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ΚΕΙΜΕΝΟ 1Ο: 

 

Ἡμεῖς‖ οὔτε‖ συνήλθομεν‖ὡς‖ βασιλεῖ‖πολεμήσοντες‖ οὔτε‖ ἐπορευόμεθα‖ ἐπὶ βασιλέα,‖ ἀλλὰ‖

πολλὰς‖προφάσεις‖Κὖρος‖ηὕρισκεν,‖ὡς‖καὶ‖σὺ‖εὗ‖οἶσθα,‖ἵνα ὑμς‖τε‖ἀπαρασκεύους‖λάβοι‖

καὶ‖ἡμς‖ἐνθάδε‖ἀγάγοι.‖ἐπεὶ‖μέντοι‖ἤδη αὐτὸν‖ἑωρῶμεν‖ἐν‖δειν‖ὄντα,‖Ἠσχύνθημεν‖καὶ‖

θεοὺς‖καὶ‖ἀνθρώπους προδοὖναι‖αὐτόν,‖ἐν‖τ‖πρόσθεν‖χρόνῳ‖παρέχοντες‖ἡμς‖αὐτοὺς‖εὗ 

ποιεῖν.‖ ἐπεὶ‖ δὲ‖ Κὖρος‖ τέθνηκεν,‖ οὔτε‖ βασιλεῖ‖ ἀντιποιούμεθα‖ τς‖ ἀρχς οὔτ'‖ ἔστιν‖ ὅτου‖

ἕνεκα‖ βουλοίμεθα‖ ἅν‖ τὴν‖ βασιλέως‖ χώραν‖ κακῶς‖ ποιεῖν, οὐδ'‖ αὐτὸν‖ ἀποκτεῖναι‖ ἅν‖

ἐθέλοιμεν,‖πορευοίμεθα‖δ'‖ἅν‖οἴκαδε,‖εἴ‖τις‖ἡμς μὴ‖λυποίη·‖ἀδικοὖντα‖μέντοι‖πειρασόμεθα‖

σὺν‖ τοῖς‖ θεοῖς‖ ἀμύνασθαι·‖ ἐὰν μέντοι‖ τις‖ ἡμς‖ καὶ‖ εὗ‖ ποιῶν‖ ὑπάρχῃ,‖ καὶ‖ τούτου‖ εἴς‖ γε‖

δύναμιν‖οὐχ ἡττησόμεθα‖εὗ‖ποιοὖντες.‖ὁ‖μὲν‖οὕτως‖εἶπεν·‖ἀκούσας‖δὲ‖ὁ‖Σισσαφέρνης, 

Σαὖτα, ἔφη, ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ' ἐκείνου· μέχρι δ' ἅν ἐγὼ ἥκω αἱ 

σπονδαὶ μενόντων· ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν· ὥσθ' 

οἱ ῞Ελληνες ἐφρόντιζον· 

Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2, 3, 21-25 
 

λέξεις: ἔστιν ὅτου ἕνεκα= για κάποιο λόγο 

 

Μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2ο: 

 

Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν· καὶ γὰρ ἅν τοὺς ἄλλους λάθῃς, σεαυτ 

συνειδήσεις. Σοὺς μὲν θεοὺς φοβοὖ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ νόμοις 

πείθου. Σὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης· τέρψις γὰρ σὺν τ καλ μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου 

κάκιστον. Εὐλαβοὖ τὰς διαβολὰς, κἅν ψευδεῖς ὦσιν· οἱ γὰρ πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοὖσιν, 

πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν. Ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων· καὶ γὰρ ἅν παραυτίκα 

κρύψῃς, ὕστερον ὀφθήσει. 

Μάλιστα δ' ἅν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταὖτα μὴ πράττων ἃ τοῖς ἄλλοις ἅν πράττουσιν ἐπιτιμῴης. 

Ἐὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής. Ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταὖτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ 

μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις· ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ 

μαθεῖν καὶ διδόμενόν τι ἀγαθὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖν. Κατανάλισκε τὴν ἐν τ βίῳ σχολὴν εἰς 

τὴν τῶν λόγων φιληκοἸαν· 

Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3ο: 

 

ἐπεὶ δ'‖ἐξῆσαν‖μὲν‖οἱ Λακεδαιμόνιοι,‖συνειλεγμένοι‖δ'‖ἦσαν‖οἱ ἐναντίοι, συνελθόντες‖ἐβουλεύοντο‖

πῶς‖ἅν‖τὴν‖μάχην‖συμφορώτατα‖σφίσιν‖αὐτοῖς ποιήσαιντο.‖Σιμόλαος‖ὁ Κορίνθιος‖ἔλεξεν·‖Ἀλλ'‖ἐμοὶ 

δοκεῖ, ἔφη,‖ ὦ ἄνδρες σύμμαχοι,‖ ὅμοιον‖ εἶναι‖ τὸ τῶν‖ Λακεδαιμονίων‖ πργμα‖ οἷόνπερ‖ τὸ τῶν‖

ποταμῶν. οἵ τε‖ γὰρ‖ ποταμοὶ πρὸς‖ μὲν‖ ταῖς‖ πηγαῖς‖ οὐ μεγάλοι‖ εἰσὶν‖ ἀλλ'‖ εὐδιάβατοι,‖ ὅσῳ δ' ἅν‖

πορρωτέρω‖γίγνωνται,‖ἐπεμβάλλοντες‖ἕτεροι‖ποταμοὶ ἰσχυρότερον‖αὐτῶν‖τὸ εὖμα‖ποιοὖσι,‖καὶ οἱ 

Λακεδαιμόνιοι‖ ὡσαύτως,‖ ἔνθεν‖ μὲν‖ ἐξέρχονται,‖ αὐτοὶ μόνοι εἰσί,‖ προϊόντες‖ δὲ καὶ 

παραλαμβάνοντες‖ τὰς‖ πόλεις‖ πλείους‖ τε‖ καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται.‖ ὁρῶ δ'‖ ἔγωγε,‖ ἔφη,‖ καὶ 

ὁπόσοι‖σφκας‖ἐξαιρεῖν‖βούλονται,‖ἐὰν‖μὲν ἐκθέοντας‖τοὺς‖σφκας‖πειρῶνται‖θηρν,‖ὑπὸ πολλῶν‖

τυπτομένους·‖ ἐὰν‖δ'‖ ἔτι ἔνδον‖ὄντων‖τὸ πὖρ προσφέρωσι,‖πάσχοντας‖μὲν‖οὐδέν,‖χειρουμένους‖δὲ 

τοὺς σφκας.‖ταὖτ'‖οὗν‖ἐνθυμούμενος‖ἡγοὖμαι‖κράτιστον‖εἶναι‖μάλιστα‖μὲν‖ἐν‖αὐτῆ,‖εἰ δὲ μή, ὅτι‖

ἐγγύτατα‖τς‖Λακεδαίμονος‖τὴν‖μάχην‖ποιεῖσθαι.‖δόξαντος‖δ'‖εὗ λέγειν αὐτοὖ ἐψηφίσαντο‖ταὖτα. 

Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Δ´, 2, 10-13 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4ο: 

 

ἐγὼ δὲ πεπειραμένος‖σαφῶς‖οἶδα,‖ὦ ιμωνίδη,‖καὶ λέγω‖σοι‖ὅτι‖οἱ τύραννοι‖τῶν μεγίστων‖ἀγαθῶν‖

ἐλάχιστα‖μετέχουσι,‖ τῶν‖ δὲ μεγίστων‖κακῶν‖πλεῖστα κέκτηνται.‖αὐτίκα‖γὰρ‖ εἰ μὲν‖ εἰρήνη‖ δοκεῖ 

μέγα‖ἀγαθὸν‖τοῖς‖ἀνθρώποις‖εἶναι, ταύτης‖ἐλάχιστον‖τοῖς‖τυράννοις‖μέτεστιν·‖εἰ δὲ πόλεμος‖μέγα‖

κακόν,‖τούτου πλεῖστον‖μέρος‖οἱ τύραννοι‖μετέχουσιν.‖εὐθὺς‖γὰρ‖τοῖς‖μὲν‖ἰδιώταις,‖ἅν‖μὴ ἡ πόλις‖

αὐτῶν‖κοινὸν‖πόλεμον‖πολεμῆ, ἔξεστιν‖ὅποι‖ἅν‖βούλωνται‖πορεύεσθαι μηδὲν‖φοβουμένους‖μή τις‖

αὐτοὺς‖ ἀποκτείνῃ,‖ οἱ δὲ τύραννοι‖ πάντες‖ πανταχῆ ὡς διὰ πολεμίας‖ πορεύονται.‖ αὐτοί τε‖ γοὖν‖

ὡπλισμένοι‖οἴονται‖ἀνάγκην‖εἶναι διάγειν‖καὶ ἄλλους‖ὁπλοφόρους‖ἀεὶ συμπεριάγεσθαι.‖ἔπειτα‖δὲ 

οἱ μὲν‖ ἰδιῶται,‖ ἐὰν καὶ στρατεύωνταί που‖ εἰς‖ πολεμίαν,‖ ἀλλ'‖ οὗν‖ ἐπειδάν‖ γε‖ ἔλθωσιν‖ οἴκαδε, 

ἀσφάλειαν‖σφίσιν‖ἡγοὖνται‖εἶναι,‖οἱ δὲ τύραννοι‖ἐπειδὰν‖εἰς‖τὴν‖ἑαυτῶν‖πόλιν ἀφίκωνται,‖τότε‖ἐν‖

πλείστοις‖πολεμίοις‖ἴσασιν‖ὄντες. 

Ξενοφῶντος, Ἱέρων 2, 6-10 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5ο: 

 

Πρὸ δὲ τοὖ ἀναβαίνειν τοὺς μάρτυρας βραχέα βούλομαι διαλεχθναι ὑμῖν. οὐ γὰρ ἀγνοεῖτε ὦ 

ἄνδρες οὔτε τὰς παρασκευὰς τῶν κρινομένων οὔτε τὰς δεήσεις τῶν ἐξαιτουμένων, ἀλλ' ἀκριβῶς 

ἐπίστασθε, ὅτι χρημάτων ἕνεκα καὶ χάριτος πολλοὶ ἐπείσθησαν τῶν μαρτύρων ἥ ἀμνημονεῖν ἥ μὴ 

ἐλθεῖν ἥ ἑτέραν πρόφασιν εὑρεῖν. ἀξιοὖτε οὗν τοὺς μάρτυρας ἀναβαίνειν καὶ μὴ ὀκνεῖν, μηδὲ περὶ 

πλείονος ποιεῖσθαι τὰς χάριτας ὑμῶν καὶ τς πόλεως, ἀλλ' ἀποδιδόναι τῆ πατρίδι τἀληθ καὶ τὰ 

δίκαια, καὶ μὴ λείπειν τὴν τάξιν ταύτην, μηδὲ μιμεῖσθαι Λεωκράτην, ἥ λαβόντας τὰ ἱερὰ κατὰ τὸν 

νόμον ἐξομόσασθαι. ἐὰν δὲ μηδέτερον τούτων ποιῶσιν, ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν νόμων καὶ τς 

δημοκρατίας κλητεύσομεν αὐτούς. 

 

λέγε‖τὰς‖μαρτυρίας. 

Λυκούργου, Κατὰ Λεωκράτους 20 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6ο: 

 

Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ τοιαὖτα ὀλοφύρεσθαι· οὐ γὰρ ἐλανθάνομεν ἡμς αὐτοὺς ἅπαξ ὄντες 

θνητοί· ὥστε τί δεῖ, ἃ πάλαι προσεδοκῶμεν πείσεσθαι, ὑπὲρ τούτων νὖν ἄχθεσθαι, ἥ λίαν οὕτω 

βαρέως φέρειν ἐπὶ ταῖς τς φύσεως συμφοραῖς, ἐπισταμένους ὅτι ὁ θάνατος κοινὸς καὶ τοῖς 

χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις; οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾶ οὔτε τοὺς ἀγαθοὺς θαυμάζει, ἀλλ' 

ἴσον ἑαυτὸν παρέχει πσιν. εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ἦν τοῖς τοὺς ἐν τ πολέμῳ κινδύνους διαφυγοὖσιν 

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

τεθνεῶτας· νὖν δὲ ἥ τε φύσις καὶ νόσων ἥττων καὶ γήρως, ὅ τε δαίμων ὁ τὴν ἡμετέραν μοῖραν 

εἰληχὼς ἀπαραίτητος. ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων 

καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῆ τύχῃ 

οὐδ' ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ' ἐκλεξάμενοι τὸν 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7ο: 

 

Ἑσπέρα μὲν γὰρ ἦν, ἧκε δ' ἀγγέλλων τις ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς Ἐλάτεια κατείληπται. καὶ μετὰ 

ταὖθ' οἱ μὲν εὐθὺς ἐξαναστάντες μεταξὺ δειπνοὖντες τούς τ' ἐκ τῶν σκηνῶν τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν 

ἐξεῖργον καὶ τὰ γέρρα ἐνεπίμπρασαν, οἱ δὲ τοὺς στρατηγοὺς μετεπέμποντο καὶ τὸν σαλπιγκτὴν 

ἐκάλουν· καὶ θορύβου πλήρης ἦν ἡ πόλις. τῆ δ' ὑστεραίᾳ, ἅμα τῆ ἡμέρᾳ, οἱ μὲν πρυτάνεις τὴν 

βουλὴν ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον, ὑμεῖς δ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπορεύεσθε, καὶ πρὶν ἐκείνην 

χρηματίσαι καὶ προβουλεὖσαι πς ὁ δμος ἄνω καθτο. καὶ μετὰ ταὖτα ὡς ἦλθεν ἡ βουλὴ καὶ 

ἀπήγγειλαν οἱ πρυτάνεις τὰ προσηγγελμέν' ἑαυτοῖς καὶ τὸν ἥκοντα παρήγαγον κἀκεῖνος εἶπεν, 

ἠρώτα μὲν ὁ κρυξ «τίς ἀγορεύειν βούλεται;» παρῄει δ' οὐδείς. πολλάκις δὲ τοὖ κήρυκος ἐρωτῶντος 

οὐδὲν μλλον ἀνίστατ' οὐδείς, ἁπάντων μὲν τῶν στρατηγῶν παρόντων, ἁπάντων δὲ τῶν ητόρων, 

καλούσης δὲ [τς κοινς] τς πατρίδος [φωνς] τὸν ἐροὖνθ' ὑπὲρ σωτηρίας· ἣν γὰρ ὁ κρυξ κατὰ 

τοὺς νόμους φωνὴν ἀφίησι, ταύτην κοινὴν τς πατρίδος δίκαιόν ἐστιν ἡγεῖσθαι. 

Δημοσθένους, Περὶ τοῦ στεφάνου 169-171 

 

Μετάφραση:  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8Ο : 

 

Περί‖δέ‖πολέμου‖καί εἰρήνης‖την‖δύναμην‖εἰδέναι‖τς‖πόλεως,‖ὁπόσην‖τε ὑπάρχει‖ἤδη‖καί‖πόσην‖

ἐνδέχεται‖ ὑπάρξαι,‖ καί‖ ποία‖ τις‖ ἥ‖ τε‖ ὑπάρχουσα ἐστιν‖ καί‖ ἥτις‖ ἐνδέχεται‖ προσγενέσθαι,‖ ἔτι‖ δε‖

πολέμους‖ πῶς‖ καί‖ τινάς πεπολέμηκεν. Οὐ‖ μόνον‖ δέ‖ τς‖ οἰκείας‖ πόλεως‖ ἀλλά‖ καί  τῶν‖ ὁμόρων‖

ταὖτα‖ ἀναγκαῖον είδέναι,‖ καί‖ προς‖ οὕς‖ ἐπίδοξον‖ πολεμεῖν,‖ ὅπως‖ προς‖ μέν‖ τούς‖ κρείττους 

εἰρηνεύηται,‖ προς‖ δέ‖ τούς‖ ἥττους‖ ἐπ’‖ αὐτοῖς‖ ᾗ‖ τό‖ πολεμεῖν.‖ Καί‖ τάς δυνάμεις,‖ πότερον‖ ὅμοιαι‖ ἤ‖

ἀνόμοιαι˙‖ἔστιν‖γάρ‖καί‖‖αύτη‖πλεονεκτεῖν‖ἤ ἐλαττοὖσθαι.‖Ἀναγκαῖον‖δέ‖καί‖πρός ταὖτα‖μή‖μόνον‖

τούς‖οἰκείους πολέμους‖τεθεωρηκέναι‖ἀλλά‖καί‖τούς‖τῶν‖ἄλλων,‖πῶς‖ἀποβαίνουσιν˙ ἀπό‖γάρ‖τῶν‖

ὁμοίων‖τά‖ὅμοια‖γίγνεσθαι‖πέφυκεν. 

Αριστοτέλους, Ρητορική 1359 D 32-1360a 11 

 

 

Λέξεις: ἐνδέχομαι:‖δέχομαι,‖επιδοκιμάζω, ἐνδέχεται‖:‖είναι‖ενδεχόμενο, είναι‖δυνατό, προσγίγνεται‖

τι‖ τινί‖ :‖ προστίθεται‖ κάτι‖ σε‖ κάτι‖ άλλο, ὅμορος:‖ γειτονικός, ἐπίδοξον‖ (εστίν)‖ :‖ είναι‖ πιθανόν,‖

ενδεχόμενο, φυλακή:‖ προφύλαξη,‖ άμυνα, φυλακτήρια:‖ φρουρές, ἐπιτήδειοι‖ τόποι:‖ στρατηγικές‖

θέσεις,‖κρίσιμα,‖επίκαιρα‖σημεία 

 

Μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9Ο: 

 

Οὐχ οὕτω δ’‖ἄν προθύμως ἐπί τόν πόλεμον ὑμς παρεκάλουν, εἰ μή τήν εἰρήνην ἑώρων ἐξ ὧν μέν 

ἐγώ λέγω καλήν καί βεβαίαν γενησομένην, ἐξ ὧν δ’‖ἔνιοί τινες συμβουλεύουσιν οὐ μόνον αἰσχράν 

ἐσομένην, ἀλλ’‖οὐδέ χρόνον οὐδένα παραμενοὖσαν. Ἤν γάρ παρακατοικισώμεθα τούς Εἵλωτας καί 

ἤν πόλιν ταύτην περιίδωμεν αὐξηθεῖσαν, τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι πάντα τόν βίον ἐν ταραχαῖς καί 

κινδύνοις διατελοὖμεν ὄντες; ὥσθ’‖ οἱ περί ἀσφαλείας διαλεγόμενοι λελήθασιν αὑτούς τήν μέν 

εἰρήνην ὀλίγας ἡμέρας ἡμῖν ποιοὖντες, τόν δέ πόλεμον εἰς ἅπαντα τόν χρόνον κατασκευάζοντες. 

Ἡδέως δ’‖ἄν αὐτῶν πυθοίμην, ὑπέρ τίνων οἴονται χρναι μαχομένους ἡμς ἀποθνήσκειν. 

Ισοκράτους, Αρχίδαμος, 87-88 

 

Λέξεις:  παρακαλῶ:‖παρακαλώ,‖παρακινώ (εδώ),‖προτρέπω,‖καλός:‖ωραίος,‖έντιμος‖(εδώ),‖βέβαιος:‖

σταθερός,‖ παρακατοικίζομαι:‖ εγκαθιστώ‖ κάποιον‖ πλησίον‖ μου,‖ περιορῶ:‖ βλέπω‖ με‖ αδιαφορία, 

περιφρονώ,‖ ανέχομαι,‖ λανθάνω:‖ διαφεύγω‖ την‖ προσοχή,‖ λανθάνω‖ ἐμαυτόν‖ ποιῶν:‖ κάνω‖ κάτι‖

χωρίς‖να‖το‖αντιλαμβάνομαι,‖πυνθάνομαί‖τινος:‖ζητώ‖να‖μάθω‖από‖κάποιον,‖πληροφορούμαι 

 

Μετάφραση: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10ο: 

 

Πρὸς τοίνυν τούτοις τηλικούτοις οὗσιν, οὐκ ἐρῶ μὲν ὡς οὐ διὰ τὴν εἰρήνην πολλὰ προείληφεν ἡμῶν 

χωρία καὶ λιμένας καὶ τοιαὖθ᾽ ἕτερα χρήσιμα πρὸς πόλεμον, ὁρῶ δ᾽ ὡς ὅταν μὲν ὑπ᾽ εὐνοίας τὰ 

πράγματα συνέχηται καὶ πσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖς μετέχουσι τῶν πολέμων, μένει τὰ συσταθέντα 

βεβαίως·‖ὅταν δ᾽ ἐξ ἐπιβουλς καὶ πλεονεξίας ἀπάτῃ καὶ βίᾳ κατέχηται, καθάπερ ὑπὸ τούτου νὖν, 

μικρὰ πρόφασις καὶ τὸ τυχὸν πταῖσμα ταχέως αὐτὰ διέσεισε καὶ κατέλυσεν. καὶ πολλάκις εὑρίσκω 

λογιζόμενος οὐ μόνον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ συμμαχικὰ τ Υιλίππῳ πρὸς ὑποψίαν ἥκοντα καὶ 

δυσμένειαν, ἀλλὰ καὶ τὰ τς ἰδίας ἀρχς οὐ συνηρμοσμένα καλῶς οὐδ᾽ οἰκείως οὐδ᾽ ὡς οἴεταί τις. 

ὅλως μὲν γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμις ἐν μὲν προσθήκης μέρει οπὴν ἔχει τινὰ καὶ χρσιν, αὐτὴ δὲ 

καθ᾽ αὑτὴν ἀσθενής ἐστι καὶ πρὸς τηλικοὖτον ὄγκον πραγμάτων εὐ καταφρόνητος. ἔτι δ᾽ αὐτὴν 

οτος τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς στρατείαις καὶ πσιν οἷς ἄν τις αὐτὸν μέγαν εἶναι νομίσειε, 

σφαλερωτέραν αὑτ πεποίηκεν. 

 

(Δημοσθ. Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν Υιλίππου 7-9) 

 

 

 

Μετάφραση: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11Ο: 

Οἱ μὲν ἐπαινοὖντες, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς προγόνους ὑμῶν λόγον εἰπεῖν μοι δοκοὖσι 

προαιρεῖσθαι κεχαρισμένον, οὐ μὴν συμφέροντά γ᾽ ἐκείνοις οὓς ἐγκωμιάζουσι ποιεῖν·‖περὶ γὰρ 

πραγμάτων ἐγχειροὖντες λέγειν ὧν οὐδ᾽ εἷς ἀξίως ἐφικέσθαι τ λόγῳ δύναιτο, αὐτοὶ μὲν τοὖ 

δοκεῖν δύνασθαι λέγειν δόξαν ἐκφέρονται, τὴν δ᾽ ἐκείνων ἀρετὴν ἐλάττω τς ὑπειλημμένης παρὰ 

τοῖς ἀκούουσιν φαίνεσθαι ποιοὖσιν. ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων μὲν ἔπαινον τὸν χρόνον ἡγοὖμαι μέγιστον, ο 

πολλοὖ γεγενημένου μείζω τῶν ὑπ᾽ ἐκείνων πραχθέντων οὐδένες ἄλλοι παραδείξασθαι 

δεδύνηνται·‖αὐτὸς δὲ πειράσομαι τὸν τρόπον εἰπεῖν ὃν ἄν μοι δοκεῖτε μάλιστα δύνασθαι 

παρασκευάσασθαι. καὶ γὰρ οὕτως ἔχει·‖εἰ μὲν ἡμεῖς ἅπαντες οἱ μέλλοντες λέγειν δεινοὶ φανείημεν 

ὄντες, οὐδὲν ἅν τὰ ὑμέτερ᾽ εὗ οἶδ᾽ ὅτι βέλτιον σχοίη·‖εἰ δὲ παρελθὼν εἷς ὁστισοὖν δύναιτο διδάξαι 

καὶ πεῖσαι, τίς παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν πορισθεῖσα χρήσιμος ἔσται τῆ πόλει, πς ὁ παρὼν 

φόβος λελύσεται. 

 
(Δημοσθ.‖Περὶ συμμοριῶν‖1-2) 

 
 

Μετάφραση: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12Ο: 

 

ἐς‖δὲ τὰς‖Ἀθήνας‖φρυκτοί τε‖ᾔροντο‖πολέμιοι‖καὶ ἔκπληξις‖ἐγένετο‖οὐδεμις‖τῶνκατὰ τὸν‖πόλεμον‖

ἐλάσσων.‖οἱ μὲν‖γὰρ‖ἐν‖τ ἄστει‖ἐς‖τὸν‖Πειραι ᾤοντο‖τοὺς πολεμίους‖ἐσπεπλευκέναι‖ἤδη,‖οἱ δ᾽ ἐν‖

τ Πειραιεῖ τήν‖ τε‖ αλαμῖνα‖ Ἡρσθαι‖ καὶ παρὰ σφς‖ ὅσον‖ οὐκ‖ ἐσπλεῖν‖ αὐτούς·‖ ὅπερ‖ ἄν,‖ εἰ 

ἐβουλήθησαν‖μὴ κατοκνσαι, ᾳδίως‖ἐγένετο,‖καὶ οὐκ‖ἅν‖ἄνεμος‖ἐκώλυσεν.‖βοηθήσαντες‖δὲ ἅμ᾽ 

ἡμέρᾳ πανδημεὶ οἱ Ἀθηναῖοι‖ ἐς‖ τὸν‖Πειραι ναὖς‖ τε‖ καθεῖλκον‖ καὶ ἐσβάντες‖ κατὰ σπουδὴν‖ καὶ 

πολλ θορύβῳ ταῖς‖ μὲν‖ ναυσὶν‖ ἐπὶ τὴν‖ αλαμῖνα‖ ἔπλεον,‖ τ πεζ δὲ φυλακὰς‖ τοὖ Πειραιῶς‖

καθίσταντο.‖ οἱ δὲ Πελοποννήσιοι‖ ὡς‖ ᾔσθοντο‖ τὴν βοήθειαν,‖ καταδραμόντες‖ τς‖ αλαμῖνος‖ τὰ 

πολλὰ καὶ ἀνθρώπους‖καὶ λείαν λαβόντες‖καὶ τὰς‖τρεῖς‖ναὖς ἐκ‖τοὖ Βουδόρου‖τοὖ φρουρίου‖κατὰ 

τάχος‖ἐπὶ τς Νισαίας‖ἀπέπλεον·‖ἔστι‖γὰρ‖ὅτι‖καὶ αἱ νες‖αὐτοὺς‖διὰ χρόνου‖καθελκυσθεῖσαι καὶ 

οὐδὲν‖στέγουσαι‖ἐφόβουν.‖ἀφικόμενοι‖δὲ ἐς‖τὰ Μέγαρα‖πάλιν‖ἐπὶ τς Κορίνθου‖ἀπεχώρησαν‖πεζῆ·‖

οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι‖ οὐκέτι‖ καταλαβόντες‖ πρὸς‖ τῆ αλαμῖνι‖ ἀπέπλευσαν‖ καὶ αὐτοί,‖ καὶ μετὰ τοὖτο‖

φυλακὴν‖ἤδη‖τοὖ Πειραιῶς μλλον‖τὸ λοιπὸν‖ἐποιοὖντο‖λιμένων‖τε‖κλῄσει‖καὶ τῆ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ. 

(Θουκ. 2. 94. 1-4) 

 

Λέξεις: φρυκτός,‖ὁ:‖πυρσός,‖πυρά,‖πολέμιος:‖(εδώ)‖που‖αναγγέλλει‖την‖εμφάνιση‖εχθρών, ἔκπληξις,‖

ἡ:‖κατάπληξη,‖φόβος,‖ὅσον‖οὐ, ὅσον‖μη:‖μόνο‖που‖δεν,‖σχεδόν,‖κατοκνέω,‖-ῶ:‖διστάζω,‖κωλύω:‖

εμποδίζω,‖βοηθέω,‖-ῶ:‖σπεύδω‖σε‖βοήθεια,‖καθέλκω:‖σέρνω‖κάτω,‖στη‖θάλασσα,‖αἰσθάνομαι:‖

καταλαβαίνω,‖αντιλαμβάνομαι,‖καταθέω:‖εισβάλλω,‖διὰ χρόνου:‖ύστερα‖από‖καιρό,‖στέγω:‖είμαι‖

στεγανός,‖κλειστός,‖τὸ λοιπόν:‖στο‖εξής,‖στο‖μέλλον,‖κλῆσις,‖ἡ:‖κλείσιμο, ἐπιμέλεια,‖ἡ:‖φροντίδα 

 

Μετάφραση: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13Ο: 

 

Διὰ ταὖτα‖τοίνυν,‖ἦν‖δ᾽ ἐγώ,‖οὔτε‖χρημάτων‖ἕνεκα‖ἐθέλουσιν‖ἄρχειν‖οἱ ἀγαθοὶ οὔτε‖τιμς·‖οὔτε‖γὰρ‖

φανερῶς‖πραττόμενοι‖τς‖ἀρχς‖ἕνεκα‖μισθὸν‖μισθωτοὶ βούλονται‖κεκλσθαι,‖οὔτε‖λάθρᾳ αὐτοὶ 

ἐκ‖τς‖ἀρχς‖λαμβάνοντες‖κλέπται.‖οὐδ᾽ αὗ τιμς‖ἕνεκα·‖οὐ γάρ‖εἰσι‖φιλότιμοι.‖δεῖ δὴ αὐτοῖς‖

ἀνάγκην‖προσεῖναι‖καὶ ζημίαν,‖εἰ μέλλουσιν‖ἐθέλειν‖ἄρχειν—ὅθεν‖κινδυνεύει‖ τὸν‖ ἑκόντα‖ἐπὶ τὸ 

ἄρχειν ἰέναι‖ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην‖περιμένειν‖αἰσχράν‖νενομίσθαι—τς‖δὲ ζημίας‖μεγίστη‖τὸ ὑπὸ 

πονηροτέρου‖ἄρχεσθαι,‖ἐὰν‖μὴ αὐτὸς‖ἐθέλῃ ἄρχειν·‖ἣν‖δείσαντές‖μοι φαίνονται‖ἄρχειν,‖ὅταν‖

ἄρχωσιν,‖οἱ ἐπιεικεῖς,‖καὶ τότε‖ἔρχονται‖ἐπὶ τὸ ἄρχειν‖οὐχ ὡς‖ἐπ᾽ ἀγαθόν‖τι‖ἰόντες‖οὐδ᾽ ὡς‖

εὐπαθήσοντες‖ἐν‖αὐτ, ἀλλ᾽ ὡς‖ἐπ᾽ ἀναγκαῖον καὶ οὐκ‖ἔχοντες‖ἑαυτῶν‖βελτίοσιν‖ἐπιτρέψαι‖οὐδὲ 

ὁμοίοις.‖ἐπεὶ κινδυνεύει‖πόλις ἀνδρῶν‖ἀγαθῶν‖εἰ γένοιτο,‖περιμάχητον‖ἅν‖εἶναι‖τὸ μὴ ἄρχειν‖

ὥσπερ‖νυνὶ τὸ ἄρχειν,‖καὶ ἐνταὖθ᾽ ἅν‖καταφανὲς‖γενέσθαι‖ὅτι‖τ ὄντι‖ἀληθινὸς‖ἄρχων‖οὐ πέφυκε‖

τὸ αὑτ συμφέρον‖σκοπεῖσθαι‖ἀλλὰ τὸ τ ἀρχομένῳ·‖ὥστε‖πς‖ἅν‖ὁ γιγνώσκων‖τὸ ὠφελεῖσθαι‖

μλλον‖ἕλοιτο‖ὑπ᾽ ἄλλου‖ἥ ἄλλον‖ὠφελῶν‖πράγματα ἔχειν. 

(Πλάτ. Πολιτεία 347b5-d8) 

 

Λέξεις: διά‖+‖αιτ.‖ αιτία,‖τοίνυν:‖λοιπόν,‖ἦν‖δ’‖ἐγώ:‖είπα‖εγώ,‖ἐθέλω:‖είμαι‖πρόθυμος‖να,‖δείχνω‖

προθυμία‖να,‖ἀρχή,‖ἡ:‖εξουσία,‖πράττομαι‖μισθόν:‖εισπράττω‖μισθό,‖αὗ:‖πάλι,‖φιλότιμος,‖-ον:‖

φιλόδοξος,‖πρόσειμι:‖υπάρχω‖επιπλέον,‖προστίθεμαι,‖ἀνάγκη,‖ἡ:‖καταναγκασμός,‖εξαναγκασμός,‖

ζημία, ἡ:‖τιμωρία,‖ὅθεν:‖από‖όπου,‖πράγμα‖από‖το‖οποίο,‖πονηρός,‖-ά,‖-όν:‖κακός,‖ἐπιεικής,‖-ές:‖

καλός,‖κατάλληλος,‖εὗ πάσχω:‖ευεργετούμαι,‖βρίσκω‖καλό,‖ἐπιτρέπω τινί‖τι:‖αναθέτω,‖

εμπιστεύομαι,‖κινδυνεύει:‖κοντεύει‖να<,‖σχεδόν<,‖περιμάχητος,‖-ον:‖περιζήτητος,‖πέφυκα‖+‖απαρ.:‖

από‖τη‖φύση‖μου‖+‖ρήμα, πράγματα:‖δυσκολίες,‖έγνοιες 

 

Μετάφραση: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14Ο: 

Σοὖ γάρ‖Υωκικοὖ συστάντος‖πολέμου‖οὐ δι'‖ ἐμέ (οὑ γάρ‖ἐγώ ἐπολιτευόμην‖πω‖τότε)‖πρῶτον‖μέν‖

ὑμεῖς‖οὕτω‖διέκεισθε‖ὥστε‖Υωκέας‖μέν‖βούλεσθαι‖σωθναι,‖καίπερ‖οὐ δίκαια‖ποιοὖντας‖ὁρῶντες,‖

Θηβαίοις‖ δ'ὀτιοὖν‖ ἄν‖ ἐφησθναι‖ παθοὖσιν,‖ οὐκ‖ ἀλόγως‖ οὐδ'‖ ἀδίκως‖ αὐτοῖς‖ ὀργιζόμενοι·‖ οἷς‖ γάρ‖

εὐτυχήκεσαν‖ ἐν‖ Λεύκτροις‖ οὐ μετρίως‖ ἐκέχρηντο·‖ ἐπειθ'‖ ἡ Πελοπόννησος‖ ἅπασα‖ διειστήκει,‖ καί 

οὔθ'‖οἱ μισοὖντες‖Λακεδαιμονίους‖οὕτως‖ἴσχυον ὥστ'‖ἀνελεῖν‖αὐτούς,‖οὔθ'‖οἱ πρότερον‖δι'‖ἐκείνων‖

ἄρχοντες‖ κύριοι‖ τῶν‖ πόλεων‖ ἦσαν,‖ ἀλλά τις‖ ἦν‖ ἄκριτος‖ καί παρά τούτοις‖ Υίλιππος‖ (οὐ γάρ‖ ἦν‖

ἀφαν)‖ τοῖς‖ παρ'‖ ἐκάστοις‖ προδόταις‖ χρήματ'‖ ἀναλίσκων‖ πάντας‖ συνέκρουε‖ καί πρός‖ αὑτούς‖

ἐτάραττεν·‖ εἶτε‖ ἐν‖ οἷς‖ ἡμάρτανον‖ ἄλλοι‖ καί κακῶς‖ ἐφρόνουν,‖ αὐτός‖ παρεσκευάζετο‖ καί κατά 

πάντων‖ἐφύετο. 

(Δημοσθ.‖περί τεφάνου‖18-19) 

 

Λέξεις: , συστάντος‖ πολέμου:‖ όταν‖ άρχισε‖ ο‖ πόλεμος, οὕτω‖ διάκειμαι:‖ έχω‖ τέτοιες‖ διαθέσεις, 

ἐφήδομαι:‖ χαίρομαι, ηυτύχησαν‖ ἐν‖ Λεύκτροις:‖ δεν‖ αξιοποίησαν σωστά‖ αυτά‖ που‖ πέτυχαν‖ στα‖

Λεύκτρα, διίσταμαι:‖ διαιρούμαι, ἀναιρῶ:‖ καταστρέφω, Ἄκριτος:‖ αυτός‖ που‖ δεν‖ κρίνεται‖ το‖

αποτέλεσμα‖του,‖δεν‖έχει‖τέλος. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15ο: 

 

Ω. Ἐξ ἀρχς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, τί ἐστι τό ὅσιον·‖ὡς ἐγώ, πρίν ἄν μάθω, ἑκών εἶναι οὐκ 

ἀποδειλιάσω. Ἀλλά μή με ἀτιμάσῃς, ἀλλά παντί τρόπῳ προσέχων τόν νοὖν ὅτι μάλιστα νὖν εἰπέ 

τήν ἀλήθειαν. Οἶσθα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καί οὐκ ἀφετέος εἶ, ὥσπερ ὁ Πρωτεύς, πρίν 

ἄν εἴπῃς. Εἰ γάρ μή Ἢδησθα σαφῶς τό τε ὅσιον καί τό ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας 

ὑπέρ ἀνδρός θητός ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκαθεῖν φόνου, ἀλλά καί τούς θεούς ἄν ἔδεισας 

παρακινδυνεύειν, μή οὐκ ὀρθῶς αὐτό ποιήσοις, καί τούς ἀνθρώπους Ἠσχύνθης. Νὖν‖δέ εὗ οἶδα‖ὅτι‖

σαφῶς‖οἴει‖εἰδέναι‖τό τε‖ὅσιον‖καί μή.‖Εἰπέ οὗν,‖ὦ βέλτιστε‖Εὐθύφρον,‖καί μή ἀποκρύψῃ ὅ,τι‖αὐτό 

ἡγεῖ. 

( Πλάτων «Ἐυθύφρων», 15d) 

 

Λέξεις: 

θής,‖ θητός=‖ εργάτης‖ γης‖ /‖ διωκαθεῖν‖ (ποιητικό απαρέμφατο‖ του διώκω)=‖ κατηγορώ / 

παρακινδυνεύω=‖ριψοκινδυνεύω,‖διατρέχω‖κίνδυνο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16Ο: 

 

Ἒτι‖ δέ‖ καί‖ τόδε‖ ἐνθυμητέον,‖ ὅτι‖ πολλοί‖ ἥδη‖ πολλά‖ καί‖ δεινά κατηγορήσαντες‖ παραχρμα‖

ἐξελέγχθησαν‖ ψευδόμενοι‖ οὕτω φανερῶς,‖ ὥστε‖ ὑμς‖ πολύ‖ ἄν‖ ἥδιον‖ δίκην‖ λαβεῖν‖ παρά‖ τῶν 

κατηγόρων‖ ἥ παρά‖ τῶν‖ κατηγορουμένων.‖ Οἱ δ΄‖ αὗ, μαρτυρήσαντες‖ τά‖ ψευδ καί‖ ἀδίκως‖

ἀνθρώπους ἀπολέσαντες,‖ ἑάλωσαν‖ παρ΄‖ ὑμῖν‖ ψευδομαρτυριῶν,‖ ἡνίκα οὐδέν‖ ἦν‖ ἒτι‖ πλέον‖ τοῖς‖

πεπονθόσι.‖Ὁπότε‖οὗν‖ἥδη‖πολλά τοιαὖτα‖γεγένηται,‖εἰκός‖ὑμς‖ἐστι‖μήπω‖τούς‖τῶν‖κατηγόρων 

λόγους‖πιστούς‖ἡγεῖσθαι. 

Ανδοκίδου Περί των μυστηρίων 7 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 17Ο: 

 

Ἐὰν‖ ᾖς‖φιλομαθής,‖ ἔσει‖ πολυμαθής.‖ Ἃ μὲν‖ ἐπίστασαι,‖ ταὖτα διαφύλαττε‖ ταῖς‖ μελέταις,‖ ἃ δὲ μὴ 

μεμάθηκας,‖ προσλάμβανε‖ ταῖς ἐπιστήμαις. ὁμοίως‖ γὰρ‖ αἰσχρὸν‖ ἀκούσαντα‖ χρήσιμον‖ λόγον‖ μὴ 

μαθεῖν καὶ διδόμενόν‖τι‖ἀγαθὸν‖παρὰ τῶν‖φίλων‖μὴ λαβεῖν. Κατανάλισκε‖τὴν‖ἐν‖τ βίῳ σχολὴν‖εἰς‖

τὴν‖ τῶν‖ λόγων‖ φιληκοΐαν. οὕτω‖ γαρ‖ τὰ τοῖς‖ ἄλλοις‖ χαλεπῶς‖ εὑρημένα‖ συμβήσεταί‖ σοι‖ ᾳδίως 

μανθάνειν. Ἡγοὖ τῶν‖ ἀκουσμάτων‖ πολλὰ πολλῶν‖ εἶναι‖ κτημάτων κρείττω. τὰ μὲν‖ γὰρ‖ ταχέως‖

ἀπολείπει,‖τὰ δὲ πάντα‖τὸν‖χρόνον παραμένει. σοφία‖γὰρ‖μόνον‖τῶν‖κτημάτων‖ἀθάνατον. 

Ισοκράτους προς Δημόνικον (§§18-19) 

 

μετάφραση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 18ο : 

 

«Καὶ νὴ Δία‖ἐὰν‖τις‖τῶν‖γονέων‖τελευτησάντων‖τοὺς‖τάφους‖μὴ κοσμῆ,‖καὶ τοὖτο 

 

ἐξετάζει‖ἡ πόλις‖ἐν‖ταῖς‖τῶν‖ἀρχόντων‖δοκιμασίαις.‖ύ‖οὗν,‖ὦ παῖ, ἐὰν 

 

σωφρονῆς,τοὺς‖μὲν‖θεοὺς‖παραιτήσει‖συγγνώμονάς‖σοι‖εἶναι,‖εἴ τὶ παρημέληκας 

 

τς‖μητρός,‖μὴ σε‖καὶ οτοι‖νομίσαντες‖ἀχάριστον‖εἶναι‖οὐκ‖ἐθελήσωσιν‖εὗ 

 

ποιεῖν,‖τοὺς‖δὲ ἀνθρώπους‖φυλάξει,‖μὴ σε‖αἰσθόμενοι‖τῶν‖γονέων‖ἀμελοὖντα 

 

πάντες‖ἀτιμάσωσι,‖εἶτα‖ἐν‖ἐρημίᾳ φίλων‖ἀναφανῆς.‖Εἰ γὰρ‖σε‖ὑπολάβοιεν‖πρὸς 

 

τοὺς‖γονέας‖ἀχάριστον‖εἶναι,‖οὐδεὶς‖ἅν‖νομίσειεν‖εὗ σε‖ποιήσας‖χάριν 

 

ἀπολήψεσθαι.» 

Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, II, 2, 13 - 14 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19Ο: 

 

«Οἶμαι‖τοίνυν‖ἅπαντας‖ἄν‖ὁμολογήσειν‖ὑμς‖τάδε‖δεῖν‖ὑπάρξαι‖τ 

 

δημοτικ,‖πρῶτον‖μέν‖ἐλεύθερον‖αὐτόν‖εἶναι‖καί‖πρός‖πατρός‖καί‖πρός‖μητρός, 

 

ἵνα‖μή‖διά‖τήν‖περί‖τό‖γένος‖ἀτυχίαν‖δυσμενής‖ᾖ τοῖς‖νόμοις,‖οἵ σώζουσι‖τήν 

 

δημοκρατίαν,‖δεύτερον‖δ’‖ἀπό‖τῶν‖προγόνων‖εὐεργεσίαν‖τινά‖αὐτ πρός‖τόν 

 

δμον‖ὑπάρχειν,‖ἤ τό‖γ’‖ἀναγκαιότατον‖μηδεμίαν‖ἔχθραν,‖ἵνα‖μή‖βοηθῶν‖τοῖς 

 

τῶν‖προγόνων‖ἀτυχήμασι‖κακῶς‖ἐπιχειρῆ ποιεῖν‖τήν‖πόλιν.‖Σρίτον‖σώφρονα 

 

καί‖μέτριον‖χρή‖πεφυκέναι‖αὐτόν‖πρός‖τήν‖καθ’‖ἡμέραν‖δίαιταν<». 

Αισχίνης : “Κατά Κτησιφῶντος” § 169 – 170 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20ο: 

 

πυθόμενος‖γὰρ‖ὅτι‖τὸ μειράκιον‖ἦν‖παρ’‖ἐμοί,‖ἐλθὼν‖ἐπὶ τὴν‖οἰκίαν‖τὴν‖ἐμὴν 

 

νύκτωρ‖μεθύων,‖ἐκκόψας‖τὰς‖θύρας‖εἰσλθεν‖εἰς‖τὴν‖γυναικωνῖτιν,‖ἔνδον‖οὐσῶν 

 

τς‖τε‖ἀδελφς‖τς‖ἐμς‖καὶ τῶν‖ἀδελφιδῶν,‖αἳ οὕτω‖κοσμίως‖βεβιώκασιν‖ὥστε 

 

καὶ ὑπὸ τῶν‖οἰκείων‖ὁρώμεναι‖αἰσχύνεσθαι.‖οτος‖τοίνυν‖εἰς‖τοὖτο‖ἦλθεν‖ὕβρεως 

 

ὥστ’‖οὐ πρότερον‖ἠθέλησεν‖ἀπελθεῖν,‖πρὶν‖αὐτὸν‖ἡγούμενοι‖δεινὰ ποιεῖν‖οἱ 

 

παραγενόμενοι‖καὶ οἱ μετ’‖αὐτοὖ ἐλθόντες,‖ἐπὶ παῖδας‖κόρας‖καὶ ὀρφανὰς 

 

εἰσιόντα,‖ἐξήλασαν‖βίᾳ. 

 

(ΛΤΙΟΤ ΠΡΟ ΙΜΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ  6 – 7) 

 

Λέξεις:μειράκιον,‖τὸ:‖ο‖νεαρός, νύκτωρ:‖τη‖νύχτα, ἐκκόπτω:‖ανοίγω‖βίαια, ἀδελφιδαῖ,‖αἱ:‖ανιψιές 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21Ο: 

 

Καί‖μέν‖δή‖πολλ άδιον‖ἡγοὖμαι‖εἶναι‖ὑπέρ‖ὧν‖ὑμεῖς‖ἐπάσχετε‖ἀντειπεῖν‖ἤ 

 

ὑπέρ‖ὧν‖οτοι‖πεποιήκασιν‖ἀπολογήσασθαι.‖Καίτοι‖λέγουσιν‖ὡςἘρατοσθενει 

 

ἐλάχιστα‖τῶν‖τριάκοντα‖κακά‖εἴργασται‖καί‖διά‖τοὖτο‖αὐτόν‖ἀξιοὖσι‖σωθναι·‖ὅτι 

 

δέ‖τῶν‖ἄλλων Ἑλλήνων‖πλεῖστα‖εἰς‖ὑμς‖ἐξημάρτηκεν,‖οὐκ‖οἴονται‖χρναι‖αὐτόν 

 

ἀπολέσθαι.‖Ὑμεῖς‖δέ‖δείξετε‖ἥντινα‖γνώμην‖ἔχετε‖περί‖τῶν‖πραγμάτων.‖Εἰ μέν 

 

γάρ‖τούτου‖καταψηφιεῖσθε,‖δλοι‖ἔσεσθε‖ὡς‖ὀργιζόμένοι‖τοῖς‖πεπραγμένοις·‖εἰ δέ 

 

ἀποψηφιεῖσθε,‖ὀφθήσεσθε‖τῶν‖αὐτῶν‖ἔργων‖ἐπιθυμηταί‖τούτοις‖ὄντες,καί‖οὐχ 

 

ἕξετε‖λέγειν‖ὅτι‖τά‖ὑπό‖τῶν‖τριάκοντα‖προσταχθέντα‖ἐποιεῖτε·‖νυνί‖μέν‖γάρ 

 

οὐδείς‖ὑμς‖ἀναγκάζει‖παρά‖τήν‖ὑμετέραν‖γνώμην‖ἀποψηφίζεσθαι. 

Λυσία Κατά Ερατοσθένους § 89 - 91 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22Ο: 

 

Ἐπειδή‖ τοίνυν‖ ἐποιήσατο‖ τὴν‖ εἰρήνην‖ ἡ πόλις, ἐνταὖθα‖ πάλιν‖ σκέψασθε‖ τὶ ἡμῶν ἑκάτερος‖

προείλετο‖πράττειν. Καὶ γὰρ‖ἐκ‖τούτων‖εἴσεσθε‖τὶς‖ἦν‖ὁ Υιλίππῳ πάντα συναγωνιζόμενος, καὶ τὶς‖ὁ 

πράττων‖ὑπέρ‖ὑμῶν‖καὶ τὸ τῆ πόλει‖συμφέρον‖ζητῶν. Ἐγώ‖μὲν‖τοίνυν‖ἔγραψα‖βουλεύων‖ἀποπλεῖν‖

τὴν‖ταχίστην‖τοὺς‖πρέσβεις‖ἐπί‖τοὺς τόπους‖ἐν‖οἷς‖ἄν‖ὄντα‖Υίλιππον‖πυνθάνωνται, καὶ τοὺς‖ὅρκους‖

ἀπολαμβάνειν. Οτοι‖ δ’‖ οὐδὲ γράψαντος‖ ἐμοὖ ταὖτα‖ ποιεῖν‖ ἠθέλησαν. Σὶ δὲ τοὖτ’‖ ἐδύνατο, ὦ 

ἄνδρες‖Ἀθηναῖοι; ἐγώ‖διδάξω. Υιλίππῳ μὲν‖ἦν‖συμφέρον‖ὡς‖πλεῖστον‖τὸν‖μεταξύ χρόνον‖γενέσθαι‖

τῶν‖ὅρκων, ὑμῖν‖δ’‖ὡς‖ἐλάχιστον. Διά‖τὶ; ὅτι‖ὑμεῖς‖μὲν‖οὐκ‖ἀφ’‖ἧς ὠμόσαθ’‖ἡμέρας‖μόνον, ἀλλ’‖ἀφ’‖

ἧς‖ἠλπίσατε‖τὴν‖εἰρήνην‖ἔσεσθαι, πάσας ἐξελύσατε‖τὰς‖παρασκευάς‖τάς‖τοὖ πολέμου, ὁ δὲ τοὖτ’‖ἐκ‖

παντός‖τοὖ χρόνου μάλιστ’‖ἐπραγματεύετο, νομίζων, ὅπερ‖ἦν‖ἀληθές, ὅσα‖τς‖πόλεως‖προλάβοι‖

πρό τοὖ τοὺς‖ ὅρκους‖ ἀποδοὖναι, πάντα‖ ταὖτα‖ βεβαίως‖ ἕξειν. Οὐδένα‖ γὰρ‖ τὴν‖ εἰρήνην λύσειν‖

τούτων‖εἵνεκα. 

ΔΗΜΟΘΕΝΟΤ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΣΕΥΑΝΟΤ 25-26 

 

Λέξεις: Γράφω: προτείνω‖εγγράφως 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23Ο: 

 

Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὖτο ἀναμνήσθητε, τί ὑμῖν ἐξ ἀρχς ὑπεθέμην τ λόγῳ. Ἄλλο τί 

ἥ τοὖτο, ὅτι διὰ τὴν εἰρήνην οὐδεπώποτε ὁ δμος κατελήθη; Οὐκοὖν ἀποδέδεικται.‖ Καὶ οὐδεὶς‖

ἐξελέγξει‖ μέ,‖ ὡς‖ οὔκ‖ ἐστι ταὖτ’‖ ἀληθ. Ἤδη‖ δὲ τινων‖ ἤκουσα λεγόντων,‖ ὡς‖ ἐκ‖ τς‖ τελευταίας‖

εἰρήνης‖ τς‖ πρὸς‖ Λακεδαιμονίους‖ οἱ τὲ τριάκοντα κατέστησαν‖ πολλοὶ τὲ Ἀθηναίων‖ κώνειον‖

πιόντες‖ἀπέθανον,‖οἱ δὲ φεύγοντες‖ᾤχοντο. Ὀπόσοι‖οὗν‖ταὖτα‖λέγουσιν,‖οὐκ‖ὀρθῶς‖γιγνώσκουσιν·‖

εἰρήνη‖γὰρ‖καὶ σπονδαὶ πολὺ διαφέρουσιν‖σφῶν‖αὐτῶν·‖εἰρήνην‖μὲν‖γὰρ‖ἐξ‖ἴσου‖ποιοὖνται‖πρὸς‖

ἀλλήλους ὁμολογήσαντες‖περὶ ὧν‖ἅν‖διαφέρωνται·‖σπονδὰς‖δ’,‖ὅταν‖κρατήσωσι‖κατὰ τὸν πόλεμον,‖

οἱ κρείττους‖τοῖς‖ἥττοσιν‖ἐξ‖ἐπιταγμάτων‖ποιοὖνται,‖ὥσπερ‖ἡμῶν κρατήσαντες‖Λακεδαιμόνιοι‖τ 

πολέμῳ ἐπέταξαν‖ ἡμῖν‖ καὶ τὰ τείχη‖ καθαιρεῖν‖ καὶ τὰς ναὖς‖ παραδιδόναι‖ καὶ τοὺς‖ φεύγοντας‖

καταδέχεσθαι. 

(Ἀνδοκίδου περὶ τς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης § 10-12) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24Ο: 

 

Ἐπὶ Κόδρου βασιλεύοντος Πελοποννησίοις γενομένης ἀφορίας κατὰ τὴν χώραν αὐτῶν ἔδοξε 

στρατεύειν ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ ἡμῶν τῶν προγόνων ἐξαναστήσαντες κατανείμασθαι τὴν 

χώραν. Καὶ πρῶτον μὲν εἰς Δελφοὺς ἀποστείλαντες τὸν θεὸν ἐπηρώτων, εἰ λήψονται τὰς Ἀθήνας. 

Ἀνελόντος δὲ τοὖ θεοὖ αὐτοῖς, ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν, ἐὰν μὴ τὸν βασιλέα τῶν Ἀθηναίων 

Κόδρον ἀποκτείνωσιν, ἐστράτευον ἐπὶ τὰς Ἀθήνας. Κλεόμαντις δὲ τῶν Δελφῶν τις πυθόμενος τὸ 

χρηστήριον δι’‖ἀπορρήτων ἐξήγγειλε τοῖς Ἀθηναίοις. Ἐμβαλλόντων δὲ τῶν Πελοποννησίων εἰς τὴν 

Ἀττικὴν τί ποιοὖσιν οἱ πρόγονοι ἡμῶν ὦ ἄνδρες δικασταί; Οὐ καταλιπόντες τὴν χώραν, ὥσπερ 

Λεωκράτης, ᾤχοντο οὔδ΄ τὴν θρεψαμένην καὶ τὰ ἱερὰ τοῖς πολεμίοις παρέδοσαν, ἄλλ’ ὀλίγοι ὄντες 

κατακλεισθέντες ἐπολιορκοὖντο καὶ διεκαρτέρουν εἰς τὴν πατρίδα. Καὶ οὕτως ἦσαν γενναῖοι οἱ 

τότε βασιλεύοντες, ὥστε προῃροὖντο ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τς τῶν ἀρχομένων σωτηρίας μλλον ἥ 

ζῶντες ἑτέρας μεταλλάξαι τὴν χώραν. 

 

(Λυκούργου κατὰ Λεωκράτους § 84-86) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 25Ο: 

 

Ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ 

πείθειν. Οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἄλλ΄ ἐπὶ τῷ κρίνειν 

ταῦτα· καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἅν δοκεῖ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους· οὔκουν χρὴ 

οὔτε ἡμᾶς ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν οὔθ’ ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι γὰρ ἅν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. Μὴ οὖν ἀξιοῦτέ 

με, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν, ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε 

ὅσια, ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύγοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουί. Σαφῶς γὰρ ἄν, εἰ 

πείθοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, θεοὺς ἅν διδάσκοιμι μὴ ἠγεῖσθαι ὑμᾶς εἶναι καὶ 

ἀτέχνως ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἅν ἐμαυτοῦ, ὡς θεοὺς οὐ νομίζω. Ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· 

νομίζω τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ τῷ θεῷ κρῖναι 

περὶ ἐμοῦ ὄπῃ μέλλει ἐμοί τε ἄριστα εἶναι ὑμῖν. 

(Πλάτωνος Ἀπολογία ωκράτους 35 C- D) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26Ο: 

 

Οὔτε τότε Ὠήθην δεῖν ἕνεκα τοὖ κινδύνου πρξαι οὐδὲν ἀνελεύθερον οὔτε νὖν μοι μεταμέλει οὕτως 

ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μλλον αἱροὖμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι ἥ ἐκείνως ζν. Οὔτε 

γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ’‖ἐν πολέμῳ οὔτ’‖ἐμὲ οὔτ’‖ἄλλον οὐδένα δεῖ τοὖτο μηχανσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται 

πν ποιῶν θάνατον. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δλον γίγνεται, ὅτι τὸ γε ἀποθανεῖν ἅν τις 

ἐκφύγοι καὶ τὰ ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἔφ’‖ἰκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων·‖καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαὶ 

εἰσι ἐν ἐκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥστε ἀποφεύγειν θάνατον, ἐὰν τις πν τολμᾶ ποιεῖν καὶ λέγειν. 

Ἀλλὰ μὴ οὐ τοὖτ’ ᾖ χαλεπόν, ὢ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπότερον πονηρίαν·‖

θττον γὰρ θανάτου θεῖ. Καὶ νὖν μὲν ἅτε βραδὺς ὢν καὶ πρεσβύτης ὑπὸ τοὖ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ 

δ’‖ἐμοὶ κατήγοροι ἅτε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοὖ θάττονος, τς κακίας. Καὶ νὖν ἐγὼ μὲν ἄπειμι 

ὑφ’‖ὑμῶν θανάτου δίκην ὀφλὼν, οτοι δ’‖ὑπὸ τς ἀληθείας ὠφληκότες μοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν. 

(Πλάτωνος Ἀπολογία ωκράτους 39 A-B) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 27Ο: 

 

Δεῖ τῆ ητορικῆ χρσθαι‖ ὥσπερ‖ καὶ τῆ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ.‖ Καὶ γὰρ‖ τῆ ἄλλῃ ἀγωνία‖ οὐ τούτου‖

ἕνεκα‖δεῖ πρὸς‖ἅπαντας‖χρσθαι‖ἀνθρώπους,‖ὅτι‖ἔμαθε‖πυκτεύειν‖καὶ παγκρατιάζειν‖καὶ ἐν‖ὅπλοις‖

μάχεσθαι,‖ὥστε‖κρείττων‖εἶναι‖καὶ φίλων‖καὶ ἐχθρῶν·‖οὐ τούτου‖ἕνεκα‖τοὺς‖φίλους‖δεῖ τύπτειν‖οὐδὲ 

κτενεῖν‖τε καὶ ἀποκτιννύναι.‖Οὐδὲ γὲ μὰ Δία,‖ ἐὰν‖τὶς‖εἰς‖παλαίστρας‖φοιτήσας,‖εὗ ἔχων‖τὸ σῶμα‖‖

καὶ πυκτικὸς‖γενόμενος‖, ἔπειτα‖τὸν‖πατέρα‖τύπτῃ καὶ τὴν‖μητέρα‖ἥ ἄλλον‖τινὰ τῶν‖οἰκείων‖ἥ τῶν‖

φίλων,‖οὐ τούτου‖ἕνεκα‖δεῖ τοὺς‖παιδοτρίβας‖καὶ τοὺς‖ἐν‖τοῖς‖ὅπλοις‖διδάσκοντας‖μάχεσθαι μισεῖν‖

τε καὶ ἐκβάλλειν‖ἐκ‖τῶν‖πόλεων.‖Ἐκεῖνοι‖μὲν‖γὰρ‖παρέδοσαν‖ἐπὶ τ δικαίως χρσθαι‖τούτοις‖πρὸς‖

τοὺς‖πολεμίους‖καὶ τοὺς‖ἀδικοὖντας,‖ἀμυνομένους,‖μὴ ὑπάρχοντας·‖οἱ δὲ μεταστρέψαντες‖χρῶνται‖

τῆ ἰσχύι‖ καὶ τῆ τέχνη,‖ οὐκ‖ ὀρθῶς.‖ Οὔκουν οἱ διδάξαντες‖ πονηροὶ οὐδὲ ἡ τέχνη‖ οὔτε‖ αἰτία‖ οὔτε‖

πονηρὰ τούτου‖ ἕνεκα‖ ἐστίν,‖ ἀλλ’‖ οἱ μὴ χρώμενοι,‖ οἶμαι,‖ ὀρθῶς.‖ Ὁ αὐτὸς‖ δὴ λόγος‖ καὶ περὶ 

ρητορικς.‖‖‖‖‖‖        (Πλάτωνος Γοργίας 456C-457A) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28Ο: 

 

Γεννηθέντες‖ καὶ παιδευθέντες‖ οὕτως‖ οἱ τῶνδε‖ πρόγονοι ᾤκουν‖ πολιτείαν κατασκευασάμενοι,‖ ἥς‖

ὀρθῶς‖ἔχει‖διὰ βραχέων‖ἐπιμνησθναι.‖πολιτεία‖γὰρ‖τροφὴ ἀνθρώπων‖ἐστι,‖καλὴ μὲν‖ἀγαθῶν,‖ἡ δὲ 

ἐνάντια‖κακῶν.‖Ὡς‖οὗν‖ἐν‖καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφησαν‖οἱ πρόσθεν‖ἡμῶν,‖ἀναγκαῖον‖δηλῶσαι,‖δι’‖ἥν‖

δὴ κἀκεῖνοι‖ ἀγαθοὶ καὶ οἱ νὖν εἰσίν.‖Ὧν‖ οἵδε‖ τυγχάνουσιν‖ ὄντες‖ οἱ τετελευτηκότες.‖Ἡ γὰρ‖ αὐτὴ 

πολιτεία‖καὶ τότε‖ἦν καὶ νὖν,‖ἀριστοκρατία,‖ἐν‖ᾗ νὖν‖τὲ πολιτευόμεθα‖καὶ τὸν‖ἀεὶ χρόνον‖ἐξ‖ἐκείνου‖

ὡς‖τὰ πολλά.‖Καλεῖ δὲ ὁ μὲν‖αὐτὴν‖δημοκρατίαν,‖ὁ δὲ ἄλλο‖ᾧ ἅν‖χαίρῃ·‖ἔστι‖δὲ τῆ ἀληθείᾳ μετ’‖

εὐδοξίας‖πλήθους‖ἀριστοκρατία.‖Βασιλεῖς‖μὲν‖γὰρ‖ἀεὶ ἠμῖν‖εἰσιν·‖οτοι‖δὲ τοτὲ μὲν‖ἐκ‖γένους‖τοτὲ 

δὲ αἱρετοί·‖ἐγκρατὲς‖δὲ τς‖πόλεως‖τὰ πολλὰ τὸ πλθος,‖τὰς‖δὲ ἀρχὰς‖δίδωσι‖καὶ κράτος‖τοῖς‖ἀεὶ 

δόξασι‖ἀρίστοις‖εἶναι,‖καὶ οὔτε‖ἀσθενείᾳ οὔτε‖πενίᾳ οὕτ’‖ἀγνωσίᾳ πατέρων‖ἀπελήλαται‖οὐδεὶς‖οὐδὲ 

τοῖς‖ἐναντίοις‖τετίμηται,‖ὥσπερ‖ἐν ἄλλαις‖πόλεσιν,‖ἀλλὰ εἷς‖ὅρος,‖ὁ δόξας‖σοφὸς‖ἥ ἀγαθὸς‖εἶναι‖

κρατεῖ καὶ ἄρχει. 

(Πλάτωνος Μενέξενος 238  C-D) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29Ο: 

 

Σούτων δὲ τῶν πραχθέντων, τῶν δ’‖ἐπιχειρουμένων οὕτ’‖Ἐρετριεὖσιν ἐβοήθησεν οὐδεὶς Ἑλλήνων 

οὔτε Ἀθηναίοις πλὴν Λακεδαιμονίων·‖οτοι δὲ τῆ ὑστεραίᾳ τς μάχης ἀφίκοντο·‖οἱ δ’‖ἄλλοι πάντες 

ἐκπεπληγμένοι, ἀγαπῶντες τὴν ἐν τ παρόντι σωτηρίαν, ἡσυχίαν ἦγον. Ἐν τούτῳ δὴ ἅν τις 

γενόμενος γνοίη, οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες τὴν ἀρετὴν οἱ Μαραθῶνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων 

δύναμιν καὶ κολασάμενοι τὴν ὑπερηφάνιαν ὅλης τς Ἀσίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν 

βαρβάρων, ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν δύναμις, 

ἀλλὰ πν πλθος καὶ πς πλοὖτος ἀρετῆ ὑπείκει. Ἐγὼ μὲν  ἐκείνους τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνων 

τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τς ἐλευθερίας τς τὲ ἡμετέρας καὶ 

συμπάντων τῶν ἐν τῆδε τῆ ἠπείρῳ·‖εἰς ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργον ἀποβλέψαντες καὶ τς ὑστέρας μάχας 

ἐτόλμησαν διακινδυνεύειν οἱ Ἕλληνες ὑπὲρ τς σωτηρίας, μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι γενόμενοι. 

(Πλάτωνος Μενέξενος 240 C-E) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30Ο: 

 

Μηδεὶς‖δ’‖ἡγείσθω‖μ’‖ἀποροὖντα‖τί‖χρὴ περὶ τούτων‖εἰπεῖν‖ἑκάστου,‖ταὖτα‖τὰ 

 

πραχθέντ’‖ἀπηριθμηκέναι.‖Εἰ γὰρ‖ἁπάντων‖ἀμηχανώτατος‖ἦν‖ὅ,τι‖χρ λέγειν 

 

πορίσασθαι,‖ἠ  ’κείνων‖ἀρετὴ δείκνυσιν‖αὐτὴ ἃ καὶ πρόχειρα‖καὶ ᾴδι’‖ἐπελθεῖν‖ἐστιν. 

 

Ἀλλὰ προαιροὖμαι‖τς‖εὐγενείας‖καὶ τῶν‖παρὰ τοῖς‖προγόνοις‖μεγίστων‖μνεισθεὶς‖ὡς 

 

τάχιστα‖συνάψαι‖τὸν‖λόγον‖πρὸς‖τὰ τοῖσδε‖πεπραγμένα,‖ἵνα,‖ὥσπερ‖τὰς‖φύσεις‖ἦσαν 

 

συγγενεῖς,‖οὕτως‖τοὺς‖ἐπαίνους,‖ἐπ’‖αὐτῶν‖κοινοὺς‖ποιήσωμαι,‖ὑπολαμβάνων‖ταὖτ’ 

 

ἅν‖εἶναι‖κεχαρισμένα‖*κἀκείνοις+‖καὶ μάλιστ’‖ἀμφοτέροις,‖εἰ τς‖ἀλλήλων‖ἀρετς‖μὴ 

 

μόνον‖τῆ φύσει‖μετάσχοιεν,‖ἀλλὰ καὶ τοῖς‖ἐπαίνοις. 

(Δημοσθένους Ἐπιτ. 12) 

 

Λέξεις: ἀμήχανος=‖αυτός‖που‖βρίσκεται‖σε‖δύσκολη‖θέση,‖πρόχειρος=‖πρόχειρος,‖εύκολος. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31Ο: 

 

Νὖν‖οἱ μὲν‖τὰ κοινὰ διοικοὖντες‖ἐκ‖πτωχῶν‖εὔποροι‖καὶ πολλοὖ χρόνου‖τροφὴν 

 

ἄφθονόν‖εἰσιν‖ἡτοιμασμένοι·‖ὑμῖν‖δ’‖οὐδὲ μις‖ἡμέρας‖ἐφόδι’‖ἐστὶν‖ἐν‖τ κοιν, ἀλλ’ 

 

ἅμα‖δεῖ τί‖ποιεῖν,‖καὶ πόθεν‖οὐκ‖ἔχετε.‖Σότε‖μὲν‖γὰρ‖ὁ δμος‖ἦν‖δεσπότης‖τῶν 

 

πολιτευομένων,‖νὖν‖δὲ ὑπηρέτης,‖αἴτιοι‖δὴ τὰ τοιαὖτα‖γράφοντες,‖καὶ συνεθίζοντες 

 

ὑμς‖ὑμῶν‖μὲν‖αὐτῶν‖καταφρονειν,‖ἕνα‖δ’‖ἥ δύο‖θαυμάζειν‖ἀνθρώπους.‖Εἶθ’‖οτοι 

 

κληρονομοὖσι‖τς‖ὑμετέρας‖δόξης‖καὶ τῶν‖ἀγαθῶν,‖ὑμεῖς‖δ’‖οὐδ’‖ὁτιοὖν‖ἀπολαύετε, 

 

ἀλλὰ μάρτυρές‖ἐστε‖τῶν‖ἑτέρων‖ἀγαθῶν,‖οὐδενὸς‖ἄλλου‖μετέχοντες‖ἥ τοὖ 

 

ἐξαπατσθαι. 

(Δημοσθένους κατ’ Ἀριστοκρ. 209-210) 

 

Λέξεις: ἑτοιμάζομαι =‖προμηθεύομαι,‖γράφω =‖προτείνω,‖συνεθίζω τινὰ + απρμφ.=‖κάνω‖κάποιον‖

να‖συνηθίσει. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 32Ο: 

 

Εἰ μὲν‖οὗν‖ἅπαντες‖ὠμολογοὖμεν‖Υίλιππον‖τῆ πόλει‖πολεμεῖν‖καὶ τὴν‖εἰρήνην 

 

παραβαίνειν,‖οὐδὲν‖ἄλλο‖ἔδει‖τὸν‖παριόντα λέγειν‖καὶ συμβουλεύειν‖ἥ ὅπως 

 

ἀσφαλέστατα καὶ ᾶστα‖αὐτὸν‖ἀμυνούμεθα·‖ἐπειδὴ δὲ οὕτως‖ἀτόπως‖ἔνιοι‖διάκεινται, 

 

ὥστε,‖πόλεις‖καταλαμβάνοντος ἐκείνου‖καὶ πολλὰ τῶν‖ὑμετέρων ἔχοντος‖καὶ πάντας 

 

ἀνθρώπους‖ἀδικοὖντος,‖ἀνέχεσθαι‖τινῶν ἐν‖ταῖς‖ἐκκλησίαις‖λεγόντων‖πολλάκις,‖ὡς 

 

ἡμῶν τινες‖εἰσιν‖ποιοὖντες‖τὸν‖πόλεμον,‖ἀνάγκη‖φυλάττεσθαι καὶ διορθοὖσθαι‖περὶ 

 

τούτου·‖ἔστι‖γὰρ‖δέος‖μὴ πόθ’‖ὡς‖ἀμυνούμεθα‖γράψας τις‖καὶ συμβουλεύσας‖εἰς‖τὴν 

 

αἰτίαν‖ἐμπέσῃ τοὖ πεποιηκέναι τὸν‖πόλεμον. 

(Δημοσθένους Γ κατὰ Υιλίππου 6) 

Λέξεις: ἀμύνομαι =‖αποκρούω‖,‖πόλεμον ποιῶ =‖προκαλώ‖πόλεμο,‖ἀτόπως =‖παράδοξα,‖γράφω = 

προτείνω‖εγγράφως,‖αἰτία =‖κατηγορία. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 33Ο: 

 

Εἰ δὲ τῳ δοκεῖ ταὖτα‖καὶ δαπάνης‖μεγάλης‖καὶ πόνων πολλῶν‖καὶ πραγματείας‖ εἶναι, καὶ μάλα‖

ὀρθῶς‖δοκεῖ·‖ἀλλ’‖ἐὰν‖λογίσηται‖τὰ τῆ πόλει‖μετὰ ταὖτα‖γενησόμενα,‖ἅν ταὖτα‖μὴ ἐθέλῃ ποιεῖν,‖

εὑρήσει‖λυσιτελοὖν‖τὸ ἑκόντας‖ποιεῖν‖τὰ δέοντα.‖Εἰ μὲν‖γὰρ ἐστι τις‖ἐγγυητὴς‖ὑμῖν‖θεῶν‖οὐ γὰρ‖

ἀνθρώπων‖ γ’‖ οὐδεὶς‖ ἅν‖ γένοιτο ἀξιόχρεως τηλικούτου‖ πράγματος‖ ὡς,‖ ἐὰν‖ ἡσυχίαν‖ ἄγητε‖ καὶ 

ἅπαντα‖προσθε,‖οὐκ‖ἐπ’‖αὐτοὺς ὑμς‖τελευτῶν‖ἐκεῖνος‖ἥξει,‖αἰσχρὸν‖μὲν‖νὴ τὸν‖Δίαν‖καὶ πάντας‖

θεοὺς‖καὶ ἀνάξιον ὑμῶν‖καὶ τῶν‖ὑπαρχόντων‖τῆ πόλει‖καὶ πεπραγμένων‖τοῖς‖προγόνοις,‖τς‖ἰδίας‖

ἕνεκα ᾳθυμίας‖ τοὺς‖ ἄλλους‖ πάντας‖ Ἕλληνας‖ εἰς‖ δουλείαν‖ προέσθαι,‖ καὶ ἔγωγε‖ αὐτὸς‖ μὲν 

τεθνάναι‖μλλον‖ἅν‖ἥ ταὖτα‖εἰρηκέναι‖βουλοίμην· 

(Δημοσθένους περὶ τῶν ἐν Φεροννήσῳ 48-49) 

 

Λέξεις: πόνος =‖κόπος,‖πραγματεία =‖φροντίδα‖,λυσιτελῶ =‖ωφελώ,‖τελευτῶν =‖τελικά,‖ῥᾳθυμία = 

αδιαφορία. 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 34Ο: 

 

Ἀκριβῶς‖δ’‖εἰδὼς,‖ὦ ἄνδρες‖Ἀθηναῖοι,‖τὸ λέγειν‖περὶ ὧν‖αὐτὸς‖εἶπὲ τις‖καὶ περὶ αὐτοὖ 

 

παρ’‖ὑμῖν‖ἀεὶ τῶν‖πάνυ‖λυσιτελούντων‖τοῖς‖τολμῶσιν‖ὅν,‖οὕτως‖ἡγοὖμαι‖φορτικὸν‖καὶ 

 

ἐπαχθές,‖ὢστ’‖ἀνάγκην‖οὗσαν‖ὁρῶν‖ὅμως‖ἀποκνῶ.‖Νομίζω‖δ’‖ἄμεινον‖ἅν‖ὑμς‖περὶ ὧν 

 

νὖν‖ἐρῶ κρῖναι,‖μικρὰ τῶν‖πρότερον‖ηθέντων‖ὑπ’‖ἐμοὖ μνημονεύσαντας.‖Ἐγὼ γὰρ 

 

πρώτον‖μέν,‖ἡνίκ’‖ἔπειθόν‖τινες‖ὑμς‖τῶν‖ἐν‖Εὐβοίᾳ πραγμάτων‖ταραττομένων 

 

βοηθεῖν‖Πλουτάρχῳ καὶ πόλεμον‖ἄδοξον‖καὶ δαπανηρὸν‖ἄρασθαι.‖Πρῶτος‖καὶ μόνος 

 

παρελθὼν‖ἀντεῖπον‖καὶ μόνον‖οὐ διεσπάσθην‖ὑπὸ τῶν‖ἐπὶ μικροῖς‖λήμμασι‖πολλὰ καὶ 

 

μεγάλα‖ὑμς‖ἁμαρτάνειν‖πεισάντων. 

(Δημοσθένους περὶ τς εἰρήνης 4-5) 

 

Λέξεις: ἀποκνῶ =‖διστάζω,‖μνημονεύω =‖φέρνω‖στη‖μνήμη‖μου,‖αἴρομαι πόλεμον =‖αναλαμβάνω‖

πόλεμο,‖διασπῶμαι =‖διαμελίζομαι,‖λμμα =‖κέρδος. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 35Ο: 

 

Οὕτω‖δ’‖ἅν‖ἀκριβέστατα‖συνθεωρήσαιτε‖τὸ τοῖς‖κειμένοις‖νόμοις‖πείθεσθαι‖ἡλίκον ἀγαθόν‖ἐστι‖καὶ 

τὸ καταφρονεῖν‖καὶ μὴ πειθαρχεῖν‖αὐτοῖς‖ἡλίκον‖κακόν,‖εἰ τὰ ἐκ‖τῶν νόμων‖ἀγαθὰ χωρὶς‖καὶ τὰ διὰ 

τς‖παρανομίας‖συμβαίνοντα‖πρὸ ὀφθαλμῶν‖ὑμῖν αὐτοῖς‖ποιησάμενοι‖θεωρήσαιτε.‖Εὑρήσετε‖γὰρ‖

τὴν‖μὲν‖τὰ τς‖μανίας‖καὶ ἀκρασίας καὶ πλεονεξίας,‖τὸν‖δὲ τὰ τς‖φρονήσεως‖καὶ σωφροσύνης‖καὶ 

δικαιοσύνης‖ἔργα διαπραττόμενον.‖Δλον‖δέ.‖Σῶν‖γὰρ‖πόλεων‖ταύτας‖ἅριστ’‖ ‖οἰκουμένας‖ἴδοιμεν‖

ἄν,‖ἅν αἷς‖ἄριστοι‖νομοθέται‖γεγόνασιν·‖τὰ μὲν‖γὰρ‖ἐν‖τοῖς‖σώμασιν‖ἀρρωστήματα‖τοῖς‖τῶν ἰατρῶν‖

εὑρήμασι‖ καταπαύεται,‖ τὰς‖ δ’‖ ἐν‖ ταῖς‖ψυχαῖς‖ ἀγριότητας‖ αἳ τῶν‖νομοθετῶν ἐξορίζουσι‖ διάνοιαι. 

Ὅλως‖ δ’‖ οὐδὲν‖ οὔτε‖ σεμνὸν‖ οὔτε‖ σπουδαῖον‖ εὑρήσομεν,‖ ὃ μὴ νόμου‖ κεκοινώνηκεν·‖ ἐπεὶ καὶ τὸν‖

ὅλον‖ κόσμον‖ καὶ τὰ θεῖα‖ καὶ ὰς‖ καλουμένας‖ ὥρας νόμος‖ καὶ τάξις,‖ εἰ χρὴ τοὶς‖ ὁρωμένοις‖

πιστεύειν,‖διοικεῖν‖φαίνεται. 

(Δημοσθένους κατὰ Ἀριστογείτονος Β 25-27) 

 

Λέξεις: συνθεωρῶ =‖εξετάζω‖μαζί,‖χωρὶς =‖χωριστά,‖μανία =‖παραφροσύνη,‖ἀκρασία =‖ακολασία,‖

ἐξορίζω =‖αποβάλλω,‖κοινωνῶ =‖συμμετέχω,‖ὥρα =‖εποχή. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 36Ο: 

 

Ἅπας‖ὁ τῶν‖ἀνθρώπων‖βίος,‖ὦ ἄνδρες‖Ἀθηναῖοι,‖κἄν‖μεγάλην‖πόλιν‖οἰκῶσι‖κἄν 

 

μικρὰν,‖φύσει‖καὶ νόμοις‖διοικεῖται.‖Σούτων‖δ’‖ἡ μὲν‖φύσις‖ἐστὶν‖ἄτακτον‖καὶ 

 

ἀνώμαλον‖καὶ κατ’‖ἄνδρα‖ἴδιον‖τοὖ ἔχοντος,‖οἱ δὲ νόμοι‖καινὸν‖καὶ τεταγμένον‖καὶ 

 

ταὐτὸ πσιν.‖Ἡ μὲν‖οὗν‖φύσις,‖ἄν‖ᾖ πονηρὰ πολλάκις‖φαὖλα‖βούλεται·‖διόπερ‖τοὺς 

 

τοιούτους‖ἐξαμαρτάνοντας‖εὑρήσετε.‖Οἱ δὲ νόμοι‖τὸ δίκαιον‖καὶ τὸ καλὸν‖καὶ τὸ 

 

συμφέρον‖βούλονται‖καὶ τοὖτο‖ζητοὖσι‖καί, ἐπειδὰν‖εὑρεθῆ,‖κοινὸν‖τοὖτο‖πρόσταγμα 

 

ἀπεδείχθη,‖πσιν‖ἴσον‖καὶ ὅμοιον,‖καὶ τοὖτο‖ἔστι‖νόμος,‖ᾧ πάντας‖πείθεσθαι‖προσήκει 

 

διὰ πολλά,‖καὶ μάλισθ’‖ὅτι‖πς‖ἔστι‖νόμος‖εὕρημα‖μὲν‖καὶ δῶρον‖θεῶν,‖δόγμα‖δ’ 

 

ἀνθρώπων‖φρονίμων,‖ἀπανόρθωμα‖δὲ τῶν‖ἐκουσίων‖καὶ ἀκουσίων‖ἁμαρτημάτων, 

 

πόλεως‖δὲ συνθήκη‖κοινή,‖καθ’‖ἥν‖πσι‖προσήκει‖ζν‖τοῖς‖ἐν‖τῆ πόλει. 

(Δημοσθένους κατὰ Ἀριστογείτονος Α 15-17) 

 

Λέξεις: ἄτακτος =‖ακανόνιστος,‖ἴδιος =‖προσωπικός,‖ξεχωριστός,‖ἐξαμαρτάνω =‖σφάλλω,‖δόγμα = 

απόφαση,‖δόγμα. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 37Ο: 

 

Καὶ μὴν‖ὅτι‖μὲν‖προσήκει‖πάντας‖κολάζειν‖τοὺς‖ἀδικοὖντας,‖εὗ οἶδ’‖ὅτι‖πάντες‖ἄν,‖εἴ 

 

τις‖ἔροιτο,‖φήσαιτε·‖ὅσῳ δὲ μάλιστα‖τοὖτον,‖ὃς‖νόμον‖εἰσενήνοχεν‖ἐπὶ βλάβῃ τοὖ 

 

πλήθους,‖ἐγὼ πειράσομαι‖διδάξαι.‖Σῶν‖μὲν‖γὰρ‖κλεπτῶν‖καὶ λωποδυτῶν‖καὶ τὰ 

 

τοιαὖτα‖κακουργούντων‖ἕκαστος‖πρῶτον‖μὲν‖ὡς‖ἀληθῶς‖τὸν‖ἐντυχόντα‖ἀδικεῖ καὶ οὐκ 

 

ἅν‖οἷός‖τ’‖εἴη‖πάντας‖ἐκδύειν‖οὐδὲ τὰ πάντων‖ὑφελέσθαι,‖εἴτα‖καταισχύνει‖τὴν‖αὐτοὖ 

 

δόξαν‖καὶ τὸν‖βίον‖μόνον.‖Εἰ δὲ τὶς‖εἰσφέρει‖νόμον,‖ἐξ‖ο τοῖς‖ὑμς‖βουλομένοις 

 

ἀδικεῖν‖ἡ πσα‖ἐξουσία‖καὶ ἄδεια‖γενήσεται,‖οτος‖ὅλην‖ἀδικεῖ τὴν‖πόλιν‖καὶ 

 

καταισχύνει‖πάντας·‖νόμος‖γὰρ‖αἰσχρὸς‖ὅταν‖κύριος‖ᾖ τς‖πόλεως‖ὄνειδ=΄ος‖ἐστι 

 

θεμένης‖καὶ βλάπτει‖πάντας,‖ὅσοι‖πὲρ‖ἅν‖αὐτ χρῶνται. 

(Δημοσθένους κατὰ Σιμοκράτους 204-205) 

 

Λέξεις: εἰσφέρω νόμον =‖προτείνω‖νόμο,‖οἷός τ’ εἰμι =‖μπορώ,‖ἐκδύω =‖ξεγυμνώνω,‖ὑφαιροῦμαι = 

αφαιρώ,‖καταισχύνω =‖ντροπιάζω,‖κύριος =‖έγκυρος, νόμον τίθεμαι =‖θεσπίζω‖νόμο. 

 

 

μετάφραση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

40 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 38Ο: 

 

Ἔστιν,‖ὦ ἄνδρες‖Ἀθηναῖοι,‖πάντας‖τοὺς‖νόμους‖ὑμῖν,‖ὡς‖ἐγὼ νομίζω,‖σπουδαστέον‖ὡς 

 

κάλλιστ’‖ἔχειν,‖μάλιστα‖δὲ τούτους,‖δι’‖ὧν‖ἥ μικρὰν‖ἥ μεγάλην‖ἔστ’‖εἶναι‖τὴν‖πόλιν. 

 

Εἰσὶ δ’‖οτοι τίνες;‖Οἵ τε τοῖς‖ἀγαθὸν‖τι‖ποιοὖσι‖τὰς‖τιμὰς‖δίδοντες‖καὶ οἱ τοῖς‖τἀναντία 

 

πράττουσι‖τὰς‖τιμωρίας.‖Οἱ γὰρ‖ἅπαντες‖ὡς‖ἀληθῶς‖τὰς‖‖ἐν‖τοῖς‖νόμοις‖ζημίας 

 

φοβούμενοι‖τοὖ κακὸν‖τι‖ποιεῖν‖ἀποσταῖεν‖καὶ πάντες‖τὰς‖ἐπὶ ταῖς‖εὐεργεσίαις‖δωρεὰς 

 

ζηλώσαντες‖ἃ χρ ποιεῖν‖προέλοιντο,‖τί‖κωλύει‖μεγίστην‖εἶναι‖τὴν‖πόλιν‖καὶ πάντας 

 

χρηστοὺς‖καὶ μηδὲν‖εἶναι‖πονηρόν; 

(Δημοσθένους πρὸς Λεπτίνην 154-155) 

 

Λέξεις:‖ σπουδάζω =‖ ενδιαφέρομαι,‖ φροντίζω,‖ ἀφίσταμαι =‖ αποφεύγω,‖ απομακρύνομαι,‖

προαιροῦμαι =‖προτιμώ,‖εκλέγω,‖χρηστὸς =‖ενάρετος. 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 39Ο: 

 

Βούλομαι‖δ’‖ὑμῖν,‖ὦ ἄνδρες‖δικασταί,‖ἐν‖Λοκροῖς‖ὡς‖νομοθετοὖσι‖διηγήσασθαι·‖οὐδὲν 

 

γὰρ‖χείρους‖ἔσεσθε‖παράδειγμα‖τί‖ἀκηκοότες,‖ἄλλως‖τὲ καὶ ᾧ πόλις‖εὐνομουμένη 

 

χρται.‖Ἐκεῖ γὰρ‖οὕτως‖οἴονται‖δεῖν‖τοῖς‖πάλαι‖κειμένοις‖χρσθαι‖νόμοις‖καὶ τὰ 

 

πάτρια‖περιστέλλειν‖καὶ μὴ πρὸς‖τὰς‖βουλήσεις‖μηδὲ πρὸς‖τὰς‖διαδύσεις‖τῶν 

 

ἀδικημάτων‖νομοθετεῖσθαι,‖ὥστ’‖ἐὰν‖τις‖βούληται‖νόμον‖καινὸν‖τιθέναι,‖ἐν‖βρόχῳ τὸν 

 

τράχηλον‖ἔχων‖νομοθετεῖ καὶ ἅν‖μὲν‖δόξῃ καλὸς‖καὶ χρήσιμος‖εἶναι‖ὁ νόμος,‖ζῆ ὁ 

 

τιθεὶς‖καὶ ἀπέρχεται,‖εἰ δὲ μή,‖τέθνηκεν‖ἐπισπασθέντος‖τοὖ βρόχου.‖Καὶ γὰρ‖τοι 

 

καινοὺς‖μὲν‖τολμῶσι‖τίθεσθαι‖νόμους,‖τοῖς‖δὲ πάλαι‖κειμένοις‖ἀκριβῶς‖χρῶνται. 

(Δημοσθένους κατὰ Σιμοκράτους 139-140) 

 

Λέξεις: περιστέλλω =‖διαφυλάττω,‖διάδυση =‖διαφυγή,‖βρόχος =‖θηλιά,‖ἐπισπῶ  (άω‖–ῶ)=‖τραβώ. 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 40Ο: 

 

Καὶ μὴν‖οὐδ’‖ὅ τινες‖δεδίασι‖μὴ ξενικὸν‖πολὺ συστήσηται‖χρήματ’‖ἔχων‖ἀληθὲς‖εἶναί 

 

μοι‖δοκεῖ. Ἐγὼ γὰρ‖ἡγοὖμαι‖ἐπὶ μὲν‖Αἴγυπτον‖καὶ Ὀρόνταν‖καὶ τινας‖ἄλλων 

 

βαρβάρων‖πολλοὺς‖ἅν‖ἐθελσαι‖τῶν‖Ἑλλήνων‖μισθοφορεῖν‖παρ’‖ἐκείνῳ,‖οὕχ‖ἵν’ 

 

ἐκεῖνος‖ἕλῃ τινὰ τούτων,‖ἀλλ’‖ἵν’‖εὐπορίαν‖τινὰ ἕκαστος‖ἐαυτ κτησάμενος‖ἀπαλλαγ 

 

τς‖ὑπαρχούσης‖πενίας·‖ἐπὶ δὲ τὴν‖Ἑλλάδα‖Ἕλληνα‖οὐδένα‖ἅν‖ἐλθεῖν‖ἡγοὖμαι·‖ποῖ 

 

γὰρ‖αὐτὸς‖τρέψεται‖μετὰ ταὖτα;‖Εἰς‖Υρυγίαν‖ἐλθὼν‖δουλέψει;‖Οὐ γὰρ‖ὑπὲρ‖ἄλλου 

 

τινὸς‖ἐστιν‖ὁ πρὸς‖τὸν‖βάρβαρον‖πόλεμος‖ἥ περὶ χώρας‖καὶ βίου‖καὶ ἐθῶν‖καὶ 

 

ἐλευθερίας‖καὶ πάντων‖τῶν‖τοιούτων.‖Σὶς‖οὗν‖οὕτως‖δυστυχὴς‖ἐστιν‖ὅστις‖ἐαυτόν, 

 

γονέας‖τάφους,‖πατρίδα‖ἕνεκα‖κέρδους‖βραχέος‖προέσθαι‖βουλήσεται; 

(Δημοσθένους περὶ τῶν συμμοριῶν 31) 

 

Λέξεις: συνίσταμαι ξενικὸν =‖ οργανώνω‖ μισθοφορικό‖ στρατό,‖ μισθοφορῶ =‖ υπηρετώ‖ ως‖

μισθοφόρος,‖ πενία =‖ φτώχεια,‖ τρέπομαι =‖ στρέφομαι,‖ δουλεύω =‖ γίνομαι‖ δούλος,‖ προἸεμαι = 

εγκαταλείπω. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 41Ο: 

 

Ἡ μὲν‖οὗν‖σπουδὴ περὶ τῶν‖ἐν‖Φεροννήσῳ πραγμάτων‖ἐστὶ καὶ τς‖στρατείας,‖ἥν 

 

ἑνδέκατον‖μνα‖τουτονὶ Υίλιππος‖ἐν‖Θράκῃ ποιεῖται·‖τῶν‖δὲ λόγων‖οἱ πλεῖστοι,‖περὶ 

 

ὧν‖Διοπείθης‖πράττει‖καὶ μέλλει‖ποιεῖν,‖εἴρηνται,‖ἐγὼ δ’‖ὅσα‖μέν‖τις‖αἰτιταί‖τινα 

 

τούτων,‖ος‖κατὰ τοὺς‖νόμους‖ἐφ’‖ὑμῖν‖ἐστιν,‖ὅταν‖βούλησθε,‖κολάζειν,‖κἅν‖ἤδη‖δοκῆ 

 

κἅν‖ἐπίσχωσι,‖περὶ αὐτῶν‖σκοπεῖν‖ἐγχωρεῖν‖ἡγοὖμαι‖καὶ οὐ πάνυ‖δεῖ περὶ τούτων‖οὐτ’ 

 

ἐμὲ οὐτ’‖ἄλλον‖οὐδένα‖ἰσχυρίζεσθαι. 

(Δημοσθένους περὶ τῶν ἐν Φεροννήσῳ 1-2) 

 

Λέξεις: σπουδὴ =‖ενδιαφέρον‖ ,‖συζήτηση,‖στρατεία =‖εκστρατεία,‖αἰτιῶμαι =‖κατηγορώ,‖ἐπὶ τινί 

ἐστι =‖είναι‖στὸ χέρι‖κάποιου,‖ἐγχωρεῖ =‖είναι‖δυνατό,‖ἐπέχω =‖σταματώ,‖εμποδίζω. 

 

μετάφραση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

44 

ΚΕΙΜΕΝΟ 42Ο: 

 

Σοιαὖτα‖δὲ καὶ οἱ Κορίνθιοι‖εἶπον.‖Ἀθηναῖοι‖δὲ ἀκούσαντες‖ἀμφοτέρων,‖γενομένης‖καὶ 

 

δὶς‖ἐκκλησίας,‖τῆ μὲν‖προτέρᾳ οὕχ‖ἧσσον‖τῶν‖Κορινθίων‖ἀπεδέξαντο‖τοὺς‖λόγους,‖ἐν 

 

δὲ τῆ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν‖Κερκυραίους‖ξυμμαχίαν‖μὲν‖μὴ ποιήσασθαι,‖ὥστε‖τοὺς 

 

αὐτοὺς‖ἐχθροὺς‖καὶ φίλους‖νομίζειν‖(‖εἰ γὰρ‖ἐπὶ Κόρινθον‖ἐκέλευον‖σφίσιν‖οἱ 

 

Κερκυραῖοι‖ξυμπλεῖν,‖ἐλύοντ’‖ἅν‖αὐτοῖς‖αἱ πρὸς‖Πελοποννησίους‖σπονδαί),‖ἐπιμαχίαν 

 

δ’‖ἐποιήσαντο‖τῆ ἀλλήλων‖βοηθεῖν,‖ἐὰν‖τις‖ἐπὶ Κέρκυραν‖ἵῃ ἥ Ἀθήνας,‖ἥ τοὺς‖τούτων 

 

συμμάχους,‖ἐδόκει‖γὰρ‖ὁ πρὸς‖Πελοποννησίους‖πόλεμος‖καὶ ὡς‖ἔσεσθαι‖αὐτοῖς,‖καὶ 

 

τὴν‖Κέρκυραν‖ἐβούλοντο‖μὴ προέσθαι‖τοῖς‖Κορινθίοις‖ναυτικὸν‖ἔχουσαν‖τοσοὖτον, 

 

ξυγκρούειν‖δὲ ὅτι‖μάλιστα‖αὐτοὺς‖ἀλλήλοις,‖ἵνα‖ἀσθενεστέροις‖οὗσιν,‖ἥν‖τι‖δέῃ, 

 

Κορινθίοις‖τὲ καὶ τοῖς‖ἄλλοις‖ναυτικὸν‖ἔχουσιν‖ἒς‖πόλεμον‖καθιστῶνται. 

(Θουκυδίδου Α΄44) 

 

Λέξεις: ἐκκλησία =‖συνέλευση‖του‖λαού,‖μεταγιγνώσκω =‖μετανοώ‖και‖αποφασίζω,‖ἐπιμαχία = 

αμυντική‖ συμμαχία,‖προἸεμαι =‖ εγκαταλείπω,‖ ξυγκρούω =‖φέρω‖ σε‖ σύγκρουση,‖καθίσταμαι ἐς 

πόλεμον =‖μπαίνω‖στὸν‖πόλεμο. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 43Ο: 

 

Γνοὺς‖δὲ ὁ Υρύνιχος‖ὅτι‖ἔσοιτο‖περὶ τς‖Ἀλκιβιάδου‖καθόδου‖λόγος‖καὶ ὅτι‖Ἀθηναῖοι 

 

ἐνδέξονται‖αὐτήν,‖δείσας‖πρὸς‖τὴν‖ἐναντίωσιν‖τῶν‖ὑφ’‖αὐτοὖ λεχθέντων,‖μή,‖ἥν 

 

κατέλθῃ ὡς‖κωλυτὴν‖ὄντα‖κακῶς‖δρᾶ,‖τρέπεται‖ἐπὶ τοιόνδε‖τί.‖Πέμπει ὡς‖τὸν 

 

Ἀστύοχον‖τὸν‖Λακεδαιμονίων‖ναύαρχον‖ἔτι‖ὄντα‖τότε‖περὶ τὴν‖Μίλητον‖κρύφα 

 

ἐπιστείλας‖ὅτι‖Ἀλκιβιάδης‖αὐτῶν‖τὰ πράγματα‖φθείρει‖Σισσαφέρνη‖Ἀθηναίοις‖φίλον 

 

ποιῶν,‖καὶ τς‖πόλεως‖τἆλλα‖σαφῶς‖ἐγγράψας·‖ξυγγνώμην‖δὲ εἶναι‖ἐαυτ περὶ 

 

ἀνδρὸς‖πολεμίου‖καὶ μετὰ τς‖πόλεως‖ἀξυμφόρου‖κακὸν‖τί‖βουλεύειν. 

 

(Θουκυδίδου Η΄ 50) 

 

Λέξεις: συγγνώμη, συγγνωμοσύνη, σύγγνοια =‖συγγνώμη,‖συμφωνία 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 44Ο: 

 

Οἱ δὲ μετὰ Πεισάνδρου‖πρέσβεις‖τῶν‖Ἀθηναίων‖ἀποσταλέντες‖ἐκ‖τς‖άμου 

 

ἀφικόμενοι‖ἐς‖τὰς‖Ἀθήνας‖λόγους‖ἐποιοὖντο‖ἐν‖τ δήμῳ ὡς‖ἐξείη‖αὐτοῖς‖Ἀλκιβιάδην 

 

καταγαγοὖσι‖καὶ μὴ τὸν‖αὐτὸν‖τρόπον‖δημοκρατουμένοις‖βασιλέα‖τὲ ξύμμαχον‖ἔχειν 

 

καὶ Πελοποννησίων‖περιγενέσθαι.‖Ἀντιλεγόντων‖δὲ πολλῶν‖καὶ ἄλλων‖περὶ τς 

 

δημοκρατίας‖καὶ τῶν‖Ἀλκιβιάδου‖ἅμα‖ἐχθρῶν‖διαβοώντων‖ὡς‖δεινὸν‖εἴη‖εἰ τοὺς 

 

νόμους‖βιασάμενος‖κάτεισι,‖ὁ Πείσανδρος‖παρελθὼν‖πρὸς‖πολλὴν‖ἀντιλογίαν‖καὶ 

 

σχετλιασμὸν‖ἠρώτα‖ἕνα‖ἕκαστον‖παράγων‖τῶν‖ἀντιλεγόντων,‖εἴ τινα‖ἐλπίδα‖ἔχει 

 

σωτηρίας‖τῆ πόλει,‖εἰ μὴ τις‖πείσει‖βασιλέα‖μεταστναι‖παρὰ σφς. 

(Θουκυδίδου Η΄ 53) 

 

Λέξεις: κάτειμι,‖ κατέρχομαι‖ =‖ κατέρχομαι,‖ επιστρέφω‖ από‖ την‖ εξορία‖ στην‖ πατρίδα,‖ παράγω = 

παρασύρω,‖ οδηγώ‖ πλησίον,‖ προτρέπω,‖ ‖ σχετλιασμός=‖ παράπονο,‖ μεθίσταμαι=‖ παραμερίζω,‖

μετακινούμαι,‖αποχωρώ. 

 

μετάφραση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

47 

ΚΕΙΜΕΝΟ 45Ο: 

 

Ἡ βουλὴ μέντοι‖ἔτι‖ξυνελέγετο·‖ἐβούλευον‖δὲ οὐδὲν‖ὅ,τι‖μὴ τοῖς‖συνεστῶσι‖δοκοίη, 

 

ἀλλὰ καὶ οἱ λέγοντες‖ἐκ‖τούτων‖ἦσαν‖καὶ τὰ ηθησόμενα‖πρότερον‖αὐτοὶς 

 

προὔσκεπτο.‖Ἀντέλεγέ‖τε‖οὐδεὶς‖ἔτι‖τῶν‖ἄλλων,‖δεδιὼς‖καὶ ὁρῶν‖πολὺ τὸ ξυνεστηκός· 

 

εἰ δὲ τις‖καὶ ἀντείπει,‖εὐθὺς‖ἐκ‖τρόπου‖τινὸς‖ἐπιτηδείου‖ἐτεθνήκει,‖καὶ τῶν‖δρασάντων 

 

οὔτε‖ζήτησις‖οὕτ’‖εἰ ὑποπτεύοιντο‖δικαίωσις‖ἐγίγνετο,‖ἀλλ’‖ἡσυχίαν‖εἶχεν‖ὁ δμος‖καὶ 

 

κατάπληξιν‖τοιαύτην‖ὥστε‖κέρδος‖ὁ μὴ πάσχων‖τὶ βίαιον,‖εἰ καὶ σιγῴη‖ἐνόμιζεν.‖Καὶ τὸ 

 

ξυνεστηκὸς‖πολὺ πλέον‖ἡγούμενοι‖εἶναι‖ἥ ὅσον‖‖ἐτύγχανεν‖ὅν‖ἠσσῶντο‖ταῖς‖γνώμαις 

 

καὶ ἐξευρεῖν‖αὐτὸ ἀδύνατοι‖ὄντες‖διὰ τὸ μέγεθος‖τς‖πόλεως‖καὶ διὰ τὴν‖ἀλλήλων 

 

ἀγνωσίαν‖οὐκ‖εἶχον. 

(Θουκυδίδου Η΄ 66) 

 

Λέξεις: τὸ ξυνεστηκός=‖συνωμοσία,‖δικαίωση=‖τιμωρία,‖αθώωση‖δίκαιη,‖αξίωση. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 46Ο: 

 

Ἄλλοι‖δὲ ἄλλῃ τς‖πόλεως‖σποράδες‖ἀπώλλυντο.‖Σὸ δὲ πλεῖστον‖καὶ ὅσον‖μάλιστα‖‖ἦν 

 

ξυνεστραμμένον‖ἐσπίπτουσιν‖ἒς‖οἴκημα‖μέγα,‖ὃ ἦν‖τοὖ τείχους‖καὶ αἱ θύραι 

 

ἀνεῳγμέναι‖ἔτυχον‖αὐτοὖ,‖οἰόμενοι‖πύλας‖τὰς‖θύρας‖τοὖ οἰκήματος‖εἶναι‖καὶ ἄντικρυς 

 

δίοδον‖ἐς‖τὰ ἔξω.‖Ὁρῶντες‖δὲ αὐτοὺς‖οἱ Πλαταις‖ἀπειλημμένους‖ἐβουλεύοντο‖εἴτε 

 

κατακαύσωσιν‖ὥσπερ‖ἔχουσιν,‖ἐμπρήσαντες‖τὸ οἴκημα,‖εἴτε‖τί‖ἄλλο‖χρήσωνται.‖Σέλος 

 

δὲ οτοι‖τὲ καὶ ὅσοι‖ἄλλοι‖τῶν‖Θηβαίων περιῆσαν‖κατὰ τὴν‖πόλιν‖πλανώμενοι, 

 

ξυνέβησαν‖τοῖς‖Πλαταιεὖσι‖παραδοὖναι‖σφς‖τε αὐτοὺς‖καὶ τὰ ὅπλα‖χρήσασθαι‖ὅ,τι 

 

ἅν‖βούλωνται. 

(Θουκυδίδου Β΄ 4) 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 47Ο: 

 

Ἡ μὲν‖ἔκπεμψίς‖μου‖καὶ τς‖σρατις‖ὑπὸ Λακεδαιμονίων,‖ὦ Ἀκάνθιοι,‖γεγένηνται‖τὴν 

 

αἰτίαν‖ἐπαληθεύουσα‖ἣν‖ἀρχόμενοι‖τοὖ πολέμου‖προείπομεν,‖Ἀθηναίοις 

 

ἐλευθεροὖντες‖‖τὴν‖Ἑλλάδα‖πολεμήσειν·‖εἰ δὲ χρόνῳ ἐπήλθομεν,‖σφαλέντες‖τας‖ἀπὸ 

 

τοὖ ἐκεῖ πολέμου‖δόξης,‖ἡ διὰ τάχους‖αὐτοὶ ἄνευ‖τοὖ ὑμετέρου‖κινδύνου‖ἠλπίσαμεν 

 

Ἀθηναίους‖καθαιρήσειν,‖μηδεὶς‖μεμφθῆ·‖νὖν‖γάρ,‖ὅτε‖παρέσχεν,‖ἀφιγμένοι‖καὶ μετὰ 

 

ὑμῶν‖πειρασόμεθα‖κατεργάσεσθαι‖αὐτούς.‖Θαυμάζω‖δὲ τῆ τὲ ἀποκλήσει‖μου‖τῶν 

 

πυλῶν,‖καὶ εἰ μὴ ἀσμένοις‖ὑμῖν‖ἀφῖγμαι. 

(Θουκυδίδου Δ΄ 85) 

 

Λέξεις: κατεργάζομαι=‖ φέρνω‖ κάτι‖ σε πέρας,‖ κατορθώνω,‖ καταβάλλω,‖ αποκτώ,‖ κατασκευάζω,‖

παρέχει=‖είναι‖δυνατό,‖δίδεται‖ευκαιρία 

 

μετάφραση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

50 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 48Ο: 

 

Σοὺς‖δ’‖ἐν‖ταῖς‖λιθοτομίαις‖οἱ υρακόσιοι‖χαλεπῶς‖τοὺς‖πρώτους‖χρόνους 

 

μετεχείρισαν.‖Ἐν‖γὰρ‖κοίλῳ χωρίῳ ὄντας‖καὶ ὀλίγῳ πολλοὺς‖οἵ τε‖ἥλιοι‖τὸ πρῶτον‖καὶ 

 

τὸ πνῖγος‖ἐλύπει‖διὰ τὸ ἀστέγαστον‖καὶ αἵ νύκτες‖ἐπιγιγνόμεναι‖τοὐναντίον 

 

μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῆ μεταβολῆ ἐς‖ἀσθένειαν‖ἐνεωτέριζον,‖πάντα‖τε ποιούντων 

 

αὐτῶν‖διὰ στενοχωρίαν‖ἐν‖τ αὐτ καὶ προσέτι‖τῶν‖νεκρῶν‖ὁμοὖ ἐπ’‖ἀλλήλοις 

 

ξυννενημένων,‖οἳ ἔκ‖τε‖τῶν‖τραυμάτων‖καὶ διὰ τὴν‖μεταβολὴν‖καὶ τὸ τοιούτων 

 

ἀπέθνῃσκον,‖καὶ ὀσμαὶ ἦσαν‖οὐκ‖ἀνεκτοί.‖Καὶ λιμ ἅμα‖καὶ δίψῃ ἐπιέζοντο,‖ἄλλα‖τε 

 

ὅσα‖εἰκὸς‖ἐν‖τ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκότας‖κακοπαθσαι,‖οὐδὲν‖ὅ,τι‖οὐ ἐπεγένοντο 

 

αὐτοῖς·‖καὶ ἡμέρας‖μὲν‖ἑβδομήκοντά‖τινας‖οὕτω‖διῃτήθησαν‖ἁθρόοι·‖ἔπειτα‖πλὴν 

 

Ἀθηναίων‖καὶ εἴ τινες‖ικελιωτῶν‖ἥ Ἰταλιωτῶν‖ξυνεστράτευσαν,‖τοὺς‖ἄλλους 

ἀπέδοντο. 

(Θουκυδίδου Ζ΄ 87) 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 49Ο: 

 

Ἐς‖δὲ τὰς‖Ἀθήνας,‖ἐπειδὴ ἠγγέλθη‖ἐπὶ πολὺ μὲν‖ἠπίστουν‖καὶ τοῖς‖πάνυ‖τῶν 

 

στρατιωτῶν‖ἐξ‖αὐτοὖ τοὖ ἔργου‖διαπεφεύγοσι‖καὶ σαφῶς‖ἀγγέλουσι,‖μὴ οὕτω‖γὲ ἄγαν 

 

πανσυδὶ διεφθάρθαι·‖ἐπειδὴ δὲ ἔγνωσαν,‖χαλεποὶ μὲν‖ἦσαν‖τοῖς‖ξυμπροθυμηθεῖσι‖τῶν 

 

ητόρων‖τὸν‖ἔκπλουν,‖ὥσπερ‖οὐκ‖αὐτοὶ ψηφισάμενοι,‖ὠργίζοντο‖δὲ καὶ τοῖς 

 

χρησμολόγοις‖τε‖καὶ μάντεσι‖καὶ ὁπόσοι‖τι‖τότε‖αὐτοὺς‖θειάσαντες‖ἐπήλπισαν‖ὡς 

 

λήψονται‖ικελίαν.‖Πάντα‖δὲ πανταχόθεν‖αὐτοὺς‖ἐλύπει‖τὲ καὶ περιειστήκει‖ἐπὶ τ 

 

γεγενημένῳ φόβος‖τὲ καὶ κατάπληξις‖μεγίστη‖δή. 

(Θουκυδίδου Η΄ 1) 

 

Λέξεις: πανσυδ(ε)ί, πασσυδ(ε)ί, πανσυδίᾳ, πασσυδίᾳ, παναστρατιᾷ=‖ με‖ όλο‖ το  στράτευμα,‖

θείομαι=‖συμβουλεύομαι‖το‖μαντείο. 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 50Ο: 

 

Σοὖ δὲ ἐπιγιγνομένου‖χειμῶνος‖πρὸς‖τὴν‖ἐκ‖τς‖ικελίας‖Ἀθηναίων‖μεγάλην 

 

κακοπραγίαν‖εὐθὺς‖οἱ Ἕλληνες‖πάντες‖ἐπῃρμένοι‖ἦσαν,‖οἱ μὲν‖μηδετέρων‖ὄντες 

 

ξύμμαχοι,‖ὡς,‖ἤν‖τις‖καὶ μὴ παρακαλῆ σφς‖οὐκ‖ἀποστατέον‖ἔτι‖τοὖ πολέμου‖εἴη, 

 

ἀλλὰ ἐθέλοντι‖ἰτέον‖ἐπὶ τοὺς‖Ἀθηναίους,‖νομίσαντες‖κἅν‖ἐπὶ σφς‖ἕκαστοι‖ἐλθεῖν, 

 

αὐτούς,‖εἰ τὰ ἐν‖τῆ ικελίᾳ κατώρθωσαν,‖καὶ ἅμα‖βραχὺν‖ἔσεσθαι‖τὸν‖λοιπὸν 

 

πόλεμον,‖οὐ μετασχεῖν‖καλὸν‖εἶναι,‖οἱ δ’‖αὗ τῶν‖Λακεδαιμονίων‖ξύμμαχοι 

 

ξυμπροθυμηθέντες‖ἐπὶ πλέον‖ἥ πρὶν‖ἁπαλλάξεσθαι‖διὰ τάχους‖πολλς‖ταλαιπωρίας. 

(Θουκυδίδου Η΄ 2) 

 

Λέξεις: ἐπαίρομαι=‖ξεσηκώνομαι. 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 51Ο: 

 

Γνοὺς‖δὲ ὁ Ἀλκιβιάδης‖πείθει‖αὗθις‖Ἔνδιον‖καὶ τοὺς‖ἄλλους‖ἐφόρους‖μὴ ἀποκνσαι 

 

τὸν‖πλοὖν‖λέγων‖ὅτι‖φθήσονταί‖τε‖πλεύσαντες‖πρὶν‖τὴν‖τῶν‖νεῶν‖ξυμφορν‖Φίους 

 

αἰσθέσθαι,‖καὶ αὐτὸς‖ὅταν‖προσβάλῃ Ἰωνία,‖αδίως‖πείσειν‖τὰ πόλεις‖ἀφίστασθαι‖τὴν 

 

τὲ τῶν‖Ἀθηναίων‖λέγων‖ἀσθένειαν‖καὶ τὴν‖τῶν‖Λακεδαιμονίων‖προθυμίαν· 

 

πιστότερος‖γὰρ‖ἄλλων‖φανεῖσθαι.‖Ἐνδίῳ τε αὐτ ἰδίᾳ ἔλεγε‖καλὸν‖εἶναι‖δι’‖ἐκείνου 

 

ἀποστσαι‖τὲ Ἰωνίαν‖καὶ βασιλέα‖ξύμμαχον‖ποισαι‖Λακεδαιμονίοις,‖καὶ μὴ Ἄγιδος‖τὸ 

 

ἀγώνισμα‖τοὖτο‖γενέσθαι·‖ἐτύγχανε‖γὰρ‖τ Ἄγιδι‖αὐτὸς‖διάφορος‖ὤν,‖καὶ ὁ μὲν 

 

πείσας‖τοὺς‖τε ἄλλους‖ἐφόρους‖καὶ Ἔνδιον‖ἀνήγετο‖ταῖς‖πέντε‖ναυσὶ μετὰ Φαλκιδέως 

 

τοὖ Λακεδαιμονίου,‖καὶ διὰ τάχους‖τὸν‖πλοὖν‖ἐποιοὖντο. 

(Θουκυδίδου Η΄ 12) 

Λέξεις:  διάφορος=‖υπέροχος,‖πολιτικός‖αντίπαλος,‖εχθρός 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 52Ο: 

 

Οἱ δὲ τῶν‖Ἀθηναίων‖στρατηγοὶ ἐν‖τούτῳ ἐβουλεύοντο‖πρὸς‖τὴν‖γεγενημένην 

 

ξυμφορν‖καὶ πρὸς‖τὴν‖παροὖσαν‖ἐν‖τ στρατοπέδῳ κατὰ πάντα‖ἀρρωστίαν,‖τοῖς‖τε 

 

γὰρ‖ἐπιχειρήμασιν‖ἑώρων‖οὐ κατορθοὖντες‖καὶ τοὺς‖στρατιώτας‖ἀχθομένους‖τῆ μονῆ· 

 

νόσῳ τὲ γὰρ‖ἐπιέζοντο‖κατ’‖ἀμφοτέρα,‖τς‖τε ὥρας‖τοὖ ἐνιαυτοὖ ταύτης‖οὔσης‖ἐν‖ᾗ 

 

ἀσθενοὖσιν‖ἄνθρωποι‖μάλιστα,‖καὶ τὸ χωρίον‖ἅμα‖ἐν‖ᾧ ἐστρατοπεδεύοντο‖ἐλῶδες‖καὶ 

 

χαλεπὸν‖ἦν,‖τὰ τε ἄλλα‖ὅτι‖ἀνέλπιστα‖ἀυτοῖς‖ἐφαίνετο.‖Σ οὗν‖Δημοσθένει‖οὐκ‖ἐδόκει 

 

ἔτι‖χρναι‖μένειν,‖ἀλλ’‖ἅπερ‖καὶ διανοηθεὶς‖ἐς‖τὰς Ἐπιπολς‖διεκυνδύνευσεν,‖ἐπειδὴ 

 

ἔσφαλτο,‖ἀπιέναι‖ἐψηφίζετο‖καὶ μὴ διατρίβειν. 

(Θουκυδίδου Ζ΄ 47) 

 

Μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 53Ο: 

 

Καὶ ὁ μὲν‖Δημοσθένης ταὖτα‖ἐγίγνωσκεν·‖ὁ δὲ Νικίας‖ἐνόμιζε‖μὲν‖καὶ αὐτὸς‖πονηρὰ 

 

σφῶν‖τὰ πράγματα‖εἶναι,‖τ δὲ λόγῳ οὐκ‖ἐβούλετο‖αὐτὰ ἀσθεν ἀποδεικνύναι,‖οὐδ’ 

 

ἐμφανῶς‖σφς‖ψηφιζομένους‖μετὰ πολλῶν‖τὴν‖ἀναχώρησιν‖τοῖς‖πολεμίοις 

 

καταγγέλτους‖γίγνεσθαι·‖λαθεῖν‖γὰρ‖ἄν,‖ὅποτε‖βούλοιντο,‖τοὖτο‖ποιοὖντες‖πολλ 

 

ἧσσον.‖Σὸ δὲ τι‖καὶ τὰ τῶν‖πολεμίων,‖ἀφ’‖ὧν‖ἐπὶ πλέον‖ἥ οἱ ἄλλοι‖Ἠσθάνετο‖αὐτῶν, 

 

ἐλπίδος‖τι‖ἔτι‖παρεῖχε‖πονηρότερα‖τῶν‖σφετέρων‖ἔσεσθαι,‖ἥν‖καρτερῶσι 

 

προσκαθήμενοι·‖χρημάτων‖γὰρ‖ἀπορία‖αὐτοὺς‖ἐκτρυχώσειν,‖ἄλλως‖τε καὶ ἐπὶ πλέον 

 

ἤδη‖ταῖς‖ὑπαρχούσαις‖ναυσὶ θαλασσοκρατούντων.‖Καὶ (ἥν‖γάρ‖τι‖καὶ ἐν‖ταῖς 

 

υρακούσαις‖βουλομένον‖τοῖς‖Ἀθηναίοις‖τὰ πράγματα‖ἐκδοὖναι)‖ἐπεκηρηκεύετο‖ὡς 

 

αὐτὸν‖καὶ οὐκ‖εἴα‖ἀπανίστασθαι. 

(Θουκυδίδου Ζ΄ 48) 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 54Ο: 

 

Ὁ μὲν‖Νικίας‖τοσαὖτα‖λέγων‖ἰσχυρίζετο,‖αἰσθόμενος‖τὰ ἐν‖υρακούσαις‖ἀκριβῶς,‖καὶ 

 

τὴν‖τῶν‖χρημάτων‖ἀπορίαν‖καὶ ὅτι‖ἥν‖αὐτόθι‖πολὺ τὸ βουλόμενον‖τοῖς‖Ἀθηναίοις 

 

γίγνεσθαι‖τὰ πράγματα‖καὶ ἐπικηρυκευόμενον‖πρὸς‖αὐτὸν‖ὥστε‖μὴ ἀπανίστασθαι, 

 

καὶ ἅμα‖ταῖς‖γοὖν‖ναυσὶν‖μλλον‖θαρςῶν‖ἥ πρότερον‖ἐθάρσησε‖κρατηθείς.‖Ὁ δὲ 

 

Δημοσθένης‖περὶ μὲν‖τοὖ προσκαθήσθαι‖οὐδ’‖ὀποσοὖν‖ἐνεδέχετο·‖εἰ δὲ δεῖ μὴ ἀπάγειν 

 

τὴν‖στρατιὰν‖ἄνευ‖Ἀθηναίων‖ψηφίσματος‖ἀλλὰ τρίβειν‖αὐτοὖ, ἔφη‖χρναι‖ἥ ἐπὶ τὴν 

 

Θάψον‖ἀναστάντας‖τοὖτο‖ποιεῖν‖ἒς‖τὴν‖Κατάνην,‖ὅθεν‖τ τε πεζ ἐπὶ πολλὰ τς 

 

χώρας‖ἐπιόντες‖θρέψονται‖πορθοὖντες‖τὰ τῶν πολεμίων‖καὶ ἐκείνους‖βλάψουσι,‖ταῖς 

 

τε‖ναυσὶν‖ἐν‖πελάγει‖καὶ οὐκ‖ἐν‖στενοχωρίᾳ ἣ πρὸς‖τῶν‖πολεμίων‖μλλον‖ἐστι,‖τοὺς 

 

ἀγώνας‖ποιήσονται. 

(Θουκυδίδου Ζ΄ 49) 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 55Ο: 

 

Ἐν‖δὲ τουτῳ, ὅσοι‖Ἐρμαῖ ἦσαν‖λίθινοι‖ἐν‖τ πόλει‖τὴν‖Ἀθηναίων‖(εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ 

 

ἐπιχώριον,‖ἡ τετράγωνος‖ἐργασία,‖πολλοὶ καὶ ἐν‖ἰδίοις‖προθύροις‖καὶ ἐν‖ἱεροῖς),‖μιᾶ 

 

νυκτὶ οἱ πλεῖστοι‖περιεκόπησαν‖τὰ πρόσωπα.‖Καὶ τοὺς‖δράσαντες‖ᾔδει‖οὐδείς,‖ἀλλὰ 

 

μεγάλοις‖μηνύτροις‖δημοσίᾳ οτοι‖ἐζητοὖντο‖καὶ προσέτι‖ἐψηφίσαντο,‖καὶ εἴ τις‖ἄλλο 

 

τι‖οἶδεν‖ἀσέβημα‖γεγενημένον,‖μηνύειν‖ἀδεῶς‖τὸν‖βουλόμενον‖καὶ ἀστῶν‖καὶ ξένων 

 

καὶ δούλων,‖καὶ τὸ πράγμα‖μειζόνως‖ἐλάμβανον‖τοὖ τὲ γὰρ‖ἔκπλου‖οἰωνὸς ἐδόκει 

 

εἶναι‖καὶ ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα‖νεωτέρων‖πραγμάτων‖καὶ δήμου‖καταλύσεως 

 

γεγενσθαι. 

(Θουκυδίδου Σ΄ 27) 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 56Ο: 

 

Καὶ Νικίου‖μὲν‖ἦν‖γνώμη‖πλεῖν‖ἐπὶ ελινοὖντα‖πάσῃ τῆ στρατιᾶ, ἐφ’‖ὅπερ‖μάλιστα 

 

ἐπέμφθησαν,‖καὶ ἥν‖παρέχωσι‖χρήματα‖παντὶ τ στρατεύματι‖Ἐγεσταῖοι,‖πρὸς‖ταὖτα 

 

βουλεύεσθαι,‖εἰ δὲ μή,‖ταῖς‖ἑβδομήκοντα‖ναυσίν,‖ὅσασπερ‖Ἠτήσαντο,‖ἀξιοὖν‖διδόναι 

 

αὐτοὺς‖τροφήν,‖καὶ παραμείναντας‖ελινουντίους‖ἥ βίᾳ ἥ ξυμβάσει‖διαλλάξαι‖αὐτοῖς, 

 

καὶ οὕτω‖παραπλεύσαντας‖ταὰς ἄλλας‖πόλεις‖καὶ ἐπιδείξαντας‖μὲν‖τὴν‖δύναμιν‖τς 

 

Ἀθηναίων‖πόλεως,‖δηλώσαντας‖δὲ τὴν‖ἐς‖τοὺς‖φίλους‖καὶ ξυμμάχους‖προθυμίαν, 

 

ἀποπλεῖν‖οἴκαδε‖,‖ἥν‖μὴ τι‖δι’‖‖ὀλίγου‖καὶ ἀπὸ τοὖ ἀδοκήτου‖ἥ Λεοντίνους‖οἷοὶ τε‖ὦσιν 

 

ὠφελσαι‖ἥ τῶν‖ἄλλων‖τινὰ πόλεων‖προσαγαγέσθαι,‖καὶ τῆ πόλει‖δαπανῶντας‖τὰ 

 

οἰκεία‖μὴ κινδυνεύειν. 

(Θουκυδίδου Σ΄ 47) 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 57Ο: 

 

Λάμαχος‖δὲ ἀντικρὺς‖ἔφη‖χρναι‖πλεῖν‖ἐπὶ υρακούσας‖καὶ πρὸς‖τῆ πόλει‖ὡς‖τάχιστα 

 

τὴν‖μάχην‖ποιεῖσθαι,‖ἕως‖ἔτι‖ἀπαράσκευοί‖τέ‖εἰσι καὶ μάλιστα‖ἐκπεπληγμένοι.‖Σὸ γὰρ 

 

πρῶτον‖πν‖στράτευμα‖δεινότατον‖εἶναι·‖ἥν‖δὲ χρονίσῃ πρὶν‖ἐς‖ὄψιν‖ἐλθεῖν,‖τῆ γνώμῃ 

 

ἀναθαρσοὖντας‖ἀνθρώπους‖καὶ τῆ ὄψει‖καταφρονεῖν‖μλλον.‖Αἰφνίδιοι‖δὲ ἥν 

 

προσπέσωσιν,‖ἕως‖ἔτι‖περιδεεῖς‖προσδέχονται,‖μάλιστα‖ἅν‖σφεῖς‖περιγενέσθαι‖καὶ 

 

κατὰ πάντα‖ἅν‖αὐτοὺς‖ἐκφοβσαι,‖τῆ τὲ ὄψει‖(πλεῖστοι‖γὰρ‖ἅν‖νὖν‖φανναι)‖καὶ τῆ 

 

προσδοκίᾳ ὧν‖πείσονται,‖μάλιστα‖δ’‖‖‖ἅν‖τ αὐτίκᾳ κινδύνῳ τς‖μάχης. 

(Θουκυδίδου Σ΄ 49) 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 58Ο: 

 

Καὶ οἱ υρακόσιοι τοὖ αὐτοὖ θέρους‖ὡς‖ἐπυνθάνοντο‖τοὺς‖ἱππέας‖ἥκοντας‖τοῖς 

 

Ἀθηναίοις‖καὶ μέλλοντας‖ἤδη‖ἐπὶ σφς‖ἰέναι,‖νομίσαντες,‖ἐὰν‖μὴ Ἐπιπολῶν 

 

κρατήσωσιν‖οἱ Ἀθηναῖοι,‖χωρίου‖ἀποκρήμνου‖τε‖καὶ ὑπὲρ‖τς‖πόλεως‖εὐθὺς‖κειμένου, 

 

οὐκ‖ἅν‖αδίως‖σφς,‖οὐδ’‖‖εἰ κρατοῖντο‖μάχῃ, ἀποτειχισθναι,‖διενοοὖντο‖τὰς 

 

προσβάσεις‖αὐτῶν‖φυλάσσειν,‖ὅπως‖μὴ κατὰ ταὖτα‖λάθωσι‖σφς‖ἀναβάντες‖οἱ 

 

πολέμιοι·‖οὐ γὰρ‖ἄλλῃ γὲ αὐτοὺς‖δυνηθναι.‖Ἐξήρτηται‖γὰρ‖τὸ ἄλλο‖χωρίον‖καὶ μέχρι 

 

τς‖πόλεως‖ἐπικλινές‖τέ‖ἐστι‖καὶ ἐπιφανὲς‖πν‖ἔσω·‖καὶ ὠνόμασται‖ὑπὸ τῶν 

 

υρακοσίων‖διὰ τὸ ἐπιπολς‖τοὖ ἄλλου‖εἶναι‖Ἐπιπολαί. 

(Θουκυδίδου Σ΄ 96) 

 

Λέξεις: ἀποτειχίζομαι=‖αποκλείω‖κάποιον‖με‖τείχος,‖ἐπιπολή=‖μόνο‖γέν.‖τς ἐπιπολς ως‖επιρρ.,‖

στην‖επιφάνεια,‖στην‖κορυφή,‖στο‖πάνω‖μέρος. 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 59Ο: 

 

Μετὰ δὲ τοὖτο‖οἱ Ἁθηναῖοι‖τρόπαιον‖ἔστησαν‖καὶ τοὺς‖νεκροὺς‖ὑποσπόνδους 

 

ἀπέδοσαν‖τοῖς‖υρακοσίοις‖καὶ τοὺς‖μετὰ Λαμάχου‖καὶ αὐτὸν‖ἐκομίσαντο.‖Καὶ 

 

παρόντος‖ἤδη‖σφίσι‖παντὸς‖τοὖ στρατεύματος,‖καὶ τοὖ ναυτικοὖ καὶ τοὖ πεζοὖ, ἀπὸ 

 

τῶν‖Ἐπιπολῶν‖καὶ τοὖ κρημνώδους‖ἀρξάμενοι‖ἀπετείχιζον‖μέχρι‖τς‖θαλάσσης‖τείχει 

 

διπλ τοὺς‖υρακοσίους.‖Σὰ δ’‖‖ἐπιτήδεια‖τῆ στρατιᾶ ἐσήγετο‖ἐκ‖τς‖Ἰταλίας 

 

πανταχόθεν.‖Ἦλθον‖δὲ καὶ τῶν‖ικελῶν‖πολλοὶ ξύμμαχοι‖τοῖς‖Ἀθηναίοις‖οἳ πρότερον 

 

περιεωρῶντο,‖καὶ ἐκ‖τς‖Συρσηνίας‖νες‖πεντηκόντοροι‖τρεῖς.‖Καὶ τἄλλα‖προυχώρει 

 

αὐτοῖς‖ἐς‖ἐλπίδας.‖Καὶ γὰρ‖οἱ υρακόσιοι‖πολέμῳ μὲν‖οὐκέτι‖ἐνόμιζον‖ἅν 

 

περιγενέσθαι,‖ὡς‖αὐτοῖς‖οὐδὲ ἀπὸ τς‖Πελοποννήσου‖ὠφελία‖ἧκε,‖τοὺς‖δὲ λόγους‖ἐν 

 

τὲ σφίσιν‖ἐποιοὖντο‖ξυμβατικοὺς‖καὶ πρὸς‖τὸν‖Νικίαν·‖οτος‖γὰρ‖δὴ μόνος‖εἶχε 

 

Λαμάχου‖τεθνεῶτος‖τὴν‖ἀρχήν. 

(Θουκυδίδου Σ΄ 103) 

 

Λέξεις:‖ προχώρει=‖ είναι‖ εύκολο,‖ είναι‖ δυνατό,‖ πηγαίνει‖ καλά,‖ εελίσσεται‖ ευνοϊκά,‖ περιορῶμαι 

=διστάζω,‖‖κομίζω=‖περιποιούμαι. 

 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 60Ο: 

 

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι‖αἰφνιδίως‖τοὖ τὲ Γυλίππου‖καὶ τῶν‖υρακοσίων‖σφίσιν‖ἐπιόντων 

 

ἐθορυβήθησαν‖μὲν‖τὸ πρῶτον,‖παρετάξαντο‖δέ.‖Ὁ δὲ θέμενος‖τὰ ὅπλα‖ἐγγὺς‖κήρυκα 

 

προσπέμπει‖αὐτοῖς‖λέγοντα,‖εἰ βούλονται‖ἐξιέναι‖ἐκ‖τς‖ικελίας‖πέντε‖ἡμερῶν 

 

λαβόντες‖τὰ σφέτερα‖αὐτῶν,‖ἕτοιμος‖εἶναι‖σπένδεσθαι.‖Οἱ δ’‖‖ἐν‖ὀλιγωρίᾳ τὲ ἐποιοὖντο 

 

καὶ οὐδὲν‖ἀποκρινάμενοι‖ἀπέπεμψαν.‖Καὶ μετὰ ταὖτα‖ἀντιπαρεσκεύαζοντο‖ἀλλήλοις 

 

ὡς‖ἐς‖μάχην.‖Καὶ ὁ Γύλιππος‖ὁρῶν‖τοὺς‖υρακοσίους‖ταρασσομένους‖καὶ οὐ αδίως 

 

ξυντασσομένους,‖ἐπανγε‖τὸ στρατόπεδον‖ἐς‖τὴν‖εὐρυχωρίαν‖μλλον.‖Καὶ ὁ Νικίας 

 

οὐκ‖ἐπγε‖τοὺς‖Ἀθηναίους,‖ἀλλ’‖‖ἡσύχαζε‖πρὸς‖τ ἐαυτ τείχει. 

(Θουκυδίδου Ζ΄  3) 

 

Λέξεις: ἐπανάγω =‖ διεγείρω,‖ ανυψώνω,‖ αποσύρω,‖ επαναφέρω,‖ βγαίνω‖ στο‖ πέλαγος,‖ ἐπάγω= 

οδηγώ‖εναντίον,‖παρακινώ,‖παρασύρω. 

 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 61Ο: 

 

Ὁ δὲ Νικίας‖καὶ οἱ Ἀθηναῖοι‖νομίζοντες,‖καὶ εἰ ἐκεῖνοι‖μὴ ἐθέλοιεν‖μάχης,‖ἄρχειν, 

 

ἀναγκαῖον‖εἶναι‖σφίσι‖μὴ περιορν‖παροικοδομούμενον‖τὸ τεῖχος‖(ἤδη‖γὰρ‖καὶ ὅσον 

 

οὐ παρεληλύθει‖τὴν‖τῶν‖Ἀθηναίων‖τοὖ τείχους‖τελευτὴν‖ἡ ἐκείνων‖τείχισις,‖καί,‖εἰ 

 

προέλθοι‖ταὐτὸν‖ἤδη‖ἐποίει‖αὐτοῖς‖νικν‖τὲ μαχομένοις‖διὰ παντὸς‖καὶ μηδὲ 

 

μάχεσθαι),‖ἀντεπῆσαν‖οὗν‖τοῖς‖υρακοσίοις.‖Καὶ ὁ Γύλιππος‖τοὺς‖μὲν‖ὁπλίτας‖ἔξω 

 

τῶν‖τειχῶν‖μλλον‖ἥ πρότερον‖προαγαγὼν‖ξυνέμισγεν‖αὐτοῖς,‖τοὺς‖δὲ ἱππέας‖καὶ 

 

ἀκοντιστὰς ἐκ‖πλαγίου‖τάξας‖τῶν‖Ἀθηναίων‖κατὰ τὴν‖εὐρυχωρίαν,‖ᾗ ἀμφοτέρων‖τῶν 

 

τειχῶν‖αἳ ἐργασίαι‖ἔληγον‖καὶ προσβαλόντες‖οἱ ἱππεῖς‖ἐν‖τῆ μάχη‖τ εὐωνύμῳ κέρᾳ 

 

τῶν‖Ἀθηναίων,‖ὅπερ‖κατ’‖‖αὐτοὺς‖ἦν‖ἔτρεψαν. 

(Θουκυδίδου Ζ΄ 3) 

 

 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 62Ο: 

 

Ὀλύμπια‖δ’‖ἐγένετο‖τοὖ θέρους‖τούτου‖οἷς‖Ἀνδροσθένης‖Ἀρκὰς‖παγκράτιον‖τὸ πρῶτον 

 

ἐνίκα·‖καὶ Λακεδαιμόνιοι‖τοὖ ἱεροὖ ὑπὸ Ἠλείων‖εἴρχθησαν‖ὥστε‖μὴ θύειν‖μηδ’ 

 

ἀγωνίζεσθαι‖‖οὐκ‖ἐκτίνοντες‖τὴν‖δίκην‖αὐτοῖς‖ἥν‖ἐν‖τ Ὀλυμπιακ νόμῳ Ἠλεῖοι 

 

κατεδικάσαντο‖αὐτῶν‖φάσκοντες‖ἐς‖σφς‖ἐπὶ Υύρκον‖τε‖τεῖχος‖ὅπλα‖ἐπενεγκεῖν‖καὶ 

 

ἐς‖Λεπρέον‖αὐτῶν‖ὁπλίτας‖ἐν‖ταῖς‖Ὀλυμπιακαῖς‖σπονδαῖς‖ἐσπέμψαι.‖ἡ δὲ καταδίκη 

 

δισχίλιοι‖μναῖ ἤσαν‖κατὰ τὸν‖ὁπλίτην‖ἕκαστον‖δύο‖μναῖ ὥσπερ‖ὁ νόμος‖ἔχει. 

 

Λακεδαιμόνιοι‖δὲ πρέσβεις‖πέμψαντες‖ἀντέλεγον‖μὴ δικαίως‖σφῶν‖καταδεδικάσθαι, 

 

λέγοντες‖μὴ ἐπηγγέλθαι‖πω‖ἐς‖Λακεδαίμονα‖τὰς‖σπονδὰς,‖ὅτ’‖ἐσέπεμψαν‖τοὺς 

 

ὁπλίτας. 

(Θουκυδίδου, Ε΄ 49, 1 – 2) 

 

Λέξεις: τὰ (ἱερὰ) Ὀλύμπια :‖οι‖Ολυμπιακοί‖αγώνες,‖παγκράτιον :αγώνας‖πάλης‖και‖πυγμαχίας, 

παγκράτιον τὸ πρῶτον :‖ πρώτη‖ νίκη‖ στους‖ αγώνες‖ πάλης‖ και‖ πυγμαχίας,‖ ἐκτίνω δίκην : 

πληρώνω‖πρόστιμο. 

 

μετάφραση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1Ο: 

Ασκήσεις: 

1. λάβοι, ἀγάγοι, βουλοίμεθα, λυποίη:‖ να‖ αντικατασταθούν‖ εγκλιτικά οι‖ τύποι‖ (και‖

απαρέμφατο‖– μετοχή). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Να‖βρεθούν‖όλες‖οι‖λέξεις‖και‖εκφράσεις‖που‖λειτουργούν‖ως‖επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

του‖σκοπού και‖να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική αναγνώρισή τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Να‖ βρεθούν‖ και‖ να‖ χαρακτηρισθούν‖ οι‖ υποθετικοί λόγοι‖ και‖ να‖ μετατραπούν‖ ώστε‖ να‖

δηλώνουν‖το‖πραγματικό. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

4. Να‖συμπληρωθεί ο‖πίνακας: 

 

Ενεστώτας      

Παρατατικός ηὕρισκεν ἑωρῶμεν   ἐφρόντιζον 

Μέλλοντας   ἀπαγγελῶ παρέξομεν  

Αόριστος      
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Παρακείμενος      

Τπερσυντέλικος      

5. οἶσθα: να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖Ενεστώτα‖και‖του‖Παρατατικού 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

6. εὖ, πολλάς, κακῶς:‖να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7.‖‖Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖οι‖μετοχές‖του‖κειμένου‖(‖είδος,‖συνημμένη‖– απόλυτη,‖χρονική‖

βαθμίδα:‖σύγχρονο,‖προτερόχρονο,‖υστερόχρονο). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

8.‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2Ο: 

Ασκήσεις: 

1. κρύψῃς, εὐδοκιμοίης, φαίνοιο, ἐπιτιμῴης:‖να‖αντικατασταθούν‖χρονικά οι‖τύποι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική αναγνώριση‖των‖επιρρηματικών‖δευτερευουσών‖προτάσεων. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Να‖ αναγνωριστούν‖ συντακτικά τα‖ απαρέμφατα‖ ‖ του‖ κειμένου‖ (συντακτική‖ λειτουργία,‖

ειδικό‖– τελικό,‖ταυτοπροσωπία‖– ετεροπροσωπία)‖. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

4. «Σοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ νόμοις 

πείθου»: να‖μετατραπεί ο‖ευθύς‖λόγος‖σε‖πλάγιο. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. ποιήσας:‖να‖κλιθεί‖η‖μετοχή‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο αριθμούς‖στο‖χρόνο‖και‖τη‖

φωνή‖που‖βρίσκεται. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

6. τίμα, φοβοῦ:‖να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖και‖προστακτική‖Ενεστώτα‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. αἰσχρὸν, τ καλ, κάκιστον,  οἱ πολλοὶ: να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

8.‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3Ο: 

Ασκήσεις: 

1. συνειλεγμένοι, ἔλεξεν, ἦσαν, ποιοῦσι :‖να γράψετε‖το‖γ´ ενικό και‖πληθυντικό πρόσωπο‖

του‖παρακειμένου‖στην‖οριστική της‖μέσης‖φωνής. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Να‖γραφούν‖τα‖αντίστοιχα‖απαρέμφατα‖όλων‖των‖μετοχών‖του‖κειμένου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική αναγνώριση‖των‖αναφορικών‖προτάσεων‖του‖κειμένου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Να‖συμπληρώσετε‖τον‖παρακάτω‖πίνακα: 

 

Ονομαστική   πλείους    

Γενική    ὄντων  δόξαντος 

Δοτική ἐμοὶ      

Αιτιατική     πάσχοντας  

Κλητική  ἄνδρες     

5. συνελθόντες:‖να‖κλιθεί‖ο‖Αόριστος‖Β΄‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. τὴν μάχην, τῶν ποταμῶν, τὸ ῥεῦμα, τὰς πόλεις, τὸ πῦρ:‖να‖κλιθεί‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7.  ἔφη: να‖κλιθεί‖ο‖Ενεστώτας‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8. ἰσχυρότερον, πλείους, δυσμαχώτεροι, πολλῶν, κράτιστον, μάλιστα,  ἐγγύτατα, εὖ:  να‖

γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

9.‖‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4ο: 

Ασκήσεις: 

1. μετέχουσιν, διάγειν, ἔλθωσιν, ἀφίκωνται:‖να‖γραφεί το‖γ´ ενικό πρόσωπο‖του‖β´ αορίστου‖

σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. μεγίστων, ἐλάχιστα, πλεῖστα:‖να‖γραφούν‖οι‖άλλοι‖βαθμοί των‖τύπων. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Να‖χαρακτηρισθούν‖οι‖υποθετικοί λόγοι‖(φανεροί και‖λανθάνοντες). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Να‖αναγνωριστούν‖γραμματικώς‖όλες‖οι‖αντωνυμίες‖του‖κειμένου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. οἶδα :‖να‖κλιθεί‖ο‖Αόριστος‖β΄‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖(απαρέμφατο‖και‖μετοχή) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

6.‖Να‖γραφούν‖τα‖υποκείμενα‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖(απαρέμφατα‖– μετοχές): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

7.‖Να‖αναγνωριστούν‖τα‖είδη‖του‖‖«ἅν» 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

8. τοῖς ἀνθρώποις, τοῖς ἰδιώταις, ἡ πόλις:‖να‖κλιθούν‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

9.‖‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5ο: 

Ασκήσεις: 

1. ἐπείσθησαν, ποιῶσιν :‖να‖αντικατασταθούν‖εγκλιτικά οι‖τύποι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

2. Ο‖ υποθετικός‖ λόγος‖ της‖ τελευταίας‖ περιόδου‖ να‖ μετατραπεί ώστε‖ να‖ δηλώνει‖ το‖

πραγματικό και‖μη‖πραγματικό. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Να‖ χαρακτηρισθούν‖ συντακτικά οι‖ μετοχές‖ του‖ κειμένου‖ και‖ να‖ αναλυθούν‖ στις‖

αντίστοιχες‖δευτερεύουσες‖προτάσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Να‖συμπληρωθεί ο‖πίνακας: 

 

Ενεστώτας ἀναβαίνειν   ἀποδιδόναι λείπειν 

Παρατατικός      

Μέλλοντας      

Αόριστος  ἐλθεῖν εὑρεῖν   

Παρακείμενος      

Τπερσυντέλικος      

5.‖Να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική‖αναγνώριση‖των‖δευτερευουσών‖προτάσεων: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.‖Να‖γραφούν‖τα‖παραθετικά‖(συγκριτικός‖– υπερθετικός)‖των‖επιθέτων‖και‖των‖επιρρημάτων‖του‖

κειμένου: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7.‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6Ο: 

Ασκήσεις: 

1. πείσεσθαι, φέρειν, ἐπιτρέψαντες:‖να‖γραφεί το‖α´ πληθυντικό πρόσωπο‖του‖μέλλοντα‖σε‖

όλες‖τις‖εγκλίσεις‖στην‖ίδια‖φωνή 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

2. «οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς ἀγαθοὺς θαυμάζει, ἀλλ' ἴσον ἑαυτὸν 

παρέχει πᾶσιν»: να‖μετατραπούν‖όλοι‖οι‖κλιτοί τύποι‖στον‖αντίθετο‖αριθμό. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ἐπισταμένους :‖να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖Ενεστώτα‖και‖του‖Παρατατικού. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Να‖συμπληρωθούν‖οι‖παρακάτω‖πίνακες: 

 

Θετικός  ἴσον   

υγκριτικός   ἥττων  

Τπερθετικός χειρίστοις   καλλίστων 

 

Ονομαστική     οἵτινες 

Γενική  τούτων    

Δοτική      

Αιτιατική τί  ἑαυτὸν ἡμετέραν  

Κλητική      

5.‖ Να‖ αναγνωριστούν‖ συντακτικώς‖ (είδος,‖ εισαγωγή,‖ εξάρτηση,‖ εκφορά,‖ λειτουργία)‖ των‖

δευτερευουσών‖προτάσεων‖του‖κειμένου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

6.‖Να‖συμπτυχθούν‖οι‖δευτερεύουσες‖προτάσεις‖του‖κειμένου‖σε‖μετοχές: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

7.‖‖Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖γραφούν‖οι‖πλάγιες‖πτώσεις‖των‖τριτοκλίτων‖ουσιαστικών‖και‖επιθέτων‖και‖στους‖δύο‖

αριθμούς. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

2. κατείληπται, ἀπήγγειλαν, παρήγαγον:‖να‖αντικατασταθούν‖χρονικά ο‖τύποι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

3. ἠρώτα:‖να‖γράψετε‖το‖β´ πληθυντικό πρόσωπο‖του‖αορίστου‖β´ σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Να‖βρεθούν‖όλες‖οι‖λέξεις‖και εκφράσεις‖που‖λειτουργούν‖ως‖επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

του‖χρόνου‖και‖να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική αναγνώρισή τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

5. κατείληπται:‖να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται‖ο‖τύπος 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. καλούσης, παρόντων:‖να‖κλιθούν‖οι‖μετοχές‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

7.‖ Να‖ γραφούν‖ τα‖ υποκείμενα‖ των‖ μετοχών‖ και‖ να‖ δηλωθεί‖ αν‖ πρόκειται‖ για‖ συνημμένη‖ ή‖

απόλυτη: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

8.Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8Ο : 

Ασκήσεις: 

1.  

Να‖εντοπίσετε‖τις‖πλάγιες‖ερωτήσεις‖του‖κειμένου,‖να‖σημειώστε‖πώς‖εισάγονται,‖πώς‖εκφέρονται‖

και‖ως‖ τι‖χρησιμεύουν. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.  

Μετατρέψτε‖τις‖πλάγιες‖ερωτήσεις‖σε‖ευθείες. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3.  

οἰκείας, κρείττους, ἥττους, ἐλάττων, ἔμπειρον:‖Να‖σχηματίσετε‖τα‖παραθετικά‖διατηρώντας‖την‖

πτώση,‖το‖γένος‖και‖τον‖αριθμό 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4.  

τίς, ὅστις :‖Να‖τα‖κλίνετε  στα‖τρία‖γένη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5.  
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6.  

ἀπόλλυς, δείκνυσι, μείγνυνται, ἀπόλλυνται : 

α)‖Ε(γκλιτική)‖Α(ντικατάσταση) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

β)‖Να‖τα‖κλίνετε‖στον‖παρατατικό.‖(δες‖γραμμ.‖σελ.‖216-220) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

7.  

ἀποβαίνουσιν:‖Να‖γράψετε‖το‖β΄‖ενικό‖και‖β΄‖πληθυντικό‖όλων‖των‖εγκλίσεων‖του‖αορ.‖β΄. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7.  Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9Ο: 

Ασκήσεις: 

1.‖Να‖χαρακτηρίσετε‖πλήρως‖τις‖υπογραμμισμένες‖μετοχές. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

1. Να‖ γράψετε‖ τα‖ παραθετικά‖ όλων‖ των‖ επιθέτων‖ και‖ επιρρημάτων‖ του‖ κειμένου‖

διατηρώντας‖τον‖ίδιο‖τύπο‖(γένος,‖πτώση,‖αριθμό) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. λελήθασι, πυθοίμην:‖χρονική‖αντικατάσταση 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

4. ὑμᾶς, ὧν,  τινες, ταύτην:‖να‖κλιθούν‖οι‖αντωνυμίες‖και‖στα‖τρία‖γένη 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

5.‖Να‖ αναγνωρίσετε‖ τους‖ υποθετικούς‖ λόγους‖ ‖ και‖ να‖ τους‖ μετατρέψετε‖ώστε‖ να‖ δηλώνουν‖ την‖

αόριστη‖επανάληψη‖στο‖παρόν‖– μέλλον: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6.   Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

84 

ΚΕΙΜΕΝΟ 10: 

Ασκήσεις: 

1. προείληφεν, μετέχουσι, εὑρίσκω:  να‖κλιθεί‖ο‖Αόριστος‖Β΄‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. πολλὰ, , μικρὰ,  βεβαίως, ταχέως, ἰδίας, οἰκείως, ἀσθενής, μέγαν: να‖γραφούν‖οι‖ υπόλοιποι‖

βαθμοί. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. νομίσειε: να‖ αναγνωριστεί‖ ο‖ τύπος‖ και‖ να‖ κλιθεί‖ σε‖ όλες‖ τις‖ εγκλίσεις‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου‖ και‖

φωνής. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖οι‖μετοχές‖του‖κειμένου: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

86 

ΚΕΙΜΕΝΟ 11Ο: 

Ασκήσεις: 

1. εἰπεῖν, προαιρεῖσθαι, ἐκφέρονται, ἔσται: να‖ κλιθεί‖ η‖ προστακτική‖Αορίστου‖ Β΄‖ των‖ ρημάτων‖

στη‖φωνή‖που‖βρίσκονται: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________ 

2. Να‖ γραφούν‖ οι‖ πλάγιες‖ πτώσεις‖ των‖ αντωνυμιών‖ και‖ στους‖ δύο‖ αριθμούς,‖ στο‖ γένος‖ και‖ το‖

πρόσωπο‖που‖βρίσκονται: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________ 

3. Οἱ μὲν ἐπαινοῦντες… ἀκούουσιν φαίνεσθαι ποιοῦσιν:‖ να‖ εξαρτηθεί‖ από‖ τη‖ φράση:‖ οτος‖

λέγει< 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖τα‖απαρέμφατα‖του‖κειμένου: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________ 

5. πραχθέντων, φανείημεν: να‖γραφεί‖το‖β΄‖ενικό‖και‖γ΄πληθυντικό‖πρόσωπο‖όλων‖των‖εγκλίσεων‖

στο‖χρόνο‖που‖βρίσκονται. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12Ο: 

Ασκήσεις: 

1. ἐγένετο, Ἡρσθαι, λαβόντες, ἀφικόμενοι:‖να‖γίνει‖εγκλιτική‖αντικατάσταση‖στο‖β΄‖ενικό‖και‖β΄‖

πληθυντικό‖πρόσωπο‖στο‖χρόνο‖και‖τη‖φωνή‖που‖βρίσκονται‖οι‖τύποι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2. Να‖ αναγνωριστεί‖ το‖ είδος‖ των‖ δευτερευουσών‖ προτάσεων‖ του‖ κειμένου‖ και‖ να‖ δηλωθεί‖ ο‖

συντακτικός‖τους‖ρόλος. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ἔκπληξις, τ ἄστει, ἀνθρώπους, τάχος, αἱ νες, λιμένων,  κλῄσει:‖ να‖ γραφούν‖ οι‖ πλάγιες‖

πτώσεις‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

4. οὐδεμιᾶς: να‖κλιθεί‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς‖και‖στα‖τρία‖γένη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

5. ἐσβάντες: να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖εντοπιστούν‖και‖να‖αναγνωριστούν‖όλοι‖οι‖επιρρηματικοί‖προσδιορισμοί‖‖του‖κειμένου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. λαμβάνοντες, δείσαντές, πᾶς: να‖κλιθούν‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

3. Να‖αναλυθούν‖όλες‖οι‖μετοχές‖του‖κειμένου‖στις‖αντίστοιχες‖δευτερεύουσες‖προτάσεις: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

4. ταῦτα, ἑαυτῶν: να‖κλιθούν‖και‖στα‖τρία‖γένη: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14Ο: 

Ασκήσεις: 

1.  συστὰντος, σωθναι, ἀνελεῖν: Να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖και‖προστακτική‖του‖ίδιου‖χρόνου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ἐφύετο, ἐφησθναι: Να‖ γραφεί‖ το‖ β΄‖ ενικό‖ και‖ β΄‖ πληθυντικό‖ ὀλων‖ των‖ εγκλίσεων‖ του‖

αορίστου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3.  συντὰντος, ὁρῶντες, ὀργιζόμενοι: Να‖χαρακτηριστούν‖οι‖μετοχές‖και‖να‖αναλυθούν‖σε‖

δευτερεύουσες‖προτάσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Υωκέας, σωθναι, παθοῦσιν, ἅπασα, ἀνελεῖν, ἄκριτος, ἀναλίσκων: 

Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικά‖οι‖όροι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

5. ὁρῶντες, σωθναι, ποιοῦντας:‖χρονική‖αντικατάσταση 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Να‖γράψετε‖τους‖αρχικούς‖χρόνους‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15Ο: 

Ασκήσεις: 

1)«Ἐξ ἀρχς ἄρα ἡμῖν…πρίν ἄν εἴπῃς»= Να‖χωρίσετε‖το‖απόσπασμα 

στις‖προτάσεις‖(κύριες‖και‖δευτερεύουσες)‖που‖το‖αποτελούν,‖και‖να 

δηλώσετε‖το‖είδος‖τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

2) Να‖γραφούν‖οι‖εντός‖παρενθέσεως‖ζητούμενοι‖τύποι: 

ἑκών (κλητική ενικού ίδιου‖γένους)___________________________________________ 

νοῦν (δοτική ενικού)_________________________________________________________ 

θητός (αιτιατική ενικού)_____________________________________________________ 

ἄνδρα (κλητική ενικού)______________________________________________________ 

μάλιστα (οι‖άλλοι‖δύο‖βαθμοί του)____________________________________________ 

 

3)  Ἠσχύνθης, ἡγεῖ:  Φρονική αντικατάσταση‖στη‖φωνή που‖βρίσκονται 

οι‖τύποι. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4) Να‖εντοπίσετε‖τις‖περιπτώσεις‖ρηματικών επιθέτων του‖κειμένου.‖Να 

δηλωθεί σε‖ποια‖περίπτωση‖είναι‖υποχρεωτική ανάλυση‖και‖σε‖ποια 

προαιρετική.‖Να‖αντικατασταθούν‖οι‖περιπτώσεις‖με‖ισοδύναμη 

σύνταξη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5)Να‖εντοπιστούν‖οι‖περιπτώσεις‖υποθετικών‖λόγων‖του‖κειμένου 

(ευθείς,‖λανθάνοντες,‖εξαρτημένοι,‖σύνθετοι,‖ελλειπτικοί).‖Να‖γραφεί 

η‖υπόθεση,‖η‖απόδοση‖και‖το‖είδος‖τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6) οἶσθα: Να‖κλιθεί η‖προστακτική ενεστώτα‖και‖η‖οριστική 

παρατατικού (με‖όλους‖τους‖τύπους) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

7) Η‖τελευταία‖περίοδος‖να‖μεταφερθεί στον‖πλάγιο‖λόγο‖με‖ρήμα 

εξάρτησης:‖«Ὁ ωκράτης‖ἐκέλευε». 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

8) Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16Ο: 

Ασκήσεις: 

1: τοῖς πεπονθόσι:‖να‖γραφεί‖η‖Γενική‖και η‖Δοτική‖και‖στους‖δύο 

Αριθμούς___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

τά ψευδ:‖να‖γραφούν‖οι‖πλάγιες‖πτώσεις‖και‖στους‖δύο‖‖αριθμούς‖στο‖γένος‖που‖

βρίσκεται.___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

ἥδιον, πλέον :‖να‖γραφούν‖τα‖παραθετικά‖

τους.________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

τόδε:‖να‖κλιθεί‖στις‖πλάγιες‖πτώσεις‖του‖

Ενικού._____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

πολλά:‖να‖γραφεί‖η‖Δοτική‖και‖η‖Αιτιατική‖Ενικού‖και‖στα‖τρία‖‖γένη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 : ἐξελέγχθησαν:‖να‖γραφεί‖το‖β΄‖ενικό‖ΟΡΙΣ‖ΠΡΚ‖και‖ΤΠΡ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

λαβεῖν: να‖γραφεί‖το‖β΄‖και‖γ΄‖ενικό‖ΠΡΟΣ‖ΑΟΡ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ἀπολέσαντες:‖χρονική‖αντικατάσταση 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

ἡγεῖσθαι: να‖γραφεί‖το‖β΄‖ενικό‖ΟΡΙΣ‖ΠΡΣ 

________________________________________________________________________________ 

ἑάλωσαν:‖εγκλιτική‖αντικατάσταση. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. α)‖ἐνθυμητέον: Να‖αναλυθεί‖το‖ρηματικό‖επίθετο. 

________________________________________________________________________________ 

β)‖ψευδόμενοι:Να‖αναλυθεί‖η‖μετοχή‖σε‖δευτερεύουσα‖πρόταση. 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. κατηγορήσαντες, ψευδόμενοι, μαρτυρήσαντες, ἀπολέσαντες, τοῖς πεπονθόσι:‖να‖γράψετε‖το‖

θηλυκό‖γένος‖των‖παρακάτων‖μετοχών‖στον‖αριθμό‖και‖την‖πτώση‖που‖βρίσκονται. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 17Ο: 

Ασκήσεις: 

1.  Να‖βρείτε‖τον‖ευθύ‖ανεξάρτητο‖υποθετικό‖λόγο‖και‖αφού‖τον‖αναλύσετε‖και‖τον‖χαρακτηρίσετε‖

να‖τον‖μετατρέψετε‖στα‖άλλα‖είδη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.  Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικά‖οι‖όροι:‖σοι, τῶν ἀκουσμάτων, κτημάτων, μανθάνειν 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.  Να‖αναγνωριστεί‖συντακτικά‖η‖πρόταση‖και‖να‖αναλυθούν‖συντακτικά‖οι‖όροι‖ της:‖ «ἃ δὲ μὴ 

μεμάθηκας» 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Να‖γράψετε‖για‖κάθε‖τύπο‖ό,τι‖σας‖ζητείται: 

α) Να‖κλιθούν‖στον‖άλλο‖αριθμό:‖φιληκοΐαν,‖πολλῶν 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

β) εὑρημένα:‖να‖γραφεί‖το‖απαρέμφατο‖του‖ίδιου‖χρόνου 

________________________________________________________________________________ 

μεμάθηκας:‖να‖γραφεί‖η‖προστακτική‖στο‖ίδιο‖πρόσωπο,‖στον‖ίδιο‖χρόνο 

________________________________________________________________________________ 

συμβήσεταί:‖να‖γραφεί‖η‖μετοχή‖του‖αορίστου‖σε‖πτώση‖δοτική,‖αριθμό 

ενικό‖και‖γένος‖αρσενικό 

________________________________________________________________________________ 

μαθεῖν:‖να‖γραφεί‖το‖α’‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖στον‖ίδιο 

χρόνο‖στην‖άλλη‖φωνή 

________________________________________________________________________________ 

ᾖς:‖να‖γραφεί‖το‖απαρέμφατο‖στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖φωνή 

________________________________________________________________________________ 
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παραμένει:‖να‖γραφεί‖η‖δοτική‖πληθυντικού‖της‖μετοχής‖του‖ίδιου‖χρόνου 

στο‖ουδέτερο‖γένος_____________________________________________________________ 

ἐπίστασαι:‖να‖γραφεί‖το‖ίδιο‖πρόσωπο,‖στην‖ίδια‖φωνή‖στον‖παρατατικό 

_______________________________________________________________________________ 

λαβεῖν:‖να‖γραφεί‖η‖ενική‖δοτική‖της‖μετοχής‖του‖θηλυκού‖γένους‖στον 

παρακείμενο 

_______________________________________________________________________________ 

ῥᾳδίως:‖να‖γραφεί‖ο‖υπερθετικός‖βαθμός‖και‖στα‖τρία‖γένη‖του‖επιθέτου 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

διδόμενόν:‖να‖γραφεί το‖γ’‖πληθυντικό‖στον‖υπερσυντέλικο 

________________________________________________________________________________ 

5. Κατανάλισκε τὴν ἐν τ βίῳ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκοΐαν:‖να‖μεταφερθεί‖η‖περίοδος‖

σε‖πλάγιο‖λόγο‖με‖εξάρτηση‖οἱ  Ἀθηναῖοι κελεύουσι 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18Ο:   ασκήσεις:                                                                                                                                                                                                                                       

1.α. τις‖παρακάτω‖λέξεις‖να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους: 

→ γονέων:‖κλητική‖ενικού‖+‖δοτική‖πληθυντικού‖

________________________________________________________________________________ 

→ παῖ:‖αιτιατική‖ενικού‖+‖δοτική‖πληθυντικού 

________________________________________________________________________________ 

→ μητρός:‖κλητική‖ενικού‖+‖δοτική‖πληθυντικού 

________________________________________________________________________________ 

→ συγγνώμονας:‖δοτική‖πληθυντικού‖ίδιου‖γένους‖+‖αιτιατική‖ενικού‖ουδετέρου 

________________________________________________________________________________ 

→ ἀχάριστον:‖αιτιατική‖ενικού‖θηλυκού‖γένους‖στο‖συγκριτικό 

________________________________________________________________________________ 

→ οὐδεὶς:‖γενική‖πληθυντικού‖ίδιου‖γένους 

________________________________________________________________________________ 

β. τα‖ρήματα‖και‖τους‖ρηματικούς‖τύπους‖που‖δίνονται,‖να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους: 

→ φυλάξει:‖αντίστοιχος‖τύπος‖ΠΡΚ.‖ίδιας‖φωνής 

________________________________________________________________________________ 

→ παραιτήσει:‖β’‖ενικό‖ΟΡ.‖ΠΡΣ.‖ίδιας‖φωνής 

________________________________________________________________________________ 

→ αἰσθόμενοι:‖β’‖ενικό‖ΟΡ.‖+‖ΠΡ.‖ίδιου‖χρόνου 

________________________________________________________________________________ 

→ ἀναφανῆς:‖β’‖ενικό‖και‖πληθυντικό‖ΠΡ.‖ίδιου‖χρόνου 

________________________________________________________________________________ 

→ ὑπολάβοιεν:‖ΑΠΡ.‖+‖ΜΣΦ.‖(στο‖αρσενικό‖γένος)‖ίδιου‖χρόνου, 

β’‖ενικό‖ΟΡ.‖+‖β’‖εν.‖ΠΡ.‖Μ.‖ΠΡΚ. 

________________________________________________________________________________ 

2. α. Να‖αναγνωρίσετε‖συντακτικώς‖τις‖παρακάτω‖λέξεις: 

→ σοι: __________________________________________________________________________ 

→ τς μητρός:__________________________________________________________________ 

→ ἀχάριστον (το‖α’‖του‖κειμένου):________________________________________________ 

→ ἀμελοῦντα: __________________________________________________________________ 

→ φίλων:_______________________________________________________________________ 

→ χάριν: ___________________________________________________________________ 

β. «μὴ σὲ αἰσθόμενοι … ἀτιμάσωσι»:‖Να‖αναγνωρίσετε‖συντακτικώς‖την‖πρόταση. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

γ. «ἐὰν τις τῶν γονέων … μὴ κοσμῆ»: Να‖μετατρέψετε‖την‖ενεργητική‖σύνταξη‖σε‖παθητική.‖

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

δ. «οὐδεὶς ἅν … ἀπολήψεσθαι»: Να‖αναλύσετε‖τη‖ΜΣΦ.‖σε‖αντίστοιχη‖πρόταση 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Να‖μετατρέψετε‖την‖περίοδο‖«<καὶ τοῦτο  ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων 

δοκιμασίαις.  »‖σε‖πλάγιο‖λόγο,‖χρησιμοποιώντας‖απαρεμφατική‖σύνταξη,‖με‖εξάρτηση‖από‖την‖

πρόταση‖«οὗτοι ἔλεγον». 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. παρημέληκας, ὑπολάβοιεν :‖Να‖γράψετε‖τις‖προτάσεις‖στις‖οποίες‖ανήκουν‖τα‖παραπάνω‖

ρήματα‖και‖να‖τις‖αναγνωρίσετε‖πλήρως‖συντακτικά‖(είδος,εισαγωγή,‖εκφορά,‖λειτουργία). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖– ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19Ο: 

Ασκήσεις: 

1. α) → πρῶτον:‖Να‖γράψετε‖το‖αντίστοιχο‖πολλαπλασιαστικό‖επίθετο, 

το‖αριθμητικό‖ουσιαστικό‖και‖το‖αριθμητικό‖επίρρημα. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

→ δεύτερον:‖Να‖γράψετε‖το‖χρονικό‖και‖αναλογικό‖αριθμητικό 

επίθετο.____________________________________________________________________ 

→ μητρός:‖Να‖γράψετε‖την‖κλητική‖ενικού.____________________________________ 

→ δυσμενής:‖Να‖γράψετε‖την‖κλητική‖ενικού‖και‖δοτική‖πληθυντικού‖στο‖ίδιο‖

γένος.______________________________________________________________________ 

→ μηδεμίαν:‖Να‖γράψετε‖τη‖δοτική‖πληθυντικού‖στο‖αρσενικό‖γένος. 

____________________________________________________________________________ 

→ σώφρονα:‖Να‖γράψετε‖την‖κλητική‖ενικού‖στο‖θηλυκό‖

γένος.______________________________________________________________________ 

β) Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖κάθε‖λέξη‖που‖σας‖δίνεται: 

→ ὁμολογήσειν:‖β΄‖εν.‖των‖εγκλίσεων‖ΑΟΡ.‖της‖ίδιας‖φωνής. 

____________________________________________________________________________ 

→ πεφυκέναι:‖β΄‖ενικό‖των‖εγκλίσεων‖ΑΟΡ.‖β΄‖της‖ίδιας‖φωνής. 

____________________________________________________________________________ 

→ βοηθῶν:‖Να‖κλίνετε‖την‖ΟΡ.‖ΠΡΣ.‖ίδιας‖φωνής‖στον‖ενικό‖αριθμό. 

____________________________________________________________________________ 

2. α. «ἵνα μή διά … τοῖς νόμοις»: Να‖αναγνωρίσετε‖συντακτικώς‖τη‖δευτερεύουσα‖πρόταση. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

β. «οἵ σώζουσι τήν δημοκρατίαν»: Να‖μεταγράψετε‖την‖πρόταση‖σε 

παθητική‖σύνταξη. 

____________________________________________________________________________ 

γ. «οἵ σώζουσι τήν δημοκρατίαν»: Να‖συμπτύξετε‖τη‖δευτ.‖πρόταση‖σε 

αντίστοιχη‖ΜΣΦ. 

____________________________________________________________________________ 

δ. Να‖αναγνωρίσετε‖συντακτικώς‖τους‖παρακάτω‖τύπους:‖ἅπαντας, τ 

δημοτικ, ἐλεύθερον, τοῖς νόμοις, τό ἀναγκαιότατον. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

3.  Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμιά από τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου: 

ἅπαντας:‖τη‖δοτική‖ενικού:____________________________________________ 

δυσμενής:‖το‖επίρρημα‖στον‖θετικό‖βαθμό:_________________________‖πατρός :‖την‖αιτιατική‖

ενικού:‖__________________________________ 
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βοηθῶν:  την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖στο‖ίδιο‖

γένος:________________________________________________ 

εὐεργεσίαν :‖τη‖γενική‖πληθυντικού:_________________________________ 

4. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖ βρεθούν‖ και‖ ν’‖ αναγνωρισθούν‖ όλες‖ οι‖ δευτερεύουσες‖ προτάσεις‖ του‖ κειμένου‖ και‖ να‖

δικαιολογηθεί‖ο‖τρόπος‖εκφοράς‖τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Να‖γραφούν‖οι‖ζητούμενοι‖τύποι: 

 ἦν:‖Να‖γραφεί‖το‖δεύτερο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖στο‖χρόνο‖και‖στην‖έγκλιση‖που‖βρίσκεται‖ο‖

τύπος.____________________________________________________________ 

 θύρας:‖Να‖γραφεί‖η‖γενική‖πτώση‖του‖ενικού‖αριθμού.__________________________ 

 εἰσλθεν:‖Να‖γραφεί‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖υποτακτικής‖και‖προστακτικής‖στο‖χρόνο‖

και‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται‖ο‖τύπος. 

__________________________________________________________________________ 

 ἐμς:‖Να‖γραφεί‖η‖αιτιατική‖πτώση‖του‖πληθυντικού αριθμού‖στο‖γένος‖και‖στο‖πρόσωπο‖που‖

βρίσκεται‖ο‖τύπος.____________________________________________ 

 ὕβρεως:‖Να‖γραφεί‖η‖κλητική‖πτώση‖του‖ενικού‖αριθμού.______________________ 

 ποιεῖν: Να‖γραφεί‖το‖απαρέμφατο‖του‖αορίστου‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται‖ο‖

τύπος.____________________________________________________________________ 

 ἐλθόντες:‖Να‖γραφεί‖η‖δοτική‖πληθυντικού‖αριθμού‖στο‖ίδιο‖

γένος.______________________________________________________________ 

 παῖδας: Να‖γραφεί‖η‖δοτική‖πληθυντικού‖

αριθμού.________________________________________________________ 

3. Να‖χαρακτηρίσετε‖πλήρως‖τη‖συντακτική‖λειτουργία‖των‖παρακάτω‖όρων: 

Πυθόμενος:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

τῶν ἀδελφιδῶν:  ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

αἰσχύνεσθαι: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ὕβρεως:  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ἀπελθεῖν:  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐλθόντες: 
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α) οἱ μετ’ αὐτοῦ: __________________________________________________________ 

β) μετ’ αὐτοῦ: ____________________________________________________________ 

γ)οἱ ἐλθόντες: _______________________________________________________ 

4. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21ο:                                                                                                          Ασκήσεις: 

1. α) «ὡς Ἐρατοσθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακά εἴργασται». Να 

χαρακτηριστει‖η‖πρόταση,‖να‖δικαιολογηθεί‖η‖εισαγωγή‖της‖και‖να‖συνταχθεί 

αναλυτικά. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

β) Να‖μεταφερθεί‖η‖παραπάνω‖πρόταση‖σε‖ενεργητική‖σύνταξη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

γ) Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικά‖οι‖παρακάτω‖όροι: 

πλεῖστα:________________________________________________________________ 

ἀντειπεῖν:_______________________________________________________________ 

ἀπολογήσασθαι:________________________________________________________ 

ἀπολέσθαι:______________________________________________________________ 

τοῖς πεπραγμένοις:_______________________________________________________ 

ὄντες: ___________________________________________________________________ 

τά προσταχθέντα:_______________________________________________________ 

ὑπό τῶν τριάκοντα :______________________________________________________ 

τῶν ἔργων:______________________________________________________________ 

2. Να‖γραφούν‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ και‖ το‖ δεύτερο‖ πληθυντικό‖ ευκτικής‖στο‖χρόνο‖και‖στη φωνή‖που‖

βρίσκονται‖οι‖τύποι . 

Ἀντειπεῖν:_________________________________________________________________ 

ἔσεσθε:____________________________________________________________________ 

ἐξημάρτηκεν:______________________________________________________________ 

σωθναι:__________________________________________________________________ πεπραγμένοις: 

____________________________________________________________ 

3. Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμιά από τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου: 

ἥντινα:‖τη‖δοτική πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους. 

_________________________________________________________________________ 

τῶν ἄλλων Ἑλλήνων :‖τη‖δοτική‖πληθυντικού. 

_________________________________________________________________________ 

ῥάδιον:‖το‖συγριτικό‖και‖τον‖υπερθετικό‖‖βαθμό. 

_________________________________________________________________________ 

ἐλάχιστα:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖του‖συγκριτικού‖βαθμού‖στο‖ίδιο‖γένος. 

_________________________________________________________________________ 

τῶν πραγμάτων: την‖κλητική‖ενικού. 

4. ἐξημάρτηκεν, ἔχετε:‖‖Να‖γράψετε‖τις‖προτάσεις‖στις‖οποίες‖ανήκουν‖τα‖παραπάνω‖ρήματα‖και‖

να‖τις‖αναγνωρίσετε‖πλήρως‖συντακτικά‖(είδος,‖εισαγωγή,‖εκφορά,‖λειτουργία). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5.  Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22Ο:                                                                                                                           Ασκήσεις:                                                                                                                               

1.α. Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖‖του‖κειμένου: 

ἑκάτερος: τη‖δοτική‖του‖θηλυκού‖στον‖ίδιο‖αριθμό‖____________________________ 

ζητῶν: την‖αιτιατική‖στο‖ίδιο‖γένος‖και‖αριθμό‖_______________________________ 

τοὺς πρέσβεις: την‖κλητική‖του‖ενικού‖αριθμού‖_______________________________ 

πλεῖστον: το‖συγκριτικό‖βαθμό‖στον‖ίδιο‖αριθμό‖και‖γένος, στην‖ίδια‖πτώση 
_____________________________________________________________________________

__ 

ἐλάχιστον: την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖του‖ουδετέρου‖στο‖συγκριτικό‖βαθμό 
_____________________________________________________________________________

__ 

β. Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου: 

προείλετο: το‖ α΄‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ της‖ υποτακτικής‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου, στην‖ ίδια‖ φωνή‖

__________________________________________________________________ 

πράττειν: το‖ γ΄‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ οριστικής‖ του‖ υπερσυντελίκου‖ της‖ μέσης‖ φωνής‖

_____________________________________________________________________ 

εἴσεσθε: το‖β΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖του‖ενεστώτα‖________________ 

ἀποπλεῖν: το‖γ΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του παρατατικού 
________________________________________________________________________ 

ἀποδοῦναι: το‖ β΄‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ υποτακτικής, στο‖ χρόνο‖ και‖ στη‖ φωνή‖ που‖ βρίσκεται‖

__________________________________________________________________ 
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2. α. “Υιλίππῳ μὲν ἦν συμφέρον ὡς πλεῖστον τὸν μεταξύ χρόνον γενέσθαι τῶν ὅρκων”: Να‖

μεταφέρετε‖ τον‖ ευθύ‖λόγο‖σε‖πλάγιο‖ με‖ εξάρτηση‖ :‖ “Ἔφησαν<”‖και‖ να‖ δικαιολογήσετε‖ την‖

απάντησή‖σας 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

β. “(Ἐνόμιζεν) οὐδένα γὰρ τὴν εἰρήνην λύσειν”: Να‖μεταφέρετε‖τον‖πλάγιο‖λόγο‖σε‖ευθύ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.α. ὁ πράττων, γράψαντος, νομίζων: Να‖δηλωθεί‖το‖είδος‖των‖μετοχών‖και‖να‖αναλυθούν‖στις‖

αντίστοιχες‖δευτερεύουσες‖προτάσεις 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

4. εἴσεσθε:  να‖κλίνετε‖την‖οριστική‖και‖προστακτική‖του‖Ενεστώτα‖και‖του‖Αορίστου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό σας‖τον‖τύπο‖που‖ζητείται‖για‖καθεμιά από τις‖παρακάτω‖λέξεις: 

λεγόντων:‖το‖α΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖αορίστου‖β΄‖στην‖ίδια‖φωνή. 

________________________________________________________________________________ 

ἀρχς :‖τη‖δοτική‖πληθυντικού.___________________________________________________ 

πολλοὶ:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖στον‖συγκριτικό‖βαθμό‖του‖ίδιου‖γένους. 

________________________________________________________________________________ 

ταῦτα:‖τη‖δοτική‖ενικού‖του‖αρσενικού‖γένους. ____________________________________ 

ταῦτα:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖του‖ίδιου‖γένους.___________________________________ 

παραδιδόναι:‖ το‖ γ΄‖ πρόσωπο‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ οριστικής‖ ενεστώτα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. 

__________________________________________________________________________ 

κρατήσαντες:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους._____________________ 

οἱ κρείττους:‖τη‖γενική‖ενικού‖στον‖θετικό‖βαθμό‖του‖ίδιου‖γένους. 

________________________________________________________________________________ 

κατέστησαν:‖το‖απαρέμφατο‖του‖ενεστώτα‖στην‖ίδια‖φωνή. 

________________________________________________________________________________ 

Σινων:  τη‖δοτική‖του‖ενικού‖αριθμού._____________________________________________ 

2. Να‖χαρακτηρίσετε‖πλήρως‖τη‖συντακτική‖λειτουργία‖των‖παρακάτω‖όρων: 

διὰ τὴν εἰρήνην: ________________________________________________________________ 

ἀληθ: _________________________________________________________________________ 

λεγόντων: ______________________________________________________________________ 

οἱ  φεύγοντες: __________________________________________________________________ 

ταῦτα: _________________________________________________________________________ 

περὶ ὧν: ________________________________________________________________________ 

3. Να‖γράψετε‖τις‖προτάσεις‖στις‖οποίες‖ανήκουν‖τα‖παρακάτω‖ρήματα‖και‖να‖τις‖αναγνωρίσετε‖ως‖

προς‖το‖είδος‖τους: 

ὑπεθέμην:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

κατελήθη:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

κατέστησαν:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ἐπέταξαν:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ἀναμνήσθητε: να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖και‖η‖προστακτική‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖φωνής 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

5. ἀποδέδεικται: εγκλιτική‖αντικατάσταση 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6. παραδιδόναι: να‖κλιθεί‖η‖προστακτική‖Ενεστώτα‖και‖στις‖δύο‖φωνές. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

7.  Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖γράψετε‖τη‖δοτική‖ενικού‖των‖παρακάτω‖λέξεων: 

Βασιλεύοντος:__________________________________________________________________ 

ἀφορίας:________________________________________________________________________ 

χώραν:_________________________________________________________________________ 

τὴν πόλιν:______________________________________________________________________ 

τῶν προγόνων:_________________________________________________________________ 

τὸνθεὸν:________________________________________________________________________ 

τὸν βασιλέα:____________________________________________________________________ 

τοῖς Ἀθηναίοις:_________________________________________________________________ 

ἄνδρες:________________________________________________________________________ 

δικασταί:_______________________________________________________________________ 

2. Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖τα απαρέμφατα‖του‖κειμένου: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικώς‖(εισαγωγή,‖εξάρτηση,‖εκφορά,‖λειτουργία)‖οι‖υπογραμμισμένες‖

δευτερεύουσες‖προτάσεις. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

4.  γενομένης, ἐξαναστήσαντες, λήψονται, πυθόμενος, καταλιπόντες, παρέδοσαν:‖να‖κλιθεί‖η‖

προστακτική‖αορίστου‖β΄‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται‖κάθε‖ρήμα. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 
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5. ὥστε προῃροῦντο  … μεταλλάξαι τὴν χώραν: να‖ γίνει‖ πλήρης‖ συντακτική‖ ανάλυση‖ του‖

χωρίου. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

114 

ΚΕΙΜΕΝΟ 25Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖ γράψετε‖ τον‖ ζητούμενο‖ τύπο‖ για‖ κάθε‖ έναν‖ από‖ τους‖ παρακάτω‖ ρηματικούς‖ τύπους‖ του‖

κειμένου: 

δεῖσθαι: το‖γ΄‖ενικό‖οριστικής‖και‖προστακτικής‖Ενεστώτα 

________________________________________________________________________________ 

ἀποφεύγειν: τον‖ίδιο‖τύπο‖στο‖Μέλλοντα‖και‖τον‖Παρακείμενο 

________________________________________________________________________________ 

καταχαρίζεσθαι: τους‖ονοματικούς‖τύπους‖του‖Μέλλοντα 

________________________________________________________________________________ 

ἀξιοῦτε: το‖β΄‖και‖γ΄‖ενικό‖προστακτικής‖Ενεστώτα 

________________________________________________________________________________ 

ὀμωμοκότας: τα‖πληθυντικά‖πρόσωπα‖της‖ευκτικής‖Μέλλοντα 

________________________________________________________________________________ 

ἔχειν: β΄‖ενικό‖όλων‖των‖εγκλίσεων‖του‖Αορίστου‖β΄ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

ἐπιτρέπω: β΄‖και‖γ΄‖πληθυντικό‖οριστικής‖και‖υποτακτικής‖Παρακειμένου 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἄλλ΄ ἐπὶ τ 

κρίνειν ταῦτα· καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἅν δοκεῖ αὐτ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς 

νόμους: να‖μεταφερθούν‖οι‖κλιτοί‖τύποι‖στον‖αντίθετο‖αριθμό. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Να‖αναγνωριστεί‖ο‖υποθετικός‖λόγος‖του‖κειμένου‖και‖να‖μετατραπεί‖σε‖όλα‖τα‖υπόλοιπα‖είδη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4.α.  δίκαιον, καλὰ, ἀτέχνως, πολλοῦ, ἄριστα:  να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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β. καλὰ: να‖κλιθεί‖ο‖συγκριτικός‖βαθμός‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς‖(‖και‖οι‖β΄‖τύποι) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τον‖τύπο‖που‖ζητείται‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις: 

μᾶλλον: θετικός‖και‖συγκριτικός‖βαθμός: 

________________________________________________________________________________ 

τοῦτο: κλητική‖ενικού‖(αρσενικό‖και‖θηλυκό) 

________________________________________________________________________________ 

πᾶν: γενική‖πληθυντικού‖αρσενικό‖και‖θηλυκό 

________________________________________________________________________________ 

ταῖς μάχαις: γενική‖πληθυντικού κλητική‖ενικού 

________________________________________________________________________________ 

τις: αιτιατική‖ενικού‖και‖δοτική‖πληθυντικού 

________________________________________________________________________________ 

πολλαὶ: να‖κλιθεί‖ο‖συγκριτικός‖βαθμός‖και‖στα‖τρία‖γένη και‖στους‖δύο‖αριθμούς‖(και‖οι‖β΄‖τύποι) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

χαλεπόν, θᾶττον: να‖ γραφούν‖ οι‖ υπόλοιποι‖ βαθμοί‖ των‖ επιθέτων‖ και‖ να‖ σχηματιστούν‖ οι‖ τρεις‖

βαθμοί‖των‖αντίστοιχων‖‖επιρρημάτων. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

ὀξεῖς: να‖γραφούν‖οι‖πλάγιες‖πτώσεις‖στον‖ενικό‖αριθμό‖και‖στα‖τρία‖γένη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Ὠήθην, δεῖ, ἀποφεύξεται, ἐκφύγοι: Εγκλιτική‖αντικατάσταση 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. ἀποφεύξεται,  ἐκφύγοι:‖ να‖ αναγνωριστούν‖ συντακτικώς‖ ‖ (πλήρως)‖ οι‖ προτάσεις,‖ στις‖ οποίες‖

ανήκουν‖τα‖ρήματα. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 27Ο: 

Ασκήσεις: 

1.‖Να γίνει‖συντακτική‖αναγνώριση‖των‖υπογραμμισμένων‖‖λέξεων: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. τῆ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ,  ἅπαντας  ἀνθρώπους:‖ να‖ κλιθούν‖ οι‖ συνεκφορές‖ και‖ στους‖ δύο‖

αριθμούς. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

3. «Δεῖ τῆ ῥητορικῆ  …οὐδὲ κτενεῖν τε καὶ ἀποκτιννύναι»:‖να‖μεταφερθεί‖στον‖πλάγιο‖λόγο‖με‖

εξάρτηση“Ἔφησαν<” 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. «ὅτι ἔμαθε πυκτεύειν καὶ  παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι»: να‖ αποδοθεί‖ η‖

δευτερεύουσα‖ειδική‖πρόταση‖με‖άλλον‖τρόπο. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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5. κρείττων: να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί‖και‖σχηματιστεί‖το‖αντίστοιχο‖επίρρημα‖και‖στους‖

τρεις‖βαθμούς. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. χρσθαι: να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖Ενεστώτα 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

7. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖    κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28Ο: 

Ασκήσεις: 

1. ἔχει, τυγχάνουσιν, πολιτευόμεθα, χαίρῃ:‖Να‖ γράψετε‖ τις‖ προτάσεις‖ στις‖ οποίες‖ ανήκουν‖ τα‖

παραπάνω‖ρήματα‖και‖να‖τις‖αναγνωρίσετε‖ως‖προς‖το‖είδος τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Γεννηθέντες, οἱ τετελευτηκότες: να‖κλιθούν‖οι‖μετοχές‖και‖στα‖τρία‖γένη‖(εν.‖και‖πληθ.) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

3. ἀνθρώπων, κακῶν, ὄντες:‖ να‖ γραφούν‖ τα‖ παρεπόμενα‖ – συνακόλουθα‖ (γραμματική‖

αναγνώριση)‖των‖παραπάνω‖πτωτικών. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. ᾤκουν, κατασκευασάμενοι, δηλῶσαι, κρατεῖ, ἄρχει:‖να‖σχηματιστεί‖ο‖αντίστοιχος‖τύπος‖του‖

Παρακειμένου‖και‖να‖δικαιολογηθεί‖τοείδος‖του‖αναδιπλασιασμού. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________ 

5. ἐγκρατὲς: να‖κλιθεί‖το‖επίθετο‖και‖στα‖τρία‖γένη. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

6. πρόγονοι, ἐπιμνησθναι, ἀνθρώπων,  ἀγαθῶν, ἀναγκαῖον, πλήθους: να‖ δικαολογηθεί‖ ο‖

τονισμός‖των‖παραπάνω‖λέξεων. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

7. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖ συμπληρώσετε‖ τα‖ κενά,‖ ώστε‖ να‖ χαρακτηρίζεται‖ πλήρως‖ η‖ συντακτική‖ λειτουργία‖ των‖

λέξεων: 

Ἑλλήνων: είναι‖__________________________‖στο‖__________________________________ 

τῆ ὑστεραίᾳ: είναι‖__________________________στο‖________________________________ 

πάντες: είναι‖________________________________στο‖_______________________________ 

ἀγαπῶντες: είναι‖____________________________στο‖_______________________________ 

ὄντες: είναι‖__________________________________‖στο‖______________________________ 

δεξάμενοι: είναι‖_____________________________‖στο‖_______________________________ 

ὅλης: είναι‖__________________________________‖στο‖_______________________________ 

πρῶτοι: είναι‖________________________________‖στο‖_______________________________ 

διδάσκαλοι: είναι‖____________________________‖στο‖_______________________________ 

τοῖς ἄλλοις: είναι‖_____________________________‖στο‖______________________________ 

ἀρετῆ: είναι‖__________________________________‖στο‖______________________________ 

πατέρας: είναι‖________________________________‖στο‖______________________________ 

εἶναι: είναι‖___________________________________‖στο‖______________________________ 

τῆδε: είναι‖___________________________________‖στο‖______________________________ 

2.  Να‖γραφούν‖οι‖ζητούμενοι‖τύποι: 

Πραχθέντων: δοτική‖πληθυντικού‖______________________________________________ 

ἐβοήθησεν: γ΄‖ενικό‖υποτακτικής‖Πρκ‖___________________________________________ 

ἀφίκοντο: β΄‖ενικό‖προστακτικής‖Πρκ‖___________________________________________ 

ἐκπεπληγμένοι: απαρέμφατο‖ίδιου‖χρόνου‖______________________________________ 

ἦγον : γ΄‖πληθ.‖προστακτικής‖Αορίστου‖β΄_______________________________________ 

γενόμενος: β΄‖ενικό‖προστ.‖Αορίστου‖β΄_________________________________________ 

γνοίη: Εγκλιτική‖ αντικατάσταση‖ ‖ και‖ να‖ κλιθεί‖ η‖ προστακτική‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου‖

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ἐτύγχανον: α΄‖πληθ.‖οριστικής‖Μέλλοντα_________________________________________ 

ὄντες: β΄‖ενικό‖προστακτικής‖Ενεστώτα‖__________________________________________ 

στήσαντες: να‖κλιθεί‖η‖προστακτική‖Αορίστου‖β΄ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

ἐτόλμησαν: να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖Ενεστώτα‖Μέσης‖Υωνής 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

3. Σούτων, οὐδεὶς, , οἷοι: να‖κλιθούν‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Ἐγὼ μὲν  ἐκείνους τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ  μόνων τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, 

ἀλλὰ καὶ τς ἐλευθερίας τς τὲ  ἡμετέρας καὶ συμπάντων τῶν ἐν τῆδε τῆ ἠπείρῳ: να‖

μετατραπεί‖ο‖πλάγιος‖λόγος‖σε‖ευθύ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖ γράψετε‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ στη‖ γενική‖ πληθυντικού‖ (το‖ γένος‖ των‖ αντωνυμιών‖ να‖

παραμείνει‖αμετάβλητο): 

ἑκάστου: _________________________________ 

ταῦτα: ___________________________________ 

ὅ,τι: ______________________________________ 

αὐτὴ: _____________________________________ 

ἃ:________________________________________ 

τοῖς προγόνοις: ____________________________ 

τὸν λόγον: ________________________________ 

τοῖσδε:____________________________________ 

τὰς φύσεις: ________________________________ 

συγγενεῖς: _________________________________ 

τοὺς ἐπαίνους: _____________________________ 

ἀρετς: ____________________________________ 

2. Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικώς‖τα‖απαρέμφατα‖του‖κειμένου: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ἡγείσθω, ἀποροῦντα, εἰπεῖν, πραχθέντα, πορίσασθαι, δείκνυσιν, ἐπελθεῖν, προαιροῦμαι,  

πεπραγμένα, ὑπολαμβάνων, μετάσχοιεν: να‖ κλιθούν‖ οι‖ προστακτικές‖ Αορίστου‖ στη‖ φωνή‖ που‖

βρίσκονται. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

4. Να‖αναγνωριστούν‖οι‖υποθετικοί‖λόγοι‖του‖κειμένου‖και‖να‖μετατραπούν‖,ώστε‖να‖δηλώνουν‖το‖

προσδοκώμενο: 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ἀμηχανώτατος, μεγίστων, τάχιστα,  μάλιστα:‖‖να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31Ο: 

Ασκήσεις: 

1.  μετέχοντες: να‖κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖ίδιου‖χρόνου‖(απαρέμφατο‖και‖μετοχή) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικώς‖οι‖παρακάτω‖λέξεις: 

πολλοῦ:‖είναι‖________________________________‖στο‖_____________________________ 

ὑμῖν: είναι‖_________________________________‖στο‖_______________________________ 

τι: είναι‖____________________________________‖στο‖_______________________________ 

ποιεῖν: είναι‖________________________________‖στο‖_______________________________ 

πόθεν: είναι‖________________________________‖στο‖_______________________________ 

δεσπότης: είναι‖_____________________________‖στο‖_______________________________ 

τῶν πολιτευομένων: είναι‖____________________στο‖_______________________________ 

τὰ τοιαῦτα: είναι‖___________________________‖στο‖________________________________ 

τῶν ἑτέρων: είναι‖___________________________‖στο‖________________________________ 

3. πολλοῦ, ἄφθονoν, αἴτιοι: να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. «Σότε μὲν γὰρ ὁ δμος ἦν δεσπότης τῶν πολιτευομένων, νῦν δὲ ὑπηρέτης, αἴτιοι δὴ τὰ 

τοιαῦτα γράφοντες, καὶ συνεθίζοντες ὑμᾶς ὑμῶν μὲν αὐτῶν καταφρονειν, ἕνα δ’ ἢ δύο 

θαυμάζειν ἀνθρώπους» : να‖μεταφερθεί‖σε‖πλάγιο‖λόγο‖με‖εξάρτηση‖«Λέγει»… 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. ποιεῖν: να‖σχηματιστεί η‖υποτακτική‖και‖προστακτική‖Ενεστώτα‖(σε‖όλα‖τα‖πρόσωπα‖ενικού‖και‖

πληθυντικού).‖ ημείωση:‖ να‖ σχηματιστεί‖ με‖ βάση‖ το‖ ασυναίρετο‖ θέμα‖ και‖ τις‖ σχετικές‖

καταλήξεις< 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. γράφοντες, διοικοῦντες: να‖κλιθεί‖και‖στα‖τρία‖γένη‖και‖στους‖δύο‖αριθμούς 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

7. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 32Ο: 

Ασκήσεις: 

1. Να‖καλύψετε‖τα‖κενά‖με‖τους‖ζητούμενους‖τύπους: 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

  ἀσφαλέστατα 

  ῥᾷστα 

πολλὰ   

2. Να‖ αναγνωρίσετε‖ το‖ είδος‖ του‖ υποθετικού‖ λόγου‖ του‖ κειμένου‖ και‖ να‖ μετατραπεί‖ ώστε‖ να‖

δηλώνει‖την‖απλή‖σκέψη‖και‖το‖προσδοκώμενο. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3 . Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖οι‖υπογραμμισμένες‖λέξεις: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. τὸν παριόντα: να κλιθεί‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

129 

5. «ἐπειδὴ δὲ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται,  ὥστε, πόλεις καταλαμβάνοντος ἐκείνου … καὶ 

διορθοῦσθαι περὶ  τούτου»: να‖ γίνει‖ χωρισμός‖ των‖ προτάσεων‖ και‖ πλήρης‖ συντακτική‖

αναγνώρισή‖τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 33Ο: 

Ασκήσεις: 

1. δοκεῖ, εὑρήσει, ἥξει:‖να‖γράψετε‖τις‖προτάσεις‖στις‖οποίες‖ανήκουν‖τα‖παραπάνω‖ρήματα‖και‖να‖

τις‖αναγνωρίσετε‖ως‖προς‖το‖είδος‖τους. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Να‖γράψετε‖τους‖τύπους‖που‖ζητούνται‖για‖καθεμία‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις: 

ταῦτα : κλητική‖ενικού‖αρσενικό‖και‖θηλυκό:‖______________________________________ 

δαπάνης : δοτική‖πληθυντικού:‖‖_________________________________________________ 

μεγάλης : γενική‖– αιτιατική‖πληθ:‖‖______________________________________________ 

πολλῶν, μάλα, ὀρθῶς, αἰσχρὸν:‖να‖γραφούν‖οι‖υπόλοιποι‖βαθμοί: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

ἐγγυητὴς: γενική‖ενικού‖– πληθυντικού:‖__________________________________________ 

θεῶν: αιτιατική‖– κλητική‖ενικού:‖________________________________________________ 

οὐδεὶς: γενική‖– δοτική‖ενικού‖θηλυκό‖γένος:‖______________________________________ 

πάντας: γενική‖πληθ.‖και‖στα‖τρία‖γένη:___________________________________________ 

πράγματος: δοτική‖πληθυντικού:‖_________________________________________________ 

τῆ πόλει: αιτιατική‖– κλητική‖ενικού:‖______________________________________________ 

τοῖς προγόνοις: _________________________________________________________________ 

3.  δοκεῖ: εγκλιτική‖αντικατάσταση 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. ἐστι: να‖κλιθεί‖η‖προστακτική‖Ενεστώτα‖και‖Αορίστου 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

5. τῶν ὑπαρχόντων: να‖αναλυθεί‖η‖μετοχή‖σε‖δευτερέουσα‖πρόταση 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. τεθνάναι: να‖αναγνωριστεί‖ο‖τύπος‖και‖να‖κλιθεί‖το‖ρήμα‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖Ενεστώτα‖

στη‖φωνή‖που βρίσκεται. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. ἀξιόχρεως : να‖κλιθεί‖το‖επίθετο και‖στα‖τρία‖γένη 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

8.Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 34Ο: 

Ασκήσεις: 

1. εἰδὼς: 

α. Να‖κλιθεί‖η‖μετοχή‖και‖στα‖τρία‖γένη‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

β. Να‖κλιθεί‖το‖ρήμα‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖Ενεστώτα‖και‖του‖Παρατατικού 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. «Ἀκριβῶς δ’ εἰδὼς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ λέγειν περὶ ὧν αὐτὸς εἶπὲ τις καὶ περὶ αὐτοῦ  παρ’ 

ὑμῖν ἀεὶ τῶν πάνυ λυσιτελούντων τοῖς τολμῶσιν ὅν, οὕτως ἡγοῦμαι φορτικὸν καὶ  ἐπαχθές, 

ὢστ’ ἀνάγκην οὖσαν ὁρῶν ὅμως ἀποκνῶ»: να‖ μεταφερθεί‖ σε‖ πλάγιο‖ λόγο‖ (με‖ όλους‖ τους‖

πιθανούς‖τρόπους)‖με‖εξάρτηση: 

α.Γιγνώσκει________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

β.ἐγίγνωσκε________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ἐρῶ: να‖κλιθεί‖η‖οριστική‖και‖η‖ευκτική‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖της‖ίδιας‖φωνής 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Να‖αναγνωριστούν‖συντακτικώς‖οι‖παρακάτω‖λέξεις: 

περὶ ὧν: _______________________________________________________________________ 

κρῖναι:_________________________________________________________________________ 

πρῶτος:________________________________________________________________________ 

παρελθὼν:_____________________________________________________________________ 

5. Να‖γραφούν‖οι‖αρχικοί‖χρόνοι‖των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖του‖‖‖‖‖κειμένου. 
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Γραμματικές ασκήσεις πανελληνίων – πανελλαδικών 1983 – 2009 

 

2009 (Ημερήσια) 

Γ1.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

ἔλαβον:‖ το‖ απαρέμφατο‖ παρακειμένου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ ἐπολέμουν:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖

προστακτικής‖ αορίστου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ ἐκήρυξαν:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ ευκτικής‖ μέλλοντα‖

στην‖ ίδια‖φωνή.‖ εἷλον:‖ το‖ δεύτερο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ υποτακτικής‖ ενεστώτα‖ στη‖ μέση‖φωνή.‖

προσβαλόντες:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖του‖ίδιου‖χρόνου.‖Μονάδες 5 

Γ1.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

φυγάδων:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού.‖ πολλήν:‖ το‖ επίρρημα‖ στον‖ θετικό‖ βαθμό.‖ σπονδάς:‖ την‖ αιτιατική‖

ενικού.‖τινῶν:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖στο‖ίδιο‖γένος.‖περιτειχίσματος:‖τη‖γενική‖πληθυντικού.‖

Μονάδες 5 

 

2008 (Ημερήσια) 

Γ1.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

καταγελᾷ:‖ το‖ τρίτο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖ ευκτικής‖ του‖ ίδιου‖χρόνου‖στην‖ ίδια‖φωνή. εἴρηκα:‖ το‖

δεύτερο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ αορίστου‖ β΄‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. ἐξευρεῖν:‖ το‖ απαρέμφατο‖

ενεστώτα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. καταψηφίσασθε:‖ το‖ τρίτο‖ πληθυντικό πρόσωπο‖ οριστικής‖ μέλλοντα‖

στην‖ ίδια‖φωνή. παραλελειμμένα:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ του‖ ίδιου‖χρόνου‖στην‖ ίδια‖

φωνή.‖Μονάδες 5 

Γ1.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

τούτων:‖ τη‖ δοτική‖ πληθυντικού του‖ θηλυκού‖ γένους. ἁμαρτήματα:‖ τη‖ δοτική‖ πληθυντικού. 

μᾶλλον:‖τον‖θετικό‖βαθμό. μεγάλη:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖του‖υπερθετικού‖βαθμού‖στο‖ίδιο‖

γένος. πόλει:‖την‖κλητική‖ενικού.‖Μονάδες 5 

 

2008 (Εσπερινά) 

Γ.2. Να‖γράψετε‖στο‖ τετράδιό‖σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις: 

ὁρῶν:‖ το‖ α΄‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ αορίστου‖ β΄‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. στάσεων:‖ τη‖ δοτική‖

πληθυντικού. πολλῶν:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖στον‖συγκριτικό‖βαθμό‖του‖ίδιου‖γένους. οὖσαν:‖τη‖

δοτική‖ενικού‖του‖αρσενικού‖γένους. ταῦτα:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖του‖ίδιου‖γένους. ὑπέδειξε:‖το‖

γ΄‖ πρόσωπο‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ οριστικής‖ ενεστώτα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. ὧν:‖ την‖ αιτιατική‖

πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους. μεγίστην:‖τη‖γενική‖ενικού‖στον‖θετικό‖βαθμό‖του‖ίδιου‖γένους. 

διήνεγκε:‖ το‖ απαρέμφατο‖ του‖ ενεστώτα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. ἔτεσι:‖ τη‖ δοτική‖ του‖ ενικού‖ αριθμού. 

Μονάδες 10 

 

2008 (Επαναληπτικές ημερησίων) 

Γ1.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

διοικοῦντες:‖το‖πρώτο‖ενικό‖πρόσωπο‖παρατατικού‖στην‖ίδια‖φωνή. ἡτοιμασμένοι:‖το‖τρίτο‖ενικό‖

πρόσωπο‖ υπερσυντελίκου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. γράφοντες:‖ το‖ δεύτερο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖

υποτακτικής‖ παθητικού‖ αορίστου‖ β΄. συνεθίζοντες:‖ το‖ τρίτο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖

μέλλοντα‖στην‖ίδια‖φωνή. μετέχοντες:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖προστακτικής‖αορίστου‖β΄‖στην‖

ίδια‖φωνή. Μονάδες 5 
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Γ1.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

δεσπότης:‖την‖κλητική‖ενικού. ἄφθονον:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖στο‖θηλυκό‖γένος. ἀγαθῶν: 

το‖ επίρρημα‖στον‖θετικό‖βαθμό. τι:‖ τη‖ δοτική‖πληθυντικού‖ του‖ ιδίου‖γένους. τοιαῦτα:‖ τη‖γενική‖

πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους. Μονάδες 5 

 

2008 (Επαναληπτικές εσπερινών) 

Γ.2. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τον‖τύπο‖που‖ζητείται‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις: οἷς: 

την‖ ονομαστική‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους. εὐπορίαις:‖ τη‖ γενική‖ πληθυντικού‖

αριθμού. ὄντες:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖ αριθμού‖ του‖ ίδιου‖ γένους. ἡμῖν:‖ την‖ αιτιατική‖ πληθυντικού‖

αριθμού‖ του‖ β΄‖ προσώπου. πείθειν:‖ το‖ γ΄‖ πρόσωπο‖ ενικού‖ αριθμού‖ ευκτικής‖ μέλλοντα‖ στην‖ ίδια‖

φωνή. βουληθῶμεν:‖ το‖ απαρέμφατο‖ ενεστώτα. συνελθόντες:‖ το‖ β΄‖ πρόσωπο‖ ενικού‖ αριθμού‖

προστακτικής‖στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖στην‖ίδια‖φωνή. ἅπαντα:‖τη‖γενική‖ενικού‖αριθμού‖του‖θηλυκού‖

γένους. οὗτος:‖ τη‖ δοτική‖ πληθυντικού‖ αριθμού του‖ ίδιου‖ γένους. αἰσχρῶν:‖ την‖ αιτιατική‖

πληθυντικού‖αριθμού‖του‖θηλυκού‖γένους‖στον‖υπερθετικό‖βαθμό. Μονάδες 10 

 

2008 (Ομογενών) 

Γ2α) Να‖γράψετε‖τη‖δοτική‖ενικού‖των‖παρακάτω‖λέξεων:‖πάντων,‖τούτου,‖θυγατέρα,‖παῖδα,‖ὄντα.‖

Μονάδες 5 

Γ2β) Να‖γράψετε‖τον‖ζητούμενο‖τύπο‖για‖κάθε‖έναν‖από‖τους‖παρακάτω‖ρηματικούς‖τύπους‖του‖

κειμένου: ἐπαιδεύθη:‖το‖απαρέμφατο‖του‖ίδιου‖χρόνου‖στην‖ίδια‖φωνή. ποιεῖν:‖το‖γ΄‖ενικό‖πρόσωπο‖

του Παρατατικού‖στην‖ ίδια‖φωνή. ἰδεῖν:‖ το‖β΄‖ενικό‖πρόσωπο‖Προστακτικής‖του‖ ίδιου‖χρόνου‖και‖

στην‖ίδια‖φωνή. ἔχουσα:‖το‖γ΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖Ευκτικής‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖στην‖ίδια‖φωνή. 

ὤν:‖το‖α΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖Οριστικής‖του‖ίδιου‖χρόνου. Μονάδες 5 

2007 (Ημερήσια) 

Γ2.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

ἰδεῖν:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖προστακτικής‖του‖ίδιου‖χρόνου‖της‖ίδιας‖φωνής.‖τυγχάνει:‖το‖τρίτο‖

πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ παρατατικού.‖ γνώσεσθαι:‖ το‖ γ΄‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖

προστακτικής‖αορίστου‖β΄.‖εἰδέναι:‖το‖πρώτο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖υποτακτικής‖ενεστώτα.‖ἔχομεν: 

το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖παρακειμένου‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 5 

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

ὄμματος:‖ τη‖ δοτική‖ του‖ ενικού‖ αριθμού.‖ τοῡτον:‖ την‖ ονομαστική‖ του‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ του‖

αρσενικού‖ γένους.‖ ὅμοιον:‖ τη‖ δοτική‖ του‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ του‖ ουδέτερου‖ γένους.‖ πᾱν:‖ τη‖

γενική‖ ενικού‖ αριθμού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους.‖ φρόνησιν:‖ τη‖ δοτική‖ του‖ πληθυντικού‖ αριθμού.‖

Μονάδες 5 

 

2007 (Επαναληπτικές) 

Γ2.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

ἐξέσται:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ παρατατικού. κατασιωπᾶν:‖ το‖ τρίτο‖ πληθυντικό‖

πρόσωπο‖υποτακτικής‖ενεστώτα‖της‖ίδιας‖φωνής. ἀμφισβητεῖν:‖το‖δεύτερο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖

οριστικής‖ αορίστου‖ της‖ ίδιας‖ φωνής. αἰσχύνεται:‖ το‖ πρώτο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ ευκτικής‖

παθητικού‖αορίστου. ἐχρήσασθε:‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖ενεστώτα. Μονάδες 5 

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου: 

ἄνδρες:‖την‖κλητική‖ενικού‖αριθμού. μηδέν:‖τη‖δοτική‖πληθυντικού‖αριθμού,‖στο‖αρσενικό‖γένος. 

τὰ ἀληθ:‖ την‖αιτιατική‖ενικού‖αρσενικού‖γένους. ἧττον:‖ την‖ονομαστική‖πληθυντικού‖αριθμού‖
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του‖αρσενικού‖γένους‖στον‖ίδιο‖βαθμό. ἐμοῦ:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖αριθμού‖του‖ιδίου‖προσώπου. 

Μονάδες 5 

 

2007 (Εσπερινού) 

Γ.2. Να‖γράψετε‖στο‖ τετράδιό‖σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖

ἦθος:‖ τη‖ δοτική‖ πληθυντικού.‖ μεγάλοις:‖ την‖ αιτιατική‖ ενικού‖ στο‖ συγκριτικό‖ βαθμό‖ του‖ ίδιου‖

γένους.‖ ἐπεδείξατο:‖ το‖ β΄‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ προστακτικής‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖

ἰσχυρότατον:‖ την‖ ονομαστική‖ ενικού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους‖ στο‖ θετικό‖ βαθμό.‖ πεσεῖν:‖ το‖

απαρέμφατο‖παρακειμένου‖της‖ίδιας‖φωνής.‖ἀναγαγὼν:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖αρσενικού‖γένους‖

στον‖ ενεστώτα‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ οἷος:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖ στο‖ ίδιο‖ γένος.‖ ἦν:‖ το‖ γ΄‖ πληθυντικό‖

πρόσωπο‖ ευκτικής‖ μέλλοντα.‖ εἰπόντος:‖ το‖ β΄‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ υπερσυντελίκου‖ της‖ ίδιας‖

φωνής.‖γυναῖκες:‖την‖κλητική‖ενικού.‖Μονάδες 10 

 

2007 (Ομογενών) 

Γ2α) Να‖γράψετε‖τον‖ζητούμενο‖τύπο‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου: οὐδέν: 

τη‖γενική‖στον‖ ίδιο‖αριθμό‖και‖στο‖ ίδιο‖ γένος. ἐκείνους:‖ τη‖ δοτική‖στον‖ ίδιο‖αριθμό‖και‖στο‖ ίδιο‖

γένος. συνήθεις:‖ τη‖δοτική‖στον‖ ίδιο‖αριθμό‖και‖στο‖ ίδιο‖γένος. τὴν δίαιταν:‖ τη‖γενική‖στον‖ ίδιο‖

αριθμό. τὸν ἄνδρα:‖την‖κλητική‖στον‖ίδιο‖αριθμό.‖Μονάδες 5 

Γ2β) Να‖γράψετε‖τον‖ζητούμενο‖τύπο‖για‖κάθε‖έναν‖από‖τους‖παρακάτω‖ρηματικούς‖τύπους‖του‖

κειμένου:‖ἐπαινέσας:‖τη‖μετοχή‖του‖Ενεστώτα‖στο‖ίδιο‖γένος,‖στον‖ίδιο‖αριθμό,‖στην‖ίδια‖πτώση‖και‖

στην‖ ίδια‖φωνή. ἐποίησεν:‖ το‖γ΄‖ ενικό‖πρόσωπο‖ του‖Παρατατικού‖στην‖ ίδια‖φωνή. εἶπεν:‖ το‖ ίδιο‖

πρόσωπο‖στην‖οριστική‖του‖Παρακειμένου‖στον‖ ίδιο‖αριθμό‖και‖στην‖ ίδια‖φωνή. ἀπαλλάξας:‖ τη‖

μετοχή‖ του‖ Ενεστώτα‖ στο‖ ίδιο‖ γένος,‖ στον‖ ίδιο‖ αριθμό,‖ στην‖ ίδια‖ πτώση‖ και‖ στην‖ ίδια‖ φωνή. 

παραμένων:‖το‖β΄‖πρόσωπο‖του‖πληθυντικού‖αριθμού‖στην‖οριστική‖του‖Μέλλοντα. Μονάδες 5 

 

2006 (Ημερήσια) 

Γ2.α.Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου:‖

ἔφη:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ προστακτικής‖ ενεστώτα.‖ γιγνώσκων:‖ το‖ δεύτερο‖ πληθυντικό‖

πρόσωπο‖ οριστικής‖ παρακειμένου‖στην‖ ίδια‖φωνή.‖ ὁρῶ:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖παρατατικού‖

στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ νομίζουσι:‖ το‖ τρίτο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ μέλλοντα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖

κατέχειν:‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖υποτακτικής‖αορίστου‖β'‖στην‖ίδια‖φωνή.*Μονάδες 5+ 

Γ2.β.Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου:‖σὺ:‖

τη‖ δοτική‖ πληθυντικού‖ αριθμού‖ του‖ ίδιου‖ προσώπου.‖ γυναικὶ:‖ την‖ κλητική‖ ενικού‖ αριθμού.‖

θυμοειδεῖς:‖ την‖ ονομαστική‖ ενικού‖ αριθμού‖ του‖ ουδετέρου‖ γένους.‖ ἵππους:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖

αριθμού.‖ἅπασιν:‖τη‖γενική‖ενικού‖αριθμού‖του‖θηλυκού‖γένους.*Μονάδες 5+ 

 

2006 (Επαναληπτικές) 

Γ2.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

θρέψαι:‖ το‖ απαρέμφατο‖παρακειμένου‖ της‖ ενεργητικής‖φωνής.‖μανθάνειν:‖ το‖ τρίτο‖ πληθυντικό‖

πρόσωπο‖ προστακτικής‖ αορίστου‖ β'‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ δαπανῶντες:‖ το‖ δεύτερο‖ πληθυντικό‖

πρόσωπο‖ευκτικής‖ενεστώτα‖της‖ίδιας‖φωνής.‖δύναιτο:‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖υποτακτικής‖στον‖

ίδιο‖χρόνο.‖ἀνασχέσθαι:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖παρατατικού‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 5 

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

παῖδες:‖την‖κλητική‖ενικού‖αριθμού.‖γονεῖς:‖τη‖δοτική‖πληθυντικού‖αριθμού.‖βέλτιστοι:‖τη‖γενική‖
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ενικού‖ στο‖ συγκριτικό‖ βαθμό.‖ οὐδείς:‖ την‖ αιτιατική‖ πληθυντικού‖ αριθμού.‖ μητρός:‖ τη‖ γενική‖

πληθυντικού‖αριθμού.‖Μονάδες 5 

 

2006 (Εσπερινά) 

Γ2. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τον‖τύπο‖που‖ζητείται‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖τίς:‖

τη‖γενική‖πληθυντικού.‖ὁρᾶ:‖το‖γ'‖ενικό‖πρόσωπο‖ευκτικής‖αορίστου‖β'‖της‖ίδιας‖φωνής.‖ὑπερβάλλῃ:‖

το‖ β'‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ προστακτικής‖ αορίστου‖ β'‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ ἀξιωθησόμενον:‖ τη‖ δοτική‖

πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους.‖ᾧ:‖την‖αιτιατική‖πληθυντικού του‖θηλυκού‖γένους.‖μέγιστον:‖τη‖

δοτική‖ πληθυντικού‖ στο‖ συγκριτικό‖ βαθμό.‖ ἀκούοιεν:‖ το‖ β'‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖

παρακειμένου‖ της‖ ίδιας‖φωνής.‖ γεγόνασι:‖ το‖απαρέμφατο‖ του‖ ίδιου‖χρόνου‖και‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖

πεπονθότες:‖ το‖ απαρέμφατο‖ ενεστώτα.‖ τυγχάνουσιν:‖ το‖ γ'‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ ευκτικής‖

μέλλοντα.*Μονάδες 10+ 

 

2006 (Επαναληπτικές Εσπερινού) 

Γ2. Να‖γράψετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις:‖

ἐστὶν:‖το‖α'‖ενικό‖πρόσωπο‖στην‖ευκτική‖του‖ίδιου‖χρόνου.‖ἀσελγέστερος:‖το‖επίρρημα‖στο‖θετικό‖

βαθμό.‖γέγονεν:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖στην‖οριστική‖του‖παρατατικού.‖παραλείψω:‖το‖απαρέμφατο‖

του‖αορίστου‖β'‖στην‖ίδια‖φωνή.‖ἡμῖν:‖την‖ονομαστική‖πληθυντικού‖του‖β'‖προσώπου.‖πάντες:‖τη‖

γενική‖ενικού‖στο‖θηλυκό‖γένος.‖εἴποιτε:‖ το‖γ'‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖ενεστώτα‖

στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ σωθναι:‖ τη‖ μετοχή‖ του‖ αρσενικού‖ γένους‖ στην‖ ονομαστική‖ ενικού‖ του‖ ίδιου‖

χρόνου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ οὗτος:‖ τη‖ γενική‖ πληθυντικού‖ στο‖ ίδιο‖ γένος.‖ οἰκίαν:‖ τη‖ δοτική‖

πληθυντικού.‖Μονάδες 10 

2006 (Ομογενών) 

Γ2α) Να‖γράψετε‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖στη‖δοτική‖πτώση‖του‖ιδίου‖αριθμού‖και‖γένους: 

πραγμάτων,‖τς‖πόλεως,‖ὄντας,‖ἐνίων,‖μεγίστων.*Μονάδες 5+ 

Γ2β) Να‖ γράψετε‖ τον‖ ζητούμενο‖ τύπο‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖

κειμένου:*Μονάδες 5+ 

μνησθναι:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖προστακτικής‖στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖στην‖ίδια‖φωνή. 

συμβουλεύουσιν:‖το‖γ'‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖αορίστου‖στην‖ίδια‖φωνή. 

συμφέρει:‖το‖β'‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖μέλλοντα‖στην‖ίδια‖φωνή. 

ὄντας:‖τη‖μετοχή‖του‖μέλλοντα‖στο‖ίδιο‖γένος,‖αριθμό‖και‖πτώση. 

ἔπεισαν:‖το‖γ'‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖παρακειμένου‖στη‖μέση‖φωνή. 

2005 (Ημερήσια)* 

Γ2.α. Να‖ γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖

κειμένου:*Μονάδες 5+ διενηνόχασιν:‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖μέλλοντα‖της‖ίδιας‖φωνής. 

ἀποστείλαντες:‖το‖τρίτο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖μέλλοντα‖της‖ίδιας‖φωνής. ἐπηρώτων:‖το‖

τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ ευκτικής‖ ενεστώτα‖ της‖ ίδιας‖ φωνής. λήψονται:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖

οριστικής‖ παρακειμένου‖ της‖ ίδιας‖ φωνής. ἀνελόντος:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ προστακτικής‖

αορίστου‖β'‖της‖ίδιας‖φωνής. 

Γ2.β.Να‖ γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖

κειμένου:*Μονάδες 5+ τοῦτο:‖ την‖ ονομαστική‖ πληθυντικού‖ του‖ αρσενικού‖ γένους.‖ μέγιστον:‖ τη‖

δοτική‖ πληθυντικού‖ του‖ αρσενικού‖ γένους‖ στο‖ συγκριτικό‖ βαθμό.‖ πασῶν:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖ του‖
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αρσενικού‖ γένους.‖ γενομένης:‖ την‖ ονομαστική‖ πληθυντικού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους.‖ τὸν βασιλέα: 

την‖κλητική‖του‖ενικού‖αριθμού. 

2005 (Επαναληπτικές) 

Γ2.α. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

ἐπίστασθε:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ ευκτικής‖ ενεστώτα.‖ συνειδότες:‖ το‖ απαρέμφατο‖

ενεστώτα.‖ ἐξείη:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ μέλλοντα.‖ ἀποθανεῖσθαι:‖ το‖ δεύτερο‖

πληθυντικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖αορίστου‖β'.‖κατειπόντες:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖προστακτικής‖

αορίστου‖β'‖της‖ενεργητικής‖φωνής.‖Μονάδες 5 

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

πολλοί:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖του‖αρσενικού‖γένους‖στο‖συγκριτικό‖βαθμό.‖πίστεσιν:‖τη‖δοτική‖

του‖ενικού‖αριθμού.‖ἅ: τη‖δοτική‖πληθυντικού‖του‖θηλυκού‖γένους.‖σαφέστατοι:‖τη‖γενική‖ενικού‖

του‖ αρσενικού‖ γένους‖ στο‖ θετικό‖ βαθμό.‖ παροὖσα:‖ την‖ ονομαστική‖ πληθυντικού‖ του‖ ουδετέρου‖

γένους.‖Μονάδες 5 

2005 (Εσπερινά) 

Γ2. Να‖γράψετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις:‖

ἐμοὶ:‖τη‖δοτική‖πληθυντικού‖στο‖ίδιο‖πρόσωπο.‖πείθῃ:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖αορίστου‖β'‖

της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ἀπαγγέλλουσα:‖ τη‖ δοτική‖ πληθυντικού‖ του‖ ίδιου‖ γένους.‖ἀποφαίνουσα:‖ το‖ α′‖

πληθυντικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖μέλλοντα‖της‖μέσης‖φωνής.‖πολλοῖς:‖ την‖αιτιατική‖πληθυντικού‖

του‖θηλυκού‖γένους‖στον‖υπερθετικό‖βαθμό.‖ἔρωτι:‖τη‖γενική‖πληθυντικού.‖γενέσθαι:‖το‖β'‖ενικό‖

πρόσωπο‖ευκτικής‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖της‖ίδιας‖φωνής.‖προόψει:‖το‖τρίτο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖

ευκτικής‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου‖ και‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ ἅπαντα:‖ τη‖ γενική‖ ενικού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους.‖

διδάξομαι:‖το‖απαρέμφατο‖αορίστου‖παθητικής‖φωνής.‖*Μονάδες 10+ 

2005 (Επαναληπτικές Εσπερινού) 

Γ.2. Να‖γράψετε‖στο‖ τετράδιό‖σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖

νες:‖τη‖δοτική‖πληθυντικού.‖διεφθάρησαν:‖το‖β'‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖ευκτικής‖του‖ίδιου‖χρόνου‖

στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ περιβαλεῖν:‖ το‖ απαρέμφατο‖ παρακειμένου‖ της‖ μέσης‖ φωνής.‖ πόλιν:‖ τη‖ δοτική‖

πληθυντικού.‖ ἔγνωσαν:‖ το‖ β'‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ προστακτικής‖ του‖ ίδιου‖ χρόνου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖

ἁπάσῃ:‖την‖ονομαστική‖πληθυντικού‖του‖ίδιου‖γένους.‖ὑμετέρων:‖την‖ίδια‖πτώση‖στο‖γ'‖πρόσωπο.‖

γενέσθαι:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖του‖ίδιου‖χρόνου.‖ἅπερ:‖τη‖δοτική‖πληθυντικού‖του‖ίδιου‖

γένους.‖ἐλάχιστον:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖στο‖θετικό‖βαθμό‖του‖ίδιου‖γένους.‖Μονάδες 10 

2005 (Ομογενών) 

β1)‖ Να‖ γράψετε‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ στη‖ δοτική‖ του‖ πληθυντικού‖ αριθμού:‖ πόλεως,‖ κεφαλὰς,‖

ἐμβάλλοντος,‖ἄνδρας,‖τοιαὖτα.*Μονάδες 5+ 

β2)‖Να‖γράψετε‖τον‖ζητούμενο‖τύπο‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου:‖ἀφήσεις:‖

το‖ γ'‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ οριστικής‖ του‖ ενεστώτα‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ παθεῖν:‖ το‖ απαρέμφατο‖ του‖

μέλλοντα.‖ἔλεγον:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖προστακτικής‖αορίστου‖β'‖στην‖ίδια‖φωνή.‖ἀφικόμενος:‖

τη‖ μετοχή‖ του‖ ενεστώτα‖ στο‖ ίδιο‖ γένος,‖ αριθμό‖ και‖ πτώση.‖ δηλώσει:‖ το‖ γ'‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖

οριστικής‖του‖αορίστου‖στην‖ίδια‖φωνή.‖*Μονάδες 5+ 

2004 (Ημερήσια) 

Γ2.α.Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου:‖

ὁρῶμεν:‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖στην‖ίδια‖έγκλιση‖και‖φωνή‖του‖αορίστου‖β′‖/‖γιγνώμεθα:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖

πρόσωπο‖ προστακτικής‖ αορίστου‖ β′‖ /‖ ὠφελήσεσθαι:‖ το‖ απαρέμφατο‖ παρακειμένου‖ ενεργητικής‖
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φωνής‖ /‖ συνίστημι:‖ το‖ δεύτερο ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖αορίστου‖ της‖ ίδιας‖φωνής‖και‖ τη‖γενική‖

ενικού‖αρσενικού‖γένους‖της‖μετοχής‖ενεστώτα‖της‖ίδιας‖φωνής.‖*Μονάδες 5+ 

Γ2.β.Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου:‖

ὄρνιθι:‖ την‖αιτιατική‖ενικού / τι:‖ τη‖δοτική‖πληθυντικού‖του‖ ίδιου‖γένους‖ /‖σοφῶν:‖ την‖αιτιατική‖

πληθυντικού‖ θηλυκού‖ γένους‖ /‖ μέγα:‖ τα‖ παραθετικά‖ επιθέτου‖ στο‖ γένος,‖ τον‖ αριθμό‖ και‖ την‖

πτώση‖που‖βρίσκεται‖/‖ταῦτα:‖τη‖γενική‖πληθυντικού‖θηλυκού‖γένους.‖*Μονάδες 5+ 

2004 (επαναληπτικές) 

Γ2. α. Να‖γράψετε‖τους‖ζητούμενους‖τύπους‖για‖καθεμία‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου:‖

πείθῃ:‖ το‖ ίδιο‖ πρόσωπο‖ στην‖ ίδια‖ έγκλιση‖ και‖ φωνή‖ του‖ αορίστου‖ β′‖ /‖ ἀπαγγέλλουσα:‖ το‖ τρίτο‖

πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ ευκτικής‖ μέλλοντα‖ της‖ ίδιας‖ φωνής‖ /‖ λήσει:‖ το‖ ίδιο‖ πρόσωπο‖ στην‖

προστακτική‖ του‖ ενεργητικού‖ αορίστου‖ β′‖ /‖ προόψει:‖ το‖ απαρέμφατο‖ στον‖ ενεστώτα‖ της‖

ενεργητικής‖φωνής‖/‖ἐστί:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖παρατατικού.*Μονάδες 5+ 

Γ2.β.Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖ για‖ καθεμία‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου:‖

πράξεις:‖τη‖γενική‖ενικού‖/‖πραότητι:‖την‖ονομαστική‖ενικού‖/‖ἀκήρατος:‖την‖αιτιατική‖ενικού‖του‖

θηλυκού‖ γένους‖ /‖ ἀληθῶς:‖ το‖ συγκριτικό‖ βαθμό‖ του‖ ίδιου‖ τύπου‖ /‖ οὐδὲν:‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖ του‖

θηλυκού‖γένους.*Μονάδες 5+ 

2004 (Εσπερινού) 

Γ.2. Να‖γράψετε‖στο‖ τετράδιό‖σας‖ τον‖ τύπο‖που‖ ζητείται‖ για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖

διαφέρει:‖γ′‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖ευκτικής‖ενεστώτα‖της‖ίδιας‖φωνής‖διαβολῆ:‖δοτική‖πληθυντικού‖

προφάσεως:‖αιτιατική‖ενικού‖γεγενημένην:‖γ′‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖υπερσυντελίκου‖της‖

ίδιας‖ φωνής‖ πρξιν:‖ δοτική‖ πληθυντικού‖ εἷς:‖ δοτική‖ ενικού‖ του‖ ίδιου γένους‖ ἐμβαλών:‖ β′‖ ενικό‖

πρόσωπο‖οριστικής‖του‖ ίδιου‖χρόνου‖και‖της‖ ίδιας‖φωνής‖ἁπάσαις:‖γενική‖πληθυντικού‖του‖ ίδιου‖

γένους‖ ποιούμεθα:‖ β′‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ παρατατικού‖ της‖ ίδιας‖ φωνής‖ σύναγε:‖ β′‖ ενικό‖

πρόσωπο‖υποτακτικής‖αορίστου‖β′‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 10 

2004 (Εσπερινού, επαναληπτικές) 

Γ.2.Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τον‖τύπο‖που‖ζητείται‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖εἶχε: 

γ′‖ενικό‖πρόσωπο‖οριστικής‖αορίστου‖β′‖της‖ίδιας‖φωνής.‖ἐστίν:‖μετοχή‖μέλλοντα‖αρσενικού‖γένους‖

στην‖ονομαστική‖ενικού.‖τῶν πολιτῶν:‖γενική‖ενικού.‖φοβηθέντες:‖δοτική‖πληθυντικού‖του‖ίδιου‖

γένους.‖ ἐκπλεῦσαι:‖ α′‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ οριστικής‖ παρατατικού‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ ταχίστην: 

ονομαστική‖ ενικού‖ στο‖ θετικό‖ βαθμό‖ του‖ αρσενικού‖ γένους.‖ οὕς:‖ αιτιατική‖ πληθυντικού‖ στο‖

θηλυκό‖ γένος.‖ τοῦτο:‖ γενική‖ ενικού‖ στο‖ θηλυκό‖ γένος.‖ ἐγκλημάτων:‖ δοτική‖ πληθυντικού.‖

καταλυθναι:‖απαρέμφατο‖ενεστώτα‖ενεργητικής‖φωνής.*Μονάδες 10+ 

2004 (Ομογενών) 

β1.‖Να‖γράψετε‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖στη‖δοτική‖πτώση‖του‖αριθμού‖στον‖οποίο‖βρίσκεται‖καθεμιά‖

(το‖ γένος‖ της‖ αντωνυμίας‖ και‖ της‖ μετοχής‖ να‖ παραμείνει‖ αμετάβλητο):‖ πόλεις, ἁρμοστὰς, 

ἀκούοντες, ταῦτα, πράγματα. Μονάδες 5 

β2.‖Να‖γράψετε‖τον‖ζητούμενο‖τύπο‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖του‖κειμένου:‖ἐνίκησαν:‖

το‖ α'‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ της‖ οριστικής‖ του‖ παρακειμένου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ ἐξήλαυνον:‖ το‖ γ'‖

πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖αορίστου‖στην‖ίδια‖φωνή.‖ἔσοιτο:‖το‖γ'‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖

οριστικής‖του‖μέλλοντα.‖ἔλεγεν:‖το‖β'‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖προστακτικής‖του‖αορίστου‖β'‖στην‖ίδια‖

φωνή.‖παρέχειν:‖το‖απαρέμφατο‖του‖αορίστου‖β'‖στην‖ίδια‖φωνή.‖Μονάδες 5 

2003 (Ημερήσια) 
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Γ2. α.Να‖ μεταφέρετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ τους‖ παρακάτω‖ πίνακες,‖ στα‖ κενά‖ των‖ οποίων‖ θα‖

συμπληρώσετε‖ τους‖ τύπους‖που‖ ζητούνται.‖ (Η‖αντωνυμία‖να‖γραφεί‖ στο‖γένος‖ και‖στον‖αριθμό‖

που‖βρίσκεται‖ο‖τύπος‖του‖κειμένου,‖που‖δίνεται).‖*Μονάδες 5+ 

 Επίρρημα 

 Θετικός υγκριτικός 

εὐδαιμονέσταται   

 Αντωνυμία 

 Γενική Δοτική Κλητική 

τοὖτον    

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

*Μονάδες 5+ αἱρῶνται:‖το‖δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖και‖της‖προστακτικής‖του‖αορίστου‖

β´‖ στη‖ φωνή‖ που‖ βρίσκεται.‖ πείθωνται:‖ τον‖ ίδιο‖ τύπο‖ στον‖ παθητικό‖ αόριστο.ἐμμενόντων:‖ το‖

δεύτερο‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖μέλλοντα‖και‖του‖αορίστου‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται. 

2003 (Επαναληπτικές) 

Γ2.β. Να‖γράψετε‖ τους‖ ζητούμενους‖ τύπους‖για‖καθεμιά‖από‖ τις‖παρακάτω‖λέξεις‖ του‖κειμένου:‖

ἔλεγον:‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ προστακτικής‖ του αορίστου‖ β´‖ στη‖ φωνή‖ που‖ βρίσκεται.‖

ἀγωνιζόμενον:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖ οριστικής‖ του‖ παθητικού‖ αορίστου.‖ ἐκάλουν:‖ το‖

δεύτερο‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ της‖ ευκτικής‖ ενεστώτα‖ της‖ μέσης‖ φωνής.‖ νομίζουσι:‖ το‖ ίδιο‖

πρόσωπο‖ της‖ υποτακτικής‖ αορίστου‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ ἔσονται:‖ το‖ τρίτο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ της‖

οριστικής‖του‖ίδιου‖χρόνου.‖Μονάδες 5 

2003 (Εσπερινού) 

Γ.2. Να‖ γράψετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ τους‖ τύπους‖ που‖ ζητούνται‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖

λέξεις:‖ α.‖ ἰσχύς:‖ τη‖ δοτική‖ και‖ την‖ αιτιατική‖ ενικού.‖πολέμῳ:‖ την‖ ονομαστική‖ και‖ την‖ αιτιατική‖

πληθυντικού.‖ἄνδρες:‖τη‖γενική‖και‖τη‖δοτική‖πληθυντικού.‖οὗτοι:‖την‖ονομαστική‖και‖τη‖γενική‖

πληθυντικού‖ στο‖ ουδέτερο‖ γένος.‖ πᾶσι:‖ τη‖ γενική‖ και‖ τη‖ δοτική‖ ενικού‖ στο‖ αρσενικό‖ γένος.‖

Μονάδες 5 β. ἐστίν:‖τη‖μετοχή‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖στα‖τρία‖γένη,‖στην‖ονομαστική‖ενικού.‖ὁρῶ:‖το‖

β′‖πρόσωπο‖ενικού‖της‖οριστικής‖και‖της‖προστακτικής‖του‖αορίστου‖β′‖στην‖ίδια‖φωνή.‖Μονάδες 5 

2003 (Επαναληπτικές Εσπερινού) 

2. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τους‖τύπους‖που‖ζητούνται‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖

τυραννὶς:‖ την‖αιτιατική‖του‖ενικού‖αριθμού.‖ ἔσχεν:‖ το‖απαρέμφατο‖του ίδιου‖χρόνου.‖τὴν πόλιν: 

την‖ονομαστική‖του‖πληθυντικού‖αριθμού.‖ἦν:‖ το‖γ′‖ ενικό‖πρόσωπο‖ της‖οριστικής‖του‖μέλλοντα.‖

φιλάνθρωπος:‖τη‖γενική‖του‖πληθυντικού‖αριθμού‖στο‖ίδιο‖γένος.‖προεδάνειζε:‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖

στον‖ ίδιο‖ αριθμό‖ της‖ οριστικής‖ του‖ ενεστώτα‖ της‖ ίδιας‖ φωνής.‖ τοῦτο:‖ την‖ αιτιατική‖ του‖

πληθυντικού‖αριθμού‖στο‖ ίδιο‖γένος.‖ ἐποίει:‖ το‖ ίδιο‖πρόσωπο‖στον‖ ίδιο‖αριθμό‖της‖οριστικής‖του‖

παρακειμένου‖ της‖ ίδιας‖φωνής.‖ἄστει:‖ τη‖γενική‖ του‖ ενικού‖αριθμού.‖ ἐπιθυμῶσι:‖ το‖α′‖πρόσωπο‖

του‖ενικού‖αριθμού‖της‖οριστικής‖του‖παρατατικού‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 10 

2003 (Ομογενών) 

β.1) Να‖γράψετε‖τις‖παρακάτω‖λέξεις‖στη‖γενική‖πτώση‖του‖αριθμού‖στον‖οποίο‖βρίσκεται‖καθεμιά‖

(το‖ γένος των‖ αντωνυμιών‖ να‖ παραμείνει‖ αμετάβλητο):‖ πὖρ,‖ σπέρματα,‖ πάνθ',‖ ὁπόσα,‖ ὅπερ.‖

Μονάδες 5 

β.2) Να‖ γράψετε‖ τον‖ ζητούμενο‖ τύπο‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου:‖

συγκατεσκεύακεν:‖το‖β΄‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖αορίστου‖στην‖ίδια‖φωνή.‖ἐρρήθη:‖το‖ίδιο‖

πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖την‖ίδια‖φωνή.‖ἐπέλιπεν:‖το‖β΄‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖
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υποτακτικής‖στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖την‖ίδια‖φωνή.‖ἔχειν:‖το‖απαρέμφατο‖του‖παρακειμένου‖στην‖ίδια‖

φωνή.‖ζῶμεν:‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖στον‖παρατατικό‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 5 

2002 (Ημερήσια) 

Γ2.α. Να‖ μεταφέρετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ τους‖ παρακάτω‖ πίνακες,‖ στα‖ κενά‖ των‖ οποίων‖ θα‖

συμπληρώσετε‖τους‖τύπους‖που‖ζητούνται.‖(Σο‖επίθετο‖να‖γραφεί‖στην‖πτώση,‖στο‖γένος‖και‖στον‖

αριθμό‖που‖βρίσκεται‖ο‖τύπος‖που‖δίνεται).*Μονάδες 5+ 

 Επίρρημα 

 Θετικός υγκριτικός Τπερθετικός 

Καλὰ    

 Επίθετο 

 Θετικός υγκριτικός 

μεγίστων   

Γ2.β.Να‖ γράψετε‖ τους‖ ζητουμένους‖ τύπους‖ για‖ καθεμιά‖ από‖ τις παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖

κειμένου:*Μονάδες 5+ οἶδ(α):‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖της‖υποτακτικής‖και‖προστακτικής‖του‖ίδιου‖

χρόνου.‖δεδώκατε:‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖της‖οριστικής‖του‖παρατατικού‖και‖του‖αορίστου‖β´‖της‖ίδιας‖

φωνής.‖δύνηται:‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκεται. 

2002 (Εσπερινού) 

2. Να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τους‖τύπους‖που‖ζητούνται‖για‖κάθε‖μία‖από‖τις‖παρακάτω‖λέξεις:‖

ὅν:‖ την‖ αιτιατική‖ πληθυντικού‖ του‖ θηλυκού‖ γένους.‖ οἰκείως:‖ τον‖ υπερθετικό‖ βαθμό‖ του‖

επιρρήματος.‖ἁπάσης:‖ την‖ ονομαστική‖ πληθυντικού‖ του‖ ίδιου‖ γένους.‖ δυνάμεως:‖ τη‖ δοτική‖ του‖

ενικού.‖χρήματα:‖ τη‖δοτική‖του‖πληθυντικού.‖πεπραγμένα:‖ τον‖ ίδιο‖τύπο‖στο‖μέλλοντα.‖ἐστι:‖ το‖

απαρέμφατο‖του‖ενεστώτα.‖ἴσασιν:‖το‖γ´‖ενικό‖πρόσωπο‖στο‖χρόνο‖και‖την‖έγκλιση‖που‖βρίσκεται.‖

πυνθανόμενος:‖ τον‖ ίδιο‖ τύπο‖ στον‖ αόριστο.‖ ἐξέπεμψεν:‖ το‖ ίδιο‖ πρόσωπο‖ στο‖ μέλλοντα‖ της‖

Οριστικής‖της‖ίδιας‖φωνής.‖Μονάδες 10 

2002 (Ομογενών) 

β.1) Να‖ γράψετε‖ τις‖ παρακάτω‖ λέξεις‖ στη‖ δοτική‖ πτώση‖ του‖ ενικού‖ αριθμού‖ (το‖ γένος‖ των‖

αντωνυμιών‖ να‖ παραμείνει‖ αμετάβλητο):‖ Ὠδς,‖ νυκτός,‖ ἐκείνων,‖ βίον,‖ ταύτην.‖ Μονάδες 5 β.2) 

ἐνεδείξατο:‖ να‖ γραφεί‖ το‖ ίδιο‖ πρόσωπο‖ της‖ ευκτικής‖ στον‖ ίδιο‖ χρόνο‖ και‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖

ἐστερημένος:‖ να‖ γραφεί‖ η‖ μετοχή‖ του‖ παθητικού‖ αορίστου‖ στο‖ ίδιο‖ γένος,‖ αριθμό‖ και‖ πτώση.‖

καλουμένην:‖να‖γραφεί‖το‖τρίτο‖ενικό‖πρόσωπο‖στην‖προστακτική‖του‖ενεστώτα‖στην‖ίδια‖φωνή.‖

προσέταξε:‖να‖γραφεί‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖στην‖υποτακτική‖ενεστώτα‖στην‖ίδια‖φωνή.‖γενέσθαι:‖να‖

γραφεί‖το‖πρώτο‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖στην‖οριστική‖του‖ιδίου‖χρόνου.‖Μονάδες 5 

2001 (Ημερήσια) 

Γ2.α) συνεχώρησαν,‖ ἀποδοὖναι:‖ Να‖ κλίνετε‖ την‖ προστακτική‖ των‖ ρηματικών‖ αυτών‖ τύπων‖ στο‖

χρόνο‖και‖τη‖φωνή‖που‖βρίσκονται.‖*Μονάδες 5+ 

Γ2.β)‖ ἔλαβον:‖ Να‖ κλίνετε‖ στον‖ ενικό‖ αριθμό‖ το‖ αρσενικό‖ γένος‖ της‖ μετοχής‖ του‖ ενεργητικού‖

παρακειμένου.‖*Μονάδες 5+ 

Γ3.‖α)Να‖χαρακτηρίσετε‖συντακτικώς‖τις‖μετοχές:‖πράξων,‖παρών.‖*Μονάδες 5+ 

2001 (Εσπερινού) 

2. Φωρίς‖να‖αντιγράψετε‖τους‖επόμενους‖πίνακες,‖να‖γράψετε‖στο‖τετράδιό‖σας‖τους‖τύπους‖που‖

ζητούνται:‖ α.ἐγὼ:‖ δοτική‖ ενικού,‖ γενική‖ πληθυντικού,‖ αιτιατική‖ πληθυντικού‖ /‖ ὁ πατὴρ:‖ γενική‖

ενικού,‖αιτιατική‖πληθυντικού.‖Μονάδες 5 β.δακρύοντες:‖απαρέμφατο‖ενεργητικού‖μέλλοντα,‖β΄‖

ενικό‖ οριστικής‖ ενεργητικού‖αορίστου,‖απαρέμφατο‖ ενεργητικού‖αορίστου.‖ /‖καταλίποι:‖ οριστική‖
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ενεργητικού‖ αορίστου‖ (ίδιος‖ αριθμός‖ ίδιο‖ πρόσωπο),‖ υποτακτική‖ ενεργητικού‖ αορίστου‖ (ίδιος‖

αριθμός‖ίδιο‖πρόσωπο)‖Μονάδες 5 

2001 (Πανελλαδικές) 

3. τοῖς προδιδοῦσι, ἀπέχουσα:‖ Να‖ γράψετε‖ το‖ δεύτερο‖ πρόσωπο‖ στον‖ ενικό‖ και‖ πληθυντικό‖

αριθμό‖της‖προστακτικής‖του‖αορίστου‖β'‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκονται.‖παρν, προκαταλαβών:‖Να‖

γράψετε‖το‖δεύτερο‖πρόσωπο‖στον‖ενικό‖αριθμό‖της‖υποτακτικής‖και‖προστακτικής‖του ενεστώτα‖

στη‖φωνή‖που‖βρίσκονται.‖ ἔπλει:‖Να‖γράψετε‖ το‖ δεύτερο‖πρόσωπο‖ του‖πληθυντικού‖αριθμού‖σε‖

όλες‖τις‖εγκλίσεις‖του‖ενεστώτα.‖τάδε, τι:‖Να‖γράψετε‖τη‖δοτική‖και‖αιτιατική‖του‖θηλυκού‖γένους‖

στον‖πληθυντικό‖αριθμό.‖πλοῦν:‖Να‖γράψετε‖τις‖πλάγιες‖πτώσεις‖του‖ενικού‖και‖του‖πληθυντικού‖

αριθμού.‖ναυσίν:‖Να‖ γράψετε‖ τη‖ γενική‖ και‖αιτιατική‖ του‖ ενικού‖ και‖ του‖ πληθυντικού‖ αριθμού.‖

ἡμίσεος:‖ Να‖ γράψετε‖ τη‖ γενική‖ και‖ την‖ αιτιατική‖ του‖ θηλυκού‖ και‖ του‖ ουδετέρου‖ γένους‖ στον‖

πληθυντικό‖αριθμό.‖μάλιστα:‖Να‖γράψετε‖τους‖άλλους‖βαθμούς‖του‖τύπου‖αυτού. 

2000 (Ημερήσια) 

Γ2.α)Να‖γράψετε‖το‖θηλυκό‖των‖παρακάτω‖μετοχών‖στον‖αριθμό‖και‖στην‖πτώση‖που‖βρίσκονται:‖

ὁμολογούμενος,‖πλεύσας,‖ἀπολεσάντων,‖ὑποστάς.‖(*Μονάδες 4+ 

Γ2.β)Να‖ μεταφέρετε‖ τα‖ παρακάτω‖ ρήματα‖ στον‖ αντίστοιχο‖ τύπο‖ της‖ οριστικής‖ ενεστώτα‖ και‖

μέλλοντα:‖κατένειμεν,‖ἀνέλαβεν,‖μετέστησεν.‖*Μονάδες 6+ 

2000 (Πανελλαδικές) 

3.‖ἐπιόντες:‖Να‖κλίνετε‖τον‖ενεστώτα‖της‖προστακτικής.‖τινές:‖Να‖γράψετε‖όλους‖τους‖τύπους‖των‖

πλαγίων‖πτώσεων‖του‖ουδετέρου‖γένους‖στον‖ενικό‖και‖τον‖πληθυντικό‖αριθμό.‖ἐκπεπληγμένους:‖

Να‖κλίνεται‖τον‖υπερσυντέλικο‖της‖οριστικής‖στη‖φωνή‖στην‖οποία‖βρίσκεται‖ο‖τύπος.‖ἐδύνατο:‖Να‖

γράψετε‖το‖τρίτο‖πρόσωπο‖του‖πληθυντικού‖αριθμού‖του‖ενεστώτα‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις.‖ἤροντο:‖

Να‖ γράψετε‖ το‖ δεύτερο‖ πρόσωπο‖ του‖ ενικού‖ αριθμού‖ του‖ χρόνου‖ και‖ της‖ φωνής‖ στην‖ οποία‖

βρίσκεται‖ο‖τύπος‖σε‖όλες τις‖εγκλίσεις.‖εἶεν:‖Να‖κλίνετε‖τη‖μετοχή‖ενεστώτα‖του‖αρσενικού‖γένους‖

στον‖πληθυντικό‖αριθμό. 

1998 (Πανελλαδικές) 

3)‖Σ‖πείθοντι:‖Να‖κλιθεί‖στο‖γένος‖και‖στον‖αριθμό‖που‖βρίσκεται.‖Σς‖γυναικός:‖Να‖κλιθεί‖στον‖

αριθμό‖ που‖ βρίσκεται.‖ Εἰσιέναι:‖ Να‖ κλιθεί‖ ο‖ παρατατικός.‖ Ἀκούσασι:‖ Να‖ γίνει‖ χρονική‖

αντικατάσταση‖στην‖ ίδια‖φωνή.‖Υθάνοιτ’:‖Να‖κλιθεί‖ η‖ υποτακτική‖αορίστου‖β’‖ στον‖πληθυντικό‖

αριθμό‖και‖ η‖ ευκτική‖αορίστου‖β’‖στον‖ ενικό‖αριθμό.‖Παρεστηκυῖαν:‖Να‖γραφούν‖η‖ δοτική‖και‖ η‖

αιτιατική‖του‖πληθυντικού‖αριθμού‖και‖στα‖τρία‖γένη‖(στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖την‖ίδια‖φωνή). 

1997 (Πανελλαδικές) 

3)‖Σὰ‖ὀστ:‖Να‖κλιθεί‖στον‖ενικό‖και‖πληθυντικό‖αριθμό.‖Ἀποτεθέντων,‖ἀνορύξαι:‖Να‖γίνει‖χρονική‖

αντικατάσταση‖στην‖ίδια‖φωνή.‖Κέηται:‖Να‖γίνει‖εγκλιτική‖αντικατάσταση.‖Ἐξήγαγε:‖Να‖κλιθεί‖η‖

προστακτική‖του‖ίδιου‖χρόνου‖και‖της‖ίδια‖φωνής.‖Προδιδόντος:‖Να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖του‖αορίστου‖

β’‖της‖ίδιας‖φωνής. 

1996 (Πανελλαδικές) 

3.‖ παρήγγελλεν:‖ Να‖ γραφεί‖ το‖ β’‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ στην‖ ευκτική‖ και‖ προστακτική‖ σε‖ όλους‖ τους‖

χρόνους‖ στην‖ ίδια‖ φωνή.‖ βούλοιντο:‖ Να‖ γίνει‖ χρονική‖ αντικατάσταση‖ και‖ να‖ γραφούν‖ τα‖

απαρέμφατα‖και‖οι‖μετοχές‖(στην‖ονομαστική‖ενικού‖στο‖αρσενικό‖γένος)‖σε‖όλους‖τους‖χρόνους.‖

ἀπέκτεινεν:‖Να‖γίνει‖χρονική‖αντικατάσταση‖και‖να‖κλιθεί‖η‖ευκτική‖του‖μέλλοντα.‖διαβαλλόντων:‖

Να‖γίνει‖χρονική‖αντικατάσταση‖και‖να‖κλιθεί‖η‖προστακτική‖αορίστου‖β’‖στην‖ίδια‖φωνή. 

1995 (Πανελλαδικές) 
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3)‖α)ὑποσχεῖν:‖ να‖γραφεί‖ το‖β’‖ ενικό‖και‖ β’‖πληθυντικό‖ πρόσωπο‖στην‖ ευκτική‖ και‖προστακτική‖

στον‖ίδιο‖χρόνο‖και‖στην‖ίδια‖φωνή·‖ἐξαμάρτοιεν:‖να‖γραφεί‖το‖ίδιο‖πρόσωπο‖στον‖ίδιο‖αριθμό‖όλων‖

των‖εγκλίσεων‖του‖ίδιου‖χρόνου‖στην‖ίδια‖φωνή‖(όχι‖απαρέμφατο‖και‖μετοχή).‖β)ἐνδεεῖς:‖να‖κλιθεί‖

ο‖ενικός‖αριθμός‖του‖ίδιου γένους·‖ἁπάντων:‖να‖γραφούν‖οι‖πλάγιες‖πτώσεις‖του‖θηλυκού‖γένους‖

στον‖πληθυντικό‖αριθμό. 

1994 (Πανελλαδικές) 

3.‖προδιδόναι,‖ἀφκε:‖να‖αντικατασταθούν‖χρονικά‖οι‖τύποι‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκονται·‖χρήσαιτο:‖

να‖ κλιθεί‖ ο‖ παρατατικός·‖ ἐψεύδετο:‖ να‖ κλιθεί‖ ο‖ παρακείμενος‖ μέσης‖ φωνής‖ στην‖ προστακτική.‖

πρέσβεις:‖να‖κλιθεί‖στον‖ενικό‖&‖πληθυντικό·‖πολύ,‖ὀρθότερον:‖να‖γραφούν‖οι‖τρεις‖βαθμοί‖των‖

αντίστοιχων‖επιθέτων‖στη‖γενική‖ενικού‖του‖αρσενικού‖γένους. 

1993 (Πανελλαδικές) 

3.‖α)ἐπήγγειλα,‖ὡμόσαμεν,‖ἀποδέχοισθε:‖να‖γραφεί‖το‖β’‖ενικό‖όλων‖των‖χρόνων‖της‖προστακτικής‖

και‖ οριστικής‖ έγκλισης‖ στην‖ αυτή‖ φωνή.‖ β)προτέρῳ,‖ ὑστέρω,‖ καταφανής,‖ ὑγιές:‖ να‖ γραφούν‖ οι‖

αντίστοιχοι‖τύποι‖των‖άλλων‖βαθμών‖(όπου‖απαντούν).‖Σα‖επίθετα‖καταφανής,‖ὑγιές‖να‖κλιθούν‖

και‖στους‖δύο‖αριθμούς‖στο‖γένος‖και‖βαθμό‖που‖βρίσκονται. 

1992 (Πανελλαδικές) 

3.‖α)ἔρχονται,‖δέομαι,‖ἀποκτείνατε,‖καταγνῶναι:‖να‖γραφεί‖το‖β’‖ενικό‖και‖γ’‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖

των‖ρημάτων‖στο‖χρόνο‖που‖βρίσκονται‖σε‖όλες‖τις‖εγκλίσεις.‖β)ἔλαττον,‖σαφῶς,‖μλλον,‖πολύ:‖να‖

γραφούν‖οι‖τύποι‖και‖στους‖τρεις‖βαθμούς‖και‖των‖δύο‖πρώτων‖να‖κλιθεί‖το‖αρσενικό‖γένος‖του‖

επιθέτου‖στο‖βαθμό‖που‖βρίσκονται‖οι‖τύποι. 

1991 (Πανελλαδικές) 

3.‖προδεδώκασιν,‖ὑφίεσθαι,‖ἀποθνῄσκωμεν,‖ἀνέστη:‖Να‖γραφεί‖στην‖ίδια‖φωνή‖το‖β’‖ενικό‖και‖β’‖

πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖ευκτικής‖και‖προστακτικής‖αορίστου‖β’‖των‖παραπάνω‖ρημάτων. 

1990 (Πανελλαδικές) 

4.‖διεφθάρμεθα,‖ἐξενεγκεῖν,‖περιορν,‖πλέοντας:‖Να‖γραφεί‖το‖α’‖και‖β’‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖της‖

οριστικής‖όλων‖των‖χρόνων‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται‖το‖καθένα. 

 

1989 (Πανελλαδικές) 

β)κρείττους,‖ὑπὸ‖τούτου,‖διαλεχθείς,‖ὧν:‖Να‖χαρακτηριστούν‖συντακτικά‖οι‖λέξεις‖αυτές. 

4)‖α)κρείττους,‖χείρους:‖Να‖γραφούν‖οι‖άλλοι‖βαθμοί‖του‖αρσενικού‖και‖του‖ουδετέρου‖γένους‖των‖

επιθέτων‖ αυτών‖ στην‖ ίδια‖ πτώση‖ και‖ στον‖ ίδιο‖ αριθμό.‖ β)ἡγήσησθε:‖ Να‖ γραφεί‖ το‖ β’‖ ενικό‖

πρόσωπο‖όλων‖των‖εγκλίσεων‖του‖μέσου‖αορίστου.‖συμβέβηκεν:‖Να‖γραφεί‖το‖β’‖ενικό‖πρόσωπο‖

όλων‖των‖εγκλίσεων‖του‖αορίστου‖β’. 

 

1988 (Πανελλαδικές) 

3.‖ ἁλισκόμεναι:‖ Ποιο‖ είναι‖ το‖ αντίστοιχο‖ κατά‖ σημασία‖ ενεργητικό‖ ρήμα;‖ Να‖ γραφούν‖ τα‖

απαρέμφατα‖όλων‖των‖χρόνων‖αυτών‖των‖δύο‖ρημάτων. 

1987 (Πανελλαδικές) 

3. α)ἀπόλοιντο, ἴσασι, δοῦναι:‖Να‖γραφούν‖το‖β’‖ενικό‖και‖β’‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖των‖ρημάτων‖

σε‖ όλες‖ τις‖ εγκλίσεις‖ στο‖ χρόνο‖ και‖ στη‖ φωνή‖ που‖ βρίσκεται‖ το‖ καθένα‖ (όχι‖ απαρέμφατο‖ και‖

μετοχή.‖β)τινι, ἐμαυτοῦ, οἵπερ, τοιαύτη:‖Να‖γραφούν‖η‖γενική,‖δοτική‖και‖αιτιατική‖πληθυντικού‖

στο‖γένος‖που‖βρίσκεται‖η‖κάθε‖λέξη. 
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1986 (Πανελλαδικές) 

3.‖ α)Παραβάς,‖ αἰσθάνεσθαι:‖ Να‖ γραφεί‖ το‖ β’‖ πληθυντικό‖ πρόσωπο‖ όλων‖ των‖ εγκλίσεων‖ του  

αορίστου‖ στην‖ ίδια‖ φωνή‖ (όχι‖ απαρέμφατο‖ και‖ μετοχή).‖ β)Καταφανές,‖ πολύ,‖ αἰσχρόν,‖ ταχύ:‖ Να‖

γραφούν‖τα‖παραθετικά‖τους‖στον‖ίδιο‖τύπο. 

1985 (Πανελλαδικές) 

3.‖ Ἐκπλαγείς, ἀπολέσθαι,‖ εἷλον:‖ Να‖ γραφεί‖ το‖ β’‖ ενικό‖ πρόσωπο‖ στο‖ χρόνο‖ και‖ στη‖ φωνή‖ που‖

βρίσκεται‖ το‖ καθένα‖ σε‖ όλες‖ τις‖ εγκλίσεις‖ (όχι‖ απαρέμφατο‖ και‖ μετοχή).‖ Ἐκπλαγείς,‖ ἀπλθεν,‖

ἀπολέσθαι,‖ οἶδα,‖ εἷλον:‖Να‖γραφεί‖ το‖β’‖ ενικό‖και‖γ’‖πληθυντικό‖πρόσωπο‖ του‖παρατατικού‖ της‖

οριστικής‖των‖ρημάτων‖αυτών‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκεται‖το‖καθένα. 

1984 (Πανελλαδικές) 

3)‖ παραδεδομένην,‖ ὀμωμοκότας,‖ ἴστε,‖ ἡγεῖσθε:‖ Να‖ γίνει‖ χρονική‖ αντικατάσταση‖ στη‖ φωνή‖ που‖

βρίσκεται‖το‖καθένα‖και‖να‖κλιθεί‖ο‖ενεστώτας‖της‖οριστικής‖του‖ὀμωμοκότας‖και‖του‖ἴστε. 

1983 (Πανελλαδικές) 

3. Προσέχειν, διαπυνθάνομαι, ἐπανερωτῶ, εὑρήσεις:‖ Να‖ γραφούν‖ το‖ δεύτερο‖ ενικό‖ πρόσωπο‖

προστακτικής‖και‖το‖απαρέμφατο‖αορίστου‖και‖παρακειμένου‖στη‖φωνή‖που‖βρίσκονται. 
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υντακτικές ασκήσεις πανελληνίων – πανελλαδικών 1983 – 2012 

1.  Να‖γίνει‖πλήρης‖συντακτική‖αναγνώριση‖των‖παρακάτω‖λέξεων‖και‖φράσεων:‖… 

2. Να‖μετατρέψετε‖την‖περίοδο‖<‖σε‖πλάγιο‖λόγο,‖χρησιμοποιώντας‖απαρεμφατική‖σύνταξη,‖με‖

εξάρτηση‖από‖την‖πρόταση‖< 

3. … :‖ Να‖ γράψετε‖ τις‖ προτάσεις στις‖ οποίες‖ ανήκουν‖ τα‖ παραπάνω‖ ρήματα‖ και‖ να‖ τις‖

αναγνωρίσετε‖πλήρως‖συντακτικά‖(είδος,‖εισαγωγή,‖εκφορά,‖λειτουργία). 

4…. Να‖ γράψετε‖ τις‖ προτάσεις‖ στις‖ οποίες‖ ανήκουν‖ τα‖ παρακάτω‖ ρήματα‖ <και‖ να‖ τις‖

αναγνωρίσετε‖ως‖προς‖το‖είδος‖τους. 

5. <:‖Να‖αναγνωρίσετε‖τον‖λανθάνοντα‖υποθετικό‖λόγο‖και‖να‖τον‖αναλύσετε. 

6. …: Να‖βρεθούν‖οι‖υποθετικοί‖λόγοι‖του‖αποσπάσματος‖και‖να‖αναγνωριστεί‖το‖είδος‖τους. 

7. …:‖ να‖ γράψετε‖ την‖ υπόθεση‖ και‖ την‖ απόδοση‖ των‖ υποθετικών‖ λόγων‖ που‖ λανθάνουν‖ στο‖

απόσπασμα‖και‖να‖τους‖χαρακτηρίσετε‖ως‖προς‖το‖είδος‖τους. 

8. …. :‖Να‖γράψετε‖την‖πρόταση‖στην‖οποία‖ανήκει‖το‖παραπάνω‖ρήμα,‖να‖την‖αναγνωρίσετε‖ως‖

προς‖το‖είδος‖της‖και‖να‖δικαιολογήσετε‖την‖έγκλιση‖εκφοράς‖της. 

9. Να‖βρεθεί‖ο‖υποθετικός‖λόγος‖του‖κειμένου·‖να‖αναγνωρισθεί‖το‖είδος του‖και‖να‖μετατραπεί‖σε‖

υποθετικό‖λόγο‖που‖να‖δηλώνει‖την‖αόριστη‖επανάληψη‖στο‖παρόν‖και‖στο‖μέλλον. 

10. «<‖ ».‖ Να‖ χαρακτηρίσετε‖ το‖ είδος‖ του‖ υποθετικού‖ λόγου‖ και‖ να‖ γράψετε‖ με‖ ποιον‖ τρόπο‖

εκφέρεται. 

11. Να‖εντοπίσετε‖τις‖δευτερεύουσες‖προτάσεις‖του‖αδίδακτου‖κειμένου‖και‖να‖τις‖αναγνωρίσετε‖ως‖

προς‖το‖είδος‖τους. 

12. .«<»:‖Να‖μεταφέρετε‖τον‖πλάγιο‖λόγο‖σε‖ευθύ‖και‖να‖δικαιολογήσετε‖την‖απάντησή‖σας‖. 

13. «<»:‖Να‖δικαιολογήσετε‖τον‖τρόπο‖εκφοράς‖της‖δευτερεύουσας‖πρότασης‖του‖χωρίου‖αυτού‖και‖

να‖μεταφέρετε‖τον‖πλάγιο‖λόγο‖σε‖ευθύ. 

14. Να‖μεταφέρετε‖ στο‖ τετράδιό‖ σας‖ την‖ παρακάτω‖άσκηση‖ συμπληρώνοντας‖ τα‖ κενά,‖ ώστε‖ να‖

χαρακτηρίζεται‖πλήρως‖η‖συντακτική‖λειτουργία‖των‖εξής‖λέξεων‖του‖κειμένου:<:‖είναι‖ ...............‖

στο‖...............‖/<:‖είναι‖...............‖στο‖............... 

15…:‖Να‖συνταχθεί‖η‖πρόταση,‖αφού‖πρώτα‖αναλύσετε‖το‖ρηματικό‖επίθετο. 

16. <:‖Να‖γραφεί‖η‖ημιπερίοδος‖με‖τις‖αλλαγές‖που‖θα‖προκύψουν‖από‖τη‖μετατροπή‖του‖ρήματος‖

«<»‖σε‖ιστορικό‖χρόνο. 

17….  Να‖ αναγνωριστούν‖ συντακτικώς‖ οι‖ μετοχές‖ και‖ να‖ αναπτυχθούν‖ στις‖ αντίστοιχες‖

(ισοδύναμες)‖δευτερεύουσες‖προτάσεις. 

18… :‖Να‖αναγνωρισθούν‖συντακτικώς‖οι‖μετοχές‖της‖ημιπεριόδου‖και‖η‖μετοχή:‖τα‖  γεγονότα‖να‖

αναπτυχθεί‖στην‖αντίστοιχη‖(ισοδύναμη)‖δευτερεύουσα‖πρόταση. 

19…. :‖Να‖ βρεθούν‖ οι‖ σύνδεσμοι‖στο‖ τμήμα‖ αυτό‖ του‖ κειμένου‖ και‖ να‖ δηλωθεί‖ ποιες‖ περιόδους,‖

προτάσεις‖ή‖λέξεις‖συνδέουν. 

20. α)…:‖Να‖γίνει‖χωρισμός‖και‖χαρακτηρισμός‖των‖προτάσεων.‖β)Να‖γίνει‖λεπτομερής‖συντακτική‖

ανάλυση‖του‖χωρίου:‖… 
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ύμφωνα με το Π.Δ. 86/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 26/2002 και το Π.Δ. 60/2006 

'Αρθρο 15 

Σρόπος‖εξέτασης‖των‖διαφόρων‖μαθημάτων 

Δίνεται‖αδίδακτο‖πεζό‖κείμενο‖αττικής‖διαλέκτου‖10-12‖στίχων με‖νοηματική‖συνοχή‖ και‖ζητείται 

από‖τους‖υποψηφίους: 

α)‖να‖το‖μεταφράσουν‖στη‖νέα‖ελληνική‖ (20‖μονάδες)‖και 

β)‖να‖απαντήσουν‖σε: 

i. Μία‖(1)‖ερώτηση‖γραμματικής‖και 

ii. Μία‖(1)‖ερώτηση‖συντακτικού. (20‖μονάδες‖– σύνολο) 

Κάθε‖ερώτηση‖του‖αδίδακτου‖κειμένου‖μπορεί‖να‖αναλύεται‖σε‖δύο‖υποερωτήματα,‖ανάλογα‖με‖το‖

είδος‖των‖ερωτήσεων‖που‖χρησιμοποιούνται. 

Επιμέρους‖παρατηρήσεις: τη‖γραμματική‖παρατήρηση‖τα‖λάθη‖που‖εμφανίζονται,‖εκτός‖από‖

εκείνα‖που‖οφείλονται‖σε‖άγνοια,‖είναι:‖τύποι‖διαφορετικοί‖από‖αυτούς‖που‖ζητούνται,‖επειδή‖ο‖

μαθητής‖δεν‖είναι‖προσεκτικός‖στην‖ανάγνωση‖παρατήρησης,‖κι‖ελλιπής‖εφαρμογή‖του‖

πολυτονικού‖συστήματος,‖αφού‖από‖ορισμένους‖μαθητές‖δεν‖χρησιμοποιούνται‖ποτέ‖τα‖πνεύματα‖

και‖η‖περισπωμένη.‖Οι‖μαθητές,‖λοιπόν,‖πρέπει‖να‖διαβάζουν‖προσεκτικά‖αυτά‖που‖ζητούνται‖από‖

την‖παρατήρηση‖και‖να‖μην‖ξεχνούν‖το‖πολυτονικό‖σύστημα,‖που‖ισχύει‖στην‖αρχαία‖ελληνική‖

γλώσσα.‖τη‖συντακτική‖παρατήρηση‖ο‖συντακτικός‖ρόλος‖των‖λέξεων‖πρέπει‖να‖αποδίδεται‖

ολοκληρωμένος‖και‖να‖δηλώνεται‖οπωσδήποτε η‖εξάρτησή‖τους. 

Οδηγίες για τη σωστή προσέγγιση των κειμένων 

ε‖είδος‖εν‖ανεπαρκεία‖κινδυνεύουν‖να‖κηρυχθούν‖οι‖υποψήφιοι‖της‖Θεωρητικής‖Κατεύθυνσης‖που‖

αριστεύουν‖στο‖μάθημα‖των‖Αρχαίων‖Ελληνικών‖(και‖δη‖στο‖αδίδακτο),‖καθώς‖την‖τελευταία‖

πενταετία‖δεν‖ξεπερνούν‖ποσοστιαία‖το‖3,62%,‖ενώ‖τα‖ποσοστά‖με‖βαθμολογία‖«κάτω‖από‖τη‖

βάση»‖(0-9,9)‖είναι‖σταθερά‖άνω‖από‖50%.‖Μάλιστα‖το‖2006‖εκτοξεύτηκαν‖στο‖56%.‖‖Παρ’‖όλα‖αυτά,‖

όμως,‖δεν‖είναι‖αρκετά‖δύσκολη υπόθεση‖είναι‖η‖κατανόηση‖– σύνταξη‖ενός‖κειμένου‖και‖κατ’‖‖

επέκταση‖η‖μετάφρασή‖του,‖αν‖βέβαια‖δουλέψουμε‖μεθοδικά.‖Παρακάτω‖δίνουμε‖ορισμένες‖

πρακτικές‖οδηγίες‖προς‖τους‖εξεταζομένους,‖ώστε‖να‖αντιμετωπίσουν‖κυρίως‖το‖αδίκως‖

χαρακτηριζόμενο‖ως‖«φόβητρο»,‖αδίδακτο‖κείμενο.‖Βέβαια,‖απαραίτητες‖προϋποθέσεις‖

προβάλλουν: 

 Ε

παρκής‖γνώση‖της‖Γραμματικής 

 Ε

παρκής‖γνώση‖κανόνων‖υντακτικού 
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 Ε

παρκής‖γνώση‖Λεξιλογίου:‖αποκτάται‖με‖την‖εμπειρία‖που‖κατακτάται‖μέσα‖από‖τα‖κείμενα,‖από‖

λεξικά,‖από‖τα‖συμφραζόμενα‖και‖πολλές‖φορές‖με‖τη‖βοήθεια‖της Νεοελληνικής‖γλώσσας. 

Απαραίτητη‖διευκρίνιση:‖Ο‖μαθητής‖ενδείκνυται‖να‖ολοκληρώνει‖τη‖μετάφραση‖του‖διδαγμένου‖

κειμένου‖και‖τις‖παρατηρήσεις,‖ώστε‖να‖αφιερώνει‖τον‖υπολειπόμενο‖χρόνο‖στη‖μετάφραση‖του‖

αδίδακτου,‖που‖απαιτεί‖περισσότερο‖χρόνο‖κι‖άνεση. 

υγκεκριμένα: 

 Δ

ιαβάζουμε‖αρχικά,‖χωρίς‖να‖επιχειρήσουμε‖άμεσα‖τη‖μετάφραση,‖αρκετές‖φορές‖(δύο‖– τρεις‖)‖το‖

κείμενο,‖έτσι‖που‖να‖το‖προσεγγίσουμε‖‖νοηματικά‖και‖να‖κατανοήσουμε‖κάπως‖την‖πλοκή‖του‖κι‖

ενδεχομένως‖τους‖πρωταγωνιστές.‖Βοηθός‖στην‖παραπάνω‖διαδικασία‖μπορεί‖να‖είναι‖ο‖

συγγραφέας‖κι‖ο‖τίτλος‖– εφόσον‖υπάρχει‖– του‖ευρύτερου‖έργου,‖απ’‖‖όπου‖προέρχεται‖το‖

απόσπασμα,‖ώστε‖να‖προσδιοριστεί‖ο‖χρόνος‖και‖το‖είδος‖του‖λόγου‖(δικανικό,‖φιλοσοφικό,‖

ιστορικό,‖ρητορικό‖<). Προσπαθούμε‖κατόπιν‖να‖εντοπίσουμε‖την‖κεντρική‖ιδέα‖του‖θέματος,‖σε‖

βαθμό‖που‖να‖μπορούμε‖να‖βάλουμε‖μια‖δική‖μας‖«επικεφαλίδα»‖στο‖θέμα,‖κάτι‖που‖είναι‖εφικτό,‖

καθώς‖τα‖θέματα‖συνήθως‖διακρίνονται‖από‖νοηματική‖αυτοτέλεια. 

 «

πάζουμε»‖το‖θέμα‖σε‖περισσότερες‖ενότητες,‖προσπαθώντας‖να‖συλλάβουμε‖το‖νοηματικό‖τους‖

πυρήνα. 

 Μ

ετάφραση‖και‖συντακτικός‖προσδιορισμός‖των‖λέξεων‖πρέπει‖να‖ακολουθούν‖παράλληλη‖πορεία.‖

Τπενθυμίζουμε‖ότι‖δεν‖κάνουμε‖λεπτομερή‖συντακτική‖ανάλυση,‖γιατί‖είναι‖περιττή,‖γεγονός‖που‖

ισοδυναμεί‖και‖με‖απώλεια‖πολύτιμου‖χρόνου.‖Ανάλυση‖θα‖γίνει‖μόνο‖σ’‖‖εκείνα‖τα‖σημεία‖που‖

παρουσιάζουν‖δυσκολίες‖κι‖οπωσδήποτε,‖βέβαια,‖στα‖σημεία‖που‖οι‖ασκήσεις‖απαιτούν‖συντακτική‖

ανάλυση‖(συνήθως‖όρων‖του‖κειμένου).‖Άρα,‖σε‖καμιά‖περίπτωση‖δεν‖πρέπει‖να‖γίνεται‖η‖

μετάφραση‖αυτοσκοπός,‖αλλά‖απλώς‖ένα‖βοηθητικό‖εργαλείο‖που‖θα‖βοηθήσει‖τη‖νοηματική‖

αναπαράσταση. 

 Α

φού‖θα‖έχουμε‖κατανοήσει‖επαρκώς‖το‖θέμα,‖σε‖βαθμό‖που‖θα‖μπορούμε‖να‖λέμε‖το «νόημά»‖του,‖

προβαίνουμε‖σε‖απόδοση‖πιστής‖μετάφρασης,‖επιλέγοντας‖τις‖πιο‖κατάλληλες‖λέξεις,‖έτσι‖που‖το‖

τελικό‖μεταφραστικό‖αποτέλεσμα‖να‖αποτελεί‖αυθεντικό‖νεοελληνικό‖κείμενο,‖με‖φυσική‖ροή‖του‖

λόγου‖κι‖αλληλουχία‖νοημάτων (βέβαια‖μερικές‖φορές‖η‖πιστή‖μετάφραση‖στη‖βάση‖της‖

συντακτικής‖θέσης‖των‖λέξεων‖ή‖φράσεων,‖πρέπει‖να‖αποφεύγεται,‖ώστε‖να‖μην‖προκύπτει‖

«ξύλινος»‖λόγος‖που‖δεν‖ανταποκρίνεται‖στις‖απαιτήσεις‖του‖νεοελληνικού‖λόγου. Προσοχή!‖Δε‖

μεταφράζουμε‖ποτέ‖μεμονωμένες‖λέξεις‖ούτε‖και‖φράσεις. Η‖προφορική‖ανάγνωση‖της‖

μετάφρασης‖ενδεχομένως‖θα‖φέρει‖στην‖επιφάνεια‖άκαμπτες‖κι‖ασύμβατες‖με‖τη‖νεοελληνική‖

εκφράσεις. 

 Κ

αλό‖θα‖ήταν‖να‖προχωρούμε,‖μεταφράζοντας‖σταδιακά,‖δηλαδή,‖όταν‖τελειώνουμε‖μια‖πρόταση‖

την‖ξαναδιαβάζουμε‖και‖πάμε‖στην‖άλλη‖και‖ούτω‖καθ’‖εξής,‖ώστε‖να‖συνθέσουμε‖τα‖επιμέρους‖σ’‖

ένα‖σύνολο. Αν‖η‖ανάγνωση‖της‖μετάφρασης‖παρουσιάζει‖σκοτεινά‖σημεία,‖σημαίνει‖ότι‖δεν‖

αποδόθηκε‖σωστά‖το‖κείμενο‖και‖πρέπει‖να‖επανέλθουμε‖σε‖νέα‖προσέγγιση‖του‖σ’‖‖αυτά‖τα‖
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δυσνόητα‖σημεία.‖Προσοχή:‖μεταφράζουμε,‖αν‖είναι‖δυνατόν,‖στο‖«πρόχειρο»‖κάθε‖πρόταση‖

ξεχωριστά‖και‖μετά‖τις‖συνδέουμε‖,‖αντιγράφοντας‖τη‖μετάφραση‖στο‖«καλό». 

 Π

ροσπαθούμε‖να‖μην‖αφήσουμε‖κανένα‖τμήμα‖του‖κειμένου‖αμετάφραστο. Δεν‖αφήνουμε‖λέξεις‖– 

φράσεις‖αμετάφραστες‖ούτε‖κενά‖– τρύπες‖στο‖κείμενό‖μας.‖Καλύτερα‖μια‖φράση‖μεταφρασμένη‖

στο‖περίπου‖παρά‖ένα‖κενό‖στο‖γραπτό‖μου. 

Απαραίτητες διευκρινίσεις για την προσπέλαση των οποιωνδήποτε δυσκολιών στη 

μεταφραστική προσπάθεια: 

 Ε

ντοπίζουμε‖τα‖ρήματα‖(‖προσοχή:‖όχι‖απαρέμφατα‖και‖μετοχές,‖μόνο‖εγκλίσεις‖– οριστική,‖

υποτακτική,‖ευκτική,‖προστακτική.‖Εξαίρεση‖αποτελούν‖οι‖δευτερεύουσες‖απαρεμφατικές‖

προτάσεις). 

 Ό

σα‖είναι‖τα‖ρήματα,‖τόσες‖θα‖είναι‖και‖οι‖προτάσεις‖(εκτός‖αν‖βέβαια‖εννοούνται‖κάποιοι‖ρηματικοί‖

τύποι). 

 

ε‖κάθε‖περίοδο‖ή‖ημιπερίοδο‖αναγνωρίζουμε‖τις‖προτάσεις‖σωστά (όχι‖με‖βάση‖πάντα‖το‖κόμμα,‖

αλλά‖με‖βάση‖τους‖υποτακτικούς‖και‖παρατακτικούς‖συνδέσμους),‖δηλαδή‖σημειώνουμε‖τα‖

καθοριστικά‖στοιχεία:‖το‖εισαγωγικό‖της‖πρότασης‖(με‖τι‖αρχίζει),‖το‖ρήμα‖της,‖την‖τελευταία‖λέξη‖

της‖(ποτέ  την‖πρώτη‖λέξη‖της‖επόμενης‖πρότασης).‖Εισαγωγικά‖στοιχεία‖των‖προτάσεων‖είναι‖οι‖

σύνδεσμοι,‖οι‖αναφορικές‖αντωνυμίες‖και‖τα‖επιρρήματα,‖οι‖ερωτηματικές‖αντωνυμίες‖και‖τα‖

ερωτηματικά‖μόρια.‖Σα‖στοιχεία‖αυτά‖τα‖επισημαίνουμε‖κυκλώνοντάς‖τα.‖Προσοχή‖πρέπει‖να‖

επιδείξουμε‖στους‖συνδέσμους‖που‖συνδέουν‖όμοια‖πράγματα,‖γιατί‖πρέπει‖να‖ελέγξουμε‖τι‖

συνδέουν,‖δηλαδή,‖προτάσεις‖ή‖όρους‖προτάσεων.‖Αν‖όμως‖ένας‖σύνδεσμος‖βρίσκεται‖μετά‖από‖

ισχυρό‖σημείο‖στίξης‖– εκτός‖του‖κόμματος‖– τον‖κυκλώνουμε‖κι‖αυτόν,‖γιατί‖είναι‖φανερό‖ότι‖

πρόκειται‖για‖το‖σύνδεσμο‖της‖κύριας‖πρότασης.‖Επίσης,‖οφείλουμε‖να‖επιδείξουμε‖ιδιαίτερη‖

προσοχή‖στους‖συνδέσμους,‖όσον‖αφορά‖τη‖μετάφρασή‖τους,‖γιατί‖συνήθως‖ξεχνάμε‖να‖τους‖

μεταφράσουμε:‖Μπορεί‖να‖είναι‖μικρές‖λεξούλες‖(‖μεν – δε, τε – και, δη, ουν…) αλλά‖έχουν‖μεγάλη‖

σημασία‖γιατί‖εξασφαλίζουν‖τη‖συνοχή‖του‖κειμένου‖άρα‖και‖το‖σωστότερο‖νόημα‖και‖σε‖τελική‖

ανάλυση‖είναι‖αυτά‖που‖κάνουν‖τη‖διαφορά. 

 Σ

ις‖προτάσεις‖τις‖χωρίζουμε‖ως‖εξής:‖α.‖Σις‖κύριες‖με‖αγκύλη‖*<+,‖β.‖Σις‖δευτερεύουσες‖με‖

παρενθέσεις‖(<) 

 Π

ροσοχή! Αν‖στην‖αρχή‖μιας‖περιόδου‖ή‖ημιπεριόδου‖υπάρχουν‖δύο‖εισαγωγικά‖στοιχεία,‖θα‖

πρόκειται‖για‖τις‖εξής‖περιπτώσεις:‖α.‖Σο‖ένα‖εισαγωγικό‖στοιχείο‖εισάγει‖την‖πρώτη‖πρόταση‖ποτ‖

είναι‖δευτερεύουσα,‖ενώ‖το‖δεύτερο‖είναι‖ο‖σύνδεσμος‖της‖κύριας‖πρότασης‖που‖θα‖συναντήσουμε‖

παρακάτω.‖β.‖Όταν‖μια‖πρόταση‖διακόπτεται,‖δεν‖πρέπει‖να‖βιαστούμε‖να‖βρούμε‖το‖ρήμα‖της‖

παρακάτω.‖Σην‖απομονώνουμε‖στο‖παρακάτω‖κείμενο,‖αφού‖πρώτα‖το‖διαβάσουμε‖προσεκτικά‖για‖

την‖κατανόηση‖του‖νοήματος‖και‖σε‖συνδυασμό‖με‖τη‖συντακτική‖ανάλυση‖αποδίδουμε‖τη‖

μετάφραση. 

 Ε

ντοπίζουμε‖υποκείμενο‖κι‖αντικείμενο‖(ή‖κατηγορούμενο)‖στα‖ρήματα.‖Σο‖ίδιο‖κάνουμε‖και‖στα‖
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απαρέμφατα‖και‖στις‖μετοχές,‖με‖μεγάλη‖προσοχή‖γιατί‖έχει‖πολύ‖μεγάλη‖σημασία‖για‖τη‖

μετάφραση‖ο‖σωστός‖εντοπισμός‖των‖υποκειμένων‖τους.‖Προσοχή:‖κάθε‖λέξη‖που‖συντάσσω,‖τη‖

μεταφράζω‖παράλληλα,‖ολοκληρώνοντας‖τις‖προτάσεις‖μου‖σταδιακά‖με‖βάση‖τη‖λογική‖

αλληλεξάρτηση‖των‖συντακτικών‖όρων.‖«Φτίζω»‖τη‖μετάφραση‖μου‖σιγά‖– σιγά,‖λέξη‖προς‖λέξη‖– 

δεν‖την‖αφήνω‖για‖το‖τέλος. 

 Π

αράλληλα,‖ δείχνουμε‖μεγάλη‖προσοχή‖στο‖ είδος‖ των‖μετοχών,‖προϋπόθεση‖απαραίτητη‖για‖μια‖

σωστή‖μετάφραση. 

 Ι

διαίτερη‖προσοχή‖στους‖χρόνους‖και‖τις‖εγκλίσεις των‖ρημάτων‖και‖των‖ρηματικών‖τύπων‖για‖να‖

μη‖χάνεται‖η‖αίσθηση‖του‖χρόνου. 

 Μ

εταφράζουμε‖στη‖συνέχεια‖κάθε‖πρόταση‖χωριστά.‖Πρώτα‖την‖κύρια‖και‖στη‖συνέχεια‖τις‖

δευτερεύουσες,‖με‖λογική‖σειρά,‖κι‖όσες‖απομένουν,‖με‖τη‖σειρά‖του‖κειμένου.‖Αν‖προκύψει‖

πρόβλημα‖στο‖να‖μεταφράσουμε,‖μπορούμε‖να‖ξεκινήσουμε‖από‖την‖αρχή‖το‖κείμενο‖

μεταφράζοντάς‖το,‖οπότε‖και‖τυχόν‖συντακτικό‖λάθος‖θα‖το‖βρούμε‖εύκολα,‖εφόσον‖δε‖θα‖βγαίνει‖

νόημα‖με‖την‖πρώτη‖προσπάθειά‖μας.‖Διευκρίνιση: υνήθως‖μόνο‖οι‖ρηματικοί‖τύποι‖χρειάζεται‖να‖

ειπωθούν‖στη‖γλώσσα‖μας‖πιο‖νωρίς‖απ’‖‖ό,τι‖υπάρχουν‖στο‖κείμενο. 

 Η

 αντιμετώπιση‖των‖άγνωστων‖λέξεων‖:‖Είναι‖πιθανό‖να‖έχω‖κάποιες‖άγνωστες‖λέξεις‖είτε‖επειδή‖

δεν‖τις‖έχω‖συναντήσει‖ξανά‖είτε‖επειδή‖δεν‖τις‖θυμάμαι.‖την‖πραγματικότητα‖καμιά‖λέξη‖δεν‖

είναι‖τελείως‖άγνωστη‖‖- ας‖μην‖ξεχνάμε‖ότι‖πρόκειται‖για‖τη‖γλώσσα‖μας‖κι‖όχι‖για‖κάποια‖ξένη‖

γλώσσα.‖Με‖δύο‖τρόπους,‖λοιπόν,‖‖ερμηνεύω‖τις‖«άγνωστες»‖λέξεις:‖α΄‖τρόπος:‖Η‖ετυμολογία:‖

προσπαθώ‖να‖εντοπίσω‖το‖«θέμα»‖της‖λέξης,‖τα‖συνθετικά‖της‖μέρη‖ίσως‖και‖να‖τη‖συνδυάσω‖με‖

άλλες‖λέξεις‖που‖έχω‖βρει‖σε‖αρχαία‖κείμενα‖ή‖με‖λέξεις‖που‖χρησιμοποιώ‖σήμερα‖και‖ξέρω‖το‖

νόημά‖τους.‖β΄‖τρόπος‖(και‖σημαντικότερος):‖Βρίσκω‖το‖νόημα‖της‖λέξης‖από‖τα‖συμφραζόμενα.‖

υμπληρώνω‖το‖νοηματικό‖κενό‖με‖κάποια‖λέξη‖– φράση‖που‖ταιριάζει‖κι‖ολοκληρώνει‖την‖

πρότασή‖μου‖αλλά‖εξυπηρετεί‖και‖το‖γενικότερο‖νόημα‖του‖κειμένου‖μου. 

 Ό

ταν‖τελειώσω‖τη‖μετάφρασή‖μου,‖διαβάζω‖το‖κείμενό‖που‖έγραψα,‖ελέγχοντας‖κατά‖πόσο‖είναι‖

νοηματικά‖κατανοητό‖και‖αισθητικά‖ικανοποιητικό‖(«ωραίο‖κείμενο»).‖Αν‖χρειαστεί‖το‖βελτιώνω‖με‖

διορθώσεις. 

 

Μεταφραστικά δείγματα "Αδίδακτων" Αρχαιοελληνικών κειμένων 

 

Καὶ μὴν ὅτι μὲν προσήκει πάντας κολάζειν τοὺς ἀδικοῦντας, εὖ οἶδ' ὅτι πάντες ἄν, εἴ τις ἔροιτο, 

φήσαιτε· ὅσῳ δὲ μάλιστα τοῦτον, ὃς νόμον εἰσενήνοχ' ἐπὶ βλάβῃ τοῦ πλήθους, ἐγὼ πειράσομαι διδάξαι. 

τῶν μὲν γὰρ κλεπτῶν καὶ λωποδυτῶν καὶ τὰ τοιαῦτα κακουργούντων ἕκαστος πρῶτον μὲν ὡς ἀληθῶς 

τὸν ἐντυχόντ' ἀδικεῖ, καὶ οὐκ ἅν οἷός τ' εἴη πάντας ἐκδύειν οὐδὲ τὰ πάντων ὑφελέσθαι, εἶτα | 

καταισχύνει τὴν αὑτοῦ δόξαν καὶ τὸν βίον μόνον. εἰ δέ τις εἰσφέρει νόμον ἐξ οὗ τοῖς ὑμᾶς βουλομένοις 

ἀδικεῖν ἡ πᾶσ' ἐξουσία καὶ ἄδεια γενήσεται, οὗτος ὅλην ἀδικεῖ τὴν πόλιν καὶ καταισχύνει πάντας· 



ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ  Μ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ – ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  

 
« Το αδίδακτο κείμενο  
στην  αρχαία ελληνική », Γ΄ Λυκείου 

150 

νόμος γὰρ αἰσχρὸς ὅταν κύριος ᾖ, τς πόλεως ὄνειδός ἐστι τς θεμένης, καὶ βλάπτει πάντας ὅσοι περ 

ἅν αὐτῷ χρῶνται. 

Mετάφραση‖από‖μαθητή‖της‖B΄‖Λυκείου‖(θεωρητικής‖κατεύθυνσης)‖*σε‖ωριαίο‖διαγώνισμα‖στο‖

αδίδακτο‖κείμενο‖("Θεματογραφία")+ 

 

«Kαι‖βέβαια‖ότι‖ταιριάζει‖να‖τιμωρείτε‖όλους‖όσους‖αδικούν,‖γνωρίζω‖ότι‖όλοι‖θα‖ισχυριζόσασταν‖

αν‖κάποιος‖σας‖ρωτούσε.‖Πόσο‖περισσότερο‖βέβαια‖αυτόν,‖ο‖οποίος‖πρότεινε νόμο‖για‖να‖βλάψει‖το‖

λαό,‖εγώ‖θα‖προσπαθήσω‖να‖εξηγήσω.‖Γιατί‖ο‖καθένας‖από‖τους‖κλέφτες‖και‖τους‖λωποδύτες‖και‖

αυτούς‖που‖κάνουν‖παρόμοια‖κακουργήματα‖πρώτα‖βέβαια‖αφού αδικεί‖τον‖οποιονδήποτε‖και‖

αφού δεν‖είναι‖δυνατόν‖ούτε‖όλους‖να‖απογυμνώσει‖ούτε‖όλα‖να‖τα‖αφαιρέσει,‖έπειτα‖ντροπιάζει‖

την‖δική‖του‖φήμη‖και‖την‖ζωή‖μόνο.‖Aν‖λοιπόν‖κάποιος‖προτείνει‖νόμο,‖με‖τον‖οποίο‖κάθε‖εξουσία‖

και‖άδεια (=ελευθερία)‖θα‖ανήκει‖σε‖αυτούς‖που‖θέλουν‖να‖σας‖αδικούν,‖αυτός‖αδικεί‖ολόκληρη‖την‖

πόλη‖και‖ντροπιάζει‖όλους.‖Γιατί‖όταν‖γίνει‖κυρίαρχος‖νόμος‖κακός, είναι‖ντροπή‖για‖την‖πόλη‖που‖

νομοθετεί‖και‖τους‖βλάπτει‖όλους,‖όσοι‖βέβαια χρησιμοποιούν‖αυτόν.» 

χόλια: 

 Tο‖προκείμενο‖μετάφρασμα‖εκτιμάται‖ως‖αντιπροσωπευτικό‖δείγμα‖σχολικής‖

μετάφρασης‖στο‖πλαίσιο‖του‖μαθήματος‖της‖Θεματογραφίας.‖Κατά‖την‖κρίση‖του‖διδάσκοντος‖(η‖

διορθωτική‖παρέμβαση‖του‖οποίου‖εντοπίζεται‖στις‖υπογραμμισμένες‖λέξεις‖του‖μεταφράσματος)‖

το‖συνολικό‖αποτέλεσμα‖δεν‖παρουσιάζει‖ιδιαίτερα‖προβλήματα,‖γι'‖αυτό‖και‖έχει‖βαθμολογηθεί‖

με‖λίαν‖καλώς. 

 Eντάσσεται‖ειδικότερα‖στον‖τύπο‖της‖"κατά‖λέξη"‖μετάφρασης.‖Tούτο‖σημαίνει‖ότι‖η‖

προσοχή‖του‖μαθητή‖εστιάζεται‖αποκλειστικώς‖στον‖τυπικό‖μεταγλωττισμό‖των‖λέξεων‖του‖

πρωτοτύπου,‖παρά‖στην‖προσπάθεια‖εξεύρεσης‖των‖νεοελληνικών,‖σημασιολογικά‖ισοδύναμων‖

εκφράσεων,‖δίχως‖να‖ενδιαφέρει‖αν‖το‖συνολικό‖μεταφραστικό‖αποτέλεσμα‖ανταποκρίνεται‖σε‖

αποδεκτές,‖εκφραστικές‖ή‖νοηματικές,‖συμβάσεις‖του‖νεοελληνικού‖λόγου. 

 H‖συμμόρφωση‖στον‖τύπο‖της‖"κατά‖λέξη"‖μετάφρασης‖απαγορεύει‖την‖οποιαδήποτε‖

απόκλιση‖από‖το‖"γράμμα"‖του‖κειμένου.‖Πολύ‖περισσότερο,‖την‖αναδιάταξη‖(ακόμη‖και‖στις‖

μάλλον‖αυτονόητες‖περιπτώσεις,‖λ.χ.‖στην‖πρώτη‖περίοδο‖καὶ μήν ὅτι … φήσαιτε)‖των‖

οποιωνδήποτε,‖εκφραστικών‖και‖προτασιακών,‖μερών,‖προκειμένου‖να‖διατυπωθεί‖ένας,‖κατά‖το‖

δυνατόν,‖φυσικός‖και‖ζωντανός‖νεοελληνικός‖λόγος. 

 Kαθώς‖δεν‖έχουν‖προκατατεθεί‖στον‖μαθητή‖(εκτός‖από‖βασικά‖λεξιλογικά‖και‖άκρως‖

συνοπτικά‖γραμματολογικά‖στοιχεία)‖οι‖απαραίτητες‖πληροφορίες‖γύρω‖από‖ειδικότερα‖

συμφραζόμενα‖του‖αρχαιοελληνικού‖κειμένου‖(ποιος‖μιλά,‖ποιο‖είναι‖το‖αντικείμενο‖του‖λόγου),‖

δεν‖αναδεικνύεται μέσω‖της‖μετάφρασης‖η‖αντιστοίχηση‖ανάμεσα‖στον‖τύπο‖του‖ρητορικού‖

κειμένου‖και‖στην‖εποικοινωνιακή‖του‖λειτουργία. 

 H‖πιστή‖προσκόλληση‖στην‖"κατά‖λέξη"‖σύνταξη‖γίνεται‖εις‖βάρος‖της‖

παρακολούθησης‖της‖συλλογιστικής‖πορείας‖του‖αρχαιοελληνικού‖κειμένου,‖με‖αποτέλεσμα‖να‖

μην‖είναι‖δυνατός‖ο‖εντοπισμός‖των‖κεντρικών‖συνδετικών‖αρμών‖του‖πρωτοτύπου.‖H‖αντιθετική‖

συνδεσμολογία‖των‖περιόδων‖(λ.χ.‖η‖εισαγωγή‖με‖το‖εἰ δέ τις εἰσφέρει νόμον <)‖καταργείται,‖ενώ‖

καταχρηστική‖είναι‖η‖παρουσία‖της‖"βεβαιο-λογίας"‖και‖"αφου-λογίας". 
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Tο‖‖υπό‖συζήτηση‖μεταφραστικό‖δείγμα,‖προκειμένου‖να‖ανταποκριθεί‖στον‖προδιαγεγραμμένο‖

κώδικα‖της‖εξέτασης‖του‖μαθήματος‖της‖αρχαιοελληνικής‖θεματογραφίας,‖υποχρεούται‖να‖

διαγράψει‖τις‖συμβάσεις‖εκείνες‖που‖καθιστούν‖ένα‖μεταφρασμένο‖κείμενο,‖εκφραστικά‖και‖

νοηματικά,‖αποδεκτό‖στη‖νεοελληνική‖του‖μορφή. 

Mετάφραση από σχολικό βοήθημα της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας *Ε. Σσουρέας, 

Επιλογή αρχαίων ελληνικών θεμάτων, τ.1, εκδ. Σσουρέα: Αθήνα 1993: σ.135-136] 

 

«Kαι‖βέβαια‖γνωρίζω‖καλά‖ότι‖όλοι θα‖συμφωνούσατε‖ότι‖αρμόζει‖(σε‖σας)‖να‖τιμωρείτε‖(εσείς)‖

όλους,‖όσους‖αδικούν‖αν‖κάποιος‖σας‖ρωτούσε·‖εγώ‖όμως‖θα‖προσπαθήσω‖να‖σας‖εξηγήσω‖

(διαφωτίσω),‖πόσο‖(αρμόζει‖να‖τιμωρείτε)‖περισσότερο‖αυτόν,‖που‖έχει‖προτείνει‖νόμο‖για‖βλάβη‖

του‖λαού.‖Δηλαδή‖καθένας‖από‖τους‖κλέφτες‖και‖τους‖λωποδύτες‖και‖από‖εκείνους‖που‖κάνουν‖

τέτοια‖κακουργήματα‖πρώτα‖αληθινά‖(πραγματικά)‖αδικεί‖όποιον‖συναντήσει‖και‖δεν‖θα‖

μπορούσε‖να‖απογυμνώσει‖(ο‖καθένας)‖όλους‖ούτε‖να‖αφαιρέσει‖κρυφά‖(καθένας)‖(όλα‖τα‖

πράγματα)‖όλων‖(των‖ανθρώπων),‖έπειτα‖ντροπιάζει‖τη‖δική‖του‖υπόληψη‖και‖τη‖ζωή‖μόνο.‖Aν‖

κάποιος‖προτείνει‖νόμο‖εξαιτίας‖του‖οποίου‖(νόμου)‖θα‖υπάρχει‖(θα‖δοθεί)‖ολόκληρη‖η‖εξουσία‖και‖

η‖αφοβία‖(ασφάλεια)‖σε‖εκείνους‖που‖θέλουν‖να‖σας‖αδικούν,‖αυτός‖αδικεί‖όλη‖την‖πόλη‖και‖

ντροπιάζει‖όλους·‖γιατί‖νόμος‖κακός‖είναι‖ντροπή‖για‖την‖πόλη‖που‖θέσπισε‖(τον‖κακό‖νόμο),‖όταν‖

(ο‖κακός‖νόμος)‖ισχύει‖(εφαρμόζεται),‖και‖βλάπτει‖όλους,‖όσοι‖τυχόν‖χρησιμοποιούν‖αυτόν‖(τον‖

νόμο).» 

χόλια: 

 Tο‖μετάφρασμα‖του‖σχολικού‖βοηθήματος,‖αποφεύγοντας‖αρκετά‖από‖τα‖αβλεπτήματα‖

του‖μαθητικού,‖εμφανίζει‖μικρές‖διορθωτικές‖αποκλίσεις. 

 Όπως‖και‖στο‖μαθητικό‖παράδειγμα,‖το‖αρχαιοελληνικό‖κείμενο‖παρακολουθείται‖

"κατά‖λέξη",‖με‖αποτέλεσμα‖συχνά‖ο‖νεοελληνικός‖λόγος‖να‖είναι‖"αφύσικος".‖Ο‖τύπος‖της‖"κατά‖

λέξη"‖μετάφρασης‖ενισχύεται‖τώρα‖από‖ένα‖επιπρόσθετο‖χαρακτηριστικό‖στοιχείο:‖την‖εμφάνιση‖

εναλλακτικών‖μεταφρασμένων‖τύπων‖μέσα‖σε‖παρενθέσεις. 

 H‖αναδιάταξη‖προτασιακών‖μερών‖των‖περιόδων‖ή‖η‖μετακίνηση‖λέξεων‖στη‖φυσική‖

τους‖θέση,‖αναγκαίοι‖όροι‖για‖να‖διατυπωθεί‖ζωντανός‖νεοελληνικός‖λόγος,‖όπου‖επιχειρείται‖(λ.χ.‖

στην‖πρώτη‖περίοδο),‖παραμένει‖λειψή. 

 Aν‖και‖το‖μετάφρασμα‖προϋποθέτει‖συστηματικότερη‖επεξεργασία,‖καθώς‖δεν‖

παράγεται‖στο‖δεσμευτικό‖χρονικό‖πλαίσιο‖της‖σχολικής‖τάξης,‖εντούτοις‖δεν‖υπάρχουν‖τα‖

μεταφραστικά‖σήματα‖ώστε‖να‖είναι‖δυνατόν‖να‖αναγνωριστούν‖τύπος‖και‖λειτουργία‖του‖

πρωτοτύπου. 

 Kρίσιμα‖στοιχεία‖της‖συλλογιστικής‖πορείας‖του‖αρχαιοελληνικού‖κειμένου‖

διαγράφονται,‖εφόσον‖η‖συνδεσμολογία‖των‖περιόδων,‖όπως‖και‖στο‖μαθητικό‖μετάφρασμα,‖

αγνοείται‖(λ.χ.‖ο‖αντιθετικός‖σύνδεσμος‖δέ στην‖εισαγωγική‖φράση‖εἰ δέ τις … μένει‖

αμετάφραστος). 

 Oι‖μεταφρασμένες‖μέσα‖σε‖παρένθεση‖λέξεις‖αμφισβητείται‖ότι‖συμβάλλουν‖στο‖

οποιοδήποτε‖δημιουργικό‖μεταφραστικό‖αποτέλεσμα.‖τηρίζονται‖στην‖πλανερή‖αρχή‖ότι‖η‖σωστή‖

μετάφραση‖είναι‖το‖αναγκαστικό‖εξαγόμενο‖λεπτομερούς‖σύνταξης‖των‖προτάσεων,‖και‖

εμφανίζονται‖ως‖δήθεν‖εναλλακτικοί‖μεταφραστικοί‖τύποι‖―πάντοτε‖στο‖επίπεδο‖των‖λέξεων.‖H‖
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παρουσίασή‖τους,‖όταν‖δεν‖καταστρατηγεί‖αυτονόητες‖εκφραστικές‖αρχές‖της‖νεοελληνικής‖

γλώσσας‖(όπως‖όταν,‖λ.χ.,‖δίπλα‖στο‖δεύτερο‖πληθυντικό‖ρήμα‖τίθεται‖το‖υποκείμενο:‖να τιμωρείτε 

εσείς),‖αποδεικνύεται‖περιττή‖(όταν‖λ.χ.‖προτείνεται‖ως‖εναλλακτικός‖τύπος‖του‖επιρρήματος‖

αληθινά το‖πραγματικά). 

H‖μετάφραση‖του‖σχολικού‖βοηθήματος‖δεν‖αποτελεί‖παρά‖κάτοπτρο‖του‖μαθητικού‖

μεταφράσματος.‖Δεν‖υποδεικνύει‖δημιουργικούς‖τρόπους‖μετάφρασης‖του‖αρχαιοελληνικού‖

κειμένου,‖αλλά‖χρησιμοποιεί‖το‖πρωτότυπο‖μάλλον‖ως‖άλλοθι,‖προκειμένου‖να‖διευκολυνθεί‖ο‖

μαθητής‖στην‖παρακολούθηση‖του‖νοήματος‖και‖στη σύνταξη‖του‖πρωτοτύπου‖κειμένου. 

Μετάφραση φιλολογική *Δημοσθένη, Άπαντα. Kατά Tιμοκράτους, τ.8, εκδ. Kάκτος: Aθήνα:1994 

(σειρά "Oι Έλληνες" 294), σ.199+ 

 

«Ωστόσο‖είμαι‖σίγουρος‖πως,‖αν‖κάποιος‖σας‖ρωτούσε,‖θα‖απαντούσατε‖όλοι‖πως‖πρέπει‖να‖

τιμωρούνται‖όσοι‖διαπράττουν‖αδικήματα.‖Θα‖προσπαθήσω‖να‖σας‖δείξω‖ότι‖η‖τιμωρία‖αξίζει‖

περισσότερο‖σ'‖εκείνον‖που‖έχει‖προτείνει‖νόμο‖θλιβερό‖για‖τον‖πολύ‖λαό.‖Ένας‖κλέφτης,‖ένας‖

λωποδύτης,‖ένας‖απ'‖αυτούς‖που‖διαπράττουν‖παρόμοια‖αδικήματα,‖κατ'‖αρχάς‖κάνει‖στην‖

πραγματικότητα‖κακό‖σ'‖αυτόν‖που‖θα‖πέσει‖στον‖δρόμο‖του‖και‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖γδύνει‖όλο‖

τον‖κόσμο‖ούτε‖να‖αρπάζει‖τις‖περιουσίες‖ολωνών.‖Έπειτα‖ντροπιάζει‖μονάχα‖τη‖δική‖του‖φήμη‖και‖

τη‖δική‖του‖ζωή.‖Aν‖όμως‖κάποιος‖θεσπίζει‖νόμο,‖που‖θα‖εξασφαλίσει‖σε‖όσους‖θέλουν‖να‖αδικούν‖

κάθε‖ελευθερία‖και‖ατιμωρησία,‖τούτος‖αδικεί‖την‖πόλη‖ολόκληρη‖και‖ντροπιάζει‖τους‖πάντες,‖

διότι,‖αν‖επικυρωθεί‖ένας‖κακός‖νόμος,‖είναι‖ντροπή‖για‖την‖πόλη‖που‖τον‖θέσπισε‖και‖κάνει‖κακό‖

σε‖όλους‖όσους‖τον‖εφαρμόζουν.» 

χόλια: 

 Tο‖μετάφρασμα‖διαφέρει‖από‖το‖σχολικό‖και‖το‖παρα-σχολικό‖ως‖προς‖το‖ότι‖είναι‖

σαφέστερα‖προσανατολισμένο‖προς‖τη‖μεταφραστική‖γλώσσα. 

 Ως‖συλλογικό‖προϊόν‖ομάδας‖εργασίας,‖μπορεί‖να‖μην‖ξεχωρίζει‖για‖το‖στυλιστικό‖ύφος‖

του‖αποδίδει‖ωστόσο‖το‖νόημα‖του‖κειμένου‖σε‖στρωτό‖νεοελληνικό‖λόγο. 

 Eνδιαφέρεται‖κυρίως‖για‖την‖ανάδειξη‖της‖πραγματολογίας‖του‖πρωτοτύπου,‖και,‖

ανεξαρτήτως,‖της‖ευστοχίας‖των‖πρωτοβουλιών‖του‖στέκεται‖με‖επάρκεια‖ως‖αυτοδύναμο‖

νεοελληνικό‖κείμενο. 

Ξενοφώντος Ελληνικά, Β.3.15-19 

Κείμενο 

τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων τε καὶ φίλος ἦν· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν 

προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἅτε καὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήμου, ὁ δὲ Θηραμένης ἀντέκοπτε, 

λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς μηδὲν 

κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ ἀρέσκειν ἕνεκα τῆ πόλει καὶ εἴπομεν καὶ 

ἐπράξαμεν· ὁ δέ (ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρτο τῷ Θηραμένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν 

βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ 

οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τς ἀρχς χρναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ. ἐπεὶ δέ, 
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ἀποθνῃσκόντων πολλῶν καὶ ἀδίκως, πολλοὶ δλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ θαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ 

πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης ὅτι εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς λήψοιτο τῶν πραγμάτων, 

ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. ἐκ τούτου μέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἤδη 

φοβούμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραμένην, μὴ συρρυείησαν πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται, καταλέγουσι 

τρισχιλίους τοὺς μεθέξοντας δὴ τῶν πραγμάτων. 

Επεξεργασία 

την‖επεξεργασία‖του‖θέματος‖αυτού‖θα‖εστιάσουμε‖την‖προσοχή‖μας‖πάνω‖σε‖τρία‖κυρίως‖

σημεία,‖που‖παρουσιάζουν‖ιδιαίτερο‖ενδιαφέρον.‖Σα‖σημεία‖αυτά‖είναι: 

(α)‖Λέξεις‖και‖εκφραστικοί‖τρόποι,‖που‖ενώ‖αποτελούν‖κλειδιά‖για‖την‖κατανόηση‖και‖μετάφραση‖

του‖συγκεκριμένου‖αυτού‖κειμένου,‖αποτελούν‖και‖βασικό‖λεξιλογικό‖"στοκ"‖στην‖αρχαία‖

θεματογραφία. 

(β)‖ύνταξη‖μακροπερίοδη‖και‖κάπως‖ανώμαλη‖που‖διακόπτεται‖από‖άνω‖στιγμές.‖Η‖πλοκή‖αυτή‖

του‖λόγου‖αποκλείει‖την‖κατά‖λέξη‖μετάφραση‖και‖προϋποθέτει‖την‖απελευθέρωση‖από‖τη‖

δουλική‖προσκόλληση‖στο‖πρωτότυπο. 

(γ)‖το‖κείμενο‖οι‖ειδικές‖προτάσεις‖που‖πρόκειται‖να‖διδαχθούν:‖εισάγονται‖μόνο‖με‖το‖ὅτι, 

εκφέρονται‖όλες με‖ευκτική‖του‖πλαγίου‖λόγου‖και‖συνεμφανίζονται‖με‖άλλες‖που‖τους‖μοιάζουν.‖

Επομένως:‖η‖επεξεργασία‖τους‖θα‖πρέπει‖να‖συμπληρωθεί‖με‖παραδείγματα‖εισαγόμενα‖με‖τον‖

ειδικό‖σύνδεσμο‖ὡς,‖να‖γίνει‖η‖διάκρισή‖τους‖από‖αιτιολογικές‖προτάσεις‖που‖και‖αυτές‖εισάγονται‖

με‖το‖ὅτι ή‖το‖ὡς,‖και‖να‖γίνει‖επίσης‖αναφορά‖στην‖ευκτική‖του‖πλαγίου‖λόγου. 

Θα‖επεξεργαστούμε‖το‖παραπάνω‖θέμα‖παίρνοντάς‖το‖κατά‖ημιπεριόδους‖λόγω‖της‖φύσης‖του,‖ή‖

κατά‖περιόδους. 

Τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων καὶ φίλος ἦν. 

Από‖πρώτη‖άποψη‖η‖μετάφραση‖δεν‖δημιουργεί‖δυσκολίες.‖Πριν‖όμως‖κάποιος‖από‖τους‖μαθητές‖

επιχειρήσει‖να‖μεταφράσει,‖θα‖πρέπει‖να‖στρέψουμε‖την‖προσοχή‖μας‖στο‖πρώτῳ χρόνῳ και‖στο‖

ὁμογνώμων,‖προβληματιζόμενοι‖‖ως‖εξής:‖ο‖πρώτος‖χρόνος‖είναι‖η‖πρώτη‖χρονιά‖ή‖ο‖πρώτος‖καιρός.‖

Σα‖λεξικά‖λένε‖ότι‖χρόνος‖=‖χρονικό‖διάστημα.‖Όσο‖για‖το‖ὁμογνώμων,‖η‖λέξη‖είναι‖σύνθετη‖από‖

το‖ὁμοῦ + γνώμη,‖και‖σημαίνει:‖ομόγνωμος,‖σύμφωνος. 

Σώρα‖μπορούμε‖να‖μεταφράσουμε:‖"Σον‖πρώτο‖καιρό‖λοιπόν‖ο‖Κριτίας‖ήταν‖σύμφωνος‖και‖φίλος‖

με‖το‖Θηραμένη". 

ἐπεὶ δὲ αὐτὸς προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἅτε καὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήμου, ὁ δὲ Θηραμένης 

ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς 

μηδὲν κακὸν εἰργάζετο. 

Εδώ‖σε‖επίπεδο‖λεξιλογίου‖θα‖σταθούμε:‖στο‖επίθετο‖προπετής που‖παράγεται‖από‖το‖πρό + πίπτω 

=‖σκύβω‖προς‖τα‖εμπρός,‖και‖σημαίνει:‖πρόθυμος,‖επιρρεπής·‖στο‖επιρρηματικό‖ἅτε που‖ενισχύει‖

την‖αιτιολογική‖σημασία‖της‖μετοχής‖φυγών·‖στη‖φράση‖φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήμου =‖επειδή‖εξορίστηκε‖
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επί‖δημοκρατίας·‖στο‖ρήμα‖ἀντικόπτω =‖αντικρούω·‖στην‖περιφραστική‖έκφραση‖οὐκ εἰκός ἐστι = 

δεν‖είναι‖σωστό·‖στη‖φράση‖καλὸς κἀγαθός που‖δεν‖μεταφράζεται,‖αλλά‖θα‖μπορούσε‖να‖αποδοθεί‖

με‖τη‖φράση‖"σε‖όλα‖εξαίρετος"·‖στο‖ρήμα‖ἐργάζομαι =‖κάνω. 

ε‖επίπεδο‖συντακτικής‖ανάλυσης‖θα‖χαρακτηρίσουμε‖τις‖τρεις‖πρώτες‖προτάσεις‖ως‖αιτιολογικές,‖

θα‖εντοπίσουμε‖την‖ειδική‖ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη εξηγώντας‖ότι‖η‖ευκτική‖του‖πλαγίου‖λόγου‖οφείλεται‖

στην‖εξάρτηση‖της‖πρότασης‖από‖το‖ἀντέκοπτε,‖θα‖χαρακτηρίσουμε‖το‖εἴ τις ἐτιμᾶτο… ως‖

αιτιολογική‖πρόταση‖και‖την‖τελευταία‖ως‖κύρια. 

τη‖μετάφραση,‖παραλείποντας‖το‖ἐπεί θα‖πούμε:‖"Όμως‖ο‖ίδιος‖ήταν‖επιρρεπής‖στο‖να‖σκοτώνει‖

πολλούς‖πολίτες‖(για‖να‖βγάλει‖το‖άχτι‖του),‖επειδή‖και‖εξορίστηκε‖επί‖δημοκρατίας,‖ενώ‖ο‖

Θηραμένης‖προσπαθούσε‖να‖τον‖αναχαιτίσει,‖λέγοντας‖ότι‖δεν‖είναι‖σωστό‖να‖σκοτώνουν‖

ανθρώπους,‖για‖το‖λόγο‖ότι‖τους‖τιμούσε‖ο‖λαός‖και‖ο‖Θηραμένης‖δεν‖πείραξε‖καθόλου‖τους‖

πολίτες‖που‖ήταν‖από‖κάθε‖άποψη‖εξαίρετοι". 

Και‖συνεχίζει‖ο‖Θηραμένης: 

ἐπεὶ καὶ ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ ἀρέσκειν ἕνεκα τῆ πόλει καὶ εἴπομεν καὶ ἐπράξαμεν· ὁ δὲ (ἔτι 

γὰρ οἰκείως ἐχρτο τῷ Θηραμένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ 

ἐκποδὼν ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει 

(ἤ) ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τς ἀρχς χρναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ. 

την‖πρόταση‖αυτή‖από‖λεξιλογική‖άποψη‖προσέχουμε:‖το‖οἰκείως ἐχρτο =‖συμπεριφερόταν‖

φιλικά·‖την‖απρόσωπη‖έκφραση‖οὐκ ἐγχωρεῖ =‖δεν‖επιτρέπεται·‖τη‖φράση‖τοῖς βουλομένοις 

πλεονεκτεῖν =‖σ'‖αυτούς‖που‖θέλουν‖να‖επικρατούν·‖εξηγούμε,‖με‖την‖ευκαιρία,‖ότι‖το‖ρήμα‖

πλεονεκτῶ παράγεται‖από‖το‖πλεονέκτης και‖αυτό‖από‖το‖πλέον + ἔχω =‖έχω‖ή‖παίρνω‖ή‖απαιτώ‖

περισσότερα‖από‖όσα‖δικαιούμαι,‖πλεονεκτώ·‖το‖επίρρημα‖ἐκποδών (ἐκ + ποδῶν) =‖έξω‖των‖ποδών,‖

έξω‖από‖το‖δρόμο·‖ἐκποδὼν ποιοῦμαι =‖απομακρύνω‖από‖τα‖πόδια‖μου,‖εξουδετερώνω,‖

απαλλάσσομαι·‖προσέχουμε‖ακόμη:‖το‖ἧττον που‖είναι‖συγκριτικός‖βαθμός‖του‖κακῶς και‖σημαίνει‖

λιγότερο·‖το‖εὐήθης (από‖το‖εὖ + ἦθος),‖που‖στην‖αρχή‖σημαίνει‖τον‖έχοντα‖καλό‖ήθος,‖καλή‖

καρδιά,‖τον‖άδολο,‖αλλά‖εδώ:‖τον‖ανόητο,‖το‖μωρό,‖τον‖αγαθούλη. 

ημειώνουμε‖ακόμη‖πως‖η‖λέξη‖ή‖η‖φράση‖που‖είναι‖κλεισμένη‖σε‖αγκύλες‖*<+‖θεωρείται‖από‖τον‖

εκδότη‖του‖κειμένου‖ως‖ύποπτη,‖ότι‖δεν‖ανήκει‖δηλαδή‖στον‖αρχαίο‖συγγραφέα,‖αλλά‖προστέθηκε‖

αργότερα‖από‖κάποιον‖αντιγραφέα‖του‖κειμένου. 

Από‖συντακτική‖άποψη‖η‖πρώτη‖ημιπερίοδος‖δεν‖δημιουργεί‖προβλήματα.‖Αντιθέτως‖στη‖δεύτερη‖

θα‖προσέξουμε:‖α)‖την‖παρενθετική‖κύρια‖πρόταση‖ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρτο… β)‖την‖ειδική‖ὅτι οὐκ 

ἐγχωροίη… που‖εκφέρεται‖με‖ευκτική‖του‖πλαγίου‖λόγου‖ως‖εξαρτώμενη‖από‖το‖ἀντέλεγε·‖γ)‖τη‖

σύνταξη‖του‖απρόσωπου‖οὐκ ἐγχωροίη τοῖς βουλομένοις πλεονεκτεῖν (το‖βουλομένοις δοτ.‖προσωπ.‖

στο‖ἐγχωροίη)‖με‖υποκείμενο‖στο‖ἐγχωροίη το‖μὴ οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι και‖στο‖ἐκποδὼν ποιεῖσθαι 

υποκείμενο‖τοὺς βουλομένους πλεονεκτεῖν και‖αντικείμενο‖τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν. Η‖

συντακτική‖δηλαδή‖σειρά‖εδώ‖είναι:‖ὁ δὲ Θηραμένης ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς βουλομένοις 

πλεονεκτεῖν μὴ οὐ ποιεῖσθαι ἐκποδὼν τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· θα‖προσέξουμε‖ακόμη:‖δ)‖την‖

πρόταση‖ὅτι τριάκοντά ἐσμεν που‖είναι‖δευτερεύουσα‖αιτιολογική·‖ε)‖τον‖υποθετικό‖λόγο‖εἰ δὲ ἧττον 
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οἴει… εὐήθης εἶ. Η‖δήλωση‖του‖πραγματικού‖(α΄‖είδος)‖με‖τον‖υποθετικό‖αυτό‖λόγο‖δείχνει‖πως‖ο‖

Κριτίας‖δεν‖έχει‖την‖παραμικρή‖αμφιβολία‖για‖την‖ορθότητα‖της‖σκληρής‖πολιτικής‖του.‖Είπε‖

λοιπόν‖συνεχίζοντας‖ο‖Θηραμένης,‖για‖να‖πάρει‖την‖απάντηση‖από‖τον‖Κριτία: 

"Γιατί‖κι‖εγώ‖κι‖εσύ‖και‖είπαμε‖και‖πράξαμε‖πολλά,‖για‖να‖γίνουμε‖αρεστοί‖στην‖πόλη.‖Ο‖Κριτίας‖

όμως‖αντέλεγε‖(απλώς)‖―γιατί‖ακόμα‖συμπεριφερόταν‖φιλικά‖προς‖το‖Θηραμένη―‖ότι‖δεν‖

επιτρέπεται‖σ'‖αυτούς‖που‖θέλουν‖να‖ασκούν‖εξουσία‖να‖μην‖ξεφορτώνονται‖όσους‖έχουν‖την‖

ικανότητα‖να‖τους‖σταθούν‖εμπόδιο‖στο‖έργο‖τους.‖Αν‖όμως‖εσύ‖νομίζεις‖ότι,‖επειδή‖είμαστε‖

τριάντα‖και‖όχι‖ένας,‖πρέπει‖να‖φροντίζουμε‖για‖την‖εξουσία‖μας‖αυτή‖σαν‖να‖είναι‖κάτι‖λιγότερο‖

από‖τυραννίδα,‖είσαι‖κουτός". 

Ἐπεὶ δὲ ἀποθνῃσκόντων πολλῶν καὶ ἀδίκως, πολλοὶ δλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ θαυμάζοντες τί 

ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης ὅτι, εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς λήψοιτο τῶν 

πραγμάτων, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. 

Λεξιλογικά:‖συνίσταμαι =‖συμπαρατάσσομαι,‖συνεννοούμαι·‖θαυμάζω =‖απορώ·‖τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία 

=‖πού‖θα‖καταντήσει‖η‖πολιτεία·‖οἱ κοινωνοὶ τῶν πραγμάτων =‖αυτοί‖που‖έπαιρναν‖μέρος‖στη‖

διαχείριση‖των‖πολιτικών‖πραγμάτων. 

ε επίπεδο‖σύνταξης‖η‖προσοχή‖μας‖εντοπίζεται:‖στη‖γενική‖απόλυτη:‖ἀποθνῃσκόντων πολλῶν, 

στην‖πλάγια‖ερώτηση‖τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία,‖στην‖κύρια‖πρόταση‖πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης,‖στην‖

ειδική‖πρόταση‖ὅτι ἀδύνατον ἔσοιτο,‖και‖στον‖υποθετικό‖λόγο‖εἰ μή τις λήψοιτο… ἀδύνατον ἔσοιτο. 

τη‖μετάφραση,‖επειδή‖υπάρχουν‖ουσιαστικά‖δύο‖αιτιολογικές‖προτάσεις‖η‖μία‖μέσα‖στην‖άλλη,‖

δηλαδή‖η‖γενική‖απόλυτη‖ἀποθνῃσκόντων πολλῶν και‖η‖πρόταση‖ἐπεὶ δὲ πολλοὶ δλοι ἦσαν,‖για‖να‖

πετύχουμε‖πιο‖στρωτό‖νεοελληνικό‖λόγο,‖θα‖μεταφέρουμε την‖πρώτη‖πρόταση‖ως‖αιτιολογική‖και‖

θα‖συνδέσουμε‖μαζί‖της‖τη‖δεύτερη‖με‖το‖σύνδεσμο‖καί. 

Μεταφράζουμε: 

"Επειδή‖όμως‖φονεύονταν‖πολλοί‖και‖με‖τρόπο‖άδικο,‖και‖ήταν‖ολοφάνερο‖πως‖πολλοί‖

συνεννοούνταν‖μεταξύ‖τους‖έχοντας‖την‖απορία‖πού‖θα‖καταλήξει‖η‖πολιτεία,‖πάλι‖έλεγε‖ο‖

Θηραμένης‖ότι,‖αν‖δεν‖προσλάβουν‖αρκετούς‖συνεργάτες‖στη‖διαχείριση‖των‖πολιτικών‖

πραγμάτων,‖ήταν‖αδύνατο‖να‖διατηρηθεί‖η‖ολιγαρχία". 

Και‖καταλήγει‖ο‖Ξενοφών: 

Ἐκ τούτου μέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἤδη φοβούμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραμένη, μὴ 

συρρυείησαν πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται, καταλέγουσι τρισχιλίους τοὺς μεθέξοντας δὴ τῶν πραγμάτων. 

Μετάφραση:‖"Ύστερα‖από‖αυτό‖όμως‖ο‖Κριτίας‖και‖οι‖άλλοι‖τριάντα,‖επειδή‖φοβούνταν‖προπάντων‖

το‖Θηραμένη,‖μήπως‖δηλαδή‖συσπειρωθούν‖γύρω‖του‖οι‖πολίτες,‖έκαμαν‖κατάλογο‖από‖3.000‖

πολίτες,‖για‖να‖πάρουν‖μέρος,‖όπως‖έλεγαν‖(=‖δὴ),‖στη‖διοίκηση‖της‖πολιτείας". 

Επεξεργασία Ειδικών Προτάσεων 
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Αποδελτιώνοντας‖ή‖υπογραμμίζοντας‖τις‖ειδικές‖προτάσεις‖που‖υπάρχουν‖στο‖κείμενο,‖μαζί‖με‖το‖

ρήμα‖της‖κύριας‖πρότασης,‖έχουμε‖την‖εξής‖εικόνα: 

ἔλεγε (λέγων) ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν. 

ὁ δὲ πάλιν ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη. 

πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης ὅτι ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. 

τα‖παραδείγματα‖αυτά‖προσθέτουμε‖και‖άλλα‖με‖το‖ὅτι +‖οριστική: 

οἶδα ὅτι Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι. 

πυνθάνομαι ὅτι τὸ ὄρος οὐκ ἄβατόν ἐστι. 

Επίσης‖προσθέτουμε‖παραδείγματα‖με‖τον‖ειδικό‖σύνδεσμο‖ὡς: 

πρόφασιν ἔχει ὡς εἰρήνην βούλεται. 

Ξενοφῶντος τῶν ὁπλιτῶν τις κατηγόρησεν ὡς ὑβρίζει τοὺς ἄνδρας. 

Επεξεργαζόμενη‖τα‖παραδείγματα‖αυτά η‖τάξη‖βρίσκει‖ότι: 

(α)‖Οι‖ειδικές‖προτάσεις‖εισάγονται‖με‖τους‖ειδικούς‖συνδέσμους‖ὅτι και‖ὡς. 

(β)‖Η‖ειδική‖πρόταση‖που‖εισάγεται‖με‖το‖ὅτι εκφράζει‖βεβαιότητα·‖η‖ειδική‖πρόταση‖που‖εισάγεται‖

με‖το‖ὡς εκφράζει‖απλή‖γνώμη‖του‖λέγοντος. 

(γ)‖Οι‖ειδικές‖προτάσεις‖είναι‖προτάσεις‖κρίσεως‖και‖κανονικά‖εκφέρονται‖με‖οριστική·‖όταν‖όμως‖

το‖ρήμα‖από‖το‖οποίο‖εξαρτώνται‖είναι‖ιστορικού‖χρόνου,‖εκφέρονται‖με‖ευκτική,‖αλλά‖όχι‖

πάντοτε. 

(δ)‖Με‖ειδική‖πρόταση‖συντάσσονται: 

τα‖λεκτικά‖ρήματα:‖λέγω, ἀγγέλλω,‖κτλ. 

τα‖αισθητικά‖(αἰσθάνομαι, ἀκούω)‖και‖τα‖γνωστικά‖(οἶδα, γιγνώσκω,‖κτλ.). 

Προσθέτουμε‖ακόμη‖ότι‖οι‖ειδικές‖προτάσεις‖μπαίνουν: 

(α)‖Ως‖υποκείμνο‖απρόσωπων‖ρημάτων‖ή‖εκφράσεων:‖ἀγγέλλεται ή‖δῆλόν ἐστιὅτι 

 (β)‖Ως‖αντικείμενο:‖ὁ δὲ ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη. 

 (γ)‖Ως‖επεξήγηση‖ουδετέρου‖γένους‖αντωνυμίας,‖συνήθως‖δεικτικής:‖λέγω ὑμῖν καὶ τόδε, 

ὅτι Κῦρος ἀπέθανε. 
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Σέλος‖οι‖φράσεις‖εὖ οἶδ' ὅτι, δῆλον ὅτι,‖όπου‖δεν‖ακολουθεί‖ρήμα,‖μπαίνουν‖ως‖βεβαιωτικά‖

επιρρήματα‖και‖σημαίνουν:‖βεβαίως,‖βεβαιότατα,‖προφανώς. 

Επεξεργασία λεξιλογίου 

Επεξεργαζόμενοι‖με‖περισσότερη‖προσοχή‖το‖λεξιλόγιο‖θα‖διαπιστώσουμε‖ότι‖αρκετές‖από‖τις‖

λέξεις‖που‖συναντάμε‖στο‖θέμα‖τις‖χρησιμοποιούμε‖και‖σήμερα‖με‖την‖ίδια‖σημασία.‖Οι‖λέξεις‖

αυτές‖είναι‖οι‖εξής: 

ἐγώ, σύ, πολλά, ἀρέσκω (χωρίς‖το‖κ),‖λέγω, πράττω, πλεονεκτῶ, τυραννίς, ἐπιμελοῦμαι, ἀποθνῄσκω, 

ἀδίκως, κοινωνός, ὀλιγαρχία, φοβοῦμαι, μετέχω, φίλος, ὁμογνώμων - ὁμόγνωμος, θανατῶ - θανατώνω, 

καλός, ἥκιστα, ἀρχή =‖έναρξη‖αλλά‖και‖εξουσία. 

Μια‖άλλη‖κατηγορία‖λέξεων‖είναι‖αυτές‖που‖δεν‖τις‖χρησιμοποιούμαι‖πια·‖η‖ρίζα‖όμως‖αρκετών‖

από‖αυτές‖έχει‖επιζήσει‖μέσα‖σε‖παράγωγά‖τους. 

Έτσι: 

Δεν λέμε πια: Αλλά λέμε: 

φημί  

χρῶμαι χρήμα,‖χρήση 

ἐγχωρῶ συγχωρώ,‖παραχωρώ‖κτλ. 

βούλομαι βούληση 

ἐκποδών εμπόδιο 

ποιῶ ποίημα,‖ποιητής,‖ποίηση 

διακωλύω κωλύομαι,‖κώλυμα 

ἐσμὲν‖ἧττον  

οἴομαι οίηση 

χρή‖- χρναι χρεία 

εὐήθης ευήθεια‖=‖βλακεία 

δλος δήλωση 

μέντοι  

ἀποκτείνω  

ἀποκόπτω περικόπτω,‖αποκόπτω,‖κατακόπτω 

Μια‖ τρίτη‖ κατηγορία‖ λέξεων,‖ που‖ είναι‖ και‖ οι‖ πλέον‖ ενδιαφέρουσες,‖ αποτελούν‖ αυτές‖ που‖ τις‖

χρησιμοποιούμε‖και‖σήμερα‖με‖την‖ίδια‖ακριβώς‖μορφή‖αλλά‖ή‖με‖την‖ίδια‖σημασία‖με‖την‖οποία‖

τις‖χρησιμοποιούσαν‖οι‖Αρχαίοι‖,και‖με‖κάποια‖άλλη‖ή‖κάποιες‖άλλες‖παράλληλα,‖ή‖και‖με‖εντελώς‖

διαφορετική‖σημασία. 

 Αρχαία σημασία Νεοελληνική σημασία 

συνίσταμαι στέκομαι‖μαζί‖με‖άλλους,‖συμπαρατάσσομαι αποτελούμαι 
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θαυμάζω απορώ θαυμάζω 

διαμένω 
μένω‖διαρκώς‖σε‖ένα‖μέρος,‖είμαι‖σταθερός,‖

διαρκώ 
κατοικώ 

συρρέω 
ρέω‖μαζί,‖σχηματίζω‖κοινό‖ρεύμα,‖

συγκεντρώνομαι,‖συσπειρώνομαι 

σχηματίζω‖κοινό‖ρεύμα‖

(μεταφορ.),‖τρέχω‖μαζί‖με‖

άλλους‖κάπου 

καταλέγω εκλέγω,‖διαλέγω,‖συμπεριλαμβάνω‖σε‖κατάλογο 
συγ-καταλέγω = 

συμπεριλαμβάνω 

χρόνος χρονικό‖διάστημα χρονικό‖διάστημα,‖χρονιά 

προπετής επιρρεπής προπέτης =‖αυθάδης,‖θρασύς 

φεύγω 

φεύγω,‖τρέπομαι‖σε‖φυγή,‖διαφεύγω,‖ξεφεύγω,‖

εξορίζομαι·‖ως‖δικανικός‖όρος:‖κατηγορούμαι·‖

φεύγω γραφήν, δίκην =‖είμαι‖υπόδικος 

φεύγω,‖αναχωρώ 

δμος 
διαμέρισμα‖της‖υπαίθρου‖χώρας,‖ο‖κοινός‖λαός‖το‖

πλήθος,‖δημοκρατία 

διοικητική‖περιφέρεια‖με‖πάνω‖

από‖10.000‖κατοίκους 

Δμοι‖ἐν‖

Ἀττικῆ 
αστικές‖περιφέρειες  

ἐργάζομαι 
εργάζομαι,‖είμαι‖απασχολημένος,‖εκτελώ,‖κάνω,‖

κατασκευάζω,‖προξενώ 
εργάζομαι,‖δουλεύω 

ἱκανός κατάλληλος,‖ικανός,‖επαρκής 
ικανός‖να‖πράξει‖κάτι,‖

αρκετός 

Αξίζει‖ να‖ παρατηρηθεί‖ πως‖ η‖ έννοια‖ όλων‖ των‖ παραπάνω‖ αρχαίων‖ λέξεων‖ στενεύει‖ στα‖ νέα‖

ελληνικά·‖με‖τις‖ίδιες‖δηλαδή‖λέξεις‖εννοούμε‖σήμερα‖λιγότερα‖πράγματα.‖Τπάρχει,‖φυσικά,‖και‖το‖

αντίθετο‖φαινόμενο,‖που‖θα‖το‖παρατηρήσουμε‖σε‖άλλα‖παραδείγματα. 

Όλες‖οι‖λέξεις‖και‖οι‖εκφράσεις‖που‖επεξεργαστήκαμε‖πιο‖πάνω‖δεν‖παρουσιάζονται‖βέβαια‖με‖την‖

ίδια‖ συχνότητα‖ στα‖ αρχαία‖ κείμενα.‖ Γι'‖ αυτό‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ απομονώσουμε‖ τώρα‖ το‖ βασικό‖

λεξιλόγιο‖ταξινομώντας‖το‖σε‖δύο‖στήλες: 

Λέξεις Εκφράσεις 

χρῶμαι 
φεύγω ὑπὸ τοῦ δήμου=‖ εξορίζομαι‖ απ'‖ τη‖

δημοκρατία 

βούλομαι οὐκ ἐγχωρεῖ =‖δεν‖επιτρέπεται 

ἐκποδών ἐκποδὼν ποιῶ =‖απαλλάσσομαι,‖ξεφορτώνομαι 

οἴομαι οὐχ ἥκιστα =‖προπάντων 

χρή  

εὐήθης  

δλος  

μέντοι  

ἀποκτείνω  
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θαυμάζω  

προπετής  

φεύγω  

δμος  

ἐργάζομαι  

ἱκανός  

Γραμματική: 

Απομένει‖ να‖ μελετήσουμε‖ τα‖ βασικά‖ ανώμαλα‖ ρήματα‖ του‖ κειμένου‖ καθώς‖ και‖ άλλα‖

ενδιαφέροντα‖κλιτά και‖άκλιτα‖μέρη‖του‖λόγου. 
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