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Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-32 

[16] [Oἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν], 

καὶ [ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον], καὶ [παρεσκευάζοντο πρὸς 

ναυμαχίαν], καὶ [στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, 

Τυδέα, Κηφισόδοτον].  

[17] [Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν 

Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς 

ἀφεστηκυίας   αὐτῶν πόλεις]. [Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου 

πελάγιοι]·      [ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία    αὐτοῖς     ἦν].  

[18] [Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν 

Ἀθηναίων]· [καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ]· [ἡγεῖτο δὲ Θώραξ 

Λακεδαιμόνιος].  

[19] [(Οὗτοι) προσβαλόντες δὲ  τῇ  πόλει  αἱροῦσι (τήν πόλιν) κατὰ  κράτος,] 

καὶ [διήρπασαν  οἱ στρατιῶται  οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν 

ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη]· [τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα  πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος]. 

                                                       εμπρ. τόπου            τροπική μτχ                  Αρ                    επιρρ.  

                        Υρ            (κίνηση από τόπο)        συνημμένη              (ενν. γῆν)            τρόπου            Ρ 

εμπρ. εχθρ. κατευθ.  εμπρ. εχθρ. κατευθ.                  Ρ             Ρ    

εμπρ. σκοπού ΚΑ (1,2,3)                  εμπροθ. προσθήκης                          Ρ                    Α1 

Α2                   Α3  

                                            εμπρ. τόπου                         εμπρ. τόπου                                        εμπρ. τόπου 

 Υρ                                    (κίνηση από τόπο)                    (πλησίον)                              Ρ           

(Κατεύθυνση) 

                                              εμπρ. σκοπού                                                                                                                            εμπρ. τόπου                 

                                            (Κατεύθυνση)               γεν. Υποκ.                                                                            εχθρ. κατεύθ.    

επιθ. μτχ                                                                                                                                                                        εμπρ. τόπου 

επιθ. προσδ.                  Αμτχ                                        Ρ                                                  Υρ                 (κίνηση από τόπο) 

 

 
επιρρ. 
κατηγ. ΤΟΠΟΥ στο Υρ                        Υρ                  Κ               Δοτ. αντικ.          Ρ 

                                       εμπρ. τόπου                                  εμπρ. τόπου                                              επιθ. μτχ 

         Υρ                       κίνηση από τόπο             Ρ             εχθρ.κατεύθυνση                   Κ             συνημμένη 

γεν. κτητ. στο Κ                                Υρ                                    Υρ               Ρ           δοτ τρόπου     Ρ                         Υρ                                                 

        παράθεση 

                      Χρονική μτχ                                                                                                                                                              

    ΥΡ                   συνημμένη                        Αμτχ                      Ρ                ΑΡ                       εμπρ. τρόπου                                  

Ρ                                    

ενν Υ:οὗτοι 

                                       ΑΡ + Υμτχ                        αιτιολ. μτχ. 

                Υρ            ενν (τήν πόλιν)    ΥΡ            συνημμένη           Κ                                γεν. αντικ στο Κ1        

επιθ. προσδ.    γεν. αντικ                Κ1             επιθετικος προσδ                    ΑΡ         κατηγ προσδ        Ρ                     ΥΡ 
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[20] [Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι   κατὰ   πόδας   πλέοντες    ὡρμίσαντο   τῆς   Χερρονήσου 

ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν]. [Ἐνταῦθα δὴ 

ἀριστοποιουμένοις     αὐτοῖς      ἀγγέλλεται  τὰ  περὶ  Λάμψακον,]  καὶ  [εὐθὺς 

(oἱ Ἀθηναῖοι)  ἀνήχθησαν    εἰς  Σηστόν].  

[21] [Ἐκεῖθεν   δ’      εὐθὺς       ἐπισιτισάμενοι         (oἱ Ἀθηναῖοι)         ἔπλευσαν            

εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον  τῆς   Λαμψάκου]· [διεῖχε   δ’ ὁἙλλήσποντος  ταύτῃ   

σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα.] [Ἐνταῦθα  δὴ  (oἱ Ἀθηναῖοι)  ἐδειπνοποιοῦντο.] 

[22] [Λύσανδρος δὲ  τῇ ἐπιούσῃ   νυκτί,  1.(ἐπεὶ ὄρθρος ἦν,) ἐσήμηνεν εἰς τὰς 

ναῦς (τούς στρατιώτας) ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν], [(Λύσανδρος) πάντα 

δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ  παραβλήματα 

παραβάλλων,  προεῖπεν ]2.(ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως) 3.(μηδὲ (μηδεὶς) 

ἀνάξοιτο). 

1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 

2., 3. Δευτερεύουσες  επιρρηματικές τελικές  προτάσεις, ισοδυναμούν με τελικά απρφ- λειτουργούν ως Α 

στο προεῖπεν. 

 

                                                                                                                                                        γεν. διαιρ.  

        ΥΡ + Υμτχ                 εμπρ. τρόπου         τροπ. μτχ (συν)                Ρ                     (στο ἐν  ἐλαιοῦντι)               

 

εμπροθ. τόπου  

(στάση σε τόπο)              δοτ. συνοδείας              επιθετικός προσδ. στο ναυσίν                                   επιρρ. τόπου 

 

                                                                            εμπροθ. τόπου 

         ΥΡ                                 Ρ                         ( κίνηση σε τόπο) 

         εμπρ τόπου                     επιρρ                                                                                                                                         επιρρ 

     (κίνηση σε τόπο)                τόπου               γεν. αφετηρίας                         Ρ                                  ΥΡ                           τόπου 

χρον. μτχ  

συν στο ΑΡ                                        ΑΡ                             Ρ                              ΥΡ  (ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ)                   επιρρ. χρόνου 

                 επιρρ.                                                                χρον. μτχ 

                 τόπου                 επιρρ. χρόνου                    συν στο ΥΡ                                   ΥΡ                                            Ρ 

                                                                                                                                                                    σύστοιχο 

                         Υμτχ +Υαπ (ετερο)                     Χρον. μτχ (συν)                            ΑΡ                            ΥΡ + Υμτχ1,2          Αμτχ1     

                                                                                                                                                                                                   εμπρ. τόπου 

                    ΥΡ                            επιθ. προσδ.   δοτ. χρόνου                             ΥΡ              Ρ                          Ρ           κίνηση σε   τόπο 

αιτιατ.              εμπρ. προσδ. 

τόπου            ποσό κατά προσέγγιση            επιρρ. τόπου                             ΥΡ                                         Ρ 

                                                                                                                                                           σύστοιχο 

                      1.Χρον. μτχ (συν)                      εμπροθ. σκοπού                                                                                     Αμτχ2 

                    

        εμπροθ. τόπου  

2.Χρον. μτχ (συν)                   Ρ                                     ΥΡ                      Ρ                    κίνηση από τόπο                                     ΥΡ 

 

    Ρ 
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[23] [Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο             

ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν]. 1.(Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος), καὶ       

2.(τῆς ἡμέρας  ὀψὲ  ἦν), [(oἱ Ἀθηναῖοι) ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς 

ποταμούς].  

1., 2. Δευτερεύουσες επιρρηματικές  αιτιολογικές προτάσεις 

 

[24] [Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν  ἕπεσθαι  τοῖς 

Ἀθηναίοις, 1.(ἐπειδὰν δὲ  (oἱ Ἀθηναῖοι) ἐκβῶσι), κατιδόντας 2.(ὅ τι ποιοῦσιν (oἱ 

Ἀθηναῖοι)) ἀποπλεῖν καὶ  αὐτῷ  ἐξαγγεῖλαι.] [Καὶ οὐ πρότερον (Λύσανδρος) 

ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν] 3.(πρὶν αὗται (αἱ νῆες) ἧκον). [Ταῦτα δ’ ἐποίει 

(Λύσανδρος) τέτταρας ἡμέρας]· [καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο]. 

1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικουποθετική πρόταση 

2. Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο της μετοχής ‘κατιδόντας’  

3.  Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 

 

 

               

                             ΥΡ                                       ΑΡ + Υαπ1,2,3               γεν διαιρ.                       Ρ                            ΑΡ απ1            

                 επιρρ.                                                               εμπρ τόπου 

                                           ΥΡ                 χρόνου      δοτ. αντικ           επιθ. μτχ          στάση σε τόπο                         Ρ 

 

εμπροθ. τρόπου      εμπροθ. σκοπού                                                                                      Ρ                               Υρ 

                                       επιρρ. χρονου         επιρρ                                     γεν. 

            γεν. διαιρ.                   ΥΡ          Ρ                            ΥΡ                                    Ρ                     ποσού                                      κτητ. 

              

εμπροθ  τόπου 

κίνηση σε τόπο 

         χρον. μτχ    

       Ααπ1                                                                      ΥΡ                            Ρ                  συν στο ΑΡ                                    Ρ  

 

         επιρρ 

ΥΡ                               ΑΡ απ2                         Ααπ3                   ΑΡ απ 3                                        χρόνου                         ΥΡ 

 

    αιτιατ 

              ΥΡ                 επιθ. προσδ.         χρόνου                                 ΥΡ                                 Ρ 

                                      εμπροθ τόπου 

         Ρ                            προελευση                                            ΥΡ                                             Ρ                  ΑΡ σύστοιχο            Ρ 
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[25] [Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους 

ἐν  αἰγιαλῷ  ὁρμοῦντας  καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια                           

ἐκ Σηστοῦ    μετιόντας   πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ 

πολεμίους  ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει   ἔχοντας       πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη 

αὐτοὺς ὁρμεῖν], [ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ          

πρὸς πόλιν]· [  οὗ    ὄντες (ὑμεῖς)   ναυμαχήσετε], ἔφη, 1.(ὅταν (ὑμεῖς)  

βούλησθε). 

1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικουποθετική πρόταση 

 

 [26] [Οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν 

ἐκέλευσαν]· [(εἶπον) αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον (στρατηγεῖν)]. [Καὶ                 

ὁ μὲν ᾤχετο.] 

 

 

 

       

     ΥΡ + Υμτχ1                       1  χρον. μτχ              εμπροθ. τόπου                              Αμτχ 1 + Υ μτχ 2,3                               

εμπροθ τόπου           εμπροθ τόπου- πλησίον 

στάση σε τόπο              2 Κμτχ  (από κατιδών)                                επιθ. προσδ                                                     Α μτχ 3                    

επροθ τόπου                                          αιτιατ                   

προελευση        3  Κμτχ  (από κατιδών)                 επιθ. προσδ               τόπου                 εμπροθ τόπου 

                                   εμπροθ τόπου             εμπροθ τόπου     

 Αμτχ 1 + Υμτχ 4           στάση                       πλησίον                4  Κμτχ  (από κατιδών)         Αμτχ 4          εμπροθ τόπου           Ρ     

                             εμπροθ τόπου                                           εμπροθ τόπου 

      Υαπ             ΑΡ                                                ΑΡ                 κίνηση σε τόπο                     Ρ                  πλησίον 

εμπροθ τόπου                    επιρρ          υποθετ 

πλησίον                               τόπου             μτχ             ΥΡ + Υμτχ                    Ρ                                                                             ΥΡ                       

Ρ 

         Ρ 

             επιρρ 

                                                   ΥΡ                       ποσού                         επεξ                                  επεξ                     ΑΡ (Ε)           ΑΡ (Α) 

                                      επιρρ 

           Ρ                                 Ρ         ΥΡ +Υαπ1           χρόνου       ΑΡ  απ1                             Υαπ2                 ΑΡ απ2 

 

    ΥΡ              Ρ 

          

                                ΥΡ                                                Ρ                ΥΡ                     επιθ.            1  χρον μτχ                               Υ μτχ1 
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[27] [Λύσανδρος δ’, 1.(ἐπεὶ  ἦν  ἡμέρα  πέμπτη ἐπιπλέουσι  τοῖς  Ἀθηναίοις), 

εἶπε  τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, 2.(ἐπὰν (οἱ ἑπόμενοι) κατίδωσιν αὐτοὺς 

ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον), 3.(ὅπερ (oἱ Ἀθηναῖοι)  

ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε 

σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου), 4.(ὅτι οὐκ 

(Λύσανδρος) ἀντανῆγεν), (τους ἑπομένους) ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ 

αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν.] [Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν] 5.(ὡς 

(Λύσανδρος) ἐκέλευσε). 

1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 

2. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικουποθετική πρόταση 

3.Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

4. Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση 

5. Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

 

 

 

[28] [Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν (τάς 

               εμπροθ τόπου  

Ρ                            προέλευση                           ΑΡ (Ε)                                                   ΥΡ                                 Ρ                   ΑΡ+Υμτχ 

          

  Κμτχ (από κατίδωσιν) συνημμένες  στο ΑΡ                εμπροθ. τόπου                                                    ΑΡ                    ΥΡ+ Υμτχ 

                 επιρρ                   επιρρ                                                                                      εμπροθ 

    Ρ                          ποσού                 ποσού                        ΚΠ  χρόνου 

 

  επιρρ  

Αμτχ            τόπου                  αιτιολογικές  μτχ, συνημμένες στο ΥΡ                               Αμτχ 

                     2 χρον. μτχ                     επιρρ                 εμπροθ τόπου 

          ΥΡ                                     Ρ                               Υμτχ2+Υαπ                                 συνημ. στο                   τόπου                 πλησίον 

                        (σύστοιχο) 

                  ΑΡ                  Ααπ                            ΚΠ             εμπροθ. χρόνου                 ΥΡ                ΑΡ                  Ρ 

 

          

           ΥΡ                            Ρ 

     επιρρ     

                           ΥΡ                                      χρόνου                       Ρ                       αιτιατ. τρόπου                         ΑΡ                    Υαπ 

                                         (απόλυτη) 

   Αμτχ                         Ρ                   εμροθ τόπου                  ΑΡ                 εμπροθ. τρόπου                     αιτιολ. μτχ 

  

          Υμτχ                                ΥΡ              γεν. διαιρ.                  Κ                     Ρ                     ΥΡ                       Κ                          ΥΡ 
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ναῦς)],  [συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων]. [Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν 

ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος.] [Διεσκεδασμένων δὲ 

τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ 

παντελῶς κεναί]· [ἡ δὲ (ναῦς) Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ              

πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος], [τὰς δ’ ἄλλας (ναῦς) πάσας 

Λύσανδρος ἔλαβε  πρὸς τῇ γῇ.] [Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ 

(Λύσανδρος) συνέλεξεν·] [οἱ δὲ καὶ  ἔφυγον εἰς  τὰ τειχύδρια. ] 

[29] [Κόνων  δὲ  ταῖς  ἐννέα  ναυσὶ  φεύγων, 1. (ἐπεὶ ἔγνω (Κόνων)  τῶν 

Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα,)  κατασχὼν  ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν 

Λαμψάκου ἄκραν   ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία],       

καὶ [αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ’ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον,] [ἡ δὲ 

Πάραλος (ἀπέπλευσε) εἰς τὰς Ἀθήνας    ἀπαγγελοῦσα     τὰ γεγονότα]. 

1. Δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση 

[30] [Λύσανδρος δὲ   τάς τε ναῦς   καὶ   τοὺς αἰχμαλώτους   καὶ   τἆλλα   πάντα      

                  (συνημ)                                            (συνημ) 

                                         Ρ                                     ΥΡ + Υμτχ              Αμτχ             τροπ μτχ             ΥΡ + Υμτχ           χρον. μτχ 

          

 γεν υποκ.                          Υμτχ                        Κμτχ (από το ἔγνω)      2. χρον μτχ (συνημ)       εμπροθ τόπου                      

 

                 επιρρ                        γεν. κτητ. 

 επιθ. προσδ.    παράθεση                  Ρ                τόπου            επιθ. προσδ           επιθ. προσδ.                      γεν κτητ.       ΑΡ 

 

           επιθ          δοτ.               εμπροθ. τόπου                  εμπροθ. τόπου 

              ΥΡ                        προσδ       συνοδείας              Ρ                      πλησίον                              κατεύθυνση 

 

                                                              εμπροθ. τόπου 

  ΥΡ +Υμτχ                     Ρ                    κατεύθυνση                   τελική μτχ (συνημ στο ΥΡ)                Αμτχ 

 

                            ΥΡ                                            ΑΡ                                                   ΑΡ                                                   ΑΡ                 ΚΠ                             

εμπροθ τόπου 

κίνηση σε τόπο                        Ρ                                         ΥΡ                        Ρ                                γεν. διαιρ                               ΑΡ 

                   επιθ 

                                  ΑΡ                                         ΑΡ                                προσδ           δοτ. χρόνου         ΑΡ                        ΥΡ 
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εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν], [ (Λύσανδρος) ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους 

τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον.] 1.( Ἧι δ’  ἡμέρᾳ   ταῦτα (Λύσανδρος)  

κατειργάσατο), [ἔπεμψε (Λύσανδρος) Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν          

εἰς Λακεδαίμονα  ἀπαγγελοῦντα  τὰ γεγονότα,] 2.(ὃς  ἀφικόμενος 

τριταῖος  ἀπήγγειλε.)  

1., 2.  Δευτερεύουσες αναφορικές  προτάσεις 

[31] [Μετὰ δὲ ταῦτα    Λύσανδρος   ἁθροίσας   τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε 

βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων]. [Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο  πολλαὶ 

τῶν Ἀθηναίων], 1.(ἅ τε ἤδη (οἱ Ἀθηναῖοι) παρενενομήκεσαν ) καὶ 2.(ἃ 

ἐψηφισμένοι ἦσαν (οἱ Ἀθηναῖοι) ποιεῖν, 3.(εἰ  κρατήσειαν (οἱ Ἀθηναῖοι)            

τῇ ναυμαχίᾳ,) τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων,) καὶ 

4.(ὅτι λαβόντες (oἱ Ἀθηναῖοι) δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας 

ἐξ αὐτῶν  πάντας κατακρημνίσειαν). [Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν 

Ἀθηναίων], 5.(ὃς τούτους διέφθειρεν).  

             συνημ στο ΥΡ 

                        εμπρόθ. χρόνου                           ΥΡ + Υμτχ                 χρονική μτχ                    Αμτχ             Ρ 

 

           ΑΡ                          εμπροθ αναφοράς                            επιρρ χρόνου                     ΥΡ                              Ρ             επιθ προσδ 

από το κατηγορίαι                 σύστοιχο         απρφ 

γεν αντικειμενική                      ΑΡ                                                  ΥΡ                                           Ρ                                                        Ααπ 

 

                         Ρ                                               ΥΡ                         ΑΡ (ταυτο)                                 Ρ                                         ΥΡ 

                        

δοτ. αναφοράς                  επιθ προσδ               Ααπ        επεξήγηση στο ἅ       επιθ μτχ / γεν κτητ                    ΚΠ                      

    δ 

            συνημ στο ΥΡ            επιθ 

                χρον μτχ                    ΥΡ + Υμτχ          προσδ        Αμτχ           επεξήγηση                 επεξήγηση                     ΑΡ 

                 

εμπροθ τόπου 

κίνηση από τόπο            ΚΠ                                 Ρ                                              ΥΡ                                Ρ                    Κ  
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1., 2.  Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, επεξηγήσεις στο ‘κατηγορίαι’ 

3.  Δευτερεύουσες επιρρηματικές χρονικουποθετικές  προτάσεις 

4. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, επεξήγηση στο ‘κατηγορίαι’  

5. Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

 

[32] [Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά], καὶ [ ἔδοξεν (αὐτούς) ἀποκτεῖναι] 1.( τῶν 

αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου), 2.(ὅτι μόνος (ὁ 

Ἀδείμαντος) ἐπελάβετο  ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς                         

τῶν χειρῶν   ψηφίσματος]· [ᾐτιάθη (ὁ Ἀδείμαντος) μέντοι ὑπό τινων    

προδοῦναι τὰς ναῦς]. [Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, 3.(ὃς τοὺς 

Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε), 4.(τί εἴη (οὗτος) ἄξιος παθεῖν 

ἀρξάμενος   εἰς Ἕλληνας   παρανομεῖν), ἀπέσφαξεν.] 

1. Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, αντικείμενο στο αποκτεῖναι. 

2. Δευτερεύουσα αιτολογική  πρόταση  

3. Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

4. Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο στο ἐρωτήσας.  

 

  KEIMENO & MΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

[16] Oἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς [16] Οι Αθηναίοι έχοντας ως 

        (αττική σύνταξη) 

                            Ρ                                     ΥΡ        επιθ προσδ                            Ρ                Υαπ                    ΥΡ 

 

γεν διαιρ                          ΥΡ               Ρ                       Κ                     εμπροθ εξαίρεσης                                                      ΚΠ 

 

                  εμπροθ τόπου 

             ΥΡ                                 Ρ                          στάση σε τόπο                                                       εμπρόθ αναφοράς                                     

 

  γεν αντικ                                              ΑΡ                             Ρ                                 ΥΡ                                             εμπροθ ποιητ αιτίου 

                                                                                                                                           επιρρ κατ      συνημ στο ΥΡ 

        ΑΡ (ταυτο)              Ααπ                   ΥΡ + Υμτχ                        ΑΡ + Αμτχ (Α)      σειράς             χρον μτχ                   ΥΡ    

            σύστοιχο 

          ΑΡ                                          ΑΡ                                    Ρ                                 Ααπ       Ρ              ΥΡ                     Κ           απ αναφοράς 

συνημ στο ΥΡ 

   χρον μτχ             εμπροθ εχθρ διάθεσης             Αμτχ                              Ρ 

       

γεν. υποκ                    ΥΡ           ΑΡ                       Ρ 
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Σάμου  ὁρμώμενοι  τὴν βασιλέως 

κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ 

τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ 

παρεσκευάζοντο  πρὸς  ναυμαχίαν, 

καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς 

ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, 

Τυδέα, Κηφισόδοτον. 

 

[17] Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου 

παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν   

Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων 

τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς 

ἀφεστηκυίας αὐτῶνπόλεις. Ἀνήγοντο  

δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου 

πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς 

ἦν. 

 

 

 

 

[18] Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου 

παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον 

οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ 

καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ 

Θώραξ Λακεδαιμόνιος. 

 

 

 

[19] Προσβαλόντες δὲ τῇ 

πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ 

διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν 

πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν 

ἄλλων  ἐπιτηδείων  πλήρη· τὰ δὲ 

ἐλεύθερα σώματα  πάντα ἀφῆκε 

Λύσανδρος. 

 

[20] Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι  κατὰ 

ορμητήριο την Σάμο λεηλατούσαν 

την γη του βασιλέα και έπλεαν 

εναντίον της Χίου και της Εφέσου 

και προετοιμάζονταν για να 

ναυμαχήσουν· και εξέλεξαν 

στρατηγούς, επιπλέον αυτών που 

ήδη είχαν, τον Μένανδρο, τον 

Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. 

[17] Ο Λύσανδρος απέπλευσε από 

την Ρόδο και παραπλέοντας τα 

ιωνικά παράλια και κατευθύνθηκε 

προς τον Ελλήσποντο, απ’ όπου 

έφευγαν τα εμπορικά αθηναϊκά 

πλοία, και προς τις συμμαχικές τους 

πόλεις  που είχαν αποστατήσει. 

Συγχρόνως και οι Αθηναίοι 

απέπλευσαν από την Χίο, αλλά 

βγήκαν ανοιχτά στο πέλαγος, γιατί 

η ασιατική ακτή ήταν εχθρική σ’ 

αυτούς. 

[18] Ενώ ο Λύσανδρος από την 

Άβυδο πλέοντας κοντά στην ακτή 

έφτασε στην Λάμψακο που ήταν 

σύμμαχος των Αθηναίων, και οι 

Αβυδηνοί και οι υπόλοιποι 

σύμμαχοι έφθασαν  δια ξηράς, με 

αρχηγό τους τον Θώρακα τον 

Λακεδαιμόνιο. 

[19] Επιτέθηκαν και κατέλαβαν με 

έφοδο  την πόλη που ήταν πλούσια 

σε κρασί και σιτηρά και γεμάτη με 

όλα τα εφόδια που χρειάζονταν και 

οι στρατιώτες την λεηλάτησαν, 

αλλά τους ελεύθερους πολίτες δεν 

τους πείραξε ο Λύσανδρος. 

 

[20] Οι Αθηναίοι ακολουθώντας 
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πόδας  πλέοντες  ὡρμίσαντο  τῆς 

Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν 

ὀγδοήκοντα    καὶ   ἑκατόν.  Ἐνταῦθα  

δὴ ἀριστοποιουμένοις  αὐτοῖς 

ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ 

εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. 

 

 

[21]Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς     ἔπλευσαν   εἰς   

Αἰγὸς      ποταμοὺς       ἀντίον         τῆς 

Λαμψάκου·        διεῖχε          δ’        ὁ 

Ἑλλήσποντος      ταύτῃ       σταδίους  

ὡς     πεντεκαίδεκα.     Ἐνταῦθα    δὴ 

ἐδειπνοποιοῦντο. 

 

[22] Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, 

ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς 

ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, 

πάντα δὲ  παρασκευασάμενος ὡς εἰς 

ναυμαχίαν καὶ τὰ  παραβλήματα 

παραβάλλων, προεῖπεν  ὡς μηδεὶς 

κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ 

ἀνάξοιτο. 

 

 

 

 

[23] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ 

ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι 

παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς 

ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ 

ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ  τῆς 

ἡμέρας  ὀψὲ  ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν 

εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. 

 

[24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν 

νεῶν ἐκέλευσεν  ἕπεσθαι  τοῖς 

τον κατά πόδας με το στόλο τους 

αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα 

της Χερσονήσου με εκατόν ογδόντα 

πλοία. Εκεί λοιπόν, ενώ 

προγευμάτιζαν, έφτασε σ’ αυτούς η 

είδηση για όσα έγιναν στην 

Λάμψακο, και αμέσως ανοίχτηκαν 

και άραξαν στην Σηστό. 

[21]Από εκεί, μόλις εσπευσμένα 

εφοδιάστηκαν με τρόφιμα, 

έπλευσαν στους Αιγός ποταμούς, 

απέναντι από την Λάμψακο, όπου ο 

Ελλήσποντος έχει πλάτος περίπου 

δεκαπέντε στάδια. Εκεί και 

δειπνούσαν. 

[22] Ο Λύσανδρος την επόμενη 

νύχτα, προς τα ξημερώματα έδωσε 

σήμα να επιβιβαστούν οι ναύτες 

στα πλοία, αφού προγευματίσουν· 

και αφού έκανε όλες τις 

προετοιμασίες σαν για να είναι 

έτοιμος για ναυμαχία και κρέμασε 

τα παραπετάσματα στα πλάγια των 

πλοίων, έδωσε εντολή κανείς να 

μην κινηθεί κανείς από την 

παράταξη ούτε να ανοιχτεί στο 

πέλαγος. 

[23] Οι Αθηναίοι, μόλις βγήκε ο 

ήλιος, παρατάχθηκαν μπροστά από 

το λιμάνι κατά μέτωπο με την 

πρόθεση να ναυμαχήσουν. Επειδή 

όμως ο Λύσανδρος δεν ανοίχτηκε 

για να τους αντιμετωπίσει και ήταν 

πλέον βραδάκι, γύρισαν πίσω τα 

πλοία στους Αιγός ποταμούς. 

[24] Ο Λύσανδρος εν τω μεταξύ 

έδωσε διαταγή στα πιο γρήγορα 
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Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, 

κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν 

καὶ  αὐτῷ  ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ 

πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν 

νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’ 

ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ 

Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. 

 

 

 

[25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν 

τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους 

ἐν  αἰγιαλῷ  ὁρμοῦντας  καὶ πρὸς 

οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ 

Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα 

σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ 

πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει 

ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη 

αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς 

Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ 

πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, 

ἔφη, ὅταν βούλησθε. 

 

 

 

 

 

 

[26] Οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ 

Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι 

αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν 

στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ μὲν 

ᾤχετο. 

[27] Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα 

πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, 

εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν 

κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ 

από τα πλοία του να 

παρακολουθήσουν τους Αθηναίους 

και αφού παρατηρήσουν τί κάνουν, 

όταν αποβιβαστούν, να φύγουν και 

να του δώσουν αναφορά.. Και δεν 

αποβίβασε τους στρατιώτες του 

προτού γυρίσουν αυτά. Και το ίδιο 

επαναλάμβανε για τέσσερις μέρες, 

ενώ οι Αθηναίοι εξακολουθούσαν 

να ανοίγονται εναντίον του. 

[25] Ο Αλκιβιάδης παρατηρώντας 

ψηλά από τα τείχη του ότι οι 

Αθηναίοι ήταν αγκυροβολημένοι σε 

ακτή χωρίς λιμάνι και μακριά από 

κάποια πόλη και ότι 

προμηθεύονταν τα τρόφιμα τους 

από την Σηστό που απείχε δέκα 

πέντε στάδια από τα πλοία, ενώ οι 

αντίπαλοί τους ήταν μέσα σε λιμάνι 

και κοντά σε πόλη και έτσι είχαν 

ό,τι χρειάζονταν, τους είπε ότι δεν 

είναι αραγμένοι σε καλό  

μέρος και τους συμβούλευε να 

μετασταθμεύσουν στην Σηστό όπου 

θα ήταν μέσα σε λιμάνι και κοντά 

σε πόλη· εκεί σταθμεύοντας, είπε, 

θα ναυμαχήσετε, όταν εσείς 

επιλέξετε. 

[26] Οι στρατηγοί όμως, και κυρίως 

ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον 

διέταξαν να φύγει· γιατί τώρα αυτοί 

είναι στρατηγοί και όχι εκείνος. Και  

ο Αλκιβιάδης αποχώρησε αμέσως. 

[27] Ο Λύσανδρος, την πέμπτη πια 

μέρα που οι Αθηναίοι έπλεαν 

εναντίον του, έδωσε εντολή σ’ 

αυτούς που κατά διαταγή του τους 
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ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν 

Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ 

μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε 

σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ 

καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, 

ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας 

τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα 

κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα 

ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. 

 

 

 

 

[28] Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμηνε 

τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ 

Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ 

ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς 

ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. 

Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, 

αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ 

μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ 

δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν 

ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ 

Πάραλος, τὰς δ’ ἄλλας πάσας 

Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ.  

Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ 

γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ  καὶ  ἔφυγον εἰς  

τὰ τειχύδρια. 

 

 

 

 

 

 

 

[29] Κόνων  δὲ  ταῖς  ἐννέα  ναυσὶ  

φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω  τῶν Ἀθηναίων τὰ 

παρακολουθούσαν, όταν τους δουν 

να έχουν αποβιβαστεί και 

διασκορπιστεί σε όλη την 

Χερσόνησο (πράγμα που έκαναν 

κάθε μέρα και περισσότερο, γιατί 

και τα τρόφιμά τους αγόραζαν από 

μακριά και υποτιμούσαν τον 

Λύσανδρο, επειδή δεν έβγαινε από 

το λιμάνι να τους αντιμετωπίσει) να 

πλεύσουν αμέσως πίσω προς αυτόν 

και στη μέση της διαδρομής να 

υψώσουν ασπίδα. Και αυτοί 

εκτέλεσαν τις εντολές του. 

[28] Ο Λύσανδρος, στη συνέχεια, 

έκανε σήμα να πλεύσει ο στόλος 

ολοταχώς, ενώ ταυτόχρονα 

ακολουθούσε από την παραλία ο 

Θώρακας με το πεζικό. Ο Κόνωνας 

βλέποντας την επίθεση του 

εχθρικού στόλου σήμανε να 

τρέξουν οι άνδρες τάχιστα στα 

πλοία. Καθώς όμως οι άνδρες ήταν 

διασκορπισμένοι, άλλα από τα 

πλοία βρέθηκαν με δυο σειρές 

κωπηλάτες, άλλα με μία και άλλα 

εντελώς άδεια. Μόνο το πλοίο του 

Κόνωνα και άλλα επτά που ήταν 

γύρω του πλήρως επανδρωμένα και 

η Πάραλος ανοίχτηκαν όλα μαζί 

στο πέλαγος. Όλα τα άλλα ο 

Λύσανδρος τα κατέλαβε κοντά 

στην ακτή. Ενώ τους 

περισσότερους άντρες τους μάζεψε 

από τη στεριά, και κάποιοι μόνον 

ξέφυγαν στο χαμηλό τείχος. 

[29] Ο Κόνωνας φεύγοντας με τα 

εννέα πλοία, επειδή  κατάλαβε ότι η 
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πράγματα διεφθαρμένα,κατασχὼν   

ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου 

ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν 

Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν 

ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ’ 

Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος 

εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ 

γεγονότα. 

 

 

 

[30] Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ 

τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα 

εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ 

καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ 

Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. Ἧι δ’ 

ἡμέρᾳ  ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε 

Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς 

Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ 

γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος 

τριταῖος ἀπήγγειλε. 

 

 

[31] Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος 

ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε 

βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. 

Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο 

πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη 

παρενενομήκεσαν καὶ  

 

 

ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, 

εἰ   κρατήσειαν     τῇ     ναυμαχίᾳ, τὴν  

δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν 

τῶν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι 

λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ 

Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 

υπόθεση είχε χαθεί για τους 

Αθηναίους, πιάνοντας με τα πλοία 

στην Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της 

Λαμψάκου, πήρε τα μεγάλα ιστία 

των σπαρτιατικών  πλοίων που τα 

είχε αφήσει  εκεί ο Λύσανδρος και 

ο ίδιος με τα οκτώ πλοία 

κατευθύνθηκε προς τον Ευαγόρα 

στην Κύπρο, ενώ η Πάραλος προς 

την Αθήνα για να αναγγείλει τα 

γεγονότα. 

[30] Ο Λύσανδρος  μετέφερε τα 

πλοία και τους αιχμαλώτους και 

όλα τα άλλα στην Λάμψακο, είχε 

συλλάβει μάλιστα και άλλους από 

τους στρατηγούς και μεταξύ αυτών 

και τον Φιλοκλή και τον 

Αδείμαντο. Και την ίδια μέρα της 

επιτυχίας του έστειλε στην 

Λακεδαίμονα τον Θεόπομπο τον 

Μιλήσιο πειρατή για να αναγγείλει 

τα γεγονότα, ο οποίος έφτασε σε 

τρεις ημέρες και έφερε την είδηση. 

[31] Μετά από αυτές τις ενέργειες 

συγκάλεσε συνέλευση των 

συμμάχων και τους έθεσε ως θέμα 

να αποφασίσουν για την τύχη των 

αιχμαλώτων. Στην συγκέντρωση 

ακούστηκαν πολλές κατηγορίες 

εναντίον των Αθηναίων και για 

όσες παραβιάσεις του πολεμικού 

δικαίου είχαν ήδη διαπράξει και για 

όσα είχαν με ψηφοφορία 

αποφασίσει να κάνουν, αν νικήσουν 

στη ναυμαχία, να κόψουν δηλαδή 

το δεξί χέρι όλων όσοι θα 

αιχμαλωτίζονταν, και ότι, όταν 
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πάντας κατακρημνίσειαν. Φιλοκλῆς 

δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς 

τούτους διέφθειρεν. 

 

 

 

[32] Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, 

 καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν  

αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι 

 πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνος  

ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ 

τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν 

ψηφίσματος·ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων 

 προδοῦναι τὰς ναῦς. Λύσανδρος δὲ 

 Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς 

Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους 

κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν 

ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, 

ἀπέσφαξεν. 

 

 

κατέλαβαν δύο τριήρεις, μια 

Κορινθιακή και μια Ανδριώτικη, 

πέταξαν όλο το πλήρωμά τους στη 

θάλασσα. Και ήταν ο Φιλοκλής ο 

στρατηγός των Αθηναίων που 

διέταξε την εκτέλεση τους. 

[32] Διατυπώθηκαν και άλλες 

πολλές κατηγορίες εναντίον τους 

και τέλος αποφασίσθηκε να 

σκοτώσουν από τους αιχμαλώτους 

όσους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον 

Αδείμαντο, γιατί ήταν ο μόνος στη 

συνέλευση που εναντιώθηκε στο 

ψήφισμα για το κόψιμο των χεριών 

των αιχμαλώτων · όμως 

κατηγορήθηκε από κάποιους, 

αργότερα, ότι πρόδωσε τον στόλο. 

Και ο Λύσανδρος αφού πρώτα 

ρώτησε τον Φιλοκλή, [ο οποίος 

έριξε στη θάλασσα τους Ανδρίους 

και τους Κορινθίους] τί αξίζει να 

πάθει αφού ήταν αυτός που 

ξεκίνησε τα εγκλήματα πολέμου εις 

βάρος Ελλήνων, τον κατέσφαξε. 

 

    

   

 

 

    Γραμματικές παρατηρήσεις:  

1. Αρχικοί Χρόνοι : ὁρμῶμαι (αω), ποιῶ (εω), ἐπιπλέω, παρασκευάζομαι, 

ὑπάρχω, προσαιροῦμαι (εω), ἐκπλέω, ἀφίσταμαι, ἀνάγομαι, εἰμί, 

παραπλέω, πάρειμι, ἡγοῦμαι (εω), προσβάλλω, αἱρῶ (εω), διαρπάζω, 
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ἀφίημι, πλέω, ὁρμίζομαι, ἀριστοποιοῦμαι (εω), αγγέλλομαι, ἐπισιτίζομαι, 

διέχω, δειπνοποιοῦμαι (εω), ἐπέρχομαι, σημαίνω, εἰσβαίνω, παραβάλλω, 

προλέγω, κινοῦμαι (εω), ἀνίσχω, παρατάσσομαι, ἀντανάγω, ἀποπλέω, 

κελεύω, ἕπομαι, καθορῶ (αω), ἐξαγγέλλω, ἐκβιβάζω, ἥκω, ἐπανάγομαι, 

ὁρμῶ (εω), μετέρχομαι, ἔχω, φημί, μεθορμίζω, παραινῶ (εω), ναυμαχῶ 

(εω), βούλομαι, ἀπέρχομαι, στρατηγῶ (εω), οἴχομαι, ἐπιπλέω, 

σκεδάννυμαι, ὠνοῦμαι (εω), καταφρονῶ (εω), αἴρω, συμπαρέρχομαι, 

ὁρῶ (αω), λαμβάνω, συλλέγω, φεύγω, γιγνώσκω, διαφθείρω, 

διαφθείρομαι, κατέχω, ἀπαγγέλλω, ἀπάγω, κατεργάζομαι, πέμπω, 

ἀφικνοῦμαι (εω), ἁθροίζω, βουλεύομαι, παρανομῶ (εω), ψηφίζομαι, 

κρατῶ (εω), ἀποκόπτω, ζωγρῶ (εω), κατακρημνίζω, λέγομαι, δοκεῖ (εω), 

ἀποκτείνω, ἐπιλαμβάνομαι, αἰτιῶμαι (αω), προδίδωμι, ἐρωτῶ (αω), 

πάσχω, ἄρχομαι, παρανομῶ (εω), ἀποσφάττω 

 

2. Αόριστος Β΄ 
 

προσαιροῦμαι → προσειλόμην 

ἀφίσταμαι →ἀπέστην 

ἀνάγομαι →ἀνηγαγόμην 

εἰμί →εγενόμην 

προσβάλλω →προσέβαλον 

αἱρῶ  →εἷλον 

ἀφίημι→ αφῆκα 

διέχω →διέσχον 

ἐπέρχομαι →ἐπῆλθον 

εἰσβαίνω→ εἰσέβην 

παραβάλλω→ παρέβαλον 

προλέγω→ προεῖπον 

ἀντανάγω→ ἀντανήγαγον 

ἕπομαι →ἑσπόμην 

καθορῶ→ κατεῖδον 

ἐπανάγομαι→ ἐπανηγαγόμην 

μετέρχομαι →μετῆλθον 

ἔχω→ ἔσχον 

ἀπέρχομαι→ ἀπῆλθον 

ὠνοῦμαι →ἐπριάμην 

συμπαρέρχομαι→ συμπαρῆλθον 
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ὁρῶ →εἶδον 

λαμβάνω →ἔλαβον 

φεύγω→ ἔφυγον 

γιγνώσκω→ ἔγνων 

κατέχω→ κατέσχον 

ἀφικνοῦμαι→ ἀφικόμην 

ἐπιλαμβάνoμαι→ ἐπελαβόμην 

προδίδωμι→ προέδωκα (προὔδωκα) 

ἐρωτῶ→ ἠρόμην 

πάσχω →ἔπαθον 

 

3. Ουσιαστικά 
 

Α΄ Κλίση (σελ. 45-51, Γραμματική  Οικονόμου): ἡ ναυμαχία, ἡ Ἰωνία, ἠ 

Ἀσία, ὁ στρατιώτης, ἡ ἡμέρα, ὁ Ἀλκιβιάδης, ἡ γῆ, ἡ ἄκρα, ὁ Εὐαγόρας, ὁ 

λῃστής, ἡ κατηγορία, ἡ ἐκκλησία, ἡ ἀποτομή 
 

Β΄ Κλίση (σελ. 52-57, Γραμματική  Οικονόμου):   ὁ Ἀθηναῖος,  ἡ Σάμος, 

 ἡ Χίος,    ἡ Ἔφεσος,     ὁ στρατηγός,     ὁ Μένανδρος,    ὁ Κηφισόδοτος, 

ὁ Λύσανδρος, ἡ Ῥόδος, ὁ Ἑλλήσποντος, τό πλοῖον, ὁ ἔκπλους,ἡ Ἄβυδος, 

ἡ Λάμψακος, ὁ Ἀβυδηνός, ὁ οἶνος, ὁ σῖτος, τά ἐπιτήδεια ,ἡ Χερρόνησος, 

ἡ Σηστός,   ὁ ποταμός,   ὁ ὄρθρος,  ὁ ἥλιος, τό μέτωπον,   τό στάδιον,  τό 

σιτίον,  ὁ πλοῦς,   τό πεζόν,    ὁ ἐπίπλους,  ὁ ἄνθρωπος,   ἡ Πάραλος,   τό 

τειχύδριον,     τό ἰστίον,      ἡ Κύπρος,     ὁ αἰχμάλωτος,      ὁ Ἀδείμαντος, 

 ὁ Θεόπομπος 
 

Γ΄ Κλίση (σελ. 57-88, Γραμματική  Οικονόμου): ὁ βασιλεύς, ὁ Τυδεύς, ἡ 

πόλις, ὁ Θώραξ, τό κράτος, ὁ πούς, ὁ Ἐλαιούς, ἡ νύξ, τό παράβλημα, ἡ 

τάξις, ὁ λιμήν, τό τεῖχος, ἡ ἀσπίς, ὁ ἀνήρ, τό πρᾶγμα, ὁ Φιλοκλῆς, τό 

ψήφισμα, ὁ Ἕλλην, τό σῶμα 
 

Ετερόκλιτα-Μεταπλαστά (σελ.88- 92, Γραμματική  Οικονόμου): ἡ ναῦς,   

ἡ χείρ 

4. Επίθετα 
 

Β΄ Κλίση (σελ. 95-101, Γραμματική  Οικονόμου):    πελάγιος-ία-ον,    

πολέμιος-ία-ον,   σύμμαχος-ος-ον, Λακεδαιμόνιος-ον, πλούσιος-ία-ον, 

ἐλεύθερος-α-ον, καλός-ή-ον, μέσος-η-ον, δίκροτος-ος -ον, μονόκροτος-
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ος -ον, κενός-ή-ον, ἁθρόος-ος -ον, Μιλήσιος-ία-ον, τριταῖος -αία-αῖον, 

δεξιός-ιά-ον , Κορίνθιος-ία-ον, Ἀνδρεῖος-εία-ον, ἄξιος-ία-ον 

 

Γ΄ Κλίση (σελ. 104 και 110, Γραμματική  Οικονόμου): πᾶς-πᾶσα-πᾶν, 

πλήρης-ης-ες 

 

Ανώμαλα (σελ. 113, Γραμματική  Οικονόμου): μέγας-μεγάλη-μέγα 

 
5. Παραθετικά 

 

θετικός  συγκριτικός  υπερθετικός 

κακός κακίων/χείρων/ἥττων κάκιστος/χείριστος/ἥκιστα 

ταχύς θάττων τάχιστος 

πολύς πλείων πλεῖστος 

πλούσιος πλουσιώτερος πλουσιώτατος 

καλός καλλίων κάλλιστος 

πλήρης πληρέστερος πληρέστατος 

μέγας μείζων μέγιστος 

μάλα μᾶλλον μάλιστα 

 

     Λεξιλογικές παρατηρήσεις:  

ὁρμώμενοι < ορμή, ορμητήριο, ορμόνη. 

 

παρεσκευάζοντο < παρασκευή, σκεύος, σκεύασμα, επισκευή, 

κατασκευή. 

 

προσείλοντο < προσαιροῦμαι < αίρεση, αιρετικός, αυθαιρεσία, 

αναίρεση,     αρχαιρεσίες,  αφελής . 

 

ἀφεστηκυίας < ἀφίσταμαι <  σταυρός,    στάση,   στατικός,   κατάστημα,  

ιστίο ιστιοφόρο. 

 

ὡρμίσαντο < όρμος, ορμίσκος. 

 

μετιόντας < μετέρχομαι < εισιτήριο, εξιτήριο, προσιτός, ισθμός. 
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διεῖχε < σχέση, σχεδόν, σχήμα, ανοχή, αποχή, ανεκτικός, ευεξία, καχεκτικός. 

 

παραβάλλων < βέλος, βλήμα, περιβάλλον. 

 

ἐκβῶσι < βήμα, βάση, βωμός. 

 

κατιδόντας < όραση, διορατικός, όψη, οπτικός, είδος, ιδέα, ιδανικός, ειδύλλιο. 

 

ἕπεσθαι < επόμενος, οπαδός, συνέπεια. 

 

ἐπανήγοντο < αγωγή, αγέλη, άξονας, παρείσακτος, άξιος. 

 

ἀφικόμενος < άφιξη, ικανός, ικέτης. 

 

διεσκεδασμένων < διασκέδαση, διασκεδαστικός. 

 

ἁθροίσας < άθροισμα, αθρόος. 

 

λαβόντες < λαβή, λάφυρο, λήψη, συλλήβδην, λήμμα. 

 

παθεῖν < πάθος, πάθημα, εμπάθεια, πένθος. 

 

ἀποτομῆς < τομή, τεμάχιο, τμήμα. 
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