
 

 
Μαξηάλλα Σζηνιπίδνπ- Φηιόινγνο  www.arxaia-latinika.gr  

5
ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο πινύηνο ηεο αηηηθήο γεο 

Ξελνθῶλ, Πόξνη 1.1-5 (δηαζθεπή) 

Ο Αζελαίνο Ξελνθώλ (πεξ. 430-355 π.Φ.) θαηαπηάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε 

πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο –κεηαμύ άιισλ, πήξε κέξνο (401 π.Φ.) ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Κύξνπ 

ηνπ Νενηέξνπ ελαληίνλ ηνπ αδεξθνύ ηνπ, βαζηιηά ηεο Πεξζίαο, Αξηαμέξμε–, δηαηεξώληαο 

παξάιιεια δσληαλή ζρέζε κε ηε ζπγγξαθή. Έγξαςε έξγα ηζηνξηθά, θηινζνθηθά, πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά θ.ά. Με ην έξγν ηνπ Πόξνη θαηαζέηεη κηα πξόηαζε πξνθεηκέλνπ ε απνδπλακσκέλε 

Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Φ. λα θαηαθέξεη λα βειηηώζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. Σην απόζπαζκα πνπ ζα κειεηήζνπκε ν Ξελνθώλ 

απαξηζκεί νηθνλνκηθνύο πόξνπο ηεο πόιεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηεο εμαζθαιίζνπλ 

αλάπηπμε, ρσξίο λα αλαγθάδεηαη λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ αζθώληαο 

επεθηαηηθή πνιηηηθή. 

Τῶλ ᾽Αζήλεζη πξνεζηεθόησλ ἔιεγόλ ηηλεο ὡο γηγλώζθνπζη κὲλ ηὸ 

δίθαηνλ, δηὰ δὲ ηὴλ ηνῦ πιήζνπο πελίαλ ἀλαγθάδνληαη ἀδηθώηεξνη εἶλαη 

πεξὶ ηὰο πόιεηο. ᾽Εθ ηνύηνπ ἐπερείξεζα ζθνπεῖλ εἴ πῃ δύλαηλη᾽ ἂλ νἱ 

πνιῖηαη δηαηξέθεζζαη ἐθ ηῆο ἑαπηῶλ. Τνῦην κὲλ νὖλ εὐζὺο ἀλεθαίλεηό 

κνη, ὅηη ἡ ρώξα πέθπθελ νἵα πιείζηαο πξνζόδνπο παξέρεζζαη. Αἱ κὲλ 

γὰξ ὧξαη ἐλζάδε πξᾳόηαηαί εἰζηλ· ἃ δὲ πνιιαρνῦ νὐδὲ βιαζηάλεη ἐλζάδε 

θαξπνθνξεῖ. ῞Ωζπεξ δὲ ἡ γῆ, νὕησ θαὶ ἡ πεξὶ ηὴλ ρώξαλ ζάιαηηα 

πακθνξσηάηε ἐζηίλ. Καὶ κὴλ ὅζαπεξ νἱ ζενὶ ἐλ ηαῖο ὥξαηο ἀγαζὰ 

παξέρνπζη, θαὶ ηαῦηα πάληα ἐληαῦζα πξῳαίηαηα κὲλ ἄξρεηαη, ὀςηαίηαηα 

δὲ ιήγεη. Πξὸο ηνύηνηο θαὶ ἀίδηα ἀγαζὰ ἔρεη ἡ ρώξα. Πέθπθε κὲλ γὰξ 

ιίζνο ἐλ αὐηῇ ἄθζνλνο, ἐμ νὗ θάιιηζηνη κὲλ λανί, θάιιηζηνη δὲ βσκνὶ 

γίγλνληαη, εὐπξεπέζηαηα δὲ ζενῖο ἀγάικαηα. ῎Εζηη δὲ θαὶ γῆ ἣ 

ζπεηξνκέλε κὲλ νὐ θέξεη θαξπόλ, ὀξπηηνκέλε δὲ πνιιαπιαζίνπο ηξέθεη 

ἢ εἰ ζῖηνλ ἔθεξε. Καὶ κὴλ ὑπάξγπξόο ἐζηη 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Σηλέο      ηῶλ πξνεζηεθόησλ    Ἀζήλεζη   ἔιεγνλ  
Κάπνηνη    από   ηνπο   εγέηεο   ζηελ Αζήλα  έιεγαλ 

 
ὡο       γηγλώζθνπζη κὲλ ηὸ δίθαηνλ ἀλαγθάδνληαη  δὲ      εἶλαη   ἀδηθώηεξνη  πεξὶ ηὰο πόιεηο  
όηη ηάρα  γλσξίδνπλ    κελ  ην δίθαην,   αλαγθάδνληαη όκσο λα είλαη θάπσο άδηθνη  πξνο ηηο πόιεηο 

 
δηὰ       ηὴλ    πελίαλ  ηνῦ πιήζνπο  
εμαηηίαο ηεο θηώρεηαο   ηνπ   ιανύ. 
 
Εθ        ηνύηνπ  ἐπερείξεζα      ζθνπεῖλ  
Εμαηηίαο απηνύ    επηρείξεζα  λα δηεξεπλήζσ 
 
εἴ                πῃ           νἱ πνιῖηαη     δύλαηλη᾽ ἂλ    δηαηξέθεζζαη    ἐθ     ηῆο    ἑαπηῶλ.  
αλ κε θάπνηνλ ηξόπν  νη πνιίηεο  ζα κπνξνύζαλ  λα ζπληεξεζνύλ  από ηε δηθή ηνπο γε. 
 
Σνῦην κὲλ  νὖλ     εὐζὺο        ἀλεθαίλεηό       κνη,  
Απηό         ινηπόλ  ακέζσο εξρόηαλ ζην κπαιό κνπ, 
 
ὅηη  ἡ ρώξα               πέθπθελ         νἵα      παξέρεζζαη    πιείζηαο   πξνζόδνπο.  
όηη  ε  ρώξα είλαη από ηε θύζε ηεο ηέηνηα πνπ λα παξέρεη πάξα πνιιά     έζνδα. 
 
Ἐλζάδε κὲλ γὰξ  αἱ ὧξαη  εἰζηλ      πξᾳόηαηαί·  
Γηαηί εδώ              νη επνρέο είλαη πάξα πνιύ ήπηεο. 
 
ἃ δὲ                 νὐδὲ  βιαζηάλεη     πνιιαρνῦ     ἐλζάδε    θαξπνθνξεῖ.  
θαη όζα (θπηά) νύηε   θπηξώλνπλ ζε πνιιά κέξε,     εδώ    δίλνπλ θαξπνύο. 

 
Ὥζπεξ δὲ             ἡ γῆ  νὕησ  θαὶ  ἡ ζάιαηηα  πεξὶ  ηὴλ ρώξαλ  ἐζηίλ   πακθνξσηάηε. 
Καη όπσο αθξηβώο ε γε,   έηζη    θαη  ε ζάιαζζα γύξσ από ηε ρώξα είλαη  πάξα πνιύ εύθνξε. 
 
Καὶ κὴλ     ὅζαπεξ   ἀγαζὰ  νἱ ζενὶ παξέρνπζη  ἐλ ηαῖο ὥξαηο,  
Καη όκσο όζα βέβαηα αγαζά  νη ζενί    παξέρνπλ  ζηηο επνρέο ηνπο,  

 
θαὶ πάληα ηαῦηα ἄξρεηαη κὲλ πξῳαίηαηα                          ἐληαῦζα,  
θαη   όια    απηά    αξρίδνπλ      πνιύ λσξίο (είλαη πνιύ πξώηκα)   εδώ, 
 
ιήγεη δὲ            ὀςηαίηαηα.  
θαη ηειεηώλνπλ πνιύ αξγά (είλαη πνιύ όςηκα). 
 
Πξὸο ηνύηνηο ἡ ρώξα ἔρεη θαὶ     ἀίδηα    ἀγαζὰ.  
Επηπιένλ        ε ρώξα   έρεη θαη παληνηηλά αγαζά 
 
ἄθζνλνο κὲλ γὰξ ιίζνο               πέθπθε         ἐλ αὐηῇ,  
γηαηί άθζνλν        κάξκαξν ππάξρεη εθ θύζεσο ζ’ απηήλ, 

 
ἐμ νὗ              γίγλνληαη         θάιιηζηνη κὲλ   λανί,         θάιιηζηνη δὲ        βσκνὶ,  
από ην νπνίν   γίλνληαη    πάξα πνιύ όκνξθνη λανί  θαη πάξα πνιύ όκνξθνη βσκνί, 
 
εὐπξεπέζηαηα δὲ      ἀγάικαηα       ζενῖο.  
θαη πάξα πνιύ θνκςά αγάικαηα γηα ηνπο ζενύο.  
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῎Εζηη δὲ θαὶ           γῆ           ἣ       νὐ θέξεη κὲλ θαξπόλ       ζπεηξνκέλε,  
Καη ππάξρνπλ πεξηνρέο νη νπνίεο   δε θέξλνπλ     θαξπό  όηαλ θαιιηεξγνύληαη, 

 
ὀξπηηνκέλε δὲ                 ηξέθεη   πνιιαπιαζίνπο           ἢ    εἰ         ἔθεξε        ζῖηνλ.  
όηαλ όκσο αμηνπνηνύληαη ηξέθνπλ πνιύ πεξηζζόηεξνπο παξά  αλ θαιιηεξγνύληαλ ζηηάξη. 

 
Καὶ κὴλ             ἐζηη             ὑπάξγπξόο. 
Καη πξάγκαηη ππάξρνπλ θνηηάζκαηα αξγύξνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

Σῶλ ᾽Αζήλεζη πξνεζηεθόησλ... ηὰο πόιεηο: Ο Ξελνθώλ ππνζηεξίδεη όηη εγέηεο ηεο 

Αζήλαο πξνβάιινπλ ηελ αδπλακία ηεο αηηηθήο γεο λα εμαζθαιίζεη ηα αλαγθαία αγαζά ζηνπο 

πνιίηεο ηεο σο δηθαηνινγία γηα ηελ επεθηαηηθή θαη εγεκνληθή πνιηηηθή πνπ αζθεί ε πόιε ηνπο 

έλαληη ησλ άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ. Δειώλεη πσο ν ηζρπξηζκόο απηόο ηνλ ώζεζε λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πόζν ε αηηηθή γε είλαη ηθαλή λα ζπληεξήζεη ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο. Σηε 

ζπλέρεηα θαηαδεηθλύεη πόζν γελλαηόδσξε ππήξμε ε θύζε κε ηελ Αηηηθή επηθαινύκελνο 

ζηνηρεία, όπσο ην εύθξαην θιίκα θαη ην πινύζην ππέδαθόο ηεο.  

 

Εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηνλ ηζρπξηζκό πξνβάιινπλ κεξηθνί άξρνληεο ησλ Αζελαίσλ, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ην 

όηη κεξηθέο θνξέο αδηθνύλ ηνπο άιινπο Έιιελεο; Πώο αληηκεησπίδεη απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό 

ηνπο ν Ξελνθώλ; Πνηα επηρεηξήκαηα πξνβάιιεη, γηα λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ;  

2. Ο Ξελνθώλ πεξηγξάθεη ηελ Αηηηθή σο ηόπν κε ηδαληθό θιίκα θαη εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο 

θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Πνηεο από απηέο πηζηεύεηε όηη έρνπλ αμηνπνηεζεί από ηνπο 

ζύγρξνλνπο Έιιελεο, πνηεο έρνπλ παξακειεζεί θαη πνηεο έρνπλ ραζεί γηα πάληα; 

3. Πώο θξίλεηε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Ξελνθώληα, ν νπνίνο ζρνιηάδεη ηελ άπνςε 

θάπνησλ Αζελαίσλ αξρόλησλ όηη ε πελία ησλ πνιηηώλ αλαγθάδεη ηνπο Αζελαίνπο λα 

αδηθνύλ ηνπο άιινπο Έιιελεο;  

4. Πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηελ νηθνλνκία κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ πόξσλ πνπ 

δίλεη ν Ξελνθώλ; 
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Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. Σν ξήκα εἰκί (νξηζηηθή Ελεζηώηα) 

Τν ξήκα εἰκί πνπ ζεκαίλεη είκαη ή ππάξρσ ρξεζηκεύεη ζην ζρεκαηηζκό ησλ 

πεξηθξαζηηθώλ ρξόλσλ ησλ ξεκάησλ. Λεηηνπξγεί δειαδή σο βνεζεηηθό. Τν 

ξήκα είλαη αλώκαιν θαη νη ρξόλνη ηνπ ζηελ νξηζηηθή είλαη νη εμήο: 

 

Ελεζηώηαο:             εἰκί 

Παξαηαηηθόο:          ἦλ  

Μέιινληαο:            ἔζνκαη 

Αόξηζηνο:               ἐγελόκελ 

Παξαθείκελνο:       γέγνλα 

Υπεξζπληέιηθνο:    ἐγεγόλεηλ 

 

 

Κιίζε ηνπ ξήκαηνο εἰκί: 

 α.ε. λ.ε. 

α΄ πξνζ. ελ. :     ἐγῶ 
β΄ πξνζ. ελ.:      ζύ 
γ΄ πξνζ. ελ.:      νὗηνο/ε/ν 
α΄ πξνζ. πιεζ.: ἡκεῖο 
β΄ πξνζ. πιεζ.: ὑκεῖο 
γ΄ πξνζ. πιεζ.: νὗηνη/αη/α 

εἰκί 
εἶ 
ἐζηί (λ) 
ἐζκέλ 
ἐζηέ 
εἰζί (λ) 

είκαη 
είζαη 
είλαη 
είκαζηε 
είζηε 
είλαη 

 

 

2. Οξηζηηθή Ελεζηώηα θαη Μέιινληα  ελεξγεηηθήο  θσλήο 

βαξύηνλσλ ξεκάησλ 

Βαξύηνλα νλνκάδνληαη ηα ξήκαηα πνπ δελ ηνλίδνληαη ζηε ιήγνπζα.  
 

Φσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:  

α)ηα θσλεεληόιεθηα: ιύσ, παηδεύσ θ.α.,  

β)ηα αθσλόιεθηα, δειαδή όζα έρνπλ ραξαθηήξα θ-γ-ρ, π-β-θ, η-δ-ζ 
  

Επίζεο, ηα ξήκαηα έρνπλ ηξεηο ρξνληθέο δηαζηάζεηο: 

 το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.  

Οη ρξόλνη είλαη νη εμήο: 

παξνληηθνί: ελεζηώηαο, παξαθείκελνο 

παξειζνληηθνί: παξαηαηηθόο, αόξηζηνο, ππεξζπληέιηθνο  

κειινληηθνί: απιόο κέιινληαο θαη ζπληειεζκέλνο κέιινληαο 
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Ελεζηώηαο  

ιύ-σ 

ιύ-εηο 

ιύ-εη 

ιύ-νκελ 

ιύ-εηε 

ιύ-νπζη(λ) 

ιύλσ 

ιύλεηο  

ιύλεη 

ιύλνπκε 

ιύλεηε 

ιύλνπλ 

 

 

 

ρεκαηηζκόο Μέιινληα  

Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ κέιινληα ζηα βαξύηνλα θσλεεληόιεθηα ξήκαηα 

ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε ελόο -ζ-.  

π.ρ. λύνω θαη θα λύσω.  

 
 

ιύ-σ  ιύ-ζ-σ 

ην ζέκα είλαη ην: ιπ 

ν ρξνληθόο ραξαθηήξαο είλαη ην: ζ 

ε θαηάιεμε ηνπ ελεζηώηα είλαη ην: σ 

 

 

Μέιινληαο 

ιύ-ζ-σ 

ιύ-ζ-εηο 

ιύ-ζ-εη 

ιύ-ζ-νκελ 

ιύ-ζ-εηε 

ιύ-ζ-νπζη(λ) 

ζα ιύζσ 

ζα ιύζεηο 

ζα ιύζεη 

ζα ιύζνπκε 

ζα ιύζεηε 

ζα ιύζνπλ 
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3. Οξηζηηθή κέιινληα ελεξγεηηθήο θσλήο αθσλόιεθησλ  

βαξύηνλσλ ξεκάησλ 

Σηα αθσλόιεθηα (απηά πνπ έρνπλ ραξαθηήξα άθσλν ζύκθσλν) ν 

ζρεκαηηζκόο ηνπ κέιινληα δηαθέξεη θαη πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε κεξηθνύο 

θαλόλεο: 

 

Σπγρσλεύεηαη ν ραξαθηήξαο ησλ ξεκάησλ κε ην ρξνληθό -ζ- θαη 

πξνθύπηνπλ νη αθόινπζνη ζρεκαηηζκνί: 

 

 Φεηιηθόο ραξαθηήξαο:  π, β, θ (πη) + ζ   ς 

π.ρ. ηξέπσ:     ηξεπ + ζ  ηξέςσ 

       θόπησ:      θνπ + ζ  θόςσ 

 

 Οπξαληθόο ραξαθηήξαο: θ, γ, ρ (ηη ή ζζ) + ζ  μ 

 π.ρ. ιέγσ:              ιεγ + ζ  ιέμσ 

                           πξάηη + ζ  πξάμσ 

 

 Οδνληηθόο ραξαθηήξαο:  η, δ, ζ (δ)  + ζ  ζ 

απνβάιιεηαη ν νδνληηθόο  ραξαθηήξαο θαη κέλεη ην -ζ-. 

π.ρ.  πείζσ:     πεηζ + ζ  πείζσ 

        ζώδσ:     ζώδ + ζ  ζώζσ  

 

 

      γξάθσ                 πξάηησ                 πείζσ 

γξάςσ 

γξάςεηο 

γξάςεη 

γξάςνκελ 

γξάςεηε 

γξάςνπζηλ  

πξάμσ 

πξάμεηο 

πξάμεη 

πξάμνκελ 

πξάμεηε 

πξάμνπζηλ 

πείζσ 

πείζεηο 

πείζεη 

πείζνκελ 

πείζεηε 

πείζνπζηλ 

 

Εσύ μπορείς μα τα κλείμεις;;; 
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