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3Ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τα Ἑλληνικά ανήκουν στα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και αναφέρονται στην 
περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου 411-404π.Χ. Στο απόσπασμα ο Αλκιβιάδης 
επικεφαλής του αθηναϊκού στόλου, προετοιμάζεται για ναυμαχία με τους 
Λακεδαιμόνιους, που υποστηρίζονται από τους Πέρσες, στην περιοχή του 
Ελλησπόντου.   

Ἐκεῖ  δ’ ἐπύθοντο  οἱ  Ἀθηναῖοι  ὅτι  Μίνδαρος  ἐν Κυζίκῳ  εἴη καί  

Φαρνάβαζος  μετά  τοῦ πεζοῦ. Ταύτην μέν οὖν τήν ἡμέραν αὐτοῦ  

ἔμειναν, τῇ δέ  ὑστεραίᾳ  Ἀλκιβιάδης  ἐκκλησίαν ποιήσας  

παρεκελεύετο  αὐτοῖς  ὅτι  ἀνάγκη  εἴη καί  ναυμαχεῖν  και  πεζομαχεῖν  

και  τειχομαχεῖν∙ οὐ γάρ  ἔστιν, ἔφη, χρήματα  ἡμῖν, τοῖς δέ  πολεμίοις  

ἄφθονα  παρά  βασιλέως . Τῇ δέ  προτεραίᾳ , ἐπειδή ὡρμίσαντο , τά  

πλοῖα  πάντα  καί  τά  μικρά  συνήθροισε  παρ’ ἑαυτόν,  ὅπως  μηδείς  

ἐξαγγείλαι  τοῖς  πολεμίοις  τό  πλῆθος  τῶν νεῶν,  ἐπεκήρυξέ  τε , ὅς ἄν  

ἁλίσκηται  εἰς  τό  πέραν διαπλέων, θάνατον τήν ζημίαν.  μετὰ  δὲ  τὴν  

ἐκκλησίαν παρασκευασάμενος  ὡς ἐπὶ  ναυμαχίαν ἀνηγάγετο  ἐπὶ τὴν 

Κύζικον ὕοντος  πολλῷ . ἐπειδὴ δ᾽  ἐγγὺς τῆς Κυζίκου ἦν, αἰθρίας  

γενομένης  καὶ  τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος  καθορᾷ  τὰς τοῦ Μινδάρου  

ναῦς γυμναζομένας  πόρρω  ἀπὸ  τοῦ λιμένος  καὶ ἀπειλημμένας  ὑπ᾽  

αὐτοῦ, ἑξήκοντα  οὔσας. οἱ δὲ  Πελοποννήσιοι  ἰδόντες  τὰς τῶν  

Ἀθηναίων τριήρεις  οὔσας πλείους  τε  πολλῷ  ἢ πρότερον καὶ πρὸς τῷ  

λιμένι , ἔφυγον εἰς τὴν γῆν·  καὶ συνορμίσαντες  τὰς ναῦς ἐμάχοντο  

ἐπιπλέουσι  τοῖς ἐναντίοις . 
Ξενοφών, Ελληνικά 1, 1, 14-15 
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1. πυνθάνομαι = πληροφορούμαι 

2. τό πεζόν = το πεζικό 

3. αὐτοῦ = εκεί 

4. ἡ ὑστεραῖα = η επόμενη (μέρα) 

5. παρακελεύομαι τινί = προτρέπω κάποιον (λεκτική σημασία) 

6. τειχομαχεώ-ῶ = μάχομαι ενάντια σε τειχισμένη πόλη 

7. πεζομαχέω-ῶ = μάχομαι πεζός  

8. ἡ προτεραία = η προηγούμενη (μέρα) 

9. ἐπικηρύττω + τελ. απαρ. = γνωστοποιώ με διακήρυξη 

10. ὁρμίζομαι = προσορμίζομαι, αγκυροβολώ 

11. ἐξαγγέλλω = αναγγέλλω 

12. ἁλίσκομαι + κτγ. μτχ. = συλλαμβάνομαι 

13. τό πέραν = απέναντι 

14. ὕω = βρέχω 

15. πόρρω = μακριά 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος  www.arxaia-latinika.gr 

 

1. Ερώτηση κατανόησης: 

Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Αλκιβιάδης; 

2. ἰδόντες : Να γίνει χρονική αντικατάσταση 

3. ἐπύθοντο: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση 

4. χρήματα, βασιλέως, νεῶν: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 

5. Να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων: πόρρω, πρότερον 

6. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το είδος των γενικών: αὐτοῦ, τῶν νεῶν, τοῦ ἡλίου  

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παρακάτω πρόταση: «ὅτι Μίνδαρος ἐν 
Κυζίκῳ εἴη καί Φαρνάβαζος μετά τοῦ πεζοῦ.» 
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