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Κεφάλαιο 1. §§ 6-16  

 

Η εκστρατεία στη Μ. Ασία - οι πρώτες επιχειρήσεις  

(5 διδακτικές ώρες) 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

α. Να γνωρίσουν οι µαθητές παράγοντες και διαδικασίες µέσα από τις 

οποίες η Σπάρτη διαµόρφωνε και υλοποιούσε την εξωτερική της 

πολιτική τον 4ο µ. Χ. αιώνα. 

β. Να αναλύσουν τις πολιτικές και στρατηγικές αρετές του Αγησιλάου  

και να γνωρίσουν τα κίνητρα των πράξεων του και την ποιότητα του 

χαρακτήρα του. 

γ. Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στο εγκώµιο και στο ιστορικό 

κείµενο µε παράθεση αποσπασµάτων από τα Ἑλληνικά του ίδιου 

συγγραφέα. 

δ. Να ασκηθούν οι µαθητές στην κατανόηση της δοµής των προτάσεων 

της αρχαίας ελληνικής µε αναφορά σε συγκεκριµένα συντακτικά 

φαινόµενα, όπως στη συνηµµένη και απόλυτη µετοχή, στη σύνταξη του 

απαρεµφάτου κ.τ.λ. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

Ανοικτού τύπου 

Α  Σύντοµης απάντησης  

§§ 6-8 

1.  Ποιες κινήσεις των Περσών προκάλεσαν την αντίδραση της συµµαχίας 

της Σπάρτης στα πρώτα κιόλας χρόνια της βασιλείας του Αγησιλάου;  

2.  Να αναφέρετε επιγραµµατικά την πρόταση που έκανε ο Αγησίλαος 

στους Σπαρτιάτες και τους συµµάχους τους για την αντιµετώπιση των 

Περσών. 

3.  Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Σπαρτιατών και των συµµάχων τους 

στην πρόταση του Αγησιλάου για εκστρατεία στην Ασία; 

4.  Να γράψετε ποιος ήταν ο αντικειµενικός στόχος των επιχειρήσεων του 

Αγησιλάου στη Μ. Ασία και πόσο στρατό ζήτησε για την εκπλήρωσή του. 
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§§  9-12 

5.  Ποια ήταν η πρώτη ενέργεια του Αγησιλάου µετά την άφιξή του µε το 

συµµαχικό εκστρατευτικό σώµα στην Ασία;  

6.  Να γράψετε µε συντοµία ποια στάση τήρησαν οι δυο αντίπαλοι 

απέναντι στη συµφωνία που έκλεισαν. 

7.  Ποια αρετή του Αγησιλάου υπογραµµίζει και εξαίρει ο Ξενοφώντας 

κρίνοντας τη στάση του απέναντι στη συµφωνία µε τον Τισσαφέρνη; 

§§  13-14 

8.  Να σηµειώσετε ποια τακτική ακολούθησε ο Τισσαφέρνης απέναντι 

στον Αγησίλαο µετά την άφιξη των ενισχύσεων από το βασιλιά; 

9.  Ποια συναισθήµατα προκάλεσε στους Σπαρτιάτες και στους 

συµµάχους τους το «τελεσίγραφο» του Τισσαφέρνη;  

10.  Γιατί ο Αγησίλαος δήλωσε ότι χρωστά µεγάλη ευγνωµοσύνη στον 

Τισσαφέρνη; 

11.  Ποιοι Έλληνες της Μ. Ασίας έπαιρναν µέρος στις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις του Αγησιλάου και πώς όλοι µαζί εξασφάλιζαν τα 

αναγκαία για τη διατροφή τους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας; 

§§  15-16   

12.  Σε ποιες περιοχές επέλεξε να αναπτύξει το στρατό και το ιππικό του ο 

Τισσαφέρνης;  

13.  Σε ποια περιοχή της Μ. Ασίας κινήθηκε µε το στρατό του ο Αγησίλαος 

και ποια τακτική επέλεξε, για να αντιµετωπίσει την πρόκληση του 

Τισσαφέρνη25;   

14.  Ποια ήταν η εκτίµηση του Τισσαφέρνη για τις κινήσεις του στρατού 

του Αγησιλάου; 

 

Β.  Ελεύθερης ανάπτυξης 

§§  6-8 

1.  Γιατί ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο καλλίτερος τρόπος να φανερώσει το 

χαρακτήρα του Αγησιλάου είναι να αφηγηθεί τις πράξεις του;  

                                                      
25  Βλέπε και το χάρτη στο σχολικό βιβλίο, σ. 144. 
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2. Ποια αποδοχή είχε στο συµµαχικό συµβούλιο η πρόταση του Αγησιλάου 

για εκστρατεία στην Ασία; Στην απάντησή σας να αναφέρετε ποια ήταν 

η στάση του συµµαχικού συµβουλίου απέναντι στην πρόταση του 

Αγησιλάου και να την αιτιολογήσετε µε βάση τα στοιχεία του κειµένου. 

3. Να περιγράψετε τη διαδικασία µε την οποία αντιµετώπισαν οι 

Σπαρτιάτες και οι σύµµαχοί τους την περσική απειλή, όταν 

πληροφορήθηκαν ότι οι Πέρσες προετοίµαζαν εκστρατεία κατά της 

Ελλάδας. Να επισηµάνετε ιδιαίτερα τη συµµετοχή και το ρόλο του 

Αγησιλάου στην αντιµετώπιση της κρίσης.  

4. Την πρόταση του Αγησιλάου για ανάσχεση της περσικής 

επιθετικότητας στην Ασία παρουσιάζει ο ιστορικός διαφορετικά στα 

Ἑλληνικά του. Αφού διαβάσετε το σχετικό απόσπασµα26 και 

επισηµάνετε τις διαφορές, να εξηγήσετε που οφείλεται αυτή η 

διαφοροποίηση.  

5. Ποιες αρετές επιδεικνύει ο Αγησίλαος µε την πρότασή του να 

αντιµετωπίσει ο ίδιος τους Πέρσες στην Ασία; 

§§ 9-12 

6. Να γράψετε σε ποια συµφωνία κατέληξαν ο Αγησίλαος και ο 

Τισσαφέρνης και ποιες αµοιβαίες δεσµεύσεις ανέλαβαν ο ένας απέναντι 

στον άλλο. 

7. Ποια είναι η  εκτίµηση του συγγραφέα για την εµµονή του Αγησιλάου 

στην τήρηση των σπονδών, αν και γνώριζε ότι ο Τισσαφέρνης είχε 

καταπατήσει τους όρκους του;  (Να γράψετε αν αξιολογεί τη στάση 

του Αγησιλάου θετικά ή αρνητικά και µε ποια επιχειρήµατα 

υποστηρίζει την εκτίµησή του.) 

8. Ελέγχοντας την στάση των δυο αντιπάλων απέναντι στα συµφωνηµένα   

να επισηµάνετε τα σηµεία υπεροχής του Αγησιλάου και να σηµειώσετε 

τις λέξεις ή φράσεις, µε τις οποίες ο ιστορικός χαρακτηρίζει αυτόν και 

τον αντίπαλό του.  

                                                      
26  Βλέπε παράθεµα: κείµενο 5, Ξενοφ. �Ελληνικά, 3,4, 1-2. 
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9. Ποια πλεονεκτήµατα εξασφάλισε ο Αγησίλαος στην κοινή γνώµη 

Ελλήνων και βαρβάρων της Μ. Ασίας εµφανίζοντας τον Τισσαφέρνη 

επίορκο και αναξιόπιστο; 
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§§  13-14 

10. Α. Να γράψετε ποιες ήταν οι αντιδράσεις α) των Σπαρτιατών και των 

συµµάχων τους και β) του Αγησιλάου στο «τελεσίγραφο» του 

Τισσαφέρνη. 

Β. Να εκτιµήσετε ποιες αρετές του Σπαρτιάτη βασιλιά εκθειάζει ο 

Ξενοφώντας µε την αναφορά του σ� αυτές τις αντιδράσεις. 

11. Ἐπεὶ δὲ µέγα φρονήσας Τισσαφέρνης ἐπεὶ τῷ καταβάντι στρατεύµατι 
προεῖπεν Ἀγησιλάῳ πόλεµον... Να σηµειώσετε ποιος παράγοντας δίνει 

στον Τισσαφέρνη την αίσθηση της υπεροχής και ποια επίδραση έχει 

αυτό στη συµπεριφορά του απέναντι στον αντίπαλό του. 

§§  15-16 

12. Να αναπτύξετε τους λόγους, για τους οποίους πίστευε ο Τισσαφέρνης 

ότι ο Αγησίλαος θα επιχειρούσε να εισβάλει µε το στρατό του στην 

Καρία. 

13. τὸ µὲν πεζὸν ἅπαν διεβίβασεν ἐκεῖσε (εἰς Καρίαν), τὸ δὲ ἱππικὸν εἰς τὸ 
Μαιάνδρου πεδίον περιήγαγε: Να εξηγήσετε τους αντικειµενικούς 

στόχους που επιδίωκε ο Τισσαφέρνης µε την ανάπτυξη του στρατού 

και του ιππικού του στις αναφερόµενες περιοχές. 

14. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήµατα που εξασφάλισε ο Αγησίλαος µε την 

τακτική του εναντίον του Τισσαφέρνη. 

15. Α. Να σηµειώσετε τα ρήµατα των παραγράφων 15 και 16 που 

δηλώνουν τις ενέργειες του Τισσαφέρνη και του Αγησιλάου, να 

γράψετε σε ποιο χρόνο γίνεται η αφήγηση για καθέναν από τους 

αντιπάλους. 

Β. Ποια εντύπωση δίνει ο συγγραφέας για την αποτελεσµατικότητα 

της τακτικής που ακολουθούν οι δυο αντίπαλοι µε την αλλαγή 

χρόνου αφήγησης; Ποιον από τους δυο παρουσιάζει να υπερέχει 

από τον αντίπαλό του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας27.  

 

 

 

                                                      
27  Βλέπε σχόλια βιβλίου, σ. 151. 
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Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 

§§ 6-8 

1. Γιατί ο Ξενοφώντας σ� αυτό το έργο του θεωρεί σκόπιµο να διηγηθεί τη 

στρατιωτική δράση του Αγησιλάου;  

Α. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τη σωστή απάντηση. 

!  Για να κάνει την αφήγηση ελκυστική στους αναγνώστες του. 

!  Για να συµπληρώσει το ιστορικό του έργο για τα γεγονότα στη Μ. 

Ασία στις αρχές του 4ου  π. Χ. αιώνα. 

!  Για να προβάλει την πολιτική της Σπάρτης στις αρχές του 4ου π. Χ. 

αιώνα. 

!  Για να αποδείξει πόσο σπουδαίος και ενάρετος ήταν ο χαρακτήρας 

του Αγησιλάου. 

!  Για να παρουσιάσει ένα τυπικό παράδειγµα στρατιωτικής 

επέµβασης της Σπάρτης στη Μ. Ασία.  

Β. Να αναφέρετε το χωρίο του κειµένου που επαληθεύει την επιλογή 

σας. 

§§ 9-12 

2.  Α. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν µε το 

όνοµα του προσώπου (Ἀγησίλαος ή Τισσαφέρνης) που ενεργεί 

σύµφωνα µε το κείµενο28. 

α. _________________ εὐθὺς ἐψεύσατο ἃ ὤµοσεν. 

β. _________________ πάντας ἐποίησε καὶ Ἕλληνας καὶ βαρβάρους 

συντίθεσθαι ἑαυτῷ. 

γ. _________________ ὤµοσεν διαπράξεσθαι αὐτῷ ἀφεθῆναι αὐτονό-

µους τὰς Ἑλληνίδας πόλεις ἐν τῇ Ἀσίᾳ. 

δ. _________________ ἐνέµεινε ταῖς σπονδαῖς. 

ε. _________________ ἀντώµοσε σπονδάς ἄξειν ἀδόλως. 

στ. _________________ πολὺ στράτευµα παρὰ βασιλέως µετεπέµπετο. 

ζ. _________________ λαβὼν τὸ στράτευµα ἐξέπλευσεν (εἰς τὴν Ἀσίαν). 

                                                      
28  Αυτή η άσκηση είναι απαραίτητο να γίνεται µε κλειστό το βιβλίο. 
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Β. Να κατατάξετε αυτές τις προτάσεις σύµφωνα µε τη χρονική ακολου-

θία των γεγονότων που περιγράφουν. 
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§§ 13-14 

3. Έχοντας το βιβλίο σας ανοιχτό να συµπληρώσετε τη Β στήλη του 

πίνακα µε φράσεις ή προτάσεις από το κείµενο (§§ 13-14), που 

αποδίδουν τις αιτίες οι οποίες προκάλεσαν τα συναισθήµατα ή τις 

αντιδράσεις των προσώπων της Α στήλης. 

 Α Β 

α. ὁ Τισσαφέρνης µέγα 
ἐφρόνησεν 

____________________________________ 
 

 

β. 

οἱ µὲν ἄλλοι σύµµαχοι 
καὶ Λακεδαιµονίων 
οἱ παρόντες µάλα 
ἀχθεσθέντες φανεροὶ 
ἐγένοντο 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

γ. Ἀγησίλαος δὲ τοὺς 
πρέσβεις ἐκέλευσεν 
ἀπαγγεῖλαι τῷ 
Τισσαφέρνει ὡς 
πολλὴν χάριν αὐτῷ 
ἔχοι  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

§§ 15-16 

4. Α. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο το λόγο για τον 

οποίο ο Τισσαφέρνης ανέπτυξε το στρατό και το ιππικό του στην 

Καρία σύµφωνα µε τα στοιχεία του κειµένου § 15. 

! Ήθελε να παρασύρει τον αντίπαλό του σε δύσβατες περιοχές για να 

τον αποδυναµώσει. 

! Πίστευε ότι ο Αγησίλαος θα έκανε εισβολή στην ιδιαίτερη πατρίδα 

του την Καρία. 

! Ήθελε να αποφύγει την άµεση σύγκρουση µε τον Αγησίλαο. 

! Ήθελε να ενισχύσει τις δυνάµεις του µε στρατολόγηση νέων ανδρών 

από την περιοχή. 

! Ήθελε να ανακόψει την πορεία του Αγησιλάου προς τη Λυκία. 
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Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σύµφωνα µε τις πληροφορίες του 

κειµένου. 

5. Ποιες αρετές του Αγησιλάου εκφράζουν τα αποσπάσµατα της Α 

στήλης; Να τα συνδέσετε µε τις αρετές που αναγράφονται στη Β στήλη 

και τους αντιστοιχούν. ∆υο αποσπάσµατα της Α στήλης αντιστοιχούν 

σε µια από τις αρετές που αναγράφονται στη Β στήλη. 

Α  Β 

α. ... πολλοὶ πάνυ ἠγάσθησαν αὐτὸ τοῦ-
το... τό τε αἱρεῖσθαι ἐπιόντα µᾶλλον  

ἢ ὑποµένοντα µάχεσθαι αὐτῷ, (§ 8) ....#

 

β. ...καὶ τὸ τἀκείνου δαπανῶντα βού-
λεσθαι µᾶλλον ἢ τὰ τῶν Ἑλλήνων 
πολεµεῖν, (§  8)....�����������.......#

 

γ. Ἀγησίλαος δὲ καίπερ αἰσθόµενος 
ταῦτα ὅµως ἐνέµεινε ταῖς σπονδαῖς.  
(§  11)��������������������#

 

δ. ...κάλλιστον δὲ πάντων ἐκρίνετο <τὸ> 
µὴ περὶ τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ περὶ τῆς  
Ἀσίας τὸν ἀγῶνα καθιστάναι. (§  8) .#

 

 

 

����    ευσέβεια 

 

 

����    ανδρεία 

 

 

����    σωφροσύ

τνη 

 
 

2. Γραµµατικές ασκήσεις 

§§  6-8 

1. Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις µεταφέροντας τις κλιτές 

λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντιστρόφως29.  

α. Ἀπὸ τῶν ἔργων γὰρ καὶ οἱ τρόποι κατάδηλοι ἔσονται. 
β. Ὁ Πέρσης πρόσθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα διέβη. 

γ. Ὁ βασιλεύς ἠγγέλθη ἁθροίζων πολὺ στράτευµα.  

 

2. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο της λέξης στην 

παρένθεση.  

                                                      
29  Θυµηθείτε ότι υπάρχουν ουσιαστικά που συναντώνται µόνον  σε έναν από τους δυο 

αριθµούς. Βλέπετε στη Γραµµατική σας, σσ. 43-44, § 83. 
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α. Λακεδαιµόνιοι δὲ καὶ ________________ (σύµµαχος) _______________ 

(βουλεύοµαι: παρατατικός) περὶ τούτων.  

β. Ἂν δὲ οἱ ______________ (βάρβαρος) _______________ ( βούλοµαι: 

υποτακτική ενεστώτα) πολεµεῖν, Ἀγησίλαος ὑπέστη ἀσχολίαν 

_________ (αὐτός:  σε δοτ. πληθ.) παρέξειν ____________ (στρατεύω: 

απαρέµφ. ενεστώτα) ἐπὶ τοὺς ______________ (Ἕλλην). 

γ. Ἀγησίλαος ______________ (βούλοµαι: παρατατικός) πολεµῶν τὰ τοῦ 

_____________ (Πέρσης) µᾶλλον ἢ τὰ τῶν Ἑλλήνων δαπανᾶν.  
 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της Αʹ στήλης µε τη γραµµατική κατηγορία της 

Βʹ στήλης που τους αντιστοιχεί. 

βασιλείας# ����    επίθετο 

ναυτικόν# ����    αντωνυµία 

ἄρτι#  

κάλλιστον# ����    ρήµα 

ἐκρίνετο#  

ἐκείνου# ����    ουσιαστικό 

τοίνυν# ����    σύνδεσµος 

διεπράξατο#  

περὶ# ����    επίρρηµα 

γὰρ# ����    πρόθεση 
 

4. Να κατατάξετε τα ουσιαστικά µαζί µε τα άρθρα τους στην κατάλληλη 

θέση του πίνακα και να τα γράψετε και στις άλλες πτώσεις ενικού και 

πληθυντικού: τῶν ἔργων, τῇ ἀρχῇ, τῶν συµµάχων, τὸν ἀγῶνα.  
ενικός αριθµός 

ονοµ.     

γεν.     

δοτ.     

αιτ.     

πληθυντικός αριθµός 

ονοµ.     

γεν.     
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δοτ.     

αιτ.     

 

5. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τους βαθµούς των επιθέτων, που λείπουν.  

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

νέος   

πολύ (ουδέτερο)   

πολλοί   

  κάλλιστον (ουδέτερο) 

καταδήλους   
 

§§  9-12 

7. Να συµπληρώσετε τα ουσιαστικά µε τις καταλήξεις που λείπουν και να 

τα τονίσετε.  

α. τοῦ στρατευµατ______ (στράτευµα) 

β. τῷ Τισσαφερν______ (Τισσαφέρνης) 

γ. τῆς πραξ______  (πρᾶξις) 

δ. τὰς πολ______  (πόλις) 

ε. αἱ σπονδ______  (σπονδή) 

στ. τοῖς ὀρκ______  (ὅρκος) 

ζ. τοῦ βασιλε______  (βασιλεύς) 

 

8. Να συνδέσετε τις λέξεις της Αʹ στήλης µε τα γραµµατικά 

χαρακτηριστικά που τους αντιστοιχούν στη Βʹ στήλη. ∆υο στοιχεία της 

Βʹ στήλης περισσεύουν. 

Αʹ Βʹ 

σαφέστερον# ����    τριτόκλιτο επίθετο θετικού βαθµού 

 ����    επίρρηµα θετικού βαθµού 

πρώτη# ����    µετοχή αορίστου 

ἀγγέλους# ����    δευτερόκλιτο επίθετο θετικού βαθµού 

αὐτονόµους# ����    ουσιαστικό Α΄ κλίσης 

ἀδόλως# ����    επίρρηµα συγκριτικού βαθµού 

ὁρισάµενος# ����    τακτικό αριθµητικό επίθετο 
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 ����    ουσιαστικό Βʹ κλίσης 

συνθήκας# ����    µετοχή ενεστώτα 

9. Να συµπληρώσετε τα κενά µε το κατάλληλο ουσιαστικό ή επίθετο από 

αυτά που ακολουθούν: βασιλέα, πράξει, πόλεσι, στρατηγοῦ, 

συνθήκης, αὐτονόµου, ἀπίστων, σαφεῖς, ἐπιόρκους, πρῶται. 

α. τῆς __________________ πόλεως 

β. αἱ __________________ συνθῆκαι 

γ. τὸν ἐπίορκον __________________  

δ. τοῦ ἀπίστου __________________ 

ε. τῇ πρώτῃ  __________________ 

στ. ταῖς αὐτονόµοις __________________ 

ζ. τοὺς __________________ βασιλεῖς 

η. τῆς σαφοῦς __________________ 

θ. αἱ __________________ πράξεις 

ι. τῶν __________________ στρατηγῶν 

 

10. Να ξαναγράψετε τις προτάσεις µεταφέροντας το ρήµα  

• της (α) στον ενεστώτα, µέλλοντα και αόριστο και  

• της (β) στον παρατατικό, παρακείµενο και υπερσυντέλικο. 

α. Ὁ Τισσαφέρνης στράτευµα πολὺ παρὰ βασιλέως µετεπέµπετο. 

β. Ἀγησίλαος Τισσαφέρνην ἄπιστον πᾶσιν ἐποίησεν. 

 

§§ 13-16 

11. στρατεύµατι, βασιλέως, παρασκευῆς, προσώπῳ, χάριν, στρατιώταις, 
ἀγοράν, πεδίον, δυνάµεις, θεούς, πόλεµον, ἀπάτη:  
Α. Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στον ακόλουθο πίνακα σύµφωνα µε 

την κλίση στην οποία ανήκουν. 

Α΄ κλίση Β΄ κλίση Γ΄ κλίση 
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Β. Να γράψετε τα ουσιαστικά του προηγούµενου πίνακα από τον 

ενικό στον πληθυντικό και αντιστρόφως. 

12. Α. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τις σωστές απαντήσεις.  

α. 

Ποια ρήµατα 

βρίσκονται  

σε χρόνο  

παρατατικό; 

 

! ἐκέλευσεν 

! ἐγένοντο 

! εἶχεν 

! ἐκτήσατο 

! ἐπορεύετο 

β. 

Ποιες µετοχές 

βρίσκονται  

σε χρόνο  

αόριστο;  

! νοµίσας 

! παρόντες 

! συστρατευσο-

µένους 

! ἀντιστρέψας 

! ἀναλαµβάνων 

Β. Τι είδους αύξηση έχουν τα ρήµατα που βρίσκονται σε χρόνο 

παρατατικό; 

Γ. Να γράψετε τις µετοχές του αορίστου στο ίδιο γένος, αριθµό και 

πτώση στον ενεστώτα. 
 

3. Συντακτικές ασκήσεις 

§§ 6-8 

1. Να σχηµατίσετε προτάσεις µε τα σύνολα των λέξεων γράφοντας τους 

συντακτικούς όρους µε τη σειρά υποκείµενο (µε τους προσδιορισµούς 

του, αν έχει), ρήµα, αντικείµενο, προσδιορισµοί (αν υπάρχουν). 

α. νέος, τῆς βασιλείας, ἔτυχε, Ἀγησίλαος, ὤν. 
β. Ὁ, τῶν Περσῶν, πολὺ, ὡς ἐπὶ τους Ἕλληνας, ἥθροιζεν, Βασιλεύς, 

στράτευµα. 

γ. διέβη, πρόσθεν, τὴν Ἑλλάδα, Ὁ Πέρσης, ἐπὶ. 
 

2. ὤν, ὄντος, ἁθροίζων, βουλευοµένων: Αφού ελέγξετε τη σύνταξη των 

µετοχών στο κείµενο (§ 6)  

α) να γράψετε στην Α στήλη τις συνηµµένες και στη Β τις απόλυτες,  

β) να σηµειώσετε στη ∆ στήλη τα ρήµατα µε τα οποία συνάπτονται 

όσες από αυτές είναι συνηµµένες και  

γ) στη Γ και Ε στήλη να γράψετε αντιστοίχως τα υποκείµενα των 

µετοχών και των ρηµάτων που σηµειώσατε. 

Α Β Γ ∆ Ε 



 60

συνηµµένη απόλυτη υποκ. µετχ. ρήµα υποκ. ρήµ. 
     
     
     
     

§§ 9-12 

 

3. Αφού ελέγξετε στο κείµενο (§§ 9-12) τα συντακτικά χαρακτηριστικά 

των προτάσεων της Β στήλης του πίνακα να τις συνδέσετε µε την 

αντίστοιχη συντακτική τους κατηγορία στην Α στήλη, και το είδος της 

πρότασης που τους αντιστοιχεί στη στήλη Γ. Να συµπληρώσετε επίσης 

και τα κενά στη Γ στήλη, ώστε να δηλώνεται µε ακρίβεια η συντακτική 

τους θέση. ∆υο στοιχεία της Γ στήλης περισσεύουν.  
Α Β Γ 

  

 

ονοµα- 

τική# 

 

 

επιρρη- 

µατική# 

• ὡς ἐστρατήγησεν 

 

• ἕως ἔλθοιεν 

 

• ὅτι Τισσαφέρνην � ἄπι-
στον πᾶσιν ἐποίησεν  

 

• εἴ τι βούλοιτο 

$ ειδική, επεξήγηση στη 

λέξη ................................... 

$ υποθετική  

$ πλαγ. ερωτηµ., αντικ. στο

ρήµα  ........................ 

$ ειδική αντικείµενο στο 

ρήµα ................................. 

$ χρονική  

$ αιτιολογική 

 

 

4. Α. Αφού ελέγξετε τη σύνταξη των ακόλουθων προτάσεων και λέξεων 

στο κείµενο (§ 9-12) να διαγράψετε το λανθασµένο συντακτικό 

χαρακτηρισµό και να συµπληρώσετε τα κενά ώστε η συντακτική 

αναγνώριση να είναι πλήρης. 

α. ἃ ἔπραξεν:  

# είναι αντικείµενο στο ________________  

# είναι ονοµ. προσδ., επεξήγηση στη λέξη ____________ 

β. πρώτη:  

# είναι κατηγορούµενο στη λέξη __________________ 
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# είναι επιθετικός προσδιορισµός στη λέξη ______________. 

γ. Ἐπεί γε µὴν... ἐξέπλευσε: 
# είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση  

# είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 
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δ. ἄπιστον:  
# είναι κατηγορούµενο αντικειµένου στη λέξη_____________ 
# είναι επιθετικός προσδιορισµός στη λέξη ________________. 

Β. Ἐν τοίνυν τῇ Ἀσίᾳ ἥδε πρώτη πρᾶξις ἐγένετο. Να αποδώσετε την 

πρόταση στη νέα ελληνική σύµφωνα µε τη συντακτική αναγνώριση 

που επιλέξατε για τη λέξη πρώτη. 
 

 

5. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο το σωστό συντακτικό 

χαρακτηρισµό των µετοχών που υπογραµίζονται στα ακόλουθα 

αποσπάσµατα του κειµένου (§§ 11-12) και να τις αποδώσετε στη νέα 

ελληνική αναλύοντάς τες σε προτάσεις µε ρήµα, υποκείµενο και 

αντικείµενο, όπου υπάρχει. 

α. Ἀγησίλαος δὲ καίπερ αἰσθόµενος ταῦτα ὅµως ἐνέµεινε ταῖς 
σπονδαῖς. 

 ! χρονική απόδοση στη νέα ελληνική 

αἰσθόµενος: ! εναντιωµατική 

 ! τροπική 

Ἀγησίλαος αἰσθόµενος ταῦτα 

 ! ατιολογική  
 

β. Τισσαφέρνην µὲν ἐµφανίσας ἐπίορκον ἄπιστον πᾶσιν ἐποίησεν. 
 ! εναντιωµατική απόδοση στη νέα ελληνική 

ἐµφανίσας: ! αιτιολογική 

 ! χρονική  

ἐµφανίσας Τισσαφέρνην ἐπίορκον

 ! τροπική  
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§§  13-16 

6. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης µε το συντακτικό χαρακτηρισµό 

της Β στήλης που τους αντιστοιχεί και να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε 

να αποδίδεται µε ακρίβεια η συντακτική τους θέση. Ένα στοιχείο της Β 

στήλης περισσεύει. 

Α Β 

µείονα# ����    κατηγορηµ. προσδιορ. στο ______________ 

φαιδρῷ# ����    επιρρηµατ. κατηγορ. στο _______________ 

����    κατηγορούµενο στο ___________________  

πολεµίους# 
����    κατηγορούµ. αντικειµένου _____________ 

συµµάχους# ����    κατηγορούµενο στο ___________________ 

ἄφιππος# ����    κατηγορούµ. αντικειµένου _____________ 
 

 

7. Να υπογραµµίσετε τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς των 

προτάσεων της Α στήλης και την επιρρηµατική σηµασία που τους 

αντιστοιχεί στη Β στήλη. 

Α Β 

α. προεῖπεν Ἀγησιλάῳ πόλεµον, εἰ µὴ ἀπίοι 
ἐκ τῆς Ἀσίας (§113) 

χρόνος, τρόπος, 

τόπος, σκοπός 

β. οἱ µὲν ἄλλοι σύµµαχοι ... µάλα ἀχθεσθέντες 
φανεροὶ ἐγένοντο (§ 13) 

τρόπος, αιτία, 

σκοπός, ποσό 

γ. εὐθὺς τοῖς µὲν στρατιώταις παρήγγειλε 
συσκευάζεσθαι (§ 14) 

χρόνος, ποσό,  

τρόπος, µέσο  

δ. ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίζεσθαι αὐτῷ διὰ τὴν 
ἀπάτην (§ 15) 

τρόπος, αιτία, 

σκοπός, µέσο 

ε. τὸ µὲν πεζὸν ἅπαν διεβίβασεν  
ἐκεῖσε (§ 15) 

µέσο, τόπος,  

αιτία, ποσό 

στ. � ἱκανὸς εἶναι καταπατῆσαι τῇ ἵππῳ τοὺς 
Ἕλληνας (§ 15) 

αιτία, σκοπός, 

µέσο, ποσό  

ζ. καὶ ... ἀπροσδοκήτως παµπληθῆ χρήµατα 
ἔλαβε (§ 16) 

τρόπος, αιτία, 

χρόνος, ποσό 
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8. Ἀγησίλαος ... ἀπαγγεῖλαι τῷ Τισσαφέρνει τοὺς πρέσβεις ἐκέλευσεν�: 
Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποια από τα ακόλουθα 
στοιχεία σχετικά µε τη σύνταξη της πρότασης είναι σωστά και ποιά 
λανθασµένα. 

Συντακτική αναγνώριση λέξεων Σ Λ 
α. Υποκείµενο του ρήµατος είναι η λέξη Ἀγησίλαος ! !

 

β. Αντικείµενο του ρήµατος είναι η λέξη  πρέσβεις !
 

!
 

γ. Αντικείµενο του απαρεµφ. είναι η λέξη Ἀγησίλαος ! ! 
δ. Υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι η λέξη πρέσβεις ! ! 
ε. Ρήµα και απαρέµφατο έχουν το ίδιο υποκείµενο !

 
!

 

στ. Το υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι αντικείµενο 
του ρήµατος. 

!

 

!

 

ζ. Το απαρέµφατο είναι αντικείµενο του ρήµατος !
 

!
 

η. Τη σύνταξη του απαρεµφάτου στην παραπάνω 
πρόταση την ονοµάζουµε ετεροπροσωπία. 

!

 

!

 

 

4. Λεξιλογικές ασκήσεις 
§§ 6-8 

1. Α. Να υπογραµµίσετε τις λέξεις της Β στήλης που παράγονται από τα 
ρήµατα της Α στήλης. 

 

Α Β 
α. διηγήσοµαι: > διαγωγή,    δίδαγµα,    διήγηση,   διαγώνισµα 
β. ἐξηγγέλθη:> εξαγωγή,    ανεξέλεγκτος,  εξέλιξη, εξαγγελία 
γ. ἁθροίζων:> αίθριος,     αριθµός,       άθροισµα,     άρθρο 
δ. διαβήσεσθαι:> διάβαση,   διαβίωση,   διαβιβαστής,   διάβασµα

 

2. Να συνδέσετε τα ρήµατα της Α στήλης µε τα συνώνυµά τους στη Β 
στήλη. Ένα ρήµα της Β στήλης περισσεύει. 

Α Β 
ἠγάσθησαν (ἄγαµαι)# ����    ἐπιχειρῶ 
βούληται (βούλοµαι)# ����    ἀναλίσκω 

 ����    περισσεύω 
πειράσεσθαι (πειρῶµαι)# ����    θαυµάζω 

αἱρεῖσθαι (αἱροῦµαι)# ����    κατορθῶ 
διεπράξατο (διαπράττοµαι)# ����    ἐθέλω, ἐπιθυµῶ 
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δαπανῶντα (δαπανῶ)# ����    ἐκλέγω, προτιµῶ 
§§  9-12 

3. Α. Να αφαιρέσετε τις καταλήξεις από τους ρηµατικούς τύπους της Α 

στήλης και µε το θέµα που αποµένει να γράψετε µια παράγωγη λέξη 

της νέας ελληνικής στη Β στήλη. 

Α Β 

α. λαβὼν  

β. ἔπραξεν  

γ. ἐγένετο  

δ. αἰσθόµενος  

ε. ἐποίησεν  

Β Με κάθε λέξη που γράψατε από τα ρήµατα (α), (γ) και (ε) να 

σχηµατίσετε µια πρόταση στη νέα ελληνική.  

 

 

4. Α. Αφού ελέγξετε τη σηµασία των ακόλουθων προτάσεων στο κείµενο 

(§§ 9-10), να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποια είναι 

η σωστή απόδοσή τους στη νέα ελληνική. 

α. Πῶς ἄν τις σαφέστερον ἐπιδείξειεν ὡς � 
! Πώς θα δείξει κανείς σαφέστερα µε ποιο τρόπο �. 

! Πώς θα είχε δείξει κανείς σαφέστερα µε ποιο τρόπο � 

! Πώς θα µπορούσε κανείς να δείξει σαφέστερα µε ποιο τρόπο � 

! Πώς αποδεικνύεται σαφέστερα µε ποιο τρόπο� 
 

β. �(ἕως ἔλθοιεν) οὓς πέµψειε πρὸς βασιλέα ἀγγέλους, 
! οι αγγελιαφόροι που έστειλε στο βασιλιά,  

! οι αγγελιαφόροι που θα έστελνε στο βασιλιά, 

! οι αγγελιαφόροι που θα στείλει στο βασιλιά,  

! οι αγγελιαφόροι που είχε στείλει στο βασιλιά,  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας30.  

 

                                                      
30  Για τη σηµασία και τη χρήση της ευκτικής βλέπε Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής,  

§ 87, σσ. 80-82. 
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5. ἐπέστειλε: 
Α. Να γράψετε από ποια συνθετικά σχηµατίζεται το ρήµα στην 

οριστική του ενεστώτα και αντικαθιστώντας το Α συνθετικό µε τις 

προθέσεις ἀνά, κατά, διά, περί, ἀπό, ὑπό να σχηµατίσετε και άλλα 

ρήµατα της αρχαίας ελληνικής. 

Β Να συµπληρώσετε τα παρακάτω ονοµατικά σύνολα µε ουσιαστικά 

που παράγονται από τα ρήµατα που σχηµατίσατε.  

α. ___________________ των δαπανών 

β. ___________________ του δέµατος 

γ. ___________________ των αγγείων 

δ. ___________________ της σηµαίας 

ε. ___________________ της ποινής 

στ. ___________________ της εξέγερσης 

 

6. καὶ τάς τε ἐν τῇ πορείᾳ ἀπαντώσας δυνάµεις ἀναλαµβάνων ἦγε.: 
α. Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται το ρήµα ἀπαντῶ στην πρόταση; 

β. Ποια είναι η σηµασία του στη νέα ελληνική; Να δώσετε ένα 

παράδειγµα. 

γ. Υπάρχουν περιπτώσεις στη νέα ελληνική όπου το ρήµα διατηρεί τη 

σηµασία που έχει στην παραπάνω πρόταση; Να αναφέρετε 

παράδειγµα. 

 

5. Εργασίες για το σπίτι 

§§  6-9 

1. Α. Αφού µελετήσετε και τα αποσπάσµατα από τον Πανηγυρικό του 

Ισοκράτη31, να αναπτύξετε τη σηµασία που είχε η πρόταση του 

Αγησιλάου όχι µόνο για τη Σπάρτη αλλά και για τις άλλες ελληνικές 

πόλεις. 

Β. Να συγκρίνετε τα αποσπάσµατα από το λόγο του Ισοκράτη µε το 

κείµενο του Ξενοφώντα και να γράψετε ποια πλεονεκτήµατα για 

τους Έλληνες επισηµαίνουν και οι δυο συγγραφείς στην περίπτωση 

που µεταφερθεί η σύγκρουση µε τους Πέρσες στην Ασία.  
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31  Βλέπε παραθέµατα, κείµενο 6 και 7. 



 68

§§ 10-16 

2. Αφού µελετήσετε στο βιβλίο σας, σ. 149 το απόσπασµα από τα Ἑλληνι-
κά να γράψετε ποια αντίληψη έχει ο Ξενοφώντας ως ιστορικός για την 

επέµβαση των θεών στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων. Να 

σηµειώσετε σε ποια σηµεία του κειµένου (Ἀγησίλαος 1. § 11-13) 

προδικάζεται, σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, η έκβαση της 

σύγκρουσης µεταξύ του Τισσαφέρνη και του Αγησιλάου32.  

3. Να γράψετε µε ποιους τρόπους εκφέρεται η αιτία στο κείµενο, κεφ. 1, 

13-16. Να συγκεντρώσετε γι� αυτό το σκοπό όλες τις σχετικές λέξεις, 

φράσεις και προτάσεις και να τις κατατάξετε κατά οµάδες. 

                                                      
32  Σηµεία που µπορούν να αναφερθούν: α) Ὁ µὲν δὴ Τισσαφέρνης ἃ ὤµοσεν εὐθὺς ἐψεύσα-

το·, β) Ἀγησίλαος δὲ� Τισσαφέρνην ἐµφανίσας ἐπίορκον ἄπιστον πᾶσιν ἐποίησεν,  
γ) Ἐπεὶ δὲ µέγα φρονήσας Τισσαφέρνης� 
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