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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α’ΚΛΙΣΗΣ 
 

1. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 

1. τῆς σπονδῆς – αιτιατική πληθυντικού: 
2. οἱ πλανῆται - γενική ενικού: 
3. τήν σοφίαν – δοτική ενικού: 
4. ὦ δίψα – δοτική ενικού: 
5. τούς  Ἑρμᾶς – γενική ενικού: 
6. τοῖς κομήταις- κλητική ενικού: 
7. ἡ δουλεία – γενική πληθυντικού: 
8. ἡ Ἀθηνᾶ - δοτική ενικού: 
9. τόν νησιώτην – ονομαστική πληθυντικού: 
10. τῶν ῥιζῶν – γενική ενικού: 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β’ ΚΛΙΣΗΣ 

 
2. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 

1. οἱ τάφροι – ονομαστική ενικού: 
2. ὦ στίχοι – κλητική ενικού: 
3. τόν κίνδυνον – γενική ενικού: 
4. τά ὀστᾶ - ονομαστική ενικού: 
5. τῇ ῥάβδῷ - κλητική πληθυντικού: 
6. τοῖς ἄστροις – αιτιατική ενικού: 
7. τούς μάγους – δοτική ενικού: 
8. ὁ ὓπνος – δοτική πληθυντικού: 
9. οἱ ἀπόπλοι – κλητική ενικού: 
10. ἡ ἅλως –δοτική ενικού: 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΛΙΣΗΣ 

 
3. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 

1. τούς ἐργάτας- γενική ενικού: 
2.  τῆς Νάξου – αιτιατική ενικού: 
3. τήν νίκην – γενική πληθυντικού: 
4. τοῖς θρύλοις – γενική ενικού: 
5. τό κρίνον – αιτιατική πληθυντικού: 
6. τῶν βιβλιοπωλῶν – κλητική ενικού: 
7. ἡ μνᾶ - ονομαστική ενικού: 
8. τῶν βάθρων – αιτιατική ενικού: 
9. τῷ ῥῷ - κλητική ενικού 
10. τοῖς μανδύοις – δοτική ενικού: 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ’ΚΛΙΣΗΣ- ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ, ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ 

 
4. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 
 

1. τῆς σαρκὸς – δοτική πληθυντικού: 
2. τάς κρίσεις – κλητική ενικού: 
3. τὸν ὄρνιν – γενική πληθυντικού: 
4. τὰς ἀσπίδας – αιτιατική ενικού: 
5. ἡ θρίξ – γενική ενικού: 
6. ὁ ἱερεύς – δοτική ενικού: 
7. τῷ ἀνδριάντι – δοτική πληθυντικού: 
8. ὦ  ἐλπὶς – δοτική ενικού: 
9. ὦ  ἠχοῖ - γενική ενικού: 
10. τούς λέοντας –κλητική ενικού: 
11. τόν στάχυν – αιτιατική πληθυντικού: 
12. τό πλάσμα – δοτική πληθυντικού: 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ’ΚΛΙΣΗΣ- ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ, ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ, 
ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ, ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ, ΑΝΩΜΑΛΑ 
 

5. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 

1. ὁ σωτὴρ – κλητική ενικού: 
2. τοῖς υἱέσι –γενική ενικού:  
3. τοῖς πάθεσι – δοτική ενικού: 
4. τὸν πυθμένα – ονομαστική ενικού: 
5. τάς ναῦς – γενική ενικού: 
6. τοῦ ἐκλέκτορος- δοτική πληθυντικού: 
7. τῷ Περικλεῖ - κλητική ενικού: 
8. ὦ αἰδώς – δοτική ενικού: 
9. τό γέρας – ονομαστική πληθυντικού: 
10. την γυναῖκα – δοτική πληθυντικού: 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α’, Β’, Γ’ ΚΛΙΣΗΣ 

6. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται 
παρακάτω: 

1. τῶν κωνώπων – δοτική πληθυντικού: 
2. τὴν αἶγα – αιτιατική πληθυντικού: 
3. οἱ θώρακες – ονομαστική ενικού: 
4. τάς ἐκφύσεις – δοτική ενικού: 
5. τῶν δικαστῶν – κλητική ενικού: 
6. τῷ λόγῳ - γενική πληθυντικού: 
7. τήν ἀξίαν – δοτική πληθυντικού: 
8. τῷ πυρῆνι – αιτιατική πληθυντικού: 
9. τοῦ κοσμήτορος – κλητική ενικού: 
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10. τό οὖς – δοτική πληθυντικού: 
 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. τὸν πρεσβευτὴν : δοτική πληθυντικού  
2. τὰ πυρὰ : αιτιατική ενικού 
3. τὸν λύχνον : δοτική πληθυντικού  
4. τὰ ζυγὰ : δοτική ενικού 
5. ὁ νῶτος: αιτιατική  πληθυντικού 
6. ἡ γυνὴ : δοτική ενικού  
7. τῷ μάρτυρι : γενική πληθυντικού   
8. (ὦ) στάδιον : δοτική πληθυντικού 
9. τῶν κυνῶν : ονομαστική πληθυντικού 
10. (ὦ) κλεὶς : γενική  ενικού 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. ὁ ὄνειρος: ονομαστική πληθυντικού 
2. τό γόνυ: γενική ενικού 
3. ἡ γυνὴ: αιτιατική πληθυντικού 
4. ἡ ναῦς: κλητική ενικού 
5. τό δέλεαρ: γενική ενικού  
6. τό πῦρ :δοτική ενικού 
7. ὁ πρεσβευτὴς : γενική ενικού 
8. τὸ ὕδωρ: δοτική πληθυντικού  
9. τό κνέφας: δοτική ενικού 
10. το φρέαρ: δοτική ενικού 

 
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. ἡ γυνὴ: κλητική πληθυντικού  
2. ἡ χεὶρ: γενική πληθυντικού  
3. τὸ ὕδωρ: γενική ενικού 
4. ὁ ἀμνός: ονομαστική πληθυντικού 
5. τό δάκρυον: γενική ενικού  
6. ὁ παῖς: γενική πληθυντικού 
7. ὁ υἱός: αιτιατική πληθυντικού 
8. ὁ χρώς: γενική ενικού  
9. ὁ Ἀπόλλων: κλητική ενικού 
10. ὁ σής: γενική ενικού 

 
4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. τό πῦρ : αιτιατική πληθυντικού 
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2. ὁ πρεσβευτὴς: κλητική ενικού 
3. ἡ ναῦς :γενική ενικού 
4. ὁ  Ἂρης: γενική ενικού 
5. ὁ δεσμός: ονομαστική  πληθυντικού  
6. τό δόρυ: δοτική ενικού 
7. ὁ κύων: αιτιατική ενικού 
8. τό στέαρ: γενική ενικού 
9. ὁ Οἰδίπους: κλητική ενικού  
10. τό οὖς : ονομαστική πληθυντικού 

 
 

5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. ὁ  Ζεὺς: δοτική ενικού  
2. ὁ παῖς: δοτική ενικού 
3. ὁ υἱός: δοτική ενικού  
4. ὁ χρώς: αιτιατική  ενικού  
5. ὁ Ἀπόλλων: γενική ενικού 
6. ὁ Θαλῆς: αιτιατική  ενικού 
7. ὁ Ποσειδών: δοτική ενικού 
8. ἡ χείρ: κλητική ενικού  
9. τό ηπαρ: δοτική ενικού 
10. ἡ κλείς: δοτική πληθυντικού  
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ΕΠΙΘΕΤΑ Β΄ΚΛΙΣΗΣ 
 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
 

1. ἀγνὴ - αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 
2. βεβαίᾳ - ατιατική ενικού αρσενικού γένους: 
3. σοφῷ - γενική ενικού θηλυκού γένους: 
4. τριπλῆ - γενική πληθυντικού αρσενικού γένους: 
5. πονηρᾶς – ονομαστική ενικού του ίδιου γένους: 
6. ἀδίκῳ - αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους: 
7. χαλκῆς – κλητική ενικού ουδετέρου γένους: 
8. ἀξία – γενική πληθυντικού του ίδιου γένους: 
9. ἀφθόνους – δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους: 
10. ἀδίκους – κλητική ενικού του ίδιου γένους: 

 
 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
 

1. φιλοκάλους – ονομαστική ενικού αρσενικού γένους: 
2. εὖπλοι – γενική ενικού ουδετέρου γένους: 
3. ἐνδόξους – δοτική ενικού θηλυκού γένους: 
4. ἡσύχῳ - αιτιατική ενικού ίδιου γένους: 
5. καλοῖς – κλητική ενικού ίδιου γένους: 
6. ἒμπλεων – ονομαστική πληθυντικού ίδιου γένους: 
7. λινοῦν – ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους: 
8. ὠφέλιμοι – γενική ενικού θηλυκού γένους: 
9. ἐναρέτων – δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 
10. δεινήν – αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 

 
3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

 
1. χρήσιμον – γενική ενικού θηλυκού γένους: 
2. κακόνους -  κλητική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 
3. ἀρχαίους – δοτική ενικού ίδιου γένους: 
4. ὀλίγων – κλητική πληθυντικού θηλυκού γένους: 
5. τιμωρός – αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 
6. δεξιᾷ - δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 
7. πλούσιος – γενική ενικού θηλυκού γένους: 
8. σφοδροῦ - αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 
9. κράτιστον – δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους: 
10. κυαναῖ - γενική ενικού ίδιου γένους: 
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ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ 
 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. βαθύς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  
2. εὐδαίμων: δοτική ενικού αρσενικού γένους  
3. συνήθης: δοτική ενικού  ουδετέρου γένους  
4. δασύς:: γενική ενικού αρσενικού γένους  
5. σύνοφρυς: κλητική ενικού αρσενικού γένους  
6. ἡδὺς: κλητική ενικού  αρσενικού γένους  
7. πᾶς: δοτική ενικού θηλυκού γένους  
8. βλάξ: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους  
9. κόλαξ: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους  
10. εὔχαρις αιτιατική ενικού αριθμού αρσενικού γένους  

 
2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. εὔελπις: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους  
2. χαρίεις: γενική ενικού θηλυκού γένους  
3. ἂκων: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους  
4. ἑκών: δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους  
5. μνήμων: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους  
6. ἀπάτωρ: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους  
7. ἂρρην: γενική ενικού αρσενικού γένους  
8. μακρόχειρ: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους  
9. ἐπιμελής: γενική ενικού θηλυκού γένους  
10. ποδήρης: δοτική ενικού ουδετέρου  

 
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. ἐξώλης: κλητική ενικού αρσενικού γένους  
2. ξιφήρης: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους  
3. ἀμήτωρ: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους  
4. ἐλεήμων: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους  
5. μέλας: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους  
6. φιλόγελως: γενική ενικού αρσενικού γένους  
7. χαρίεις: δοτική ενικού ουδετέρου γένους  
8. πᾶς: δοτική ενικού αρσενικού γένους  
9. εὔβοτρυς: κλητική ενικού αρσενικού γένους  
10. ἄδακρυς: γενική ενικού θηλυκού γένους  

 
4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. πᾶς: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους  
2. μιγάς: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους  
3. κόλαξ: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους  
4. ἀληθής: κλητική  ενικού  ουδετέρου γένους  
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5. δασύς: γενική ενικού αρσενικού γένους  
6. σύνοφρυς: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους  
7. ἡδὺς: δοτική ενικού  αρσενικού γένους  
8. βαθύς: κλητική πληθυντικού θηλυκού γένους  
9. εὐδαίμων: κλητική ενικού αρσενικού γένους  
10. εὔχαρις δοτική ενικού αριθμού αρσενικού γένους  
 

 
5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. δίπους: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους  
2. δίπους: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους 
3. ἀνεμόης: γενική ενικού θηλυκού γένους  
4. σύμπας: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους   
5. τριπέλεκυς: γενική ενικού ουδετέρου γένους  
6. θῆλυς: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους 
7. θῆλυς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 
8. ἥμισυς: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους  
9. εὐθύς: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους  
10. ἂπαις: γενική ενικού αρσενικού γένους  

 
 
 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

1. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος: 
 

1. τάς πολλάς 
2. ἡ πραεῖα 
3. αἱ φροῦδαι 
4. τῶν πραειῶν 
5. τούς μεγάλους 
6. τά σᾶ 
7. τά πραέα 
8. τά πολλά 
9. τάς μεγάλας 
10. τον μέγαν 

 
2.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1.  σῶς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  
2. σῶς: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους  
3.  πρᾶος: κλητική ενικού αρσενικού γένους  
4. πρᾶος: δοτική  πληθυντικού αρσενικού γένους  
5. μέγας: κλητική ενικού  αρσενικού γένους   
6. μέγας: γενική ενικού ουδετέρου γένους  
7. πολύς: δοτική ενικού θηλυκού γένους  
8. πολύς: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους  
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9. φροῦδος: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους  
10. φροῦδος: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

 

 
ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στο ίδιο γένος 
στον άλλο αριθμό: 

1. ἡ ἀγγείλασα- γενική : 
2. οἱ μείναντες - δοτική : 
3. τὸ νεῖμαν - γενική : 
4. ὁ γεγραφώς – κλητική: 
5. τὸ τεθνεώς -  αιτιατική: 
6. αἱ εἰδυῖαι - αιτιατική  : 
7. ὁ τιθείς – γενική: 
8. τὸ σωθέν -  αιτιατική:  
9. τὸ ἠθροικός - δοτική : 
10. τὸ ποιοῦν – κλητική: 

 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

1. ἐσομένην – αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος: 
2. ἀποδείξας – γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος: 
3. ἀνειληφότες -  γενική ενικού θηλυκού γένους:                                                          
4. ἀγείροντες – δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους:                                                 
5. προσδεχόμενοι – κλητική ενικού ίδιου γένους: 
6. ὑπερενεγκόντες – δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 
7. κελεύσαντες – δοτική ενικού θηλυκού γένους: 
8. ἀφικόμενος – ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους: 
9. νομίζων – αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 
10. πεμπόμενοι –δοτική ενικού ίδιου γένους: 

 
3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στα άλλα δύο 
γένη, στον ίδιο αριθμό και φωνή: 

1. ἀφανισθεῖσαν – γενική: 
2. φέροντες – δοτική: 
3. ἀμελῶν –κλητική: 
4. διαθέοντα – γενική: 
5. ἀθυμούντων –αιτιατική: 
6. προσιόντα –ονομαστική: 
7. ὁπλισάμενοι –γενική: 
8. ποιησόμενος – αιτιατική: 
9. ἰδόντες –δοτική: 
10. ἡττηθέντες –γενική: 

 
4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στην ίδια φωνή 
με αυτή που σας δίνεται: 

1. μαχουμένους – αιτιατική ενικού θηλυκού γένους: 
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2. συμβουλεύοντες – ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους στον 
μέλλοντα: 

3. σκοποῦντι – δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους: 
4. συλλαβοῦσα- γενική πληθυντικού ίδιου γένους στον αόριστο: 
5. δυναμένου –κλητική ενικού ουδετέρου γένους παθητικού μέλλοντα: 
6. διδάσκοντας – δοτική ίδιου αριθμού ουδετέρου γένους: 
7. ἀπολλύν – δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους: 
8. βουλευσόμενοι – δοτική ενικού ίδιου γένους στον παρακείμενο: 
9. ὀμωμοκότας – δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 
10. φοιτοῦντες – γενική ενικού θηλυκού γένους: 

 
5. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

1. ἀδικούντων – δοτική ενικού ίδιου γένους: 
2. προσιόντων – ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον ενεστώτα: 
3. τεταγμένος – γενική πληθυντικού θηλυκού γένους στον μέλλοντα: 
4. ἀκοσμούντων – κλητική ενικού ουδετέρου γένους: 
5. μεταστρέψαντες – αιτιατική ενικού θηλυκού γένους στον ενεστώτα: 
6. χρώμενον – δοτική ίδιου αριθμού και γένους: 
7. ἑστῶσαν – κλητική ίδιου αριθμού ουδετέρου γένους: 
8. πληγέντος – δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 
9. ἀγγελούσαις – ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον ενεστώτα: 
10. ἱστάν – ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον αόριστο β’ μέσης φωνής: 
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Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

 Ειδικοί κανόνες 

1  Έχουν βραχύχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα λήγουν σε: 

-ιος, -ιμος, -ικος, ινος (οξύτονα), -ακος, -αλος, -αρος, -ατος, 
ανος και το ἄνισος 

Εξαιρούνται: ἀνιαρός, φλύαρος, τρανός, ἀνίατος, αξιοθέατος  

2. Έχουν μακρόχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα έχουν ως 
δεύτερο συνθετικό τις λέξεις:  θυμός, κῦρος, λύπη, νίκη, τιμή, φῦλον, 
κίνδυνος, ψυχή 

  

1. Να βάλετε -ο ή –ω στο συγκριτικό βαθμο των επιθέτων 
που σας δίνονται, παίρνοντας υπόψη σας αν προγείται 
μακρά ή βραχέα συλλαβή 
 

Σοφ τερος ἰσχυρ τερος ἀπαλ τερος 

Δικαι τερος ἐνδοξ τερος Μακρ τερος 

Πτωχ τερος ἐντιμ τερος Βδελυρ τερος 

Ξηρ τερος Τιμι τερος ὁμαλ τερος 

Γενναι τερος εὐψυχ τερος Χρησιμ τερος 

Θερμ τερος  ἀνιαρ τερος ἱκαν τερος 

Πιθαν τερος Βασιλικ τερος ἀσμεν τερος 

Κεν τερος Καθαρ τερος Χλιαρ τερος 

Δυνατ τερος Σοβαρ τερος ἡσυχ τερος 
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2.  Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και 
επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον 
αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) 

τοῦ δικαίου    

ἡ ἔνδοξος    

οἱ νέοι    

πιστοί    

σφοδρῶν    

ἔγκυρον    

λόγιος    

τῆς ὠφελίμου    

τόν ἔντιμον    

μαλακός    

 
3.  Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και 
επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον 
αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) 

καθαρά    

τῆς ἐπικινδύνου    

τοῦ άληθοῦς    

χαρίεις    

βλάξ    

σοφαί    

φανεροῦ    

λογικοῦ    
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ἄτιμος    

φοβερά (θηλ.)    

  

4.   Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και 
επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον 
αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) 

προθύμων    

εὔθυμος    

δυνατοί    

σπανίων    

ἱκανοῖς    

φλύαρος    

εὔψυχον    

ἀξιόνικος    

φιλοτίμοις    

γεραιός    

 

5.  Να γίνει ο σχηματισμός σ ’όλους τους βαθμούς (καθώς 
και των αντιστοίχων επιρρημάτων) των εξής επιθέτων: 

μοχθηρός 

ἐπιεικής 

φιλομαθής 

ἡδύς 

κόσμιος 

       ἂπιστος 
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       πυκνός 

ἱκανός 

εὐμενής 

Δεινός 

Σώφρων 

 

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις : 

οἷστισι(ν) : την ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους 

τινὸς : την ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους 

oὐδένας : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους 

τοιαύτη : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους 

ἅπερ : τη δοτική ενικού, αρσενικού γένους 

τάδε : την αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους  

ἡμεῖς : τη δοτική ενικού, β΄ προσώπου 

τοῦτο : την ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους 

σεαυτὴν : τη δοτική πληθυντικού, θηλυκού γένους, α΄ προσώπου 

τῷ : την αιτιατική πληθυντικού, ουδετέρου γένους 

 

2. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό : 

σεαυτὴν : 

oὐδεμίαν : 

ἅτινα : 

τοιαύτῃ : 
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σφίσι(ν) : 

οἷστισι(ν) : 

τῷδε : 

οἷ : 

oἳ : 

δείνων : 

 

3. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στα άλλα δύο γένη : 

τοιοῦτον : 

οὐδὲν : 

ᾗτινι : 

τινές : 

τίνες : 

ἀλλήλας : 

σοῖς : 

τήνδε : 

ταῦτα : 

τῷ : 

 

4. Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και στα τρία 
γένη : 

μηδέσι(ν) : 

σφετέροις : 

αὕτη : 

τήνδε : 

ὧντινων : 
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τοιοῦτος : 

πηλίκων : 

πάσαις : 

oἷσπερ : 

ὅ, τι : 

 

5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις : 

ἐμαυτῷ : τη γενική πληθυντικού, θηλυκού γένους, γ΄ προσώπου 

ἑκάτερος : τη γενική ενικού, θηλυκού γένους 

ἀλλήλλων : την αιτιατική πληθυντικού , ουδετέρου γένους 

ὑμετέραις : την ονομαστική πληθυντικού, θηλυκού γένους 

τίνων : τη γενική ενικού, θηλυκού γένους 

σοῦ ( κτητ. αντων.): τη δοτική ενικού, ουδετέρου γένους  

ἑὸν : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους 

ἕκαστος : την αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους  

ταυτησὶ : την ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους 

τοιόσδε : την ονομαστική πληθυντικού, θηλυκού γένους  
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ΡΗΜΑΤΑ 

ΟΜΑΛΟΙ ΤΥΠΟΙ  ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ 
ΡΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 

1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω 
ρήματα : 

1. ὁρμίζω: β΄ ενικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 

2. κρίνω : β΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

3. ἅπτομαι : γ΄ ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 

4. βλάπτω : β΄ ενικό, οριστικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

5. κρούω : γ΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

6. πορεύομαι : γ΄ ενικό, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 

7. τρίβω : γ΄ ενικό, ευκτικής μέλλοντα, ενεργητικής φωνής 

8. παρασκευάζω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

9. ἱδρύω : β΄ ενικό, οριστικής ενεστώτα, μέσης φωνής 

10. διώκω : γ΄ πληθυντικό, υποτακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

 

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω 
ρήματα : 

1. δανείζω : απαρέμφατο αορίστου, ενεργητικής φωνής 

2. ῥίπτω : γ΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

3. χρηματίζω : β΄ ενικό, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 

4. oἰκῶ : β΄ πληθυντικό, οριστικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

5. γράφω : γ΄ πληθυντικό, ευκτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

6. πολιτεύω : γ΄ ενικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

7. ὑποπτεύω : γ΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

8. σπεύδω : β΄ πληθυντικό, υποτακτικής αορίστου, μέσης φωνής 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
20		

9. δουλεύω : γ΄ πληθυντικό, ευκτικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής 

10. ἀγοράζω : απαρέμφατο αορίστου, μέσης φωνής 

 

3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω 
ρήματα : 

1. ἐρμηνεύω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

2. διακινδυνεύω : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής 
φωνής 

3. ἐξστρατεύω : β΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

4. συμβουλεύω : β΄ πληθυντικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 

5. συμψηφίζω : β΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής 

6. ῥάπτω : γ΄ πληθυντικό, ευκτικής  αορίστου, μέσης φωνής 

7. τάττω : γ΄ πληθυντικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

8. συμπράττω : γ΄ πληθυντικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 

9. αὐξάνω : γ΄ πληθυντικό, οριστικής παρατατικού, ενεργητικής φωνής 

10. ἐγκωμιάζω : α΄ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής 
φωνής 

 

4. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω 
ρήματα : 

1. αἰσχύνεις : α΄ ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 

2. καθορίζω : γ΄ πληθυντικό, υποτακτικής παρακειμένου, ενεργητικής 
φωνής 

3. προκηρύττω : απαρέμφατο παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

4. αιχμαλωτίζω : β΄ ενικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 

5. ἄγω : β΄ ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 

6. πορίζω : γ΄ ενικό, ευκτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 
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7. νομοθετῶ : γ΄ πληθυντικού, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 

8. ἀποκλίνω : γ΄ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

9. ἐμφανίζω : γ΄ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής 
φωνής  

10. ἐγχειρῶ : β΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

 

5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων  : 
τάξαισθε, ἀναγκάσῃται, πεπαιδευμένος εἴης, τετρίφατε, 
συγκεκομίκασι(ν), σπουδάσειαν, τίκτετε, σημαίνωνται, ἐκδεδίωχε, 
διατρίψειας 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ: 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: 

ΕΥΚΤΙΚΗ: 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
22		

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ 
ΡΗΜΑΤΩΝ 

Α. Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στον αντίστοιχο τύπο 
του ΜΕΛΛΟΝΤΑ και του ΑΟΡΙΣΤΟΥ. 

                                            ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                                                   
ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

1. ἤγγελται 
2. ἐπικρίνοντος 
3. μένετε 
4. κλίνοιεν 
5. ἀποφαίνοιτο 
6. ἐξεγειρόντων 
7. διεφθάρκαμεν 
8. κτείνεις 
9. διαστέλλει 
10. νέμοιμι 
 
 

Β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο της 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ του μέλλοντα και του αορίστου:  

                                          ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                                               
ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

1. ἀγάλλον 
2. ἀγείρεσθε 
3. βαρύνοιμεν 
4. δυσχεραίνεις  
5. ἐγείρει 
6. καθαίρεσθαι 
7. τεινοίμεθα 
8. σπείρω 
9. κτείνουσιν 
10. σφάλλουσα 

 
 

Γ. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους  στον αντίστοιχο τύπο του 
ΜΕΛΛΟΝΤΑ και στις δύο φωνές: 

                                                    ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                              
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                 
                                           ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ                     ΜΕΣΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 
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1. κρίνων 
2. καλοῦσιν 
3. αἰσχυνέτω 
4. στέλλοιμι 
5. σημαίνετε (προστ.) 
6. τελοῦνται 
7. φθείροιεν 
8. μαραίνεις 
9. μένοιμεν 
10. σφάλλειν 

 

Δ. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους  στον αντίστοιχο τύπο του 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ και στις δύο φωνές: 

                                                         ΑΟΡΙΣΤΟΣ                                   
ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
                                                ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ                     ΜΕΣΗΣ 
ΦΩΝΗΣ 

 
1. ἀμύνετε 
2. μαραίνωμεν 
3. σφαλλέτω 
4. φθείρουσα 
5. ἀγγέλλουσιν 
6. ἀγείρονται 
7. κτείνητε 
8. κρίνοιμι 
9. φαίνεσθε 
10. καθαίρετε (προστ.) 

 

Ε. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στο ΜΕΛΛΟΝΤΑ  

1. γεμίζεις 
2. γνωρίζομεν 
3. ἐθίζοιεν 
4. ἐλπίζοιμι 
5. λογίζει 
6. μακαρίζοιμεν 
7. ξενίζετε 
8. οἰκίζω 
9. ὀνειδίζειν 
10. ὁπλίζεσθαι 
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ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ, 
ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. κλέπτω : γ΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

2. δοκιμάζω : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

3. πλήττω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

4. ἀσπάζομαι : γ΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

5. λυμαίνομαι : β΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

6. ῥίπτομαι : γ΄ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

7. σπεύδω : γ΄ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης 
φωνής 

8. χαράττω : β΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

9. οἰκίζω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

10. κρύπτω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

 

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. θλίβομαι : γ΄ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

2. αἰσχύνομαι : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

3. ἀγοράζω : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 

4. ἀγγέλλω : β΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

5. θαυμάζω : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

6. διώκομαι : β΄ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης 
φωνής 

7. ἀγείρω : β΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

8. ἐξετάζομαι : α΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης 
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φωνής 

9. πέμπω : γ΄ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

10. μεταχειρίζομαι : γ΄ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

 

3. Να γράψετε τους τύπους του παρακειμένου που λείπουν 
από τον πίνακα:  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 

 

  ἤγκελσο 

 

 

πεφασμένος ᾗ   

 

 

  ἐφθάρθω 

 

 

 τετισμένοι εἴητε  

τέταξαι    

 

 

ὠξυμμένοι 
ἦτε 

  

 

 

 ἐσκαμμένος εἴη  

 

 

  πέπεμψο 

 

 

ἐξενισμένος ᾖς   

 

 

 τεθαμμένος εἴης  
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4. Για καθένα από τα παρακάτω ρήματα να γράψετε το β΄ 
πληθυντικό οριστικής παρακειμένου, το  β΄ ενικό 
οριστικής υπερσυντελίκου, το γ΄ ενικό προστακτικής 
παρακειμένου και το γ΄ πληθυντικό οριστικής 
παρακειμένου  της μέσης φωνής: πυνθάνομαι, κρύπτομαι, 
ἄγομαι, ὀνειδίζομαι, φυλλάττομαι, φλέγομαι, σημαίνομαι, 
νέμομαι, πείθομαι, κόπτομαι. 

β΄πλ. οριστ. 
πρκ. 

β΄εν. οριστ. 
υπερ. 

γ΄ εν. προστ. 
πρκ. 

γ΄ πλ. οριστ. 
πρκ. 
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5. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. φθείρομαι : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 

2. πίμπλαμαι : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

3. ὁρμίζομαι : γ΄ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης 
φωνής 

4. ὀξύνομαι : β΄ πληθυντικό, οριστικής  παρακειμένου, μέσης φωνής 

5. λείπομαι : β΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 

6. εὔχομαι : γ΄ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης 
φωνής 

7. διδάσκομαι : γ΄ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης 
φωνής 

8. ὀνομάζομαι : γ΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

9. δείκνυμαι : β΄ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 

10. ἀγγέλλομαι : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 
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ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Α’ ΤΑΞΗΣ 

1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

 

1. νικῶ : γ΄πληθ. οριστ. και γ΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

2. μεριμνῶ : β΄πληθ. οριστ. και β΄ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

3. ἁμιλλῶμαι : β΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα μέσης 
φωνής 

4. κτῶμαι : γ΄ ενικό οριστ. παρατατικού και β΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα 
μέσης φωνής  

5. ἀνιῶ : β΄ ενικό οριστ. παρατατικού ενεργ. και μέσης φωνής 

6. τελευτῶ : γ΄ενικό οριστ. και γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής  

7. ἀκροῶμαι : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό υποτ. ενεστώτα μέσης  

8. ζῶ : γ΄ ενικό οριστ. παρατατικού και γ΄ ενικό προστ. ενεστώτα 
ενεργ. φωνής 

9. σιωπῶ : α΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 

10. ἡττῶμαι : β΄ πληθ. οριστ. ενεστώτα και παρατατικού μέσης φωνής  

 

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

 

1. ἐῶ : α΄ενικό οριστ. παρατατικού και απαρ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

2. δρῶ : β΄ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής  

3. μηχανῶμαι : γ΄ πληθ. υποτ. και γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστώτα μέσης 
φωνής  
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4. χρῶμαι : β΄ ενικό οριστ. ενεστώτα και β΄ ενικό οριστ. παρατατικού 
μέσης φωνής  

5. αἰτιῶμαι : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό προστ. ενεστώτα μέσης 
φωνής 

6. σιγῶ : ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, μετοχής ενεστώτα 
ενεργ. και μέσης φωνής 

7. δαπανῶ : β΄ ενικό ευκτ. και γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής  

8. ἰῶμαι : β΄ ενικό ευκτ. και γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα μέσης φωνής  

9. μειδιῶ : β΄ ενικό οριστ. ενεστώτα και β΄ ενικό οριστ. παρατατικού 
ενεργ. φωνής  

10. τολμῶ : β΄ ενικό προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα ενεργ. 
Φωνής 

 

3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. τελευτάω-ῶ : β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα και απαρέμφατο 
ενεστώτα 

2. ἀπαντάω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

3. σιωπάω-ῶ : γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. ενεργητικής φωνής 

4. δράω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. μέσης φωνής 

5. διψήω-ῶ : γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και γ΄ ενικό υποτακτικής 
ενεστώτα ενεργ. φωνής  

6. ὁράω-ῶ : γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης 
φωνής 

7. ζήω-ῶ : β΄ ενικό ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής 
φωνής 

8. πλανάω-ῶ : γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής 
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και μέσης φωνής 

9. ἡττάομαι-ῶμαι : γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού και απαρέμφατο 
ενεστώτα μέσης φωνής 

10. ἑστιάω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

Β΄ ΤΑΞΗΣ 

1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. σκοπέω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. μέσης φωνής 

2. πλέω : γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και β΄ ενικό προστακτικής 
ενεστώτα ενεργ. φωνής 

3. ἀρκέω-ῶ : γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού και γ΄ ενικό ευκτικής 
ενεστώτα μέσης φωνής 

4. δυστυχέω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. ενεργ. φωνής 

5. ὑπηρετέω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα 
ενεργητικής φωνής  

6. φιλέω-ῶ : γ΄ πληθ. προστακτικής ενεστώτα και απαρέμφατο 
ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

7. oἰκέω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και γ΄ πληθ. προστακτικής 
ενεστ. μέσης φωνής 

8. ἀφικνέομαι-οῦμαι : γ΄ πληθ. οριστικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης 
φωνής 

9. λεηλατέω-ῶ : γ΄ ενικό υποτ. ενεστ. ενεργ. φωνής και β΄ ενικό υποτ. 
ενεστ. μέσης φωνής 

10. ἀμελέω-ῶ : β΄ πληθ. οριστικής και προστακτικής ενεστώτα μέσης 
φωνής  

 

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 
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1. δοκῶ : β΄ ενικό οριστ. παρατατικού και β ΄ ενικό  ευκτ. ενεστώτα 
ενεργ. φωνής  

2. ἀμφισβητῶ : γ΄ πληθ. οριστ. παρατατικού και γ΄ πληθ. υποτ. 
ενεστώτα ενεργ. φωνής 

3. τιμωρῶ : γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

4. ἀφικνοῦμαι : γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα 
ενεργ. φωνής 

5. φιλῶ : α΄ πληθ. οριστ. και α΄πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

6. στερῶ : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό προστ. ενεστώτα μέσης 
φωνής 

7. πλέω : α΄πληθ. οριστ. και β΄ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

8. ἀμελῶ : β΄ πληθ. οριστ. και β΄ πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

9. πολεμῶ : γ΄ ενικό οριστ. και γ΄ ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής 

10. δέομαι : γ΄ πληθ. οριστ. παρατατικού και γ΄ ενικό υποτ. ενεστώτα 
μέσης φωνής  

 

3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

1. σκοπέω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. μέσης φωνής 

2. πλέω : γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και β΄ ενικό προστακτικής 
ενεστώτα ενεργ. φωνής 

3. ἀρκέω-ῶ : γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού και γ΄ ενικό ευκτικής 
ενεστώτα μέσης φωνής 

4. δυστυχέω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και β΄ ενικό προστ. 
ενεστ. ενεργ. φωνής 

5. ὑπηρετέω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα 
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ενεργητικής φωνής  

6. φιλέω-ῶ : γ΄ πληθ. προστακτικής ενεστώτα και απαρέμφατο 
ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

7. oἰκέω-ῶ : γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού και γ΄ πληθ. προστακτικής 
ενεστ. μέσης φωνής 

8. ἀφικνέομαι-οῦμαι : γ΄ πληθ. οριστικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης 
φωνής 

9. λεηλατέω-ῶ : γ΄ ενικό υποτ. ενεστ. ενεργ. φωνής και β΄ ενικό υποτ. 
ενεστ. μέσης φωνής 

10. ἀμελέω-ῶ : β΄ πληθ. οριστικής και προστακτικής ενεστώτα μέσης 
φωνής  

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

 

1. ζημιῶ : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

2. ἀκυρῶ : γ΄ ενικό υποτ. και γ΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

3. πληρῶ : β΄ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 

4. μισθῶ : γ΄ πληθ. οριστ. παρατατικού και απαρ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής  

5. καρποῦμαι : γ΄ ενικό οριστ. και γ΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής 

6. ταπεινῶ : γ΄ πληθ. ευκτ και γ΄ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής  

7. χειροῦμαι : β΄ πληθ. οριστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα μέσης 
φωνής 

8. ἐπανορθῶ : β΄ πληθ. οριστ. παρατατικού και β΄ πληθ. προστ. 
ενεστώτα ενεργ. φωνής 

9. ἐναντιοῦμαι : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης 
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φωνής 

10. ἐλαττῶ : γ΄ ενικό οριστ. παρατατικού και β΄ ενικό προστ. ενεστώτα 
ενεργ. φωνής 

 

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

βεβαιῶ : ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους, μετοχής ενεστώτα ενεργ. και 
μέσης φωνής 

ἐλευθερῶ : β΄ πληθ. υποτ. και β΄ πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

δικαιῶ : β΄ πληθ. υποτ. και γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής 

μειῶ : α΄ πληθ. οριστ. και α΄ πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

ἀλλοιῶ : α΄ ενικό οριστ. παρατατικού και α΄ ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. 
φωνής  

δεξιοῦμαι : β΄ ενικό οριστ. παρατατικού και γ΄ ενικό υποτ. ενεστώτα μέσης 
φωνής 

σκηνῶ : γ΄ πληθ. οριστ. ενεστώτα και γ΄ πληθ. οριστ. παρατατικού ενεργ. 
φωνής 

γυμνῶ : β΄ ενικό οριστ. και β΄ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 

δῃῶ : β΄ πληθ. οριστ. ενεστώτα και β΄ πληθ. οριστ. παρατατικού ενεργ. 
φωνής 

ὀρθῶ : απαρ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 

 

 

3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα : 

 

ἐπανορθόω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής και μέσης 
φωνής 

ἐναντιοόμαι-οῦμαι : γ΄ ενικό οριστικής ενεστ. και β΄ ενικό προστακτ. 
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ενεστ. μέσης φωνής 

ῥιγώω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής παρατατ. και β΄ πληθ. οριστικής ενεστ. 
ενεργητικής φωνής 

ὁμοιόω : απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής 

βεβαιόω-ῶ : γ΄ πληθυντικό ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής 
φωνής 

ἀλλοτριόω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα  ενεργητικής 
φωνής 

κοινόω-ῶ : β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα  μέσης φωνής 

ἐλλατόω-ῶ : β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα και β΄ πληθ. προστακτικής ενεστ. 
ενεργ. φωνής 

στεφανόω-ῶ : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης 
φωνής 

ἐλευθερόω-ῶ : β΄ πληθ. υποτακτικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής 

 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  – Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον πίνακα : 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 

ὁρμῶνται 

   

 

 

  δικαιούτω 

 

 

δαπανῶσι(ν)   
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πλέητε   

 

 

ζηλῶτε   

 

ἐλεεῖτε 

   

 

 

   

 

δεῖσθε 

  χρήσθων 

 

πληροῖς 

   

 

 

  ἀσεβείσθωσαν

 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ   

1. Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον 
πίνακα : 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 

ῥιγῶ 

   

 

 

 θεῷο  

 

ἀσεβεῖς 
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πληρῶται   

 

 

 βεβαιοῖς  

 

 

 ποιείσθων  

 

 

ἀσκῶμεν   

 

 

 ῥέοι  

 

 

  ἀκυροῦτε 

χρώνται 

 

   

 

 

2. Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον 
πίνακα : 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 

 

 ζῴης  

 

μιμῇ/-εῖ 

   

 

ῥιγῷς 
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  σιγᾶτε 

 

 

νοσῶμεν   

 

ἀρνεῖσθε 

   

 

 

  λαλείτωσαν 

 

 

 νικῴην  

 

 

  ἀκυρούντων

 

 

κυβερνᾶσθε   

 

3. Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον 
πίνακα : 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 

 

  ὁρῶ 

 

δειπνεῖ 

   

 

ταπεινοῖς 
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 πονοῖο  

 

 

  σιώπα 

δεξιοῦσθε 

 

   

 

 

σωφρονῶνται   

 

 

  δέου 

 

στεφανοῦτε 

   

 

 

  πλεῖ 

 

4. Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον 
πίνακα : 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 

ἐλευθεροῖ 

   

 

 

  προσδοκάτω 

 

 

διψῇ   

δημιουργεῖς 
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 δηλοῖ  

 

 

  δείσθω 

 

ὠνοῦνται 

   

 

 

  βεβαιούτωσαν

 

μειδιεῖτε 

   

 

 

  ὁμιλείτωσαν 

5. Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον 
πίνακα : 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 

 

τελῇς   

 

 

  χρῶ 

 

 

ἀλλοιῶσθε   

 

 

  μηχανάσθων

ἀνθεῖτε 
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 ἡττῴμην  

 

ἐνοχλῇ 

   

 

 

  δικαιοῦσθε 

 

 

  πλεῖτε 

ῥιγῶτε 
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ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Β΄ 

 

1. Να συμπληρώσεις τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα: 
  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ 

ἔβαλον      

ἔμαθες      

ἔλαβε      

ἐφύγομεν      

ἠγάγετε      

ἔπιθον      

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ 

ἐβαλόμην      

ἐτράπου      

ἐγένετο      

ἐπιθόμεθα      

ἐπύθεσθε      

ἤσθοντο      

 

 

2. Nα γραφούν το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής και ευκτικής καθώς και 
το απαρέμφατο και η μετοχή των ρημάτων: 

 Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή(αρσ.) 

εἷλες     

ᾕγαγες     

ἀφίκου     
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ἒβαλες     

ἐγένου     

ἒλαβες     

ἒσχες     

ἒλιπες     

ἒπιθες     

ἐπελάθου     

 

3. Να γράψετε την οριστική, υποτακτική και προστακτική του αορ. στο β’ 
ενικό πρόσωπο 

 

 Οριστική Υποτακτική προστακτική Απαρέμφατο 

ἂγω     

αἱρέω(-ῶ)     

ἁμαρτάνω     

Βάλλω     

ἒρχομαι     

Λαμβάνω     

Φεύγω     

ὁράω(-ῶ)     

Λέγω     

Φέρομαι     

ᾕγοῦμαι     

  

4. Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστου: 

ῃσθοντο �                          παράβαλε �                              ἀγαγών � 
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ἔπεσε �                              τυχεῖν �                                 πάθε � 

λαβέ �                                μαθόντων �                             πυθόμενοι� 

ἁμάρτοι �                           εὑρεῖν �                                   πιθέσθαι � 

ἰδόντας �                            παθόντες �                               εὔροιμι � 

5. Να συμπληρώσεις τον πίνακα: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

τυγχάνω ἐτύγχανον ἔτυχον 

λαμβάνουσι   

 ἐμάνθανε  

ἄγεις   

ἁμαρτάνετε   

  ἐπάθομεν 

τρέπομαι   

 ἐγίγνου  

γίννεσθαι   

  παθών 

  ἁμαρτόντες 

πίπτειν   

                                

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

6. Πρόσθεσε τους τύπους που λείπουν: 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή 

ἐγὼ ἐλύθην      

σὺ ἐσῴθης      
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οὗτος ἀχθήσεται      

ἡμεῖς ἐπορεύθημεν      

ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε      

οὗτοι ἐπράχθησαν      

οὗτοι ταχθήσονται      

ὑμεῖς 
κολασθήσεσθε 

     

 2.  Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που 
ζητούνται: 

- Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.). 

- Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.). 

- Ἥδε ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.). 

- Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) 
τοῦ κινδύνου. 

- Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) 
ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν. 

- Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, 
απαρμφ. αορ.). 

- Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.). 

- Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.). 

- Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.). 

- Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν. 

 

3. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους 
μεταφέρετε στον άλλο αριθμό: 

- Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν. 
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………………………………………………………………………………- Ποίαν ἄλλην 
μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε; 

……………………………………………………………………………… 

- Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν. 

……………………………………………………………………………… 

- Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν. 

……………………………………………………………………………… 

- Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς. 

……………………………………………………………………………… 

- Μνήσθητί μου, Κύριε. 

……………………………………………………………………………. 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το 
σύμφωνο θ.  

φανήσομαι αντί φανθήσομαι 

ἐφάνην αντί ἐφάνθην    

 

1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

γράφονται   

φαίνεται   

τρεφόμενοι   

διαφθείρεσθαι   

φαίνεσθαι   

τρέπομαι   
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στρέφεται   

 

 

2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που 
υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα: 

 

α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν 

β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται 

γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων 

δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν 

ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη 

στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων 

ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν 

η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν 
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ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  Β’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΕΙΣ -ΜΙ 
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7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 
 
1. Όμνυμι (γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα): 
2. Είργνυμαι (β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα) : 
3. Ίστημι ( απαρέμφατο ενεστώτα): 
4. Ίστημι (α’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα): 
5. Τίθημι (γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα): 
6. Τίθημι (γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’): 
7. Ίημι (β’ ενικό πρόσωπο παρατατικού): 
8. Ίημι (β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’): 
9. Δίδωμι (α’ πληθυντικό υποτακτικής και ευκτικής ενεστώτα): 
10. Δίδωμι (απαρέμφατο αορίστου β’): 
11. Ίσταμαι (β’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα): 
12. Ίσταμαι (β’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’): 
13. Τίθεμαι ((γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα): 
14.  Τίθεμαι (γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’): 
15. Ίεμαι (απαρέμφατο ενεστώτα): 
16. Ίεμαι (β’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’): 
17. Δίδομαι (β’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα) : 
18. Δίδομαι (μετοχές αορίστου β’): 
19. Εκτίθεμαι (β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’) 

20. Αποδίδωμι (απαρέμφατο ενεστώτα): 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ –ΜΙ 

Α.  Να γράψετε τους τύπους του αορίστου β’ που ζητούνται : 

1. φύομαι: α’ πληθυντικό ευκτικής 
2. ἀποβαίνω: β’ ενικό οριστικής  
3. καταγιγνώσκω: γ’ ενικό υποτακτικής 
4. καταφθάνω: α’ ενικό ευκτικής  
5. ῥέω: απαρέμφατο 
6. ἁλίσκομαι: γ’ ενικό οριστικής 
7. διαρρέω: α’ πληθυντικό ευκτικής 
8. ζῶ: ονομαστική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους  
9. ἐκφύομαι: α’ ενικό οριστικής 
10. ἀποδιδράσκω: β’ ενικό προστακτικής 

 
Β. Να μεταφέρετε καθέναν από τους τύπους που δίνονται στον αντίστοιχο τύπο 
του αόριστου β’ . 

1. προσβεβηκότες εἲησαν 
2. καταβαινόντων 
3. ἀναδυόμενοι ὤσιν 
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4. διαδράσονται 
5. ῥεῖ 
6. ἁλίσκητε 
7. ἐγνωκέναι 
8. πεφύκαμεν 
9. βιώσοιο 
10. διαγιγνώσκετε 

Γ. Να γράψετε τους τύπους του αορίστου β’ που ζητούνται : 

1. γιγνώσκω: β ενικό προστακτικής  
2. ἀναβαίνω: γ πληθυντικό προστακτικής  
3. διαγιγνώσκω: β ενικό υποτακτικής   
4. ζῶ: ονομαστική αρσενικού μετοχής  
5. φύομαι: απαρέμφατο 
6. δύομαι: γ πληθυντικό υποτακτικής  
7. ῥέω: β πληθυντικό ευκτικής  
8. ἁλίσκομαι: γ ενικό ευκτικής   
9. φθάνω: β πληθυντικό οριστικής   
10. ἀποδιδράσκω: γ πληθυντικό  προστακτικής  

 
Δ. Να γράψετε τους τύπους του αορίστου β’ στον άλλο αριθμό: 

 
1. διαβῇγνόντων 
2. διάγνωτε 
3. ἑάλωσαν 
4. κατέγνω:  
5. ἁλοίημεν 
6. ἒφθησαν 
7. ἒδυς 
8. ἀποδραίης 
9. ῥυείης 

 
Ε. Να γράψετε τους τύπους του αορίστου β’ στον άλλο αριθμό: 
 

1. βιῶτε 
2. ἐγήραμεν 
3. δράσαις 
4. βάντων 
5. ἒφυ 
6. βῆτε 
7. βιοῦσι 
8. δρᾶθι 
9. βαίησαν 
10. ἀπέδρα 
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ΡΗΜΑΤΑ Β’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ  
(εἶμι, φημί, κεῖμαι, κάθημαι, οἶδα, δέδοικα/δέδια, ἒοικα, δύναμαι, 

ἐπίσταμαι) 
 

Α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
 

1. φημί: απαρέμφατο ενεστώτα 
2. εἶμι: β’ ενικό ευκτικής ενεστώτα 
3. οἶδα: β’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 
4. δύναμαι: β’  ενικό ευκτικής ενεστώτα 
5. σύνοιδα: β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 
6. πρόσκειμαι:γενική ενικού μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος  
7. κάθημαι: β’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα 
8. κατάφημι: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα 
9. ἄπειμι: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα 
10. δέδοικα: απαρέμφατο ενεστώτα 

 
Β. Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στους αντίστοιχους 
τύπους του ΕΝΕΣΤΩΤΑ και του ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ.  
                                                      ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                        
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

1. εἴσει  
2. συνεγνώκατε 
3. φήσει  
4. συμφῆσεις 
5. ἤλθομεν  
6. παρελήλυθας 
7. εἲδήσουσιν 
8. κατελέγετε 
9. συνέφησαν 
10. κατήλθομεν 

 
 

 
Γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού  

1. ἲητε 
2. ᾔδεσαν 
3. δεδιότι 
4. οἶσθα 
5. φαίη 
6. ἰόντας 
7. κεῖσο 
8. ἐοίκασιν 
9. καθήμεθα 
10. ἐδεδοίκει 
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Δ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

1. πάρειμι το β’ ενικό ευκτικής ενεστώτα 
2. σύμφημι το β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 
3. κεῖμαι δοτική ενικού μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος 
4. κάθημαι β ενικό οριστικής ενεστώτα 
5. οἶδα το απαρέμφατο ενεστώτα 
6. ἒοικα: α’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού  
7. ἒγνωμεν α πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού 
8. ἐπίσταμαι: α’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα 
9. δέδοικα/δέδια το γ’  πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα 
10. συνεπίσταμαι: β ενικό προστακτικής ενεστώτα 

 

Ε. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 
αριθμού: 

1. ἐκείμεθα 
2. ἐκάθητο 
3. ᾔδετε 
4. ἐοίκῃς 
5. ἲτω 
6. φῇ 
7. εἰδότι 
8. κατειδυίας(γεν.εν.) 
9. φάσκοντι 
10. ἰοῦσα 
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Β	ΜΕΡΟΣ	

ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το υποκείμενο των 
προσωπικών και απρόσωπων ρημάτων ( σε περίπτωση 
απρόσωπης σύνταξης να δηλωθεί και η δοτική 
προσωπική, όπου  υπάρχει ) :  

 

1. Ἀπέθανον περὶ τοὺς χιλίους. 

2. Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν. 

3. Οἱ ἐν τῇ πόλει τοῖς ἄρχουσι πείθονται.  

4. Αἱ ῥηθεῖσαι γνῶμαι πολλαὶ ἦσαν. 

5. Οἱ μὲν εἰδότες τὸ πράγμα παρῆσαν. 

6.Ὁ παῖς ἀπέδρα. 

7. Οὐδεὶς ἔπαινον ἡδοναῖς ἐκτήσατο. 

8. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς.  

9. Λέγεται τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτἀτην εἶναι. 

10. Οἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἔφυγον.  

2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το υποκείμενο των προσωπικών και 
απρόσωπων ρημάτων ( σε περίπτωση απρόσωπης σύνταξης να 
δηλωθεί και η δοτική προσωπική, όπου  υπάρχει ) :  

 

1. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 

2. Μανθάνειν ἥκομεν.  

3. Καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν. 

4. Τὸ στρατόπεδο ἀνεχώρουν.  

5. Ἀφίκοντο ἀμφὶ τοὺς διακοσίους.  

6. Χρὴ καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν πόλιν διανέμειν τιμάς.   
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7. Ἡ πόλις ἐν αἰτίᾳ εἶχον Περικλέα. 

8. Αἱ παρὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνικαὶ πόλεις ἦσαν τῶν ὑπηκόων Δαρείου.  

9. Οἱ φθονοῦντες μισοῦνται.  

10. Τὸ μὲν ἐπιτιμᾶν ἐστι παντός, τὸ δ΄ ἀποφαίνεσθαι ὑπὲρ τῶν παρόντων 
ἐστὶ συμβούλου.  

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το υποκείμενο των προσωπικών και 
απρόσωπων ρημάτων ( σε περίπτωση απρόσωπης σύνταξης να 
δηλωθεί και η δοτική προσωπική, όπου  υπάρχει ) :  

1. Ὅτε τὰ ζῷα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότη. 

2. Οἱ μὲν ταῦτ΄ ἐποίουν.  

3. Τὸ ἀληθὲς ἀνθρώποις οὐχ εὑρήσεται. 

4. Πολλοὶ κατεκόπησαν ὑπὸ τῶν βαρβάρων. 

5. Ὁ σοφός ἐστιν εὐδαίμων. 

6. Ἀχίτων καὶ ἀνυπόδητος διατελεῖς.  

7. Δῆλόν ἐστι ὅτι ταῦθ΄ οὕτος ἔχει.   

8. Τῶν Ἑλλήνων οἱ μὲν ἐλευθερώθησαν, οἱ δὲ φόβου ἀπηλλάγησαν.  

9. Ὁ φθονερὸς πολέμιος ἑαυτῷ καθίσταται.  

10. Ἐν τῇ ἐν Θερμοπύλαις μάχῃ Θεσπιεῖς ἐστρατεύοντο ἐθελονταί.  

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το υποκείμενο των προσωπικών και 
απρόσωπων ρημάτων ( σε περίπτωση απρόσωπης σύνταξης να 
δηλωθεί και η δοτική προσωπική, όπου  υπάρχει ) :  

 

1. Οἱ πρὸ ἡμῶν τοιοῦτοι ἐγένοντο.  

2. Κροῖσος ὁ Λύδὸς ἄγειν λέγεται πεντακοσίους πελταστάς. 

3. Ὁ Ἀθηναίων δῆμος οὐ διατέλει φίλος τοῖς τυράννοις. 

4. Ἴδοι τις ἄν. 

5. Ἐμοὶ δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀνόητον εἶναι. 
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6. Ὅσοι Ἀθηναίοις ἐνηλλάγησαν οὐ διδαχῆς δέονται.  

7.Ἄδηλον ἦν ὁπότε τις ἐπεξίοι.  

8. Οὗτος ἦν ὁ ἀδικήσας, ὦ βουλή.  

9. Τέρας ἐστίν, εἴ τις ηυτύχηκε διὰ βίου.  

10. Ἡ ἥσυχος ψυχὴ ὁμοία ἡσύχῳ θαλάττῃ φαίνεται. 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά το υποκείμενο των προσωπικών και 
απρόσωπων ρημάτων ( σε περίπτωση απρόσωπης σύνταξης να 
δηλωθεί και η δοτική προσωπική, όπου  υπάρχει ) :  

 

1. Φόβος ἦν μὴ παραδιδοῖεν αὐτούς. 

2. Τάξιν ἐσχάτην Αἴας ἔχει. 

3. Οἱ περὶ Ξενοφῶντα ηὐλίσθησαν ἄδειπνοι. 

4. Τὸ ὡς ἄριστα ἔπραττον ἱκανῶς δεδήλωται. 

5. Φανερὸν ἦν τοῖς πᾶσιν ὅτι βασιλεὺς ἡμῖν ἂν ἐπιχειροίη. 

6. Ἡ καταδίκη ἦν κατὰ τὸν ὁπλίτην ἕκαστον δύο μναῖ. 

7. Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται.  

8. Ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, τῷδε δῆλον ἦν.  

9. Τῷ Ἀστυάγει ἐδόκει εἶναι ἀναγκαῖον ἀποπέμπειν Κῦρον πρὸς τὸν πατέρα. 

10. Ὅστις ἦν ὁ κτανὼν ἐκεῖνον τάχ΄ ἂν θέλοι τιμωρεῖν καμέ.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα μεταβατικά 
ρήματα και να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα, 
δηλώνοντας τα αντικείμενά τούς : 

1. Ὁ πάππος τὸν Κῦρον ἐνέδυσε  καλὴν στολὴν 

2. Διογείτων ἔκρυπτε τὴν θυγατέραν τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός. 

3. Σωθείς ἐκτὸς ἐλπίδος ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν. 
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4. Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦθ’ ὑμῖν παρακελεύομαι. 

5. Ἐτίμησαν τοὺς τριακοσίους.  

6. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπείθοντο τοῖς νόμοις. 

7. Ὁρῶ τὸν ἄνδρα. 
 
8. Τῶν παρὰ τὴν θάλατταν ἦρχε.  

9. Ἤγαγε διακοσίους. 

10. Ξενοφῶν ἑώρα τὸ πέραν. 

 

2. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα μεταβατικά ρήματα 
και να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα, 
δηλώνοντας τα αντικείμενά τούς : 

1. Κάτων ἐδίδασκεν τὸν υἱὸν μουσικήν. 

2. Ἤκουσα ταῦτα Σωκράτους. 

3.Ὁρῶ τὴν οἰκίαν. 

4. Ὁ γὰρ πατήρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, κατέλιπεν τῷ ὑιεῖ δύο ἐργαστήρια. 

5. Οἱ στατηγοὶ ἐδίδοσαν τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς δούλοις μισθόν καὶ 
σῖτον. 

6. Τῶν φίλων ὀλιγοροῦσι. 

7.Ἐδίδασκον τοὺς παῖδας τοὺς τρόπους τῶν Ἀθηναίων. 

8. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιμελοῦντο τῆς πόλεως. 

9. Μίσει τοὺς δειλούς.  

10. Ἄγουσι ἀμφὶ τοὺς χιλίους. 

 

3. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα μεταβατικά ρήματα 
και να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα, 
δηλώνοντας τα αντικείμενά τούς : 

1. Ἑώρων τοὺς ἄνδρας, τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα. 
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2. Ἤρξαντο τοῦ διαβαίνειν. 

3. Ταῦτα ἐποίουν.  
 
4. Μίσει τοὺς κελεύοντας. 

5. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν. 

6. Ἐτίμα τοὺς μέν. 

7. Συνέλαβον ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους.  

8. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν τοὺς Πέρσας. 

9. Ὁμίλει σοφοῖς. 

10. Νομίζω σὲ ἀγαθόν. 

 

 

4. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα μεταβατικά ρήματα 
και να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα, 
δηλώνοντας τα αντικείμενά τούς : 

 

1. Τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἀγωνίζομαι. 

2. Συγκρούειν αὐτοὺς ἀλλήλοις ἐβούλοντο. 

3. Οἱ παῖδες φέρουσιν πέπλον τῇ Ἀθηνᾷ. 

4.Ἐπλήρωσε τὰς ναῦς σίτου. 

5. Κῦρος ἔτρεψεν εἰς φυγὴν τοὺς ἐξακισχιλίους. 
 
6. Διογείτων ἔκρυπτε τὴν θυγατέραν τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός. 

7. Οἱ Ἕλληνες οὐκ ἐγίγκωσκον τὸ ποιούμενον. 

8. Τὴν τοιάυτην δύναμιν ἀνδρείαν ἔγωγε καλῶ. 

9. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι πρὸς ἐσπέρας ἥξοι τὸ στράτευμα. 
 
10. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά.  
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5. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα μεταβατικά ρήματα 
και να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα, 
δηλώνοντας τα αντικείμενά τούς : 

 

1. Οἱ Ἑλληνες οὐκ ἐγίγνωσκον το ποιούμενον. 

2. Πάσχουσι μέγα πάθος. 

3. Οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων, ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ 
ἐπιλείψει. 

4. Πάντας ὑμᾶς οἴομαι γιγνώσκειν. 

5. Οἱ Ἕλληνες οὐχ ἐώρων τοὺς ἐκεῖθεν τοῦ ποταμοῦ. 
 
6. Οὐκ ἐδύνατο ἐλθεῖν. 

7.Μὴ μου ἅπτου. 

8. Χρώμαι τῷ  ἀνθρώπῳ φίλῳ. 

9. Ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο. 

10.Πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ 
πολέμιοι τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ 
1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα κατηγορούμενα και τις 
γενικές κατηγορηματικές (και τον όρο που προσδιορίζουν).   

 
1. Σόλων νομοθέτης ἐκλήθη.  
2. Ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν.  
3. Τὴν εἰρήνην ἦγον ἂσμενοι.  
4. Νομίζει τὰς πόλεις εἶναι ἑαυτοῦ.  
5. Ὀδύσσεια καὶ Ἰλιάς Ὁμήρου εἰσίν.  
6. Αἱ θύραι ἦσαν χαλκοῦ.  
7. Σιγὴ ἐστι σώφρονος τρόπου.  
8. Τὸ τεῖχος ἦν εἴκοσι ποδῶν.  
9. Τὰ ἱερά ἦν τριῶν ταλάντων.  
10. Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας. 

 
1. Να βρείτε το κατηγορούμενο και να το χαρακτηρίσετε στις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά. 
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2. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις. 
3. Tούτοις θάνατός ἐστιν ἡ ζημία. 
4. Πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν. 
5. Ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον.  
6. …καὶ ὑμᾶς (ὑποπτεύομεν) μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε.  
7. Φιλονικεῖν μέν ἐστιν εὖ πραττόντων. 
8. ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς 

Στρομβιχίδου …  
9. …εἰ μὲν οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων.  
10. Πάντα διεξελήλυθεν (Φίλιππος) οἷς πρότερον παρακρουόμενος 

μέγας ηὐξήθη. 
 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα κατηγορούμενα και τις 
γενικές κατηγορηματικές (και τον όρο που προσδιορίζουν).   
 
1. Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται. 
2. Τὸ ἔργον ἀπέβη μέγα. 
3. Ἡρακλῆς κατέστη τῆς Ἐλλάδος εὐεργέτης. 
4. Τὸ πάλαι οὐκ ἔστι νῦν. 
5. Τοῦτο πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεται. 
6. Ὠθοῦσιν αὐτὸν ἔξω φυγάδα. 
7. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος. 
8. Τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι. 
9. Ὑφ’ ἡμῶν τραφήσεται παχύς. 
10. Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ. 

 
3. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα κατηγορούμενα και τις 
γενικές κατηγορηματικές (και τον όρο που προσδιορίζουν).   
 
1. …τὸ γὰρ πλέον τοῦ χωρίου αὐτὸ καρτερὸν ὑπῆρχε καὶ οὐδὲν ἔδει 

τείχους.  
2. Σύ, ὦ Σώκρατες, ἀνυπόδητος διατελεῖς. 
3. Ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις 

λαμβάνων ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. 
4. …ἢν μέντοι ἐγὼ γένωμαι στρατηγός.  
5. Προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις 

μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος .  
6. Oἱ Πέρσαι ἦσαν ἀμφί τὰς δώδεκα μυριάδας.  
7. ὅστις μέντοι ὁ ταῦτα πράττων ἐστὶν οἶμαι ἂν ὑμᾶς κάλλιστα κρίνειν. 
8. …καὶ ἀντὶ τοῦ πόλις εἶναι φρούριον κατέστη. 
9. Ὁ χῶρος ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι.  
10. Αὐτοὶ νομοθέται κληθήσονται. 
  
 

4. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα κατηγορούμενα και τις 
γενικές κατηγορηματικές (και τον όρο που προσδιορίζουν).   
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1.  …νῦν κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ […] ἀκούουσιν.  
2. Κροῖσος μὲν ᾕρηται τῶν πολεμίων στρατηγός. 
3. …ὡς ἄρ' οὔπω Φίλιππός ἐστιν οἷοί ποτ' ἦσαν Λακεδαιμόνιοι. 
4. …εἰ τοιαύτη ἐστὶν (ἡ γυνὴ) οἵαν σὺ λέγεις. 
5. Τῷ γ' ἔργῳ πάλαι <τῆς πόλεως> ταῦτ' ἐστί. 
6. Τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.  
7. … ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί. 
8. Ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων. 
9. …ὅστις δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα. 
10. …ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν.  

 
 

  ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι 

προσδιορισμοί (παραθέσεις, επεξηγήσεις, επιθετικοί 

προσδιορισμοί, κατηγορηματικοί προσδιορισμοί): 

 

1. Ἐνταῡθα ἂριστοι πολῑται οἱκοῡσιν. 

2. Ὁ κοινός ἱατρός θεραπεύσει σε, χρόνος. 

3.Ἀριστογείτων, ὁ ἐμός κατήγορος, πλεῑστα ἐψεύσατο. 

 4. Ψυχῆς γαρ ἀμαθῆς πατρίς ὁ ξύμπας κόσμος. 

5.  Ἡ πρᾶξις αὕτή ἐν ἀγορᾷ μέσῃ ἐγένετο. 

 6. Περί χρημάτων ὁμιλεῑς, ἀβεβαίου πράγματος. 

7. Οὗτος ἐστι Πρωταγόρας ὁ σοφιστης. 

8. Ὁ βαθύς πλοῡτος ζηλωτός ἐστι. 

9. Ἐνταῦθα ἐμείναμεν ἡμέρας ἑπτά 

10. Ἐπεί δὲ εἰς Σάρδεις ἥκομεν, πόλιν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην, ἐνετύχομεν τοῖς 

ἡμετέροις στρατηγοῖς, Κλεάρχῳ, Προξένῳ, Ξενίᾳ, καὶ ἄλλοις τισίν. 

 2. Να βρείτε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και 
να τους χαρακτηρίσετε (επιθετικός προσδιορισμός, 
κατηγορηματικός, παράθεση, επεξήγηση):  

1. ναυτικὸν καὶ πεζὸν στράτευμα. 

2. τοὺς πλησίον πολεμίους κακῶς ἐποίουν  

3. πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπέχον ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως  

4. μέγα καὶ καλὸν κτῆμα […] ἀνδρὶ δὴ στρατηγῷ τὸ ὅσιόν τε καὶ πιστὸν 
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εἶναι  

5. καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὑμεῖς μὲν τοῦτον οὐ προὔδοτε, […] οὗτος δ᾽ 

ὑμᾶς νυνὶ προδέδωκεν. 

6.  τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ ἀπαλλαγὴ ἦν, πονηρίας  

7. ἱππεύς τις προσήλαυνε καὶ μάλα ἰσχυρῶς ἱδρῶντι τῷ ἵππῳ ἅμα τῷ ἡλίῳ 

ἀνίσχοντι  

8. πάντες δὲ οἱ στρατιῶται […] τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῶν χωρίων ἐλάμβανον  

9. ἡ Κορινθία ναῦς  

10. οἱ Ἕλληνες πελτασταί. 

 

3. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι 
προσδιορισμοί (παραθέσεις, επεξηγήσεις, επιθετικοί 
προσδιορισμοί, κατηγορηματικοί προσδιορισμοί): 

 
1. ἀπηλλάχθαι τῶν παρόντων κακῶν  

2. ὁ ἐμὸς πατήρ  

3. ἕως ἀφίκοντο ἐς Ἀχαρνάς, χωρίον μέγιστον τῆς Ἀττικῆς  

4. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου  

5. Βουλόμενος δὲ Κῦρος ἐπιδεῖξαι τῇ Ἐπυάξῃ τὸ στράτευμα, ἐξέτασιν ποιεῖται 

τοῦ στρατοῦ τε ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ βαρβαρικοῦ.  

6.  Οἱ δὲ Ἕλληνες ὁπλῖται πάντες εἶχον κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φινικοῦς καὶ 

κνημῖδας καὶ τάς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. 

7.  Ὁ δὲ Κῦρος στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης πέμψας Πίγρητα 

τὸν ἑρμηνέα ἐκέλευσε τοὺς Ἕλληνας προβαλέσθαι τὰ ὅπλα.  

8.  Ἐντεῦθεν ἐξελαύνομεν σταθμοὺς τρεῖς εἰς Ἰκόνιον τῆς Φρυγίας πόλιν 

ἐσχάτην.  

9.  Καὶ ἐνταύθα ὑπεδέξαντο Κῦρον ἄνδρες γεωργοὶ καὶ χαλκεῖς καὶ σκυτεῖς 

(=υποδηματοποιοί) καὶ ἁμαξοπηγοί καὶ γυναῖκες δέσποιναι καὶ παῖδες 

νεανίαι καὶ ἄνδρες γέροντες ἔτι δὲ οἱ ἀεὶ ἄρχοντες καὶ τίνες τῶν ἐγγύτατα 

πόλεων κάτοικοι, ὅτι Κῦρόν τε ἐθαύμαζον καὶ τὸ πάντων μέγιστον, ὅτι 

ἠδικοῦντο ὑπὸ βασιλέως 

10.  οὐδ' ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον  



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
65		

 
4. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι 
προσδιορισμοί (παραθέσεις, επεξηγήσεις, επιθετικοί 
προσδιορισμοί, κατηγορηματικοί προσδιορισμοί): 

 
1.  Ἀπὸ Σάρδεων ἐξελαύοντες σταθμοὺς τρεῖς ἀφικνούμεθα ἐπὶ τὸν 
Μαίανδρον ποταμόν.  
2. Τοῦτον δὲ διαβάντες ἐπορεύθημεν διὰ φιλίας τῆς Φρυγίας εἰς 
Κολοσσούς, πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγάλην.  
3. Ἐπεί δὲ εἰς Καυστροῦ πεδίον ἤλθομεν, ὠφείλετο τοῖς στρατιώταις μισθὸς 
πλέον ἢ τριῶν μηνῶν.  
4. Ἐνταῦθα ἀφικνεῖται Ἐπύαξα ἢ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως 
παρὰ Κῦρον καὶ ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλά.   
5. Πάρνης το ὃρος 
6. Το ὃρος Πάρνης 
7. Ἑλένην κτάνωμεν,Μενελάῳ λύπην πικράν 
8. Και το πάντων θαυμαστότατον,ἐπαινοῦσι μέν τα τοιαῦτα,μιμεῖσθαι δ’ 

αὐτά οὐκ ἐθέλουσιν. 
9. Ὁ τοῦ βασιλέως θρόνος χρυσοῦς ἐστί. 
10. Το δε ἔσχατον πάντων, ὃτι θόρυβον παρέχει. 

 
5. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι 
προσδιορισμοί (παραθέσεις, επεξηγήσεις, επιθετικοί 
προσδιορισμοί, κατηγορηματικοί προσδιορισμοί): 

 
1. Ἐκ πολλοῦ χρόνου μετά μεγίστων κινδύνων ἀγωνιζόμεθα 
2. Χαίρω ἀκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν 
3. Παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἐκάστοις 
4. Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ 
5. Περικλῆς ἐγένετο δύο διδασκάλων, Ἀναξαγόρου καί Δάμωνος 
6. Ἀθηναῖος εἶ, πόλεως  τῆς μεγίστης 
7. Ἀπέσταλκα τόνδε τόν λόγον 
8. Διαβᾶς τόν Στρυμόνα ποταμόν παρήμειβε τό Πάγγαιον ὅρος 
9. Ἄγγελε Ὀρέστη, παιδί Ἀγαμέμνονος 
10. Ἀνθρώπων ἕκαστος δύο πῇρας φέρει 

 
ΓΕΝΙΚΗ 

1.Να βρείτε τη λειτουργία της γενικής σε κάθε μια από τις παρακάτω 
προτάσεις: 
 

1. Νόμος Λυκούργου τάττει τοῦτο.  
2. Γυναίκα δεῖ κατήκοον εἶναι τοῦ ἀνδρός. 
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3. Ἐνῆν ἐν ταῖς κώμαις οἶνος φοινίκων πολύς. 
4. Τήν μέν αἰτίαν μόνος τῶν πολιτῶν ἄξιος ἤν ταύτην ἔχειν. 
5. Ὁ δέ Φαρναβαζος ἧκεν ἔχων στολήν πολλοῦ χρυσοῦ ἄξιαν. 
6. Οἱ Κορινθιοι λαβόντες τριῶν ἥμερων σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπί ναυμαχίαν. 
7. Ἡ ἀγέλη τῶν φυλάκων ἀστασίαστος ἐσται. 
8. Βέβαιοι σύμμαχοι Θηβαίων δικαίως ἔσονται. 
9. Ἡ νίκη τῶν βάρβαρων ἐφόβησεν τούς Ἕλληνας. 
10. Ὁ κατά λόγον ζῶν μέτοχος σοφίας ἐστί. 

 
2. Να βρείτε τη λειτουργία της γενικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Tοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ τῶν ἀναλισκομένων χρημάτων πάντων Φίλιππος 
ὠνεῖται. 

2. Tά τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ ἐναποθνῃσκόντων. 
3. Λάθρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι Πυθώδε. 
4. ὀψὲ τῆς ἡμέρας. 
5. ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν. 
6. Τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεεῖς. 
7. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ. 
8. Ἐγγὺς […] τοῦδε τοῦ μνήματος. 
9. Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν Ἀθηναῖοι. 
10. …ὡς ἕκαστος ἔχει γνώμης. 

 
3. Να βρείτε τη λειτουργία της γενικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ἅδην εἴχομεν. 
2. Ζήλου καὶ χαρᾶς καὶ ἐπαίνων ἡ πόλις ἦν. 
3. Τραύματος πάλιν εἰσὶν γραφαί. 
4. Ἐπεδείξατο δὲ τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην. 
5. Τοὺς μὲν τοῦ Σόλωνος νόμους. 
6. Ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ. 
7. Πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, θανάτου δὲ ἐγγύς. 
8. Τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο […] κενὰ ἡνιόχων. 
9. Οἱ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν. 
10. Τίς ἀνθρώπων οὐκ ἂν ἐδάκρυσεν; 

 
4. Να βρείτε τη λειτουργία της γενικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Μέρος τι τοῦ ὁπλιτικοῦ. 
2. Θουκυδίδην τὸν Ὀλόρου τον Θουκυδίδη τον γιο του Ολόρου. 
3. Πλησίον Θηβῶν. 
4. Κροῖσος ὑπερφέρει πάντων πλούτῳ. 
5.  Αἱ τῶν πολέμων ἐκβάσεις ἄδηλοί εἰσιν. 
6. Οὗτος ἐγένετο βελτίων τὴν ψυχήν.  
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7. Οἱ νόμοι  τοῦ βασιλέως ὠφελοῦσι τούς δίκαιους. 
8. Ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται. 
9. Ἐφυλάττοντο ἱκανοῖς φύλαξι νυκτός τε καὶ ἡμέρας. 
10. Τὰ σώματα αὐτῶν γνώριμα καταστήσω. 

 
5. Να βρείτε τη λειτουργία της γενικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. …εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην. 
2. Oὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν.  
3. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω. 
4. …ὅταν εἰσίῃ τις εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων. 
5. Πόσου διδάσκει Εὔηνος; 
6. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ ὅρκῳ τῶν 

δικαστῶν.  
7. Tῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ’ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν.  
8. Aὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν. 
9. Δεῖ λόγων δοῦναι καὶ δίκην τῶν πεπραγμένων. 
10. Δέκα μνῶν χωρίον ἔχει. 

 
 

ΔΟΤΙΚΗ 

1. Να βρείτε τη λειτουργία της δοτικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις 
Α)ώς ετερόπτωτος προσδιορισμός 
Β)ώς επιρρηματικός προσδιορισμός 
Γ)από επίρρημα 
 

1. Οἱ πονηροί ἐμοιγε δοκοῦσιν ἀλλήλοις ἐχθροί μᾶλλον ἡ φίλοι πεφυκέναι 
2. Ἦν τοῖς νόμοις εὐπειθέστατος 
3. Τῷδε τῷ ἀνδρί σύμμετρός ἐστι 
4. Ἐν δέ τή ὑστεραία μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μή ποιήσασθαι 
5. Θάσιοι τρίτω ἔτει πολιορκούμενοι ὠμολόγησαν Ἀθηναίοις 
6. Πολλῶ κρεῖττον ἐστίν ἐμφανής φίλος ἤ χρυσός ἀφανής 
7. Ἔρως  ἔμφυτος τοῖς ἀνθρώποις 
8. Ἐχώρουν δρόμω ἐπί τό πρῶτον φυλακτήριον τῆς νήσου 
9. Κολάζω αὐτόν πᾶσιν κακοῖς 
10. Ἐγώ oὔτε πόσιν εἰμι ταχύς,οὔτε χερσίν ἰσχυρός 

 
2. Να βρείτε τη λειτουργία της δοτικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις 
Α)ώς ετερόπτωτος προσδιορισμός 
Β)ώς επιρρηματικός προσδιορισμός 
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Γ)από επίρρημα 
 

11. Λόγω φράσω σοί πάντα 
1. Τή πρώτη μέρα ἀφίκοντο εἰς τόν ποταμόν 
2. Δεῖ τά μέλλοντα τοῖς γεγενημένοις τεκμαίρεσθαι 
3. Ῥοισάκης παίει Ἀλεξάνδρου τήν κεφαλήν τῇ κοπίδι 
4. Ἴωμεν ῥώμη καί θυμῷ ἐπί τούς πολεμίους 

 
5. Φαμέν Μαραθῶνι μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρω 
6. Πολλοί αὐτοῖς τοῖς ἰπποις κατεκρημνίσθησαν 
7. Τοσῷδε δ’ ἧσσον ἢ πάρος πέποιθα σοί 
8. Μίδας ἤδετο τῇ δυνάμει 
9. Τῷ μέν τρόπω γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δέ λόγω εὐπροσήγορος 
10. Ἀλκιβιάδης δυνάμει οὐδέν τῶν ἄλλων διέφερε,πονηρία δέ τῶν πολιτῶν 

πρῶτος ἦν 
1. Να βρείτε τη λειτουργία της δοτικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις 
Α)ώς ετερόπτωτος προσδιορισμός 
Β)ώς επιρρηματικός προσδιορισμός 
Γ)από επίρρημα 
1. Ἐστί δέ πάση γῆ τό βέλτιστον ἐνάντιον τῇ δημοκρατία 
2. Ἐπορεύετο κατά γῆν πρός τήν Ποτίδαιαν, τρισχιλίους μέν ὀπλίταις 

ἑαυτῶν, ἰππεῦσι δέ ἑξακοσίοις 
3. Βία οὐδέν ἐλαμβάνομεν 
4. Φανερός ἐγένετο ὁ ναός ταύτη τή νυκτί καιόμενος 
5. Οἱ σύμμαχοι ἤχθοντο τῷ πολέμω 
6. Τό ὕδωρ ἐπινέτο ὁμοῦ τῷ πηλῷ 
7. Κρατήσαντες μάχῃ 
8. Τοσοῦτον πλήθει περιῇν βασιλεύς 
9. Διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις τόν μοχλόν ἀναπεταννύασι τάς πύλας 
10. Ἤρξαντο δρόμω θεῖν 
 
4.  Να βρείτε τη λειτουργία της δοτικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις 
Α)ώς ετερόπτωτος προσδιορισμός 
Β)ώς επιρρηματικός προσδιορισμός 
Γ)από επίρρημα 

1. Ξερξης ἤσθη τῇ ἐπιστολῇ 
2. Βασιλεύς ἐξεπλάγη τή ἐφόδω 
3. Ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσίν ἑκατόν καί δέκα 
4. Πολλῷ μέιζων ἐγίγνετο ἡ βοή,ὄσω πλείους ἐγίγνοντο 
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5. Τοῦτο ἐποίησαν Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ 
6. Δῇλοι ἦσαν οἱ πρέσβεις χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις 
7. Οἱ πολέμιοι ἐκυλίνδουν λίθους τεκμαίρεσθαι δ’ ἐξῇν τῷ ψόφω. 
8. Ἀκοντίζει τίς Κῦρον παλτῷ ὑπό τόν ὀφθαλμόν 
9. Λύσανδρος τῇ ἐπιιοῦσι νυκτί ἐσήμηνεν εἰς τάς ναῦς ἐμβαίνειν 
10. Τισσαφέρνης ἐνόμιζεν ἱκανός εἶναι καταπατῆσαι τῷ ἳππῳ τούς 

Ἕλληνας 
 

5. Να βρείτε τη λειτουργία της δοτικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις 

    Α)ώς ετερόπτωτος προσδιορισμός 
    Β)ώς επιρρηματικός προσδιορισμός 
    Γ)από επίρρημα 

 
1. Τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν 
2. Οὐκ ἀθυμητέον τοῖς πράγμασιν 
3. Οἱ Καρδοῦχοι λίθοις καί τοξεύμασι κατέτρωσαν τίνας 
4. Ξάνθω ἐλαίω σῶμα σόν κατασβέσω 
5. Τά μέν σώματα τοῖς πόνοις, ἡ δέ ψυχή τοῖς λόγοις αὔξεται 
6. Συμπρούπεμπον πολλοί αὐτόν τιμῳντες καί ἠδόμενοι  τοῖς 

πεπραγμένοις 
7. Ὀλίγω ὕστερον ἀφίκοντο 
8. Ἠλθον οἱ Πέρσαι παμπληθεῖι στόλω ὡς ἀφανιοῦντες τάς Ἀθήνας 
9. Καλλίξενος μισούμενος ὑπό πάντων λιμῷ ἀπέθανεν 
10. Χώρα ὅμορος τή Λακεδάιμονι 
11. Αἰδώς καί φόβος ἔμφυτα τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν 
12. Τύρρανος ἅπας ἐχθρός ἐλευθερία καί νόμοις ἐνάντιος 
13. Ἐντεῦθεν Κύρος ἐξελαύνει συντεταγμένω τῷ στρατεύματι 
14. Ὁ τοῖς νόμοις εὐπειθής χρηστός ἐστι πολίτης 

 

ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ: 

1)Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 
 

1. Ἔξεστιν ὑμῖν πιστά λαβεῖν 
2. Πολλοῦ ἄξιος τῷ στρατεύματι 
3. Διί πολλοί παῖδες ἦσαν 
4. Θεός μέγιστος τοῖς φρονούσιν οἱ γονεῖς 
5. Κύρος ἐφοβεῖτο μοί ἀποθάνοι ὁ πάππος 
6. Ἀνάγκη ἐστί τοῖς παισί πείθεσθαι τοῖς τοῦ πατρός λόγοις 
7. Πάντα ἠμῖίν πεποίηται 
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8. Ἠγεῖτο αὐτῶν ἕκαστος οὐχί τῷ πατρί καί τή μητρί μόνον γεγενῆσθαι 
ἀλλά καί τῇ πατρίδι 

9. Νῆες οὐκ εἰσί τοῖς Ἀθηναίοις 
10. Πάντες οἱ ποταμοί  προιοῦσι (τισί) πρός τάς πηγάς διαβατοί γίγνονται 

 
2)Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 
 
1. Μεγάλων πραγμάτων καιροί προεῖνται τῇ πόλει 
2. Ἄλλοις μέν χρήματα ἐστίν καί νῆες καί ἵπποι, ἠμῖν δέ σύμμαχοι 

ἀγαθοί 
3. Ἔδοξεν αὐτῷ  σκηπτός πεσεῖν ἐπί τήν πατρῷαν οἰκίαν 
4. Ἀβίωτόν ἐστι τῷ αἰσχύνοντι τούς αὐτούς 
5. Λαβέ μοί τόν νόμον καί λέγε 
6. Οὐδέν ἄν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις 
7. Γέρων γέροντι ἠδίστην γλώτταν ἔχει καί  παῖς παιδί 
8. Ἔδοξε τοῖς στρατιώταις ἀπιέναι 
9. Ὤ γύναι, ὄνομα δέ σοί τί ἐστίν; 
10. Τῷ εὐτυχοῦντι πᾶσα γῆ πατρίς 
 
3)Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 
 
1. Ἣδε ἡ ἡμέρα τοῖς  Ἔλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει 
2. Εὐδαίμων μοί φαίνετο ὁ ἀνήρ 
3. Ὡς ἦλθες ἠμῖν ἀσμένοις 
4. Πλεῖστα ἐλάμβανε τά ἐπιτήδεια τή στρατιά 
5. Καί μοί ἀναβηθι και μαρτύρησον 
6. Ἀλέξανδρος, ὡς Ἀριστοβούλῳ λέλεκται,ἐνόσησεν. 
7. Σού κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς 
8. Πάντες κακά νοοῦσι τῷ τυράννω 
9. Οὕτω δέ αὖ ἐν Θετταλία ἐλάνθανεν αὐτῶ τρεφόμενον τό 

στράτευμα 
10. Τή  μέν οὔν βουλή προβεβούλευται 
 
4)Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 
 
1. Ἠγεῖτο τήν διατριβήν αὐτῶ  πολλήν ἔσεσθαι 
2. Ταῦτα ὠμολόγητο ἠμῖν τέ καί σοί 
3. Ἐνταύθα Κύρῳ βασιλεία ἦν 
4. Ὁ μανθάνων ἐαυτῶ  μανθάνει 
5. Τό  ἀληθές ἀνθρώποις οὔχ εὑρίσκεται 
6. Πόλει εὐτυχοῦντες οἱ κακοί νόσος 
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7. Ποταμός τίς ἐστίν ἠμῖν διαβατέος 
8. Ὤ τέκνον,ἦ βέβηκεν ἠμῖν ὁ ξένος; 
9. Τοῖς τέ νῦν καί τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα 
10. Πάσι ταῦτα εὐκτά εἴη 
 
5. Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 

 

1. Ταῦτα ἐθέλω λέγειν, εἰ βουλομένοις ὑμῖν ἀκούειν ἐστι 
2. Τοῖς Κερκυραίοις οὔχ ἐωρῶντο αἵ νῆες 
3. Ὅταν ἀκούω Σωκράτους λέγοντος,πολύ μοί ἡ καρδιά πηδᾷ 
4. Φημί βοηθητέον εἶναι τοῖς πράγμασιν ὑμῖν 
5. Τεκμήριον μοί τούτου ἱκανόν ἐστι τόδε 
6. Ἄρα βιωτόν ἠμῖν ἐστί μετά μοχθηροῦ καί διεφθαρμένου σώματος; 
7. Πᾶσιν οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι 
8. Πολλαί θεραπεῖαι καί παντοδαπαί τοῖς ἰατροῖς εὔρηνται 
9. Σπονδᾶς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τά λεχθέντα Δερκυλίδα μέν 

εἰς Λακεδαίμονα, Τισσαφέρνει δέ ἐπί βασιλέα 
10. Ἐστί χρήματα ἠμῖν 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

1) Να βρείτε τη λειτουργία της αιτιατικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 

1. κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν  
2. τὴν μὲν οὖν γνώμην ἔτι καὶ ἐν ἐκείνοις ὅμοιος ἦν εἰς ὑμᾶς  
3. Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον 

ποταμόν  
4. προῖκα γὰρ ἁνὴρ οὗτος οὐδένα διδάσκει  
5. οἰκία γε πολὺ μείζων ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς  
6. τρίτην γε ἤδη ἡμέραν (ἐπιδεδήμηκεν). 
7. ἂν γὰρ ἐμμένῃς τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ τοσοῦτον ἐπιδιδῷς ὅσον περ νῦν  
8. τὴν ἡδίστην τε καὶ ῥᾴστην ὁδὸν ἄξω σε. 
9. ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ  
10. σκοποῦμαι τίνα τρόπον διαλεχθῶ περὶ αὐτῶν  

1. Να βρείτε τη λειτουργία της αιτιατικής σε κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις: 

1. ὅσῳ μείζους εἰσὶ καὶ νεανίαι τὰς ὄψεις τοσοῦτο μᾶλλον ὀργῆς ἄξιοί 
εἰσι  

2. τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί  
3. ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος 
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τοὺς ὀφθαλμοὺς οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν 
ἀποσεσηπότες  

4. τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ  
5. βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται  
6. ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὖ ἔχοντες 
7. κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν. 
8. ὅσῳ μείζους εἰσὶ καὶ νεανίαι τὰς ὄψεις τοσοῦτο μᾶλλον ὀργῆς ἄξιοί 

εἰσι  
9. τὴν μὲν οὖν γνώμην ἔτι καὶ ἐν ἐκείνοις ὅμοιος ἦν εἰς ὑμᾶς . 
10. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐφοβεῖσθε τοὺς τῆς πόλεως νόμους 

2. Η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: 

1. ἣ ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν || η οποία (Έφεσος) απέχει 
από τις Σάρδεις τρεις μέρες δρόμο. 

2. 9 Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν 
Χάλον ποταμόν || ο Κύρος προχωρεί τέσσερις σταθμούς και είκοσι 
παρασάγγες και φτάνει στον ποταμό Χάλο. 

3. αἱ δὲ σπονδαὶ ἐνιαυτὸν ἔσονται || η συνθήκη ειρήνης θα διαρκέσει έναν 
χρόνο. 

4. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά || έμεινε εκεί επτά μέρες. 
5. τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί || 

έχω πάψει να συντηρώ την μητέρα μου από τότε που πέθανε, εδώ και 
τρία χρόνια (εναλλακτικά: τη μητέρα μου, η οποία πέθανε πριν από 
δύο χρόνια). 

6. τρίτην γε ἤδη ἡμέραν (ἐπιδεδήμηκεν) || είναι στην πόλη μας ήδη από 
προχθές. 

7. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε || γι' αυτό το λόγο τους 
ντρεπόμαστε κάπως αυτούς εδώ. 

8. τοῦτο ἄχθεσθε || γι' αυτόν τον λόγο στεναχωριέστε. 
9. ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ 

|| αλλά και τώρα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθα στο σπίτι σου, για 
να του μιλήσεις εκ μέρους μου. 

10. οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν προσκληθέντες καὶ ἐρωτώμενοι ὅ τι 
ἥκοιεν, περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐκέτι ἐμέμνηντο || οι πρέσβεις των 
Βοιωτών, όταν τους προσκάλεσαν και τους ρώτησαν για ποιο σκοπό 
είχαν έρθει, δεν έκαναν πλέον λόγο για την ειρήνη. 
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ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 
1.Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τη 
συντακτική θέση του απαρεμφάτου (έντονα γράμματα) σε 
σχέση με τον γραμματικό τύπο (πλάγια γράμματα) από τον 

οποίο εξαρτάται 
 

2. Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των απαρεμφάτων (έναρθρων 
ή άναρθρων). 
 
1.Ὁ χρόνος βραχύς ἐστι ἀξίως διηγήσασθαι. 
2 .Ἐντεῡθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς την Κιλικίαν. 
3 .Ἀρχίδαμος ἔμελλεν δῃῴσειν την γῆν. 
4 .Οὐκ ἄν εἶχον μείζω τούτων παθεῑν. 
5 .Οἱ στρατιῶται ἢρξαντο τοῡ λαμβανειν τα ἐπιτήδεια. 
6 .Το σιγᾶν κρεῑττον ἐστι τοῡ λαλεῑν. 
7.Τοῡτ’ ἐστι το ζῆν, μη σεαυτῷ ζῆν μόνῳ. 
8. Προεῑπον αὐτοῑς μη ναυμαχεῑν Κορινθίοις. 
9 .Βουλόμεθα τοῑς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. 
10.Βοιωτοί νῡν ἀπειλοῡσι ἐμβάλειν εἰς την Ἀττικήν 

 
3. Να βρείτε το συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων άναρθρων 
απαρεμφάτων.  

 
1. Τὸ βλάπτειν ἑκόντα παρὰ νόμον ἐστὶ ἀδικεῖν.  

1. Ἀγαθοῖς γὰρ εἶναι προσήκει ὑμῖν. 

2. Δοκεῖ μοι οὐ δίκαιον εἶναι. 

3. ‘Ράδιόν ἐστι τοῦτο ζητεῖν. 

4. Δεῖ ὑμᾶς πράττειν ταῦτα. 

5. Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι. 

6. Ἡγοῦμαι ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι. 

7. Αἱ ἡδοναὶ πείθουσι τὴν ψυχὴν μή σωφρονεῖν. 

8. Οὐκ ἐβούλετο ἀπιέναι. 

9. Ἐγὼ νομίζω κάλλιον ἂν ὑμᾶς κρῖναι περὶ ὧν νῦν ἐρῶ. 

10. Ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς καὶ τοῦτο μεμνῆσθαι. 

11. Τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον, ἀποδιδόναι ἑκάστῳ τὸ προσῆκον. 

12. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 
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2. Νομίζω ταύτην εἶναι σωτηρίαν ἅπασι, πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς 

νόμοις.  

3. Ἀρχίδαμος ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν.  

4. Οὐκ ἂν εἶχον μείζω τούτων παθεῖν.  

5. Βουλόμεθα τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καὶ αὐτοπολῖται εἶναι.  

6. Τοὺς γὰρ ἐναντίους εἰκάζω καταφρονήσειν ἡμῶν.  

7. Ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ Ἀριαῖος σύμμαχοι ἔσεσθαι.  

8. Νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους.  

9. Ἡ πόλις προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς.  

10. Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.  

11. Δεῖ γράμματα μαθεῖν καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ  
 

1. Να βρείτε το υποκείμενο των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων 
και να δηλώσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία (τ) ή 
ετεροπροσωπία (ε). 

 
 
1) Φοβοῦμαι διαλέγειν σε.  
2) Ὁ Κέφαλος ἐπείσθη ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι.  
3) Ξενοφῶν ἔλεγε τούτους οὐκ εἶναι πολεμίους.  
4) Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι ὑφ’ ἡμῶν.  
5) Δέομαί σου μὴ ποιεῖν τοῦτο.  
6) Ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν.  
7) Δεῖ γράμματα μαθεῖν καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν.  
 
2 . Να βρείτε το υποκείμενο των υπογραμμισμένων απαρεμφάτων 
και να δηλώσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία (τ) ή ετεροπροσωπία 
(ε). 

 
1.Νομίζω ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι.  
2.Κῦρον λέγεται σὺν πολλοῖς δακρύοις ἀποχωρῆσαι.  
3.Ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν.  
4.Ἀγησίλαος ἐδόκει πατρικὸς φίλος αὐτοῖς εἶναι.  
5.Αἱ πόλεις ὠμωμόκεσαν ἐμμενεῖν τῇ εἰρήνῃ.  
6.Λέγομεν ὑμῖν σπονδὰς μὴ λύειν.  
7.Οἴεσθε Χαλκιδέας τὴν Ἑλλάδα σώσειν.  
8.Ὑμᾶς ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτάτους εἶναι εἰς τὸν πόλεμον.  
9.Ἔδοξε τοῖς Ἀθηναίοις πρέσβεις πέμψαι εἰς Δελφούς.  
10.Ἀκούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐμέ.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  

1. Από τις παρακάτω προτάσεις : 

i. να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε το υποκείμενό τους 

ii. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις, όπου είναι δυνατόν 

 

1. Κῦρος ἐκάλεσε τούς πολιορκοῦντας Μίλητον. (επιθ.) 

2.  Ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα. 

3. Εὖ γ΄ἐποίησας ἀναμνήσας με. 

4. Τούς πωλούντας τήν σοφίαν σοφιστάς ἀποκαλοῦσι. (επιθ.) 

5. Πόθεν ἄν ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθούς ἐπαινοῦντες;  

6. Τισσαφέρνης πορεύεται πρός βασιλέα ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. 
(τροπ.) 

7. Φοβούμενοι τήν ὁδόν, ὅμως συνηκολούθησαν. 

8. Ἀκούουσι  βοώντων τῶν στρατιωτῶν. 

9. Ὁ λάμπων ἥλιος. 

10. Ἐπέδειξα τοῦτον ψευδόμενον. 

 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις : 

i. να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε το υποκείμενό τους 

ii. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις, όπου είναι δυνατόν 

 

1. Ἔπλεον πολεμήσοντες. 

2. Κῦρος ἤκουσε θορύβου διά τῶν τάξεων ἐρχομένου. 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
76		

3. Μεγάλα πυρά ἐγένετο ἄτε πολλῆς ὕλης οὔσης. 

4. Οὐδέν ἐρῶ ἔχων εἰπεῖν. 

5. Ἀκούσας ταῦτα Φαρνάβαζος ἐγέλασε καὶ εἶπε. (χρον.) 

6. Ἡ δύναμις ἡ ἡμετέρα, ἡ ἐλευθερώσασα τούς Ἕλληνας, οὐ δύναται τοῦτο 
ποιεῖν; (επιθ.) 

7.  Τισσαφέρνης ἤγγειλε Κῦρον  ἐπιστρατεύοντα. 

8. Οἱ πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται τάς ἐν τῇ νεότητι ἡδονάς ποθοῦντες. 

9. Διά τί γιγνώσκων ὁ ἄνθρωπος τά κακά ὅτι κακά ἐστιν ὅμως αὐτά ποιεῖ; 

10. Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. (κατ.) 

 

3. Από τις παρακάτω προτάσεις : 

i. να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε το υποκείμενό τους 

ii. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις, όπου είναι δυνατόν 

 

1. Εἶδον ὑμᾶς εἰς πολλάς συμφοράς πεπτωκότας. 

2. Οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες τῶν ἀντιλεγόντων. (κατ.) 

3. Οὐκ ἄν δύναιτο ὁ μή καμών εὐδαιμονεῖν. (επιθ.) 

4. Κῦρος καταπηδήσας ἀπό τοῦ ἅρματος τόν θώρακα ἐνέδυ(=φόρεσε). 

5. Πόλεμον μεν δή τοιοῦτον ἔχων διατελεῖ ὁ τύραννος. 

6. Οὗτος ἀφίκετο ἄρξων. 

7. Ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ ὁ αἰτῶν λαμβάνει. (επιθ.) 

8. Χαίρουσι εἰδότες τὴν ἀλήθειαν. (αιτ.) 

9. Οὐκ ἤσθοντο προσιόντων τῶν πολεμίων. 

10. Πορεύονται κατοψόμενοι τοὺς πολεμίους. (τελ.) 
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4. Από τις παρακάτω προτάσεις : 

i. να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε το υποκείμενό τους 

ii. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις, όπου είναι δυνατόν 

 

1. Ὁ μέντοι Ἀγησίλαος ἐκείνους καίπερ ὁρῶν οὐκ ἐδίωκεν. 

2. Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν. (τροπ.) 

3. Οὗτοι ἢκουον  τήν χώραν δῃουμένην. 

4.Τούς δε τάς πολιτείας καταλύοντας κοινούς ἐχθρούς παραινῶ νομίζειν. 
(επιθ.) 

5. Μέγας γέγονε Φίλιππος ἀσθενής ὤν κατ’ἀρχάς.(εναντ.) 

6. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύσαντο τάς ἐν  Πελοποννήσῳ πόλεις 
πολιορκοῦντες. (κατηγ.) 

7. Σύνειμι ἄνθρωποις δυναμένοις ἀναλίσκειν.(επιθ.) 

8. Ἥδομαι ὑφ’ὑμῶν τιμώμενος. 

9. Κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεύμα. 

10. Παρήγγειλεν αὐτοίς συσκευάζεσθαι , ὡς μάχης ἐσομένης. 

 

5. Από τις παρακάτω προτάσεις : 

i. να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε το υποκείμενό τους 

ii. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις, όπου είναι δυνατόν 

 

1. ᾪκουν πόλεις καλῶς τετειχεσμένας καί οἰκουμένας.(επιθ.) 
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2. Ἡττηθέντων ἡμῶν οὐδείς ἄν ληφθείη. 

3. Ἀρταξέρξης συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν. 

4. Ἐπαύσατο θύων. (κατηγ.) 

5. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί ὥσπερ μέλλων ἀληθῆ λέγειν. (αιτ.) 

6. Οὐδείς βούλεται ζῆν λυπούμενος, φοβούμενος, ἁμαρτάνων. 

7. Οἱ στρατιώται ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι, διά τοῦτο ἀθυμοῦσι. 

8. Ταύτην την ἡμέραν οὕτως ἐπορεύθησαν,τά μέν μαχόμενοι,τά δέ και 

ἀναπαυόμενοι. 

9. Καίπερ οὐ διδόντος τοῦ νόμου, συνεχωροῦμεν ἄν(=θα συμφωνούσαμε) 
αὐτῷ. 

10. Δίκην μεγίστην δώσετε ἀδίκως φονεύσαντες τόν ἄνδρα τοῦτον. 
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 
 

1. δείκνυμι ὅτι καί πρό ἐμοῦ τοῦτο εἶχε τό φρόνημα ἡ πόλις 
2. οἶδα ὅτι ἕπονται πολλοί 
3. ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε 
4. Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδός ἔσοιτο πρός βασιλέα μέγαν. 
5. Ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἠγεῖσθαι 
6. Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής εἰμί 
7. Δῆλον γάρ ἔστι ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσι (ν) 
8. Ταῦτα λέγω, ὡς τό παρά πᾶν (=παντελῶς, καθόλου) οὐ νομίζεις θεούς. 
9. Ἐγώ δέ οὐκ ἀγνοῶ τούθ’, ὅτι ὑμεῖς ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε τούς ὕστατους 

εἰπόντας περί τῶν πραγμάτων 
10. Δείξομεν τοίς βαρβάροις ὅτι δυνάμεθα τούς ἐχθρούς τιμωρεῖσθαι. 
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

 
1. Τῶ φθόνῳ τοῦτο μόνον ἀγαθόν πρόσεστιν, ὅτι μέγιστον κακόν τοῖς ἔχουσιν 

ἐστίν. 
2. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μέν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δέ πεφυγώς εἴη ἐν τῶ 

σταθμῶ. 
3. Καί ταῦτα ἤδη τε καί τούτοις προὔλεγον, ὅτι σύ ἀποκρίνασθαι μέν οὐκ 

ἐθελήσοις, 
4. εἰρωνεύσοιο δέ και πάντα μᾶλλον ποιήσοις ἤ ἀποκρινοῖο. 
5. Τισσαφέρνης διαβάλλει τόν Κῦρον πρός τόν ἀδελφόν ὡς ἐπιβουλεύει αὐτῶ. 
6. Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιππον οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκώς εἴη. 
7. Οὐ γάρ ἄδηλον ὅτι καί τούτου μάλιστα ἐπιμέλειαν ποιητέον ὑμῖν. 
8. Οἶδα μέν ὅτι πάντες εἰώθασι πλείω χάριν ἔχειν τοῖς ἐπαινοῦσιν ἤ τοῖς 

συμβουλεύουσι. 
9. Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡμολόγηται ἡμῖν ἀφροσύνην σοφίᾳ 

ἐναντίον εἶναι. 
10. Φανερόν ἦν ὅτι οὐδέν κακόν ἐγεγόνει. 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

 
1. Πρῶτον μέν ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ ὄντι πολέμιοι εἰσί. 
2. Πᾶσι φανερόν ἦν ὅτι μᾶλλον ἡσθήσεσθε(=θα ευχαριστηθείτε) τοῖς 

παρακαλοῦσιν ὑμᾶς 
3. ἐπί τόν πόλεμον. 
4. Οὐ τοῦτο λέγω,ὡς οὐ δεῖ ἰέναι ἐπί τούς πολεμίους. 
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5. Ἐσηγγέλθη αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή. 
6. Τοιαύτη δόξα(=φήμη) γέγονεν, ὡς ὁ βάρβαρος κήδεται(=φροντίζει) τῆς 

Ἑλλάδος καί 
7. φύλαξ τῆς εἰρήνης ἐστι. 
8. Λέγουσιν οἱ σοφισταί ὡς οὐδέν δέονται χρημάτων. 
9. φιλολογικές σελίδες, αρχαία ελληνικά 
10. Ὁρᾷς ὅτι οὐ πρῶτος αἰτιᾷ(=κατηγορείς) τόν κλέπτοντα καί ἁρπάζοντα. 

 
 
 

Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

 
1. Ὦ ἄνδρες, τοῦτο μέν ἴστε, ὅτι οὐδ’ ἄν ἔγωγε ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε. 
2. Ἦ(=ἀλήθεια) οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεύς ἡμᾶς ἀπολέσαι περί παντός ἄν 

ποιήσαιτο; 
3. (περί παντός ποιοῦμαι=θεωρώ πολύ σημαντικό). 
4. Ἐκέλευσαν τούς Μαντινέας τό τεῖχος περιαιρεῖν(=να γκρεμίσουν) λέγοντες ὡς 

οὐκ ἄν 
5. πιστεύσειαν ἄλλως αὐτοῖς. 
6. Δῆλον οὖν ἦν ὅτι οὐκ ἄν Σωκράτης προέλεγεν, εἰ μή ἐπίστευεν ἀληθεύσειν. 
7. Θέογνις καί Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ 

ἀχθόμενοι. 
8. Ἐδήλωσαν ὅτι οὐ πλαστήν τήν φιλίαν παρείχοντο. 
9. Ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον ἄν τις 

ἐκφύγοι. 
10. Πυνθάνομαι δέ Καλλίμαχονπαρασκευάζεσθαι λέγειν τοιούτους λόγους, ὡς 

οὐκ εἰκός 
 

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

 
1. Δείκνυμι ὅτι καί πρό ἐμοῦ τοῦτο εἶχε τό φρόνημα ἡ πόλις 
2. Κῦρος τῷ Κλέαρχῳ ἐβόα ἄγειν τό στράτευμα κατά μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι 

ἐκεῖ βασιλεύς εἴη 
3. ἦν αὐτόν ἀντί μυρίων δραχμῶν διακοσίας ἐθελῆσαι λαβεῖν 
4. Ἔλεξαν ὅτι πέμψειαν σφᾶς ὁ Ἰνδῶν βασιλεύς ἐρωτᾶν ἐξ ὅτου ὁ πόλεμος εἴη. 
5. οἶδα ὅτι πάντες ἄν ὁμολογήσαιτε… 
6. Ἔλεγεν ὅτι ἀδικοῖεν 
7. εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καί πειράσονται μιμεῖσθαι. 
8. Ἐν ταῖς μάχαις δῆλον γίγνεται, ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾶον ἄν τις ἐκφύγοι. 
9. Καλῶς εἴρηται ὅτι οἱ ἄνθρωποι τότε μάλιστα μιμοῦνται τούς θεούς, ὅταν 

εὐεργετῶσιν. 
10. Και τοῦτο δ’ αὐτούς ὑπομιμνήσκετε, ὅτι ἥδε ἡ ἡμερα δείξει ὧν ἕκαστος ἐστίν 

ἄξιος. 
 

ΣΤ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
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ονοματικές ειδικές προτάσεις: 
 

1. Ὁρᾶς ὅτι σύ πρῶτος αἰτιᾷ τόν κλέπτοντα καί ἁρπάζοντα. 
2. Τό λεγόμενον ἀληθές, ὡς τά καλά χαλεπά ἐστι. 
3. Ἴστε, ὅτι οὐδ’ἄν ἔγωγε ἐστασίαζον. 
4. Δῆλον γαρ ἐστί ὅτι νῦν  περί δόξης πολεμοῦσιν. 
5. Ἐξήγγελτο ὅτι αἱ ἡμέτεραι νῆες ἀφιγμέναι εἶεν. 
6. Επεζητεῖτο τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δέοι φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. 
7. Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη. 
8. Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς. 
9. Οἱ Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη. 
10. ἐνταῦθα πάλιν σκέψασθε τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν  

 
Ζ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ειδικές προτάσεις: 

 
1. καὶ γὰρ ἐκ τούτων εἴσεσθε τίς ἦν ὁ Φιλίππῳ πάντα συναγωνιζόμενος . 
2. Οἶδα ὅτι ἕψονται πολλοί. 
3. Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ 

Σόλων. 
4. Ἐπιτιμοῦσιν τοῡτω, ὠς οὐκ  ἐπαινῆ τούσδε τους ἄνδρας. 
5. Οὐκ ἄν ἀρνηθεῖεν ἔνιοι ὡς οὐκ εἰσι τοιοῦτοι. 
6. Ἔλεγεν ὅτι ἀδικοῖεν. 
7. Δῆλον ἐστιν ὅτι οὐκ ἄν προύλεγεν εἰ μή ἐπίστευεν ἀληθεύσειν. 
8. Οὔποτε ἐρεῖ οὐδείς, ὡς ἐγώ προδούς Ἕλληνας τήν τῶν βαρβάρων φιλίαν 

εἱλόμην. 
9. Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις  
10. Ἀκούσας ὁ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς ᾐτιῶντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς 

μαρτυροίη. 
 

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις: 
 

1. Ἐφοβήθησαν μή καί ἐπί σφᾶς ὁ στρατός χωρήσῃ 
2. Ὀρῶμεν μή Νίκαιας οἲεταί τί λέγειν 
3. Κίνδυνος ἐστί μή μεταβάλωνται καί γένωνται μετά τῶν πολεμίων 
4. Τόδε ἄδηλον πάντων, μή πολλά σώματα κατατρίψασα ἡ ψυχή τό τελευταῖον 

αὐτή ἀπολλύηται 
5. Φοβοῦμαι μή ἀληθές ἐστίν 
6. Νῦν δή φοβούμεθα μή ἀμφοτέρων ἅμα ἠμαρτήκαμεν 
7. Ἐγώ δή αὐτό τοῦτο φοβοῦμαι, μή διά τήν ἀπερίαν οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περί 

τῶν πραγμάτων ὑμῖν 
8. Ξενοφῶν ἔδεισε μή κακά γένοιτο τή πόλει 
9. Μενέλαον εἶχε τρόμος, μέ τί πάθοιεν Ἀργεῖοι 
10. Ἐδεδοίκει μή πολλῷ μᾶλλον αὐτοῦ παρασκευασμένοι ἄν ῆσαν 
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.  Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις: 
 

1. νῦν δή φοβούμεθα μή ἀμφότερων ἅμα ἠμαρτήκαμεν 
2. Τόδε ἄδηλον παντί, μή ἀποτύχωμεν. 
3. Δέος ἐγένετο τῃ πανηγύρει μέγα, μή σύν ὅπλοις ἔλθωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι. 
4. Ὅρα, ὦ μακάριε, μή περί τοῖς φιλτάτοις κυβεύῃς*(=διακινδυνεύεις). 
5. Οὐ τοῦτο δέδοικα, μή οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων. 
6. Ἐφοβούμην μη  οὐ  δυνηθείην δια την ἀπειρίαν δηλῶσαι. 
7. Δέδοικα (φοβάμαι) ὅπως μή φανῆς λίαν  σοφός. 
8. Κίνδυνος ἐστί μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα. 
9. Φοβεῖται μή τή ἔσχατα πάθῃ. 
10. Ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι φάρμακα μεμειγμένα εἴη. 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις: 
 

1. Δέδοικα μή οὐ τοῦτο ᾖ χαλεπόν, θάνατον ἐκφυγεῖν. 
2. Ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μή προσαγάγοιεν πρός τό κέρας καί αὐτούς 

κατακόψειαν. 
3. Οὐκοῦν νῦν καί τοῦτο κίνδυνός ἐστι, μή λάβωσι προστάτας αὐτῶν τινας 

τούτων. 
4. Νῦν δέ φοβοῦμαι μή τινες ἐπιτιμήσωσι ἡμῖν. 
5. Ὁρᾶτε μή πάθωμεν ταῦτα. 
6. Δεινόν ἐφαίνετο μή τινα καί εἰς τούς ἄλλους Ἕλληνας διαβολήν σχοῖεν. 
7. Ὅρα μή ὁ σοφιστής ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς 
8. Κίνδυνος ἐστιν μή μεταβάλωνται διαθέσεις 
9. Νῦν δή  φοβούμεθα μή ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν. 
10. Μενέλαον ἔχε τρόμος, μή τι πάθοιεν Ἀργεῖοι. 
 

Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις: 
 

1. Οὐ τοῦτο ἐφοβεῖτο, μή τινες πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν. 
2. Φοβοῦμαι μὴ οὐ δυνηθῶ διὰ τὴν ἀπειρίαν δηλῶσαι τὴν ἐμήν γνώμην. 
3. Ἐδεισαν μὴ καταλυθείη ἄν ὁ δῆμος. 
4. Δέδοικα μὴ ἡμᾶς ἐξαπατήσῃ. 
5. Δέδοικα μὴ λόγοις τισὶ ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν.  
6. Δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μὴ τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διαβολὴν 

σχοῖεν καὶ οἱ στρατιῶται δῦσνοι πρὸς τὰ πράγματα ὦσιν. 
7. Ἐφοβούμην μὴ αὐτὸν με λίθον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειεν. 
8. Φοβεῖσθε μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ. 
9. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν Ἑρμῆν πέμπει 

ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην. 
10. Τοῦτο δεινὸν γίγνεται, μὴ πέσῃ πᾶσα ἡ Ἑλλάς. 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
83		

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις: 

 
1. Οὗτοι εἶχον τὸν φόβον μὴ καὶ ὲπὶ σφᾶς ὁ πόλεμος ἔλθῃ. 
2.  Οἱ Ἀθηναῖοι φοβοῦνται μὴ πολλὰ δεινὰ πάθωσι. 
3. Μενέξενος ἐδεδοίκει μὴ συλληφθήσοιτο. 
4. Δέδοικα μὴ ὁ ἀσθενὴς τελευτήσῃ. 
5. φοβοῦμαι μὴ τῇ προθυμίᾳ τοὐναντίον ποιήσω  
6. οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι φοβούμενοι δὲ μὴ ὡς πρότερον καταπολεμηθείησαν, 

διὰ ταῦτα μὲν ἰσχυρῶς ἐπεθύμουν τῆς εἰρήνης. 
7. δεδιότες μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας 

ἦλθον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 
8. ἔδοξε τοίνυν μοι  δεῖν εὐλαβηθῆναι μὴ πάθοιμι ταῦτα 
9. καὶ ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην 
10. φοβοῦνται, τοὺς μὲν ἀνδρείους, μή τι τολμήσωσι τῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν 
 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 
 

1. Οἱ περσικοί νόμοι ἐπιμελοῦνται ὅπως μή τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται 
2. Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη 
3. Ἐρήσομαι ὅστις ἐστίν ὁ δάσκαλος 
4. Οὐκ ἔστιν ὅπως ἡσυχίαν σχήσει Φίλιππος 
5. Τοῦτ’ αὐτό ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἡ οὐκ ἀληθῆ 
6. Ἐβουλεύοντο πῶς ἄν τήν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο 
7. Ἀλλά φροντίζουσιν τί πότε τοῦτ’ ἐστίν 
8. Πυθοίμην ἄν τινά ἄν  πότε γνώμιν περί ἐμοῦ εἴχετε 
9. Σκοπεῖσθε εἰς τί ποτ’ ἐλπίς ἐστι ταῦτα τελευτῆσαι 
10. Βούλει οὖν καί τοῦτο σκεψώμεθα, πότεροι ἣδιον ζῶσι, οἱ ἄρχοντες ἢ οἱ 

ἀρχόμενοι 
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 
 

1. Ἡρακλῆς ἠπόρει ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται 
2. Τοῦτ’ ἔφη σκεπτέον εἶναι τίς κτῆσις δικαία ἐστίν. 
3. Σκοπῶμεν εἰ ἡμῖν πρέπει ἤ οὐ. 
4. Ὁ Κῦρος ἐπυνθάνετο αὐτῶν καί ὁπόσην ὁδόν διήλασαν*(=διήνυσαν)  καί εἰ 

οἰκοῖτο ἡ χώρα. 
5. Ὅπως δέ καί εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ἐγώ ὑμᾶς εἰδώς διδάξω. 
6. Σκόπει δῆτα ἐάν σοι πλούτου φανῃ τι μεῖζον ἀγαθόν ὄν. 
7. Πρωταγόρας ἐρωτᾶ εἰ οὐκ  αἰσχύνομαι. 
8. Επιζητεῖται τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. 
9. Τῶν δ’ ἑτέρων ἔξω στρατοπεδευομένων ἐξῆν ὁρᾶν εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο 

εἴτε τι ἡμάρτανον. 
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10. Ἐπιμελητέον ὅπως ἄν τό σῶμα ἰσχύῃ. 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 
 

1. Ἀπόρως ἡμῖν ἔχει (=έχουμε την απορία) πόθεν σωτηρίας τύχοιεν ἄν. 
2. Κῦρος ἐθαύμασε τὶς παραγγέλλει. 
3. Ἡ μήτηρ ἠρώτα τόν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι. 
4. Θαυμάζω ἔγωγε, εἰ μηδείς ὑμων μήτ΄ἐνθυμεῖται μήτ΄ὀργίζεται. 
5. Αλλήλους ἤροντο (ρωτούσαν) τίς εἴη και πόθεν ἔλθοι. 
6. Ἐφοβούμην μη  οὐ  δυνηθείην δια την ἀπειρίαν δηλῶσαι. 
7. Επιζητεῖται τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. 
8. Ἄδηλον ἦν εἴτε κρατήσειεν εἴτε κρατηθεῖεν. 
9. Σωκράτης ἐθαύμαζεν εἴ τις ἀρετήν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο. 
10. Οὐ θαυμαστόν εἴ μη τούτων ἐνεθυμήθησαν; 

 
Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 
 

1. Καί τις ἤρετο ὅ,τι θαυμάζοι καί ὁπόσοι αὐτῶν τεθνᾶσιν. 
2. Ἀπορεῖς  εἰ διδακτόν ἐστί ἡ ἀρετή. 
3. Ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσι τούς Θηβαίους εἴτε ἄλλο τι χρήσωνται. 
4. Ἡρακλῆς ἠπόρει ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται. 
5. Εἰπέ μοι, ποιόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι. 
6. Οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει παιδείας βασιλεύς. 
7. Οὐκ ἔχω τί λέγω. 
8. Ἐκ τούτου ἐρωτῶσι, εἰ τις ἐθέλοι συμπορεύεσθαι. 
9. σκέψασθε δή, τί τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει  
10. προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ 

συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα 
 

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: 

 
1. Ἀνὴρ τῶν πελταστῶν ἔλεγεν ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου.  
2. Ὁ Κῦρος ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν διήλασαν καὶ εἰ οἰκοῖτο ἡ 

χώρα.  
3. Νῦν οὖν φοβούμεθα μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν.  
4. Οὐκ ἔχω τί λέγω.  
5. Ἠγγέλθη τοῖς στρατηγοῖς ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου.  
6. Θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα.  
7. Ὑμεῖς δ’ ἐνθυμεῖσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ὁ νομοθέτης οὐδεμίαν ὀργῇ 

συγγνώμην δίδωσιν. 
8. Εγώ οὔτε καθεύδειν δύναμαι οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν.  
9. Ξενοφῶν ἐρωτᾷ Κῦρον εἴ τι παραγγέλλει.  
10. Διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι.  
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές αναφορικές προτάσεις: 
 

1. Καί φράζουσιν ἅ λέγει 
2. Οὗτος ἐστίν ὅς ἀπέκτεινεν τούς στρατηγούς 
3. Θαυμαστόν ποιεῖς, ὅς ἠμν οὐδέν δίδως 
4. Ἤν δέ τίς Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὅς οὔτε στρατηγός οὔτε λοχαγός οὔτε 

στρατιώτης  ὧν συνακολουθεῖ 
5. Θεμιστοκλῆς κελεύει αὐτούς πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοί 

καί πιστῶς ἀπαγγέλουσι σκεψάμενοι 
6. Βαρβάροις καί δούλοις, οὓς εἰς τάς ἀκρόπολεις παρεῖνται, δουλεύουσι(ν) 
7. Ἔτυχεν ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὃ εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν 
8. Κῦρος δέ μεταπέμπεται ἀπό τῆς ἀρχῆς, ἧς αὐτόν σατράπην ἐποίησεν 
9. Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τά πάντα ὁρᾷ.   
10. Ἦν τις Φιλλίδας, ὅς ἐγραμάτευσεν τοῖς πολεμάρχοις.    
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές αναφορικές προτάσεις: 

 
1. Οὐ πράττομεν ταῦτα, ἅ μή ἐπιστάμεθα.    
2. Ὅ σύ μισεῖς, ἑτέρῳ μή ποήσῃς .       
3. Δῆλον ἐστιν ὅτι οὐκ ἄν προύλεγεν εἰ μή ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.          
4. Οὗτός ἐστιν ὅς ἀπέκτεινε τούς στρατηγούς.                      
5. Ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην, ὅ,τι σοι δοκεῖ.     
6. Διαφθαρεῖται τόν δῆμον, ὅς οὐ μετέχεσχε τῆς ἀποστάσεως.      
7. Οὐδεμία πάρεστιν ἅς ἥκειν ἐχρῆν.             
8. Φανεράν ποιήσω ἥν έχω γνώμην περί τε τῆς παιδείας καί τῶν ποιητῶν. 
9. Ὁ Φίλιππος ἐστιν ὅ,τι ἄν εἲποι τις 
10. Ἔστι δη τά γ’ ἐμοί δοκοῦντα* (=η γνώμη μου) πρεσβείαν πέμπειν, ἥτις 

ταῦτα ἐρεῖ καί παρέσται* (=θα είναι παρούσα) τοῖς πράγμασι. 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές αναφορικές προτάσεις: 
 

1. Ἔστι τις οὕτως ἄφρων, ὅστις οἴεται ἄν ἡμᾶς περιγενέσθαι; 
2. Οὐκ οἶδ’ ὅ,τι ἄν ἐποίησεν. 
3. Ἅ μή οἶδα οὐδέ οἴομαι εἰδέναι. 
4. Ὅστις δέ τούτων σύνοιδεν αὐτῳ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγώ οὔποτ’ ἄν 

εύδαιμονίσαιμι. 
5. Ὅ μέλλεις ποιεῖν, μη  λέγε. 
6. Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἀν ἔσται παντί τῶ λαῶ. 
7. Κῦρος ἔχων οὕς εἴρηκα ὡρμάτο ἀπό Σάρδεων. 
8. Ἀγαθός εστίν ὅστις τα προς τους θεούς τελεῖ 
9. Τίς οὕτω μαίνεται, ὅστις οὐ βούλεταί σοι φίλος εἶναι; 
10. Ἅ μή προσήκει, μήτ’ ἄκουε, μήθ’ ὅρα. 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
86		

 
Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές αναφορικές προτάσεις: 

 
1. Δεῖ πρεσβείαν πέμπειν, ἥτις ταῦτα ἐρεῖ 
2. Οἵ ἀφίκοντο εἰς Πέλλαν,κατέλυσαν τήν πόλιν 
3. Λέγει πράγμα, ὅ γίγνεται. 
4. Οὐκ ἔστιν ουδείς, ὅστις οὐχ αὑτόν φιλεῖ  
5. Ὅν οἱ θεοί φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος. 
6. Οἱ παρά τούτων ῥηθέντες λόγοι καί δι’ οὕς ἅπαντα ἀπώλετο. 
7. Ἦλθε τό ναυτικό τῶν βαρβάρων, ὅ τίς οὐκ ἄν ἰδών ἐφοβήθη. 
8. Καί Βοιωτῶν παραχρῆμα συνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ Ἀττικῇ. 
9. Ἐγώ καί ὧν κρατῶ μενοῦμεν παρά σοί.  
10. Οἷς ταῦτα ἀρέσκει κάλαμον φέρειν ἐδόκει. 
  

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
ονοματικές αναφορικές προτάσεις: 

 
1. Οὐκ ἄν ἐπεχειροῦμεν πράττειν, ἅ μή ἠπιστάμεθα. 
2. Ἦν δέ τις Ἀπολλοφάνης, ὅς Φαρναβάζῳ ἐτύγχανε ξένος ὤν. 
3. Ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τούς ἀδικοῦντας. 
4. Ὑπό τούτων ἄν ὑβρίζοντο οἱ παῖδες ὑμῶν, ὅσοι ἐνθάδε ἦσαν. 
5. Πέμψατε πρεσβείαν ἥτις ταῦτα ἐρεῖ. 
6. Διαφθερεῖτε τόν δῆμον, ὅς οὐ μετέσχε τῆς ἀποστάσεως. 
7. Τίς οὕτως εὐήθης ἐστιν ὑμῶν, ὅστις ἀγνοεῖ τόν ἐκεῖθεν πόλεμον δεῦρο 

ἥξοντα; 
8. Οἱ ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι, οὕς ἄν ἡγῶνται 

βελτίστους εἶναι. 
9. Καί ὅσα Κῦρος ὑπ’ἄλλων ἐρωτῶτο, ταχύ ἀπεκρίνατο. 
10. Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις ἔπεμψαν, οἵ Ἀλκιβιάδου κατηγορήσουσι. 
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: 
 

1. Ὃποτε θύοι Κρίτων, ἐκάλει Ἀρχέμηδων 
2. Σπονδᾶς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τά λεχθέντα εἰς Λακεδαίμονα 
3. περιμένετε ἔστ’ ἄν ἐγώ ἔλθω 
4. ἠνίκα δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτός 
5. Ὅτε ἐκεῖναι, γυναίκες οὖσαι, τοιαύτην ἔσχον ἀνδρείαν, οἱ ἄνδρες 

ὑπελάμβανον* οὐ θεμιτόν* εἶναι (=νόμιζαν ότι δεν ήταν δίκαιο) αὐτοῖς 
φανῆναι χείροσιν ἐκείνων. 

6. Ἔδοξεν αὐτοῖς προϊέναι, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. 
7. Καλῶς εἴρηται ὅτι οἱ ἄνθρωποι τότε μάλιστα μιμοῦνται τούς θεούς, ὅταν 

εὐεργετῶσιν. 
8. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων. 
9. Ταῦτα ἐποίησεν, πρίν ἀκοῦσαι περί τῆς βουλῆς. 
10. Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. 
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: 
 

1. Μη ἀπέλθητε, πριν ἀκούσητε. 
2. Μαινόμεθα πάντες, ὁπόταν ὀργιζώμεθα. 
3. Ἐκέλευσε πορεύεσθε ἡσύχως, ἕως ἄγγελος ἔλθοι. 
4. Ὅταν πλεῖστα τίς ἔχῃ, τότε πλεῖστοι τούτῳ φθονοῦσιν. 
5. Αὐτοῦ διατρίψομεν, ἕως ἄν φῶς γένηται 
6. Ἐπεί ἔαρ ὑπέφαινε (άρχιζε), Κῦρος συνήγαγε τούς στρατιώτας. 
7. Ἐμοί δοκεῖ πλεῖν ἡμας ἐπί Μυτιλήνην, πρίν τούς ἐχθρούς μαθεῖν ταῦτα. 
8. Ὁπότε τις λέγει περί ἀρετῆς, οἱ  παῖδες ἤκουον. 
9. Ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο, ἔτυχεν ἐν Ἀβύδῳ ὤν 
10. Ἦν ποτε χρόνος, ὅτε οὐκ ἦν γένη θνητά. 

 
Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: 

. 
1. Ἔμειναν, ἕως ἀφίκοντο οἱ στρατηγοί. 
2. Ἐπειδάν ὁ πόλεμος παρέλθῃ, ἀποδώσομεν ὑμῖν ταῦτα. 
3. Ἐπειδάν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε. 
4. Ὅταν βορρᾶ πνέῃ καλοί πλοῖ εἰσί. 
5. Ὁπόταν τίς αὐτῶν δέηται, μισθοῦ στρατεύοντο. 
6. Ὁπότε τόν μισθόν ἔχοιμεν, ἀπίοιμεν ἄν. 
7. Ὁσάκις Ἀθήναζε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τόν Σωκράτην. 
8. Ὁπότε χειμών εἴη νοτερός, ἀπέλειπον τάς ἐπάλξεις. 
9. Ὁπότε μή φαῖεν, ἀπέκτειναν. 
10. Κῦρον ἐθήρευεν, ὁπότε βούλοιτο γυμνάσαι ἑαυτόν. 
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Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: 

 
1. Πολλοί ἄνθρωποι θνήσκουσιν πρότερον, πρίν δῆλοι γίγνεσθαι οἷοι ἦσαν. 
2. Μή στέναζε, πρίν μάθῃς. 
3. Οἱ τριάκοντα ᾐρέθησαν, ἐπεί τάχιστα τά μικρά τείχη καθηρέθη. 
4. Ὅταν πλεῖστα ἔχῃ τις, τότε πλεῖστοι τούτῳ φθονοῦσι. 
5. Περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τό δεσμωτήριον. 
6. Μηδενί δίκην δικάσῃς, πρίν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς. 
7. ἐγὼ μέντοι οὐδ' ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην τὴν 

εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονας ἐποιήσατο τοὺς κρατίστους τῶν ἐν 
τῇ πόλει. 

8. ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς, ὅταν 
καλῶνται 

9. καὶ μετὰ ταῦτα ὡς ἦλθεν ἡ βουλὴ καὶ ἀπήγγειλαν οἱ πρυτάνεις τὰ 
προσηγγελμέν' ἑαυτοῖς καὶ τὸν ἥκοντα παρήγαγον κἀκεῖνος εἶπεν. 

10. ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ 
ἡμέρα μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας 

 
Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: 
 

1. Ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, ἐνταῦθα πάλιν σκέψασθε  
2. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην 
3. Ἄξιον δ΄ ἐνθυμηθῆναι καὶ λογίσασθαι τὰ πράγματα ἐν ᾧ καθέστηκε νυνὶ 

τὰ Φιλίππου. 
4. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον.  
5. Ἕως ἂν ἐγὼ ζῶ, οὐ παύσομαι φιλοσοφῶν. 
6. Καλῶς εἴρηται ὅτι οἱ ἄνθρωποι τότε μάλιστα μιμοῦνται τούς θεούς, ὅταν 

εὐεργετῶσιν. 
7. Οἱ πῶλοι καταμανθάνουσιν ὑπακούειν τοῖς πωλοδάμναις* (=στους 

πωλοδαμαστές) τῳ, ὅταν μεν πείθωνται, τῶν ἡδέων τι αὐτοῖς γίγνεσθαι 
(=με το να γίνονται), ὅταν δέ ἀπειθῶσί,πράγματα ἔχειν, ἔστ’ ἄν* 
(=εωσότου) ὑπηρετήσωσι κατά γνώμην τῳ πωλοδάμνη. 

8. ἐπεὶ δ' ἐξῇσαν μὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι, συνειλεγμένοι δ' ἦσαν οἱ ἐναντίοι 
9. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς 
10. ἐπειδάν γε ἔλθωσιν οἴκαδε, ἀσφάλειαν σφίσιν ἡγοῦνται εἶναι 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές τελικές προτάσεις: 

 
1. Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι. 
2. Κῦρος ᾤετο φίλων δεῖσθαι, ὡς συνεργούς ἔχοι. 
3. Ὁ δἐ συλλαμβάνει Κῦρον, ἵνα ἀποκτείνῃ αὐτόν. 
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4. Ἆρ’ οὐκ ἄν ἐπί πᾶν ἔλθοι βασιλεύς, ὡς πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι 
τοῦ 

5. στρατεῦσαι ποτε ἐπ’αὐτόν; 
6. Ξενοφῶν ἡγεῖτο πρός τήν φανεράν ἔκβασιν, ὅπως ταύτῃ τῆ ὁδῶ οἱ 

πολέμιοι 
7. προσέχοιεν τόν νοῦν. 
8. Μυτιληναῖοι δέ, ἵνα ἐπιεικείας τύχωσιν, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν(=να 

συμβιβάζονται) 
9. Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν ἄρχειν, ὅπως πλείω(=περισσότερα) λαμβάνοι 
10. Ἐχρῆν Πηγάσου ζεῦξαι πτερόν, ὅπως ἐφαίνου τοῖς θεοῖς τραγικώτερος 
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές τελικές προτάσεις: 

 
1. Τοῦτον ἔχει τόν τρόπον ὁ νόμος, ἵνα πεισθῆναι μηδέ ἐξαπατηθῆναι γένοιτο 

ἐν τῷ δήμῳ 
2. Εἰς καιρόν(=στην κατάλληλη στιγμή) ἥκεις, ὅπως τῆς δίκης ἀκούσῃς 
3. Τιμόλαος δανείζεται χιλίας δραχμάς, ἵνα διαδιδοίη τοῖς Βοιωτίους 

τριηράρχοις καί παραμένωσι. 
4. Φίλοι ἐβούλοντο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικοῦντες μή διδοῖεν 

δίκην. 
5. Ἔστε, ὦ νέοι,  ὑπόδειγμα ἀρετῆς, ἵνα ἀξίως τῆς πόλεως ἔργα πράττητε. 
6. Ἐποιήσαντο Παυσανίαν πολίτην, ὅπως μηδέποτε ξένος φαίνοιτο ἡμῶν 

ἡγεμών. 
7. Ἡ πόλις τούς παῖδας ἀναγκάζει τούς νόμους μανθάνειν, ἵνα μή εἰκῇ 

πράττωσιν. 
8. Οἴονται μέν οὖν τινες ἐπίτηδες ἀσαφεῖς αὐτόν ποιῆσαι τούς νόμους, ὅπως 

ᾖ τῆς κρίσεως ὁ δῆμος κύριος. 
9. Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς. 
10. ἀνδρεῖον χρὴ εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον 

 
Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές τελικές προτάσεις: 

 
1. λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα ὠφελοίην αὐτὸν 
2. δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ 
3. οἶμαι δ’ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ 

πολῖται  
4. Ὑποδήματα ὑποδοῦνται, ὅπως μὴ κωλύωνται πορεύεσθαι.  
5. Ἀγησίλαος κατέλιπεν ἐν τῇ Ἀσίᾳ φρουράν, ἵνα δύναιτο διασῴζειν τὰς 

πόλεις. 
6. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τρία τέλη ποιήσαντες σφῶν αὐτῶν 

ἐχώρουν πρὸς τὴν τῶν Στρατίων πόλιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι 
ἔργῳ πειρῷντο τοῦ τείχους 

7. ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐν κεφαλαίῳ τοῦτο μάθητε κἀγὼ παύσωμαι λέγων, τάδε ποιήσατε 
8. εἶτα φυλάττετε καὶ μέμνησθ᾽ ἃν ὑμῖν ἐξ ἑκατέρου φανῇ, ἵν᾽ ἕλησθε τὰ 

κρείττω 
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9. ἐβουλόμην μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοὺς νόμους οὓς 
ἐνομοθέτησεν ὁ Σόλων περὶ τῆς τῶν ῥητόρων εὐκοσμίας ἰσχύειν, ἵνα ἐξῆν 
πρῶτον μὲν τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν πολιτῶν 

10. ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ 
πλεονεκτεῖν 

 
Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές τελικές προτάσεις: 

 
1. ἔδωκε δ᾽ αὐτῷ καὶ τῶν ἡβώντων μαστιγοφόρους, ὅπως τιμωροῖεν 
2. ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως 

πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες 
μᾶλλον εἶεν οἱ Ἕλληνες. 

3. λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα ὠφελοίην 
4. Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως 

καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς 
παραδείγματα ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε 

5. ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων 
κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί 

6. διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ὡς μὴ διαβῆτε 
7. λέξουσιν οἱ πολῖται ὡς Ἀγησίλαος, ὅπως βοηθήσειε τοῖς τυράννοις, 

πράγματα τῇ πόλει παρέχοι. 
8. πείθουσι τὸν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς ἁρμοστὴν Σφοδρίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν 

Ἀττικήν, ἵν᾽ ἐκπολεμώσειε τοὺς Ἀθηναίους πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους 
9. ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν 

βέλτιστοι 
10.  ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα 

ἀδικήματος τιμωρεῖται ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος 
 

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές τελικές προτάσεις: 

 
1. οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν 
2. οἶμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ 

πολῖται 
3. ταῦτα γίγνονται, οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν 
4. ταῦτα πράττουσιν, ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται 
5. ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, έλεγον ταῦτα 
6. ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται, κολάζει 
7. Τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ὅπως σῶοὶ τε ἔσονται οἱ στρατιῶται καὶ 

τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσιν.  
8. Και ἐπορεύοντο, ὅπως παρά τον ποταμόν ἴοιεν ἄνω διά της μεσόγειας 
9. Ὕστερον ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ἵνα πέμπωσιν ἐς Λέσβον.. 
10. βασιλεὺς αἱρεῖται οὐχ ἵνα ἑαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις: 

 
1. ὅτι μέν ὀργίζεσθε, οὗ θαυμάζω 
2. οἱ στρατηγοί ἐθαύμαζον, ὅτι Κύρος οὔτε ἄλλον πέμπει οὔτε αὐτός φαίνοιτο 
3. Οἱ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοί, ὡς οὐδέν ὑπήκουον οἱ Μήλιοι, πρός πόλεμον 

εὐθύς ἐτράποντο. 
4. Κρύπτε μηδέν, ὡς ὁ πάνθ’ ὁρῶν καί πάντ’ ἀκούων χρόνος 

ἀναπτύσσει*(=φανερώνει) πάντα. 
5. Ἐπιτιμοῦσιν τοῡτω, ὠς οὐκ  ἐπαινῆ τούσδε τους ἄνδρας. 
6. δέομαι οὖν σου παραμεῖναι, ὡς ἐγώ οὐδ’ ἄν ἑνός ἤδιον ἀκούσαιμι ἤ σου 

ἐχρῆν αὐτούς ζῆν, ἴνα ἀπαλλαγῶμεν τούτου τοῦ δημαγωγοῦ 
7. Τηλικούτων αἴτιος γεγενημένος Δημοσθένης οὐκ ἀγαπᾳ*(=δεν είναι 

ικανοποιημένος), εἰ μή δίκην ἔδωκεν. 
8. Καί μή μοι ἀχθεσθῆτε*, εἰ πολλάκις μέμνημαι τῶν ἀνδρῶν τούτων. 
9. Ἐκόλαζετε ἰσχυρῶς καί ὀργῃ ἐνίοτε, ὡς και αὐτῳ μεταμέλειν ἐσθ’ 

ὅτε*(=μερικές φορές). 
10. Βρασίδας ὡς οὐκ ἔπειθεν, ἀνεχώρησε πάλιν. 

 
Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις: 

 
1. Τούτοις ἄξιον ἐστι πολλήν συγγνώμην ἔχειν, εἰ μηδέν τῶν κοινῶν 

φροντίζουσιν. 
2. Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον λελύσθει τάς σπονδάς, διότι εἰς χεῖρας ἦλθον. 
3. Ὅτι μέν ὀργίζεσθε, οὐ θαυμάζω. 
4. Εὐδαίμων μοι ὁ ἀνήρ φαίνεται, ὡς ἀδεῶς καίι γενναίως ἐτελεύτα 
5. Ἐπειδή ἐβούλοντο αὐτόν ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν τήν Σαλαμινίαν ναῦν. 
6. Ἐπεὶ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις. 
7. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς. 
8. Θίβρων, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο, Λάρισαν ἐπολιόρκει. 
9. Δέομαι οὖν σου παραμεῖναι ἡμῖν, ὡς ἐγώ οὐδ’ἄν ἐνός ἥδιον ἀκούσαιμι ἤ 

σοῦ. 
10.  Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον λελύσθαι τάς σπονδάς, διότι εἰς χεῖρας ἦλθον. 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις: 

 
1. Τούς στρατηγούς ἐζημίωσαν, ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν. 
2. Εὐδαίμων μοι ὁ ἀνήρ φαίνεται, ὡς ἀδεῶς καί γενναίως ἐτελεύτα. 
3. Λείπουσι τόν λόφον οἱ ἱππεῖς, ἐπεί καί ἐνταῦθα ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες. 
4. Κῦρος ἐβόα ἄγειν τό στράτευμα κατά μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι βασιλεύς 

εκεῖ εἴη. 
5. Τούς στρατηγούς ἐζημίωσαν, ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν. 
6. Μεταμέλοντο οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτι οὐ ξυνέγησαν τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
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7. Ἀγανακτῶ εἰ μή οἷός τα’ εἰμί εἰπεῖν, ἅ νοῶ. 
8. Τόν Περικλέα ἐκάκιζον, ὅτι στρατηγός ὤν οὐκ ἐπεξάγοι. 
9. Μὴ θαυμάζετε ὅτι πολλάκις ὑμᾶς συγκαλῶ. 
10. ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἔχω τὴν πόλιν, ὅτι τοιούτων 

ἀνταγωνιστῶν τυχοῦσα τοσοῦτον αὐτῶν διήνεγκεν 
 

Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις: 

 
1. δεδιότες μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας 

ἦλθον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 
2. ἐπειδὴ τῷ τε σίτῳ ἐπιλείποντι ἐπιέζοντο 
3. μή διὰ Δημοσθένην μ᾽ ἀνέλητε, ὅτι τούτῳ πολεμῶ 
4. ἔδοξε τοίνυν μοι μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπειρήκη τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν 

εὐλαβηθῆναι… 
5. οἱ μὲν ἄδικοι πιστευόμενοι, διότι φοβοῦνται ὥσπερ οἱ τύραννοι τὰς πόλεις 

μήποτε ἐλεύθεραι γενόμεναι ἐγκρατεῖς αὐτῶν γένωνται 
6. οἱ δ’ ἀνδραποδώδεις, διότι οὐδ’ αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι 
7. Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑφ’ ὑμῶν τιμώμενος, εἴπερ ἄνθρωπός εἰμι 
8. ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι 

πράγμασιν 
9. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς 

προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι 
10. ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι 
 

Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις: 
 

1. ἐπειδὴ δὲ προειλόμην φροντίζειν τῶν σῶν πραγμάτων καὶ τῆς πόλεως 
ἕνεκα τῆς ἐμαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, αἰσχυνθείην ἄν 

2. αἰσχυνθείην ἄν, εἰ περὶ μὲν τῶν ἧττον ἀναγκαίων φαινοίμην σοι 
συμβεβουλευκώς 

3. οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν 
4. τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς; 
5. τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα 

ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε· 
6. ἐλυπεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι 
7. τήν δὲ τῶν Φλειασίων πόλιν ἐπαινέσουσιν ὅτι πολλὰ καὶ ταχέως αὐτῷ 

χρήματα εἰς τὴν στρατιὰν ἔδοσαν 
8. μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν 
9. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, 

ὡς διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός 
10. τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου ὡς βαρβαρίζοι 
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ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές εναντιωματικές/παραχωρητικές προτάσεις: 

 
1. κἂν σύ μή θέλης, οἱ θεοί οὕτω βουληθήσονται 
2. Καί ἄν οἱ πολέμιοι τό ναυτικόν ἡμῶν νικήσωσι, κρατήσομεν αὐτῶν 
3. οὐδείς ἄν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, οὐδ’ εἰ πάνυ προθυμοῖτο 
4. Κἄν ἦ ταῦτα πρόδηλα, οὐδείς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους 

ἔχοντας τήν ἀλλοτρίαν. 
5. Οἱ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρός ὑμᾶς βλέπουσι, κἄν μέν ὑμᾶς ὁρῶσιν 

ἀθύμους  
6. Πίθηκος ὁ πίθηκος κἄν χρυσά ἔχῃ σανδάλια. 
7. Κἄν ἴδητ’ ἐκείνους ἄμεινον ὑμῶν νέμοντας* τάς τιμάς, καλόν τό 

μιμήσασθαι. 
8. Οὔτ’ ἀνταδικεῖν* (=ανταποδίδεις την αδικία) σε δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν 

οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ’ ἄν κακῶς πάσχῃς ὑπ’ αὐτῶν. 
9. Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς ὅμως. 
10. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἄν μὴ θέλῃς. 
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές εναντιωματικές/παραχωρητικές προτάσεις: 

 
1. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας. 
2. Εἰ και ἔχομεν χρήματα, ὅμως οὐκ εὐτυχοῦμεν. 
3. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἄν μὴ θέλῃς . 
4. ἡ δὲ τῶν λόγων πειθὼ κἂν μετρίως ῥηθῇ, δόξαν ἤνεγκε 
5. Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν 
6. δι᾽ ὃ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν 

ἀνθρώπων εἴργουσιν 
7. ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς κἂν ἐν 

δεινοῖς ὦσι 
8. κἂν μὴ κελευσθεὶς ἐπιχειρῇ τις τοῦτο ποιεῖν, φεύγω 
9. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν 

ἀθύμους 
10. καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθόν,ἐκλεγόμεθα 

 
Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές εναντιωματικές/παραχωρητικές προτάσεις: 
 
1. καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, καί ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. 
2. τὴν πόλιν αἱρήσουσιν, καί ἐὰν μὴ τὸν βασιλέα τὸν Ἀθηναίων {Κόδρον} 

ἀποκτείνωσιν 
3. νομίζουσι γάρ, κἂν τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις 

ἵπποις χρήσεσθαι 
4. εἰ ταύτην ὑποφέρω,  ου ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι. 
5. κἂν οὖν φυλάττωμεν καί σκοπῶμεν, ἧττον δύναιντ’ ἄν ἠμᾶς θηρᾶν οἱ 
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πολέμιοι. 
6. κἂν τίς τούς τάφους μή κοσμῇ, καί τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις  
7. Ἃπας λόγος μάταιος  φαίνεται, κἄν ἀπῇ τά πράγματα 
8. Οὐδ’  ἄν τίς ζώη, τρέψονται 
9. κἂν τί λέγῃς παρά ταῦτα, μάτην ἐρεῖς 
10. Οὐδ’  ἄν τις ἀδικήσας λάθῃ, ζημιοῦταί 

 
Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές εναντιωματικές/παραχωρητικές προτάσεις: 

 
1. καλῶς ἕξει τά ὑμέτερα, κἂν φίλοι γένησθε 
2. πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ' ὅμως οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν 
3. εἰ γὰρ καὶ διανοεῖταί τις ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια πράττοντες πολεμεῖν, 

οὐκ ἂν ὁμολογήσειέν γε 
4. ὰ μὲν δίκαια πάντες, ἐὰν καὶμὴ βούλωνται, μέχρι τού γ' αἰσχύνονται μὴ 

πράττειν 
5. οὐδὲν γὰρ οἷόν τε γίγνεσθαι κατὰ τρόπον τοῖς μὴ καλῶς περὶ ὅλης τῆς 

διοικήσεως βεβουλευμένοις, ἀλλ' ἂν καὶ κατορθώσωσι περί τινας τῶν 
πράξεων ἢ διὰ τύχην ἢ δι' ἀνδρὸς ἀρετήν, μικρὸν διαλιπόντες πάλιν εἰς τὰς 
αὐτὰς ἀπορίας κατέστησαν 

6. κερδαλέος κ' εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ 
θεὸς ἀντιάσειε 

7. τοῖς τεκοῦσι γὰρ οὐδ' εἰ πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν 
8. οὐδ' εἰ πάντες ἔλθοιεν Πέρσαι, πλήθει οὐχ ὑπερβαλοίμεθ' ἂν τοὺς 

πολεμίους 
9. ῦν δὲ ἴσμεν ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώμεθα, [πόλις] ἱκανῶς 

ἐπιμελήσεται 
10. ὰν δέ τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς συμβουλεύειν ὃν ἐκεῖνοι μὴ οἴονται 

δημιουργὸν εἶναι, κἂν πάνυ καλὸς ᾖ καὶ πλούσιος καὶ τῶν γενναίων, οὐδέν 
τι μᾶλλον ἀποδέχονται 

 
Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές εναντιωματικές/παραχωρητικές προτάσεις: 

 
1. χρὴ καὶ πάνυ ἐλπίζειν διὰ μάχης ἰέναι αὐτούς [Ἀθηναίους], εἰ μὴ καὶ νῦν 

ὥρμηνται 
2. ὡς, εἰ και η Ἑλλάδ' ὄνομα δυσκλεὲς φέρω, μή μοι τὸ σῶμα γ' ἐνθάδ' 

αἰσχύνην ὄφλῃ 
3. τὰ οὖν ἐκείνου ἐάν καί ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ 
4. τοῦτο μόνον δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὁ κτείνας εἴτε μή, καὶ εἰ 

μὲν ἐν δίκῃ 
5. δεινὸν γ' εἶπας, εἰ καὶ ζῇς θανών 
6. ἂν καί σεισμός γένηται, τέρας νενόμισται 
7. Σωκράτης οὐκ ἔπινε, ἂν καί μὴ διψῴη. 
8. Ἡ  μὲν φύσις, κἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται.  
9. Πάντων ἀθλιώτατος γίγνομαι, κἂν φυγὰς ἀδίκως καταστήσωμαι. 
10. κἂν λέγητε, εγώ πράττω  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις: 

 
1. ὁ δὲ θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε ἀμφότεροι μὲν τροπαῖον ὡς νενικηκότες 

ἐστή- 
σαντο 

2. Ἐνταῦθα ἐπιπίπτει χεών ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καίι τά ὅπλα καίτούς 
ἀνθρώπους. 

3. Οἱ θεοί οὕτως ἐσήμηναν, ὥστε καί ἰδιώτην ἄν γνῶναι. 
4. Τίς οὕτω δεινός λέγειν, ὥστε σέ πεῖσαι; 
5. Ξενοφῶν καίι Χειρίσοφος διεπράξαντο, ὥστε λαβεῖν τούς νεκρούς. 
6. Ἐνετύγχανον τάφροις ὕδατος πλήρεσιν, ὡς μή δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ 

γεφυρῶν. 
7. Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον. 
8. Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, ὥστε ού δύνασαι λογίσασθαι 
9. Εἰ και ἔχομεν χρήματα, ὅμως οὐκ εὐτυχοῦμεν. 
10. Πᾶν ποιοῦσι ὥστε μή διδόναι δίκην  
 

Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις: 

 
1. οὕτως ᾠκοῦμεν δημοκρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους 

ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι 
2. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράζειν 

οὔτε ἄνευ ἀργυρίου ἐῶσι λαμβάνειν 
3. αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε 

ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων 
4. ὁρῶ γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα οὕτω 

πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύονται 
5. ἡ νόσος ἐνταῦθα δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς Ἀθηναίους, φθείρουσα τὴν 

στρατιάν, ὥστε καὶ τοὺς προτέρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν Ἀθηναίων 
ἀπὸ τῆς ξὺν Ἅγνωνι στρατιᾶς 

6. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι [οὔτε Νικόμαχος] οὐδὲ τῶν αἰτησομένων οὐδεὶς 
τοσαῦτα ἀγαθὰ πεποίηκε τὴν πόλιν, ὅσα οὗτος ἠδίκηκεν, ὥστε πολὺ 
μᾶλλον ὑμῖν προσήκει τιμωρεῖσθαι ἢ τούτοις βοηθεῖν. 

7. ὑμεῖς τὴν παρρησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεῖν εἶναι 
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς 
μεταδεδώκατε 

8. καὶ οὕτως ἐστὶν ἀνόητος καὶ παντάπασιν ὑμῶν καταπεφρονηκὼς ὥστε τὸ 
κάλλιστον τῶν ἔργων πρὸς τὸ αἴσχιστον συμβαλεῖν ἠξίωσε 

9. οὕτω γάρ ἐστι δεινὸν τὸ γεγενημένον ἀδίκημα, ὥστε μήτε κατηγορίαν 
ἐνδέχεσθαι εὑρεῖν ἀξίαν  

10. ὁ δὲ θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε ἀμφότεροι δὲ ὡς ἡττημένοι ὑποσπόνδους 
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ἀπελάμβανον 
 

Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις: 

 
1. ἔδωκε δ᾽ αὐτῷ καὶ τῶν ἡβώντων μαστιγοφόρους, ὥστε πολλὴν μὲν αἰδῶ, 

πολλὴν δὲ πειθὼ ἐκεῖ συμπαρεῖναι. 
2. ὁ δὲ θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε τοὺς δὲ ἱσταμένους οὐδέτεροι ἐκώλυον 
3. φλυαρίας ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι 

ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν 
4. ὁ δὲ θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε νεκροὺς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενικηκότες 

ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν 
5. Οἱ δέ ἔφασαν ἀποδώσειν, ἐφ’ ὧ μή καίειν τάς οἰκίας. 
6. Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ 

δύνασθαι Ἐργοκλῆς δοῦναι δίκην τῷ ὑμετέρῳ πλήθει 
7. τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος εἴργασται, ὥστε μήτ’ ἂν ψευδόμενον δεινότερα 

τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι 
8. καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται, ὥστε μήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν 

ἅπαντα δύνασθαι 
9. οἱ μὲν ἄνδρας ἀγαθοὺς αὑτοὺς παρασχόντες καὶ μεγάλην τὴν πόλιν ποιοῦντες 

ἐν τῷ πολέμῳ τεθνᾶσιν, ὥστε τῆς ἐρημίας τῆς ἡμετέρας αἴτιαι γεγόνασιν 
10. εἰ δ’ ἔστιν αἴσθησις ἐν Ἅιδου καὶ ἐπιμέλεια παρὰ τοῦ δαιμονίου, ὥσπερ 

ὑπολαμβάνομεν, εἰκὸς τοὺς ταῖς τιμαῖς τῶν θεῶν καταλυομέναις 
βοηθήσαντας πλείστης κηδεμονίας ὑπὸ τοῦ δαιμονίου τυγχάνειν 

 
Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις: 

 
1. σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ 

πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον 
2. πάντες πεύσονται, ὥστε τούτῳ παραδείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ 

πολῖται. 
3. ὥστε ἅμα ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας ἔξω Σπάρτης εἶναι, θρασέως οὐδὲν τῶν 

δικαίων ἐποίουν τοῖς κατεληλυθόσιν. 
4. Θριᾶσι δ᾽ αὐτῷ ἡμέρα ἐπεγένετο, καὶ οὐδὲν ἐντεῦθεν ἐποίησεν ὥστε λαθεῖν 
5.  ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν 

σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. 
6.  διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ 

περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσθαι· 
7.  βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι’ εὐνοίας ᾧ δέδωκε 

σῴζειν· 
8.  τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν 

ἄσκησιν αὐτῆς 
9. παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια 
10. Πᾶν πράττουσι ὥστε μή τιμωρεῖσθαι 
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Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις: 

 
1. οἰκοδομήματα τοιοῦτον καὶ τοσοῦτον κατέλιπον ἐκεῖνοι ὥστε μηδενὶ τῶν 

ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι 
2. σῖτόν γε μὴν ἔταξε τοσοῦτον ἔχοντα συμβολεύειν τὸν εἴρενα ὡς ὑπὸ 

πλησμονῆς μὲν μήποτε βαρύνεσθαι 
3. ὑπὸ τουτουῒ τοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ οὕτω διετέθην ὥστε μοι δόξαι μὴ 

βιωτὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω 
4. οὕτω φιλονεικοῦσιν ὥστε οὐ πρότερον παύονται 
5. αἰσθάνομαι δὲ καὶ τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε 

ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων 
6. εὐθὺς μὲν γὰρ ἡ Ἀριάδνη ἀκούσασα τοιοῦτόν τι ἐποίησεν ὡς πᾶς ἂν ἔγνω 

ὅτι ἀσμένη ἤκουσε 
7. κατεφαίνετο πάντα αὐτόθεν� ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν αὐτὸν ὁρμώμενος ὁ 

Κλέων τῷ στρατῷ | 
8. εἰς τοσαύτην ἀμιξίαν ἐληλύθασιν, ὥσθ' οἱ μὲν κεκτημένοι τὰς οὐσίας ἥδιον 

ἂν εἰς τὴν θάλατταν τὰ σφέτερ' αὐτῶν ἐκβάλοιεν 
9. τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ πλῆθος ἦγεν, ὥστε καὶ τά ἔθνη τὰ 

μετ' αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ ἄν ἔργον εἴη καταλέξαι 
10. τις χρῷτο τῷ ἀργυρίῳ ὥστε πριάμενος οἷον ἑταίραν διὰ ταύτην κάκιον μὲν 

τὸ σῶμα ἔχοι 
 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
Α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις: 

 
1. οὕτω ζῶσιν, ὥσπερ ἄν οὐδέ δοῦλος ἐβούλετο ζῆν 
2. ἀνεπαύοντο ὅπου ἕκαστος ἐτύγχανεν. 
3. Ἀνεπαύοντο ὅπου ἕκαστος ἐτύγχανεν. 
4. Οἱ ἡγεμόνες τούς Ἕλληνας ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τά ἐπιτήδεια. 
5. Οἱ βάρβαροι ἔφευγον ᾗ ἕκαστος ἠδύνατο. 
6. Θαυμαστόν ποεῖς, ὅς ἡμῖν οὐδέν δίδως.     
7. Πορεύονται γάρ αἱ ἀγέλαι, ὅπου ἄν αὐτάς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς. 
8. Τίς οὕτω μαίνεται, ὅστις οὐ βούλεται φίλος σοι εἶναι;    
9. Ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τούς ἀδικοῦντας.             
10. Πρεσβείαν πέμψατε, ἥτις ταῦτα ἐρεῖ.      
 

 Β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις: 

 
1. Οὐδείς οὕτως ἀνόητός ἐστιν, ὅστις πόλεμος πρό εἰρήνης αἱρεῖται.  
2. Τήν μητέραν ἐμακάριζον, οἵων τέκνων ἔτυχον. 
3. Ἐφάνη κονιορτός, ὥσπερ νεφέλη λευκή. 
4. Ἡγήσαντο ταῦτα οὕτω πεπρᾶχθε, ὥσπερ ἄν πραχθῇ. 
5. Ὅσῳ ἡ τῆς πόλεως δύναμις ἐλάττω γέγονε, τοσούτῳ ἡ τούτων ηὔξηται. 
6. Σίτῳ τοσούτῳ ἐχρῆτο Σωκράτης, ὅσον ἡδέως ἤσθιε. 
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7. Οὕτω ζῶσιν, ὥσπερ ἄν οὐδέ δοῦλος ἐβούλετο ζῆν. 
8. Τά τε ἄλλα διηγεῖτο ὡς ἔχοι καί ὅτι ἡ πόλις ἐπιστέλλοι αὐτῳ βοηθεῖν ὡς 

τάχιστα τῃ πατρίδι. 
9. εὔχομαι τούς θεούς ἐμέ ἄξιόν τοῦ Λεωκράτους ἀδικημάτων κατήγορον 

ποιῆσαι, ὃ καί τῇ πόλει συμφέρει καί πᾶσιν ὑμῖν. 
10. Ἐγώ τοιοῦτος εἰμί, οἷος πείθεσθαι μηδενί ἄλλῳ ἤ τῳ λόγω. 
 

 Γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις: 

 
1. Ἀγνοῶ ὅπου ἐσμέν. 
2. Οὗ ἄν τις ἑαυτόν τάξη, ἐνταῦθα δεῖ μένοντα κινδυνεύειν. 
3. Τά ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον* ὁπόθεν λαμβάνοιεν. 
4. Σοι δ’ ἴξεται* ὄνειδος (=θα ντροπιαστείς), ὅστις οὐκ ἤμυνας. 
5. Ὡς δέ καί τῃ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῳ ταῦτα καί τῃ τρίτῃ, ἐκάλεσε τούς 

παῖδας. 
6. Ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῳ κατέλιπεν ὁ πατήρ. 
7. Οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεούς οὔτε ἀνθρώπους οἵτινες προύδοτε ἡμᾶς. 
8. Ὁπότε τις λέγει περί ἀρετῆσ, οἱ  παῖδες ἤκουον.. 
9. Τῶν κατηγόρων θαυμάζω οἵ ἀμελοῦντες τῶν οἰκείων ἐπιμελοῦνται τῶν 

ἀλλοτρίων. 
10. Ὅπου ἄνδρες θεούς μέν σέβοιεν, πολεμικά δέ ἀσκοῖεν, πῶς οὐκ εἰκός 

ἐνταῦθα πάντα μεστά ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι; 
 

 Δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις: 

 
1. Τό στράτευμα σίτον ἐπορίζετο, ἧ* (=όσο) ἐδύνατο. 
2. Ὅσῳ ἐτοιμότατ’* (=πιο φανερά) αὐτῳ δοκοῦμεν χρῆσθαι, τοσούτῳ μᾶλλον 

ἀπιστοῦσι πάντες αὐτῳ. 
3. Ὁποι ἄττα * (=κάποια) γάρ ἄν τἀτηδεύματα* (=ασχολίες) τῶν ἀνθρώπων 

ἦ, τοιοῦτον ἀνάγκη* καί τό φρόνημα ἔχειν. 
4. Ὁρμῳντο* γ’ ἄν (=θα έσπευδαν) θᾶττον ὅποι δέοι. 
5. Ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω και ποιεῖτε. 
6. Χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροι εἰσί. 
7. Ὅσῳ δέ ἡ τῆς πόλεως δύναμις ἐλάττω γέγονε, τοσούτῳ ἡ τούτων. 
8. Σίτῳ τοσούτῳ ἐχρῆτο Σωκράτης, ὅσον ἡδέως ἤσθιε. 
9. Ἐφάνη κονιορτός, ὥσπερ νεφέλη λευκή ηὔξηται. 
10. Ὁσάκις κεχορήγηκε, πᾶσι τοῖς χοροῖς νενίκηκε. 

 
Ε. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση στις παρακάτω δευτερεύουσες 
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις: 

 
1. Αὐτοί δέμεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε       
2. Ἐπαινῶ σε ἐφ’ οἷς λέγεις. 
3. Τοιοῦτος ὁ Στάσιππος ἦν, οἷος μή βούλεσθαι πολλούς ἀποκτείνειν. 
4. Ὅσῳ δέ ἡ τῆς πόλεως δύναμις ἐλάττων γέγονε, τοσούτῳ ἡ τούτων 
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ηὕξηται. 
5. Ἐπορεύετο σύν ἧ εἶχε δυνάμει. 
6. Θαυμάζω τῶν κατηγόρων, οἳ ἐπιμελοῦνται τῶν ἀλλοτρίων. 
7. Ἀνεπαύοντο ὅποι ἕκαστος ἐτύγχανον. 
8. Παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσίν, οἵ με θεραπεύσουσιν. 
9. Οἱ κύνες ὑλακτοῦσιν ὃν ἂν μὴ γιγνώσκωσιν 
10. Ἐγὼ ὀκνοίην ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν Κῦρος δοίη 

 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 
Α. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων: 

 
1. Εἰ τίς δυσπολέμητον οἲεται τόν Φίλιππον, λογισθάσθω τοῦτο 
2. Εἰ δέ τίς ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω 
3. Φαίη ἄν ἡ θανοῦσα, εἰ φωνήν λάβοι 
4. Ἢν πόλεμον αἰρῆσθε, μηκέτι ἣκετε δεῦρο ἄνευ ὅπλων. 
5. Ἃπας λόγος, ἄν ἀπῇ τά πράγματα, μάταιον τί φαίνεται καί κενόν 
6. Εἰ μέν ἦν καλός, ἐφοβούμην ἄν σφόδρα λέγειν 
7. Οὐκ ἄν τίς ζώη, εἰ μή τρέφοιτο 
8. Εἰ μέν ὀμώμοκε Λεωκράτης, φανερῶς ἐπιώρκησαν 
9. Ἐάν οὖν κατά μέρος μερισθέντες φυλάττωμεν καί σκοπῶμεν, ἧττον 

δύναιντ’ ἄν ἠμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι. 
10. Ἐάν τίς τῶν γονέων τελευτησάντων τούς τάφους μή κοσμῇ, καί τοῦτο 

ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις 
 

Β. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων: 
 

1. εἰ Ἀγησίλαος τούς νέους σπουδαίους γυμναζομένους ἴδοι, ἐπήνεσαν ἄν 
2. εἰ ἐκέλευον ξυμπλεῖν, ἐλύοντο ἄν αἱ σπονδαί 
3. εἰ ὧδε στρατευσόμεθα, οὐ δυνησόμεθα μάχεσθαι 
4. εἰ τίς τούς Ἀθηναίους φαίη πεφυκέναι ἐπί τῷ μήτε αὐτούς ἔχειν ἡσυχίαν 

μήτε τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ἄν εἲποι. 
5. εἰ ἀλλιῶς γιγνώσκεις, δίδασκε 
6. εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς δ’ ὅμως 
7. εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἄν ἀπωλόμεθα 
8. εἰ ποτέ πάλιν ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπό βαρβάρων, τίσι ἄν μᾶλλον 

πιστεύσαιτε ἢ Λακεδαιμονίοις; 
9. ἐάν τί λέγῃς παρά ταῦτα, μάτην ἐρεῖς 
10. πάντες κακοί ἔσονται, ἤν δε ὑμεῖς αὐτοί παρασκευαζόμενοι φανεροί ἦτε …  

 
Γ. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων: 

 
1. Καί ἐάν ταῦτα ποιῆτε, δίκαια πεπονθώς ἐγώ ἔσομαι. 
2. Καί έάν μέν φαίνηται δίκαιον, πειρώμεθα (ἐξιέναι), εί δέ μή, ἐῶμεν. 
3. Εἰ βούλει, μένε. 
4. Πάντων ἀθλιώτατος ἄν γενοίμην, εἰ φυγάς ἀδίκως καταστήσομαι. 
5. Οὐκ ἄν ἐγώ ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε. 
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6. Ἐαν ἐμε ἀποκτείνητε, βλάψετε ὑμᾶς αὐτους. 
7. Ἤν σεισμός γένηται, τέρας νενόμισται. 
8. Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον. 
9. Σωκράτης οὐκ ἔπινεν, εἰ μή διψῴη. 
10. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα. 

 
Δ. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί στα 
υπόλοιπα είδη: 

 
1. Εἴ τινα λάβοιεν τῶν ἐχθρῶν, ἀπέκεινον. 
2. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας 
3. Εἰ μη εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν. 
4. Ἂν μὴ πιστεύητε,  πέμψατε πρέσβεις Ἀθήναζε.  
5. Ἄν τι συμβῇ τοιοῦτον,  μέμνημαι τοῦ πατρός 
6. Φαίη ἂν ἡ θανοῦσα, εἰ φωνὴν λάβοι 
7. Ἡ  μὲν φύσις, ἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται.  
8. Εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. 
9. Πάντων ἀθλιώτατος ἂν γενοίμην, εἰ φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι. 
10. Σωκράτης οὐκ ἔπινε, εἰ μὴ διψῴη. 
 
 

Ε. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί στα 
υπόλοιπα είδη: 

 
1. Ἂν μή τι κατὰ γνώμην ἐκβῇ, ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε 
2. Εἰ Ἀγησίλαος τοὺς νέους σπουδαίους γυμναζόμενους ἴδοι, ἐπῄνεσεν ἄν.  
3. εἰ μὴ δρόμῳ μόλις ἐξεφύγομεν εἰς Δελφούς, ἐκινδυνεύσαμεν  
4. ἂν ἀπολέσθαι. ἂν μὴ τοὺς ἀκούοντας συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι 
5. εἰ μὲν εἰς χρημάτων δαπάνην ἐτάχθην κοσμῆσαι τὸν τάφον, τοσούτῳ 

μᾶλλον ἂν προσήκοντ´ ἔδοξα πεποιηκέναι 
6. εἰ μὲν τοὺς σωθῆναι τὴν πόλιν βουλομένους παρελθεῖν ἔδει, πάντες ἂν 

ὑμεῖς ἐπὶ τὸ βῆμ’ ἐβαδίζετε 
7. οὐδὲ ζῆν ἠξίουν, εἰ μὴ μετ' ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν 
8. ἢν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς 

ὀλιγαρχίας συμφερούσας 
9. ἄν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία 
10. Μάλιστα δ’ ἄν τις συνίδοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς  
 
 

ΣΤ. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί 
στα υπόλοιπα είδη: 

 
1. Ὑπό ὑμῶν, ἐάν θεός θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται. 
2. Εἰ δε ἐλάμβανον αὐτόν, σώφρον’ ἄν ἐμαυτόν ἡγούμην. 
3. Ἐάν τις λίπῃ την τάξιν δειλίας ἕνεκα, περί τούτου οἱ στρατιῶται δικάζουσι. 
4. Ἆρ’οὖν ἐξαρκέσειεν ὑμῖν, εἰ την τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν; 
5. Εἰ γαρ μετά την μάχην ἡσυχίαν ἦγον, οὔτ’ἄν οὗτος ἔσχεν ταύτην 
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ποιήσασθαι την ἐρώτησιν. 
6. Και μην εἰ τις ὑμῶν ταῦτα μεν οὕτως ἔχειν ἡγεῖται, οὐκ ὀρθῶς οἴεται. 
7. Εἰ οὖν ταῦτ’ἐρεῖ, ψεύσεται και ῥᾳδίως ἐλεγχθήσεται. 
8. Εἰ δε τις ἀντείποι, εὐθύς ἐκ τρόπου τινός ἐπιτηδείου ἐτεθνήκει. 
9. Ἐάν μεν τις μη ἔχῃ ἀποδεῖξαι ἑαυτόν ὄντα ἀθῶον, τιμωρεῖσθε αὐτόν. 
10. Ἐάν τοίνυν τους ἀγνώτας κολάζητε, οὐδείς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων. 
 

Ζ. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί στα 
υπόλοιπα είδη: 

 
1. Οὐκ ἄν ἐκράτει τῶν νήσων, εἰ μη τι και ναυτικόν εἶχεν. 
2. Και τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εἰ τινές που διασταῖεν, προς τούτους ἤδη 

ἐχὠρουν. 
3. Εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ’ εἰρήνης ποιήσουσι. 
4. Ἄν δε ποτε σοι συμβῆ κινδυνεύειν, ζήτει την ἐκ τοῦ πολέμου σωτηρίαν. 
5. Ἤν γαρ ἐλεγχθῶ νῦν ταῦτα πράττων, δικαίως ἄν ἀποθνήσκοιμι. 
6. Εἰ ἐδόκει τις τῶν βουλευτῶν ἀδικεῖν, διεψηφίζετο ἡ βουλή περί αὐτοῦ. 
7. Ἐχρῶντο δε ταῖς ναυσί, εἰ δέοι στρατηγόν μεταπέμψασθαι κριθησόμενον. 
8. Οὐδέ γαρ ζώη γ’ἄν τις, εἰ μη τρέφοιτο. 
9. Εἰ μεν αὐτός ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἄν ἐδόκει πονηρός εἶναι. 
10. Λύσανδρος δε εἰ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τας Ἀθήνας. 

 
 

Η. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί στα 
υπόλοιπα είδη: 

 
1. εἰ παραναγνοίη τὰς συνθήκας εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ 

βασιλέα 
2. ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃς, καθιοῦμέν σε 
3. Και πάνυ ἄν πολλά χρήματα λαμβάνοιμι, εἰ βουλοίμην χρῆσθαι τῆ τέχνῃ. 
4. Και σιωπῶ και παραχωρῶ εἰ τις ἀναβαίνειν βούλεται. 
5. Ἐάν μεν γαρ κολάζητε τους ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑμῖν οἱ νόμοι καλοί και 

κύριοι. 
6. Εἰ δε τις αὔτ’ἀκριβῶς ἐξετάσειε, ψεῦδος ἄν φανείη. 
7. Ἐάν ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαι σοι δέκα τάλαντα. 
8. Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε την γνώμην, οὐδέν ἄν ἔπραξεν. 
9. Εἰ δε τοῖς λόγοις πέποισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην την Ἑλλάδα καλῶσ διῳκεῖτε. 
10. Ἐάν ἀκούσητέ μου, ἐγώ ὑμῖν αὐτίκα μάλα ἐπιδείξω. 

 
Θ. Να αναγνωριστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να μετατραπεί στα 
υπόλοιπα είδη: 

 
1. Εἰ νοῦν ἔχοιμεν, άλλήλοις ἄν εἰς τας ἐκκλησίαςάργύριον παρέχοιμεν. 
2. Ἤν μεν οὖν ἐνταῦθα καταλίπω τον λόγον, δόξω την πόλιν ἐλαττοῦν. 
3. Ἀλλ’εἰ τις σκέψαιτο τας τῶν Ἑλλήνων συμφοράς, οὐδέν ἄν μέρος οὖσαι 

φανεῖεν τῶν διά Θηβαίους ἡμῖν γεγενημένων. 
4. Εἰ δ’ἀπιστεῖς, ἐρώτησον αὐτούς.  
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5. Τοῖς δε ἐμοῖς οἰκείοις φανερός ὁ ὄλεθρος, εἰ μη τις ἐρεῖ Ἀθηναίοις τα 
γενόμενα.  

6. Ὡσθ’εἰ συγχωρήσαιμι τῶ κατηγόρῳ, πολύ ἄν δικαιότερον ἐπιεικής εἶναι 
δοκοίην. 

7. Εἰ τις λέγειν ἐπιχειρήσειεν, οὔτ’ἄν διελθεῖν ἀκριβῶς δύναιτο. 
8. Ἢν ὑμεῖς τὰ δέοντα ποιεῖν βούλησθε, ἔστιν ἔτι πάντα ταῦτα 

ἐπανορθώσασθαι. 
9. Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶ θεοί. 
10. Ἥγετο γάρ ἅπαν ποιήσειν, εἰ τις χρήματα αὐτῶ διδοίη. 
 

 
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 
Α. Να βρείτε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους 
 

1. καὶ γνοὺς ὅτι ἀναγκασθήσεται ἢ ταὐτὰ λέγειν ἢ τἀναντία εἰπὼν ψευδὴς 
φανήσεσθαι, παρῄνει τοῖς Ἀθηναίοις 

2. δυστυχήσαντες δὲ τὸ ἴσον ὑμῖν ἕξουσιν 
3. πράξαντες μὲν ὧν ἐφίενται τύραννοι τῆς πόλεως ἔσονται 
4. ὀκνήσουσι καὶ πολλὴν ἡσυχίαν ἄξουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἐφεδρεύουσαν τὴν 

δύναμιν τὴν ἡμετέραν 
5. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁπότερον ἂν ποιήσωσι, τό γ᾽ ἡμέτερον καλῶς ἕξει 
6. οὐχ οἴονται χρῆναι μαχομένους ἡμᾶς ἀποθνήσκειν, ὅταν οἱ πολέμιοι 

προστάττωσί τι παρὰ τὸ δίκαιον καὶ τῆς χώρας ἀποτέμνωνται καὶ τοὺς 
οἰκέτας ἐλευθερῶσι; 

7. καίτοι καὶ εἰ τούτων ἦν πονηρότατος, κατὰ τοὺς νόμους ἔδει παρ᾽ ἐμοῦ 
δίκην λαμβάνειν 

8. οὐδὲ γὰρ ἐπειδὰν ἀδικηθῇ τις, ποιεῖσθε τὴν τιμωρίαν 
9. ὅταν μὲν ὑπὲρ τῶν ἰδίων βουλεύησθε, ζητεῖτε συμβούλους τοὺς ἄμεινον 

φρονοῦντας ὑμῶν αὐτῶν 
10. ὅταν δ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐκκλησιάζητε, τοῖς μὲν τοιούτοις ἀπιστεῖτε καὶ 

φθονεῖτε 
 

Β. Να βρείτε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους 
 

1. τοσοῦτον χρόνον σπουδάζεθ᾽ ὅσον ἂν κάθησθ᾽ ἀκούοντες 
2. ἐπειδὰν δὲ ταῦτα λύσητε, τηνικαῦτα τὸν γράψονθ᾽ ἃ πάντες ἴσθ᾽ ὅτι 

συμφέρει ζητεῖτε. 
3. δυσκόλου δ᾽ ὄντος φύσει καὶ χαλεποῦ τοῦ βουλεύεσθαι, ἔτι πολλῷ 

χαλεπώτερον ὑμεῖς αὐτὸ πεποιήκατε  
4. τί συμβήσεται καταψηφισαμένοις ὑμῖν τοῦ νόμου; 
5. ὀμόσας δὲ ταῦτα ἔδωκεν τῷ υἱεῖ τῷ ἐκείνου τὴν θυγατέρα 
6. ἐντεῦθεν γὰρ ἰσχύσετε, ὅταν εὐνομῆσθε 
7. ἀγανακτῶ δὲ μάλιστα, ὦ ἄνδρες, ἐπειδὰν ἀκούσω τῶν μετὰ τούτου τινὸς 

λέγοντος 
8. ὅταν μὲν γὰρ τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς δικάζητε, τοῦτο μόνον 

ἐπανορθοῦτε 
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9. ὅταν τις ἀδικήσας μὴ λάθῃ, ζημιοῦταί 
10. ἐπειδὰν δέ τις πρὸς τοῖς τῶν πολιτῶν χρήμασιν καὶ αὐτοὺς 

ἀνδραποδισάμενος δουλώσηται, ἀντὶ τούτων τῶν αἰσχρῶν ὀνομάτων 
εὐδαίμονες καὶ μακάριοι κέκληνται 

 
Γ. Να βρείτε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους 

 
1. αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς 

ἀδικοῦντα 
2. εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε 
3. ὅταν δὲ τοὺς τοιούτους διὰ τὸν φόβον ὑπεξαιρῶνται, τίνες ἄλλοι αὐτοῖς 

καταλείπονται; 
4. δι᾽ ὃ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν 

ἀνθρώπων εἴργουσιν 
5. ἐπειδὰν τάχιστα αὐτοῖς οἱ παῖδες τὰ λεγόμενα ξυνιῶσιν, εὐθὺς μὲν ἐπ᾽ 

αὐτοῖς παιδαγωγοὺς θεράποντας ἐφιστᾶσιν 
6. αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. 
7. ὅσῳ δ’ ἂν πορρωτέρω γίγνωνται, ἐπεμβάλλοντες ἕτεροι ποταμοὶ 

ἰσχυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι 
8. πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅταν 

ἐνθυμηθῶ 
9. ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ 

ἐμαυτῷ 
10. ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν. 

 
Δ. Να βρείτε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους 
 

1. καίτοι πῶς αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν ὁρᾶτε τὰς μὲν ναῦς; 
2. ἅπαντες δ’ ἄνθρωποι νομιοῦσιν ὑμᾶς πειθομένους ὁσιωτάτους καὶ 

δικαιοτάτους εἶναι τῶν Ἑλλήνων. 
3. κἂν μὴ κελευσθεὶς ἐπιχειρῇ τις τοῦτο ποιεῖν, φεύγω 
4. ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς, 

περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν 
5. καὶ ἔμοιγε δοκεῖ τις ἄν δίκαιος λογιστὴς τῶν παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν 

ὑπηργμένων καταστάς, καίπερ οὐκ ἐχόντων πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἂν 
ἔχειν αὐτοῖς χάριν 

6. ὅς᾽ ἄν τις λάβῃ, σῴσει 
7. προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν 
8. ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν  προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω  τοῦθ’ ἡμᾶς 

σκοπεῖν 
9. μὴ θορυβεῖς, ἐφ’ οἷς ἂν λέγω 
10. ὀνήσεσθε ἀκούοντες 
 

Ε. Να βρείτε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους 
 

1. μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. 
2. ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς κἂν ἐν 
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δεινοῖς ὦσι 
3. σῴζονται εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται.   
4. τίς γὰρ ἂν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον; 
5. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον 
6. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔδοξε τήν τε ἀκρόπολιν φυλάττειν 
7. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν 

ἀθύμους 
8. εὐθὺς γὰρ τοῖς μὲν ἰδιώταις πολέμου γιγνομένου  ἔξεστιν πορεύεσθαι 
9. ἀποθανόντα δὲ πάντων μάλιστα τιμῶσι καὶ θεὸν νομίζουσι 
10. ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες μανθάνειν τι, διδάσκουσιν 

  
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 

Α. Να αναγνωρίσετε τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους στα παρακάτω 
παραδείγματα και να τους κάνετε ανεξάρτητους.                

 
1. Σωκράτης ἔφη οὐκ ἄν τοῖς ἀνθρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν , εἰ τά παρά τῶν 

πονηρῶν κεχαρισμένα ἦν τοῖς θεοῖς. 
2. Θηβαῖοι ἐνόμισαν εἰ πέμψειαν προς τον Περσῶν βασιλέα , πλεονεκτῆσαι ἄν 

τι ἐν ἐκείνῳ. 
3. Ἔγνωσαν ὅτι , εἰ δώσοιεν εὐθύνας , κινδυνεύσοιεν ἀπολέσθαι. 
4. Ἠρώτα τίσιν ἄν μᾶλλον πιστεύσαιεν ἤ Λακεδαιμονίοις , εἴ ποτε πάλιν ἔλθοι 

τῃ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπό βαρβάρων. 
5. Ἔλεγον ὅτι ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες , οἵ αὐτούς , ἐάν σπονδαί γένωνται, 

ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τά ἐπιτήδεια. 
6. Ὁ Φορμίων τήν ἐπιχείρησιν ἐφ’ἑαυτῳ ἐνόμιζεν εἶναι , ὁπόταν βούληται. 
7. Ὁ Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι , εἰ μέν βλαβερά τῃ Λακεδαίμονι πεπραχώς εἴη , 

δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι. 
8. Ἔλεγεν ὅτι ἅπας λόγος, εἰ ἀπείη τά πράγματα (=αν απουσιάζουν οι 

συνθήκες) , μάταιόν τι φαίνοιτο καί κενόν. 
9. Κῦρος ἐδήλωσεν ὅτι ἕτοιμοι εἶεν μάχεσθαι, εἴ τις ἐξέρχοιτο. 
10. Παρῃνουν τοῖς Ἀθηναίοις οἱ ἀγφιγμένοι, εἰ μή σφίσι πιστεύοιεν , 

κατασκόπους τινάς πέμψαι. 
 

Β. Να αναγνωρίσετε τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους στα παρακάτω 
παραδείγματα και να τους κάνετε ανεξάρτητους.                
 

1. Νομίσας ὡς, εἰ πλείους τῃ ὄρνιθι κριθάς παραβάλοι, δίς τέξεται* (=θα 
γεννήσει) τοῦτο πεποίηκε. 

2. δῆλον ἐστι ὅτι οὐκ ἄν προύλεγεν, εἰ μή ἐπίστευσεν ἀληθεύσειν 
3. ἠδέως ἄν ὑμῶν πυθοίμην τίν’ ἄν γνώμην περί ἐμοῦ εἴχετε, εἰ μή 

ἐτριηράρχησα 
4. Ἐλπίζω εἰ τήν προς ἐμέ ὁδόν τράποιο, σφόδρα ἄν σε τῶν καλῶν ἀγαθόν 

ἐργάτην γενέσθαι. 
5. Ἀξιοῦμεν, εἰ μέν ὁρᾶτε σωτηρίαν ἡμῖν, διδάξαι καί ὑμᾶς. 
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6. Γιγνώσκετε ὅτι οὐκ ἂν ἦτε ἐχθροὶ ἡμῶν, εἰ μὴ ἐπολεμεῖτε ἡμῖν. 
7. Σεύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε, εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. 
8. ἢν δὲ κρατήσαντες τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλήσειν ἔτι ὑμᾶς φησιν 
9. ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ 

ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται 
10. εὖ εἰδότας ὅτι τούτοις πρώτοις ἄνδρες ἀμείνους δόξετε εἶναι, ἐὰν παρὰ τῶν 

ἀδικούντων δίκην λαμβάνητε. 
 

Γ. Να αναγνωρίσετε τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους στα παρακάτω 
παραδείγματα και να τους κάνετε ανεξάρτητους.                

 
1. πᾶσιν ὑπισχνοῦνται τοῖς ἐν τῇ πόλει, δίκην, ἂν ἀδικηθῇ τις, ἔσεσθαι δι᾽ αὐτῶν 

λαβεῖν. 
2. ἀξιῶ δ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄν τι τῶν ἀληθῶν μετὰ παρρησίας λέγω, 

μηδεμίαν μοι διὰ τοῦτο παρ᾽ ὑμῶν ὀργὴν γενέσθαι. 
3. εἰ μὲν οὖν καὶ νῦν οὕτω διάκεισθε, οὐκ ἔχω τί λέγω 
4. αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς 

ἀδικοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετλιαζόντων 
5. μοι δοκεῖ συμφέρον εἶναι, ἀλλ’ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, εἴ τι δέοισθε 

παρ’ αὐτῶν 
6. εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυναίμην ἐνταῦθ’ ἄκυρον ποιεῖν τὸ 

ἐκείνων ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ 
7. εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω 

σῴζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν. 
8. ὁρῶ δ’ ἔγωγε, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πειρῶνται θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν 

τυπτομένους 
9. ἐὰν δ’ ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, ὁρῶ πάσχοντας μὲν οὐδέν, 

χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. 
10. οὐδεὶς ᾤετο, εἰ μάχη ἔσοιτο, τοὺς μὲν κρατήσαντας ἄρξειν 

 
Δ. Να αναγνωρίσετε τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους στα παρακάτω 
παραδείγματα και να τους κάνετε ανεξάρτητους.                

 
1. ἐνθυμουμαι ὅτι, ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ 

δόξει ἄδικος εἶναι 
2. ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ 

ἐμαυτῷ 
3. ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν. 
4. λέγουσιν ὅτι, εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν 
5. εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν με ἀποκτείνητε, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε 
6. ἡγήσονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν, ἐὰν ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 

τῶν ἁμαρτημάτων μάλισθ᾽ ὑμᾶς ὀργιζομένους 
7. ὁ Ἀγησίλαος προεῖπε ὅτι, εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺς Ἀργείους,  πόλεμον ἐξοίσει 

πρὸς αὐτούς. 
8. εῖπε ὅτι, εἰ μὴ ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνθου, φεύξεται 
9. εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί 

εἰσιν ἄνθρωποι· 
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10. διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν δύνηται 
 

Ε. Να αναγνωρίσετε τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους στα παρακάτω 
παραδείγματα και να τους κάνετε ανεξάρτητους.       
          

1. τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἢν δύνωνται, ἀπολέσωσιν. 
2. εὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ,εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ, ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν 

συνεληλύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν 
3. ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν 
4. εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ στρατηγοίη, λέξοιεν οἱ πολῖται 
5. εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ἦν τοῖς τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους διαφυγοῦσιν 

ἀθανάτους εἶναι τὸν λοιπὸν χρόνον, ἄξιον ἦν τοῖς ζῶσι τὸν ἅπαντα χρόνον 
πενθεῖν τοὺς τεθνεῶτας· 

6. εὖ εἰδότες ὅτι, ἐὰν δὲ μηδέτερον τούτων ποιῶσιν, ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν νόμων 
καὶ τῆς δημοκρατίας κλητεύσομεν αὐτούς 

7. ἴσμεν ἅπαντες ὅτι, εἰ δέ τις ὑμῶν λέγει,  ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς 
ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις 

8. νομίζουσιν , ἢν αὐτοὶ κατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ἕψεσθαι καὶ τοὺς 
ἄλλους 

9. εὖ εἰδὼς ὅτι,  εἰ μὲν εἰρήνη δοκεῖ μέγα ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι, ταύτης 
ἐλάχιστον τοῖς τυράννοις μέτεστιν 

10. εῖπε ὅτι , εἰ δὲ πόλεμος μέγα κακόν, τούτου πλεῖστον μέρος οἱ τύραννοι 
μετέχουσιν 
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ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ 
 

Α.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας το ρήμα 
εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση. 

 
1. Ὁ δε Λύσανδρος ἑώρα τον κίνδυνον. (λέγουσιν, ἔλεγον) 
2. Οἱ στρατιῶται ἤκουσαν τοῦ Λυσάνδρου. (λέγουσιν, ἔλεγον) 
3. Ὅρα τον κίνδυνον. (λέγουσιν, ἔλεγον) 
4. Ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς ἔπεμψεν στρατιάν. (Οὗτος ἔλεγεν…) 
5. Ἐβουλόμην ἄν και την βουλήν ὀρθῶς διοικεῖσθαι. (Οὗτος ἔφη…) 
6. Μέμφομαι τῶν ἰδιωτῶν τους ὀλίγα κατορθοῦντας. (Οὗτος ἑώρα …) 
7.  Την αὐτήν οὖν γνώμην ἔχω και περί τῶν κοινῶν. (Οὗτος οἶδε…) 
8. Ὁ σύλλογος οὐκ ἐν Θήβαις δεῖ εἶναι. ( Λυκομήδης ἔλεγεν…) 
9. Ὦ στρατιῶται, μη πιστεύητε τοῖς αὐτοῦ εἰρημένοις. (Οὖτος ἐκέλευσε…) 
10.  Τίνι τρόπῳ κηδεσταί ὑμῖν ἐγένοντο; (Οὗτος διδάξει ἡμᾶς…) 
 

Β.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας το ρήμα 
εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση. 

 
1. Ὦ στρατιῶται, ἴτε εἰς Λακεδαίμονα. (Ἐκέλευσε…) 
2. Βούλομαι τῆς τιμῆς ταύτης τυχεῖν. ( Ἴσμεν τοῦτον…) 
3. Εἶδον ὑμᾶς βουλομένους ταῦτα πράττειν.  ( Ἔλεγεν…) 
4. Εἰ νοῦν ἔχοιμεν, άλλήλοις ἄν εἰς τας ἐκκλησίας άργύριον παρέχοιμεν. ( 
Ἔλεγον…) 

5. Ταῦτ’ἔπραττον, ὅτε η μάχη ἐγένετο. ( Ἔλεγεν…) 
6. Ἤν μεν οὖν ἐνταῦθα καταλίπω τον λόγον, δόξω την πόλιν ἐλαττοῦν( 
Ἔλεγεν…) 

7. Δῆλον γαρ ἐστί ὅτι νῦν περί δόξης πολεμοῦσι. (Οὗτος ἔφη…) 
8. Τα πλοῖα κατέκαυσεν, ἴνα μη Κῦρος διαβῆ. (Οὗτος ἔφη…) 
9. Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. (Οὗτος 
διηγεῖτο ὅτι…) 

10. Εἰ δ’ἀπιστεῖς, ἐρώτησον αὐτούς. (Τοῦτον ἐκέλευσεν…) 
 

Γ.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας το ρήμα 
εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση. 

 
1. Ἐπιζητεῖται τοῦτο, πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἤ ἐν ἀτυχίαις. ( 
Οὗτος ἔφη…) 

2. Ὅ μέλλεις ποιεῖν, μη λέγε. ( Συνεβούλευεν…) 
3. Λέγουσιν ὄτι Κῦρος διά το μη θύειν κατεκαύθη. (Ἔλεγον) 
4. Δίδοτε παρρησίαν τῶν συμβουλευόντων, ἵνα καλῶς συμβουλεύσωσιν. 

(Ἐκέλευσαν) 
5. Δημοσθένης συνευούλευεν τους Αθηναίους (Ἔλεγε) 
6. Οὗτος ἄν ἔγνω τους νόμους, εἰ τούτους ἐδεδίδακτο.(Ἔφασαν) 
7. Λύσανδρος ὑπερέβη το τεῖχος, ἐπεί ὄρθρος ἦν. .(Ἔφη) 
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8. Γιγνώσκουσιν οἱ στρατιῶται ἅ εἶπαν περί τούτου; (Ἠρώτα)  
9. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα. (Λέγει / Ἔλεγε) 
10. ῥήτωρ ἐστὶν οὗτος (Λέγει / Ἔλεγε) 

 
Δ.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας το ρήμα 
εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση. 

 
1. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας. (Ἔφη) 
2. ἡμεῖς πορευόμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν (Ξενοφών 
ἔλεγε) 

3. ἐγώ, ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί (Ξενοφών ἔλεγε) 
4. ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυζικηνόν(Ἔφη) 
5. σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ 

πλούτῳ (Τοῦτον ἐκέλευσεν…) 
6. νῦν δὲ νομίζουσι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργὴν ἱκανὴν εἶναι καὶ τοὺς μηδὲν 

κακὸν εἰργασμένους ἀπολέσαι. (Ἔλεγον) 
7. νυνὶ μὲν γὰρ οὐδεὶς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρὰ τὴν ὑμετέραν γνώμην ψηφίζεσθαι 

( Οὗτος ἔφη…) 
8. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι [οὔτε Νικόμαχος] οὐδὲ τῶν αἰτησομένων οὐδεὶς τοσαῦτα 

ἀγαθὰ πεποίηκε τὴν πόλιν (Ἐκέλευσε) 
9. ἤν τε γὰρ δόξῃ τῶν πόλεων ταῖς προεχούσαις ἀπέχεσθαι τῶν ἀδικημάτων, 

ἡμεῖς τούτων τῶν ἀγαθῶν τὴν αἰτίαν ἕξομεν (Λέγει / Ἔλεγε) 
10. ἤν τ᾽ ἐπιχειρῶσιν ἀδικεῖν, ἐφ᾽ ἡμᾶς ἅπαντες οἱ δεδιότες καὶ κακῶς 

πάσχοντες καταφεύξονται (Λέγει / Ἔλεγε) 
 

Ε.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας το ρήμα 
εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση. 

 
1. οὐχ οἴονται χρῆναι μαχομένους ἡμᾶς ἀποθνήσκειν;  (Ἠρώτησε) 
2. μή με Δημοσθένει παραδῶτε (παρεκάλεσε) 
3. μή  διὰ Δημοσθένην μ᾽ ἀνέλητε. (παρεκάλεσε) 
4. οὗτοι δὲ τί ποιοῦσιν οἱ νόμοι; (Ἠρώτησε) 
5. σκοπεῖτε γὰρ ὡδί. ( Συνεβούλευεν…) 
6. εἶτα φυλάττετε καὶ μέμνησθ᾽ ἃν ὑμῖν ἐξ ἑκατέρου φανῇ (Ἐκέλευσε) 
7. ἂν μὲν τοίνυν καταψηφίσησθε, ὥσπερ ἡμεῖς κελεύομεν, οἱ μὲν ἄξιοι παρ᾽ 

ὑμῶν τὰ δίκαι᾽ ἕξουσιν (Ἔλεγον) 
8. ἡ δὲ πόλις πιστή, δικαία, πρὸς ἅπαντας ἀψευδὴς φανήσεται (Λέγει / 
Ἔλεγε) 

9. πῶς οὐκ εἰκὸς ἐμὲ τούτῳ μὴ ἐθέλειν ὅρκον δοῦναι; (Ἠρώτησε) 
10. οὕτως ἄπληστος καὶ αἰσχροκερδὴς ὁ τρόπος αὐτοῦ ἐστιν. (Ἔφη) 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ	 ΗΛΙΑΣΚΟΣ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 

	
Σελίδα	
109		

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ  
 

Α. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 
 

1. ἀλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς ἁθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια 
ἀπεχούσας ἡμῶν 

2. ἡσύχαζον, ὁρῶντες προσγεγενημένας τε ναῦς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς 
καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβεβηκότα 

3. παραινούντων δὲ τῶν ἀφιγμένων, εἰ μὴ σφίσι πιστεύουσι, κατασκόπους 
τινὰς πέμψαι 

4. Ἀκαρνᾶνες δὲ αἰσθόμενοι κατά τε γῆν πολλὴν στρατιὰν ἐσβεβληκυῖαν ἔκ τε 
θαλάσσης ναυσὶν ἅμα τοὺς πολεμίους παρεσομένους, οὔτε ξυνεβοήθουν 

5. παρά τε Φορμίωνα ἔπεμπον κελεύοντες ἀμύνειν 
6. ὑμεῖς δὲ δείξατε ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ τῶν πραγμάτων 
7. καὶ τῶν ξένων ἥκουσιν εἰσόμενοι τίνα γνώμην περὶ τούτων ἕξετε 
8. ὅσοι δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν, εἴσονται πότερον ἀδίκως τοὺς τριάκοντα 

ἐκκηρύττουσιν ἐκ τῶν πόλεων ἢ δικαίως 
9. μέγα μὲν οὗν ἡγοῦμαί μοι τεκμήριον εἶναι, ὅτι, εἴπερ ἐδύναντο οἱ κατήγοροι 

ἰδίᾳ με ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι, οὐκ ἂν τὰ τῶν τριάκοντα ἁμαρτήματα ἐμοῦ 
κατηγόρουν 

10. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι καὶ τὴν πόλιν ἡμᾶς ἄμεινον οἰκήσειν 
 

Β. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 
 

1. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι καὶ τὴν πόλιν ἡμᾶς ἄμεινον οἰκήσειν καὶ βελτίους αὐτοὺς 
ἔσεσθαι καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς πράξεις ἐπιδώσειν, ἢν παυσώμεθα τῆς ἀρχῆς 
τῆς κατὰ θάλατταν 

2. ἴδωσιν ἐφεδρεύουσαν τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν 
3. ἴδωσιν τὴν δύναμιν παρεσκευασμένην τοῖς ἀδικουμένοις βοηθεῖν 
4. ἡδέως δ᾽ ἂν αὐτῶν πυθοίμην, ὑπὲρ τίνων οἴονται χρῆναι μαχομένους ἡμᾶς 

ἀποθνήσκειν 
5. οἶδα τοίνυν ὅτι καὶ τούτῳ πολλῷ χρήσεται τῷ λόγῳ 
6. σκέψασθε παρ᾽ ἄλληλα καὶ λογίσασθε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς τί συμβήσεται 

καταψηφισαμένοις ὑμῖν τοῦ νόμου 
7. ἴστε γὰρ τοῦτον ἐν τῷ δήμῳ ὀμόσαντα  
8. ἴστε ἐπαρασάμενον αὑτῷ ἐξώλειαν 
9. ὁμολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι  παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις 
10. εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ μὲν τῶν δημοκρατουμένων σώματα 

καὶ τὴν πολιτείαν οἱ νόμοι σῴζουσι 
 

Γ. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 
 

1. οὕτω γὰρ ἄν μοι δοκεῖ ἥ τε πόλις ἄριστα διοικεῖσθαι 
2. ὅτι μὲν εἰρήνην ποιεῖσθαι δικαίαν ἄμεινόν ἐστιν ἢ πολεμεῖν, δοκεῖτέ μοι, ὦ 

Ἀθηναῖοι 
3. οὐ πάντες αἰσθάνεσθε ὅτι δὲ οἱ ῥήτορες τῷ μὲν ὀνόματι τῆς εἰρήνης 

συγχωροῦσι 
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4. ἅπαντας μὲν οὖν χρὴ νομίζειν μεγάλους εἶναι τοὺς δημοσίους ἀγῶνας 
5. οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι πάσχουσιν 
6. φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές 
7. ἔγωγε ἀνόητον πρᾶγμα καὶ νῦν ὁρῶ γιγνόμενον 
8. χαλεπὸν οὖν καὶ τοῦτο τὸ πάθημα ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι 
9. ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ πατρίδι μου οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες 
10. εὐθὺς ἐπαύσαντο πολεμοῦντες 
 

Δ. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 
 

1. ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου 
2. ἐπιμελομένους δὲ παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτήσεως 
3. ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς οὔτε ὅπως κτήσωνται φροντίζοντας οὔτε ὅπως οἱ 

ὄντες αὐτοῖς σῴζωνται 
4. συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν 
5. συμβούλευσον ἡμῖν ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι 
6. Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσει τοὺς Ἕλληνας τὰ ὅπλα 

παραδοῦναι 
7. οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ Ἑλλάδι ἃ ἂν συμβουλεύσῃς 
8. συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα 
9. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους 
10. συνελθόντες ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα σφίσιν αὐτοῖς 

ποιήσαιντο 
 

Ε. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 
 

1. καὶ γὰρ πόλεις προδεδωκὼς φαίνεται 
2. φαίνεται καὶ προξένους καὶ πολίτας ὑμετέρους ἠδικηκώς 
3. καὶ ἐκ πένητος ἐκ τῶν ὑμετέρων πλούσιος γεγενημένος φαίνεται 
4. Εἰδότες ὑμᾶς καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως βοηθεῖν εἰθισμένους, ἥκομεν  
5. ὁρῶ καὶ τοῖς εὐεργέταις μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας ὑμᾶς 
6. ἥκομεν ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς εἰρήνης οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ 

Θηβαίων γεγενημένους 
7. Οἶδα μὲν ὅτι πάντες εἰώθασι πλείω χάριν ἔχειν τοῖς ἐπαινοῦσιν 
8. προσήκει τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας 

νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα 
9. Σκέψασθε γάρ  ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων 

ἐκεῖνος 
10. ὅμως δὲ χρὴ θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ ἐνδεχόμενον 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Ἄδικος ἐστίν ὅστις τους θεούς ὑβρίζει. 
2. Οἱ δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα.  
3. Οὐ γιγνώσκω ἃ λέγεις.  
4. Ἀγαθός εστίν ὅστις τα προς τους θεούς τελεῖ. 
5. Τοῦτο ἴστε, ὅτι Κλέων ἐστί σοφός. 
6. Νομίζω προσήκειν τοῦτο ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως συμφέροντας νόμους τῇ 

πόλει θησόμεθα.  
7. Ἄδηλον ἦν εἴτε κρατήσαιεν εἴτε κρατηθειεν.  
8. καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν  
9. βούλομαι τοίνυν ἐπανελθεῖν ἐφ' ἃ τούτων ἑξῆς ἐπολιτευόμην  
10. Ἴσως εἴποιεν ἂν πολλοὶ ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο. 

 
Β. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Οἶδα δὲ ποῦ οἴχονται (=πηγαίνουν).  
2. Οὐ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε.  
3. Ἠπόρουν τί λέγοι.  
4. Ἠρώτων αὐτὸν εἰ ἀναπλεύσοιεν ἔχων ἀργύριον.  
5. Οὐκ ἀγαπᾶ εἰ μή δίκην δέδωκεν, ἀλλ ’εἰ μή καί χρυσῶ στεφάνῳ 

στεφανωθήσεται 
6. Ἐλέγετο ὑπὸ τῶν πρέσβεων ὡς ὁ Κῦρος βούλοιτο ἀπιέναι. 
7. Τοῦτο λέγω, ὡς τὸ παράπαν (=καθόλου) οὐ σέβεις θεούς. 
8. Λέγε οὖν εἰ χρὴ ἐμὲ ἀπελθεῖν ἤ μή. 
9. Οὐκ οἶδα ὅπως πράξω. 
10. Οὐκ οἶδα ὅ,τι δεῖ με λίαν ἀκριβῶς ἀπολογεῖσθαι.  

 
Γ. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἀν ἔσται παντί τῶ λαῶ. 
2. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐκάκιζον τὸν Περικλέα ὅτι στρατηγὸς ὢν οὐκ ἐπεξάγοι.  
3. Τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν φόβον 

διέλυσαν τῶν Ἑλλήνων.  
4. Ἄνδρες ἐπειδάν σφάλλωνται, ἐνδιδόασιν. 
5. Τοῦτο ἐπιστάμεθα, ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι περὶ παντὸς ἂν ποιήσαιτο. 
6. Εἰς καιρόν ἥκεις, ὅπως τῆς δίκης ἀκούσῃς. 
7. Κἄν ὦσι σώφρονες οἱ υἱεῖς, ὅμως οἱ πατέρες ἀπό τῶν πονηρῶν εἴργουσιν 

αὐτούς. 
8. Ὁ δὲ τότε μάλιστα ἕχαιρεν, ὁπότε τάχιστα τυχόντας ὧν δέοιντο 

ἀποπέμπειν. 
9. Ἀκούσας ὁ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς ᾐτιῶντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς 

μαρτυροίη.  
10. Ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ’ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ΄ 

ἐκεῖνος Ἀθηναῖος.  
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11. Ὅθεν οὖν ἠνάγκασμαι κατηγορεῖν αὐτῶν, περὶ τούτων εἰπεῖν βούλομαι. 
 

Δ. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Ἔτι δὴ μοὶ καὶ τόδε σκέψαι, εἰ ἄρα ξυνομολογήσεις. 
2. Νῦν αἵρεσίς ἐστιν ὑμῖν, πότερ’ ὑμᾶς ἐκεῖ χρὴ πολεμεῖν ἢ πάρ’ ἡμῖν 

ἐκεῖνον. 
3. Ἐβουλεύοντο πῶς ἄν τὴν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο. 
4. Ἐβουλεύοντο οἱ Πλαταιεῖς εἴτε κατακαύσωσιν αὐτοὺς εἴτε τι ἄλλο 

χρήσωνται. 
5. Τοῦτο θεωρεῖτε, εἰ τἀληθῆ λέγω.  
6. Οἱ δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα 
7. Οὐ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε.  
8. Ἐσηγγέλθη αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή. .  
9. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν (= καθόλου) οὐ νομίζει θεούς  
10. Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα.   

 
Ε. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Κῦρος ἔχων οὕς εἴρηκα ὡρμάτο ἀπό Σάρδεων. 
2. Ἐπιτιμοῦσιν τοῡτω, ὠς οὐκ ἐπαινῆ τούσδε τους ἄνδρας. 
3. Ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅ,τι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι. 
4. Τοῦτο γιγνώσκω, ὅτι τόλμῃ δικαίᾳ καὶ θεὸς συλλαμβάνει.  
5. Τοῦτο δεῖ λέγειν, ὅπως ἂν πορευοίμεθα ἀσφαλέστατα.  
6. Πάντες ἐπίστασθε ὅτι ὁ πόλεμος αἴτιος πολλῶν δεινῶν γεγένηται.  
7. Δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐκ ἂν προὔλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.  
8. Κῦρος ἤρώτα πόθεν ὁ θόρυβος ἀκούοιτο.  
9. Ἠρώτων τὸν ξένον τίς εἴη καὶ πόθεν (=από πού) ἔλθοι.  
10. Ὅθεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι τὸ ἀγαθὸν μαθητὸν ἢ ἐθιστόν.  

 
 
ΣΤ. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 
 

1. Σκέψασθε, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ 
Σόλων.  

2. Ἔτι δὴ μοὶ καὶ τόδε σκέψαι, εἰ ἄρα ξυνομολογήσεις.  
3. Τοῦτ’ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ.   
4. Ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ’ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ΄ ἐκεῖνος 

Ἀθηναῖος. 
5. Λυκοῦργον δὲ τὸν Λακεδαιμόνιον καταμεμάθηκας, ὅτι οὐδὲν ἂν διάφορον 

τῶν ἄλλων πόλεων τὴν Σπάρτην ἐποίησε 
6. Μάθετε ὡς πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, 

ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται.  
7. Τούτων Διοκλῆς ἦρχεν, ὅς ἦν φυγὰς ἐξ Ἄνδρου. 
8. Τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὅν πάλαι ζητεῖς, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε. 
9. Ἦν τις Φυλλίδας, ὅς ἐγραμμάτευε τοῖς πολεμάρχοις. 
10. Ταῦτα λέγω, ὡς ψεύδετο 
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