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H Ì·ÎÚﬁ¯ÚÔÓË ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ Â›Ú· Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ ˆ˜ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· -·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÏ¤ÙËÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜,
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎﬁ.
O ·Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÏﬁÁÔ˜ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ˜. °È’ ·˘Ùﬁ ﬁÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù·
·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ù· Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùﬁ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÌÂıÔ‰ÈÎﬁÙÂÚ· Ù· ÎÂ›ÌÂÓ·Ø Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó·
Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ È‰ÈÔÌÔÚÊ›Â˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
A˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùﬁ. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜
ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ, Ë ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¯ÚËÛÙÈÎﬁ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏﬁÏÔÁÔ
Î·È ÔÏ‡ÙÈÌÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ.
H Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÙË˜ ‡ÏË˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÚﬁÔ ·Ïﬁ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙﬁ. I‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË
‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
EÂÈ‰‹ Ë Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ·
ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜, ·Ú·ı¤Û·ÌÂ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÏÂÍÈÏﬁÁÈÔ ÛÂ ﬁÛÂ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ ÎÚ›Ó·ÌÂ
·Ó·ÁÎ·›Ô.
H ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·È
‰ﬁıËÎÂ ¤ÌÊ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎﬁÙËÙ·. ™Ùﬁ¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È
Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· ÌÂ ÙÚﬁÔ ·Ïﬁ Î·È
Â‡ÏËÙÔ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÌÂ ÏËÚﬁÙËÙ·. I‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È, ÒÛÙÂ ÛÙË ıÂˆÚ›· Ó· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ﬁÏ· Ù· Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ. E›Ó·È ·˘ÙÔÓﬁËÙÔ ˆ˜ Ë ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘ÔÎ·ıÈÛÙ¿ ·ﬁÏ˘Ù·
Ô‡ÙÂ Î·Ù·ÚÁÂ› Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ‚È‚Ï›· Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡Ø ·ÏÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿.
T¤ÏÔ˜, Ë ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È. O ÊÈÏﬁÏÔÁÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ·˘Ùﬁ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÙÔÏÌËÚﬁ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜. ™Â ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·, Ì¿ÏÈÛÙ·,
ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û·ÊÂ›˜ ‹ Î·È, Û˘¯Ó¿, Û˘ÁÎÚÔ˘ﬁÌÂÓÂ˜
·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÊÈÏÔÏﬁÁˆÓ. H ı¤ÛË Ì·˜ ‹Ù·Ó ﬁÙÈ ¤ÚÂÂ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ Ó· ÌËÓ
·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÈ˜ «ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘ÌÂ».
™’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ·Ú·ı¤Û·ÌÂ Î·È ﬁÛÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÎÚ›Ó·ÌÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙÂ˜.
OˆÛ‰‹ÔÙÂ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› Î·ÓÂ›˜ ˆ˜ ÛÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÁ·Û›·, ÌÂ
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ 3.500 ÂÚ›Ô˘ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ·ﬁÏ˘ÙË
Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ·ﬁ„ÂˆÓ. ™Ùﬁ¯Ô˜ Ì·˜ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ
Û˘Ó·›ÛıËÛË Â˘ı‡ÓË˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÈÏﬁÏÔÁÔ Î·È ÙÔ Ì·ıËÙ‹. OÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë
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Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ÛÂ‚·ÛÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ
‚È‚Ï›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÊÈÏﬁÏÔÁÔ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ¿Ô„Ë, Ô˘ ı· ÙËÓ
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙË Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ Â›Ú·.
O Ì·ıËÙ‹˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜, ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ıÂˆÚ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜.
EÍ¿ÏÏÔ˘, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌÂ›·, ÒÛÙÂ
Ë ·¿ÓÙËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
OÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·Á·ËÙﬁ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Aı. °È·ÁÎﬁÔ˘ÏÔ
ÁÈ· ÙÈ˜ Â‡ÛÙÔ¯Â˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ‡ÙÈÌË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ﬁÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ.

Π P O Λ O Γ O Σ B¢ EK∆OΣHΣ
™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÎÚ›Ó·ÌÂ ÛÎﬁÈÌÔ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
Ù‡ˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ
ÂÍ¤Ù·ÛË˜.
øÛÙﬁÛÔ, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ﬁÙÈ ‹‰Ë ·ﬁ ÙËÓ ·¢ ¤Î‰ÔÛË
ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏÏ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘.
™ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó
ÒÛÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ¿ÚÂÈ ·ÚÙÈﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙÈ˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓÂ›˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÌÔ˘.
¢.¶.
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AΣKHΣEIΣ ΣYNTAKTIKOY
THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ

I. TA MEPH THΣ ΠPOTAΣHΣ
1. YΠOKEIMENO PHMATOΣ
1 ) Nα ρεθε το υποκε µενο των ρηµτων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kρος νη !π" το #ρους.
O$ νοι συγγνµης ξιονται* τυγχ νειν.
T% δ"ς !ξαµαρτε&ν ο'κ νδρ%ς σοφο !στι.
(Oµοιος )µο+ω ε" πελ ζει*.
Φησ"ν ) κατγορος ο' δικαως µε λαµ νειν τ% ργριον.
T0 παιδα παζει.
M8 προτρεχτω 9 γλ:ττα τ;ς διανοας.
O$ γαθο ε=σιν ε'δαµονες.
O?τος @ν ξιτατος Aρχειν.
Πντε @λθον χαλεπ:ς*.
T% γν:θι σαυτ%ν χαλεπν !στι.
O'χ ) πολλ0 λλ’ ) χρσιµα ε=δDς* σοφς !στιν.
T% δικε&σθαι κρε&ττν* !στι το δικε&ν.
O$ !ν τE; γορ+F Gφυγον.
HHγγλθη Περικλε& #τι Mγαρα φστηκε.*
Kνδυνς !στι µ8 !πιλαθµεθα τ;ς οJκαδε* )δο.
LOλις* !στιν #στις τ;ς $στορας Gσχε µ θησιν.
LAτοπον* Aν εJη, P ουλ, ε= τ% ργριον τοτο φαιρεθεη.
E=ς Aνδρας διακοσους κα" εJκοσι !νµειναν* τE; !ξδ+ω.
LHδη @ν µφ" πλθουσαν* γορ ν.
LEφυγον περ" τοRς Sκατν.
Tρας* !στ"ν εJ τις η'τχηκε δι0 ου.

———————
1.1 2. κρνονται ξιοι να … 4. πλησι ζει 10. δσκολα 12. αυτς που ξρει 13. καλτερο
15. αποστ τησαν 16. το δρµο προς την πατρδα 17. ευτυχισµνος 18. παρ δοξο
19. µειναν σταθερο στην απφασ τους για … 20. η ρα κατ την οποα η αγορ ταν
γεµ τη 22. ασυνθιστο, σπ νιο
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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O' θαυµαστν, ε= µ8 τοτων !νεθυµθησαν;
O$ πολεµσαντες Vκουσι*.
O?τοι !οθησαν τE; πατρδι.
T0 τεχη κατεσκ φη.
Π:ς Aν γνοιο ε'δαµων;
T% στρ τευµα !πορεοντο HAθναζε.
T% Aγω ρ;µ !στι.
(Aπαντα δολα το φρονε&ν* καθσταται.
Φανερν !στι #τι ο$ Aνθρωποι Wµαρτ νουσι.
LAν θε%ς θλEη, δικαως ο?τος τιµωρηθσεται.
T0 ληθ; χρ8 λγειν.
Περ" τοRς Sπτακοσους πθανον.
Xρ;ν σε ττε κα" παρακαλε&ν* τοRς παρντας µ ρτυρας.
O'κ Aν µοι δοκε& δνασθαι HEργοκλ;ς YπZρ Sν%ς Sκ στου τ:ν πεπραγµνων α'τ+: δοναι δκην ξαν τ+: Yµετρω πλθει.
\Oµολογε&ται* τ8ν φσιν 9µ:ν Gκ τε το σµατος συγκε&σθαι* κα" τ;ς ψυχ;ς.
LAδηλον @ν το&ς HAθηναοις )πτε σφσιν α'το&ς ξυρρ ξουσι*.
T δ !στι # !παγγλλετα* τε κα" διδ σκει;
(Oστις θεραπεει τ%ν θεν, ε'τυχ8ς γγνεται.
T% νν ο' π λαι !στ.
Σφαλερν !στι τ, _ µ8 ο`δ τις, τατα a λγειν a πρ ττειν.
Πρ%ς Sσπρας @ν.
HAπορα !στ" ε= τοτο !γνετο.
HAδνατον Yµ&ν bστε Πρωταγρου τοδε σοφτερν τινα Sλσθαι.

2. YΠOKEIMENO METOXHΣ
1 ) Nα ρεθε το υποκε µενο των µετοχν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Hδοµαι* Yφ’ Yµ:ν τιµµενος.
O'κ Aν @λθε δερο, Yµ:ν µ κελευσντων.
O' µεταµλει* µοι οcτως πολογησαµνω.
LHκουσα δ ποτε α'το περ" φλων διαλεγοµνου.
M8 κ µEης* φλον Aνδρα εεργετν.
T;ς Παρ λου φικοµνης νυκτ%ς !λγετο 9 συµφορ .
\H πλις α'το&ς ο'κ !πιτρψει παραανουσι τοRς νµους.
Mαθντες τατα dλθοµεν οηθ!σοντες Yµ&ν δικουµνοις Yπ’ HAθηναων ε=ρνης ο"σης.
#Eξ%ν Yµ&ν σωθ;ναι ο'κ eθελσατε.

———————
1.1 24. χουν ρθει 30. της σνεσης 35. να προσκαλες 37. γνεται παραδεκτ - αποτελεται 38. θα συγκρουστον 39. χει ως επ γγελµα
2.1 1. ευχαριστιµαι 3. δε µετανινω 5. µην κουραστες να …
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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LHκουσεν &κοντα π λιν Ξενοφ:ντα.
\O κ;ρυξ ε?ρε τοRς Aνδρας διεφθαρµνους*.
LEπεµψ τινα 'ρο(ντα.
Θεµιστοκλα ο'κ κοεις Aνδρα γαθ%ν γεγον)τα;
Παρεκελεοντο κραυγE; ο'κ hλγEη χρµενοι* δνατον +ν !ν νυκτ" Aλλ+ω
τ+ω σηµ;ναι*.
LAδηλον* ,ν )πτε τις 'πελθ-ν Aλλος φαιρσεται.
LOχλος περιεχε&το πολς, φοο/µενοι.
\H µιαρ0 κεφαλ8 'ξεληλυθς…
Προσταχθν µοι Yπ% το δµου Mνωνα Aγειν ε=ς \Eλλσποντον +iχµην.

2 ) Oι µετοχς που ρ σκονται µσα σε παρνθεση να µπουν στον αριθµ,
στο γνος και στην πτση που πρπει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LAρτι τ;ς µχης (γεγενηµνος) !πιοηθοσι Aλλοι πελταστα.
#Aµφ)τεροι µZν τροπα&ον lς (νενικηκDς) !στσαντο…
HEνκησαν (9γοµενος) #Aγηστρατδου.
\H ψυχ8 πολλ0 σφ λλεται (διαφθαρε"ς*) τ0ς διανοας.
Hmχοντο lς δειλοRς (nν) ατο3ς ληφθ;ναι*.
Προσκει δZ παντ" τ ,ντι !ν τιµωρ+α Yπ’ Aλλου hρθ:ς (τιµωροµενος) a
ελτονι γγνεσθαι κα" hννασθαι* a παραδεγµατι το&ς Aλλοις γγνεσθαι.
Kρος νη !π" τ% oρος οδεν%ς (κωλων).
Σνοιδα* 'µαυτ ο'δZν (!πιστ µενος).
ELHσθοντο τ ν π)λιν (κατειληµµνος).
ΣR α'τ%ς ο'κ eθλησας πιναι 4µν (προθυµοµενος).
HEγD δZ Πεσωνα eρτων ε= ολοιτ µε σ:σαι χρµατα (λαν).
Bοηθσωµεν τ50 πατρδι (περιπεσDν) πολλα&ς συµφορα&ς.
T συµσεται 6µ7ν, P Aνδρες HAθηνα&οι, (πρ ξας) τατα;
T8ς επραγας Jσµεν (παραγιγνµενος) το&ς σωφρονστατα τ8ν αYτ:ν
πλιν διοικοσιν.
(Bουλµενος) 6µ7ν τ δε παρEνεσα.

3. YΠOKEIMENO AΠAPEMΦATOY
1 ) Nα ρεθε το υποκε µενο των απαρεµφτων και να γραφε πο υπρχει ταυτοπροσωπ α και πο ετεροπροσωπ α;
1.
2.
3.

Kρος Yπσχετο νδρ" Sκ στ+ω δσειν πντε ργυρου µνFς.
Σωκρ της 9γε&το θεοRς π ντα ε;δναι.
HEδοντ µου προστ την γενσθαι.

———————
2.1 11. σκοτωµνους 14. κραυγ ζοντας δυνατ - να δσουν σµα, να το κ νουν γνωστ
15. γνωστο
2.2 4. αν καταστραφε 5. να συλληφθον 6. να ωφελεται 8. χω συνασθηση
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Kλων ο'κ Gφη α'τς, λλ’ !κε&νον στρατηγε7ν.
Nοµζοντες YµFς γαθοRς ε<ναι ουλµεθα φλοι Yµ&ν γενσθαι.
O$ Πρσαι οJονται τοRς χαρστους κα" περ" θεοRς Aν µελ:ς =χειν*.
O$ πολλο φασι δε7ν πονηραν µZν φε/γειν, ρετ8ν δZ δικειν*.
Mνος οJει δε7ν διαλγεσθαι.
O`µαι !µZ πλεω χρµατα ε;ργσθαι* d λλους.
M8 σπεδε πλουτε7ν.
T% ψεδος ο' δνασαι ληθZς ποιε7ν.
HEπαγγελλµεθα* HAρια+ω ε=ς τ%ν ασλειον θρνον καθιε7ν* α'τν.
Tο&ς =διταις Gξεστι τ0ς δαπ νας συντµνειν*.
Xαλεπν γ σ’ 'λγξαι, P Σκρατες.
O`µαι ?ν YµFς π νυ !ν καιρ+:* ποι0σαι.
LEδοξεν α'τ+: lς τ χιστα συναγαγε7ν* γορ ν.
Tοτο φηµ" σωφροσνην, τ% γιγνσκειν Sαυτν.
HAγησλαος ντ" το( !π" Kαραν ;ναι !π" Φρυγαν !πορεετο.
Kρος παραγγλλει τ+: Kλε ρχ+ω λαντι &κειν #σον @ν α'τ+: στρ τευµα.
Kα" ΞενEα τ+: HAρκ δι, #ς α'τ+: προειστκει* το !ν τα&ς πλεσι ξενικο,
&κειν παραγγλλει λαντα τοRς Aλλους.
Kα" !ξν µοι δε:ς* πολιτε/εσθαι, µεθ’ Yµ:ν ε$λµην κινδυνε/ειν.
T µZ κωλει κληρο(σθαι τ:ν !ννα ρχντων;
HEµο" µZν ε=κτως* δοκε&τε τατα π ντα 6ποµνειν.
HEµο" δοκε& ο'χ @ρα ε<ναι 9µ&ν καθε/δειν* ο'δ’ µελε7ν 9µ:ν α'τ:ν,
λλ ουλε/εσθαι #,τι χρ8 ποιε7ν.
LHγγελτα τε δερο* V τε µ χη π νυ =σχυρ0 γεγονναι κα" !ν α'τE; πολλοRς τ:ν γνωρµων τεθνναι.

4. KATHΓOPOYMENO
1 ) Nα υπογραµµιστον τα συνδετικ ρµατα (απαρµφατα και µετοχς)
και να ρεθε το κατηγοροµενο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O?τος Gφυ* γαθς.
\H πλις φροριον κατστη.
LAν γν+:ς τ !στιν Aνθρωπος, 9δων GσEη.
Tοτο λτιστον Yπ ρχει.
Σοφο&ς )µιλ:ν* κα'τ%ς !κσEη* σοφς.
O$ πελταστα" @σαν περ" τοRς χιλους.
HAνδρεαν φαµZν ρετ8ν ε`ναι.

———————
3.1 6. θα εναι αµελες 7. να την επιδικουν 9. χω αποκτσει µε την εργασα 12. υποσχµαστε - θα τον  λουµε να καθσει 13. να ελαττνουν 15. σε πολ κατ λληλη
ευκαιρα 16. να συγκαλσει συνλευση 20. εχε τοποθετηθε επικεφαλς 21. φοα
23. ελογα 24. να κοιµµαστε, να εµαστε νωθρο 25. εδ
4.1 1. γεννθηκε, ταν απ τη φση του 5. αν συναναστρφεσαι µε … - θα γνεις
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Φλιππς !στιν #,τι Aν τις εJπEη.
O?τος @ν ) iνοµενος* κα" µισθοµενος* YπZρ α'τ:ν.
T% λακωνζειν !στ" φιλοσοφε&ν.
LAνω ποταµ:ν τοτ γ’ !στν.
HAγαθο" oντες 9ττθησαν.
A$ πονηρα" !λπδες κακο" σµουλο ε=σι.
O?τος παρ0 π ντων σωτ8ρ τ;ς \Eλλ δος !νοµσθη.
Στρατηγ%ν π λιν εrλοντο Περικλα.
O$ διδ σκαλοι τοRς µαθητ0ς µιµητ0ς Sαυτ:ν ποδεικνουσι.
A$ Θ;αι AJγυπτος !καλοντο.
∆ηµοσθνης ο'κ Gλαχε* τειχοποι%ς οmτ’ !χειροτονθη.
Kαλοσι π ντας πολεµους.
Xρ:νται το&ς λλοτροις* ο=κεοις.
O$ πεζο" !γνοντο µφ"* τοRς δισχιλους.
HAνυπδητος κα" χτων διατελε&ς.
Σφρονας α'τοRς παρσχεν Σωκρ της νους oντας.
O$ Λακεδαιµνιοι !ποιοντο συµολους ο' τοRς τυχντας, λλ0 τοRς
ελτστους κα" φρονιµωτ τους.
25. Kα" !πειδ0ν εYρεθE;, κοιν%ν τοτο πρσταγµα πεδεχθη*.
26. E=µ" τυρ νν+ω !οικς.

5. EΠIPPHMATIKO KAI ΠPOΛHΠTIKO KATHΓOPOYMENO
1 ) Nα ρεθον τα επιρρηµατικ και προληπτικ κατηγοροµενα. Στα
επιρρηµατικ να γραφε και η ειδικτερη σηµασ α τους (τπος, τρπος, σκοπς …):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O$ στρατι:ται εrποντο* Aσµενοι*.
Γηραι%ς !ν τE; αYτο πατρδι ποθανε&ται.
Xρ8 πα&δας !κδιδ σκεσθαι σοφος.
T% \Oµρου oνοµα µγιστον ηmξητο.
\O π ντα δκαιος SκDν ο'δνα δικσει ο'δν.
T% Kρου oνοµα µγα ηmξητο.
T8ν πλιν το&ς πFσι παρεσκευ σαµεν κα" !ς πλεµον κα" !ς ε=ρνην
α'ταρκεστ την.
8. O$ στρατι:ται !σκνουν* Yπαθριοι.
9. Tριτα&οι* φκοντο ε=ς Γγωνον.
10. HEπαξα προτρα Kρου ε=ς TαρσοRς φκετο.
11. Kαταινον ε=ς τ0ς κµας dδη σκοτα&οι*.
———————
4.1 9. αυτς ο οποος διαπραγµατευταν (να αγορ σει) - ερχταν σε συµφωνα 18. δεν γινε µε κλρο 20. τα ξνα 21. περπου 25. ορζεται (γνωµ. αριστος)
5.1 1. ακολουθοσαν µε ευχαρστηση 8. στηναν σκηνς, στρατοπδευαν 9. την τρτη
ηµρα 11. µε το σκοτ δι της νχτας

18
12.
13.
14.
15.
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HAφγµεθα οηθο" µZν Yµ&ν, τιµωρο" δZ τ:ν αρ ρων.
Evς Yπ% το δµου !τρ φη µγας.
HAκρτους* πκτειναν π ντας.
O$ πολµιοι !πθεντο* α=φνδιοι.

6. ΓENIKH KATHΓOPHMATIKH
1 ) Nα ρεθε το ε δος κθε γενικς κατηγορηµατικς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

HAθηνα&οι γαθο( τρ)που @σαν.
\Yµε&ς !στε πατρων γαθν.
T% τε&χος @ν εJκοσι ποδν.
\H δικαιοσνη τν µεγστων γαθν !στι.
\H κρηπς* !στι λθων µεγλων.
(Aπαντα τ0 καλ0 το( πονο(ντος γγνεται.
\Iπποκρ της #δε !στ" τν 'πιχωρων.
Tατα δαπνης µεγλης !στ.
\O E'φρ της τ% εzρς* !στι τεσσρων πλθρων.
T% δ"ς !ξαµαρτε&ν ο'κ νδρ%ς σοφο(.
Περικλ;ς τν 'νδοξοττων !γνετο.
HEγ φηµι συµο/λου ε`ναι συµουλεειν.
Kαλ0ς µητρ%ς πφυκα.
T% χωρον πολλο( ργυρου γγνεται.
T%ν µ8 πανοργον τν παιδε/των ε" !νµιζεν ε`ναι.
\H µZν !λπ"ς το( µλλοντ)ς !στιν, 9 δZ µνµη το( παροιχοµνου*.
T0ς ατ0ς γνµης @σαν π ντες.

7. ΓENIKH AΣKHΣH ΓIA TO KATHΓOPOYMENO
1 ) Nα ρεθον τα κατηγοροµενα και να διακριθε το ε δος τους (απλ,
επιρρηµατικ, προληπτικ, γεν. κατηγορηµατικ, κατηγορηµατικ µετοχ). Eπ σης να δηλωθε πο αναφρονται (στο υποκε µενο  το
αντικε µενο):
1.
2.
3.
4.

(Aπαντα δολα το φρονε&ν καθσταται.
HAπεκ λουν τ%ν Θηραµνη κθορνον*.
\O Θηραµνης πεκαλε&το κθορνος.
O?τοι Sκντες Vµαρτον*.

———————
5.1 14. χωρς δκη 15. επιτθηκαν
6.1 5. τα θεµλια 9. ως προς το πλ τος 16. του παρελθντος (ανκει στο παρελθν)
7.1 2. υπδηµα που φοριται αδιακρτως και στα δο πδια (µεταφορικ : αυτς που προσαρµζεται σε κ θε περσταση, αυτς που δεν χει αρχς) 4. αµ ρτησαν
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Tαραχα" κα" στ σεις* hλθρια τα&ς πλεσι.
Π ντες ο$ !ν 9λικEα* καλο" φανονται.
Tοιοτον πολτην Sαυτ%ν παρσχεν*.
Tο&ς αρ ροις ο=κταις* ξιοµεν χρ;σθαι.
\Iππας !χρει Yπσπονδος* ε=ς Σγειον.
HAπκτειναν τοRς Aλλους ο{ς Gλαον* α=χµαλτους.
HAπδοσαν τοRς νεκροRς Yποσπνδους.
∆ιεφθεροντο ο$ πλεους !νατα&οι* κα" Sδοµα&οι.
Προκλ;ς πρ:τος νστη.
\H γορ0 κα" τ% πρυτανε&ον παρ+ω λθ+ω eσκηµνα @ν*.
Tιµθεον δZ α'τ:ν στρατηγ%ν !χειροτνησαν.
Π ντων πρ:τος ξως κκριται.
EJασαν* τ0ς πλεις α'τονµους.
HAξιπιστος δ’ |ν ε=κτως φανοιτο.
Kατστησεν α'τοRς κοινωνοRς* τ;ς ο'σας*.
\Hρακλ;ς κατστη ε'εργτης τ;ς \Eλλ δος.
∆λη !δκει 9 !πιουλ.
O$ Kορνθιοι παραταξ µενοι τ0ς νας µετερους* 9σχαζον.
Ξυνπεµψαν* ο$ Λακεδαιµνιοι }νδεκα Aνδρας Σπαρτιατ:ν ξυµολους
HAστυχ+ω.
HEνων* Gπεισαν YµFς κρτων* θ νατον καταψηφσασθαι*.
Παρελθντες τελευτα&οι ο$ Kορνθιοι ε`πον τοι δε.
\O δεσπτης µου µετωρος* αJρεται.
Σκηνοµεν* Yπαθριοι.
A$ µεταολα" λυπηρν (ε=σ).
Πατρ%ς κα" µητρ%ς κα" τ:ν Aλλων προγνων Wπ ντων τιµιτερν* !στιν 9
πατρ"ς κα" σεµντερον* κα" Wγιτερον.
O'δν !σµεν.
Π ντα τγαθ0 τ:ν νικντων !στ*.
∆αρεου κα" Παρυσ τιδος γγνονται πα&δες δο.
T µε κωλει κληροσθαι τ:ν !ννα ρχντων;
O$ στρατι:ται @σαν YπZρ τοRς δισχιλους.
Tοιοτς ε=µι !γ.
K λλος κα" =σχRς κακ+: συνοικοντα* πρεπ; φανονται.
E=µ" !ν δικα+ω.
~Hν µZν τονυν το δικαου πολτου ττε δε&ξαι πFσιν εJ τι τοτων ε`χεν
Aµεινον, µ8 νν !πιτιµFν.
T% χωρον* !ννα )δο" !καλοντο.

———————
7.1 5. επαναστ σεις 6. αυτο που ρσκονται στο νθος της ηλικας, σοι ρσκονται σε
στρατεσιµη ηλικα 7. απδειξε, φ νηκε (ττοιος πολτης) 8. ως δολους 9. εξασφαλισµνος µε σπονδς 10. συνλααν 12. την νατη µρα 14. κατασκευασµνα,
στολισµνα 17. φησαν 19. συµµτοχους - της περιουσας 22. ανοιχτ στο πλαγος
23. στειλαν µαζ 24. µερικος -χωρς δκη- να καταδικ σετε 26. ψηλ στον αρα
27. στρατοπεδεουµε 29. ξιο µεγαλτερης τιµς - πιο σεαστ 31. ανκουν στους …
36. αν κατοικον µαζ 39. η τοποθεσα
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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LAσµενοι τ0ς συµφορ0ς τ0ς 9µετρας )ρ:σι.
Σοφα µνον τ:ν χρηµ των θ νατον.
Π ντας 9γε&το φλους αYτ+:.
O' δε& !κπµπειν !π" τ0 κοιν0* φλακας τοRς τυχντας νθρπους.
Λγει lς οmκ ε=µι τ:ν δυν των.
\Yφ’ 9µ:ν τραφσεται παχς.
∆ιετλει* τιµµενος Yφ’ 9µ:ν.

8. OMOIOΠTΩTOI ΠPOΣ∆IOPIΣMOI
1 ) Nα ρεθον και να αναγνωριστον οι οµοιπτωτοι προσδιορισµο (παραθσεις, επεξηγσεις, επιθετικο προσδιορισµο , κατηγορηµατικο
προσδιορισµο ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

HEκ πολλο χρνου µετ0 µεγστων κινδνων γωνιζµεθα.
Xαρω κοων Yµ:ν τ:ν σοφ:ν.
Παργγειλε το&ς φρουρ ρχοις Sκ στοις.
Nος Yγι8ς !ν σµατι Yγιε&.
Περικλ;ς !γνετο µαθητ8ς δο διδασκ λων, HAναξαγρου κα" ∆ µωνος.
HAθηνα&ος ε`, πλεως τ;ς µεγστης.
HAπσταλκα τνδε τ%ν λγον.
∆ια0ς τ%ν Στρυµνα ποταµ%ν παρµειε* τ% Π γγαιον oρος.
LAγγελλε HOρστEη, παιδ" HAγαµµνονος.
HAνθρπων }καστος δο π;ρας* φρει.
Παρατηρε&τε ο$ παρντες.
\O Emξεινος πντος.
T% κρας Aκρον Gχοντες θροι E@σαν.
∆ι0 πολλ:ν τε κα" δειν:ν πραγµ των ηκα.
HIν ρως ) Ψαµµιτχου, Λυς, Λιων ασιλες.
Πατηγας προφανεται !λανων* $δροντι* τ+: rππ+ω.
O$ HAθηνα&οι !χρ:ντο Sν" λιµνι, τ+: Φαλρ+ω.
Θλω ε=πε&ν τ0 !µαυτο π θη.
ΠολR π% τ;ς 9µετρας α'τ:ν µλλοµεν πλε&ν*.
HAν8ρ στρατηγς.
HAρµνιος !ξεπλ γη κα", τ% µγιστον, !φοε&το #τι Gµελλεν hφθσεσθαι*.
T% Πλιον oρος.
H'λζεσθε* !γκεχαλινωµνοις το&ς rπποις.
HAν8ρ Mακεδν.
T% oρος τ;ς HIστνης.
Περ" χρηµ των )µιλε&ς, εαου πρ γµατος.

———————
7.1 43. στις κοινς υποθσεις, στα πολιτικ 46. συνεχς "!τιµFτο".
8.1 8. προσπερνοσε 10. σ κους (παροιµιακ κφραση) 16. να ιππεει - µε ιδρωµνο (το
λογο) 19. να πλεσουµε 21. να ιδωθε 23. στρατοπεδεατε
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27. O$ µετ0 το Ξενοφ:ντος Gµειναν !ν τα&ς κµαις µφ" τ0ς τρι κοντα
9µρας.
28. Mυρι δες πλον a δδεκα.
29. \O θ νατος τυγχ νει δι λυσις δο πραγµ των, σµατος κα" ψυχ;ς.
30. T8ν στρατι0ν α'τ%ς Ξρξης dγαγεν.
31. T8ν σαυτο φρνησιν Aσκει.
32. Kα" τ% π ντων θαυµασττατον, !παινοσι µZν τ0 τοιατα, µιµε&σθαι δ’
α'τ0 ο'κ !θλουσιν.
33. HAπεχρησεν Aκροις δακτλοις.
34. \Oπλ&ται σRν ποδρεσι* ξυλναις σπσιν.
35. Στσας τ% _ρµα πρ% τ;ς φ λαγγος µσης, !κλευσε !πιχωρ;σαι* #λην
τ8ν φ λαγγα.
36. Προσκρουσα νθρπ+ω πονηρ+:, HAνδροτωνα λγω*.
37. Λγοµεν Συρακσιοι, #τι …
38. Kαλλικρατδας προσεπλρωσε πεντκοντα νας.
39. \Eλνην κτ νωµεν, Mενελ +ω λπην πικρ ν.
40. Γρδιος @ν τ:ν π λαι Φρυγ:ν.
41. Π ντες π;λθον, ο$ µZν !π" τ%ν ποταµν, ο$ δZ !π" τ0 σκευοφρα.
42. HEµο" µZν ν γκη πεθεσθαι το&ς οJκοι Aρχουσι.
43. O'δεν%ς oντος !ν α'τE;, πολεµου λγω, !φοε&το.
44. A'τ%ς Mνων !ολετο.
45. ∆ιησαν πλοοις Aλλοις πολλο&ς στρογγλοις*.
46. \O το ασιλως θρνος χρυσος !στι.
47. \O (Hφαιστος τµνει τ+: πελκει hξε&.
48. M8 9µ:ν τ:ν πτωχ:ν καταφρνει.
49. ΠFς ) !π" γ;ς χρυσ%ς ο'κ ντ ξιος (!στ).
50. Π ρνης τ% oρος.
51. T% oρος ) Π ρνης.
52. LEδοξα !ν cπν+ω !ν µσοις παρθεν:σιν* εcδειν*.
53. HAν8ρ Σπαρτι της.
54. \O νµος οcτω τ ττει, µ8 τ%ν µ ντιν το στρατηγο Aρχειν, λλ0 τ%ν
στρατηγ%ν το µ ντεως.
55. \Oρ: τ%ν παρντα καιρ%ν συναγωνιζµενον.
56. O$ Gφοροι Σαµ+ω τ+: ττε ναυ ρχ+ω !πστειλαν* Yπηρετε&ν Kρ+ω.
57. Γυνα&κς !σµεν, γνος φιλφρον* λλλαις.
58. T0ς 9δον0ς θρευε τ0ς µετ0 δξης.
59. HEγκρ τειαν Aσκει π ντων τ:ν α=σχρ:ν, κρδους, hργ;ς, 9δον;ς, λπης.
60. ΠFσαν Yµ&ν τ8ν λθειαν !ρ:.
61. \HδστEη τE; γλττEη πεκρνατο.
62. \Hγε&το HAρχδαµος ) Zευξιδ µου, Λακεδαιµονων ασιλες.
63. Tοτ !στι τ% δικε&ν, τ% ζητε&ν πλον τ:ν Aλλων Gχειν.
———————
8.1 34. που φτ νουν ως τα πδια 35. να προχωρσει εναντον του εχθρο 36. εννο
45. εµπορικ (πλοα) 52. στη µση του µρους του σπιτιο που µνουν τα κορτσια τι κοιµµουν 56 δωσαν εντολ 57. φιλικ
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
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\O HAλξανδρος πυκν0ς !πταξε* τ0ς Jλας τ:ν $ππων.
LEπραξαν τατα δι’ E'ρυµ χου, νδρ%ς Θηαων δυνατωτ του.
HAµφτερα δ’ @ν α'τοRς τ0 πεθοντα, κρδος κα" δος.
HEµθυον, $καν8 πρφασις ε=ς τ% Wµαρτ νειν.
\Hµε&ς οcτω διακεµεθα, )τZ µZν* γελ:ντες, )τZ δZ* δακροντες.
HEλευθραις τα&ς ψυχα&ς !πολιτεοντο.
HAκοντσας κατα λλει τ8ν Gλαφον, καλν τι χρ;µα* κα" µγα.
Evς ο=ων%ς Aριστος, µνεσθαι περ" π τρης.
\O τ χιστος τ:ν λγων, τθνηκεν θε&ον HIοκ στης κ ρα*.
O?τοι, lς ε`δν µε ε=σιντα, eσπ ζοντο Aλλος Aλλοθεν*.
HEν _πασιν !ξητασµνος* φανεται, λγω συγγενσι, δηµταις.
(Hδε 9 9µρα πολλ:ν κακ:ν Aρξει.
A$ ο=και α$ µZν πολλα" !πεπτκεσαν, hλγαι δZ περι;σαν*.
Tοτ !στι τ% δεινν, #ταν τις εz ποι:ν π σχEη κακ:ς.
HEκενους πασω τοιατην Gχοντας τ8ν γνµην.
HEπορεθη δι0 φιλας τ;ς Θρ κης.
Nν δZ κα" τδε λγεται ξυµ;ναι, cδωρ πολR κα" ροντ0ς γενοµνας
σσαι τ8ν φλγα.
T% δZ Gσχατον π ντων, #τι θρυον παρχει.
\H καταδκη @ν κατ0 τ%ν )πλτην }καστον δο µνα&.
Tοτο σκεπτον, #πως !λ χιστα τραµατα λ ωµεν.
O$ HAθηνα&οι µφοτρωθεν, Gκ τε γ;ς κα" !κ θαλ σσης eµνοντο.
O$ λκοι !πιπεσντες το&ς προ τοις !ρµοις διρπαζον τατα.
\O πλεµος ο?τος συµφρει µφοτροις, κα" το&ς 9συχαν Aγειν* κα" το&ς
πολεµε&ν !πιθυµοσι.
\H Aγαν !λευθερα ε=ς Aγαν δουλεαν µετα λλει.
Tοτο YµFς δε& µαθε&ν, #τι τ% συνχον* τ8ν δηµοκραταν #ρκος !στν.
O$ HAθηνα&οι !ναυµ χησαν διεσπαρµναις τα&ς ναυσ.
Tοτο οzν σκεψµεθα, πτερον Vδιον* ζ:σιν ο$ Aρχοντες a ο$ ρχµενοι.
Tοτο θεωρε&τε, ε= τληθ; λγω.
∆ο !στ" τ0 παιδεοντα τοRς νους, V τε τ:ν δικοντων τιµωρα κα" 9
δωρε0 διδοµνη το&ς νδρ σι το&ς γαθο&ς .
(Eνεκα τοτου κολ ζουσι, rνα τοRς κοσµοντας σωφρονεστρους ποι:σι.
\Ωρµσαντο* ε=ς Σοτα, λιµνα τ;ς HHπερου.
O'κ !π" τοτ+ω κ θηται ) δικαστς, !π" τ+: καταχαρζεσθαι* τ0 δκαια.
O?τοι, P Kλαρχε, Aλλος Aλλα λγει.
Tοτου }νεκα τοσατα !π θοµεν, #τι πολλE; ουλEα* !χρησ µεθα.

———————
8.1 64. παρταξε 68. λλοτε- λλοτε 70. πρ γµα, συµ ν 72. (θεϊκ) κεφ λι (= θεϊκ Iοκ στη) 73. λλος απ το να µρος και λλος απ το λλο 74. τι χει εξεταστε, δοκιµαστε 76. απµειναν, διασθηκαν 86. να µνουν συχοι 88. αυτ που συγκρατε,
διαφυλ σσει 90. πιο ευχ ριστα 94. αγκυρολησαν 95. για να κ νει χ ρη στον να
απ τους δο διαδκους 97. (ενεργσαµε) µε πολλ απερισκεψα
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98. Tατην µZν οzν τ8ν 9µραν οcτως !πορεθησαν, τ0 µντοι* µαχµενοι,
τ0 δZ* κα" ναπαυµενοι.
99. O$ δZ, οvον* oχλος φιλε& ποιε&ν, #σ+ω µFλλον ) Kλων Yπφευγε* τ%ν
πλον, τσ+ω !κεν+ω !πεων πλε&ν.
100. O' Eαδως Aλλον τοιοτον εYρσετε τεχν:ς* προσκεµενον τE; πλει.
101. \H πλις ο$ Tαρσο.
102. T% A=γ λεων oρος.
2 ) Nα συµπληρσεις τις προτσεις µε τον κατλληλο τπο και να χαρακτηρ σεις τον οµοιπτωτο προσδιορισµ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(Hκεις φρων ……… τ%ν µισθν (πλ!ρης).
A$ δηµοκρατοµεναι πλεις το&ς νµοις ……… διοικονται (U κεµενος).
Kατεκεµην* τ8ν νκτα ……… (Vλος).
~Aγις κα" Kλεοµνης ……… (U ασιλε/ς).
O$ στρατι:ται ε`χον τ0ς σπδας ………('κκεκαλυµµνος).
\H HAρετ8 ……… τ8ν !σθ;τα Gφερε (Wπλο(ς).
∆ι0 ………τ;ς πλεως ε& ) ποταµς (µσος).
ΠFς !λεθερος Sν" δολς !στι, ……… (U ν)µος).
Tοτου τιµ:µαι* !µαυτ+:, !ν πρυτανε+ω ………(9 στησις).
HAποστλλει Xειρσοφον, ………(U Λκων).
Περ" χρηµ των λαλε&ς, ………(αιον πρZγµα).
………κρδη 9δον0ς Gχει ………, cστερον δZ λπας ……… (U πονηρ)ς,
µικρ)ς, µακρ)ς).
13. T8ν λθειαν ο'κ Gστιν =δε&ν ……… κα" ……… τE; διανοα (σθεν!ς, δ/νατος).

9. ONOMATIKOI ΠPOΣ∆IOPIΣMOI ETEPOΠTΩTOI
α) H ΓENIKH ΩΣ ETEPOΠTΩTOΣ ΠPOΣ∆IOPIΣMOΣ ΣE ONOMATIKA ΣYNOΛA
1 ) Nα ρεθον οι ετερπτωτοι προσδιορισµο σε γενικ, να δηλωθε το
ε δος των γενικν αυτν και τι προσδιορ ζει η καθεµι.
1.
2.
3.
4.
5.

HEνταθα @ν $ερ%ν ∆ιονσου.
Nµος Σλωνος.
Φνου Yπδικος @ν.
A'τ:ν µZν τεθνFσιν hκτ, τ:ν δZ πολεµων παµπληθε&ς.
O'κ !µ%ς κα" Πολυκλους Jδις* !στιν ) γDν µνον, λλ0 κα" τ;ς πλεως κοινς.

———————
8.1 98. λλοτε - και λλοτε 99. πρ γµα το οποο - προσπαθοσε ν’ αποφγει 100. πρ γµατι
8.2 3. µουν ξαπλωµνος 9. αυτ την ποιν θεωρ ξια για τον εαυτ µου
9.α)1 5. προσωπικ (η δκη)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Nσος ∆ις.
Kηλ"ς αrµατος.
Kκτηµαι γρ%ν ταλ ντου Aξιον.
LEφεσος πχει Σ ρδεων τρι:ν 9µερ:ν )δν.
T:ν µZν δυστυχοντων ο'δες !στι φλος, τ:ν δZ ε'τυχοντων π ντες
ε=σ" συγγενε&ς.
Σωρ%ς ξλων κα" λθων.
HAπετετλεστο* τε&χος hκτD σταδων.
O$ πλε&στοι τ:ν \Eλλνων Aδειπνοι @σαν.
Kρε&ττον φλων γλην κεκτ;σθαι a ο:ν.
E=ς πFν µοχθηρας προελλυθεν.
∆κα µν:ν χωρον.
HEνδες ε=µι χρηµ των.
T+: 9µσει το δρατος !µ χετο.
E'οας _λωσις.
E=ς τοτο θρ σους κα" ναιδεας φ&κται.
O'δZν κτ;µα σεµντερον ρετ;ς !στιν.
A$ µZν ζαι τ;ς παιδεας πικρα, ο$ δZ καρπο" 9δε&ς.
∆ε& λγον δοναι κα" δκην τ:ν πεπραγµνων.
Πλο&α στου.
∆υστυχ8ς 9 \Eλλ0ς τοιοτων νδρ:ν hρφαν8 γενοµνη.
HEπαξα προτρα Kρου φκετο.
HAνδρ%ς χαρακτ8ρ !κ λγου γνωρζεται.
Mδεια γυν8 ασιλως @λθε.
HEχθροRς Wπ ντων τ:ν !λευθερας !πιθυµοντων.
\O στρατ%ς φκετο τ;ς HAττικ;ς ε=ς O=νην.
Kατ0 τ8ν Λακωνικ8ν Aλλαι θαλ σσης ε=σ"ν ε=σολα.
Kα" τ:ν Aλλων Gργων ο$ διδ σκαλοι τοRς µαθητ0ς µιµητ0ς Sαυτ:ν ποδεικνουσιν.
Tατα ε`χον HAθηνα&οι Πελοποννησων.
LAξια θαν του ε=σ"ν ε=ργασµνοι.
O'δZν ττον 9µ:ν γνσεσθε τ0 δκαια.
T:ν µZν τερπν:ν ο'δεν%ς Aγευστος* Gσει, τ:ν δZ χαλεπ:ν Aπειρος διαισει.
∆ιηγσοµαι Yµ&ν τοRς Aθλους το Θησως.
HAγρατς !στι φονεRς !κενων.
Mνων @ν φλος κα" ξνος HAριαου.
T% φυλ ξαι τ0 γαθ0 χαλεπτερον το κτσασθα !στιν.
LEνοχς !στι δειλας.
Στρατεα µεγστη τ:ν πρ% α'τ;ς.
Mεγ λων δικηµ των hργ.
\H χρα 9µ:ν θηρων γρων Aγονος κα" καθαρ0 !φ νη.
ΣR τοτο κ λλιστα νθρπων !πστασαι.

———————
9.α)1 12. εχε ολοκληρωθε 36. δε θα µενεις χωρς να δοκιµ σεις
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
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T% δος τ:ν 9µετρων µγα @ν.
T% κοιν%ν τ:ν Θετταλ:ν.
T0 δειν0 το πολµου.
∆ξα χρηµ των ο'κ iνητ*.
Tατα Gπραττον µσει τ:ν Θηαων.
Πολλαπλασους Yµ:ν α'τ:ν !νικFτε σRν το&ς θεο&ς.
\H πλις πχει πλον δο 9µερ:ν.
~Hν πυραµ"ς τ% µZν εzρος* Sν%ς πλθρου, τ% δZ cψος δο πλθρων.
\H Πλοπος Πελοποννσου κατ ληψις.
\H τχη π ντων κυρα !στν.
T8ν τ:ν γονων !πιµλειαν το&ς τκνοις προσταττε.
Γνοιτ µοι κατ0 τ% ;µ * σου.
HAνδρ%ς χαρακτ8ρ !κ λγου γνωρζεται.
HAρχ8 φιλας µZν Gπαινος, Gχθρας δZ ψγος.
Πειθαρχα !στ" τ;ς ε'πραξας* µτηρ.
Στργει γ0ρ ο'δε"ς Aγγελον κακ:ν !π:ν.
O'δZν φ ρµακον το&ς =ατρο&ς το θαν του ηcρηται.
Nµιζε µηδZν ε`ναι τ:ν νθρωπνων αιον.
∆δοικα µ8 χερους τ:ν προγνων γενµεθα.
A'τ%ς αYτο κλαξ }καστος τυγχ νει nν πρ:τος κα" µγιστος.
\O γραµµ των Aπειρος ο' λπει λπων*.
TοRς γνησους τ:ν φλων α$ συµφορα" δοκιµ ζουσι.
Πολιτεα τροφ νθρπων !στ.
\O δZ Λυκοργος κα" τοτων τναντα Gγνω.
LIστε π ντες τ% HI σονος oνοµα.
T;ς !πιµελεας δολα π ντα γγνεται.
Συµµαχα τοτων ντρροπος*.
HEτελετα Gρηµος φλων.
Mετρα Aσκησις το σµατος ποιητικ8 τ;ς Yγει ς !στι.
\O πα&ς π ντων θηρων !στ" δυσµεταχειρισττατον*.
Θουκυδδης ξυνγραψε τ%ν πλεµον τ:ν Πελοποννησων κα" HAθηναων.
HAσκοντες γον κκε&νοι διετλεσαν* _περ Gργα ρετ;ς νοµζεται.
T0 Wµαρτµατ σου πειρ:* µ8 λγοις καλπτειν, λλ0 θεραπεειν !λγχοις.
HAπγγειλαν τ8ν !νθ δε Aφιξιν τ:ν αρ ρων.
\HγεµDν κα" κριος Wπ ντων Φλιππος E9ρθη.
Φλους κτ:* µ8 π ντας τοRς ουλοµνους, λλ0 τοRς τ;ς σ;ς φσεως
ξους oντας.
KγD πρσθεν δ"ς dδη @λθον περ" πολµου καταλσεως.
T0ς µεταολ0ς τ;ς τχης γενναως !πστασο φρειν*.

———————
9.α)1 49. δεν µπορε να αγοραστε 53. ως προς το πλ τος 57. σµφωνα µε το λγο σου
60. της ευτυχας 66. µολοντι λπει, µολοντι χει µ τια 72. ισρροπη, ισοδναµη
75. το πιο δυσκολοµεταχεριστο 77. (καµναν) συνεχς 78. να προσπαθες 81. να
αποχτ ς 83. να υποµνεις
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84. Kα" τοτο µZν ε=ρσθω µγα τεκµριον πειθαρχας.
85. T:ν !χντων π ντες Aνθρωποι φλοι ε=σ.
86. O' δκαια ποιε&τε ο'δ’ Aξια οmτ’ Yµ:ν οmτε πατρων ν !στε !ς γ;ν τ8ν
Πλαται:ν στρατεοντες.
87. Kρος @ν πρEFος κα" συγγνµων* τ:ν νθρωπνων Wµαρτηµ των.
88. (A εJληφε τ;ς πλεως ποδσει.
89. HOργ8ν Sταρου κα" φλου πειρ: φρειν*.
90. A=δος ) δειλ%ς !λεθερς !στιν.
91. EYρσετε τ8ν παρανοµαν Gργα µανας διαπραττοµνην.
92. (Eτερον* τ% 9δR το γαθο.
93. Kα" το&ς θηροις πθος τις !γγγνεται τ:ν συντρφων.
94. HEοθει HAρσταρχος κα" τ:ν $ππων νεανσκοι.
β) H ΓENIKH ΩΣ EΠIPPHMATIKOΣ ΠPOΣ∆IOPIΣMOΣ
1 ) Nα χαρακτηρισθον συντακτικ οι υπογραµµισµνες γενικς και να
επισηµανθε η λξη την οπο α προσδιορ ζουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tοτον !ν hργE; Gχετε τν µεγλων δικηµτων.
Tατα !γνετο 4µρας.
HEδωξαν lς τχους* }καστος ε`χε.
Xρ8 δZ το( ρους µεταδιδναι το&ς φλοις.
Mισθο( !ργ ζονται.
∆ιογνει }ν $µ τιον !ξρκει θρους τε κα" χειµνος.
Tοτου }νεκα θαντου Yπ% σο δικεται.
O$ (Eλληνες οcτως ε`χον Uµονοας πρ%ς λλλους.
Zηλ: σε το( πλο/του.
Θεµιστοκλα µεγστων δωρεν eξωσαν*.
Ξνδεσµος δ’ α'το&ς @ν τ0 ξλα το( µ Yψηλ%ν γιγνµενον σθενZς ε<ναι
τ% ο=κοδµηµα.
Συλλαµ νοντες Yπ;γον* θαντου.
#Aσεεας φεγω* Yπ% Mελτου.
Φεγε τοτους, ο διαολν* τ0 Pτ σου !µπιµπλFσιν*.
\H Kρκυρα καλ:ς παρπλου* κε&ται.
HHλλ ξαντο πολλ0ς εδαιµονας πολλ8ν κακοδαιµοναν.
Ξενοφ:ν τν καλλστων Sαυτ%ν eξωσε.
Kα" ) µZν Πολτροπος µαχµενος ατο( ποθνEσκει.
M µοι φθονσEης το( µαθ!µατος.
T0 δZ πολλο( Aξια oντα ^λγου πιπρ σκεται*.
HΩνοµεθα* µικρ0 µτρα πολλο( ργυρου.
O?τος το( λοιπο( µαθσεται µ8 το&ς σθενεστροις !πιουλεειν.

———————
9.α)1 87. επιεικς 89. (να προσπαθες) να υποµνεις, να ανχεσαι 92. (εναι) διαφορετικ
9.β)1 3. σο πιο γργορα 10. κριναν ξιο 12. Tον κατηγοροσαν για γκληµα που τιµωρεται µε θ νατο 13. κατηγοροµαι 14. µε συκοφαντες - γεµζουν 15. (ρσκεται σε
καλ σηµεο) ως προς το να την παραπλει κ ποιος 20. πωλονται (σε µικρ τιµ)
21. αγορ ζουµε
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23. Mνως τ% λEηστικ%ν* καθEρει* !κ τ;ς θαλ σσης, το( τ0ς προσδους µFλλον ;ναι α'τ+:.
24. O$ δZ σφFς α'τοRς ναξους τ;ς Yπαρχοσης εδαιµονας κατστησαν.
25. HE ν τις Wλ+:* κλοπ0ς, θαν τ+ω κολ ζεται.
26. HEγD µZν α'τοRς µακαρζω το( θαντου κα" ζηλ:.
27. _Hµρας κα" νυκτ%ς @γεν !π" τοRς πολεµους.
28. LEφασαν πρασθαι* τ8ν χραν τρικοντα ταλντων.
29. ∆ικω µZν κατηγορας, φεγω δZ φ)νου.
30. HEγD δκην δ:* σν κακν;
γ) H ΓENIKH AΠO EΠIPPHMATA - EΠIΦΩNHMATA
1 ) Nα ρεθον οι γενικς που προσδιορ ζουν επ ρρηµα  επιφνηµα και
να χαρακτηριστον συντακτικς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HEνταθα* τ;ς HHπερου.
Πθεν γ;ς @λθες;
HAξως λγου !µ χοντο.
HEστρατοπεδεσαντο Gξω τ;ς πλεως.
Φε τ;ς ναιδεας.
Kα" ) µZν Kαλλας παρταξε τοRς )πλτας ο' πρρω* τ;ς πλεως.
∆ιελθντες το τεχους E προσπιπτε τ% χ:µα …
Tρ"ς τ;ς 9µρας.
M θε πολR µFλλον τ:ν Aλλων σαυτ%ν α=δε&σθαι*.
Ποιε& δZ τοτο πολλ κις το µηνς.
Λ θρEα τ:ν στρατιωτ:ν.
Πλησον @ν το δεσµωτηρου.
~Ω τλ;µον*, ο'κ ο`σθ’ οv* κακο !λλυθας.
Π:ς Gχει Yγειας ) πατρ;

10. AΣKHΣEIΣ ΓIA TH ΓENIKH
1 ) Nα συµπληρωθον οι φρσεις µε τη γενικ των λξεων που ρ σκονται σε παρνθεση και να δηλωθε το ε δος της καθεµις:
1.
2.
3.
4.

Kρνη ……… !στιν !π’ α'τE; τE; θαλ ττEη (9δR cδωρ).
TE; στρατιEF πδωκε Kρος µισθ%ν ……… (τσσαρες µ;νες).
HEσπεµπον Sκ στ+ω δο κοτλας* ……… (ο`νος).
……… µλειαι τ+: γαθ+: ο' προσκουσι (Γονε&ς).

———————
9.β)1 23. την πειρατεα - εξ λειφε 24. θεωρ 25. κηρυχθε νοχος 28. τι αγρασαν
30. εγ να τιµωρηθ
9.γ)1 1. σ’ αυτ το µρος 6. χι µακρι 9. να σεσαι 13. δυστυχισµνε - σε ποιο αθµ,
σηµεο.
10.1 3. µικρ αγγεα
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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HEνταθα ουσι µεγ λοι ποταµο" ……… (πρ).
Zηλ: σε ………. , ……… δZ ……… στυγ:* () νος - 9 δειλα).
HΩνοµεθα µικρ0 µτρα ……… (πολR ργριον).
Kατ νη πχει τ:ν Συρακουσ:ν )δ%ν ……… (πολλα" 9µραι).
Θαυµασα @ν 9 ε'ψυχα κα" 9 ρετ8 ……… () νρ).
Mακαρζω σε ……… () πλοτος).
\O HOδυσσεRς τ+: Πολυφµ+ω κπελλον ……… προσφρει (ο`νος).
ΠFς ) !π" γ;ς χρυσ%ς ……… ο'κ ντ ξιος (ρετ).
O$ Πρσαι Aπειροι ……… νας @σαν (τ% κυερνFν).
……… ο'δε"ς !κοιµθη (HEκενη 9 νξ).
O$ νµοι ……… αJτιο ε=σι τ+: +ω τ+: τ:ν νθρπων (µγιστα γαθ ).
E=ς τοτο ……… φ&κται (9 9λικα).
Πµπετε ……… τ%ν Vµισυν () σ&τος).
O'δε"ς Gνοχς !στι ……… (δειλα).
……… ο'δZν κτ;µα σεµντερον ο'δZ εαιτερν !στι (\H ρετ).
\O Kρος ρυσσεν* Gνθεν* κα" Gνθεν ……… τ φρον Yπερµεγθη (τ% τε&χος).

2 ) Στις παρακτω φρσεις να προσδιοριστε η σηµασ α της γενικς και
να µετατραπον τα ρηµατικ ουσιαστικ σε αντ στοιχα ρµατα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

\H εmνοια τ:ν θε:ν Æ E'νοοσιν ο$ θεο.
\H _λωσις τ;ς πλεως Æ
O$ !πιµελητα" rππων Æ
\O µχθος τ:ν στρατιωτ:ν Æ
HEπιστ ται Gργων Æ
Φλακες κτηµ των Æ
LEνδεια* στου Æ
Mνµη τ:ν ε'εργεσι:ν Æ
\H κ θοδος τ:ν Mυρων Æ
\H τ:ν Mηλων πστασις* τ:ν HAθηναων Æ
\O 9γεµDν τ:ν Περσ:ν Æ
Kριος π ντων Æ

3 ) Nα συνδεθον οι λξεις της α' στλης µε τους συντακτικος ρους
της β' στλης σµφωνα µε τους καννες του συντακτικο (π.χ. +χθρο/
<πντων):
1. HEχθρο"
2. Πανταχο
3. \Oδ%ς

(τ;ς γ;ς: γεν. διαιρετικ)
(τ;ς 9µρας: γεν. διαιρετικ)
(τεττ ρων µην:ν: γεν. της ιδιτητας)

———————
10.1 6. µισ 20. σκαε - απ το να και απ το λλο µρος
10.2 7. λλειψη 10. η αποστασα
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nοµσµατα
Πολλ κις
HAγλη
Mισθ%ς
T0 Gπη
Tµιοι
\Eξκοντα
T% εzρος
∆κη
Φειδωλ%ς
\H τρψις
Λθη

(Wπ ντων: γεν. κτητικ)
(τρι:ν 9µερ:ν: γεν. ιδιτητας)
(τ:ν στρατιωτ:ν: γεν. διαιρετικ)
(χρυσο: γεν. της λης)
(µηδενς: γεν. της αξας)
(το ποταµο: γεν. κτητικ)
(ο:ν: γεν. του περιεχοµνου)
(το \Oµρου: γεν. του δηµιουργο)
(χρηµ των: γεν. αντικειµενικ)
(9δον;ς: γεν. υποκειµενικ)
(τ:ν κακ:ν: γεν. αντικειµενικ)
(σεεας: γεν. της αιτας)

4 ) Nα συνδεθον τα περιεχµενα της α' στλης µε τους συντακτικος
ρους της β' στλης (µε ση την επικρατστερη σνταξη):
1. Tα ουσιαστικοποιηµνα επθετα: συγγεν!ς, φ- γεν. της αιτας
λος, 'χθρ)ς … συντ σσονται µε …
2. Tα επθετα  επιρρµατα συγκριτικο/ αθµο/
γεν. της αναφορ ς
συντ σσονται µε …
3. Λξεις που φανερνουν αριθµ)  ποσ) συντ σγεν. διαιρετικ
σονται µε …
4. Tα επθετα: ?ξιος, ντξιος, τµιος, aνιος, συγεν. της αιτας
ντ σσονται µε …
5. Συνοδεεται συνθως απ αριθµητικ και φανεγεν. της αιτας
ρνει µγεθος, ηλικα, χρ)νο, αξα η …
6. Tα επθετα: αJτιος, νατιος, 6πατιος, =νοχος,
γεν. αντικειµενικ
θος, 6π)δικος … συντ σσονται µε …
7. Tα επθετα που σηµανουν: µ ν ! µ η  λ ! θ η ,
γεν. αντικειµενικ
επιµλεια  αµλεια, εξουσα, φειδ, στρηση …
συντ σσονται µε …
8. Tα ψυχικο/ πθους και δικαστικ ρ!µατα συ- γεν. του περιεχµενου
ντ σσονται συνθως µε …
9. Aπ τα τοπικ, χρονικ και ποσοτικ επιρρµατα
γεν. κτητικ
εξαρτ ται συνθως …
10. Aπ τα τροπικ , επιρρµατα που συνοδεουν τα
γεν. συγκριτικ
ρµατα =χω, &κω, κε7µαι, καθσταµαι, εξαρτ ται,
συνθως …
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11. Aπ προθετικ επιρρµατα εξαρτ ται …

γεν. της αξας

12. Aπ επιφνηµα εξαρτ ται …

γεν. αντικειµενικ 
αναφορ ς

13. Aπ λξεις περιεκτικς εξαρτ ται …

γεν. της ιδιτητας

14. Aπ ρηµατικ ουσιαστικ που δηλνουν το πρσωπο που ενεργε και λγουν σε: -ε/ς, -της, -τηρ, γεν. διαιρετικ
-τωρ, -µν, -ος … εξαρτ ται συνθως …

11. H ∆OTIKH
α. ΩΣ ETEPOΠTΩTOΣ ΠPOΣ∆IOPIΣMOΣ ΣE ONOMATIKA ΣYNOΛA
. ΩΣ EΠIPPHMATIKOΣ ΠPOΣ∆IOPIΣMOΣ
γ. AΠO EΠIPPHMATA

1 ) Nα ρεθε το ε δος των δοτικν στις προτσεις που ακολουθον και
να δηλωθε τι προσδιορ ζουν αυτς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

O$ πονηρο" Gµοιγε δοκοσιν λλ!λοις !χθρο" µFλλον a φλοι πεφυκναι*.
~Hν το7ς ν)µοις ε'πειθστατος*.
T+:δε τ νδρc σµµετρς* !στι.
HEν δZ τE; YστεραEα µετγνωσαν* Kερκυραοις ξυµµαχαν µ8 ποισασθαι.
Θ σιοι τρτω =τει πολιορκοµενοι lµολγησαν* HAθηναοις.
Πολλ κρε&ττν !στιν !µφαν8ς φλος a χρυσ%ς φανς.
LEρως Gµφυτος το7ς νθρποις.
HEχρουν δρ)µω* !π" τ% πρ:τον φυλακτριον τ;ς νσου.
Kολ ζω α'τ%ν πFσι κακο7ς.
HEγD οmτε ποσν ε=µι ταχς, οmτε χερσcν =σχυρς.
Λ)γω φρ σω σοι π ντα.
T50 πρτ5η 4µρ5α φκοντο ε=ς τ%ν ποταµν.
∆ε& τ0 µλλοντα το7ς γεγενηµνοις τεκµαρεσθαι.
\Pοισ κης παει* HAλεξ νδρου τ8ν κεφαλ8ν τ50 κοπδι.
LIωµεν dµ5η* κα" θυµ* !π" τοRς πολεµους.
ΦαµZν Mαραθνι* µνοι προκινδυνεσαι τ+: αρ ρ+ω.
Πολλο" α'το&ς το7ς eπποις κατεκρηµνσθησαν.
Tοσδε δ’ σσον* a π ρος* πποιθ σοι.
Mδας Vδετο τ50 δυνµει.
T µfν τρ)πω γγνου φιλοπροσγορος*, τ δf λ)γω ε'προσγορος*.

———————
11.1 1. εναι απ τη φση τους 2. π ρα πολ υπ κουος 3. χει την δια ηλικα 4. µεταλαν γνµη και αποφ σισαν 8. (προχωροσαν) τρχοντας 14. χτυπ (απ κοντ ) 15. µε
(σωµατικ) δναµη - µε θ ρρος 16. στο Mαραθνα 18. λιγτερο - πρωττερα 20.
αυτς που αγαπ να χαιρετ σους τον συναντον, - οµιλητικς, "φιλφρων"
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21. HAλκιι δης δυνµει ο'δZν τ:ν Aλλων διφερε, πονηρ5α δZ τ:ν πολιτ:ν
πρ:τος @ν.
22. LEστι δZ π σEη γ50 τ% λτιστον !ναντον τ50 δηµοκρατ5α.
23. HEπορεοντο κατ0 γ;ν πρ%ς τ8ν Ποτδαιαν, τρισχιλοις µZν Uπλταις
Sαυτ:ν, gππε(σι δZ Sξακοσοις.
24. B5α ο'δZν !λαµ νοµεν.
25. Φανερς !γνετο ) να%ς τατEη τ50 νυκτc καιµενος.
26. O$ σµµαχοι dχθοντο* τ πολµω.
27. T% cδωρ !πνετο )µο* τ πηλ.
28. Kρατσαντες µχ5η.
29. Tοσοτον πλ!θει περι;ν* ασιλες.
30. ∆ιακπτοντες τα7ς ξναις τ%ν µοχλ%ν ναπεταννασι* τ0ς πλας.
31. LHρξαντο δρ)µω θε&ν*.
32. Ξρξης Vσθη* τ50 'πιστολ50.
33. HEψηφσαντο οηθε&ν ναυσcν Sκατ%ν κα" δκα.
34. Πολλ µεζων !γγνετο 9 ο, Vσω πλεους !γγνοντο.
35. Tοτο !ποησαν Λακεδαιµνιοι τοι+:δε λογισµ.
36. ∆;λοι @σαν ο$ πρσεις χαλεπανοντες το7ς ε;ρηµνοις.
37. O$ πολµιοι !κυλνδουν* λθους τεκµαρεσθαι δ’ !ξ;ν τ ψ)φω*.
38. HAκοντζει τις Kρον παλτ* Yπ% τ%ν hφθαλµν.
39. Λσανδρος τ50 'πιο/σ5η νυκτc !σµηνεν ε=ς τ0ς νας !µανειν.
40. BασιλεRς !ξεπλ γη* τ50 'φ)δω.
41. Tισσαφρνης !νµιζεν $καν%ς ε`ναι καταπατ;σαι τ eππω τοRς (Eλληνας.
42. Tο7ς ^φθαλµο7ς )ρ:µεν.
43. O'κ θυµητον* το7ς πργµασιν.
44. O$ Kαρδοχοι λθοις κα" τοξε/µασι καττρωσ ν* τινας.
45. Ξανθ+: 'λαω σ:µα σ%ν κατασσω.
46. T0 µZν σµατα το7ς π)νοις, 9 δZ ψυχ8 το7ς λ)γοις αmξεται.
47. Συµπροπεµπον* πολλο" α'τ%ν τιµ:ντες κα" 9δ%µενοι το&ς πεπραγµνοις.
48. #Oλγω cστερον φκοντο.
49. ~Hλθον ο$ Πρσαι παµπληθε7 στ)λω lς φανιοντες τ0ς HAθνας.
50. Kαλλξενος µισοµενος Yπ% π ντων λιµ πθανεν.
51. Xρα #µορος* τ50 Λακεδαµονι.
52. A=δDς κα" φος Gµφυτα το7ς νθρποις ε=σν.
53. Tραννος _πας !χθρ%ς 'λευθερ5α κα" ν)µοις !ναντος.
54. HEντεθεν Kρος !ξελανει συντεταγµν+ω τ στρατε/µατι.
55. \O το7ς ν)µοις ε'πειθ8ς χρηστς !στι πολτης.
———————
11.1 26. στενοχωρονταν 27. µαζ µε … 29. υπερεχε 30. ανογουν 31. να τρχουν (γργορα) 32. ευχαριστθηκε (Vδοµαι) 37. κυλοσαν - απ το θρυο, τον χο 38. µε (ελαφρ) ακντιο 40. τρµαξε 43. δεν πρπει να χ νουµε το θ ρρος µας 44. τραυµ τισαν
σοαρ , θαν σιµα 47. συνδευαν µαζ 51. γειτονικ
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75.
76.
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79.
80.
81.
82.

Aσκσεις Συντακτικο της Aρχα ας Eλληνικς Γλσσας

\Oµοαν τα7ς δο/λαις Gχε τ8ν !σθ;τα.
O$ ε=δτες SαυτοRς τ0 iφλιµα iαυτο7ς Jσασι.
#Aλλ!λοις σµφωνα* δε& τ%ν νµον διατ ττειν.
Kρος πκτεινε τ50 Sαυτο χειρc HAρταγρσην.
Omτε µεγθει πλεων Jσχυον* οmτε τ50 ?λλ5η παρασκευ50.
Tοσο/τω Vδιον ζ:, Vσω πλεω κκτηµαι.
Συγγενε&ς !στε το7ς αρροις.
∆κα =τεσι πρ% τ;ς !ν Σαλαµ&νι ναυµαχας.
(Ωσπερ τις γ λλεται* !π" θεοσεεEα κα" ληθεEα, οcτω Mνων eγ λλετο
τ !ξαπατFν δ/νασθαι.
Tατα κα" iκστω χρσιµα κα" YπZρ το κοινο iφλιµα γγνεται.
O'δZν γνµ5η λλ0 τ/χ5η π ντα πρ ττεις.
Xρ8 κοσαι, κAν E@ ^λγω µακρτερα.
Πρ:τον τ%ν στρατηγ%ν δε& ε'πειθστατον το7ς ν)µοις ε`ναι.
O' τοσο/τω +οντο σφ:ν τ% ναυτικ%ν λεπεσθαι*.
Γµναζε σεαυτ%ν π)νοις Sκουσοις.
Tο7ς µZν π)νοις τ% σ:µα !γµναζε, τ50 δZ ψυχ50 τοRς κινδνους Yπµενε.
A$ δZ φιλτιµοι τ:ν φσεων κα" τ 'πανω παροξνονται*.
O$ HAθηνα&οι πολλοRς Aνδρας ο'δZν eδικηκτας φυγ50 !ζηµικασιν*.
∆ιατ5η* δZ τν τε ψυχ8ν !παδευσε κα" τ% σ:µα.
Πειρ:* τ µZν σµατι ε`ναι φιλπονος, τ50 δZ ψυχ50 φιλσοφος.
Xαλεπ%ν* !ξευρε&ν Jσους τοRς λγους τ µεγθει τ:ν Gργων.
HEγγνετο λ)γω µZν δηµοκρατα, =ργω δZ Yπ% το πρτου νδρ%ς ρχ.
jEργοις φλος γγνου κα" µ8 µνον λ)γοις.
Tοιδε τρ)πω 9µ&ν !πθεντο*.
\Yστρησε* τ;ς µ χης 4µραις πντε.
O'κ Gστι το7ς µ ε;δ)σι ξµµαχος τχη.
HEναντως Gχει* τ σφρονι ) κλαστος.

2 ) Nα συµπληρωθον οι φρσεις µε τη δοτικ των λξεων που ρ σκονται σε παρενθσεις και να δηλωθε το ε δος της καθεµις:
1.
2.
3.
4.
5.

O'δε"ς θε%ς δσνους* ……… (Aνθρωποι).
\O γαθ%ς ……… φλος () γαθς).
Λσανδρος κακονοστατος* @ν ……… (9 πλις).
……… πενα ε" σντροφος (\H \Eλλ0ς).
……… Gλιπον τ8ν τ ξιν. (∆ειλα).

———————
11.1 58. αρµονικ 60. υπερεχαν 64. χαρεται, καυχιται 69. υπολεπεται, εναι χειρτερο
72. παρακινονται 73. χουν τιµωρσει 74. µε (συγκεκριµνο) τρπο ζως 75. να
προσπαθες 76. εναι δσκολο 79. επιτθηκαν 80. ρθε πντε µρες στερα απ τη
µ χη 82. δι κειται εχθρικ
11.2 1. εχθρικς 3. εχε π ρα πολ κακς διαθσεις

