
    

ΔΔΔΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    

    

Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές προτάσεις 

και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά συμπληρώνοντας τον πίνακα. 

 

Ειδικές ΠροτάσειςΕιδικές ΠροτάσειςΕιδικές ΠροτάσειςΕιδικές Προτάσεις    ΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεται    ΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεται    Συντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλος    

1. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν.    

2. Οὐ γάρ ἠγγέλθη αὐτοῖ ς ὅτι οfl 

πολέμιοι τεθνηκότες εἶ εν. 

   

3. Δείξομεν τοῖ ς βαρβάροις ὅτι 

δυνάμεθα τούς ἐχθρούς τιμωρεῖ σθαι. 

   

4. Πάντες ἐπίστασθε ὅτι ὁ πόλεμος 

αἴτιος πολλῶν δεινῶν γεγένηται. 

   

5. Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής εἰμί.     

6. Τοῦτο λέγω, ὡς τό παράπαν οὐ 

νομίζεις θεούς. 

   

7. Ως μέν éληθ∞ λέγω μεμαρτύρηται.    

8. Ἐγώ δέ οὐκ ἀγνοῶ τοῦθ’, ὅτι ὑμεῖ ς 

ἐν ὀργῇ ποιεῖ σθε τούς ὑστάτους 

εἰπόντας περί τῶν πραγμάτων. 

   

9. Λέγουσι οἱ σοφισταί ὡς οὐδέν 

δέονται χρημάτων. 

   

10. Ἠγγέλθη αÈτοῖ ς ὡς ἑορτή τοῦ 

Ἀπόλλωνος εἴη. 

   

11. Δῆλον ἦν ὅτι ἐν Θερμοπύλαις οὐκ ἄν 

ἠττήθησαν ὑπό τῶν Περσῶν. 

   

12. Οἶ δα  μέν ὅτι πάντες εἰώθασι πλείω 

χάριν ἔχειν τοῖ ς ἐπαινοῦσι ἤ τοῖ ς 

συμβουλεύουσι. 

   

13. Οἱ Ἕ λληνες ᾔσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν 

τοῖ ς σκευοφόροις εἴη. 

   

14. Δῆλον γάρ ἐστί ὅτι νῦν οὐ περί 

δόξης πολεμοῦσιν. 

   

15. Γνώσεσθε δέ τοËτο, ὅτι οὐκ ἐν 

Ἑ λλάδι ἐστέ. 

   

16. Ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε, ὅτι 

οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον 

εἵλεσθε. 

   

17. Ἀκούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, 

ἐμὲ ὡς ἐγὼ ἄρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς 

μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. 

   

18. ÖΕπειτα δὲ διαγγέλλεται ὅτι αὐτοὶ 

μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἡγοῦνται. 

   

19. Εκεῖ  δ᾽ ἐπύθοντο ὅτι Μίνδαρος ἐν 

Κυζίκῳ εἴη. 

   

20. ÖΗκουον ὅτι ἡ Ἰλιὰς κάλλιον εἴη 

ποίημα τῷ Ὁ μήρῳ ἢ ἡ Ὀ δύσσεια. 

   

 

 

 

 

 



ΔΔΔΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    

    

Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές ενδοιαστικές 

προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά συμπληρώνοντας τον πίνακα. 

 

Ενδοιαστικές ΠροτάσειςΕνδοιαστικές ΠροτάσειςΕνδοιαστικές ΠροτάσειςΕνδοιαστικές Προτάσεις    ΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεται    ΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεται    Συντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλος    

1. Νῦν δὲ φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα 

ἡμαρτήκαμεν. 

   

2. Καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐφοβοῦντο μὴ 

ἀποστῶσιν. 

   

3. Εφοβοῦντο μή ποτε βασιλεὺς αὐτὸς 

ποιησάμενος στρατείαν κρατήσειεν. 

   

4. Φοβερὸν γὰρ ἐστὶ μὴ ἅμα τε 

στερηθῶσι τῆς ἀρχῆς καὶ ἀδύνατοι 

γένωνται τιμωρήσασθαι τοὺς 

ἀδικήσαντας 

   

5. ÜΩστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω 

ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων. 

   

6. Κίνδυνός ἐστιν μὴ μεταβάλωνται καὶ 

γένωνται μετὰ τῶν πολεμίων. 

   

7. Κλέαρχος οὐκ ἤθελε ἀποσπάσαι ἀπὸ 

τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας 

φοβούμενος μὴ κυκλωθείη. 

   

8. Ὁ ρᾶτε οὖν, ὦ ἄνδρες, μὴ οὐ 

προσήκει ἡμῖ ν οὕτω εὐπειθεῖ ς εἶ ναι.  

   

9. Φοβοῦνται μὴ Βοιωτοὶ δῃώσωσι 

(=καταστρέψουν)τὴν Ἀττικήν. 

   

10. Δέος ἐγένετο μὴ ξὺν ὅπλοις ἔλθωσιν 

οἱ Λακεδαιμόνιοι. 

   

11. Ἀλλὰ ὅρα μὴ σὲ πείσῃ Κρίτων ποιεῖ ν 

ταῦτα. 

   

12. Ἐφοβήθη τοῦτο, μὴ οὐκ ἔλθοι ἡ 

βοήθεια. 

   

13. Οἱ τύραννοι φοβοῦνται μὴ αἱ πόλεις 

ἐλεύθεραι γένωνται. 

   

14. Φόβος ἐστί μὴ ἀδικία τις ἡμῖ ν 

γένηται. 

   

15. Οὗτος ὁ κίνδυνος, μὴ ὑπὸ ἡδονῆς 

ἡττηθῶμεν. 

   

16. ÖΕδεισαν μή προδιδο›το ή πόλις.    

17. Κίνδυνός §στι μή Íπό τ«ν πολεμίων 
κυκλωθ«μεν. 

   

18. ÖΕγνωσαν ˜τι κενός ı φόβος ε‡η.    

19. Ὀκνῶ μή μάταιος ὑμῖ ν ἡ στρατειά 

γένηται. 

   

20. Ἐφοβήθησαν μή καί ἐπί σφᾶς ὁ 

στρατός χωρήσῃ. 

   

 



ΔΔΔΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΙΣΕΙΣΕΙΣ    

    

Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές πλάγιες 

ερωτηματικές προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά συμπληρώνοντας τον πίνακα. 

 

Πλάγιες ερωτηματικέςΠροτάσειςΠλάγιες ερωτηματικέςΠροτάσειςΠλάγιες ερωτηματικέςΠροτάσειςΠλάγιες ερωτηματικέςΠροτάσεις    ΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεται----

ολικήςολικήςολικήςολικής/μερικής μερικής μερικής μερικής 

άγνοιαςάγνοιαςάγνοιαςάγνοιας    

ΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεται    Συντακτικός Συντακτικός Συντακτικός Συντακτικός 

ρόλοςρόλοςρόλοςρόλος    

1. Η μήτηρ διηρώτα ΚËρον πότερον 

βούλοιτο μένειν ≥ éπιέναι. 

   

2. Λύσανδρος §ρωτò τί êξιος §στίν 

παθε›ν. 

   

3. Εfi δίκαια ποιήσω οÈκ ο‰δα.    

4. Σκέψασθε ˜σην πρόνοιαν περί 

σωφροσύνης §ποιήσατο ı Σόλων. 

   

5. Ξενοφ«ν ±ρώτα ΚËρον ε‡ τι 

παραγγέλλοι. 

   

6. Χρή τοίνυν σπουδάζειν ˜πως οfl νόμοι 

βέλτιστοι δόξουσιν ε‰ναι. 

   

7. Απορεῖ ται δὲ καὶ πότερον δεῖ  φιλεῖ ν 

ἑαυτὸν μάλιστα ἢ ἄλλον τινά. 

   

8. Ηπόρει ὅτι χρήσαιτο.    

9. ÖΕπεμπε Ξέρξης κατάσκοπον ἱππέα 

ἰδέσθαι ὁπόσοι εἰσὶ καὶ ὅ,τι ποιοῖ εν. 

   

10. Υμε›ς γάρ γιγνώσκετε ˜θεν ¥λιος 

éνίσχει καί ˜που δύεται. 

   

11. Οὐκ ἔχω ὅτι σοι ἀποκρίνωμαι.    

12. Εκεῖ  δὲ ἐλθόντες ἐβουλεύοντο ὅπως 

ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο.  

   

13. Ἀλλά  εἰπέ μοι τοËτο, πῶς ἐσώθης ἐκ 

τῆς μάχης. 

   

14. Εκεῖ νο μάλιστα φυλακτέον, ὅπως 

μηδὲν ἀνάνδρως φανησόμεθα 

διαπραττόμενοι. 

   

15. Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.    

16. Πολὺν μὲν χρόνον ἠπόρουν τί ποτε 

λέγει ὁ θεός. 

   

17. ÖΙθι δὴ (=εμπρός, λοιπόν) λέξον ἡμῖ ν 
τοῦτο πρῶτον, ὅπως διανοῇ τοὺς 
ἵππους βελτίους ποιῆσαι. 

   

18. Εκ δὲ τούτου ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν 

εἰ οἰκοῖ το ἡ χώρα. 

   

19. Πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν θεὸν τί ἂν 

ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον 

εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι. 

   

20. Ἡρακλῆς ἠπόρει ποτέραν τῶν ὁδῶν 

τράπηται. 
 

   

 

 

 

 



ΔΔΔΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΚΕΣ ΑΝΑΦΚΕΣ ΑΝΑΦΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    

    

Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές αναφορικές 

προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά συμπληρώνοντας τον πίνακα. 

 

 

Αναφορικές ΠροτάσειςΑναφορικές ΠροτάσειςΑναφορικές ΠροτάσειςΑναφορικές Προτάσεις    ΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεται    ΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεται    Συντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλοςΣυντακτικός ρόλος    

1. Φίλον, ˜ μέγιστον éγαθόν ε‰ναι 

φασίν, οfl πολλοί οÈ κτ«νται. 

   

2. ÜΟ σύ μισε›ς, •τέρƒ μή ποίηση+ς.    

3. Πράττεις ëπερ íν δοËλος 

φαυλότατος πράξειεν. 

   

4. ÖΕστι δίκης Ùφθαλμός, ˜ς τά πάντα 

Ùρò. 

   

5. Ε‰χον μαχαίριον ⁄ ¶σφαττον œν 

κρατε›ν δύναιντο. 

   

6. Ήλθε Σόλων, ˜ς ∑ν νομοθέτης.    

7. ÜΟσα ¶πραξεν ΚËρος, §ν τ“ πρόσθεν 

λόγƒ δεδήλωται. 

   

8. ÜΟσα ¶πραξεν ΚËρος, §ν τ“ πρόσθεν 

λόγƒ δεδήλωται. 

   

9. Εfiμί ˜ν ζητε›ς.    

10. Ηλθον Αρια›ος καί Αρτάβαζος, 

ο· ∑σαν Κύρƒ πιστότατοι. 

   

11. Τήν δέ πατρίδα παραδώσω πλείω 

˜σης êν παραδέξωμαι. 

   

12. ΚËρος ¶χων οÏς ε‡ρηκα …ρμçτο 

éπό Σάρδεων. 

   

13. Τούτοις το›ς νόμοις, ο· πάλαι 

κε›νται, éκριβ«ς χρ«νται. 

   

14. Επαινε›σθαι τε êξιοι (εfiσίν) ο·τινες 

§χρήσαντο τª éνθρωπεία+ φύσει 

οÏτως. 

   

15. Ὅ στις ζῆν ἐπιθυμεῖ , πειράσθω νικᾶν.    

16. Δερκυλίδας, ὅσπερ πολέμιος ἦν 

αὐτῷ, ἐν Ἀβύδῳ ἔτυχεν ὤν. 

   

17. ÜΟπλα κτ«νται, οÂς éμύνονται τούς 

éδικοËντας. 

   

18. Ξενοφ«ν ¶γραψε, ˜ς στρατηγός ∑ν.    

19. Ισασι οÈδέν œν λέγουσι.    

20. ÖΕλαβεν ıπλίτας, ο· πάντες éγαθοί 

∑σαν. 

   

 

 


