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Κεφάλα ι ο  ΙV  

 

§§ 1 - 17 

 

Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποια τακτική διακυβέρνησης ακολούθησαν οι Τριάκοντα µετά τη 

θανάτωση του Θηραµένη και ποιες συνέπειες είχε για τους συµπολίτες 

τους; 

2. Να χαρακτηρίσετε το ήθος της εξουσίας των Τριάκοντα και να 

γράψετε ποια είναι η πιο σηµαντική, κατά τη γνώµη σας, διαφορά από 

το ήθος των δηµοκρατικά εκλεγµένων ηγετών της πόλης. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

3. Το τυραννικό καθεστώς των Τριάκοντα σύντοµα προκάλεσε µε την 

πρακτική του την οργανωµένη αντίσταση των δηµοκρατικών µε 

αρχηγό το Θρασύβουλο. Να γράψετε µε ποιο σχέδιο κινήθηκαν οι 

επαναστάτες και ποιος ήταν ο πρώτος αντικειµενικός τους σκοπός (§§ 

1-7) 

4. Να αναπτύξετε τη σηµασία που είχε για τους επαναστάτες η επιτυχία 

τους κατά της φρουράς των ολιγαρχικών στα σύνορα της Αθήνας. 

5. Με ποιες ενέργειες αντέδρασαν οι Τριάκοντα στην επιτυχία του 

Θρασύβουλου; Ποια συναισθήµατα τους οδήγησαν στις ενέργειες 

αυτές; 

6. «Μια και θα �χετε λοιπόν µερίδιο στις τιµές, πρέπει να �χετε µερίδιο και 

στους κινδύνους»: Σε ποιους απευθύνονται µ� αυτά τους τα λόγια οι 

Τριάκοντα και ποιο σκοπό  επιδιώκουν; Με αφορµή αυτή τους την 

ενέργεια να αξιολογήσετε τα κίνητρά τους και να διατυπώσετε τα 

συµπεράσµατά σας για το ήθος και το χαρακτήρα τους. 

7. Να κατατάξετε τις ενέργειες των Τριάκοντα (§§ 1-10) σύµφωνα µε τη 

σειρά που κλιµακώνονται ανάλογα µε τη σκληρότητα και την 
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κυνικότητά τους. Να επισηµάνετε εκείνα τα σηµεία στην αφήγηση του 

Ξενοφώντα που προαναγγέλλουν το τέλος των τυράννων. 

8. Πιστεύετε ότι όλοι οι ολιγαρχικοί που ήταν γραµµένοι στο γνωστό 

κατάλογο συµφωνούσαν µε τις ενέργειες των Τριάκοντα; Να 

αιτιολογήστε την απάντησή σας και να αναφέρετε στοιχεία του 

κειµένου που την τεκµηριώνουν. 

9. Με ποια επιχειρήµατα προσπαθεί να εµψυχώσει τους άνδρες του ο 

Θρασύβουλος και να τους πείσει για τη νίκη; 

10. Ποια συναισθήµατα προκαλεί στους δηµοκρατικούς η αναφορά του 

Θρασυβούλου στις πράξεις των Τριάκοντα και ποια επίδραση έχει η 

αναφορά αυτή στην ετοιµότητά τους για τη µάχη; 

11. Ποια πλεονεκτήµατα βλέπει ο Θρασύβουλος να έχει η παράταξή του 

έναντι των ολιγαρχικών 

α) ως προς τη συµπαράσταση των θεών και 

β) ως προς τις θέσεις απ� όπου θα εφορµήσουν στην επικείµενη µάχη; 

12.  Αφού αναφέρετε για ποιο σκοπό πολεµούν οι δηµοκρατικοί σύµφωνα 

µε το Θρασύβουλο (§17) και για ποιον οι ολιγαρχικοί, να γράψετε 

ποιον από τους δύο αντιπάλους δικαιώνει ηθικά ο συγγραφέας µε τον 

τρόπο που αφηγείται τα γεγονότα. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας 

µε στοιχεία από το κείµενο. 

 

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε ποιοι ήταν οι λόγοι της αποτυχίας των ολιγαρχικών να 

καταλάβουν το φρούριο της Φυλής, όπου είχε καταφύγει ο 

Θρασύβουλος. 

2. Να γράψετε σύντοµα ποιες θέσεις κατέλαβαν δηµοκρατικοί και 

ολιγαρχικοί στον Πειραιά για την τελική τους σύγκρουση και να 

αναφέρετε τη δύναµη του καθενός. 

3. Να γράψετε από ποια  µέρη αποτελείται ο λόγος του Θρασυβούλου και 

να αναφέρετε επιγραµµατικά το περιεχόµενο καθενός. 
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ΙV,  §§ 18 - 19 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  α) Ταῦτα δ� εἰπών: Με ποιους τρόπους είχε παρακινήσει ο 

Θρασύβουλος τους στρατιώτες σε µάχη (§§ 12-17); 

β) Γιατί δεν έδωσε αµέσως το πρόσταγµα της µάχης, αλλά ἡσυχίαν εἶχε; 
2.  Σε ποια χρονική στιγµή, σύµφωνα µε το µάντη, θα έπρεπε να επιτεθούν 

οι δηµοκρατικοί ενάντια στους εχθρούς και γιατί; 

3.  α) Πώς χαρακτηρίζετε το µάντη από τα λόγια και τα έργα του; 

β) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, επελέγη η διάβασις του Κηφισού ως τάφος 

του; 

4.  Γνωρίζετε από την ιστορία άλλα παραδείγµατα ατόµων που έδειξαν 

παρόµοια αυταπάρνηση µε αυτήν του ανώνυµου µάντη; 

5.  Πώς συµπεριφέρθηκαν οι δηµοκρατικοί στους νεκρούς συµπολίτες 

τους; Τι δείχνει η στάση τους αυτή;  

6.  Τι σήµαινε η σκύλευσις των νεκρών για τους αρχαίους ΄Ελληνες; Ποια 

παραδείγµατα από τον Όµηρο ανακαλεί στη µνήµη σας η αναφορά στο 

θέµα αυτό; 

7.  Τι εννοεί ο Ξενοφών µε τη φράση τούς νεκρούς ὑποσπόνδους ἀπεδίδο-
σαν; 

8.  Ποια από τα γεγονότα που αφηγείται ο Ξενοφών στις §§ 18-19 

εκτιµάτε ότι έχουν µικρότερη σηµασία για τη σύγκρουση των 

Τριάκοντα µε τους δηµοκρατικούς στον Πειραιά; Για ποιο λόγο 

νοµίζετε ότι τα παραθέτει ο ιστορικός στη συγκεκριµένη περίπτωση; 
 

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Ποια ήταν η στάση του µάντη κατά την ώρα της µάχης; 

2. Ποια φράση του κειµένου περιγράφει την έκβαση της µάχης; 

3. Σε ποια σηµεία των §§ 18-19 είναι εµφανής η πίστη του Ξενοφώντα στη 

θεία παρέµβαση; 
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4. Ποιοι ολιγαρχικοί έχασαν τη ζωή τους στη µάχη αυτή; Ποιες απώλειες 

είχαν οι δηµοκρατικοί; 

5. Από ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται ότι ο ιστορικός γνωρίζει τα 

στρατιωτικά πράγµατα; 

 

Γ. Συνδυασµός ερώτησης σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  α) Ποιες συµβουλές έδωσε ο µάντης στους δηµοκρατικούς: 

β) Να γράψετε αν οι συµβουλές του ήταν εύστοχες και να κρίνετε αν οι 

χρησµοί του επαληθεύτηκαν.  

 

2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Οι παρακάτω φράσεις να µεταφερθούν στον αντίθετο αριθµό: 

• ὁ µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς: ................................................................................ 
• ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόµεθα µὲν ... ἡµεῖς: .............................

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

• οἱ δ� ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ: ..............................
.............................................................................................................................................. 

 

2.  εἰπών, παρήγγελλεν, ἔσται, ἐψεύσατο, ἀγόµενος, κατεδίωξαν: Να 

µεταφέρετε τον ίδιο τύπο (αριθµό, πρόσωπο και έγκλιση) σε όλους 

τους χρόνους της ίδιας φωνής. 

 

3.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραµµατικό 

προσδιορισµό των λέξεων που δίνονται: 

• πρότερον:  είναι επίθετο / επίρρηµα 

• σφετέρων: είναι κτητική αντωνυµία / προσωπική αντωνυµία 

• ἐνταῦθα:  είναι χρονικό επίρρηµα / τοπικό επίρρηµα 

• ἑποµένοις:  είναι επίθετο / µετοχή 

• ἔσται:   είναι ρήµα / επίρρηµα 

• ἐπεί:   είναι πρόθεση / σύνδεσµος 
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4.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής 

στην ίδια φωνή:  

Ενεστώς Παρατατ. Μέλλων Αόριστος Παρακείµ. Υπερσυντ. 

  ἡγησόµεθα    

ἀποθνῄσκει      

   ἔλαβον   

 

5.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου:  

Αόριστος 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

  πέσοι  

 γένηται   

ἐψεύσατο    

ἀνέλαβον    

ἀπέθανον    

κατεδίωξαν    

 

 

3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

κειµένου.  

 

2.  Να συµπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο 

συντακτικός ρόλος των λέξεων ή φράσεων που δίνονται: 

• ταῦτα:   είναι........................................ στο εἰπών 
• αὐτοῖς:   είναι .......................................στο παρήγγελλεν. 
• ἐπιτίθεσθαι:  είναι ....................................... στο παρήγγελλεν. 
• ὑπὸ µοίρας:  είναι ....................... προσδιορισµός του ................ 

• ἐν τῇ διαβάσει:  είναι ...................... προσδιορισµός του ................. 

• περὶ ἑβδοµήκοντα:  είναι .................................... στο ἀπέθανον. 
• τῶν πολιτῶν:  είναι γενική ......................... από το οὐδενός. 
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3.  Να εντάξετε στον πίνακα τις µετοχές ανάλογα µε το είδος τους: 
Επιρρηµατική 

Μετοχές Επιθετική Κατηγορηµατική
χρον. αιτ. τελ. υποθ. εναντ. τροπ. 

µεταστραφείς         

ἑποµένοις         

ἀγόµενος         
ἐκπηδήσας         
ἐµπεσών         
προσιόντες         

 

4.  Να επιλέξετε τη σωστή ανάλυση της µετοχής σε πρόταση: 

εἰπών:  α) ἐπειδὰν εἴπῃ 

                    β) ἐπεὶ εἶπεν 

   γ) ὅτε ἔλεξεν 

 

5.  Σε ποια από τις µετοχικές φράσεις αντιστοιχεί καθεµιά από τις 

δευτερεύουσες προτάσεις που υπογραµµίζονται; Να κυκλώσετε τη 

σωστή.  

α) ἐπειδὰν τοῦτο γένηται: τοῦτο γιγνόµενον 

ἡγησόµεθα µὲν ἡµεῖς τοῦτο γενόµενον 

τούτου γιγνοµένου 

    τούτου γενοµένου 

β) ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα: ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα 

αὐτὸς µὲν ἀποθνῄσκει ἀναλαβών τὰ ὅπλα 

    (τούτων) ἀναλαβόντων τὰ ὅπλα 

 

 

4.  Λεξιλογικές -  Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που εντάσσονται στη 

στρατιωτική ορολογία. 

 
2.  Με ποιες λέξεις των §§ 18-19 έχουν ετυµολογική σχέση οι παρακάτω 

λέξεις της νέας ελληνικής; τραύµα, ηγέτης, προσέλευση, διάλογος 
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3.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις: 

α) µεταστραφείς πρὸς τοὺς ἐναντίους:..................................................................... 
β) καὶ οὐκ ἐψεύσατο: ........................................................................................................ 
γ) ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις:............................................................................................. 
δ) κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ: ............................................................................... 
ε) τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδωσαν: .............................................................. 
 

4.  Να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό στη ν.ε. για καθεµιά από τις 
παρακάτω λέξεις και να το χρησιµοποιήσετε σε σύντοµες προτάσεις: 
µεταστραφείς, ἀνέλαβον, ἐναντίους, ἀπεδίδοσαν. 
 

5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 
ελληνική στη στήλη Β, σύµφωνα µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο. 
΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

  Α     Β 
1.  παραγγέλλω   α) δικοί τους 
2.  σφέτεροι    β) προπορεύοµαι 
3.  ἡγοῦµαι    γ) πλησιάζω 
4.  πρόσειµι    δ) απογυµνώνω το νεκρό 
5.  ἐµπίπτω τινί   ε) ορµώ σε κάποιον 
6.  ὁµαλόν    στ) προσάγω 
7.  σκυλεύω    ζ) πεδιάδα 

      η) συµβουλεύω 
 

6.  Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις µε παράγωγα ουσιαστικά 
του ρήµατος λαµβάνω (απλού ή σύνθετου): 
α) ΄Εκανε ................................ χρηµάτων από το πλησιέστερο κατάστηµα 

της Εθνικής Τράπεζας. 
β)  ́Εψαξα στο λεξικό για το  ................................ «σπονδή». 
γ)  Τα παιδιά συχνά δεν έχουν ................................ του χώρου. 
δ)  ∆εν είχε σε µεγάλη ................................ τους ποιητές! 
ε)  ∆εν βρέθηκε τελικά ο ................................ του γράµµατος. 

στ)  Με τη στάση του έδωσε ................................ για συζητήσεις σε βάρος του. 
ζ)  Μπήκε κρυφά, χωρίς να γίνει ................................ 
η)  Η ................................ του δραπέτη ήταν µια επίπονη επιχείρηση. 
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θ)  Ο καθηγητής µας ζήτησε να γράψουµε την  .................. του διηγήµατος. 



 124

ΙV,  §§ 20 - 22 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποια σηµασία είχε η λεπτοµέρεια ότι ο Κλεόκριτος ήταν «µύστης»; 

2. α) Σε ποιους απευθύνεται ο Κλεόκριτος; Πώς τους προσφωνεί;  

β)  Τι τονίζεται µέσω αυτής της προσφώνησης; 

3.  Ποιο είδος αντωνυµιών απαντά πιο συχνά στο λόγο του Κλεοκρίτου 

και γιατί ο ίδιος προτάσσει το «ἡµεῖς» µετά τις ερωτήσεις στην § 20; 

4. Ποιος είναι ο στόχος της οµιλίας του Κλεοκρίτου και ποιο το 

περιεχόµενό της; 

5. Ποια είναι η στάση της παράταξης του κήρυκα απέναντι στην πατρίδα 

και ποια της αντίθετης παράταξης, σύµφωνα µε το λόγο του;  

6. Ποιους (ή τι) επικαλείται ο κήρυκας και για ποιο λόγο; 

7. Ποιες ανόσιες πράξεις διέπραξαν οι τριάκοντα, κατά τον κήρυκα, και 

ποιες ήταν οι συνέπειες των πράξεών τους;  

8. Ποιο είναι το νόηµα της τελευταίας φράσης του λόγου του Κλεοκρίτου 

(᾿Αλλ� εὖ γε ... κατεδακρύσαµεν);  

9. Ποιοι δεσµοί µεταξύ των πολιτών, κατά την άποψη του κήρυκα, θα 

πρέπει να αποτρέψουν τους αντιπάλους από τις εχθρικές τους 

ενέργειες; Να τους καταγράψετε και να εκτιµήσετε την αξία τους για 

την ειρηνική συµβίωση των Αθηναίων. 

10. Στην ενότητα αυτή παρατηρούµε ότι ο Ξενοφών δε σχολιάζει τη µάχη. 

Πού εστιάζει ο ιστορικός την προσοχή του; 

 

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Να γράψετε από ποια µέρη αποτελείται ο λόγος του κήρυκα και να 

αναφέρετε επιγραµµατικά το περιεχόµενό τους. 

2.  Να δώσετε ένα τίτλο που να εκφράζει επιγραµµατικά το βαθύτερο 

νόηµα του λόγου του Κλεοκρίτου. 
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3.  Με ποιες λέξεις ή λεκτικά µέσα αποδίδεται στο λόγο του κήρυκα η 

έννοια της συντροφικότητας; 

4.  Ποια ήταν τα κίνητρα των πράξεων των Τριάκοντα, κατά τον κήρυκα; 

Με ποια φράση αποδίδονται στην αρχαία ελληνική; 

5.  Ποια επίθετα χρησιµοποιεί ο κήρυκας για να χαρακτηρίσει τον µεταξύ 

τους πόλεµο; 

 

2.  Γραµµατικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ῎Ανδρες πολῖται τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; ἡµεῖς γὰρ 
ὑµᾶς κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαµεν: Να γράψετε το παραπάνω 

χωρίο µεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον ενικό αριθµό.  

 

2.  ἁµαρτάνοντες, ἀποθανόντων: Να γράψετε τις µετοχές όλων των 

χρόνων στην ίδια πτώση και αριθµό.  

 

3.  ἀπήγαγον: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου σε όλες 

τις εγκλίσεις.  

 

4.  Να ενώσετε τους αριθµούς των λέξεων που δίνονται στη στήλη Α µε τα 

γράµµατα στη στήλη Β που αντιστοιχούν στο γραµµατικό τους 

προσδιορισµό. ΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

Α           Β 

1. ὤν    α) µετοχή αορίστου β΄ 

2. ἀλλήλοις            β) χρονικό επίρρηµα 

3. ἀποθανόντων  γ) απαρέµφατο ενεστώτα 

4. δεῖν      δ) αυτοπαθής αντωνυµία 

5. ἔχθιστον   ε) αλληλοπαθής αντωνυµία 

6. ἀποκτεῖναι   στ) µετοχή ενεστώτα 

7. πώποτε    ζ) επίθετο υπερθετικού βαθµού 

     η) απαρέµφατο αορίστου  
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5.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραµµατικό 

προσδιορισµό των λέξεων: 

• ἀποκτεῖναι: είναι απαρέµφ. / ευκτ. αορίστου του ρ. ἀποκτείνω; 

• παύσασθε:  είναι οριστ. / προστ. αορίστου του ρ. παύοµαι; 
• ἐξελαύνετε:  είναι οριστ. ενεστ. / παρατατ. του ρ. ἐξελαύνω; 

• οἵ:   είναι αναφορική αντωνυµία / άρθρο; 

• πλείους:   είναι επίθετο θετικού / συγκριτικού βαθµού; 

 

6.  Να συµπληρώσετε τους πίνακες.  

I. Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό:  

 Ενικός  

αριθµός 

Πληθυντικός 

αριθµός 

Ενικός  

αριθµός 

Πληθυντικός 

αριθµός 

Ον. 
   οἱ συγχορευταί 

οἱ ἄρχοντες 

Γεν. τῆς συγγενείας   τῶν θυσιῶν 

∆οτ.    τοῖς µησίν 

 

Αιτ. 

τὸν πόλεµον 

τὸ ἄστυ 

τὴν πατρίδα 

  
τοὺς ἀνθρώπους 

τὰ ἔτη 

Κλητ.    πολῖται 

 

II. Να συµπληρώσετε τους βαθµούς των επιθέτων και επιρρηµάτων:  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

  σεµνοτάτων 

  καλλίστων 

  ἀνοσιωτάτοις 

  αἴσχιστον 

  ἔχθιστον 

 πλείους  

µάλα   

ὀλίγου   
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3.   Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να χαρακτηρίσετε το είδος του εµπρόθετου προσδιορισµού: 

• εἰς τὴν πατρίδα: ........................................................................................................... 
• κερδέων ἕνεκα: ............................................................................................................. 
• ἐν ὀκτὼ µησίν: .............................................................................................................. 

• ἐν εἰρήνῃ: ........................................................................................................................ 

• ὑφ� ἡµῶν: ......................................................................................................................... 

• διὰ τὸ προσακούειν: .................................................................................................. 
 

 

2.  Να υπογραµµίσετε τη σωστή ανάλυση της µετοχής σε ισοδύναµη 

δευτερεύουσα πρόταση: 

• κατασιωπησάµενος:  ἐπεὶ κατεσιωπήσατο 

                     ἐπεὶ κατασιωπᾶται 

              εἰ καὶ κατεσιωπήσατο 

 

 

3.  Να συνδέσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης 

Β που αντιστοιχούν στο συντακτικό τους προσδιορισµό. ΄Ενα στοιχείο 

της στήλης Β περισσεύει. 

Α    Β 
1. ὁ κῆρυξ  α) ποιητικό αίτιο (τῶν ἀποθανόντων) 

2. πολῖται   β) αντικείµενο στο µετεσχήκαµεν 

3. ἑορτῶν            γ) κατηγορούµενο στο ἡµεῖς 
4. συµφοιτηταί              δ) σύστοιχο αντικείµενο στο κεκινδυνεύκαµεν 

5. ὑφ� ὑµῶν  ε) παράθεση στο Κλεόκριτος 
6. πολλά  στ) γενική διαιρετική 

    ζ) επιθετικός προσδιορισµός στο ἄνδρες 
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4.  Να εντάξετε στον πίνακα τις µετοχές του κειµένου ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν. Στις επιρρηµατικές να συµπληρώσετε 

το είδος (π.χ. χρονική, τροπική κτλ.):  

Μετοχές Επιθετική Κατηγορηµατική Επιρρηµατική 

κατασιωπησάµενος    

αἰδούµενοι    

ἁµαρτάνοντες    

πολεµοῦντες    
ἐξόν    
ἀποθανόντων    

 

 

4.  Λεξιλογικές -  Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε και να καταγράψετε από τις λέξεις ή φράσεις του 

κειµένου:  

α) αυτές που αναφέρονται στους δεσµούς φιλίας ανάµεσα στους αρ-

χαίους Αθηναίους.   

β)  αυτές που αναφέρονται στη θρησκευτική ζωή. 

 

2.  Ποια είναι η σηµασιολογική διαφορά ανάµεσα στον όρο συγγένεια και 

στον όρο κηδεστία; Να γράψετε τρεις λέξεις ετυµολογικά συγγενείς µε 

τη λέξη κηδεστία.  
 

3.  εὔφωνος: Να γράψετε στα νέα ελληνικά πέντε επίθετα αλλάζοντας  

α) το α΄ συνθετικό, όπως στο παράδειγµα: εὔφωνος → υψίφωνος,  
β) το β΄ συνθετικό π.χ. εὔφωνος → εύπορος  
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IV,  §  23 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1. α)  Με ποια συναισθήµατα προσήλθαν οι ολιγαρχικοί την εποµένη της 

µάχης στο συνέδριο;  

β)  Ποιες τάσεις εµφανίστηκαν ανάµεσά τους σχετικά µε το τι θα 

έπρεπε να γίνει στη συνέχεια;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και στα δύο ερωτήµατα.  

2.  Πιστεύετε ότι ο λόγος του κήρυκα συνετέλεσε στις αποφάσεις που 

πήραν οι ολιγαρχικοί; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 

3.  Γιατί οι ολιγαρχικοί αισθάνονταν ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι; 
4.  Με ποιους συλλογισµούς κατέληξε στο να αφαιρέσει την εξουσία από 

τους Τριάκοντα η συγκεκριµένη µερίδα των ολιγαρχικών; 

 

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Ποια ήταν η απόφαση των ολιγαρχικών στο συνέδριο µετά την ήττα 

στον Πειραιά;  

2.  Ποιο πολιτειακό σχήµα διαδέχτηκε το καθεστώς των Τριάκοντα; 

3.  Ποιοι από τους ολιγαρχικούς απέκλειαν κατηγορηµατικά κάθε 

υποχώρηση απέναντι στους δηµοκρατικούς;  

 

Γ. Συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου  

1.  Να σηµειώσετε Χ επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας το περιεχόµενο 

των παρακάτω προτάσεων: 

 Σωστό Λάθος

α) Ο Κλεόκριτος δεν έφερε κανένα ουσιαστικό 

αποτέλεσµα µε την οµιλία του. 

 

! 

 

! 

β) Οι αρχηγοί των ολιγαρχικών συνεδρίασαν µε 

σύµπνοια για την εξέλιξη της κατάστασης. 

 

! 

 

! 
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γ) Τις τελικές αποφάσεις πήραν όσοι από τους 

ολιγαρχικούς βαρύνονταν µε πολλά εγκλήµατα. 

 

! 

 

! 

δ) Οι Τριάκοντα τελικά αντικαταστάθηκαν από µιας 

άλλης µορφής ολιγαρχία.  

 

! 

 

! 

 

2. Α. Να κρίνετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων είναι σωστό ή 

λανθασµένο σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ: Με τη φράση 

αυτή οι ολιγαρχικοί εννοούσαν ότι:  

 Σωστό Λάθος

α) Είχαν ηττηθεί πλήρως από τους αντιπάλους. ! ! 

β) Επεδίωκαν τη συµφιλίωση µε τους 

δηµοκρατικούς. 

 

! 

 

! 

γ) ΄Επρεπε να εξακολουθήσουν να αποκρούουν τους 

δηµοκρατικούς. 

 

! 

 

! 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σε µια σωστή πρόταση.  

 

 

2.  Γραµµατικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ἐψηφίσαντο, εἵλοντο: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις 

εγκλίσεις του ίδιου χρόνου. 

 

2.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού (αν υπάρχει) 

των ακολούθων ουσιαστικών: Πειραιεῖ, πόλιν.  
 

3.  Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής 

στην ίδια φωνή:  

Ενεστώς Παρατατ. Μέλλων Αόριστος Παρακείµ. Υπερσυντ. 

 ἔλεγον     

     ἐπεποιήκεσαν 

     τεταγµένοι 

ἦσαν 
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4.  Να γράψετε τα απαρέµφατα των άλλων χρόνων:  

Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος 

   ἠδικηκέναι 

πείθεσθαι    

ἀπολλύναι    

  ἑλέσθαι  

 

 

3.   Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της § 23 και να 

προσδιορίσετε: 

α) το είδος τους  

β) πώς εισάγονται (σύνδεσµος ή αντωνυµία) 

γ) ποια είναι η συντακτική τους θέση. 

 

 

2.  Να γράψετε όλους τους εµπρόθετους προσδιορισµούς και να 

χαρακτηρίσετε το είδος τους. 

 

 

3.  Να συµπληρώσετε τον πίνακα, όπως στο παράδειγµα: 

Απαρέµφατα Είδος Συντακτική θέση 

καθυφίεσθαι τελικό υποκ. στο απροσ. ρ. χρείη 

ἠδικηκέναι   
χρῆναι   

πείθεσθαι   
ἐπιτρέπειν   
ἀπολλύναι   
καταπαῦσαι   
ἑλέσθαι   
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4.  Λεξιλογικές -  Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να συσχετίσετε ετυµολογικά τις παρακάτω λέξεις µε λέξεις του κειµένου: 

ανάπαυλα, σύνταγµα, διαφορά, απόφαση, απώλεια, εµπιστευτικό. 
 

2.  Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα από το ρήµα πείθοµαι και 
να σχηµατίσετε προτάσεις µε καθένα από αυτά. 

 

3.  Να συµπληρώσετε τον πίνακα ακολουθώντας τα παραδείγµατα24: 

διά + φέρω διαφέρω διαφορά 

εἰς + φέρω   

πρός + φέρω   

σύν + φέρω   

ἀνὰ + φέρω   
σύν + λογίζοµαι συλλογίζοµαι συλλογισµός 

ἀνά + λογίζοµαι αναλογίζοµαι  

παρά + λογίζοµαι   

διά + λογίζοµαι   
 

                                                           
24  Το παράγωγο ουσιαστικό από το αναλογίζοµαι σχηµατίζεται µε την κατάληξη -ία.  
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