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5ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Τα Ἑλληνικά ανήκουν στα ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και αναφέρονται στην περίοδο 
του Πελοποννησιακού πολέμου 411-404π.Χ Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ξενοφώντας 
περιγράφει όσα διαδραματίστηκαν στην θάλασσα και στις παραλιακές πόλεις με τον 
σατράπη Φαρνάβαζο και τον Αθηναίο Κόνωνα.  
  

Καὶ ὁ  μὲν δὴ κατὰ  γῆν πόλεμος οὕτως ἐπολεμεῖτο. ἐν ᾧ  δὲ  πάντα ταῦτα 

ἐπράττετο, τὰ  κατὰ  θάλατταν αὖ καὶ τὰς πρὸς θαλάττῃ πόλεις γενόμενα 

διηγήσομαι, καὶ  τῶν πράξεων τὰς μὲν ἀξιομνημονεύτους γράψω, τὰς δὲ  

μὴ ἀξίας λόγου παρήσω. πρῶτον μὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κόνων, ἐπεὶ 

ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιμονίους τῇ ναυμαχίᾳ, περιπλέοντες καὶ τὰς νήσους 

καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας πόλεις τούς τε Λακωνικο ὺς ἁρμοστὰς 

ἐξήλαυνον καὶ παρεμυθοῦντο τὰς πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχίσοιεν 

ἐάσοιέν τε αὐτονόμους.   οἱ δ᾽  ἀκούοντες  ταῦτα  ἥδοντό  τε  καὶ  ἐπῄνουν καὶ 

ξένια  προθύμως  ἔπεμπον τῷ  Φαρναβάζῳ . καὶ γὰρ ὁ  Κόνων τὸν  

Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω  μὲν ποιοῦντι  πᾶσαι  αὐτῷ  αἱ πόλεις  

φίλιαι  ἔσοιντο , εἰ δὲ  δουλοῦσθαι  βουλόμενος  φανερὸς ἔσοιτο , ἔλεγεν ὡς  

μία  ἑκάστη  πολλὰ  πράγματα  ἱκανὴ  εἴη παρέχειν καὶ  κίνδυνος  εἴη μὴ καὶ οἱ  

Ἕλληνες , εἰ  ταῦτα  αἴσθοιντο , συσταῖεν. ταῦτα  μὲν  οὖν ἐπείθετο  ὁ  

Φαρνάβαζος . Ἀποβάς  δ’ εἰς Ἔφεσον ὁ  Φαρνάβαζος  τῷ  μέν Κόνωνι  δούς  

τετταράκοντα  τριήρεις  εἰς  Σηστόν εἶπεν ἀπαντᾶν, αὐτός  δέ  πεζῇ παρῄει  

ἐπί  τήν αὐτοῦ ἀρχήν . Καί  γάρ ὁ  Δερκυλίδας , ὅσπερ  καί  πάλαι  πολέμιος  ἦν  

αὐτῷ , ἔτυχεν ἐν Ἀβύδῳ  ὤν, ὅτε  ἡ ναυμαχία  ἐγένετο , καί  οὐχ  ὥσπερ  οἱ  

ἄλλοι  ἁρμοσταί  ἐξέλιπεν, ἀλλά  κατέσχε  τήν  Ἄβυδον καί  διέσῳζε  φίλην  

τοῖς Λακεδαιμονίοις . Καί  γάρ συγκαλέσας  τούς Ἀβυδηνούς  ἔλεξε  τοιάδε .  
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1. ἀποβαίνω = αποβιβάζομαι 
2. παρέρχομαι, πάρειμι = περνάω, πορεύομαι 
3. πεζῇ = με τα ποδιά (δοτικοφανές επίρρημα) 
4. ἐκλείπω = ἐγκαταλείπω, αφήνω 
5. κατέχω = κρατώ υπό τον έλεγχο μου 
6. διασῴζω = διατηρώ, διαφυλάσσω 
7. πάλαι = από παλιά  
8. ἁρμοστής = διοικητής  
9. ἔξεστιν = είναι δυνατόν 
10. εὐπραξία = ευτυχία 
11. πολέμιος = εχθρός 
12. ἀπαντῶ = συναντώ 
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1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα:  
«Καί γάρ ὁ Δερκυλίδας… Ἀβυδηνούς ἔλεξε τοιάδε.»  

Μονάδες10 
 

2. Με ποια επιχειρήματα έπεισε ο Κόνωνας τον Φαρνάβαζο να χειριστεί τις παραθαλάσσιες 
πόλεις και τα νησιά; Ποια τακτική ακολούθησε ο τελευταίος; 

Μονάδες 10  

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  
 

ἐπολεμεῖτο: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

τῶν πράξεων: την αιτιατική του ενικού 

ἐνίκησαν: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή  

πολλά: τη δοτική του πληθυντικού του θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό 

ἐπῄνουν: το τρίτο πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα 

συσταῖεν: το τρίτο πληθυντικό της ευκτικής τους ενεστώτα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 06 

4. Να βρείτε το είδος των αντωνυμιών:  
ταῦτα, ἑκάστη, αὐτός, ὅσπερ 

Μονάδες 04 
 

5. Να βρείτε τρεις εμπρόθετους, τη σχέση που δηλώνουν και τη λέξη που προσδιορίζουν.  

Μονάδες 03 
 

 
6. Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση: 

Οἱ ἀκούοντες 
Μονάδες 02 

 
7. Να μεταφέρετε την παρακάτω περίοδο σε πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους 

με εξάρτηση:  
Ὁ Δερκυλίδας εἶπεν… 
 

κατέσχε τήν Ἄβυδον καί διέσῳζε φίλην τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
Μονάδες 05 
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