
Π Ρ ΟΛ Ο Γ Ο Σ

Τα �Ελληνικ	 τ�υ �εν�φ�ντα αναφ�ρ�νται στα γεγ�ν�τα π�υ διαδραματ�στη-

καν στ�ν ελλαδικ� ��ρ� απ� τ� 411 π.�. ως τη μ��η της Μαντ�νειας τ� 362 π.�.

Πρ�κειται για �να ιδια�τερα σημαντικ� �ργ�, καθ�ς απ�τελε� τη σπ�υδαι�τερη

πηγ! για την ταραγμ�νη αυτ! περ��δ� (4�ς αι. π.�.), αλλ� και �να κε�μεν� π�υ

με τη "ωντ�νια, την παραστατικ�τητα και την ακρ�#εια της αφ!γησης πρ�καλε�

α#�αστα τ� ενδιαφ�ρ�ν τ�υ αναγν�στη.

Τ� σ��λικ� #ι#λ�� περιλαμ#�νει κυρ�ως κεφ�λαια απ� τ� δε$τερ� #ι#λ�� των

�Ελληνικ
ν, στα �π��α καταγρ�φ�νται γεγ�ν�τα �πως η !ττα της Αθ!νας στ�υς

Αιγ�ς π�ταμ�$ς, η π�λι�ρκ�α και η παρ�δ�ση της Αθ!νας στη Σπ�ρτη, η κατ�-

ληψη της ε*�υσ�ας απ� τ�υς Τρι�κ�ντα και τα εγκλ!ματα π�υ δι�πρα*αν μ��ρι

την απ�κατ�σταση της δημ�κρατ�ας.

Τ� παρ�ν #�!θημα φιλ�δ�*ε� να συμ#�λει στην πρ�σπ�θεια των μαθητ�ν να

καταν�!σ�υν τα ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα π�υ περιγρ�φ�νται με εν�ργεια απ� τ�ν �ε-

ν�φ�ντα αλλ� και να γνωρ�σ�υν και να εκτιμ!σ�υν �ναν απ� τ�υς σπ�υδαι�τε-

ρ�υς ιστ�ρικ�$ς της αρ�αι�τητας. 

Σε κ�θε εν�τητα περιλαμ#�νεται πιστ! μετ�φραση τ�υ κειμ�ν�υ, πλ!ρης

γραμματικ�συντακτικ! και λε*ιλ�γικ! αν�λυση, καθ�ς και π�ικ�λα ερμηνευτι-

κ�, πραγματ�λ�γικ� και αισθητικ� σ��λια. Επ�σης,  δ�ν�νται απαντ�σεις σε �λες

τις ερωτ�σεις τ�υ σ��λικ�� �ι�λ��υ, καθ�ς και συμπληρωματικ�ς ασκ�σεις για

την καλ$τερη εμπ�δωση της $λης και την περαιτ�ρω ε*�σκηση τ�υ μαθητ! (�ι

απαντ!σεις των συμπληρωματικ�ν ασκ!σεων δ�ν�νται στ� τ�λ�ς τ�υ #ι#λ��υ).

Τ�λ�ς, περιλαμ��ν�νται �λα τα θ�ματα της Τρ�πε�ας Θεμ�των και �ι απαντ�-

σεις τ�υς.

Δ�μητρα Καλα�ρ�υ�ι�τ�υ
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Bιβλίο 2 Kεφάλαιο 1. §§16-32

Στ� απ�σπασμα αυτ� απ� τ� Kεφ�λαι� 1 τ�υ B′ �ι�λ��υ των �Eλληνικ�ν �

�εν�φ�ν παρ�υσι��ει �να σημαντικ� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς: τη ναυμα��α

στ�υς Aιγ�ς π�ταμ��ς τ� 405 π.X., π�υ �λη�ε με την �ττα και την κατα-

στρ�φ� τ�υ αθηναϊκ�� στ�λ�υ. Mετ� τη μ��η αυτ� �υσιαστικ� τελει�νει �

Πελ�π�ννησιακ�ς π�λεμ�ς. O ιστ�ρικ�ς καθ�ρ��ει με ακρ��εια τ�ν ��ρ�

και τ�ν �ρ�ν� τ�υ γεγ�ν�τ�ς καθ�ς και τα α�τια π�υ τ� πρ�κ�λεσαν, πρ�-

κειμ�ν�υ � αναγν�στης να καταν��σει σε ��θ�ς τις συνθ�κες κ�τω απ� τις

�π��ες συντελ�στηκε η καταστρ�φ� τ�υ αθηναϊκ�� στ�λ�υ. Σ’ αυτ� ��η-

θ��ν: α. �ι επιρρηματικ�� πρ�σδι�ρισμ��, κυρ�ως �ι εμπρ�θετ�ι, �. τ� ανε-

πτυγμ�ν� σ�στημα των δευτερευ�υσ�ν πρ�τ�σεων και των μετ���ν και γ.

τ� λε�ιλ�γι�. 

H αφ�γηση μ�ιρ��εται ε��σ�υ αν�μεσα στ�υς δ�� πρωταγωνιστ�ς, τ�υς

Aθηνα��υς και τ�υς Λακεδαιμ�ν��υς. Kυρ�αρ�η ωστ�σ� πρ�σωπικ�τητα

ε�ναι � Λ�σανδρ�ς.



Oι αντίπαλοι στόλοι εισπλέουν στον Eλλήσποντο –
H κατάληψη της Λαμψάκου

Kείμενο

Λεξιλόγιο
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O	 δ’ �Aθηνα��ι �κ τ�ς Σ�μ�υ �ρμ�μεν�ι τ�ν �ασιλ�ως κακ�ς �π�"�υν,

κα# �π# τ�ν X"�ν κα# τ�ν $Eφεσ�ν �π�πλε�ν, κα# παρεσκευ�&�ντ� πρ'ς

ναυμα("αν, κα# στρατηγ�*ς πρ'ς τ��ς +π�ρ(�υσι πρ�σε"λ�ντ� M�ναν-

δρ�ν, Tυδ�α, Kηφισ.δ�τ�ν. Λ1σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς �P.δ�υ παρ2 τ�ν �Iω-

ν"αν �κπλε� πρ'ς τ'ν �Eλλ3σπ�ντ�ν πρ.ς τε τ�ν πλ�"ων τ'ν 4κπλ�υν

κα# �π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τ�ν π.λεις. �Aν3γ�ντ� δ7 κα# �	 �Aθηνα��ι

�κ τ�ς X"�υ πελ�γι�ι· 8 γ2ρ �Aσ"α π�λεμ"α α6τ��ς 9ν. Λ1σανδρ�ς δ’ �:

�A�1δ�υ παρ�πλει ε;ς Λ�μψακ�ν σ1μμα(�ν �=σαν �Aθηνα"ων· κα# �	

�A�υδην�# κα# �	 >λλ�ι παρ�σαν πε&?�· 8γε�τ� δ7 Θ�ρα: � Λακεδαιμ.-

νι�ς. Πρ�σ�αλ.ντες δ7 τ?� π.λει α	ρ�Cσι κατ2 κρ�τ�ς, κα# δι3ρπασαν

�	 στρατι�ται �=σαν πλ�υσ"αν κα# �Dν�υ κα# σ"τ�υ κα# τ�ν >λλων �πι-

τηδε"ων πλ3ρη· τ2 δ7 �λε1θερα σ�ματα π�ντα 5φ�κε Λ1σανδρ�ς.

Eνότητα 1 – B1, 16-19

�ρμ�μαι �κ + γεν.: ε��ρμ� απ�..., ��ω ως �ρ-

μητ�ρι�.

τν �ασιλ�ως (γ�ν) κακ�ς �π���υν: λεηλα-

τ��σαν τη ��ρα τ�υ �ασιλι� (της Περ-

σ�ας).

�πιπλ�ω: πλ�ω εναντ��ν κ�π�ι�υ.

παρασκευ���μαι: ετ�ιμ���μαι.

πρ�ς τ��ς �π�ρ��υσι (στρατηγ��ς): εκτ�ς

απ� τ�υς υπ�ρ��ντες, εκτ�ς απ� αυτ��ς

π�υ υπ�ρ�αν.

πρ�σαιρ�!μα� τινα: εκλ�γω επιπλ��ν (επ�-

σης) κ�π�ι�ν.

παρ" τν #Iων�αν: παραπλ��ντας τα παρ�-

λια της Iων�ας.

�κπλ�ω: απ�πλ�ω, ανα�ωρ� – � $κπλ�υς:

απ�πλ�υς, ανα��ρηση.

%φ�σταμα� τιν�ς: απ�στατ� απ� κ�π�ι�ν.

%ν�γ�μαι: �γα�νω απ� τ� λιμ�νι στην αν�ι-

�τ� θ�λασσα.

16

17

18

19



Kείμενο – Mετάφραση
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B1, 16-19

πελ�γι�ς: αυτ�ς π�υ �ρ�σκεται στ� π�λαγ�ς,

στα αν�ι�τ�.

π�λ�μι�ς: ε�θρικ�ς.

παραπλ�ω: πλ�ω κατ� μ�κ�ς των ακτ�ν, της

παραλ�ας.

π�ρειμι (< παρ2 + ε;μ#) πε�'�: ακ�λ�υθ� δι�

�ηρ�ς, απ� τη στερι�.

*γ�!μα� τιν�ς: ε�μαι αρ�ηγ�ς κ�π�ι�υ.

πρ�σ��λλω τιν�: επιτ�θεμαι σε κ�π�ι�ν.

α,ρ� κατ" κρ�τ�ς: κυριε�ω με �φ�δ�.

διαρπ��ω: λεηλατ�.

τ" �πιτ/δεια: τρ�φιμα, εφ�δια.

τ" �λε0θερα σ2ματα: �ι ελε�θερ�ι, �ι π�λ�τες.

%φ�ημ� τινα: αφ�νω κ�π�ι�ν ελε�θερ�.

O	 δ’ �Aθηνα��ι �ρμ�μεν�ι �κ τ�ς Σ�μ�υ

κακ�ς �π�"�υν τ�ν �ασιλ�ως (γ�ν),

κα# �π�πλε�ν �π# τ�ν X"�ν κα# τ�ν 

$Εφεσ�ν,

κα# παρεσκευ�&�ντ� πρ'ς ναυμα("αν,

κα# πρ'ς τ��ς +π�ρ(�υσι πρ�σε"λ�ντ�

στρατηγ�*ς M�νανδρ�ν, Tυδ�α,

Kηφισ.δ�τ�ν.

Λ1σανδρ�ς δ’ �κπλε� �κ τ�ς �P.δ�υ παρ2

τ�ν �Iων"αν πρ'ς τ'ν �Eλλ3σπ�ντ�ν

πρ.ς τε τ'ν 4κπλ�υν τ�ν πλ�"ων

κα# �π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τ�ν π.λεις.

Kα# �	 �Aθηνα��ι 5ν3γ�ντ� δ7 �κ τ�ς X"�υ 

πελ�γι�ι·

8 γ2ρ �Aσ"α 9ν π�λεμ"α α6τ��ς.

Λ1σανδρ�ς δ’ �: �A�1δ�υ παρ�πλει ε;ς

Λ�μψακ�ν �=σαν σ1μμα(�ν �Aθηνα"ων·

κα# �	 �A�υδην�# κα# �	 >λλ�ι παρ�σαν 

πε&?�·

8γε�τ� δ7 Θ�ρα: Λακεδαιμ.νι�ς.

Oι Aθηναίοι έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο λεηλα-

τούσαν τη χώρα του βασιλιά

και έπλεαν εναντίον της Xίου και της Eφέσου

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 ακολουθού-

σαν από τη στεριά·

και αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος.



Nοηματικοί άξονες του κειμένου

ñ Π�λεμικ�ς επι�ειρ�σεις εναντ��ν ε�θρικ�ν π�λεων (O	 δ’ �Aθηνα��ι ... τ�ν

$Eφεσ�ν �π�πλε�ν).

ñ Πρ�ετ�ιμασ�α για ναυμα��α (κα# παρεσκευ�&�ντ� πρ'ς ναυμα("αν).

ñ Eκλ�γ� τρι�ν επιπλ��ν στρατηγ�ν (κα# στρατηγ�*ς ... Kηφισ.δ�τ�ν).

ñ Πλε�ση πρ�ς Eλλ�σπ�ντ� (�Aν3γ�ντ� δ7 ... πελ�γι�ι).

ñ &φι�η στ�ν Eλλ�σπ�ντ� (Λ1σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς �P.δ�υ ... πρ'ς τ'ν �Eλλ3-

σπ�ντ�ν).

ñ Yλ�π��ηση διπλ�� στ���υ Aπ�κ�π� τ�υ ανεφ�διασμ�� της Aθ�-

νας (πρ.ς τε τ�ν πλ�"ων τ'ν 4κπλ�υν).

Eπαν�κτηση συμμ��ων (κα# �π# τ2ς 5φε-

στηκυ"ας α6τ�ν π.λεις).

ñ Kατε�θυνση στη Λ�μψακ� – E�ασφ�λιση ���θειας A�υδην�ν (Λ1σαν-

δρ�ς δ’ �: �A�1δ�υ ... Θ�ρα: Λακεδαιμ.νι�ς).

ñ &λωση της Λαμψ�κ�υ (Πρ�σ�αλ.ντες δ7 ... 5φ�κε Λ1σανδρ�ς).

Στ���ι Eφ�διασμ�ς στρατιωτ�ν.

Mετατρ�π� της π�λης σε ��ση τ�υ στρατ�� τ�υ.

Eν�ργειες και τακτικ/ τ�υ Λ0σανδρ�υ

Eν�ργειες και τακτικ/ των Aθηνα�ων

22

Πρ�σ�αλ.ντες δ7 τ?� π.λει α	ρ�Cσι κατ2 

κρ�τ�ς,

κα# �	 στρατι�ται δι3ρπασαν �=σαν

πλ�υσ"αν κα# πλ3ρη �Dν�υ κα# σ"τ�υ 

κα# τ�ν >λλων �πιτηδε"ων·

Λ1σανδρ�ς δ7 5φ�κε π�ντα τ2 �λε1θερα 

σ�ματα.

Kαι αφού επιτέθηκαν στην πόλη, την κυρίεψαν με 

έφοδο

και οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν, καθώς ήταν

πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια·

ο Λύσανδρος όμως άφησε ελεύθερους όλους τους 

πολίτες.



Περιληπτική απόδοση του κειμένου

Στ� κε�μεν� περιγρ�φ�νται �ι κιν�σεις των αντ�παλων στ�λων πριν απ� την τελικ�

σ�γκρ�υση στ�υς Aιγ�ς π�ταμ��ς. Oι Aθηνα��ι λεηλατ��ν τις ε�θρικ�ς π�λεις της

Iων�ας και πρ�ετ�ιμ���νται για ναυμα��α. O Λ�σανδρ�ς απ� την πλευρ� τ�υ απ�

τη P�δ� φθ�νει στ�ν Eλλ�σπ�ντ�, πρ�κειμ�ν�υ να κ�ψει τ�ν ανεφ�διασμ� της

Aθ�νας και να επανακτ�σει τ�υς συμμ���υς π�υ ε��αν απ�σκιρτ�σει. Παρ�λληλα

και �ι Aθηνα��ι εισπλ��υν στ�ν Eλλ�σπ�ντ�. Eντωμετα�� � Λ�σανδρ�ς με τη ���-

θεια των A�υδην�ν κυριε�ει τη Λ�μψακ� ε�ασφαλ���ντας τρ�φιμα για τ�ν στρατ�

τ�υ και μια ν�α ��ση για τις επι�ειρ�σεις τ�υ.

Γραμματικά – Λεξιλογικά σχόλια

�, #Aθηνα��ι: �ν�μ. πληθ., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. �′ κλ�σης � �Aθηνα��ς, τ�* /Aθηνα��υ.

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: μ�ν�σ�λλα�η κ�ρια πρ�θεση π�υ συντ�σσεται π�ντα με γενικ�. 2ταν τ�θεται

πριν απ� λ��η π�υ αρ���ει απ� φων�εν, τ� κ τρ�πεται σε :, π.�. �: α6τ�ν.

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‹ ‹ ‰ÔÙÈ-

Î‹, ‰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›, ÌÂ-

Ù¿, ·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·ÙÈ-

Î‹. ø˜ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÔÌÔÙÈÎ¿ ÌfiÚÈ· Óc Î·È Ìa +

·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹.

�ρμ2μεν�ι: μτ�. ενεστ., γ�ν. αρσ., πτ�σ. �ν�μ. πληθ., μ�σης φ. τ�υ ρ. �ρμ��μαι
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-�μαι (= ε��ρμ�, �εκιν�). Παρ�γεται απ� τη λ��η �ρμ3. T� �ρμ�ω -� δεν πρ�-

πει να συγ��εται με τ� �ρμ�ω -� (< Jρμ�ς), π�υ σημα�νει «�ρ�σκ�μαι σε �ρμ�,

αρ��ω, πρ�σ�ρμ���μαι».

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: 3ρμ6μαι, 7ρμ�μην, 3ρμ�σ�μαι, 3ρμηθ�σ�μαι (παθ. μ�λλ.),

7ρμησ�μην, 7ρμ�θην (παθ. α�ρ.), 8ρμημαι, 7ρμ�μην.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: �ρμ�, �ρμητικ�ς, �ρμητ�ρι�, παρ�ρμηση, παρ�ρμητικ�ς,

ε��ρμηση, αφ�ρμ�.

�ασιλ�ως: γεν. εν., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης � �ασιλε1ς, τ�* �ασιλ�ως. Aν�κει στα

φωνηεντ�ληκτα καταληκτικ� μ�ν�θεμα σε -ε*ς (γεν. -�ως) και κλ�νεται ως ε��ς:

κακ�ς: επ�ρρ. θετικ�� �αθμ�� τ�υ επιθ. κακ.ς, -3, -.ν. Oι τρεις �αθμ�� τ�υ επιρ-

ρ�ματ�ς ε�ναι: Θετικ�ς: κακ�ς – Συγκριτικ�ς: κ�κι�ν/(ε�ρ�ν – Yπερθετικ�ς:

(ε"ριστα.

�π���υν: γ′ πληθ. �ριστ. παρατ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. π�ι�ω -� (= κ�νω)· κακ�ς π�ι�

τ�ν γ�ν = λεηλατ�.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: π�ι6, ;π���υν, π�ι�σω, ;π��ησα, πεπ��ηκα, ;πεπ�ι�κειν.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: π��ημα, π��ηση, π�ιητ�ς, π�ιητικ�ς, παραπ��ηση, μεταπ��-

ηση, περιπ��ηση, εκπ��ηση, πρ�σπ��ηση, πρ�σπ�ιητ�ς, �ειρ�π��ητ�ς κ.�.

�π�πλε�ν: γ′ πληθ. �ριστ. παρατ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. �πιπλ�ω < �π# + πλ�ω (πλ�ω ενα-

ντ��ν κ�π�ι�υ).

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: ;πιπλ�ω, ;π�πλε�ν, ;πιπλε�σ�μαι/;πιπλευσ�*μαι, ;π�πλευσα,

;πιπ�πλευκα, ;πεπεπλε�κειν.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: πλ���, πλ�υς, δι�πλ�υς, παρ�πλ�υς, πλε�ση, πλωτ�ς, πλ�η-

γ�ς, πλ��αρ��ς, πλ�ι�κτ�της, ναυσιπλ�?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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Oν. 3 �ασιλε@ς �C �ασιλεDς

Γεν. τ�* �ασιλ�ως τ6ν �ασιλ�ων

Δ�τ. τJJ6 �ασιλεD τ�Dς �ασιλε*σι(ν)

Aιτ. τLν �ασιλ�α τ�@ς �ασιλ�ας

Kλητ. (N) �ασιλε* (N) �ασιλεDς



Παρ�δειγμα κλ�σης

παρεσκευ���ντ�: γ′ πληθ. �ριστ. παρατ., μ�σης φ. τ�υ ρ. παρασκευ�&�μαι (= ετ�ι-

μ���μαι, πρ�ετ�ιμ���μαι). E�ναι παρασ�νθετ�, καθ�ς παρ�γεται απ� τ� �υ-

σιαστικ� παρασκευ� < παρ2 + σκευ� (< σκεC�ς).

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: παρασκευ���μαι, παρεσκευα��μην, παρασκευ�σ�μαι, παρα-

σκευασθ�σ�μαι (παθ. μ�λλ.), παρεσκευασ�μην, παρεσκευ�σθην (παθ. α�ρ.),

παρεσκε�ασμαι, παρεσκευ�σμην.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: παρασκευαστ�ς, παρασκευαστικ�ς, παρασκε�ασμα, σκε�-

�ς, συσκευασ�α, ανασκευ��ω, κατασκευ��ω, κατασκευ�, απ�σκευ�, επισκευ�-

�ω, επισκευ� κ.�.

ναυμα��αν: αιτ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ �υσ. α′ κλ�σης 8 ναυμα("α, τQς ναυμα��ας.

στρατηγ�0ς: αιτ. πληθ., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. �′ κλ�σης � στρατηγ.ς, τ�* στρατηγ�*.

τ��ς �π�ρ��υσι: μτ�. ενεστ., γ�ν. αρσ., πτ�σ. δ�τ. πληθ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. +π�ρ(ω <

+π' + >ρ(ω.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: Rπ�ρ�ω, RπQρ��ν, Rπ�ρ�ω, RπQρ�α, RπQρ�α.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: �παρ�η, υπαρκτ�ς, υπαρκτικ�ς, αν�παρκτ�ς, αρ��, απαρ-

��, αρ�α��ς, αρ�ε��, αρ�ικ�ς, να�αρ��ς, �παρ��ς, γυμνασι�ρ�ης, �ρ��ντας,

�ναρ��ς, αναρ��α, �ναρ�η, εναρκτ�ρι�ς, αρ�ιτ�κτ�νας, αρ�ιφ�λακας κ.�.

πρ�σε�λ�ντ�: γ′ πληθ. �ριστ. α�ρ. �′, μ�σης φ. τ�υ ρ. πρ�σαιρ��μαι -�Cμαι < πρ'ς +

α	ρ�Cμαι (= εκλ�γω επιπλ��ν).

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: πρ�σαιρ�*μαι, πρ�σSηρ��μην, πρ�σαιρ�σ�μαι, πρ�σαιρεθ�-

σ�μαι (παθ. μ�λλ.), πρ�σειλ�μην (α�ρ. �′), πρ�σSηρ�θην (παθ. α�ρ.), πρ�σS�ρη-

μαι, πρ�σSηρ�μην.
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Ενεστώτας Παρατατικός

Oριστ. Yπ�τ. Eυκτ. Πρ�στ.

πλ�ω πλ�ω πλ��ιμι – Uπλε�ν

πλεDς πλ�Sης πλ��ις πλεD Uπλεις

πλεD πλ�Sη πλ��ι πλε�τω Uπλει

πλ��μεν πλ�ωμεν πλ��ιμεν – ;πλ��μεν

πλεDτε πλ�ητε πλ��ιτε πλεDτε ;πλεDτε

πλ��υσι(ν) πλ�ωσι(ν) πλ��ιεν πλε�ντων � Uπλε�ν

πλε�τωσαν

Aπαρ�μφ.: πλεDν Mετ��/: πλ�ων, πλ��υσα, πλ��ν



Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: α�ρεση, ανα�ρεση, αφα�ρεση, δια�ρεση, καθα�ρεση, πρ�α�-

ρεση, συνα�ρεση, διαιρ�της, αιρετ�ς, αναφα�ρετ�ς, αυθα�ρετ�ς, ε�α�ρετ�ς, αι-

ρετικ�ς, αφηρημ�δα, αρ�αιρεσ�α κ.�.

Tυδ�α: αιτ. εν., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης � Tυδε1ς, τ�* Tυδ�ως. Kλ�νεται �πως �

�ασιλε*ς (�λ. πι� π�νω).

�κπλε�: γ′ εν. �ριστ. ενεστ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. �κπλ�ω (= απ�πλ�ω, ανα�ωρ�). Για αρ-

�ικ��ς �ρ�ν�υς και �μ�ρρι�α �λ. πι� π�νω τ� �π�πλε�ν.

τ�ν πλ��ων: γεν. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ �υσ. �′ κλ�σης τ' πλ���ν, τ�* πλ���υ.

τ�ν $κπλ�υν: αιτ. εν., γ�ν. αρσ. τ�υ συνηρημ�ν�υ �υσ. �′ κλ�σης � 4κπλ�υς, τ�*

Uκπλ�υ (= η ανα��ρηση).

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˘ÓËÚË-

Ì¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, .¯. öÎÏÔÔ˜ → öÎÏÔ˘˜, ÏfiÔ˜ → ÏÔÜ˜, çÛÙ¤ÔÓ → çÛÙÔÜÓ.

Παρ�δειγμα κλ�σης

– Kατ� τ� 4κπλ�υς κλ�ν�νται τα: � 5π.πλ�υς, � περ"πλ�υς, � 4κρ�υς (= εκρ��),

� (ειμ�ρρ�υς, 8 πρ.(�υς (= λαγ�νι) κ.�.

– Kατ� τ� πλ�Cς κλ�ν�νται τα: � θρ�Cς (= θ�ρυ��ς), � ν�Cς, � πν�Cς, � Q�Cς, �

(�Cς (= ��μα) κ.�.

τ"ς %φεστηκυ�ας: μτ�. παρακ., γ�ν. θηλ., πτ�σ. αιτ. πληθ., τ�υ ρ. 5φ"σταμαι < 5π'

+ Rσταμαι· 5φ"σταμα" τιν�ς = απ�στατ� απ� κ�π�ι�ν.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: Vφ�σταμαι, Vφιστ�μην, Vπ�στ�σ�μαι, Vπ�σταθ�σ�μαι (παθ.

μ�λλ.), Vπεστησ�μην, Vπ�στην (α�ρ. �′), Vπεστ�θην (παθ. α�ρ.), Vφ�στηκα,

Vφεστ�κειν/ Vφειστ�κειν.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: στ�ση, αν�σταση, κατ�σταση, δι�σταση, παρ�σταση, μετ�-

σταση, αντ�σταση, περ�σταση, απ�σταση, υπ�σταση, σ�σταση, �κσταση, επα-

ν�σταση, αντικατ�σταση, στ�λη, στ�λ�ς, στηλιτε�ω, στ�θ�ς, στ�θμη, σταυρ�ς,
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Oν. 3 Uκπλ�υς 3 πλ�*ς �C Uκπλ�ι �C πλ�D

Γεν. τ�* Uκπλ�υ τ�* πλ�* τ6ν Uκπλων τ6ν πλ6ν

Δ�τ. τJJ6 UκπλJω τJ6 πλJ6 τ�Dς Uκπλ�ις τ�Dς πλ�Dς

Aιτ. τLν Uκπλ�υν τLν πλ�*ν τ�@ς Uκπλ�υς τ�@ς πλ�*ς

Kλητ. (N) Uκπλ�υ (N) πλ�* (N) Uκπλ�ι (N) πλ�D



δι�στημα, αν�στημα, κατ�στημα, απ�στημα, επιστ�της, απ�στ�της, επανα-

στ�της, ιστ�ς, σταθερ�ς, αν�στατ�ς, ακατ�στατ�ς, σταθμ�ς, στατικ�ς, αναντι-

κατ�στατ�ς, ασταθ�ς, στασ�δι, εικ�ν�στ�σι κ.�.

α6τ�ν: γεν. πληθ., γ�ν. αρσ. της επαναληπτικ�ς αντωνυμ�ας α6τ.ς, -3, -.· α6τ�ν =

�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., γ�ν. θηλ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης 8 π.λις, τQς π�λεως. Kλ�νεται ως

ε��ς:

%ν/γ�ντ�: γ′ πληθ. �ριστ. παρατ., μ�σης φ. τ�υ ρ. 5ν�γ�μαι < 5ν2 + >γ�μαι (=

�γα�νω απ� τ� λιμ�νι στην αν�ι�τ� θ�λασσα).

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: Vν�γ�μαι, Vνηγ�μην, Vν���μαι, Vνα�θ�σ�μαι (παθ. μ�λλ.),

Vνηγαγ�μην (α�ρ. �′), Vν��θην (παθ. α�ρ.), VνQγμαι, Vν�γμην.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: αγωγ�, διαγωγ�, επαγωγ�, παραγωγ�, συναγωγ�, απαγω-

γ�, αγωγ�ς, παιδαγωγ�ς, αγ�γι, αγ�νας, αγ�γιμ�ς, �γημα, αγ�λη, ακτ�να,

�μα�α, ���νας, ��ι�ς, παρε�σακτ�ς, λ��αγ�ς, στρατηγ�ς, ��ρηγ�ς, �εναγ�ς,

πλ�ηγ�ς, σ�να�η, υδραγωγε��, αν�γωγ�ς, καταγ�γι� κ.�.

πελ�γι�ι: �ν�μ. πληθ., γ�ν. αρσ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης πελ�γι�ς, -"α, -ι�ν και �, 8 πε-

λ�γι�ς, τ' πελ�γι�ν (= αυτ�ς π�υ �ρ�σκεται στ� π�λαγ�ς, στα αν�ι�τ�).
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Oν. W π�λις αC π�λεις

Γεν. τQς π�λεως τ6ν π�λεων

Δ�τ. τSSQ π�λει ταDς π�λεσι(ν)

Aιτ. τZν π�λιν τ[ς π�λεις

Kλητ. (N) π�λι (N) π�λεις



π�λεμ�α: �ν�μ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης π�λ�μι�ς, -"α, -ι�ν και �, 8 π�λ�-

μι�ς, τ' π�λ�μι�ν (= ε�θρικ�ς).

α6τ��ς (= �Aθηνα"�ις): δ�τ. πληθ., γ�ν. αρσ. της επαναληπτικ�ς αντωνυμ�ας α6τ.ς,

-3, -..

7ν: γ′ εν. �ριστ. παρατ. τ�υ ρ. ε;μ".

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: ε\μ�, ]/]ν, Uσ�μαι, ;γεν�μην (α�ρ. �′), γ�γ�να, ;γεγ�νειν.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: �υσ�α, απ�υσ�α, ε��υσ�α, παρ�υσ�α, �ντως, ετυμ�λ�γ�α, �υ-

σιαστικ�ς, �υσι�δης κ.�.

παρ�πλει: γ′ εν. �ριστ. παρατ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. παραπλ�ω < παρ2 + πλ�ω (= πλ�ω

κατ� μ�κ�ς των ακτ�ν). Για αρ�ικ��ς �ρ�ν�υς και �μ�ρρι�α �λ. πι� π�νω τ�

�π�πλε�ν.

σ0μμα��ν: αιτ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης �, 8 σ1μμα(�ς, τ' σ1μμα(�ν (< σ*ν

+ μ�(η).

�8σαν: μτ�. ενεστ., γ�ν. θηλ., πτ�σ. αιτ. εν. τ�υ ρ. ε;μ". Για αρ�ικ��ς �ρ�ν�υς και

�μ�ρρι�α �λ. πι� π�νω τ� 9ν.

H μετ��� και στα τρ�α γ�νη κλ�νεται ως ε��ς:

�, 9λλ�ι: �ν�μ. πληθ., γ�ν. αρσ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης >λλ�ς, -η, -�. Eδ� �ρησιμ�π�ι-

ε�ται ως α�ριστη επιμεριστικ� αντωνυμ�α.

παρ�σαν: γ′ πληθ. �ριστ. παρατ. τ�υ ρ. π�ρειμι < παρ2 + ε;μ# (= ε�μαι κ�ντ�, ε�μαι

παρ�ν//��ηθ�, παραστ�κ�μαι//��ω φτ�σει σε κ�π�ι�ν τ�π�).

πε�'�: επ�ρρ. (= με τα π�δια, απ� την �ηρ�). Πρ��ρ�εται απ� τ� επ�θετ� πε&.ς, -3, -.ν.

*γε�τ�: γ′ εν. �ριστ. παρατ., μ�σης φ. τ�υ ρ. 8γ��μαι -�Cμαι (= ε�μαι αρ�ηγ�ς). Mε

αυτ� τη σημασ�α τ� 8γ�Cμαι συντ�σσεται με γεν.: 8γ�Cμα" τιν�ς.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: Wγ�*μαι, Wγ��μην, Wγ�σ�μαι, Wγηθ�σ�μαι (παθ. μ�λλ.), Wγη-

σ�μην, Wγ�θην (παθ. α�ρ.), ̂ γημαι.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: ηγεμ�νας, ηγεμ�ν�α, εισηγητ�ς, αφηγητ�ς, καθηγητ�ς, υφη-
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Oν. _ν �`σα aν bντες �`σαι bντα

Γεν. bντ�ς �cσης bντ�ς bντων �dσ6ν bντων

Δ�τ. bντι �cσSη bντι �`σι(ν) �cσαις �`σι(ν)

Aιτ. bντα �`σαν aν bντας �cσας bντα

Kλητ. _ν �`σα aν bντες �`σαι bντα



γητ�ς, ηγ�της, ηγεσ�α, ηγετικ�ς, αφ�γημα, δι�γημα, αφ�γηση, δι�γηση, εισ�-

γηση, ε��γηση, ηγ��μεν�ς κ.�.

Θ2ρα<: �ν�μ. εν., γ�ν�υς αρσ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης � Θ�ρα:, τ�* Θ�ρακ�ς.

πρ�σ�αλ4ντες: μτ�. α�ρ. �′, γ�ν. αρσ., πτ�σ. �ν�μ. πληθ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. πρ�σ��λ-

λω (= επιτ�θεμαι). Πα�ρνει αντικε�μεν� σε πτ�ση δ�τικ�: πρ�σ��λλω τιν".

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: πρ�σ��λλω, πρ�σ��αλλ�ν, πρ�σ�αλ6, πρ�σ��αλ�ν (α�ρ. �′),

πρ�σ���ληκα, πρ�σε�ε�λ�κειν.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: ��λ�ς, ��λ�ς, απ��λητ�ς, ανυπ�ρ�λητ�ς, δι���λ�ς, περ���-

λ�ς, δισκ���λ�ς, εμ��λι�, εμ��λιμ�ς, ανα��λ�, απ���λ�, δια��λ�, εμ��λ�, ��-

λ�δα, ανα��λ�ας, �λ�μα, �μ�λημα, μετα�λητ�ς, δια�λητ�ς, αμετ��λητ�ς, ανα-

�λητικ�ς, υπ��λητικ�ς, αδι��λητ�ς, υπ���λ�ας κ.�.

τ'� π4λει: δ�τ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης 8 π.λις, τQς π�λεως. Για την κλ�ση

τ�υ �υσ. �λ. πι� π�νω τ� π.λεις.

α,ρ�!σι: γ′ πληθ. �ριστ. ενεστ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. α	ρ�ω -�. T� ρ. α	ρ� – α	ρ�Cμαι

��ει τις ε��ς σημασ�ες:

– α	ρ�: συλλαμ��νω (για �μψυ�α), κυριε�ω (για �ψυ�α).

– α	ρ�Cμαι (ως μ�σ�): εκλ�γω, πρ�τιμ�.

– α	ρ�Cμαι (ως παθ.): εκλ�γ�μαι, πρ�τιμ�μαι.

Ως παθητικ� τ�υ α	ρ� λαμ��νεται τ� Vλ"σκ�μαι (= κυριε��μαι) και ��ι τ�

α	ρ�Cμαι.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: αCρ6, S^ρ�υν, αCρ�σω, εfλ�ν (α�ρ. �′), S^ρηκα, SWρ�κειν.

Για �μ�ρρι�α �λ. πι� π�νω τ� πρ�σε"λ�ντ�.

κρ�τ�ς: αιτ. εν., γ�ν. �υδ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης τ' κρ�τ�ς, τ�* κρ�τ�υς (= ισ��ς, δ�να-

μη). Kλ�νεται ως ε��ς:

δι/ρπασαν: γ′ πληθ. �ριστ. α�ρ., ενεργ. φ. τ�υ ρ. διαρπ�&ω < δι2 + Vρπ�&ω.

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: διαρπ��ω, δι�ρπα��ν, διαρπ�σω/διαρπ�σ�μαι, δι�ρπασα,

δι�ρπακα, διηρπ�κειν.
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Oν. τL κρ�τ�ς τ[ κρ�τη

Γεν. τ�* κρ�τ�υς τ6ν κρατ6ν

Δ�τ. τJJ6 κρ�τει τ�Dς κρ�τεσι(ν)

Aιτ. τL κρ�τ�ς τ[ κρ�τη

Kλητ. (N) κρ�τ�ς (N) κρ�τη



Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: αρπαγ�, αρπακτικ�ς, αν�ρπαστ�ς, αρπ�γη (= γ�ντ��ς),

�ρπαγμα, συναρπ��ω, συναρπαστικ�ς κ.�.

�, στρατι�ται: �ν�μ. πληθ., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. α′ κλ�σης � στρατι�της, τ�* στρα-

τι�τ�υ.

πλ�υσ�αν: αιτ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης πλ�1σι�ς, -"α, -ι�ν.

�=ν�υ: γεν. εν., γ�ν. αρσ. τ�υ �υσ. �′ κλ�σης � �Wν�ς, τ�* �gν�υ.

σ�τ�υ: γεν. εν., γ�ν. αρσ. τ�υ αν�μαλ�υ κατ� τ� γ�ν�ς �υσ. �′ κλ�σης � σ�τ�ς, τ�*

σ�τ�υ.

Aν2μαλα κατ� τ� γ�ν�ς λ�γ�νται τα �υσιαστικ� π�υ στ�ν πληθυντικ� ���υν

διαφ�ρετικ� γ�ν�ς απ’ �,τι στ�ν ενικ� � εκτ�ς απ� τ� �ασικ� γ�ν�ς ���υν συγ-

�ρ�νως και �να �λλ�. T� �υσιαστικ� � σ�τ�ς ��ει πληθυντικ� τ2 σ�τα.

τ�ν �πιτηδε�ων: γεν. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ �υσιαστικ�π�ιημ�ν�υ επιθ. τ2 �πιτ3δεια.

Xρησιμ�π�ιε�ται μ�ν� στ�ν πληθυντικ� και πρ��ρ�εται απ� τ� επ�θετ� �πιτ3-

δει�ς, -α, -�ν (= κατ�λληλ�ς, ωφ�λιμ�ς, αναγκα��ς).

9λλων: γεν. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης >λλ�ς, -η, -�.

πλ/ρη: αιτ. εν., γ�ν. θηλ. τ�υ επιθ. γ′ κλ�σης �, 8 πλ3ρης, τ' πλ�ρες. T� επ�θετ�

(π�υ αν�κει στα σιγμ�ληκτα δικατ�ληκτα επ�θετα γ′ κλ�σης) κλ�νεται ως ε��ς:

τ" �λε0θερα: αιτ. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ επιθ. �′ κλ�σης �λε1θερ�ς, -α, -�ν και �, 8

�λε1θερ�ς, τ' �λε1θερ�ν.
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Ενικός αριθμός

Oν. 3 W πλ�ρης τL πλQρες

Γεν. τ�* τQς πλ�ρ�υς τ�* πλ�ρ�υς

Δ�τ. τJ6 τSQ πλ�ρει τJ6 πλ�ρει

Aιτ. τLν τZν πλ�ρη τL πλQρες

Kλητ. (N) πλQρες (N) πλQρες

Πληθυντικός αριθμός

Oν. �C αC πλ�ρεις τ[ πλ�ρη

Γεν. τ6ν πλ�ρων τ6ν πλ�ρων

Δ�τ. τ�Dς ταDς πλ�ρεσι(ν) τ�Dς πλ�ρεσι(ν)

Aιτ. τ�@ς τ[ς πλ�ρεις τ[ πλ�ρη

Kλητ. (N) πλ�ρεις (N) πλ�ρη



σ2ματα: αιτ. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ �υσ. γ′ κλ�σης τ' σ�μα, τ�* σ�ματ�ς (= [εδ�] �ν-

θρωπ�ς). T� �υσιαστικ� (π�υ αν�κει στα �δ�ντικ�ληκτα �υδ�τερα ακατ�λη-

κτα μ�ν�θεμα σε -α) κλ�νεται ως ε��ς:

π�ντα: αιτ. πληθ., γ�ν. �υδ. τ�υ επιθ. γ′ κλ�σης πYς, πYσα, πYν (= �λ�ς, καθ�νας).

T� επ�θετ� (π�υ αν�κει στα αφων�ληκτα τρικατ�ληκτα επ�θετα γ′ κλ�σης) κλ�-

νεται και στα τρ�α γ�νη ως ε��ς:

%φ�κε: γ′ εν. �ριστ. α�ρ. �′, ενεργ. φ. τ�υ ρ. 5φ"ημι < 5π' + Rημι (= αφ�νω, ελευθε-

ρ�νω).

Aρ�ικ�� �ρ4ν�ι: Vφ�ημι, Vφ�ην, Vφ�σω, VφQκα (α�ρ. �′), VφεDκα.

Oμ4ρρι�α στη ν.ε.: �νεση, �νετ�ς, �φεση, �φεση, σ�νεση, εφ�της, εφετε��, �ει-

ραφετ�, �ειραφ�τηση, κ�θετ�ς, εγκ�θετ�ς, συνετ�ς, �νεση, καθετ�ρας, αφετη-

ρ�α, δ�εση, �φεση κ.�.
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Oν τL σ6μα τ[ σ�ματα

Γεν. τ�* σ�ματ�ς τ6ν σωμ�των

Δ�τ. τJJ6 σ�ματι τ�Dς σ�μασι(ν)

Aιτ. τL σ6μα τ[ σ�ματα

Kλητ. (N) σ6μα (N) σ�ματα

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Oν. πjς πjσα πjν π�ντες πjσαι π�ντα

Γεν. παντLς π�σης παντLς π�ντων πασ6ν π�ντων

Δ�τ. 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



Xρονικές αντικαταστάσεις
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Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος

�ρμ2μεν�ι – 3ρμησ�μεν�ι, 3ρμησ�μεν�ι, 7ρμημ�ν�ι –

3ρμηθησ�μεν�ι 3ρμηθ�ντες

π�ι�*σι(ν) �π���υν π�ι�σ�υσι(ν) ;π��ησαν πεπ�ι�κασι(ν) ;πεπ�ι�κεσαν

;πιπλ��υσι(ν) �π�πλε�ν ;πιπλε�σ�νται/ ;π�πλευσαν ;πιπεπλε�κασι(ν) ;πεπεπλε�κεσαν

;πιπλευσ�*νται

παρασκευ- παρεσκευ- παρασκευ�σ�νται, παρεσκευ�σαντ�, παρεσκευα- παρεσκευα-

���νται ���ντ� παρασκευασθ�σ�νται παρεσκευ�σθησαν σμ�ν�ι ε\σk(ν) σμ�ν�ι ]σαν

(τ�Dς) 

�π�ρ��υσι(ν) – Rπ�ρ��υσι(ν) Rπ�ρ�ασι(ν) Rπαρ��σι(ν) –

πρ�σαιρ�*- πρ�σSηρ�*ντ� πρ�σαιρ�σ�νται, πρ�σε�λ�ντ�, πρ�σS�ρηνται πρ�σS�ρηντ�

νται πρ�σαιρεθ�σ�νται πρ�σSηρ�θησαν

�κπλε� ;��πλει ;κπλε�σεται/ ;��πλευσε(ν) ;κπ�πλευκε(ν) ;�επεπλε�κει

;κπλευσεDται

Vφισταμ�νας – Vπ�στησ�μ�νας, Vπ�στησαμ�νας, %φεστηκυ�ας/ –

Vπ�σταθησ�μ�νας Vπ�στ�σας, Vφεστ�σας

Vπ�σταθε�σας

Vν�γ�νται %ν/γ�ντ� Vν���νται, Vνηγ�γ�ντ�, Vνηγμ�ν�ι Vνηγμ�ν�ι

Vνα�θ�σ�νται Vν��θησαν ε\σk(ν) ]σαν

;στk(ν) 7ν Uσται ;γ�νετ� γ�γ�νε(ν) ;γεγ�νει

παραπλεD παρ�πλει παραπλε�σεται/ παρ�πλευσε(ν) παραπ�πλευκε(ν) παρεπεπλε�κει

παραπλευσεDται

�8σαν – ;σ�μ�νην γεν�μ�νην γεγ�νυDαν –

π�ρεισι(ν) παρ�σαν παρ�σ�νται παρεγ�ν�ντ� παραγεγ�νασι(ν) παρεγεγ�νεσαν

WγεDται *γε�τ� Wγ�σεται, Wγ�σατ�, ^γηται –

Wγηθ�σεται Wγ�θη

πρ�σ��λ- – πρ�σ�αλ�*ντες πρ�σ�αλ4ντες πρ�σ�ε�λη- –

λ�ντες κ�τες

α,ρ�!σι(ν) Ŝ ρ�υν αCρ�σ�υσι(ν) εfλ�ν SWρ�κασι(ν) SWρ�κεσαν

διαρπ���υ- δι�ρπα��ν διαρπ�σ�υσι(ν)/ δι/ρπασαν διηρπ�κασι(ν) διηρπ�κεσαν

σι(ν) διαρπ�σ�νται

Vφ�ησι Vφ�ει Vφ�σει %φ�κε VφεDκε –



Eγκλιτικές αντικαταστάσεις και ονοματικοί τύποι

Συντακτική ανάλυση

O, δ’ #Aθηνα��ι �κ τ�ς Σ�μ�υ �ρμ2μεν�ι τν �ασιλ�ως κακ�ς �π���υν: κ�ρια πρ�-

ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

κακ�ς �π���υν: ρ�μα, �, #Aθηνα��ι: υπ�κ. τ�υ κακ�ς �π�"�υν, τν (γ�ν): αντικ.

τ�υ κακ�ς �π�"�υν, �ασιλ�ως: γεν. κτητικ� στ�

γ�ν, τν �ασιλ�ως: επιθ. πρ�σδ. στ� γ�ν, �ρμ2-

μεν�ι: τρ�πικ� μτ�., συνημμ�νη στ� υπ�κ. τ�υ ρ.

κακ�ς �π�"�υν, τ� �	 �Aθηνα��ι, �κ τ�ς Σ�μ�υ:

εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης απ� τ�π�.

κα@ �π@ τν X��ν κα@ τν BEφεσ�ν �π�πλε�ν: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με

�ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

�π�πλε�ν: ρ�μα, �, #Aθηνα��ι: ενν. ως υπ�κ. τ�υ �π�πλε�ν, �π@ τν X��ν – (�π@)

τν BEφεσ�ν: εμπρ�θ. πρ�σδ. της ε�θρικ�ς κατε�θυνσης.

κα@ παρεσκευ���ντ� πρ�ς ναυμα��αν: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ρι-

στικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

παρεσκευ���ντ�: ρ�μα, �, #Aθηνα��ι: ενν. ως υπ�κ. τ�υ παρεσκευ�&�ντ�, πρ�ς

ναυμα��αν: εμπρ�θ. πρ�σδ. τ�υ σκ�π��.

κα@ στρατηγ�Cς πρ�ς τ��ς �π�ρ��υσι πρ�σε�λ�ντ� M�νανδρ�ν, Tυδ�α, Kηφισ4δ�τ�ν:

κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ�

και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

πρ�σε�λ�ντ�: ρ�μα, �, #Aθηνα��ι: ενν. ως υπ�κ.
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Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

πρ�σε�λ�ντ� πρ�σ�λωνται πρ�σ�λ�ιντ� πρ�σελ�σθων πρ�σελ�σθαι πρ�σελ�μεν�ς,

/-�σθωσαν -η, -�ν

�κπλε� ;κπλ�Sη ;κπλ��ι ;κπλε�τω ;κπλεDν ;κπλ�ων, -�υσα, -�ν

α,ρ�!σι αCρ6σι αCρ�Dεν αCρ��ντων/ αCρεDν αCρ6ν, -�*σα, 

-ε�τωσαν -�*ν

δι/ρπασαν διαρπ�σω- διαρπ�σαιεν διαρπασ�ντων διαρπ�σαι διαρπ�σας,

σι(ν) /-ειαν /-�τωσαν -ασα, -αν

%φ�κε VφSQ Vφε�η Vφ�τω VφεDναι Vφε�ς, -εDσα, -lν

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·.

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

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

ÌÂÓÔ Î·È Ë ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-



τ�υ πρ�σε"λ�ντ�, M�νανδρ�ν – Tυδ�α – Kη-

φισ4δ�τ�ν: αντικ. τ�υ πρ�σε"λ�ντ�, στρατη-

γ�0ς: κατηγ�ρ. στα αντικ. τ�υ ρ. πρ�σε"λ�-

ντ�, τα M�νανδρ�ν – Tυδ�α – Kηφισ.δ�τ�ν,

πρ�ς τ��ς �π�ρ��υσι (ενν. στρατηγ��ς): ε-

μπρ�θ. πρ�σδ. της πρ�σθ�κης.

Λ0σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς FP4δ�υ παρ" τν #Iων�αν �κπλε� πρ�ς τ�ν FEλλ/σπ�ντ�ν πρ4ς τε

τ�ν πλ��ων τ�ν $κπλ�υν κα@ �π@ τ"ς %φεστηκυ�ας α6τ�ν π4λεις: κ�ρια πρ�ταση

κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

�κπλε�: ρ�μα, Λ0σανδρ�ς: υπ�κ. τ�υ �κπλε�, �κ τ�ς FP4δ�υ: εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�-

νησης απ� τ�π�, παρ" τν #Iων�αν: εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης σε τ�π� (πλη-

σ��ν), πρ�ς τ�ν FEλλ/σπ�ντ�ν: εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης σε τ�π� (κατε�θυν-

ση), πρ�ς τ�ν $κπλ�υν: εμπρ�θ. πρ�σδ. τ�υ σκ�π��, τ�ν πλ��ων: γεν. υπ�κειμενι-

κ� στ� τ'ν 4κπλ�υν, �π@ τ"ς π4λεις: εμπρ�θ. πρ�σδ. της ε�θρικ�ς δι�θεσης, τ"ς

%φεστηκυ�ας: επιθετικ� μτ�. ως επιθ. πρ�σδ. στ� π.λεις, α6τ�ν: αντικ. στη μτ�.

5φεστηκυ"ας.

#Aν/γ�ντ� δG κα@ �, #Aθηνα��ι �κ τ�ς X��υ πε-

λ�γι�ι: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται

με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

%ν/γ�ντ�: ρ�μα, �, #Aθηνα��ι: υπ�κ. τ�υ

5ν3γ�ντ�, �κ τ�ς X��υ: εμπρ�θ. πρ�σδ. της

κ�νησης απ� τ�π�, πελ�γι�ι: επιρρ. κατη-

γ�ρ. τ�υ τ�π�υ στ� 5ν3γ�ντ�.

* γ"ρ #Aσ�α π�λεμ�α α6τ��ς 7ν: κ�ρια πρ�ταση

κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ� και δηλ�-

νει τ� πραγματικ�.

7ν: ρ�μα, * #Aσ�α: υπ�κ. τ�υ 9ν, π�λεμ�α: κατηγ�ρ. στ� υπ�κ. 8 �Aσ"α, α6τ��ς:

δ�τ. αντικειμενικ� στ� π�λεμ"α.

Λ0σανδρ�ς δ’ �< #A�0δ�υ παρ�πλει εHς Λ�μψακ�ν σ0μμα��ν �8σαν #Aθηνα�ων:

κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

παρ�πλει: ρ�μα, Λ0σανδρ�ς: υπ�κ. τ�υ παρ�πλει, �< #A�0δ�υ: εμπρ�θ. πρ�σδ.

της κ�νησης απ� τ�π�, εHς Λ�μψακ�ν: εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης σε τ�π�,

�8σαν: επιθετικ� μτ�. με υπ�κ. τ� Λ�μψακ�ν, σ0μμα��ν: κατηγ�ρ. στ� υπ�κ. της

μτ�. �=σαν, τ� Λ�μψακ�ν, �Aθηνα�ων: γεν. κτητικ� στ� σ1μμα(�ν.
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ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. T¤ÙÔÈ· Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· çÓÔÌ¿˙ˆ,

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

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

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

·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›·.

EÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ

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

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

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

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

ÏÒÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÙÚfi-

Ô˘, 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‹ Úfi-

Ù·ÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi Â›ıÂÙÔ.



κα@ �, #A�υδην�@ κα@ �, 9λλ�ι παρ�σαν πε�'�: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται

με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

παρ�σαν: ρ�μα, �, #A�υδην�@ – �, 9λλ�ι: υπ�κ. τ�υ παρ�σαν, πε�'�: επιρρ.

πρ�σδ. τ�υ τρ�π�υ (δ�τικ�φαν�ς επ�ρρ. τ�υ τρ�π�υ).

*γε�τ� δG Θ2ρα< Λακεδαιμ4νι�ς: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ�

και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

*γε�τ�: ρ�μα, Θ2ρα<: υπ�κ. στ� 8γε�τ�, α6τ�ν: ενν. ως αντικ. τ�υ 8γε�τ�, Λακε-

δαιμ4νι�ς: παρ�θεση στ� Θ�ρα:.

Πρ�σ�αλ4ντες δG τ'� π4λει α,ρ�!σι κατ" κρ�τ�ς: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρε-

ται με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

α,ρ�!σι: ρ�μα, �Lτ�ι: ενν. ως υπ�κ. τ�υ α	ρ�Cσι, τν π4λιν: ενν. ως αντικ. τ�υ

α	ρ�Cσι, κατ" κρ�τ�ς: εμπρ�θ. πρ�σδ. τ�υ τρ�π�υ, πρ�σ�αλ4ντες: �ρ�νικ� μτ�.,

συνημμ�νη στ� υπ�κ. τ�υ ρ. α	ρ�Cσι, τ� �Zτ�ι, τ'� π4λει: αντικ. της μτ�. πρ�σ�α-

λ.ντες.

κα@ δι/ρπασαν �, στρατι�ται �8σαν πλ�υσ�αν κα@ �=ν�υ κα@ σ�τ�υ κα@ τ�ν 9λλων

�πιτηδε�ων πλ/ρη: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�ρεται με �ριστικ� και δηλ�νει

τ� πραγματικ�.

δι/ρπασαν: ρ�μα, �, στρατι�ται: υπ�κ. τ�υ δι3ρπασαν, τν π4λιν: ενν. ως αντικ.

τ�υ δι3ρπασαν, �8σαν: επιθετικ� μτ�. με υπ�κ. τ� τ�ν π.λιν, πλ�υσ�αν – πλ/ρη:

κατηγ�ρ. στ� υπ�κ. της μτ�. �=σαν, τ� τ�ν π.λιν, �=ν�υ – σ�τ�υ – �πιτηδε�ων: γεν.

αντικειμενικ�ς στ� πλ3ρη, τ�ν 9λλων: επιθ. πρ�σδ. στ� �πιτηδε"ων.

τ" δG �λε0θερα σ2ματα π�ντα %φ�κε Λ0σανδρ�ς: κ�ρια πρ�ταση κρ�σεως· εκφ�-

ρεται με �ριστικ� και δηλ�νει τ� πραγματικ�.

%φ�κε: ρ�μα, Λ0σανδρ�ς: υπ�κ. τ�υ 5φ�κε, σ2ματα: αντικ. τ�υ 5φ�κε, τ" �-

λε0θερα: επιθ. πρ�σδ. στ� σ�ματα, π�ντα: κατηγ�ρ. πρ�σδ. στ� τ2 �λε1θερα

σ�ματα.

Πραγματολογικά σχόλια

O, δ’ #Aθηνα��ι �κ τ�ς Σ�μ�υ �ρμ2μεν�ι: H Σ�μ�ς απ�τελ��σε πιστ� σ�μμα�� των

Aθηνα�ων και ��ση για τις ε��ρμ�σεις τ�υ αθηναϊκ�� στ�λ�υ.

κα@ �π@ τν X��ν κα@ τν BEφεσ�ν �π�πλε�ν: H X��ς και η mφεσ�ς �ταν σ�μμα��ι

των Σπαρτιατ�ν και λειτ�υργ��σαν ως ��σεις τ�υ στ�λ�υ τ�υς.

κα@ στρατηγ�Cς πρ�ς τ��ς �π�ρ��υσι πρ�σε�λ�ντ� ... Kηφισ4δ�τ�ν: Oι �δη υπ�ρ-

��ντες στρατηγ�� �ταν � K�νων, � Aδε�μαντ�ς και � Φιλ�κλ�ς.
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Λ0σανδρ�ς (περ. 455-395 π.X.): Σπαρτι�της π�λιτικ�ς, στρατηγ�ς και να�αρ��ς. T�

408-407 π.X. στ�λθηκε ως να�αρ��ς τ�υ σπαρτιατικ�� στ�λ�υ στην Iων�α. Eκε�

αν�πτυ�ε στεν�ς επαφ�ς με τ�ν σατρ�πη της Λυδ�ας K�ρ� και κατ�φερε να ε�α-

σφαλ�σει σημαντικ� �ικ�ν�μικ� ���θεια απ� τ�υς Π�ρσες. Mε τα �ρ�ματα π�υ

συγκ�ντρωσε ναυπ�γησε ισ�υρ� στ�λ�, με τ�ν �π��� ν�κησε τ�ν αθηναϊκ� στ�

N�τι�, κ�ντ� στην mφεσ�, τ� 407 π.X. Mετ� τη συντρι�� τ�υ Σπαρτι�τη ναυ�ρ-

��υ Kαλλικρατ�δα τ� 406 π.X. στις Aργιν��σες απ� τ�υς Aθηνα��υς, � Λ�σαν-

δρ�ς στ�λθηκε και π�λι στην Iων�α με απα�τηση των συμμ��ων. Eπειδ� �μως η

σπαρτιατικ� ν�μ�θεσ�α απαγ�ρευε στ� �δι� πρ�σωπ� να καταλ��ει τ� α��ωμα

τ�υ ναυ�ρ��υ δ�� φ�ρ�ς, δι�ρ�στηκε ως �πιστ�λε1ς, δηλαδ� αντινα�αρ��ς, στ�

πλευρ� τ�υ ναυ�ρ��υ Αρ�κ�υ. O Λ�σανδρ�ς απ�κλεισε τα στεν� τ�υ Eλλησπ�-

ντ�υ, κατ�λα�ε τη Λ�μψακ� και τελικ� κατ�στρεψε τ�ν αθηναϊκ� στ�λ� στ�υς

Aιγ�ς π�ταμ��ς τ� 405 π.X. Στη συν��εια π�λι�ρκησε την Aθ�να και, αφ�� την

κυρ�εψε, επ��αλε στην π�λη τ� καθεστ�ς των Tρι�κ�ντα τυρ�ννων.

O Λ�σανδρ�ς διακρ�θηκε για τις στρατηγικ�ς τ�υ ικαν�τητες, τ�ν δυναμικ� και

απ�φασιστικ� �αρακτ�ρα τ�υ και την πρ�σ�λωσ� τ�υ στα πατρ�παρ�δ�τα �θι-

μα της πατρ�δας τ�υ. tταν �μως και υπ�ρμετρα φιλ�δ���ς και �τ�μ� �ωρ�ς ηθι-

κ��ς φραγμ��ς. O �δι�ς πρ�σ�ευε: «�π�υ δε φθ�νει η λε�ντ�, εκε� πρ�πει να

πρ�σρ�ψ�υμε την αλωπεκ�», δηλαδ� �ταν η ανδρε�α δεν αρκε� για να επιτ���υ-

με τ�ν στ��� μας, τ�τε πρ�πει να καταφ�γ�υμε στ�ν δ�λ�.

Σκ�τ�θηκε σε μια μ��η κ�ντ� στ�ν Aλ�αρτ� τ� 395 π.X. κατ� τη δι�ρκεια τ�υ

K�ρινθιακ�� π�λ�μ�υ. O Λ�σανδρ�ς υπ�ρ�ε � πρ�τ�ς mλληνας π�υ τιμ�θηκε

εν �ω� ως �ρωας.

�< #A�0δ�υ: H &�υδ�ς �ταν π�λη της Mυσ�ας στην ασιατικ� ακτ� τ�υ Eλλησπ�-

ντ�υ και στ� στεν�τερ� σημε�� τ�υ. O κ�λπ�σκ�ς της θεωρε�ται τ� καλ�τερ� φυ-

σικ� λιμ�νι των Στεν�ν. T� 480 π.X. � ��ρ�ης �ρησιμ�π��ησε την &�υδ� ως αφε-

τηρ�α της εκστρατε�ας τ�υ εναντ��ν της Eλλ�δας. Oι περσικ�ς δυν�μεις π�ρασαν

στην ευρωπαϊκ� ακτ�, αφ�� � ��ρ�ης ��ευ�ε με γ�φυρα απ� πλ��α τ�ν Eλλ�-

σπ�ντ�. Aργ�τερα η &�υδ�ς �γινε μ�λ�ς της Aθηναϊκ�ς συμμα��ας, αλλ� απ�-

σκ�ρτησε απ� αυτ� τ� 411 π.X. και �γινε να�σταθμ�ς των Λακεδαιμ�ν�ων.

παρ�πλει εHς Λ�μψακ�ν: H Λ�μψακ�ς ιδρ�θηκε τ�ν 6� αι. π.X. στη M. Aσ�α απ�

τ�υς Φωκαε�ς. Aν�πτυ�ε �ντ�νη εμπ�ρικ� δραστηρι�τητα και φημι��ταν για τα

κρασι� και τα ν�μ�σματ� της. T� 478-477 π.X. �γινε μ�λ�ς της Aθηναϊκ�ς συμμα-

��ας. T� 405 π.X. την κατ�λα�ε � Λ�σανδρ�ς και παρ�μεινε υπ� σπαρτιατικ� δι-

��κηση ως τ� 398 π.X.
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Θ2ρα< Λακεδαιμ4νι�ς: Σπαρτι�της π�υ συμμετε��ε με τ�ν Kαλλικρατ�δα στη δι��-

κηση των σπαρτιατικ�ν δυν�μεων τ� 406 π.X. στ�ν θαλ�σσι� ��ρ� της Mυτιλ�-

νης. tταν στεν�ς συνεργ�της τ�υ Λ�σανδρ�υ και δι�ρ�στηκε απ’ αυτ�ν αρμ�-

στ�ς στη Σ�μ�. Eπειδ� �μως �ρ�θηκε να κατ��ει �ρ�ματα, ανακλ�θηκε και θα-

νατ�θηκε.

Πρ�σ�αλ4ντες δG τ'� π4λει α,ρ�!σι κατ" κρ�τ�ς: H Λ�μψακ�ς δ��τηκε επ�θεση

απ� δ�� μ�τωπα: απ� τη θ�λασσα με τ�ν Λ�σανδρ� και απ� την �ηρ� με τ�υς

A�υδην��ς, αρ�ηγ�ς των �π��ων �ταν � Θ�ρα� Λακεδαιμ�νι�ς.

Eρμηνευτικά – Iδεολογικά σχόλια

τν �ασιλ�ως κακ�ς �π���υν: Oι Aθηνα��ι λεηλατ��σαν τις ιωνικ�ς π�λεις, �ι �π��-

ες ελ�γ��νταν απ� τ�υς Π�ρσες, επειδ� η περσικ� π�λιτικ� ��ηθ��σε σταθερ�

τ�υς Σπαρτι�τες εναντ��ν της Aθ�νας (πρ�. §18: 8 γ2ρ �Aσ"α π�λεμ"α α6τ��ς

9ν). Iδια�τερα � σατρ�πης της Λυδ�ας K�ρ�ς πρ�σφερε σημαντικ� �ικ�ν�μικ�

���θεια στ�υς Σπαρτι�τες για τη συγκρ�τηση α�ι�μα��υ στ�λ�υ και την υλ�-

π��ηση τ�υ π�λεμικ�� τ�υς πρ�γρ�μματ�ς.

κα@ παρεσκευ���ντ� πρ�ς ναυμα��αν: Mε αναπτερωμ�ν� τ� ηθικ� μετ� τη ν�κη στις

Aργιν��σες τ� 406 π.X. �ι Aθηνα��ι ετ�ιμ���νται για μια ν�α σ�γκρ�υση με τ�ν

αντ�παλ� στ�λ�. Πρ�σδ�κ�α τ�υς ε�ναι �τι με μια ν�α ν�κη θα επιτ���υν την τελι-

κ� επικρ�τησ� τ�υς εναντ��ν των Σπαρτιατ�ν, δ�ν�ντας �τσι ευν�ϊκ� γι’ αυτ��ς

τ�λ�ς στη μακρ��ρ�νια διαμ��η τ�υς με τη Σπ�ρτη.

Λ0σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς FP4δ�υ ... κα@ �π@ τ"ς %φεστηκυ�ας α6τ�ν π4λεις: O Λ�σανδρ�ς

φε�γει απ� τη P�δ� και παραπλ��ντας τα παρ�λια της Iων�ας φθ�νει στ�ν Eλλ�-

σπ�ντ�. Mε την κ�νησ� τ�υ αυτ� θ�λει να εκπληρ�σει δ�� στ���υς: α. να εμπ�δ�-

σει την ���δ� απ� τα Στεν� των εμπ�ρικ�ν πλ��ων π�υ μετ�φεραν σιτηρ� στην

π�λι�ρκημ�νη Aθ�να (κ���ντας τ�ν ανεφ�διασμ� τ�υς σε τρ�φιμα ασκε� μεγα-

λ�τερη π�εση στ�υς �δη ε�ασθενημ�ν�υς Aθηνα��υς), �. να επανακτ�σει τις συμ-

μα�ικ�ς π�λεις π�υ ε��αν απ�σκιρτ�σει απ� την Πελ�π�ννησιακ� συμμα��α.

Λ0σανδρ�ς δ’ �< #A�0δ�υ παρ�πλει εHς Λ�μψακ�ν σ0μμα��ν �8σαν #Aθηνα�ων: O

Λ�σανδρ�ς με τη ���θεια των A�υδην�ν και τ�υ αρ�ηγ�� τ�υς Θ�ρακα Λακε-

δαιμ�νι�υ καταλαμ��νει τη Λ�μψακ� και τη λεηλατε�. H κ�νησ� τ�υ αυτ� ��ει

ιδια�τερη στρατηγικ� σημασ�α, δι�τι: α. ε�ασφαλ��ει �φθ�να τρ�φιμα για τ�ν

στρατ� τ�υ, καθ�ς η Λ�μψακ�ς �ταν μια π�λη πλ��σια σε σιτηρ�, κρασ� και �λ-
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λα αγαθ�, και λ�νει �τσι �να σημαντικ� πρ��λημα π�υ θα δυσ��ραινε την υλ�-

π��ηση των π�λεμικ�ν τ�υ στ��ων, �. αφαιρε� απ� τ�υς Aθηνα��υς �ναν ακ�μα

σ�μμα�� και ισ�υρ�π�ιε� ακ�μη περισσ�τερ� τη θ�ση τ�υ στην περι���.

κα@ δι/ρπασαν �, στρατι�ται: H αρπαγ� και η λεηλασ�α �ταν �ι �ασικ�� τρ�π�ι με

τ�υς �π���υς τα εκστρατευτικ� σ�ματα στην αρ�αι�τητα ε�ασφ�λι�αν τη συ-

ντ�ρησ� τ�υς, καθ�ς δεν ε��αν τ�τε «σ�μα εφ�διασμ��». mνας �λλ�ς τρ�π�ς

�ταν να αγ�ρ��ει κ�θε στρατι�της τα τρ�φιμ� τ�υ απ� την τ�πικ� αγ�ρ�, τα-

κτικ� π�υ εφ�ρμ��αν �ι Aθηνα��ι στη ��ρεια ακτ� τ�υ Eλλησπ�ντ�υ. O τρ�π�ς

επισιτισμ�� των αντιπ�λων �ταν π�ντως καθ�ριστικ�ς για τις ε�ελ��εις.

O Ξενοφώντας ως αφηγητής (στοιχεία τεχνικής)

O �εν�φ�ντας παρ�υσι��ει στ� κε�μεν� τις εν�ργειες των Aθηνα�ων και των Σπαρ-

τιατ�ν στα παρ�λια της Iων�ας πριν απ� την τελικ� τ�υς αναμ�τρηση στ�υς Aιγ�ς

π�ταμ��ς. H αφ�γησ� τ�υ �αρακτηρ��εται απ� ιδια�τερη �ωντ�νια και ακρ��εια,

καθ�ς επιδι�κει να απ�κτ�σει � αναγν�στης σαφ� αντ�ληψη τ�υ ��ρ�υ στ�ν

�π��� κιν��νται �ι δ�� αντ�παλ�ι και των στ��ων π�υ θ�λ�υν να υλ�π�ι�σ�υν, αλ-

λ� και να καταν��σει π�ι�ι παρ�γ�ντες καθ�ρισαν την �ττα της Aθ�νας και την

�ριστικ� επικρ�τηση της Σπ�ρτης.

H �ωντ�νια στην αφ�γηση επιτυγ��νεται κυρ�ως με τ�υς ε��ς τρ�π�υς:

α. Eκτεταμ�νη �ρ/ση των πρ�θ�σεων: Στ� κε�μεν� κυριαρ���ν �ι εμπρ�θετ�ι

πρ�σδι�ρισμ�� (π.�. �κ τ�ς Σ�μ�υ, �π# τ�ν X"�ν κ.�.) και τα σ�νθετα με πρ�θ�-

σεις ρ�ματα (π.�. �π�πλε�ν, πρ�σε"λ�ντ�, �κπλε� κ.�.) π�υ δηλ�ν�υν κυρ�ως τ�-

π� (κ�νηση απ� τ�π�, κ�νηση σε τ�π�, ε�θρικ� κατε�θυνση) και σκ�π� και δια-

σαφην���υν τα πλα�σια δρ�σης των αντιπ�λων και τις πρ�θ�σεις τ�υς.

Xαρακτηριστικ� παρ�δειγμα της �ρ�σης εμπρ�θετων πρ�σδι�ρισμ�ν απ�τελε�

η πρ�ταση Λ1σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς �P.δ�υ ... κα# �π# τ2ς 5φεστηκυ"ας α6τ�ν π.λεις:

μ�σα σε τρεις μ�λις γραμμ�ς �ι κιν�σεις τ�υ Λ�σανδρ�υ πρ�σδι�ρ���νται ως

πρ�ς την αφετηρ�α (�κ τ�ς �P.δ�υ), την π�ρε�α (παρ2 τ�ν �Iων"αν), την κατε�-

θυνση (πρ'ς τ'ν �Eλλ3σπ�ντ�ν) και τ�υς σκ�π��ς (πρ'ς τ'ν 4κπλ�υν – �π# τ2ς

5φεστηκυ"ας α6τ�ν π.λεις).

�. Xρ/ση των συνδ�σμων δG – κα�: K�θε πρ�ταση συνδ�εται με την πρ�ηγ��μεν�

της με τ�ν σ�νδεσμ� δ7 π�υ ��ει μετα�ατικ� και ��ι αντιθετικ� �ρ�ση και πα-

ρ�υσι��ει κ�θε φ�ρ� �να ν�� ��μα στη συν��εια τ�υ λ�γ�υ. Eπ�σης τ� π�λυσ�ν-
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δετ� σ��μα με τη �ρ�ση τ�υ συνδ�σμ�υ κα# κ�νει πι� �ωηρ� την αφ�γηση τ�ν�-

��ντας με �μφαση τα λεγ�μενα (π.�. O	 δ’ �Aθηνα��ι ... κα# �π# τ�ν X"�ν ... �π�-

πλε�ν κα# παρεσκευ�&�ντ�, κα# στρατηγ�*ς ... πρ�σε"λ�ντ� – κα# �Dν�υ κα# σ"-

τ�υ κα# τ�ν >λλων �πιτηδε"ων πλ3ρης).

γ. Eναλλαγ/ τ�υ �ρ4ν�υ των ρημ�των: Aρ�ικ� �ι κιν�σεις των αντιπ�λων δ�ν�νται

σε παρατατικ. (π.�. 4πλε�ν, παρεσκευ�-

&�ντ�), για να τ�νιστε� �αν� η δι�ρκεια

και τ� ε�ρ�ς τ�υς, εν� η κατ�ληψη της

Λαμψ�κ�υ δ�νεται σε ιστ�ρικ� ενεστ�τα

και α�ριστ� (π.�. α	ρ�Cσι, δι3ρπασαν),

πρ�κειμ�ν�υ να απ�δ�θε� με ιδια�τερη

�ωντ�νια τ� γεγ�ν�ς.

Συμπληρωματικές ασκήσεις*

1. Π�ιες κιν3σεις κ�ν�υν �ι δ1� αντ"παλ�ι λ"γ� πριν απ. την τελικ3 τ�υς σ1γκρ�υ-

ση στ�υς Αιγ.ς π�ταμ�1ς;

2. Με π�ι� σ(�δι� � Λ1σανδρ�ς εισπλ�ει στ�ν Ελλ3σπ�ντ�;

3. Για π�ι�υς λ.γ�υς � Λ1σανδρ�ς κυριε1ει τη Λ�μψακ�;

4. Να μεταφερθ�1ν τα παρακ�τω �υσιαστικ� τ�υ κειμ�ν�υ στην "δια πτ�ση στ�ν

�λλ� αριθμ..

�ασιλ�ως → ................................ τ[ς π�λεις → ................................

ναυμα��αν → ................................ τSQ π�λει → ................................

στρατηγ�@ς → ................................ (κατ[) κρ�τ�ς → ................................

τLν Uκπλ�υν → ................................ �C στρατι6ται → ................................
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IÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜: XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ‰ÈËÁ‹-

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

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

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

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

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.

* xι απαντ�σεις στις Συμπληρωματικ�ς ασκ3σεις δ�ν�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



5. τ��ς  �π�ρ��υσι, τ"ς %φεστηκυ�ας, �8σαν: Να αναγνωριστ�1ν �ι τ1π�ι και να κλι-

θ�1ν στ� γ�ν�ς και τ�ν αριθμ. π�υ �ρ"σκ�νται. 

6. Να  συμπληρωθε" � παρακ�τω π"νακας.

7. �κπλε�, %ν/γ�ντ�, δι/ρπασαν: Να γ"νει (ρ�νικ3 αντικατ�σταση στ�υς τ1π�υς.

8. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις τ�υ κειμ�ν�υ να �ρε"τε τα κατηγ�ρ�1μενα και να

πρ�σδι�ρ"σετε τ� ε"δ�ς τ�υς καθ�ς και τ�ν .ρ� στ�ν �π�"� αναφ�ρ�νται.

α. καk στρατηγ�@ς πρLς τ�Dς Rπ�ρ��υσι πρ�σε�λ�ντ� Μ�νανδρ�ν, Τυδ�α, Κηφι-

σ�δ�τ�ν.

�. /Αν�γ�ντ� δl καk �C /ΑθηναD�ι ;κ τQς |��υ πελ�γι�ι.

γ. W γ[ρ /Ασ�α π�λεμ�α αdτ�Dς ]ν.

40

Ενικός αριθμός

Oν.

Γεν. τQς πλ�ρ�υς ��ρας

Δ�τ.

Aιτ. πjν σ6μα

Kλητ.

Πληθυντικός αριθμός

Oν. αC πλ�ρεις �6ραι

Γεν. π�ντων σωμ�των

Δ�τ.

Aιτ.

Kλητ.

Ενεστ. Παρατ. Μέλλ. Αόρ. Παρακ. Υπερσ.



9. Να αντιστ�ι("σετε τ�υς εμπρ.θετ�υς πρ�σδι�ρισμ�1ς της στ3λης Α με τη σωστ3

αναγν�ρισ3 τ�υς π�υ δ"νεται στη στ3λη Β.

Α Β

α. ;κ τQς Σ�μ�υ ñ ñ 1. εμπρ�θ. πρ�σδ. τ�υ σκ�π��

�. ;πk τZν |��ν ñ ñ 2. εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης απ� τ�π�

γ. πρLς ναυμα��αν ñ ñ 3. εμπρ�θ. πρ�σδ. της κ�νησης σε τ�π�

δ. πρLς τLν ~Ελλ�σπ�ντ�ν ñ ñ 4. εμπρ�θ. πρ�σδ. της ε�θρικ�ς

κατε�θυνσης

10. α. Να δ�σετε την ερμηνε"α των ρημ�των �πιπλ�ω, �κπλ�ω,  παραπλ�ω.

�. Να �ρε"τε 5 �μ.ρρι&ες στη ν.ε. λ�:εις τ�υ ρ. πλ�ω.

11. Να γρ�ψετε τι σημα"ν�υν �ι παρακ�τω φρ�σεις.

κακ6ς π�ι6: .................................................................................

κατ[ κρ�τ�ς: ...............................................................................

;λε�θερα σ�ματα: ......................................................................
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Στην ε�εταστ
α �λη της Αρ�α�ας Ελληνικ�ς Γλ�σσας και Γραμματε�ας της Α´ Λυ-
κε��υ περιλαμ��ν�νται κε�μενα απ�:
α) �εν�φ�ντα, Ελληνικ�, Βι�λ�� Β´
�) Θ�υκυδ�δ�υ, Ιστ�ρ�αι, Βι�λ�� Γ´.

Για την ε�
ταση τ�υ συγκεκριμ
ν�υ μαθ�ματ�ς δ�νεται στ�υς μαθητ
ς σε φω-
τ�αντ�γραφ� απ�σπασμα κειμ
ν�υ διδαγμ
ν�υ απ� τ� πρωτ�τυπ�, 12-20 στ��ων,
με ν�ηματικ� συν���.

Απ� την Τρ�πε*α Θεμ�των *ητε�ται απ� τ�υς μαθητ
ς:
1) Να μεταφρ�σ�υν στη Ν
α Ελληνικ� Γλ�σσα 
να τμ�μα τ�υ �κτ� 
ως δ
κα (8 -

10) στ��ων (Μ�ν�δες 30).
2) Να απαντ�σ�υν σε μ�α (1) πραγματ�λ�γικ� ερ�τηση π�υ αναφ
ρεται στ�

γραμματειακ� ε�δ�ς τ�υ κειμ
ν�υ, στ�ν συγγραφ
α � στ� 
ργ� τ�υ (Μ�ν�δες
10).

3) Να απαντ�σ�υν επ� τ�υ δ�θ
ντ�ς κειμ
ν�υ σε μ�α (1) σημασι�λ�γικ�, ετυμ�λ�-
γικ� � λε�ιλ�γικ� ερ�τηση π�υ αναφ
ρεται στην παραγωγ� και τη σ�νθεση
λ
�εων της Αρ�α�ας Ελληνικ�ς Γλ�σσας, σε �μ�ρρι*ες λ
�εις, σε απλ
ς � σ�ν-
θετες, στη σ�νδεση λ
�εων της Αρ�α�ας και της Ν
ας Ελληνικ�ς Γλ�σσας, στη
διατ�ρηση � στην αλλαγ� της σημασ�ας τ�υς, σε συν�νυμες και αντ�νυμες λ
-
�εις κ.λπ. Η ερ�τηση αυτ� μπ�ρε� να αναλ�εται σε δ�� (2) ισ�δ�ναμα �αθμ�-
λ�γικ�ς υπ�ερωτ�ματα (Μ�ν�δες 10).

Απ� τ�ν διδ�σκ�ντα *ητε�ται απ� τ�υς μαθητ
ς να απαντ�σ�υν:
1) σε δ�� (2) ερμηνευτικ
ς ερωτ�σεις π�υ μπ�ρε� ν’ αναφ
ρ�νται σε ιδ
ες, σε

α��ες, σε πρ��λ�ματα, στη στ�ση, στ� �θ�ς � στ�ν �αρακτ�ρα των πρ�σ�πων,
στ� ιστ�ρικ�, κ�ινωνικ� � π�λιτιστικ� πλα�σι� της επ���ς της συγγραφ�ς τ�υ

ργ�υ, στη δ�μ� τ�υ κειμ
ν�υ, σε υφ�λ�γικ� και αισθητικ� θ
ματα (Μ�ν�δες
20).

2) σε μ�α (1) ερ�τηση γραμματικ�ς (Μ�ν�δες 10).
3) σε μ�α (1) ερ�τηση συντακτικ�� (Μ�ν�δες 10).
4) σε μ�α (1) ερμηνευτικ� ερ�τηση επ� τ�υ διδαγμ
ν�υ απ� μετ�φραση κειμ
ν�υ

π�υ δ�νεται στ�υς μαθητ
ς σε φωτ�αντ�γραφ� (Μ�ν�δες 10).

Παρακ�τω μπ�ρε�τε να δε�τε ενδεικτικ� 
να θ
μα �πως ε�ναι αναρτημ
ν� στην
Τρ�πε*α Θεμ�των, δηλαδ� ακρι��ς στη μ�ρφ� με την �π��α θα τεθε� στις ε�ετ�-
σεις:
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ΘΕΜΑ 1�: �εν�φ�ντ�ς �Ελληνικ�, 2, 1, 16-19

Α. ΚΕΙΜΕΝ�

�� δ’ �Αθηνα��ι �κ τ�ς Σ�μ�υ �ρμ�μεν�ι τ!ν "ασιλ#ως κακ%ς �π���υν, κα' �π' τ!ν *��ν
κα' τ!ν +Εφεσ�ν �π#πλε�ν, κα' παρεσκευ�.�ντ� πρ/ς ναυμα4�αν, κα' στρατηγ�6ς πρ/ς
τ��ς 7π�ρ4�υσι πρ�σε�λ�ντ� Μ#νανδρ�ν, Τυδ#α, Κηφισ:δ�τ�ν. Λ=σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς
>Ρ:δ�υ παρ@ τ!ν �Ιων�αν �κπλε� πρ/ς τ/ν >ΕλλAσπ�ντ�ν πρ:ς τε τ%ν πλ��ων τ/ν
Bκπλ�υν κα' �π' τ@ς Cφεστηκυ�ας αDτ%ν π:λεις. �ΑνAγ�ντ� δE κα' �� �Αθηνα��ι �κ τ�ς *�-
�υ πελ�γι�ι· G γ@ρ �Ασ�α π�λεμ�α αDτ��ς Hν. Λ=σανδρ�ς δ’ �I �Α"=δ�υ παρ#πλει εJς Λ�μ-
ψακ�ν σ=μμα4�ν �Lσαν �Αθηνα�ων· κα' �� �Α"υδην�' κα' �� Mλλ�ι παρ�σαν πε.N�· Gγε�τ�
δE Θ�ραI Λακεδαιμ:νι�ς. Πρ�σ"αλ:ντες δE τN� π:λει α�ρ�Qσι κατ@ κρ�τ�ς, κα' διAρπα-
σαν �� στρατι%ται �Lσαν πλ�υσ�αν κα' �Rν�υ κα' σ�τ�υ κα' τ%ν Mλλων �πιτηδε�ων πλA-
ρη· τ@ δE �λε=θερα σ�ματα π�ντα Cφ�κε Λ=σανδρ�ς.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστε� τ� τμ�μα: Λ=σανδρ�ς δ’ �κ τ�ς >Ρ:δ�υ … �πιτηδε�ων πλAρη.
Μ�ν�δες 30

2. Τι γνωρ�*ετε για την καταγωγ� (γ
ννηση, �ικ�γενειακ� περι��λλ�ν), τη μ�ρφωση
τ�υ �εν�φ�ντα και τις π�λιτικ
ς συνθ�κες της επ���ς τ�υ;

Μ�ν�δες 10

3. α) !ρμ#μεν�ι, $π&πλε�ν, ναυμα(*αν, πλ�*ων, π/λεις: Να γρ�ψετε απ� μ�α �μ�ρ-
ρι*η λ
�η, απλ� � σ�νθετη, της αρ�α�ας � της ν
ας ελληνικ�ς γλ�σσας για καθεμ�α
απ� τις παραπ�νω λ
�εις τ�υ κειμ
ν�υ.

Μ�ν�δες 5

4) Να σ�ηματ�σετε απ� τ�υς παρακ�τω ρηματικ��ς τ�π�υς τ�υ κειμ
ν�υ 
να �μ�ρ-
ρι*� �υσιαστικ� (απλ� � σ�νθετ�) της αρ�α�ας ελληνικ�ς γλ�σσας, �ρησιμ�π�ι�-
ντας την κατ�λη�η π�υ σας δ�νεται:

Μ�ν�δες 5

ρηματικ�* τ7π�ι κατ�λη8η �μ/ρρι;α �υσιαστικ�

α=ρ�>σι -ις

?γεAτ� -μSν

$π�*�υν -τ!ς

πρ�σ4αλ/ντες -!

διBρπασαν -!
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Πραγματολογικές ερωτήσεις (Ερώτηση 2 της Τράπεζας Θεμάτων)

�ι παρακ�τω πραγματ�λ�γικ&ς ερωτAσεις αντιστ�ι4�=ν στις ερωτAσεις με αριθμ: 2
στα ΚριτAρια της Τρ�πε.ας Θεμ�των. Παρατ�θενται /λες �ι πραγματ�λ�γικ#ς ερω-
τAσεις της Τρ�πε.ας Θεμ�των. ΕπειδA :μως κ�θε ερ�τηση επαναλαμ"�νεται σε
αρκετ� κριτAρια, κρ�θηκε σκ:πιμ� εδ� να γραφτε� μ:ν� μ�α φ�ρ�. Κ�θε πραγματ�-
λ�γικA ερ�τηση "αθμ�λ�γε�ται με 10 μ�ν�δες. �ι απαντAσεις :λων των πραγματ�-
λ�γικ�ν ερωτAσεων δ�ν�νται στη σελ. 543. 

1

Τι γνωρ�*ετε για την καταγωγ� (γ
ννηση,

�ικ�γενειακ� περι��λλ�ν), τη μ�ρφωση

τ�υ �εν�φ�ντα και τις π�λιτικ
ς συνθ�κες της

επ���ς τ�υ;

Π�ι�ι λ�γ�ι �δ�γησαν τ�ν �εν�φ�ντα

στην ε��ρ�α;

Να κατατ��ετε τα ακ�λ�υθα �ι�γραφικ�

στ�ι�ε�α τ�υ �εν�φ�ντα κατ� �ρ�νικ� σει-

ρ�:

α) Συμμετε��ε ως μισθ�φ�ρ�ς στ� στρ�τευμα

τ�υ Κ�ρ�υ κατ� τ�υ αδελφ�� τ�υ Αρτα�
ρ�η.

4) Μεγ�λωσε σε ε�π�ρη �ικ�γ
νεια στ� Δ�μ�

Ερ�ι�ς της Αττικ�ς.

γ) Ακ�λ��θησε τ� Σπαρτι�τη �ασιλι� Αγησ�-

λα� στη μ��η της Κ�ρωνε�ας.

δ) Υπηρ
τησε στ� σ�μα των ιππ
ων της πατρ�-

δας τ�υ, της Αθ�νας.

ε) ?δ�γησε τ�υς @λληνες μισθ�φ�ρ�υς (τ�υς

Μυρ��υς) απ� τα ��θη της Ασ�ας στην πατρ�δα

τ�υς.

Να ε�ηγ�σετε γιατ� �ι Αθηνα��ι ε��ρισαν

τ�ν �εν�φ�ντα απ� την πατρ�δα τ�υ (394

π.B.) και γιατ�, π�λ� αργ�τερα (365 π.B.), ανα-

κ�λεσαν αυτ� την απ�φασ� τ�υς.

Να αναφ
ρετε τα Ιστ�ρικ� 
ργα τ�υ �εν�-

φ�ντα και να δ�σετε περιληπτικ� τ� πε-

ριε��μεν� δ�� 
ργων αυτ�ς της κατηγ�ρ�ας.

? �εν�φ�ν ε��ε τη φιλ�δ���α να συνε��σει

τ� 
ργ� τ�υ Θ�υκυδ�δη. Π�σ� επιτυ�ημ
-

νη θεωρε�ται η πρ�σπ�θει� τ�υ;

Π�ς αναδεικν�εται η π�στη τ�υ �εν�φ�-

ντα σε υψηλ
ς α��ες;

Π�ς α�ι�λ�γ�θηκε τ� 
ργ� τ�υ �εν�φ�ντα

στην Αλε�ανδριν� και στη Ρωμαϊκ� επ�-

��;

Τι γνωρ�*ετε για τη συμμετ��� τ�υ �εν�-

φ�ντα στην εκστρατε�α τ�υ Κ�ρ�υ;

Π�ιες �ταν �ι σ�
σεις τ�υ �εν�φ�ντα με

την π�λη της Σπ�ρτης;
1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1
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!ρμ#μεν�ι, $π&πλε�ν, ναυμα(*αν, πλ�*ων,
π/λεις: Να γρ�ψετε μ�α �μ�ρρι*η λ
�η,

απλ� � σ�νθετη, της αρ�α�ας � της ν
ας ελληνι-
κ�ς γλ�σσας για καθεμ�α απ� τις παραπ�νω
λ
�εις.

Να σ�ηματ�σετε απ� τ�υς παρακ�τω ρη-
ματικ��ς τ�π�υς 
να �μ�ρρι*� �υσιαστικ�

(απλ� � σ�νθετ�) της αρ�α�ας ελληνικ�ς γλ�σ-
σας, �ρησιμ�π�ι�ντας την κατ�λη�η π�υ σας
δ�νεται.

π�ιητBς, π�*ησις, π�*ημα, παιδαγωγ/ς,
λ�γα(/ς: Να κατατ��ετε τις παραπ�νω

ετυμ�λ�γικ� συγγενε�ς πρ�ς τα ρ�ματα $π�*-
�υν και CνBγ�ντ� λ
�εις της αρ�α�ας ελληνικ�ς
γλ�σσας στην κατ�λληλη στ�λη, αν�λ�γα με
τ� τι σημα�νει καθεμ�α.

4ασιλε7ς, ναυμα(*α, στρατηγ/ς, σ7μμα-
(�ς, κρ�τ�ς: Να γρ�ψετε 
να �μ�ρρι*� ρ�-

μα της αρ�α�ας ελληνικ�ς γλ�σσας για καθε-
μ�α απ� τις παραπ�νω λ
�εις.

αναγωγB, διασκευB, παρ�υσ*α, 4λBμα,
αρπακτικ/ς: Να συνδ
σετε τις παραπ�νω

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

�ι παρακ�τω σημασι�λ�γικ&ς, ετυμ�λ�γικ&ς και λε8ιλ�γικ&ς ερωτAσεις αντιστ�ι4�=ν
στις ερωτAσεις με αριθμ: 3 στα ΚριτAρια της Τρ�πε.ας Θεμ�των. Εδ� παρατ�θενται
/λες �ι ερωτAσεις της Τρ�πε.ας Θεμ�των. ΕπειδA :μως μερικ#ς ερωτAσεις επαναλαμ-
"�ν�νται σε δι�φ�ρα κριτAρια, κρ�θηκε σκ:πιμ� αυτ#ς �ι ερωτAσεις να γραφτ�=ν μ:-
ν� μ�α φ�ρ�. Κ�θε σημασι�λ�γικA, ετυμ�λ�γικA και λεIιλ�γικA ερ�τηση "αθμ�λ�-
γε�ται με 5 μ�ν�δες. �ι απαντAσεις :λων αυτ�ν των ερωτAσεων δ�ν�νται στη σελ. 547.

Ρηματικ�* Κατ�λη8η �μ/ρρι;α 
τ7π�ι �υσιαστικ�

αGρ�Hσι -ις

IγεJτ� -μKν

Lπ���υν -τMς

πρ�σ�αλ�ντες -M

δι�ρπασαν -M

Εν&ργεια Πρ/σωπ� Απ�τ&λεσμα 
B κατ�σταση π�υ ενεργε* εν&ργειας

Σημασιολογικές, Ετυμολογικές και Λεξιλο-
γικές ερωτήσεις (Ερώτηση 3 της Τράπεζας Θεμάτων)2-21

�εν�φ�ντ�ς �Ελληνικ�, 2, 1, 16-19
("λ. σελ. 20 τ�υ "�ηθAματ�ς)



λ
�εις με τις λ
�εις τ�υ κειμ
ν�υ με τις �π��ες

��υν ετυμ�λ�γικ� συγγ
νεια.

Cν�γ�μαι, π�ρειμι, πρ�σ4�λλω, διαρπ�-
;ω, Cφ*ημι: Να αναλ�σετε τις παραπ�νω

σ�νθετες λ
�εις στα συνθετικ� τ�υς.

Να συνδ
σετε κ�θε λ
�η της Α´ στ�λης με
τη σημασ�α της στη Β´ στ�λη. (Δ�� στ�ι-

�ε�α της Β´ στ�λης περισσε��υν.)

Να συνδ
σετε κ�θε λ
�η της Α´ στ�λης με
την αντ�νυμ� της στη Β´ στ�λη. (Δ�� λ
-

�εις της Β´ στ�λης περισσε��υν.)

Να σ�ηματ�σετε απ� τις παρακ�τω λ
�εις
παρ�γωγα επ�θετα της αρ�α�ας ελληνικ�ς

γλ�σσας, �ρησιμ�π�ι�ντας την κατ�λη�η π�υ
σας δ�νεται.

Να γρ�ψετε 
να �μ�ρρι*� �υσιαστικ�
και επ�θετ� (απλ� � σ�νθετ�) της αρ�α�-

ας � της ν
ας ελληνικ�ς γλ�σσας για καθεμι�
απ� τις παρακ�τω λ
�εις.

Να συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω
πρ�τ�σεων της ν
ας ελληνικ�ς γλ�σσας

με τ�π�υς τ�υ ρ. πλ&ω (απλ��ς � σ�νθετ�υς).

?ι Αθηνα��ι ..................... εναντ��ν της Εφ
σ�υ,
εν� � στ�λ�ς των Λακεδαιμ�ν�ων .....................
..................... απ� τη Ρ�δ�, .................................
......... τις ακτ
ς της Ιων�ας, ..................... στ�ν
Ελλ�σπ�ντ� και .......................................... στη
Λ�μψακ�.

2.11

2.10

2.9

2.8

2.7

2.6

�εν�φOντ�ς PΕλληνικ�, 2, 1, 16-19
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Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. πρ�σαιρ�Hμαι α) απ�στατ�

2. Qφ�σταμαι �) πλ
ω κατ� μ�κ�ς των
ακτ�ν

3. παραπλ
ω γ) αν��γ�μαι στην αν�ι-
�τ� θ�λασσα

4. Qν�γ�μαι δ) εφ�δια

5. Lπιτ�δεια ε) εκλ
γω επιπλ
�ν

στ) κ�νω αγωγ�

*) υπ�μ
νω

Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ
ω α) φ�λι�ς

2. Iγ�Hμαι �) π
νης

3. π�λ
μι�ς γ) κενRς

4. πλ��σι�ς δ) εSσπλ
ω

5. πλ�ρης ε) Tπ�μαι

στ) πληρO

*) π�λUς

Λ&8εις Κατ�λη8η Παρ�γωγ� επ*θετ�

�ασιλεUς -ει�ς

PΡ�δ�ς -ι�ς

σ�μμα��ς -ικRς

Vλλ�ς -�J�ς

στρατηγRς -ικRς

Λ&8εις Oυσιαστικ� Eπ*θετα

IγεJτ�

Lπ���υν

αGρ�Hσι

Qφεστηκυ�ας

π�λεις



CνBγ�ντ�, ?γεAτ�, α=ρ�>σι, κρ�τ�ς, πλB-
ρη: Να γρ�ψετε μ�α �μ�ρρι*η λ
�η, α-

πλ� � σ�νθετη, της αρ�α�ας � της ν
ας ελληνι-
κ�ς γλ�σσας για καθεμ�α απ� τις παραπ�νω
λ
�εις.

Να συνδ
σετε κ�θε λ
�η της Α´ στ�λης με
τη συν�νυμ� της στη Β´ στ�λη. (Δ�� λ
-

�εις της Β´ στ�λης περισσε��υν.)

Να αντιστ�ι��σετε τα �μ�ρρι*α πρ�ς τις
λ
�εις !ρμ#μεν�ι και $π�*�υν (Α´ στ�λη)

�υσιαστικ�: π�*ημα, Gρμημα, π�ιητBς, π�*ησις,
!ρμητBρι�ν με την κατηγ�ρ�α στην �π��α αν�-
κ�υν (Β´ στ�λη.) (Μ�α κατηγ�ρ�α περισσε�ει.)

Να συνδ
σετε τις λ
�εις της Α´ στ�λης με
τη λ
�η της Β´ στ�λης με την �π��α 
��υν

ετυμ�λ�γικ� συγγ
νεια. (Δ�� λ
�εις της Α´ στ�-
λης περισσε��υν.)

Να συνδ
σετε κ�θε λ
�η της Α´ στ�λης με
τη σημασ�α της στη B´ στ�λη. (Δ�� στ�ι-

�ε�α της Β´ στ�λης περισσε��υν.)

$πιπλ&ω, παρασκευ�;�μαι, στρατηγ/ς,
πρ�σαιρ�>μαι, Cφ*σταμαι: Να αναλ�σε-

τε τις παραπ�νω σ�νθετες λ
�εις στα συνθετικ�
τ�υς.

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

2.12

468

Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. �ρμ�νη

2. �ειραφ
τηση α) Wρμ�μεν�ι

3. αφ
λεια

4. αφ�ρμ�

5. αφετηρ�α �) QφXκε

6. �ρμητικ�ς

7. �ρμ�σκ�ς

Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ
ω α) Lφ�δια

2. Iγ�Hμαι �) κυριε�ω

3. Lπιτ�δεια γ) Lναντ��ς

4. αGρO δ) Qπ�πλ
ω

5. π�λ
μι�ς ε) Vρ�ω

στ) αZρω

*) διηγ�Hμαι

Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. π��ημα α) εν
ργεια � κατ�σταση

2. [ρμημα �) �ργαν� � μ
σ� εν
ργειας

3. π�ιητMς γ) τ�π�ς

4. π��ησις δ) απ�τ
λεσμα εν
ργειας

5. Wρμητ�ρι�ν ε) πρ�σωπ� π�υ ενεργε�

Α´ ΣΤΗΛΗ Β´ ΣΤΗΛΗ

1. Lκπλ
ω α) φτ�νω με πλ���
στ� λιμ�νι

2. πρ�σαιρ�Hμαι �) ετ�ιμ�*�μαι

3. παρασκευ�*�μαι γ) πρ�σεταιρ�*�μαι

4. WρμOμαι δ) ε��ρμ� απ�

5. Qν�γ�μαι ε) φε�γω με τ� πλ���

στ) εκλ
γω επιπλ
�ν

*) �γα�νω στην αν�ι-
�τ� θ�λασσα
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