: Vφσταμαι, Vφιστ μην, Vποστσομαι, Vποσταθσομαι (παθ.
μλλ.), Vπεστησ μην, Vπστην (αρ. ′), Vπεστ θην (παθ. αρ.), Vφστηκα,
Vφεστκειν/ Vφειστκειν.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: στ ση, αν σταση, κατ σταση, δι σταση, παρ σταση, μετ σταση, αντσταση, περσταση, απσταση, υπσταση, σσταση, κσταση, επαν σταση, αντικατ σταση, στλη, στλος, στηλιτεω, στθος, στ θμη, σταυρς,
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δι στημα, αν στημα, κατ στημα, απστημα, επιστ της, αποστ της, επαναστ της, ιστς, σταθερς, αν στατος, ακατ στατος, σταθμς, στατικς, αναντικατ στατος, ασταθς, στασδι, εικονοστ σι κ. .
α6τν: γεν. πληθ., γν. αρσ. της επαναληπτικς αντωνυμας α6τ.ς, -3, -.· α6τν =
Aθηνα"ων.
ΣHMEIΩΣH: H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙﬁ˜, -‹, -e Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ‹ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹. OÚÈÛÙÈÎ‹ Â›Ó·È (ÛÂ
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÙÒÛÂÈ˜) ﬁÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ ÍÂ¯ˆÚ›ÛÂÈ ·ﬁ
Ù· ¿ÏÏ·, .¯. ÙcÓ ÛÙÚ·ÙÂ›·Ó ·éÙe˜ (= ·˘Ùﬁ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ﬁ¯È ¿ÏÏÔ˜) •¤ÚÍË˜ õÁ·ÁÂ.
E·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Â›Ó·È ÌﬁÓÔ ÛÙÈ˜ Ï¿ÁÈÂ˜ ÙÒÛÂÈ˜, ﬁÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÙÈ
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ ÏﬁÁÔ˜ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ› ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜
·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ Á′ ÚÔÛÒÔ˘), .¯. ‚·ÛÈÏÂf˜ Î·d Ôî ÌÂÙ’ ·éÙÔÜ (= ÙÔÜ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜).
ñ H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙﬁ˜, -‹, -e ÎÏ›ÓÂÙ·È Û·Ó ÙÚÈÎ·Ù¿ÏËÎÙÔ Â›ıÂÙÔ ÙË˜ ‚′ ÎÏ›ÛË˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜
ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ -Ó ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡.
ñ H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙﬁ˜, -‹, -e ﬁÙ·Ó ÂÎÊ¤ÚÂÙ·È Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·: ï

·éÙe˜ = Ô ›‰ÈÔ˜.

π4λεις: αιτ. πληθ., γν. θηλ. του ουσ. γ′ κλσης 8 π.λις, τQς πλεως. Kλνεται ως
εξς:

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Oν.

W

πλις

αC

πλεις

Γεν.

τQς

πλεως

τ6ν

πλεων

Δοτ.

τSQ
S

πλει

ταDς

πλεσι(ν)

Aιτ.

τZν πλιν

τ[ς

πλεις

Kλητ.

(N)

(N)

πλεις

πλι

%ν/γοντο: γ′ πληθ. οριστ. παρατ., μσης φ. του ρ. 5νγομαι < 5ν2 + >γομαι (=
γανω απ το λιμ νι στην ανοιχτ θ λασσα).
Aρχικο χρ4νοι: Vν γομαι, Vνηγμην, Vν ξομαι, Vναχθσομαι (παθ. μλλ.),
Vνηγαγμην (αρ. ′), Vνχθην (παθ. αρ.), VνQγμαι, Vνγμην.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: αγωγ, διαγωγ, επαγωγ, παραγωγ, συναγωγ, απαγωγ, αγωγς, παιδαγωγς, αγγι, αγνας, αγγιμος, γημα, αγλη, ακτνα,
μαξα, ξονας, ξιος, παρεσακτος, λοχαγς, στρατηγς, χορηγς, ξεναγς,
πλοηγς, σναξη, υδραγωγεο, αν γωγος, καταγγιο κ. .
πελγιοι: ονομ. πληθ., γν. αρσ. του επιθ. ′ κλσης πελγιος, -"α, -ιον και , 8 πελγιος, τ' πελγιον (= αυτς που ρσκεται στο πλαγος, στα ανοιχτ ).
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πολεμα: ονομ. εν., γν. θηλ. του επιθ. ′ κλσης πολμιος, -"α, -ιον και , 8 πολμιος, τ' πολμιον (= εχθρικς).
α6τος (= Aθηνα"οις): δοτ. πληθ., γν. αρσ. της επαναληπτικς αντωνυμας α6τ.ς,
-3, -..
7ν: γ′ εν. οριστ. παρατ. του ρ. ε;μ".
Aρχικο χρ4νοι: ε\μ, ]/]ν, Uσομαι, ;γενμην (αρ. ′), γγονα, ;γεγνειν.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: ουσα, απουσα, εξουσα, παρουσα, ντως, ετυμολογα, ουσιαστικς, ουσιδης κ. .
παρπλει: γ′ εν. οριστ. παρατ., ενεργ. φ. του ρ. παραπλω < παρ2 + πλω (= πλω
κατ μκος των ακτν). Για αρχικος χρνους και ομρριζα λ. πιο π νω το
ππλεον.
σ0μμαχον: αιτ. εν., γν. θηλ. του επιθ. ′ κλσης , 8 σ1μμαχος, τ' σ1μμαχον (< σ*ν
+ μχη).
ο8σαν: μτχ. ενεστ., γν. θηλ., πτσ. αιτ. εν. του ρ. ε;μ". Για αρχικος χρνους και
ομρριζα λ. πιο π νω το 9ν.
H μετοχ και στα τρα γνη κλνεται ως εξς:

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Oν.

_ν

ο`σα

aν

bντες

ο`σαι

bντα

Γεν.

bντος

οcσης

bντος

bντων

οdσ6ν

bντων

Δοτ.

bντι

οcσSη

bντι

ο`σι(ν)

οcσαις

ο`σι(ν)

Aιτ.

bντα

ο`σαν

aν

bντας

οcσας

bντα

Kλητ.

_ν

ο`σα

aν

bντες

ο`σαι

bντα

ο, 9λλοι: ονομ. πληθ., γν. αρσ. του επιθ. ′ κλσης >λλος, -η, -ο. Eδ χρησιμοποιεται ως αριστη επιμεριστικ αντωνυμα.
παρσαν: γ′ πληθ. οριστ. παρατ. του ρ. πρειμι < παρ2 + ε;μ# (= εμαι κοντ , εμαι
παρν//οηθ, παραστκομαι//χω φτ σει σε κ ποιον τπο).
πεζ': επρρ. (= με τα πδια, απ την ξηρ ). Προρχεται απ το επθετο πεζ.ς, -3, -.ν.
*γετο: γ′ εν. οριστ. παρατ., μσης φ. του ρ. 8γομαι -οCμαι (= εμαι αρχηγς). Mε
αυτ τη σημασα το 8γοCμαι συντ σσεται με γεν.: 8γοCμα" τινος.
Aρχικο χρ4νοι: Wγο*μαι, Wγομην, Wγσομαι, Wγηθσομαι (παθ. μλλ.), Wγησ μην, Wγθην (παθ. αρ.), ^γημαι.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: ηγεμνας, ηγεμονα, εισηγητς, αφηγητς, καθηγητς, υφη-
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γητς, ηγτης, ηγεσα, ηγετικς, αφγημα, διγημα, αφγηση, διγηση, εισγηση, εξγηση, ηγομενος κ. .
Θ2ραξ: ονομ. εν., γνους αρσ. του ουσ. γ′ κλσης  Θραξ, το* Θρακος.
προσαλ4ντες: μτχ. αορ. ′, γν. αρσ., πτσ. ονομ. πληθ., ενεργ. φ. του ρ. προσλλω (= επιτθεμαι). Παρνει αντικεμενο σε πτση δοτικ: προσλλω τιν".
Aρχικο χρ4νοι: προσ λλω, προσαλλον, προσαλ6, προσαλον (αρ. ′),
προσληκα, προσεελκειν.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: λος, λος, απλητος, ανυπρλητος, δι ολος, περολος, δισκολος, εμλιο, εμλιμος, αναολ, αποολ, διαολ, εμολ, ολδα, αναολας, λμα, μλημα, μεταλητς, διαλητς, αμετ λητος, αναλητικς, υπολητικς, αδι λητος, υποολας κ. .
τ' π4λει: δοτ. εν., γν. θηλ. του ουσ. γ′ κλσης 8 π.λις, τQς πλεως. Για την κλση
του ουσ. λ. πιο π νω το π.λεις.
α,ρο!σι: γ′ πληθ. οριστ. ενεστ., ενεργ. φ. του ρ. α ρω -. Tο ρ. α ρ – α ροCμαι
χει τις εξς σημασες:
– α ρ: συλλαμ νω (για μψυχα), κυριεω (για ψυχα).
– α ροCμαι (ως μσο): εκλγω, προτιμ.
– α ροCμαι (ως παθ.): εκλγομαι, προτιμμαι.
Ως παθητικ του α ρ λαμ νεται το Vλ"σκομαι (= κυριεομαι) και χι το
α ροCμαι.
Aρχικο χρ4νοι: αCρ6, S^ρουν, αCρσω, εfλον (αρ. ′), S^ρηκα, SWρκειν.
Για ομρριζα λ. πιο π νω το προσε"λοντο.
κρτος: αιτ. εν., γν. ουδ. του ουσ. γ′ κλσης τ' κρτος, το* κρ τους (= ισχς, δναμη). Kλνεται ως εξς:

Ενικός αριθμός
Oν.

τL

Γεν.

κρ τος

Πληθυντικός αριθμός
τ[

κρ τη

το* κρ τους

τ6ν

κρατ6ν

Δοτ.

τJJ6

κρ τει

τοDς

κρ τεσι(ν)

Aιτ.

τL

κρ τος

τ[

κρ τη

Kλητ.

(N)

κρ τος

(N)

κρ τη

δι/ρπασαν: γ′ πληθ. οριστ. αορ., ενεργ. φ. του ρ. διαρπζω < δι2 + Vρπζω.
Aρχικο χρ4νοι: διαρπ ζω, διρπαζον, διαρπ σω/διαρπ σομαι, διρπασα,
διρπακα, διηρπ κειν.
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Oμ4ρριζα στη ν.ε.: αρπαγ, αρπακτικς, αν ρπαστος, αρπ γη (= γ ντζος),
ρπαγμα, συναρπ ζω, συναρπαστικς κ. .
ο, στρατιται: ονομ. πληθ., γν. αρσ. του ουσ. α′ κλσης  στρατιτης, το* στρατιτου.
πλουσαν: αιτ. εν., γν. θηλ. του επιθ. ′ κλσης πλο1σιος, -"α, -ιον.
ο=νου: γεν. εν., γν. αρσ. του ουσ. ′ κλσης  οWνος, το* οgνου.
στου: γεν. εν., γν. αρσ. του ανμαλου κατ το γνος ουσ. ′ κλσης  στος, το*
στου.
Aν2μαλα κατ το γνος λγονται τα ουσιαστικ που στον πληθυντικ χουν
διαφορετικ γνος απ’ ,τι στον ενικ  εκτς απ το ασικ γνος χουν συγχρνως και να λλο. Tο ουσιαστικ  στος χει πληθυντικ τ2 στα.
τν πιτηδεων: γεν. πληθ., γν. ουδ. του ουσιαστικοποιημνου επιθ. τ2 πιτ3δεια.
Xρησιμοποιεται μνο στον πληθυντικ και προρχεται απ το επθετο πιτ3δειος, -α, -ον (= κατ λληλος, ωφλιμος, αναγκαος).
9λλων: γεν. πληθ., γν. ουδ. του επιθ. ′ κλσης >λλος, -η, -ο.
πλ/ρη: αιτ. εν., γν. θηλ. του επιθ. γ′ κλσης , 8 πλ3ρης, τ' πλρες. Tο επθετο
(που ανκει στα σιγμληκτα δικατ ληκτα επθετα γ′ κλσης) κλνεται ως εξς:

Ενικός αριθμός
Oν.

3

W

πλρης

τL

πλQρες

Γεν.

το*

τQς

πλρους

το*

πλρους

Δοτ.

τJ6

τSQ

πλρει

τJ6

πλρει

Aιτ.

τLν

τZν

πλρη

τL

πλQρες

πλQρες

(N)

πλQρες

Kλητ.

(N)

Πληθυντικός αριθμός
Oν.
Γεν.

οC

αC

τ6ν

πλρεις

τ[

πλρη

πλρων

τ6ν

πλρων

Δοτ.

τοDς ταDς πλρεσι(ν)

τοDς

πλρεσι(ν)

Aιτ.

το@ς τ[ς

πλρεις

τ[

πλρη

(N)

πλρεις

(N)

πλρη

Kλητ.

τ" λε0θερα: αιτ. πληθ., γν. ουδ. του επιθ. ′ κλσης λε1θερος, -α, -ον και , 8
λε1θερος, τ' λε1θερον.
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σ2ματα: αιτ. πληθ., γν. ουδ. του ουσ. γ′ κλσης τ' σμα, το* σματος (= [εδ] νθρωπος). Tο ουσιαστικ (που ανκει στα οδοντικληκτα ουδτερα ακατ ληκτα μονθεμα σε -α) κλνεται ως εξς:

Ενικός αριθμός
Oν

τL

Γεν.

σ6μα

Πληθυντικός αριθμός
τ[

σματα

το* σματος

τ6ν

σωμ των

Δοτ.

τJJ6

σματι

τοDς

σμασι(ν)

Aιτ.

τL

σ6μα

τ[

σματα

Kλητ.

(N)

σ6μα

(N)

σματα

πντα: αιτ. πληθ., γν. ουδ. του επιθ. γ′ κλσης πYς, πYσα, πYν (= λος, καθνας).
Tο επθετο (που ανκει στα αφωνληκτα τρικατ ληκτα επθετα γ′ κλσης) κλνεται και στα τρα γνη ως εξς:

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Oν.

πjς

πjσα

πjν

π ντες

πjσαι

π ντα

Γεν.

παντLς

π σης

παντLς

π ντων

πασ6ν

π ντων

Δοτ.

παντk

π σSη

παντk

πjσι(ν)

π σαις

πjσι(ν)

Aιτ.

π ντα

πjσαν

πjν

π ντας

π σας

π ντα

Kλητ.

πjς

πjσα

πjν

π ντες

πjσαι

π ντα

%φκε: γ′ εν. οριστ. αορ. ′, ενεργ. φ. του ρ. 5φ"ημι < 5π' + Rημι (= αφνω, ελευθερνω).
Aρχικο χρ4νοι: Vφημι, Vφην, Vφσω, VφQκα (αρ. ′), VφεDκα.
Oμ4ρριζα στη ν.ε.: νεση, νετος, φεση, φεση, σνεση, εφτης, εφετεο, χειραφετ, χειραφτηση, κ θετος, εγκ θετος, συνετς, νεση, καθετρας, αφετηρα, δεση, φεση κ. .
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Xρονικές αντικαταστάσεις
Ενεστώτας

Παρατατικός

ρμ2μενοι
ποιο*σι(ν)

–
ποουν

;πιπλουσι(ν) ππλεον

Μέλλοντας

Αόριστος

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος

3ρμησμενοι,

3ρμησ μενοι,

7ρμημνοι

–

3ρμηθησμενοι

3ρμηθντες

ποισουσι(ν)

;ποησαν

πεποικασι(ν)

;πιπλεσονται/

;ππλευσαν

;πιπεπλεκασι(ν) ;πεπεπλεκεσαν

;πεποικεσαν

;πιπλευσο*νται
παρασκευζονται

παρεσκευ-

παρασκευ σονται,

παρεσκευ σαντο, παρεσκευα-

παρεσκευα-

ζοντο

παρασκευασθσονται

παρεσκευ σθησαν σμνοι ε\σk(ν)

σμνοι ]σαν

Rπ ρξουσι(ν)

Rπ ρξασι(ν)

Rπαρχσι(ν)

–

προσαιρσονται,

προσελοντο,

προσSρηνται

προσSρηντο

προσαιρεθσονται

προσSηρθησαν

;κπλεσεται/

;ξπλευσε(ν)

;κππλευκε(ν)

;ξεπεπλεκει

Vποστησομνας,

Vποστησαμνας,

%φεστηκυας/

–

Vποσταθησομνας

Vποστ σας,

Vφεστσας

(τοDς)
πρχουσι(ν)
προσαιρο*-

–
προσSηρο*ντο

νται
κπλε

;ξπλει

;κπλευσεDται
Vφισταμνας

–

Vποσταθεσας
Vν γονται

%ν/γοντο

Vν ξονται,

Vνηγ γοντο,

Vνηγμνοι

Vνηγμνοι

Vναχθσονται

Vνχθησαν

ε\σk(ν)

]σαν
;γεγνει

;στk(ν)

7ν

Uσται

;γνετο

γγονε(ν)

παραπλεD

παρπλει

παραπλεσεται/

παρπλευσε(ν)

παραππλευκε(ν) παρεπεπλεκει

;σομνην

γενομνην

γεγονυDαν

παραπλευσεDται
ο8σαν

–

–

π ρεισι(ν)

παρσαν

παρσονται

παρεγνοντο

παραγεγνασι(ν) παρεγεγνεσαν

WγεDται

*γετο

Wγσεται,

Wγσατο,

^γηται

–

Wγηθσεται

Wγθη

προσαλο*ντες

προσαλ4ντες

προσελη-

–

προσ λ-

–

λοντες

κτες

α,ρο!σι(ν)

^
S ρουν

αCρσουσι(ν)

εfλον

W
S ρκασι(ν)

W
S ρκεσαν

διαρπ ζου-

διρπαζον

διαρπ σουσι(ν)/

δι/ρπασαν

διηρπ κασι(ν)

διηρπ κεσαν

%φκε

VφεDκε

σι(ν)

διαρπ σονται

Vφησι
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Vφει

Vφσει

–
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Eγκλιτικές αντικαταστάσεις και ονοματικοί τύποι
Οριστική

Υποτακτική

προσελοντο

προσλωνται

Ευκτική
προσλοιντο

Προστακτική
προσελσθων

Απαρέμφατο

Μετοχή

προσελσθαι

προσελμενος,

/-σθωσαν

-η, -ον

κπλε

;κπλSη

;κπλοι

;κπλετω

;κπλεDν

;κπλων, -ουσα, -ον

α,ρο!σι

αCρ6σι

αCροDεν

αCροντων/

αCρεDν

αCρ6ν, -ο*σα,

-ετωσαν
δι/ρπασαν
%φκε

διαρπ σω-

διαρπ σαιεν

διαρπασ ντων

σι(ν)

/-ειαν

/- τωσαν

VφSQ

Vφεη

Vφτω

-ο*ν
διαρπ σαι

διαρπ σας,
-ασα, -αν

VφεDναι

Vφες, -εDσα, -lν

Συντακτική ανάλυση
O, δ’ #Aθηναοι κ τς Σμου ρμ2μενοι τ ν ασιλως κακς ποουν: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
κακς ποουν: ρμα, ο, #Aθηναοι: υποκ. του κακς πο"ουν, τ ν (γν): αντικ.
του κακς πο"ουν, ασιλως: γεν. κτητικ στο
γν, τ ν ασιλως: επιθ. προσδ. στο γν, ρμ2μενοι: τροπικ μτχ., συνημμνη στο υποκ. του ρ.
κακς πο"ουν, το ο Aθηναοι, κ τς Σμου:

ø˜ ÂÈıÂÙÈÎﬁ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È
ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ
Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Ô˘ ·˘Ùﬁ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ, .¯.

ÙcÓ ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚ·Ó, Ùe ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ùÓÔÌ·.

εμπρθ. προσδ. της κνησης απ τπο.
κα@ π@ τ ν Xον κα@ τ ν BEφεσον ππλεον: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με
οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
ππλεον: ρμα, ο, #Aθηναοι: ενν. ως υποκ. του ππλεον, π@ τ ν Xον – (π@)
τ ν BEφεσον: εμπρθ. προσδ. της εχθρικς κατεθυνσης.
κα@ παρεσκευζοντο πρς ναυμαχαν: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
παρεσκευζοντο: ρμα, ο, #Aθηναοι: ενν. ως υποκ. του παρεσκευζοντο, πρς
ναυμαχαν: εμπρθ. προσδ. του σκοπο.
κα@ στρατηγοCς πρς τος πρχουσι προσελοντο Mνανδρον, Tυδα, Kηφισ4δοτον:
κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ

OÚÈÛÌ¤Ó· Ú‹Ì·Ù· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ ‰‡Ô ·È-

και δηλνει το πραγματικ.

ÙÈ·ÙÈÎ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë Ì›· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂ›-

προσελοντο: ρμα, ο, #Aθηναοι: ενν. ως υποκ.

ÌÂÓÔ Î·È Ë ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-
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του προσε"λοντο, Mνανδρον – Tυδα – Kη-

ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. T¤ÙÔÈ· Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· çÓÔÌ¿˙ˆ,

φισ4δοτον: αντικ. του προσε"λοντο, στρατη-

Ï¤Áˆ, Î·Ïá, ‰ÔÎá, ÓÔÌ›˙ˆ, ÎÚ›Óˆ, ìÁÔÜÌ·È,

γο0ς: κατηγορ. στα αντικ. του ρ. προσε"λο-

Ê·›ÓÔÌ·È, ·îÚÔÜÌ·È, ÔÈá, Ù›ıËÌÈ, àÔ‰Â›ÎÓ˘-

ντο, τα Mνανδρον – Tυδα – Kηφισ.δοτον,

ÌÈ, Ï·Ì‚¿Óˆ, ö¯ˆ, ·Ú¤¯ˆ, ‰›‰ˆÌÈ Î.¿ ÌÂ

πρς τος πρχουσι (ενν. στρατηγος): ε-

·ÚﬁÌÔÈ· ÛËÌ·Û›·.

μπρθ. προσδ. της προσθκης.
Λ0σανδρος δ’ κ τς FP4δου παρ" τ ν #Iωναν κπλε πρς τν FEλλ/σποντον πρ4ς τε
τν πλοων τν $κπλουν κα@ π@ τ"ς %φεστηκυας α6τν π4λεις: κρια πρταση
κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
κπλε: ρμα, Λ0σανδρος: υποκ. του κπλε, κ τς FP4δου: εμπρθ. προσδ. της κνησης απ τπο, παρ" τ ν #Iωναν: εμπρθ. προσδ. της κνησης σε τπο (πλησον), πρς τν FEλλ/σποντον: εμπρθ. προσδ. της κνησης σε τπο (κατεθυνση), πρς τν $κπλουν: εμπρθ. προσδ. του σκοπο, τν πλοων: γεν. υποκειμενικ στο τ'ν 4κπλουν, π@ τ"ς π4λεις: εμπρθ. προσδ. της εχθρικς δι θεσης, τ"ς
%φεστηκυας: επιθετικ μτχ. ως επιθ. προσδ. στο π.λεις, α6τν: αντικ. στη μτχ.
5φεστηκυ"ας.
#Aν/γοντο δG κα@ ο, #Aθηναοι κ τς Xου πε-

EÈÚÚËÌ·ÙÈÎﬁ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ

λγιοι: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· Î·È Û˘Ó‰¤-

με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.

ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ Ì’ ¤Ó· Ú‹Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô

%ν/γοντο: ρμα, ο, #Aθηναοι: υποκ. του

Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ‹ ÛÎﬁÈÌË ÂÓ¤Ú-

5ν3γοντο, κ τς Xου: εμπρθ. προσδ. της

ÁÂÈ·. TÔ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎﬁ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‰Ë-

κνησης απ τπο, πελγιοι: επιρρ. κατηγορ. του τπου στο 5ν3γοντο.
* γ"ρ #Aσα πολεμα α6τος 7ν: κρια πρταση
κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλ-

ÏÒÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘, ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘, ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘, ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡
Î·È ÙË˜ Ù¿ÍË˜/ÛÂÈÚ¿˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎﬁ Â›ıÂÙÔ.

νει το πραγματικ.
7ν: ρμα, * #Aσα: υποκ. του 9ν, πολεμα: κατηγορ. στο υποκ. 8 Aσ"α, α6τος:
δοτ. αντικειμενικ στο πολεμ"α.
Λ0σανδρος δ’ ξ #A0δου παρπλει εHς Λμψακον σ0μμαχον ο8σαν #Aθηναων:
κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
παρπλει: ρμα, Λ0σανδρος: υποκ. του παρπλει, ξ #A0δου: εμπρθ. προσδ.
της κνησης απ τπο, εHς Λμψακον: εμπρθ. προσδ. της κνησης σε τπο,
ο8σαν: επιθετικ μτχ. με υποκ. το Λμψακον, σ0μμαχον: κατηγορ. στο υποκ. της
μτχ. ο=σαν, το Λμψακον, Aθηναων: γεν. κτητικ στο σ1μμαχον.
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κα@ ο, #Aυδηνο@ κα@ ο, 9λλοι παρσαν πεζ': κρια πρταση κρσεως· εκφρεται
με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
παρσαν: ρμα, ο, #Aυδηνο@ – ο, 9λλοι: υποκ. του παρσαν, πεζ'  : επιρρ.
προσδ. του τρπου (δοτικοφανς επρρ. του τρπου).
*γετο δG Θ2ραξ Λακεδαιμ4νιος: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ
και δηλνει το πραγματικ.
*γετο: ρμα, Θ2ραξ: υποκ. στο 8γετο, α6τν: ενν. ως αντικ. του 8γετο, Λακεδαιμ4νιος: παρ θεση στο Θραξ.
Προσαλ4ντες δG τ' π4λει α,ρο!σι κατ" κρτος: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
α,ρο!σι: ρμα, οLτοι: ενν. ως υποκ. του α ροCσι, τ ν π4λιν: ενν. ως αντικ. του
α ροCσι, κατ" κρτος: εμπρθ. προσδ. του τρπου, προσαλ4ντες: χρονικ μτχ.,
συνημμνη στο υποκ. του ρ. α ροCσι, το οZτοι, τ' π4λει: αντικ. της μτχ. προσαλ.ντες.
κα@ δι/ρπασαν ο, στρατιται ο8σαν πλουσαν κα@ ο=νου κα@ στου κα@ τν 9λλων
πιτηδεων πλ/ρη: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει
το πραγματικ.
δι/ρπασαν: ρμα, ο, στρατιται: υποκ. του δι3ρπασαν, τ ν π4λιν: ενν. ως αντικ.
του δι3ρπασαν, ο8σαν: επιθετικ μτχ. με υποκ. το τν π.λιν, πλουσαν – πλ/ρη:
κατηγορ. στο υποκ. της μτχ. ο=σαν, το τν π.λιν, ο=νου – στου – πιτηδεων: γεν.
αντικειμενικς στο πλ3ρη, τν 9λλων: επιθ. προσδ. στο πιτηδε"ων.
τ" δG λε0θερα σ2ματα πντα %φκε Λ0σανδρος: κρια πρταση κρσεως· εκφρεται με οριστικ και δηλνει το πραγματικ.
%φκε: ρμα, Λ0σανδρος: υποκ. του 5φκε, σ2ματα: αντικ. του 5φκε, τ" λε0θερα: επιθ. προσδ. στο σματα, πντα: κατηγορ. προσδ. στο τ2 λε1θερα
σματα.

Πραγματολογικά σχόλια
O, δ’ #Aθηναοι κ τς Σμου ρμ2μενοι: H Σ μος αποτελοσε πιστ σμμαχο των
Aθηναων και  ση για τις εξορμσεις του αθηναϊκο στλου.
κα@ π@ τ ν Xον κα@ τ ν BEφεσον ππλεον: H Xος και η mφεσος ταν σμμαχοι
των Σπαρτιατν και λειτουργοσαν ως  σεις του στλου τους.
κα@ στρατηγοCς πρς τος πρχουσι προσελοντο ... Kηφισ4δοτον: Oι δη υπ ρχοντες στρατηγο ταν ο Kνων, ο Aδεμαντος και ο Φιλοκλς.
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Λ0σανδρος (περ. 455-395 π.X.): Σπαρτι της πολιτικς, στρατηγς και νααρχος. Tο
408-407 π.X. στ λθηκε ως νααρχος του σπαρτιατικο στλου στην Iωνα. Eκε
ανπτυξε στενς επαφς με τον σατρ πη της Λυδας Kρο και κατ φερε να εξασφαλσει σημαντικ οικονομικ οθεια απ τους Πρσες. Mε τα χρματα που
συγκντρωσε ναυπγησε ισχυρ στλο, με τον οποο νκησε τον αθηναϊκ στο
Nτιο, κοντ στην mφεσο, το 407 π.X. Mετ τη συντρι του Σπαρτι τη ναυ ρχου Kαλλικρατδα το 406 π.X. στις Aργινοσες απ τους Aθηναους, ο Λσανδρος στ λθηκε και π λι στην Iωνα με απατηση των συμμ χων. Eπειδ μως η
σπαρτιατικ νομοθεσα απαγρευε στο διο πρσωπο να καταλ ει το αξωμα
του ναυ ρχου δο φορς, διορστηκε ως πιστολε1ς, δηλαδ αντινααρχος, στο
πλευρ του ναυ ρχου Αρ κου. O Λσανδρος απκλεισε τα στεν του Eλλησπντου, κατλαε τη Λ μψακο και τελικ κατστρεψε τον αθηναϊκ στλο στους
Aιγς ποταμος το 405 π.X. Στη συνχεια πολιρκησε την Aθνα και, αφο την
κυρεψε, επαλε στην πλη το καθεστς των Tρι κοντα τυρ ννων.
O Λσανδρος διακρθηκε για τις στρατηγικς του ικαντητες, τον δυναμικ και
αποφασιστικ χαρακτρα του και την προσλωσ του στα πατροπαρ δοτα θιμα της πατρδας του. tταν μως και υπρμετρα φιλδοξος και τομο χωρς ηθικος φραγμος. O διος πρσευε: «που δε φθ νει η λεοντ, εκε πρπει να
προσρ ψουμε την αλωπεκ», δηλαδ ταν η ανδρεα δεν αρκε για να επιτχουμε τον στχο μας, ττε πρπει να καταφγουμε στον δλο.
Σκοτθηκε σε μια μ χη κοντ στον Aλαρτο το 395 π.X. κατ τη δι ρκεια του
Kορινθιακο πολμου. O Λσανδρος υπρξε ο πρτος mλληνας που τιμθηκε
εν ζω ως ρωας.
ξ #A0δου: H &υδος ταν πλη της Mυσας στην ασιατικ ακτ του Eλλησπντου και στο στεντερο σημεο του. O κολπσκος της θεωρεται το καλτερο φυσικ λιμ νι των Στενν. Tο 480 π.X. ο Ξρξης χρησιμοποησε την &υδο ως αφετηρα της εκστρατεας του εναντον της Eλλ δας. Oι περσικς δυν μεις πρασαν
στην ευρωπαϊκ ακτ, αφο ο Ξρξης ζευξε με γφυρα απ πλοα τον Eλλσποντο. Aργτερα η &υδος γινε μλος της Aθηναϊκς συμμαχας, αλλ αποσκρτησε απ αυτ το 411 π.X. και γινε νασταθμος των Λακεδαιμονων.
παρπλει εHς Λμψακον: H Λ μψακος ιδρθηκε τον 6ο αι. π.X. στη M. Aσα απ
τους Φωκαες. Aνπτυξε ντονη εμπορικ δραστηριτητα και φημιζταν για τα
κρασι και τα νομσματ της. Tο 478-477 π.X. γινε μλος της Aθηναϊκς συμμαχας. Tο 405 π.X. την κατλαε ο Λσανδρος και παρμεινε υπ σπαρτιατικ διοκηση ως το 398 π.X.
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Θ2ραξ Λακεδαιμ4νιος: Σπαρτι της που συμμετεχε με τον Kαλλικρατδα στη διοκηση των σπαρτιατικν δυν μεων το 406 π.X. στον θαλ σσιο χρο της Mυτιλνης. tταν στενς συνεργ της του Λσανδρου και διορστηκε απ’ αυτν αρμοστς στη Σ μο. Eπειδ μως ρθηκε να κατχει χρματα, ανακλθηκε και θανατθηκε.
Προσαλ4ντες δG τ' π4λει α,ρο!σι κατ" κρτος: H Λ μψακος δχτηκε επθεση
απ δο μτωπα: απ τη θ λασσα με τον Λσανδρο και απ την ξηρ με τους
Aυδηνος, αρχηγς των οποων ταν ο Θραξ Λακεδαιμνιος.

Eρμηνευτικά – Iδεολογικά σχόλια
τ ν ασιλως κακς ποουν: Oι Aθηναοι λεηλατοσαν τις ιωνικς πλεις, οι οποες ελγχονταν απ τους Πρσες, επειδ η περσικ πολιτικ οηθοσε σταθερ
τους Σπαρτι τες εναντον της Aθνας (πρ. §18: 8 γ2ρ Aσ"α πολεμ"α α6τος
9ν). Iδιατερα ο σατρ πης της Λυδας Kρος πρσφερε σημαντικ οικονομικ
οθεια στους Σπαρτι τες για τη συγκρτηση αξιμαχου στλου και την υλοποηση του πολεμικο τους προγρ μματος.
κα@ παρεσκευζοντο πρς ναυμαχαν: Mε αναπτερωμνο το ηθικ μετ τη νκη στις
Aργινοσες το 406 π.X. οι Aθηναοι ετοιμ ζονται για μια να σγκρουση με τον
αντπαλο στλο. Προσδοκα τους εναι τι με μια να νκη θα επιτχουν την τελικ επικρ τησ τους εναντον των Σπαρτιατν, δνοντας τσι ευνοϊκ γι’ αυτος
τλος στη μακροχρνια διαμ χη τους με τη Σπ ρτη.
Λ0σανδρος δ’ κ τς FP4δου ... κα@ π@ τ"ς %φεστηκυας α6τν π4λεις: O Λσανδρος
φεγει απ τη Pδο και παραπλοντας τα παρ λια της Iωνας φθ νει στον Eλλσποντο. Mε την κνησ του αυτ θλει να εκπληρσει δο στχους: α. να εμποδσει την ξοδο απ τα Στεν των εμπορικν πλοων που μετφεραν σιτηρ στην
πολιορκημνη Aθνα (κοντας τον ανεφοδιασμ τους σε τρφιμα ασκε μεγαλτερη πεση στους δη εξασθενημνους Aθηναους), . να επανακτσει τις συμμαχικς πλεις που εχαν αποσκιρτσει απ την Πελοποννησιακ συμμαχα.
Λ0σανδρος δ’ ξ #A0δου παρπλει εHς Λμψακον σ0μμαχον ο8σαν #Aθηναων: O
Λσανδρος με τη οθεια των Aυδηνν και του αρχηγο τους Θρακα Λακεδαιμνιου καταλαμ νει τη Λ μψακο και τη λεηλατε. H κνησ του αυτ χει
ιδιατερη στρατηγικ σημασα, διτι: α. εξασφαλζει φθονα τρφιμα για τον
στρατ του, καθς η Λ μψακος ταν μια πλη πλοσια σε σιτηρ , κρασ και λ-
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λα αγαθ , και λνει τσι να σημαντικ πρλημα που θα δυσχραινε την υλοποηση των πολεμικν του στχων, . αφαιρε απ τους Aθηναους ναν ακμα
σμμαχο και ισχυροποιε ακμη περισστερο τη θση του στην περιοχ.
κα@ δι/ρπασαν ο, στρατιται: H αρπαγ και η λεηλασα ταν οι ασικο τρποι με
τους οποους τα εκστρατευτικ σματα στην αρχαιτητα εξασφ λιζαν τη συντρησ τους, καθς δεν εχαν ττε «σμα εφοδιασμο». mνας λλος τρπος
ταν να αγορ ζει κ θε στρατιτης τα τρφιμ του απ την τοπικ αγορ , τακτικ που εφ ρμοζαν οι Aθηναοι στη ρεια ακτ του Eλλησπντου. O τρπος
επισιτισμο των αντιπ λων ταν π ντως καθοριστικς για τις εξελξεις.

O Ξενοφώντας ως αφηγητής (στοιχεία τεχνικής)
O Ξενοφντας παρουσι ζει στο κεμενο τις ενργειες των Aθηναων και των Σπαρτιατν στα παρ λια της Iωνας πριν απ την τελικ τους αναμτρηση στους Aιγς
ποταμος. H αφγησ του χαρακτηρζεται απ ιδιατερη ζωντ νια και ακρεια,
καθς επιδικει να αποκτσει ο αναγνστης σαφ αντληψη του χρου στον
οποο κινονται οι δο αντπαλοι και των στχων που θλουν να υλοποισουν, αλλ και να κατανοσει ποιοι παρ γοντες καθρισαν την ττα της Aθνας και την
οριστικ επικρ τηση της Σπ ρτης.
H ζωντ νια στην αφγηση επιτυγχ νεται κυρως με τους εξς τρπους:
α. Eκτεταμνη χρ/ση των προθσεων: Στο κεμενο κυριαρχον οι εμπρθετοι
προσδιορισμο (π.χ. κ τς Σμου, π# τν X"ον κ. .) και τα σνθετα με προθσεις ρματα (π.χ. ππλεον, προσε"λοντο, κπλε κ. .) που δηλνουν κυρως τπο (κνηση απ τπο, κνηση σε τπο, εχθρικ κατεθυνση) και σκοπ και διασαφηνζουν τα πλασια δρ σης των αντιπ λων και τις προθσεις τους.
Xαρακτηριστικ παρ δειγμα της χρσης εμπρθετων προσδιορισμν αποτελε
η πρταση Λ1σανδρος δ’ κ τς P.δου ... κα# π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τν π.λεις:
μσα σε τρεις μλις γραμμς οι κινσεις του Λσανδρου προσδιορζονται ως
προς την αφετηρα (κ τς P.δου), την πορεα (παρ2 τν Iων"αν), την κατεθυνση (πρ'ς τ'ν Eλλ3σποντον) και τους σκοπος (πρ'ς τ'ν 4κπλουν – π# τ2ς
5φεστηκυ"ας α6τν π.λεις).
. Xρ/ση των συνδσμων δG – κα: K θε πρταση συνδεται με την προηγομεν
της με τον σνδεσμο δ7 που χει μεταατικ και χι αντιθετικ χρση και παρουσι ζει κ θε φορ να νο μα στη συνχεια του λγου. Eπσης το πολυσν-
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δετο σχμα με τη χρση του συνδσμου κα# κ νει πιο ζωηρ την αφγηση τονζοντας με μφαση τα λεγμενα (π.χ. O δ’ Aθηναοι ... κα# π# τν X"ον ... ππλεον κα# παρεσκευζοντο, κα# στρατηγο*ς ... προσε"λοντο – κα# οDνου κα# σ"του κα# τν >λλων πιτηδε"ων πλ3ρης).
γ. Eναλλαγ/ του χρ4νου των ρημτων: Aρχικ οι κινσεις των αντιπ λων δνονται
σε παρατατικ. (π.χ. 4πλεον, παρεσκευ-

IÛÙÔÚÈÎﬁ˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜: XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ‰ÈËÁ‹-

ζοντο), για να τονιστε ξαν η δι ρκεια

ÛÂÈ˜ ÁÂÁÔÓﬁÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıﬁÓÙÔ˜ Î·È ÛÂ ÂÈÁÚ·-

και το ερος τους, εν η κατ ληψη της

Ê¤˜ Î·È ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ·ﬁÚÈÛÙÔ. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›-

Λαμψ κου δνεται σε ιστορικ ενεσττα

Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ˙ˆËÚﬁÙËÙ· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎﬁ-

και αριστο (π.χ. α ροCσι, δι3ρπασαν),

ÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıﬁ-

προκειμνου να αποδοθε με ιδιατερη
ζωντ νια το γεγονς.

ÓÙÔ˜ ˆ˜ ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙ﬁÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÚﬁÓ, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
‰Ú·Ì·ÙÈÎﬁ˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜.

☞ ™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 2-5 ÙË˜ ÛÂÏ. 58 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. °È· ÙÈ˜
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ‚Ï¤Â ÛÂÏ. 130-131.

Συμπληρωματικές ασκήσεις*
1. Ποιες κιν3σεις κνουν οι δ1ο αντ"παλοι λ"γο πριν απ. την τελικ3 τους σ1γκρουση στους Αιγ.ς ποταμο1ς;
2. Με ποιο σχδιο ο Λ1σανδρος εισπλει στον Ελλ3σποντο;
3. Για ποιους λ.γους ο Λ1σανδρος κυριε1ει τη Λμψακο;
4. Να μεταφερθο1ν τα παρακτω ουσιαστικ του κειμνου στην "δια πτση στον
λλο αριθμ..
ασιλως

→

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

τ[ς πλεις

→ ................................

ναυμαχαν

→

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

τSQ πλει

→ ................................

στρατηγο@ς →

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

(κατ[) κρ τος → ................................

τLν Uκπλουν →

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

οC στρατι6ται → ................................

* Οι απαντσεις στις Συμπληρωματικς ασκ3σεις δνονται στο τλος του ιλου.
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5. τος πρχουσι, τ"ς %φεστηκυας, ο8σαν: Να αναγνωριστο1ν οι τ1ποι και να κλιθο1ν στο γνος και τον αριθμ. που ρ"σκονται.
6. Να συμπληρωθε" ο παρακτω π"νακας.

Ενικός αριθμός
Oν.
Γεν.

τQς πλρους χρας

Δοτ.
Aιτ.

πjν σ6μα

Kλητ.

Πληθυντικός αριθμός
Oν.

αC πλρεις χ6ραι

Γεν.

π ντων σωμ των

Δοτ.
Aιτ.
Kλητ.
7. κπλε, %ν/γοντο, δι/ρπασαν: Να γ"νει χρονικ3 αντικατσταση στους τ1πους.

Ενεστ.

Παρατ.

Μέλλ.

Αόρ.

Παρακ.

Υπερσ.

8. Στις παρακτω προτσεις του κειμνου να ρε"τε τα κατηγορο1μενα και να
προσδιορ"σετε το ε"δος τους καθς και τον .ρο στον οπο"ο αναφρονται.
α. καk στρατηγο@ς πρLς τοDς Rπ ρχουσι προσελοντο Μνανδρον, Τυδα, Κηφισδοτον.
. Α
/ νγοντο δl καk οC Α
/ θηναDοι ;κ τQς Χου πελ γιοι.
γ. W γ[ρ Α
/ σα πολεμα αdτοDς ]ν.
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9. Να αντιστοιχ"σετε τους εμπρ.θετους προσδιορισμο1ς της στ3λης Α με τη σωστ3
αναγνρισ3 τους που δ"νεται στη στ3λη Β.
Α

Β

α. ;κ τQς Σ μου

ñ

ñ 1. εμπρθ. προσδ. του σκοπο

. ;πk τZν Χον

ñ

ñ 2. εμπρθ. προσδ. της κνησης απ τπο

γ. πρLς ναυμαχαν

ñ

ñ 3. εμπρθ. προσδ. της κνησης σε τπο

δ. πρLς τLν ~Ελλσποντον ñ

ñ 4. εμπρθ. προσδ. της εχθρικς
κατεθυνσης

10. α. Να δσετε την ερμηνε"α των ρημτων πιπλω, κπλω, παραπλω.

. Να ρε"τε 5 ομ.ρριζες στη ν.ε. λξεις του ρ. πλω.
11. Να γρψετε τι σημα"νουν οι παρακτω φρσεις.
κακ6ς ποι6: .................................................................................
κατ[ κρ τος: ...............................................................................
;λεθερα σματα: ......................................................................
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Στην εξεταστ α λη της Αρχαας Ελληνικς Γλσσας και Γραμματεας της Α´ Λυκεου περιλαμνονται κεμενα απ:
α) Ξενοφντα, Ελληνικ, Βιλο Β´
) Θουκυδδου, Ιστοραι, Βιλο Γ´.
Για την εξ ταση του συγκεκριμ νου μαθματος δνεται στους μαθητ ς σε φωτοαντγραφο απσπασμα κειμ νου διδαγμ νου απ το πρωττυπο, 12-20 στχων,
με νοηματικ συνοχ.
Απ την Τρπεζα Θεμτων ζητεται απ τους μαθητ ς:
1) Να μεταφρσουν στη Ν α Ελληνικ Γλσσα να τμμα του οκτ ως δ κα (8 10) στχων (Μονδες 30).
2) Να απαντσουν σε μα (1) πραγματολογικ ερτηση που αναφ ρεται στο
γραμματειακ εδος του κειμ νου, στον συγγραφ α  στο ργο του (Μονδες
10).
3) Να απαντσουν επ του δοθ ντος κειμ νου σε μα (1) σημασιολογικ, ετυμολογικ  λεξιλογικ ερτηση που αναφ ρεται στην παραγωγ και τη σ νθεση
λ ξεων της Αρχαας Ελληνικς Γλσσας, σε ομρριζες λ ξεις, σε απλ ς  σ νθετες, στη σ νδεση λ ξεων της Αρχαας και της Ν ας Ελληνικς Γλσσας, στη
διατρηση  στην αλλαγ της σημασας τους, σε συννυμες και αντνυμες λ ξεις κ.λπ. Η ερτηση αυτ μπορε να αναλ εται σε δ ο (2) ισοδ ναμα αθμολογικς υποερωτματα (Μονδες 10).
Απ τον διδσκοντα ζητεται απ τους μαθητ ς να απαντσουν:
1) σε δ ο (2) ερμηνευτικ ς ερωτσεις που μπορε ν’ αναφ ρονται σε ιδ ες, σε
αξες, σε προλματα, στη στση, στο θος  στον χαρακτρα των προσπων,
στο ιστορικ, κοινωνικ  πολιτιστικ πλασιο της εποχς της συγγραφς του
ργου, στη δομ του κειμ νου, σε υφολογικ και αισθητικ θ ματα (Μονδες
20).
2) σε μα (1) ερτηση γραμματικς (Μονδες 10).
3) σε μα (1) ερτηση συντακτικο (Μονδες 10).
4) σε μα (1) ερμηνευτικ ερτηση επ του διδαγμ νου απ μετφραση κειμ νου
που δνεται στους μαθητ ς σε φωτοαντγραφο (Μονδες 10).
Παρακτω μπορετε να δετε ενδεικτικ να θ μα πως εναι αναρτημ νο στην
Τρπεζα Θεμτων, δηλαδ ακρις στη μορφ με την οποα θα τεθε στις εξετσεις:
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ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφ ντος Ελληνικ, 2, 1, 16-19
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο δ’ Α
 θηναοι κ τς Σμου ρμμενοι τ!ν "ασιλ#ως κακ%ς ποουν, κα' π' τ!ν Χον
κα' τ!ν +Εφεσον π#πλεον, κα' παρεσκευζοντο πρ/ς ναυμαχαν, κα' στρατηγο6ς πρ/ς
τος 7πρχουσι προσελοντο Μ#νανδρον, Τυδ#α, Κηφισ:δοτον. Λ=σανδρος δ’ κ τς
>Ρ:δου παρ@ τ!ν Ιωναν κπλε πρ/ς τ/ν >ΕλλAσποντον πρ:ς τε τ%ν πλοων τ/ν
Bκπλουν κα' π' τ@ς Cφεστηκυας αDτ%ν π:λεις. Α
 νAγοντο δE κα' ο Α
 θηναοι κ τς Χου πελγιοι· G γ@ρ Α
 σα πολεμα αDτος Hν. Λ=σανδρος δ’ ξ Α
 "=δου παρ#πλει εJς Λμψακον σ=μμαχον οLσαν Α
 θηναων· κα' ο Α
 "υδηνο' κα' ο Mλλοι παρσαν πεζN· Gγετο
δE Θραξ Λακεδαιμ:νιος. Προσ"αλ:ντες δE τN π:λει αροQσι κατ@ κρτος, κα' διAρπασαν ο στρατι%ται οLσαν πλουσαν κα' οRνου κα' στου κα' τ%ν Mλλων πιτηδεων πλAρη· τ@ δE λε=θερα σματα πντα Cφκε Λ=σανδρος.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστε το τμμα: Λ=σανδρος δ’ κ τς >Ρ:δου … πιτηδεων πλAρη.
Μονδες 30
2. Τι γνωρζετε για την καταγωγ (γ ννηση, οικογενειακ περιλλον), τη μρφωση
του Ξενοφντα και τις πολιτικ ς συνθκες της εποχς του;
Μονδες 10
3. α) !ρμ#μενοι, $π&πλεον, ναυμαχ*αν, πλο*ων, π/λεις: Να γρψετε απ μα ομρριζη λ ξη, απλ  σ νθετη, της αρχαας  της ν ας ελληνικς γλσσας για καθεμα
απ τις παραπνω λ ξεις του κειμ νου.
Μονδες 5
4) Να σχηματσετε απ τους παρακτω ρηματικο ς τ πους του κειμ νου να ομρριζο ουσιαστικ (απλ  σ νθετο) της αρχαας ελληνικς γλσσας, χρησιμοποιντας την κατληξη που σας δνεται:
ρηματικο* τ7ποι

α=ρο>σι

κατληξη

ομ/ρριζα ουσιαστικ

-ις

?γεAτο

-μSν

$πο*ουν

-τ!ς

προσ4αλ/ντες

-!

διBρπασαν

-!
Μονδες 5
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1 Πραγματολογικές ερωτήσεις (Ερώτηση 2 της Τράπεζας Θεμάτων)
Οι παρακτω πραγματολογικ&ς ερωτAσεις αντιστοιχο=ν στις ερωτAσεις με αριθμ: 2
στα ΚριτAρια της Τρπεζας Θεμτων. Παρατθενται /λες οι πραγματολογικ#ς ερωτAσεις της Τρπεζας Θεμτων. ΕπειδA :μως κθε ερτηση επαναλαμ"νεται σε
αρκετ κριτAρια, κρθηκε σκ:πιμο εδ να γραφτε μ:νο μα φορ. Κθε πραγματολογικA ερτηση "αθμολογεται με 10 μονδες. Οι απαντAσεις :λων των πραγματολογικν ερωτAσεων δνονται στη σελ. 543.

1.1 Τι γνωρζετε για την καταγωγ (γ ννηση,
οικογενειακ περιλλον), τη μρφωση
του Ξενοφντα και τις πολιτικ ς συνθκες της
εποχς του;
1.2 Ποιοι λγοι οδγησαν τον Ξενοφντα
στην εξορα;
1.3

Να κατατξετε τα ακλουθα ιογραφικ
στοιχεα του Ξενοφντα κατ χρονικ σει-

ρ:
α) Συμμετεχε ως μισθοφρος στο στρτευμα
του Κ ρου κατ του αδελφο του Αρταξ ρξη.
4) Μεγλωσε σε ε πορη οικογ νεια στο Δμο
Ερχις της Αττικς.
γ) Ακολο θησε το Σπαρτιτη ασιλι Αγησλαο στη μχη της Κορωνεας.
δ) Υπηρ τησε στο σμα των ιππ ων της πατρδας του, της Αθνας.
ε) Οδγησε τους @λληνες μισθοφρους (τους
Μυρους) απ τα θη της Ασας στην πατρδα
τους.

π.Χ.) και γιατ, πολ αργτερα (365 π.Χ.), ανακλεσαν αυτ την απφασ τους.
1.5 Να αναφ ρετε τα Ιστορικ ργα του Ξενοφντα και να δσετε περιληπτικ το περιεχμενο δ ο ργων αυτς της κατηγορας.
1.6 Ο Ξενοφν εχε τη φιλοδοξα να συνεχσει
το ργο του Θουκυδδη. Πσο επιτυχημ νη θεωρεται η προσπθει του;
1.7 Πς αναδεικν εται η πστη του Ξενοφντα σε υψηλ ς αξες;
1.8 Πς αξιολογθηκε το ργο του Ξενοφντα
στην Αλεξανδριν και στη Ρωμαϊκ εποχ;
1.9 Τι γνωρζετε για τη συμμετοχ του Ξενοφντα στην εκστρατεα του Κ ρου;
1.10 Ποιες ταν οι σχ σεις του Ξενοφντα με
την πλη της Σπρτης;

1.4 Να εξηγσετε γιατ οι Αθηναοι εξρισαν
τον Ξενοφντα απ την πατρδα του (394
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2-21

Σημασιολογικές, Ετυμολογικές και Λεξιλογικές ερωτήσεις (Ερώτηση 3 της Τράπεζας Θεμάτων)

Οι παρακτω σημασιολογικ&ς, ετυμολογικ&ς και λεξιλογικ&ς ερωτAσεις αντιστοιχο=ν
στις ερωτAσεις με αριθμ: 3 στα ΚριτAρια της Τρπεζας Θεμτων. Εδ παρατθενται
/λες οι ερωτAσεις της Τρπεζας Θεμτων. ΕπειδA :μως μερικ#ς ερωτAσεις επαναλαμ"νονται σε διφορα κριτAρια, κρθηκε σκ:πιμο αυτ#ς οι ερωτAσεις να γραφτο=ν μ:νο μα φορ. Κθε σημασιολογικA, ετυμολογικA και λεξιλογικA ερτηση "αθμολογεται με 5 μονδες. Οι απαντAσεις :λων αυτν των ερωτAσεων δνονται στη σελ. 547.

Ξενοφ ντος Ελληνικ, 2, 1, 16-19
("λ. σελ. 20 του "οηθAματος)
2.1 !ρμ#μενοι, $π&πλεον, ναυμαχ*αν, πλο*ων,
π/λεις: Να γρψετε μα ομρριζη λ ξη,
απλ  σ νθετη, της αρχαας  της ν ας ελληνικς γλσσας για καθεμα απ τις παραπνω
λ ξεις.
2.2 Να σχηματσετε απ τους παρακτω ρηματικο ς τ πους να ομρριζο ουσιαστικ
(απλ  σ νθετο) της αρχαας ελληνικς γλσσας, χρησιμοποιντας την κατληξη που σας
δνεται.
Ρηματικο*
τ7ποι

Κατληξη

αGροHσι

-ις

IγεJτο

-μKν

Lποουν

-τMς

προσαλντες

-M

διρπασαν

-M
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2.3 ποιητBς, πο*ησις, πο*ημα, παιδαγωγ/ς,
λογαχ/ς: Να κατατξετε τις παραπνω
ετυμολογικ συγγενες προς τα ρματα $πο*ουν και CνBγοντο λ ξεις της αρχαας ελληνικς
γλσσας στην κατλληλη στλη, ανλογα με
το τι σημανει καθεμα.
Εν&ργεια
B κατσταση

Πρ/σωπο
που ενεργε*

Αποτ&λεσμα
εν&ργειας

Ομ/ρριζα
ουσιαστικ
2.4 4ασιλε7ς, ναυμαχ*α, στρατηγ/ς, σ7μμαχος, κρτος: Να γρψετε να ομρριζο ρμα της αρχαας ελληνικς γλσσας για καθεμα απ τις παραπνω λ ξεις.
2.5 αναγωγB, διασκευB, παρουσ*α, 4λBμα,
αρπακτικ/ς: Να συνδ σετε τις παραπνω

ΞενοφOντος PΕλληνικ, 2, 1, 16-19
λ ξεις με τις λ ξεις του κειμ νου με τις οποες
χουν ετυμολογικ συγγ νεια.
2.6 Cνγομαι, πρειμι, προσ4λλω, διαρπζω, Cφ*ημι: Να αναλ σετε τις παραπνω
σ νθετες λ ξεις στα συνθετικ τους.
2.7 Να συνδ σετε κθε λ ξη της Α´ στλης με
τη σημασα της στη Β´ στλη. (Δ ο στοιχεα της Β´ στλης περισσε ουν.)
Α´ ΣΤΗΛΗ

Β´ ΣΤΗΛΗ

1. προσαιροHμαι

α) αποστατ

2. Qφσταμαι

) πλ ω κατ μκος των
ακτν

3. παραπλ ω

γ) ανογομαι στην ανοιχτ θλασσα

4. Qνγομαι

δ) εφδια

5. Lπιτδεια

ε) εκλ γω επιπλ ον
στ) κνω αγωγ
ζ) υπομ νω

2.9 Να σχηματσετε απ τις παρακτω λ ξεις
παργωγα επθετα της αρχαας ελληνικς
γλσσας, χρησιμοποιντας την κατληξη που
σας δνεται.
Λ&ξεις

Κατληξη Παργωγο επ*θετο

ασιλεUς

-ειος

PΡδος

-ιος

σ μμαχος

-ικRς

Vλλος

-οJος

στρατηγRς

-ικRς

2.10 Να γρψετε να ομρριζο ουσιαστικ
και επθετο (απλ  σ νθετο) της αρχαας  της ν ας ελληνικς γλσσας για καθεμι
απ τις παρακτω λ ξεις.
Λ&ξεις

Oυσιαστικ

Eπ*θετα

IγεJτο
Lποουν
αGροHσι

2.8 Να συνδ σετε κθε λ ξη της Α´ στλης με
την αντνυμ της στη Β´ στλη. (Δ ο λ ξεις της Β´ στλης περισσε ουν.)
Α´ ΣΤΗΛΗ

Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ ω

α) φλιος

2. IγοHμαι

) π νης

3. πολ μιος

γ) κενRς

4. πλο σιος

δ) εSσπλ ω

5. πλρης

ε) Tπομαι
στ) πληρO

Qφεστηκυας
πλεις
2.11 Να συμπληρσετε τα κεν των παρακτω
προτσεων της ν ας ελληνικς γλσσας
με τ πους του ρ. πλ&ω (απλο ς  σ νθετους).
Οι Αθηναοι ..................... εναντον της Εφ σου,
εν ο στλος των Λακεδαιμονων .....................
..................... απ τη Ρδο, .................................
......... τις ακτ ς της Ιωνας, ..................... στον
Ελλσποντο και .......................................... στη
Λμψακο.

ζ) πολUς
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2.12 CνBγοντο, ?γεAτο, α=ρο>σι, κρτος, πλBρη: Να γρψετε μα ομρριζη λ ξη, απλ  σ νθετη, της αρχαας  της ν ας ελληνικς γλσσας για καθεμα απ τις παραπνω
λ ξεις.
2.13 Να συνδ σετε κθε λ ξη της Α´ στλης με
τη συννυμ της στη Β´ στλη. (Δ ο λ ξεις της Β´ στλης περισσε ουν.)
Α´ ΣΤΗΛΗ

Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ ω

α) Lφδια

2. IγοHμαι

) κυριε ω

3. Lπιτδεια

γ) Lναντος

4. αGρO

δ) Qποπλ ω

5. πολ μιος

ε) Vρχω
στ) αZρω
ζ) διηγοHμαι

2.15 Να συνδ σετε τις λ ξεις της Α´ στλης με
τη λ ξη της Β´ στλης με την οποα χουν
ετυμολογικ συγγ νεια. (Δ ο λ ξεις της Α´ στλης περισσε ουν.)
Α´ ΣΤΗΛΗ

1. ορμνη
2. χειραφ τηση

Α´ ΣΤΗΛΗ

Β´ ΣΤΗΛΗ

1. ποημα

α) εν ργεια  κατσταση

2. [ρμημα

) ργανο  μ σο εν ργειας

3. ποιητMς

γ) τπος

4. ποησις

δ) αποτ λεσμα εν ργειας

5. Wρμητριον

ε) πρσωπο που ενεργε
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α) Wρμμενοι

3. αφ λεια
4. αφορμ
5. αφετηρα

) QφXκε

6. ορμητικς
7. ορμσκος

2.16 Να συνδ σετε κθε λ ξη της Α´ στλης με
τη σημασα της στη B´ στλη. (Δ ο στοιχεα της Β´ στλης περισσε ουν.)
Α´ ΣΤΗΛΗ

2.14 Να αντιστοιχσετε τα ομρριζα προς τις
λ ξεις !ρμ#μενοι και $πο*ουν (Α´ στλη)
ουσιαστικ: πο*ημα, Gρμημα, ποιητBς, πο*ησις,
!ρμητBριον με την κατηγορα στην οποα ανκουν (Β´ στλη.) (Μα κατηγορα περισσε ει.)

Β´ ΣΤΗΛΗ

Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ ω

α) φτνω με πλοο
στο λιμνι

2. προσαιροHμαι

) ετοιμζομαι

3. παρασκευζομαι

γ) προσεταιρζομαι

4. WρμOμαι

δ) εξορμ απ

5. Qνγομαι

ε) φε γω με το πλοο
στ) εκλ γω επιπλ ον
ζ) γανω στην ανοιχτ θλασσα

2.17 $πιπλ&ω, παρασκευζομαι, στρατηγ/ς,
προσαιρο>μαι, Cφ*σταμαι: Να αναλ σετε τις παραπνω σ νθετες λ ξεις στα συνθετικ
τους.

