
 

Αρταία ελληνική γλώζζα 

η δομική λειηοσργία ηης γλώζζας 

 

 

  

 

 

Τν λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζ-

ζαο θαη Γξακκαηείαο ηεο Α΄ Λπθείνπ, εηζάγεη κηα λέα δηδαθηηθή αληίιεςε 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ησλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ. 

 

Οη ηξόπνη απηνί, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κέρξη ηώξα ηζρύνληεο, πξνθαινύλ ζε-

καληηθέο αιιαγέο ζηελ όιε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη κεζνδνινγία, θαζώο 

θαη ζηε βαζηθή ζηνρνζεζία ηνπ καζήκαηνο. 

 

Αλαηξέπνληαη, επνκέλσο, ηα ηζρύνληα θαη θαζηεξώλνληαη πξσηνθαλέξσηεο 

αιιαγέο. Γηα κηα πξώηε ελεκέξσζε, ζεκεηώλνληαη εδώ κεξηθέο από ηηο πην 

νπζηώδεηο: 

 

α) Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο, πξνο ηνλ νπνίν θαηαηείλεη ε όιε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, δελ είλαη πιένλ ε κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ αιιά 

ε πιήξεο θαη πνιιαπιή θαηαλόεζή ηνπ· 

 

β) ην θείκελν θαηαλνείηαη πάληα σο πξντόλ ησλ θνηλσληθώλ θαη ηζηνξη-

θώλ ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθε· 

Δνδεικηικό ςπόδειγμα διδαζκαλίαρ 

Τάξη: Α΄ Λυκείου 
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γ) ε αξραία ειιεληθή γιώζζα δελ δηδάζθεηαη κε ηνλ παξσρεκέλν θαη 

ζρνιαζηηθό γξακκαηηθν–ζπληαθηηθό ηξόπν αιιά σο ζπλνιηθή δνκηθή 

– ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε, κέζα από ηελ νπνία αλαδεηθλύεηαη κηα ζπ-

γθεθξηκέλε ζπληαθηηθή ηάμε θαη ινγηθή· 

 

δ) απηή ε ζπληαθηηθή ινγηθή απνθαιύπηεη ην πώο δηαξζξώλεηαη θαη νξ-

γαλώλεηαη ν αξραηνειιεληθόο ιόγνο σο ξνή λνεκάησλ· 

 

ε) ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, έρεη μερσξηζηή ζεκαζία ε ιν-

γηθν–ζπληαθηηθή αλαδόκεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Έλα απιό παξάδεηγκα, γηα λα θαλεί θαιύηεξα ην ζηνηρείν δ΄ θαη ην ζηνη-

ρείν ε΄: 

 

Εἰδότες ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως 

βοηθεῖν εἰθισμένους καὶ τοῖς εὐεργέταις μεγίστην χάριν ἀποδιδόν-

τας, ἥκομεν ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς εἰρήνης οὔσης ἀνα-

στάτους ὑπὸ Θηβαίων γεγενημένους. 

Ιζνθξάηεο, Πιαηατθόο, Ι, 1 – 2  

 

 

  



Ν. Παρίσης 

 
3 

Γομική – λειηοςπγική πποζέγγιζη 

  

 

 

εἰδότες 
(= ην αίηην ηνπ 

ἥκομεν) 

 
ἥκομεν 

(= ην λνεκαηηθό θέληξν) 
 

 

ἱκετεύσοντες  
(= ν ζθνπόο ηνπ 

ἥκομεν) 

     

 
 

εἰθισμένους  

         

        (= ηα ζπκπιεξώκαηα 

             ηνπ ὑμᾶς – ΚΜ) 

 

ὑμᾶς   

(= ην ζπκπιήξσκα 

ηνπ εἰδότες) 
 

ἀποδιδόντας 
 

 

Άρα: 

εἰδότες ὑμᾶς καὶ εἰθισμένους   

     

 βοηθεῖν ύ 
  τοῖς ἀδικουμένοις 

 
(= ην ζπκπιήξσκα ηνπ 

εἰθισμένους) 
  

  καὶ ἀποδιδόντας  

    

  χάριν τοῖς εὐεργέταις  

 
 (= ηα αληηθείκελα - ζπκπιεξώκαηα ηνπ 

ἀποδιδόντας) 

 

 ἥκομεν 
 

  ἱκετεύσοντες  

  
 

  

 

 
 

μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς γεγενημένους 

ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων  

[εἰρήνης οὔσης] 
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Η καηανόηζη 

κε βάζε ηελ αλαδόκεζε θαη ηε δνκηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο  

 

Πνιίηεο ηεο Αζήλαο (νη Πιαηαηείο νκηινύλ, απνδέθηεο ησλ ιόγσλ ηνπο νη Αζελαίνη) 

μέξνπκε γηα ζαο δύν πξάγκαηα (εἰδότες καί … καί …): 

 

α) θαη όηη βνεζάηε πξόζπκα απηνύο πνπ αδηθνύληαη (εἰθισμένους 

βοηθεῖν προθύμως τοῖς ἀδικουμένοις) 

 

β) θαη όηη είζηε πνιύ επγλώκνλεο απέλαληη ζηνπο επεξγέηεο ζαο (ἀποδι-

δόντας μεγίστην χάριν τοῖς εὐεργέταις) 

 

γ) Δπεηδή μέξνπκε απηέο ηηο δύν αξεηέο ζαο, 

 

δ) έρνπκε έιζεη ζε ζαο γηα λα ζαο παξαθαιέζνπκε (ἥκομεν ἱκετεύ-

σοντες ὑμᾶς) 

 

ε) λα κελ αλερζείηε λα έρνπκε γίλεη αλάζηαηνη από ηνπο Θεβαίνπο, ζε 

θαηξό εηξήλεο (μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ἀναστάτους γεγενημένους 

ὑπὸ Θηβαίων εἰρήνης οὔσης). 
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Γομή και διάπθπωζη ηων νοημάηων 

 

  

   

εἰδότες ὑμᾶς 
(= ην αίηην) 

   

    

      

βοηθεῖν εἰθισμένους 
(= ην α΄ ζηνηρείν) 

 ἀποδιδόντας χάριν 
(= ην β΄ ζηνηρείν) 

 

       

     

 ἥκομεν 

(= ην απνηέιεζκα) 
  

     

 ἱκετεύσοντες   μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς 

 (= ν ζθνπόο)   ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ζθνπνύ 

   ἀναστάτους γεγενη-

μένους ὑπὸ Θηβαίων 

εἰρήνης οὔσης 
 

 

Η μεηάθπαζη 

ζε ειεύζεξε απόδνζε  

 

Πνιίηεο ηεο Αζήλαο, 

εκείο μέξνπκε γηα ζαο όηη έρεηε δύν αξεηέο: πξώηνλ, βνεζάηε ρσξίο δη-

ζηαγκνύο απηνύο πνπ αδηθνύληαη· δεύηεξνλ, δελ μερλάηε ηνπο επεξγέηεο 

ζαο. 

 



Ν. Παρίσης 

 
6 

Δπεηδή ηα μέξνπκε απηά, γη’ απηό ήξζακε ζήκεξα ζε ζαο. Θέινπκε λα ζαο 

παξαθαιέζνπκε ζεξκά λα κε καο εγθαηαιείςεηε, ηώξα πνπ νη Θεβαίνη έ-

ρνπλ θάλεη άλσ θάησ ηελ πόιε καο, θαη κάιηζηα ζε θαηξό εηξήλεο. 

 

 

Η μεηάθπαζη 

ζρνιηθνύ ηύπνπ  

 

Πνιίηεο ηεο Αζήλαο, επεηδή μέξνπκε όηη εζείο ζπλεζίδεηε θαη λα βνεζάηε 

πξόζπκα απηνύο πνπ αδηθνύληαη θαη λα αληαπνδίδεηε κε ην παξαπάλσ ηελ 

επγλσκνζύλε πξνο ηνπο επεξγέηεο ζαο, έρνπκε έιζεη γηα λα ζαο παξαθα-

ιέζνπκε λα κελ αλερζείηε λα έρνπκε γίλεη αλάζηαηνη από ηνπο Θεβαίνπο 

θαη κάιηζηα ζε θαηξό εηξήλεο. 
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[Σηα όζα αθνινπζνύλ, ζην θπξίσο ζώκα απηώλ ησλ ζεκεηώζεσλ, γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα θαλνύλ θαη λα αλαδεηρζνύλ νη λένη ηξόπνη δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ]. 

 

 

Α. Το απσαίο κείμενο 

Ξενοθώνηορ Δλληνικά, Β, 2, 3 – 4 

 

 

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο 

ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν 

τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· 

ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπο-

λωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, 

πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμο-

νίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιᾶς καὶ 

Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους 

πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν 

ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη 

εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς 

πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 
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Β. Ανάδειξη ηηρ δομικήρ λειηοςπγίαρ 

 

 

Η ανάγνωζη 

αλαδήηεζε ηνπ ζεκαηηθνύ θέληξνπ 

 

Μηα αλάγλσζε εθθξαζηηθή, κε ζσζηό αλαγλσζηηθό ήζνο, πνπ μέξεη 

λα πξνβάιεη, κε ηελ απαξαίηεηε θσλεηηθή ηνληθόηεηα, ηα νπζηώδε 

ζηνηρεία, κπνξεί λα αλαδείμεη ην θπξίαξρν ζεκαηηθό θέληξν ηεο δηδα-

ζθνκέλεο ελόηεηαο. 

 

 

Τι ππέπει να ςπεπηονιζηεί μέζα από ηην ανάγνωζη 

ηα θεληξηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 

 

α)  Ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐλέγετο ἡ συμφορά 

Δίλαη ε βαξύλνπζα θξάζε. Απηή πνπ θαζνξίδεη ην θπξίαξρν η-

ζηνξηθό γεγνλόο: 

[= Σηελ Αζήλα – θαζώο ν έλαο ην έιεγε ζηνλ άιινλ – δηαδόζεθε 

ε ζπκθνξά]. 

 

Απηή, αθξηβώο, ε θξάζε ζπληζηά ηελ νπζία ηεο δηδαζθόκελεο 

ελόηεηαο θαη απηή ζα πξνβιεζεί πξώηε σο ε θπξίαξρε λνεκαηη-

θή πξνεμνρή. Όια ηα άιια ζηνηρεία ιεηηνπξγνύλ σο δνξπθνξηθέο 

θξάζεηο, πνπ πεξηβάιινπλ ηελ θπξίαξρε. 
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β) Ο ιζηοπικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζςμθοπάρ 

Πξόθεηηαη γηα ηελ ήηηα ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ ζηνπο Αηγόο πν-

ηακνύο. Τα ηζηνξηθά ζηνηρεία κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από ηνπο 

καζεηέο ζην ζρνιηθό βηβιίν Ιζηνξίαο ή ζην δηαδίθηπν. 

 

Ναςμασία ζηοςρ Αιγόρ Ποηαμούρ 

ζηνηρεία από ην δηαδίθηπν – Βηθηπαίδεηα  

 

 

 

 

 

 

γ) Οι ηπόποι μεηάδοζηρ ηηρ ζςμθοπάρ 

 Από ηνπο Αηγόο πνηακνύο ζηνλ Πεηξαηά 

Τν κήλπκα ηεο ζπκθνξάο ην θέξλεη ε Πάξαινο. 

Σηήξημε ζην θείκελν: τῆς Παράλου ἀφικομένης [εἰς 

Πειραιᾶ] νυκτὸς 

(= ἐπεί ἀφίκετο τήν νύκτα ἡ 

Πάραλος εἰς Πειραιᾶ) 

Ναςμασία ζηοςρ Αιγόρ Ποηαμούρ 

Πελοποννηζιακόρ Πόλεμορ  

Χπονολογία 405 π.Χ. 

Τόπορ Αηγόο Πνηακνί, Διιήζπνληνο 

(Γαξδαλέιιηα) 

Έκβαζη Νίθε ησλ Σπαξηηαηώλ 

Μασόμενοι 

Σπαξηηάηεο Αζελαίνη 

Απσηγοί 

Λύζαλδξνο Κόλσλ, Φηινθιήο, Αδείκαληνο 

Γςνάμειρ 

άγλσζην 180 

Απώλειερ 

ειάρηζηεο όια ηα πινία θαηαιακβάλν-

ληαη εθηόο από 9, όινη νη Αζε-

λαίνη αηρκάισηνη εθηεινύληαη  

Δηθόλα 1: Οη Αηγόο Πνηακνί ηνπνζεηνύληαη 

πεξίπνπ 10 ρικ. λνηίσο ηεο Καιιίπνιεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dardanelles_mapgr.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/405_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dardanelles_mapgr.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dardanelles_mapgr.png
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 Από ηνλ Πεηξαηά ζηελ Αζήλα 

Από ζηόκα ζε ζηόκα· ν έλαο κεηέδηδε ηε ζπκθνξά ζηνλ άι-

ιν. 

Σηήξημε ζην θείκελν: ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων 

(= θαζώο ν έλαο κεηέδηδε ηελ εί-

δεζε ηεο ζπκθνξάο ζηνλ άιιν) 

 

δ) Οι ζςναιζθημαηικέρ ανηιδπάζειρ 

 Έλαο ζξήλνο, κέζα από ηα καθξά ηείρε, αλέβαηλε από ηνλ 

Πεηξαηά ζηελ Αζήλα. 

Σηήξημε ζην θείκελν: οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ 

τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ 

διῆκεν  

 

 Οη Αζελαίνη δνπλ κηα άππλε λύρηα. 

Σηήξημε ζην θείκελν: ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς 

ἐκοιμήθη 

(= εθείλε ηε λύρηα θαλέλαο δελ 

θνηκήζεθε) 

 

 Οη αηηίεο γηα ηελ άππλε λύρηα. 

α) ζξελνύζαλ απηνύο πνπ ράζεθαλ ζηε λαπκαρία ή εθηε-

ιέζηεθαλ από ηνλ Λύζαλδξν· 

β) έθιαηγαλ θαη γηα ηε δηθηά ηνπο δσή νη Αζελαίνη· θν-

βνύληαλ πξάμεηο αληεθδίθεζεο από πέληε δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο (= Μήινο, Ιζηηαία, Σθηώλε, Τνξώλε, Αίγηλα). 
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Σηήξημε ζην θείκελν: οὐ μόνοντοὺς ἀπολωλότας 

πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλ-

λον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσε-

σθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν 

Μηλίους τε Λακεδαιμονίων 

ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες 

πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιᾶς καὶ 

Σκιωναίους καὶ Τορωναίους 

καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους 

πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. 

(= γηαηί έθιαηγαλ όρη κόλν γηα ηνπο 

λεθξνύο ηνπο, αιιά πνιύ πεξηζζό-

ηεξν γηα ηνλ εαπηό ηνπο· γηαηί θν-

βνύληαλ [λόκηδαλ] όηη ζα πάζνπλ 

όζα νη ίδηνη είραλ θάλεη ζηνπο Με-

ιίνπο, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ιζηηαί-

αο, ηεο Σθηώλεο, ηεο Τνξώλεο, ηεο 

Αίγηλαο θαη ζε πνιινύο άιινπο 

Έιιελεο). 

 

ε) Τα ζςμβάνηα ζηη ποή ηος σπόνος 

Πξώηε ρξνληθή ζηηγκή: λύρηα 

Η λύρηα πνπ ην κήλπκα ηεο ζπκθνξάο 

ζηνπο Αηγόο πνηακνύο θηάλεη ζηελ Α-

ζήλα (= τῆς Παράλου ἀφικομένης 

νυκτὸς) 
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Οη πξώηεο αληηδξάζεηο ησλ Αζελαίσλ: 

Καζαξά ζπλαηζζεκαηηθέο (= ζξήλνο, 

θιάκα). 

 

Γεύηεξε ρξνληθή ζηηγκή:  ε επόκελε κέξα 

Η επόκελε κέξα (= τῇ δ’ ὑστεραίᾳ), 

κεηά ηε δξακαηηθή άππλε λύρηα. 

 

Οη πξώηεο λεθάιηεο αληηδξάζεηο ησλ 

Αζελαίσλ: 

α) ἐκκλησίαν ἐποίησαν 

(= ζπγθάιεζαλ ηελ εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ, έθαλαλ δειαδή ζπλέιεπζε 

ηνπ ιανύ). 

β) Τη απνθάζηζε ε ζπλέιεπζε ηνπ 

ιανύ (=ἐν ᾗ ἔδοξε) 

 ἀποχῶσαι τούς λιμένας 

πλὴν ἑνὸς 

(= λα θξάμνπλ κε ρώκα ηα 

ιηκάληα εθηόο από έλα) 

 τὰ τείχη εὐτρεπίζειν 

(= λα επηζθεπάζνπλ ηα ηείρε) 

 φυλακὰς ἐφιστάναι 

(= λα βάινπλ θξνπξέο) 
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 παρασκευάζειν τὴν πόλιν 

ὡς εἰς πολιορκίαν 

(= λα νρπξώζνπλ γεληθά ηελ 

πόιε όπσο ζε ώξα πνιηνξθί-

αο) 

[= ηέζζεξηο απνθάζεηο] 

 

 

Γ. Η γπαμμική διάηαξη ηων γεγονόηων 

εξελικηική – εςθύγπαμμη παποςζίαζη 

 

Ππώηη σπονική θάζη: νύσηα 

τῆς νυκτὸς 

 

α) Η Πάξαινο θηάλεη λύρηα ζηνλ Πεηξαηά. 

β) Φέξλεη ηελ είδεζε γηα ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηνπο Αηγόο πν-

ηακνύο. 

γ) Έλαο ζξήλνο από ηνλ Πεηξαηά, κέζα από ηα καθξά ηείρε, έθηαλε 

ζηελ Αζήλα. 

δ) Οη Αζελαίνη δνπλ κηα άππλε λύρηα – ηα αίηηα. 

 

Γεύηεπη σπονική θάζη: ηην άλλη μέπα 

τῇ δ’ ὑστεραίᾳ 

 

Οη ηέζζεξηο απνθάζεηο ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ νρύξσζε θαη ηελ άκπλα 

ηεο πόιεο. 
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Γ. Τα δομικά – λειηοςπγικά ζηοισεία ηος κειμένος 

η δομική λειηοςπγία ηηρ γλώζζαρ 

 

  [ηο γεγονόρ]   

      

 τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς  

      

  [η είδηζη]   

      

     

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις 

ἐλέγετο ἡ συμφορά 
 

οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς 

διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν 

εἰς ἄστυ διῆκεν 

    

  [ο ηπόπορ]   

      

 ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων  

      

  [ηο αποηέλεζμα]   

      

 
ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς 

ἐκοιμήθη 
 

      

  [η αιηία]   

      

  πενθοῦντες   

      

     

οὐ μόνον τοὺς 

ἀπολωλότας 
 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

αὐτοὶ ἑαυτούς 

     

   [η αιηία] 

     

   
νομίζοντες πείσεσθαι οἷα 

ἐποίησαν [εἰς ἄλλους] 
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  [η επόμενη μέπα]   

        

  τῇ δ’ ὑστεραίᾳ   

        

 ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε  

        

           

α΄ 

τούς 

λιμένας 

ἀποχῶσαι 

 β΄ 

τὰ τείχη 

εὐτρεπίζειν 

 γ΄ 

φυλακὰς 

ἐφιστάναι 

 δ΄ 

τὴν πόλιν 

παρασκευάζειν  

 

 

Δ. Απόδοζη ζηη νέα ελληνική 

 

 

Σηελ Αζήλα δηαδόζεθε ε ζπκθνξά ηε λύρηα πνπ έθηαζε ε Πάξαινο 

[ζηνλ Πεηξαηά]· έλαο ζξήλνο απ’ ηνλ Πεηξαηά έθηαλε σο ηελ Αζήλα, 

κέζα απ’ ηα καθξά ηείρε, θαζώο ν έλαο κεηέδηδε ζηνλ άιιν ηελ είδε-

ζε. 

 

Δθείλε, ινηπόλ, ηε λύρηα θαλέλαο δελ θνηκήζεθε· γηαηί ζξελνύζαλ όρη 

κόλν απηνύο πνπ είραλ ραζεί αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό ηνπο· 

γηαηί λόκηδαλ όηη ζα πάζνπλ απηά πνπ νη ίδηνη είραλ θάλεη ζηνπο θα-

ηνίθνπο ηεο Μήινπ – απηνί ήηαλ ζύκκαρνη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη νη 

Αζελαίνη ηνπο λίθεζαλ ύζηεξα από πνιηνξθία – θαζώο θαη ζηνπο θα-

ηνίθνπο ηεο Ιζηηαίαο, ηεο  Σθηώλεο, ηεο Τνξώλεο θαη ηεο Αίγηλαο, ό-

πσο θαη ζε πνιινύο άιινπο Έιιελεο. 
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Τελ άιιε κέξα, ζπγθάιεζαλ ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη πήξαλ ηηο 

αθόινπζεο απνθάζεηο: λα θξάζνπλ κε ρώκα ηα ιηκάληα, εθηόο από 

έλα, λα επηζθεπάζνπλ ηα ηείρε, λα βάινπλ θξνπξέο θαη γεληθά λα ν-

ρπξώζνπλ ηελ πόιε όπσο ζε ώξα πνιηνξθίαο. 

 

Με απηά αζρνινύληαλ νη Αζελαίνη. 

 

 

  
 

 

Α. Το απσαίο κείμενο 

Ξενοθώνηορ Δλληνικά, Β, 1, 20 – 22 

 

Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς 

Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις 

αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν 

εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς 

ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψά-κου· διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος 

ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ 

ἐδειπνοποιοῦντο.  

 

Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς 

τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ 

Ένα ακόμη ενδεικηικό παπάδειγμα 
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παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα 

παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως 

μηδὲ ἀνάξοιτο. 

 

 

Β. Τα δομικά – λειηοςπγικά ζηοισεία ηος κειμένος 

ππωηοβάθμιερ επιζημάνζειρ 

 

Σηοισείο 1
ο
: νη εκπόιεκνη 

Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι – Λύσανδρος δέ  

   (= Αζελαίνη – Λαθεδαηκόληνη) 

 

Σηοισείο 2
ο
: νη ρώξνη, ην ζέαηξν ησλ ζπγθξνύζεσλ 

   Ο επξύο ρώξνο: Διιήζπνληνο 

Δηδηθόηεξα: 

α) Αζελαίνη  

 Διαηνύληαο   Σεζηόο   Αηγόο πνηακνί  

β) Λύζαλδξνο – Λαθεδαηκόληνη  

 Άβπδνο  Λάκςαθνο 

 

Σηοισείο 3
ο
: ν ηζηνξηθόο ρξόλνο 

Τα πξηλ από ηε λαπκαρία ζηνπο Αηγόο πνηακνύο (405) 

Σηήξημε ζην θείκελν: Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς 

Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς 

Λαμψάκου· […] ἐνταῦθα 

ἐδειπνοποιοῦντο.  
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Γ. Οι κινήζειρ ηων ανηιπάλων 

ζηήπιξη ζηα κειμενικά ζηοισεία 

 

 α)   Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι  

      

  ὡρμίσαντο ἐν Ἐλαιοῦντι   

      

 Ἐνταῦθα ἀγγέλλεται αὐτοῖς τὰ περὶ  Λάμψακον 
(ηελ ώξα ηνπ 

πξσηλνύ) 

      

  εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν (αλεθνδηαζκόο) 

      

  ἐκεῖθεν ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς   

 

Άρα:  

Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι 

ὡρμίσαντο ἐν Ἐλαιοῦντι  εἰς Σηστόν  εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς  

(δείπλεζαλ) 
 

 β)   Ὁ δέ Λύσανδρος  

      

 ἐσήμηνεν [τοῖς στρατιώταις] εἰσβαίνειν εἰς τὰς ναῦς 

[Χξόλνο: Ξεκέξσκα,  
ώξα πξση-

λνύ] 
  

      

ἐπεὶ ὄρθρος ἦν       

       

 παρασκευασάμενος  πάντα ὡς εἰς ναυμαχίαν 

       

 προεῖπεν  ὡς μηδεὶς κινήσοιτο μηδὲ ἀνάξοιτο 
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Γ. Η καηανόηζη ηος κειμένος 

ηο θεμαηικό κένηπο 

 

α) Σςνοπηικά: 

Τα πξηλ από ηε ζύγθξνπζε ησλ αληηπάισλ ζηνπο Αηγόο πνηα-

κνύο. Οη θηλήζεηο ησλ Αζελαίσλ θαη ηνπ Λπζάλδξνπ: «πόιεκνο» 

ηαθηηθήο. 

 

β) Η μεηάθπαζη: 

Οη Αζελαίνη παξαθνινπζνύζαλ από θνληά κε ηα πινία ηνπο ηνλ 

Λύζαλδξν θαη αγθπξνβόιεζαλ ζηνλ Διαηνύληα ηεο Χεξζνλήζνπ 

κε 180 θαξάβηα. 

 

Δδώ, ινηπόλ, ηελ ώξα πνπ πξνγεπκάηηδαλ, πιεξνθνξήζεθαλ ηα 

όζα έγηλαλ ζηε Λάκςαθν θαη έθπγαλ ακέζσο γηα ηε Σεζηό. Από 

εδώ, αθνύ πξώηα αλεθνδηάζηεθαλ ζε ηξόθηκα, πήγαλ ζηνπο Αη-

γόο πνηακνύο, απέλαληη απ’ ηε Λάκςαθν. Σ’ απηό ην ζεκείν ην 

πιάηνο ηνπ Διιήζπνληνπ είλαη πεξίπνπ δεθαπέληε ζηάδηα. Δδώ 

δείπλεζαλ. 

 

Ο Λύζαλδξνο, ηελ επόκελε λύρηα, ηελ ώξα πνπ μεκέξσλε, έδσ-

ζε εληνιή ζηα πιεξώκαηα ησλ πινίσλ, αθνύ πξώηα θάλε ην 

πξσηλό ηνπο, λα κπνπλ ζηα πινία. Έγηλαλ όιεο νη πξνεηνηκαζίεο 

γηα ηε λαπκαρία, κπήθαλ ηα πεξηθαιύκκαηα ζηα πιεπξά ησλ 

πινίσλ θαη κεηά έδσζε εληνιή λα κελ θηλεζεί θαλείο από ηε ζέ-

ζε ηνπ νύηε θαη λα αλνηρζεί ζην πέιαγν. 

25 Σεπηεκβξίνπ 2011  Ν. Παρίζης 
 


