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Ι, §§  25 - 26 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Τι προτείνει ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και σε ποια δεδοµένα 

στηρίζει την πρότασή του;  

2.  Να σηµειώσετε τους ρηµατικούς τύπους που δηλώνουν την κριτική και 

τις συµβουλές του Αλκιβιάδη και να αναφέρετε τα δεδοµένα, στα 

οποία στηρίζεται.  

3.  Πώς απαντούν οι στρατηγοί στον Αλκιβιάδη και πώς κρίνετε την 

απάντησή τους;  

4.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ήταν ανεπιθύµητη η παρουσία του Αλκιβιάδη;  

5.  Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα των θέσεων που 

κατείχαν οι αντίπαλοι παρουσιάζει ο Ξενοφώντας στην ενότητα αυτή;  

 

Β. Ερώτηση κλειστού τύπου  

1.  Γιατί οι Αθηναίοι στρατηγοί απέρριψαν την πρόταση του Αλκιβιάδη 

σύµφωνα µε την αφήγηση του Ξενοφώντα; Να σηµειώσετε µε Χ στο 

αντίστοιχο τετράγωνο τη σωστή απάντηση.   

α) ∆εν του είχαν καµία εµπιστοσύνη λόγω του χαρακτήρα του. ! 

β) ΄Ηξεραν από αξιόπιστες πηγές ότι ενεργούσε για λογαριασµό 

των Σπαρτιατών. 

 

! 

γ) ΄Ηταν γι� αυτούς θέµα γοήτρου να µη δέχονται υποδείξεις 

από τρίτους για τόσο σηµαντικά στρατιωτικά θέµατα. 

 

! 

δ) ΄Εκριναν την πρότασή του άστοχη και επικίνδυνη.  ! 

ε) Είχαν και οι ίδιοι διαπιστώσει τις αδυναµίες της τακτικής 

τους, αλλά ήθελαν να κρατήσουν µυστικές τις κινήσεις τους 

για ευνόητους λόγους. 

 

 

! 
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2.  Γραµµατικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  οὐδεµιᾷ πόλει: Να γράψετε τη συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις ενικού 

αριθµού.  

 

2.  Να γράψετε τις παρακάτω φράσεις µεταφέροντας όλες τις κλιτές λέξεις 

στον αντίθετο αριθµό:  

α) οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν: ...................................................  

β) καὶ ὁ µὲν ᾤχετο: ...........................................................................................................  

 

3.  Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το λάθος:  

• νῦν:  είναι επίρρηµα / σύνδεσµος 

• λιµένα: είναι ουσιαστικό β΄ κλίσης / γ΄ κλίσης 

• µέν:  είναι συµπλεκτικός / αντιθετικός σύνδεσµος 

• παρῄνει: είναι οριστ. αορίστ. / οριστ. παρατατικού του ρ. παραινῶ 

• οὗ (ὄντες ναυµαχήσετε): είναι αναφορικό επίρρηµα / αντωνυµία 

 

4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε το γραµµατικό προσδιορισµό 

της στήλης Β που τους αντιστοιχεί. ∆ύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν.  

Α     Β 

1.  ἐκεῖνον   α) επίρρηµα υπερθετικού βαθµού 

2.  µάλιστα   β) µετοχή ενεστώτα 

3.  ἀπιέναι   γ) δεικτική αντωνυµία 

4.  αἰγιαλῷ   δ) χρονικός σύνδεσµος 

5.  ὁρµοῦντας  ε) ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

6.  τειχῶν   στ) απαρέµφατο αορίστου 

     ζ) ουσιαστικό β΄ κλίσης 

η) απαρέµφατο ενεστώτα 
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5.  αἰγιαλῷ, λιµένα, πόλει, στρατηγοί, τειχῶν, νεῶν: Να τοποθετήσετε 

κατά κλίση τα ουσιαστικά στον πίνακα που ακολουθεί και να γράψετε 

την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού: 

Β΄ κλίση Γ΄ κλίση 

    

    

    

    

 

6.  κατιδών, ἔχοντας: Να γράψετε τον ίδιο τύπο µετοχής σε όλους τους 

χρόνους της ίδιας φωνής και να συµπληρώσετε το β΄ ενικό πρόσωπο 

των εγκλίσεων του αορίστου β΄ στον παρακάτω πίνακα:  

Μετοχή 

Ενεστώς   

Μέλλων   

Αόριστος   

Παρακείµενος   

Αόριστος β΄  

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

    

    

 

7.  Στον παρακάτω πίνακα να συµπληρώσετε τον αντίστοιχο ρηµατικό 

τύπο µε αυτόν που δίνεται στους χρόνους που ζητούνται:  

Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος 

  ἐκέλευσα  

στρατηγεῖν    

 ναυµαχήσετε   

  κατιδών  
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3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να σηµειώσετε τις µετοχές που εξαρτώνται από το κατιδών (§ 25), να 

τις χαρακτηρίσετε συντακτικά και να γράψετε το υποκείµενό τους και 

το αντικείµενο (αν έχουν). 

 

2.  Οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ στρατηγεῖν, οὐκ 
ἐκεῖνον: Τι ακριβώς θα είπαν οι στρατηγοί στον Αλκιβιάδη; 

Μετατρέψτε σε ευθύ λόγο4.  

 

3.  Να τοποθετήσετε τις µετοχές του κειµένου στον παρακάτω πίνακα, 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν και να σηµειώσετε (σε 

παρένθεση):  

α) για τις κατηγορηµατικές το ρηµατικό τύπο από τον οποίο 

εξαρτώνται,  

β) για τις επιρρηµατικές τη σχέση που δηλώνουν. 

 

Επιθετικές Κατηγορηµατικές Επιρρηµατικές 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                      
4  Η άσκηση έχει στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η µετατροπή πλάγιου σε ευθύ 

λόγο δεν είναι πάντα δύσκολη και ότι ο ευθύς λόγος προσδίδει µεγαλύτερη αµεσότητα 
στο λόγο. 
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4.  Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, ώστε να 

χαρακτηρίζεται το είδος των απαρεµφάτων και η συντακτική τους 

θέση. 

• ὁρµεῖν:   είναι ..............  απαρέµφατο, ..............  στο ἔφη. 

• µεθορµίσαι:  είναι ...................  απαρέµφατο, ................ στο παρῄνει. 
• ἀπιέναι:   είναι ................. απαρέµφατο, ............... στο ἐκέλευσαν. 

• στρατηγεῖν:  είναι ............... απαρέµφατο, ................ στο ................. 

 

4.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Με ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω; 

ναυτικό, ελλιµενισµός, όχηµα, πολιτισµός, παραίνεση, αρχικελευστής. 
 

2.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τη σηµασία τους στη στήλη Β 

(µια λέξη της στήλης Β περισσεύει).  

Α     Β 

1.  ὁρµέω-ῶ   α) συµβουλεύω 

2.  µεθορµίζω  β) αγκυροβολώ 

3.  οἴχοµαι   γ) εκλέγω  

4.  παραινῶ   δ) µετακινούµαι σε άλλο λιµάνι 

5.  µέτειµι (µετέρχοµαι) ε) σηκώνοµαι και φεύγω 

  στ) αναζητώ 

     

3.  Να συγκεντρώσετε τους εµπρόθετους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς 

του κειµένου και να χρησιµοποιήσετε σε σύντοµες φράσεις όσες από τις 

προθέσεις τους διατηρούνται είτε σε παγιωµένες εκφράσεις5 είτε σε 

κανονική χρήση στο σύγχρονο λόγο. 
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5  Για παράδειγµα: εκ (εκ Θεού, εκ νέου, εκ πρώτης όψεως) /  εν (εν όψει, εν µέρει)  /  πρός 

(προς Θεού) / εις (δια της εις άτοπον απαγωγής, ες αύριον τα σπουδαία), / προς (προς 
την Αθήνα, προς την πλατεία). 
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