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ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟ 

«ΑΔΙΔΑΚΣΟ» ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Κάνουμε προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου.  Ρροςπακοφμε να 

κατανοιςουμε τθν κεντρικι ιδζα του. Εφαρμόηουμε όςα γνωρίηουμε για 

τα δομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου από το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 

γλϊςςασ. 

2. Διαβάηουμε προςεκτικά τθν ερϊτθςθ κατανόθςθσ προκειμζνου να δοφμε 

ποια ςθμεία του κειμζνου κα αξιοποιιςουμε.  

3. Εντοπίηουμε τα ριματα (όχι μετοχζσ και απαρζμφατα) ςε κάκε περίοδο ι 

θμιπερίοδο και τα υπογραμμίηουμε.  

4. Εντοπίηουμε τισ λζξεισ που ειςάγουν τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ 

(ςφνδεςμοι, ερωτθματικζσ – αναφορικζσ αντωνυμίεσ, ερωτθματικά –  

αναφορικά επιρριματα) και τισ κυκλϊνουμε. Στθν αναγνϊριςθ των 

δευτερευουςϊν προτάςεων βαςιηόμαςτε ςτθ ςχετικι κεωρία τόςο για 

τθν ειςαγωγι όςο και τθν εκφορά  των προτάςεων. Εξετάηουμε όλα τα 

πικανά ενδεχόμενα.  Αν δεν γνωρίηουμε κάτι, ανατρζχουμε ςτα βιβλία του 

Συνακτικοφ και τθσ Γραμματικισ. 

5. Διαχωρίηουμε τισ κφριεσ από τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ με ευδιάκριτο 

τρόπο π.χ. *+, ||. Ρροςοχι ςτθ ςτίξθ. Τα κόμματα δεν αποτελοφν 

αναγκαςτικά όρια των προτάςεων. Πλεσ οι προτάςεισ πρζπει να ζχουν 

ριμα (ζςτω και εννοοφμενο).  

6. Ρροςζχουμε τουσ παρατακτικοφσ ςυνδζςμουσ, γιατί ςυνδζουν όμοια 

πράγματα.  

7. Συντάςςουμε ξεκινϊντασ από τουσ βαςικοφσ όρουσ: (Υποκείμενο – ιμα 

– Αντικείμενο ι Υποκείμενο – ιμα – Κατθγοροφμενο). 

8. Εντοπίηουμε τουσ υπόλοιπουσ ρθματικοφσ τφπουσ (απαρζμφατο & 

μετοχζσ) και ςυντάςςουμε αναηθτϊντασ Υποκείμενο, Αντικείμενο, 

Κατθγοροφμενο (απαρζμφατο & μετοχζσ). 

9. Χαρακτθρίηουμε τουσ υπόλοιπουσ προςδιοριςμοφσ (επικετικοφσ, 

κατθγορθματικοφσ, εμπρόκετουσ, ετερόπτωτουσ, επιρρθματικοφσ). Δεν 

διαχωρίηονται ποτζ οι προκζςεισ από το ςυμπλιρωμά τουσ, όπωσ και τα 

άρκρα από τθ λζξθ που προςδιορίηουν. 

10. Μεταφράηουμε κάκε τι που ςυντάςςουμε , ϊςτε να αντιλαμβανόμαςτε το 

νόθμα. Μια κακι μετάφραςθ οφείλεται μάλλον ςτθ λανκαςμζνθ ςφνταξθ. 

Ρροςοχι ςτουσ χρόνουσ και τισ εγκλίςεισ των ρθμάτων.  

11. Για τισ άγνωςτεσ λζξεισ ςυμβουλευόμαςτε ζνα λεξικό  (http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html), ενϊ 

παράλλθλα αναηθτάμε ομόρριηεσ λζξεισ τθσ νζασ ελλθνικισ.  Δεν 

παραλείπουμε να ςυμβουλευτοφμε το λεξιλόγιο που μασ δίνεται μετά το 

απόςπαςμα! 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html
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Θέμα 1ο Αἰσχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος, 6 

 

Ο Αιςχίνθσ με τον λόγο του αυτόν αντιςτρατεφεται με γραφὴν παρανόμων  ςτθν πρόταςθ του 

Κτθςιφϊντα να τιμθκεί ο Δθμοςκζνθσ με χρυςό ςτεφάνι για τισ υπθρεςίεσ του ςτθν πόλθ. Στο 

προοίμιον ο ριτορασ τόνιςε τθν κριςιμότθτα τθσ απόφαςθσ και τθν ανάγκθ τιρθςθσ των νόμων και 

κατζλθξε καλϊντασ τουσ ςυμπολίτεσ του να μθν επικυρϊςουν το ψιφιςμα του Κτθςιφϊντα ωσ 

παράνομο και επιβλαβζσ για τθν πόλθ.  

 

 

Εὖ γὰο ἴρςε, ὦ ἄμδοεπ Ἀθημαῖξι, ὅςι ςοεῖπ εἰρὶ πξλιςεῖαι παοὰ πᾶριμ 

ἀμθοώπξιπ, ςσοαμμὶπ καὶ ὀλιγαουία καὶ δημξκοαςία· διξικξῦμςαι δ᾽ αἱ 

μὲμ ςσοαμμίδεπ καὶ ὀλιγαουίαι ςξῖπ ςοόπξιπ ςμ ἐτερςηκόςχμ, αἱ δὲ 

πόλειπ αἱ δημξκοαςξύμεμαι ςξῖπ μόμξιπ ςξῖπ κειμέμξιπ. Μηδεὶπ ξὖμ 

ὑμμ ςξῦς᾽ ἀγμξείςχ, ἀλλὰ ρατπ ἕκαρςξπ ἐπιρςάρθχ, ὅςι ὅςαμ εἰρίῃ 

εἰπ δικαρςήοιξμ γοατὴμ παοαμόμχμ δικάρχμ, ἐμ ςαύςῃ ςῆ μέοα 

μέλλει ςὴμ φτξμ τέοειμ πεοὶ ςπ ἑασςξῦ παοοηρίαπ. Διόπεο καὶ ὁ 

μξμξθέςηπ ςξῦςξ ποςξμ ἔςανεμ ἐμ ςῶ ςμ δικαρςμ ὅοκῳ, 

«φητιξῦμαι καςὰ ςξὺπ μόμξσπ»,  ἐκεῖμό γε εὖ εἰδώπ, ὅςι ἂμ 

διαςηοηθριμ ξἱ μόμξι ςῆ πόλει, ρῴζεςαι καὶ  δημξκοαςία.  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ὁ ςοόπξπ: ο τρόποσ ηωισ  

ξἱ ἐτερςηκόςεπ: οι άρχοντεσ  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτθ νζα ελλθνικι: "Μηδεὶπ ξὖμ 
ὑμμ ςξῦς᾽ ἀγμξείςχ ... ρῴζεςαι καὶ  δημξκοαςία." 

2. Ροια είναι θ ςχζςθ μεταξφ νόμων και δθμοκρατίασ ςφμφωνα με το 
κείμενο; 

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:  

πᾶριμ: γενικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ  

ςσοαμμὶπ: κλθτικι ενικοφ  

ἐτερςηκόςχμ: δοτικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ  

ρατπ: ο υπερκετικόσ βακμόσ του επιρριματοσ 

εὖ: ο ςυγκριτικόσ βακμόσ του επιρριματοσ  

ἴρςε: απαρζμφατο ςτον ίδιο χρόνο  

τέοειμ: απαρζμφατο μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι και διάκεςθ  

φητιξῦμαι: γϋ ενικό ευκτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

ἔςανεμ: αϋ πλθκυντικό οριςτικισ ενεςτϊτα  

διαςηοηθριμ: βϋ ενικό προςτακτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

4. α. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ -φράςεισ: πᾶριμ, 

ὑμμ, τέοειμ, ποςξμ, ςῆ πόλει. 

β. Να βρεκοφν οι ειδικζσ προτάςεισ του κειμζνου, να καταγραφοφν, να 

αιτιολογθκεί θ ειςαγωγι και θ ςυντακτικι τουσ κζςθ. 
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Θέμα 2ο Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 5, 4, 4-7 

 
Η Κφρου Ανάβαςισ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ιςτορικό ςφγγραμμα του Ζλλθνα ιςτορικοφ, 
ςτρατιωτικοφ, και φιλοςόφου Ξενοφϊντα που περιγράφει τθ ςυμμετοχι ενόσ ςϊματοσ 10.000 
Ελλινων μιςκοφόρων (των Μυρίων), από τθν ςτιγμι που εντάχκθκαν ςτον ςτρατό του Κφρου και 
ςυμμετείχαν ςτθν εκςτρατεία εκείνου κατά του αδελφοφ του Αρταξζρξθ και ειδικότερα ςτθ μάχθ 
ςτα Κοφναξα το 401 π.Χ.. Μετά τον κάνατο του Κφρου ακολοφκθςε θ περιπετειϊδθσ επιςτροφι 
τουσ από τθν Μικρά Αςία προσ τθν κάλαςςα, θ λεγόμενθ "κάκοδοσ των μυρίων". Ο Ξενοφϊν ιταν ο 
διοικθτισ αυτισ τθσ ςτρατιωτικισ μονάδασ. Το ιςτορικό αυτό ςφγγραμμα αποτελείται από επτά 
βιβλία. Είναι γραμμζνο ςε κακαρά αττικι διάλεκτο και κεωρείται πολφ αξιόλογο ςτθ περιγ ραφι 
μιασ μεγάλθσ ςτρατιωτικισ επιχείρθςθσ τθσ αρχαιότθτασ.   

 
 

Kαὶ πεμτθεὶπ ὁ Τιμηρίθεξπ ἥκεμ ἄγχμ ςξὺπ ἄουξμςαπ. πεὶ δὲ 

ἀτίκξμςξ, ρσμλθξμ ξἵ ςε ςμ Μξρρσμξίκχμ ἄουξμςεπ καὶ ξἱ 

ρςοαςηγξὶ ςμ λλήμχμ· καὶ ἔλενε Ξεμξτμ, ομήμεσε δὲ 

Τιμηρίθεξπ· - ὦ ἄμδοεπ Μξρρύμξικξι, μεῖπ βξσλόμεθα διαρχθμαι 

ποὸπ ςὴμ λλάδα πεζῆ· πλξῖα γὰο ξὐκ ἔυξμεμ· κχλύξσρι δὲ ξὗςξι 

μᾶπ ξὓπ ἀκξύξμεμ ὑμῖμ πξλεμίξσπ εἶμαι. Εἰ ξὖμ βξύλερθε, ἔνερςιμ 

ὑμῖμ μᾶπ λαβεῖμ νσμμάυξσπ καὶ ςιμχοήραρθαι εἴ ςί πξςε ὑμᾶπ ξὗςξι 

δίκηραμ, καὶ ςὸ λξιπὸμ ὑμμ ὑπηκόξσπ εἶμαι ςξύςξσπ. Εἰ δὲ μᾶπ 

ἀτήρεςε, ρκέφαρθε πόθεμ αὖθιπ ἂμ ςξραύςημ δύμαμιμ λάβξιςε 

νύμμαυξμ. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Τιμηρίθεξπ: πολίτθσ τθσ Τραπεηοφντασ, πρεςβευτισ των Μοςςυνοίκων .  

Μξρρύμξικξι: Οι Μοςςφνοικοι είναι λαόσ που κατοικοφςε ςτα 

νοτιανατολικά τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ. Ριραν τθν ονομαςία τουσ από τουσ 

μόςςυνεσ, τουσ ψθλοφσ πφργουσ ςτουσ οποίουσ κατοικοφςαν. Ο Ξενοφϊν 

τουσ χαρακτθρίηει βαρβαρωτάτουσ, ςκλθροτάτουσ και αγριοτάτουσ 

πολεμιςτζσ.  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα  ςτθ νζα ελλθνικι: "Kαὶ 

πεμτθεὶπ ὁ Τιμηρίθεξπ ... πξλεμίξσπ εἶμαι." 

2. Ροιο δίλθμμα κζτει ο Ξενοφϊν ςτουσ Μοςςφνοικουσ και ποια κα είναι τα 

αποτελζςματα τθσ απόφαςισ τουσ;  

3. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ςασ ηθτοφνται:  

Ξεμξτμ: γενικι ενικοφ  

ἄμδοεπ: δοτικι πλθκυντικοφ  

δύμαμιμ: κλθτικι ενικοφ  

μεῖπ: δοτικι ενικοφ ςτο γϋ πρόςωπο 

ςξύςξσπ: κλθτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ  

ρσμλθξμ: βϋ ενικό πρόςωπο προςτακτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

ἔυξμεμ: απαρζμφατο αορίςτου  ςτθν ίδια φωνι και διάκεςθ  

λαβεῖμ: ονομαςτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ τθσ μετοχισ του 

παρακειμζνου ςτθ μζςθ φωνι 

δίκηραμ: γϋ ενικό πρόςωπο ευκτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

εἶμαι: γϋ ενικό πρόςωπο οριςτικισ ςτον μζλλοντα  

4. α. Να χαρακτθριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ του κειμζνου:  

διαρχθμαι, πξλεμίξσπ, ὑμῖμ, ςξύςξσπ, ςξραύςημ. 

β. Να βρεκεί ο υποκετικόσ λόγοσ ςτθν τελευταία περίοδο του κειμζνου 

και να αναγνωριςτεί ωσ προσ το είδοσ του.  
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Θέμα 3ο Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος 11-12 

 
Το 366 π.Χ θ Σπάρτθ οδθγικθκε ςε πολιτικι απομόνωςθ, κακϊσ οι Ρελοποννιςιοι ςφμμαχοί τθσ 
υπζγραψαν ςυνκικθ ειρινθσ με τουσ Θθβαίουσ. Με αυτιν αναγνωριηόταν θ ανεξαρτθςία τθσ 
Μεςςινθσ, γεγονόσ που αποτελοφςε τεράςτιο πλιγμα για τα ςπαρτιατικά ςυμφζροντα. Ο 
Ιςοκράτθσ, που επιδίωκε να μθν ενιςχυκεί ακόμθ περιςςότερο θ Θιβα, ςτον ομϊνυμο λόγο 
παρουςιάηει τον Αρχίδαμο, γιο του βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ Αγθςίλαου Β´ και επίδοξο διάδοχο του 
κρόνου, να τοποκετείται αρνθτικά απζναντι ςε αυτιν τθν εξζλιξθ και να προςπακεί να τονϊςει το 
θκικό των ςυμπατριωτϊν του. 

 

 

Καίςξι λίαμ ποξθύμχπ ξἱ ρύμμαυξι ρσμβεβξσλεύκαριμ ὑμῖμ ὡπ υοὴ 

Μερρήμημ ἀτέμςαπ πξιήραρθαι ςὴμ εἰοήμημ. Οἷπ ὑμεῖπ δικαίχπ ἂμ 

ὀογίζξιρθε πξλὺ μᾶλλξμ ἠ ςξῖπ ἐν ἀουπ ἀπξρςᾶριμ μμ. κεῖμξι 

μὲμ γὰο ἀτέμεμξι ςπ μεςέοαπ τιλίαπ ςὰπ αὑςμ πόλειπ ἀπώλεραμ, 

εἰπ ρςάρειπ καὶ ρταγὰπ καὶ πξλιςείαπ πξμηοὰπ ἐμβαλόμςεπ, ξὗςξι δ᾽ 

μᾶπ ἣκξσρι κακπ πξιήρξμςεπ· ςὴμ γὰο δόναμ, ἡμ μῖμ ξἱ ποόγξμξι 

μεςὰ πξλλμ κιμδύμχμ ἐμ ἑπςακξρίξιπ ἔςερι κςηράμεμξι καςέλιπξμ, 

ςαύςημ ἐμ ὀλίγῳ υοόμῳ πείθξσριμ μᾶπ ἀπξβαλεῖμ, ἥπ ξὔς᾽ 

ἀποεπερςέοαμ ςῆ Λακεδαίμξμι ρσμτξοὰμ ξὔςε δειμξςέοαμ ξὐδέπξς᾽ 

ἂμ εὑοεῖμ δσμήθηραμ. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ἀτίρςαμαι: αποςτατϊ, ςταςιάηω  

ἀτίημι/ίεμαι: αφινω  

ἡ πξλιςεία: το πολίτευμα  

ἀπόλλσμι: καταςτρζφω, αφανίηω  

ἡ ρςάριπ: θ επανάςταςθ  

ἐμβάλλω: ρίχνω μζςα ςε  

ἀπξβάλλω: ρίχνω μακριά, απορρίπτω, χάνω  

 

  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτθ νζα ελλθνικι: "  Καίςξι λίαμ 
ποξθύμχπ ... κακπ πξιήρξμςεπ·" 

2. Με ποια επιχειριματα ο Αρχίδαμοσ προςπακεί να αποτρζψει το 
ενδεχόμενο ειρινθσ με πικανι ανεξαρτθςία τθσ Μεςςινθσ;  

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:  

ἀτέμςαπ: δοτικι πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ  

πξλύ: το επίρρθμα ςτον υπερκετικό βακμό  

ρςάρειπ: κλθτικι ενικοφ 

κακπ: αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ και ςτον ςυγκριτικό 

βακμό 

ςαύςημ: θ ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό  

ἀπώλεραμ: απαρζμφατο μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι και διάκεςθ  

ἐμβαλόμςεπ: βϋ ενικό ςτον ίδιο χρόνο και ςτθ μζςθ φωνι  

καςέλιπξμ: γϋ πλθκυντικό ςτον παρακείμενο τθσ μζςθσ φωνισ  

πείθξσριμ: γϋ ενικό ευκτικισ ςτον μζλλοντα τθσ μζςθσ φωνισ 

εὑοεῖμ: απαρζμφατο παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι και διάκεςθ  

4. α. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ -φράςεισ: 

πξιήραρθαι, ἠ ςξῖπ ἀπξρςᾶριμ, μμ, εἰπ ρςάρειπ,  πξιήρξμςεπ, μεςὰ 
κιμδύμχμ, ἀπξβαλεῖμ.  

β. Να βρεκοφν οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ του κειμζνου και να 

καταγραφοφν.  

 

  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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Θέμα 4ο Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Β, 11 
 
Οι Λακεδαιμόνιοι απαίτθςαν τθν ακφρωςθ του Μεγαρικοφ ψθφίςματοσ και τθ διάλυςθ τθσ 
Ακθναϊκισ ςυμμαχίασ, ενϊ ο Ρερικλισ κάλεςε με δθμθγορία του τουσ ςυμπολίτεσ του να τουσ 
αντιμετωπίςουν δυναμικά. Στο απόςπαςμα που ακολουκεί ο βαςιλιάσ Αρχίδαμοσ απευκφνεται 
ςτουσ Ρελοποννθςίουσ, πριν ειςβάλουν ςτθν Αττικι.  

 

 

Ἄμδοεπ Πελξπξμμήριξι καὶ νύμμαυξι, καὶ ξἱ παςέοεπ μμ πξλλὰπ 

ρςοαςείαπ καὶ ἐμ αὐςῆ Πελξπξμμήρῳ καὶ ἔνχ ἐπξιήραμςξ, καὶ μμ 

αὐςμ ξἱ ποερβύςεοξι ξὐκ ἄπειοξι πξλέμχμ εἰρίμ· ὅμχπ δὲ ςρδε 

ξὔπχ μείζξμα παοαρκεσὴμ ἔυξμςεπ ἐνήλθξμεμ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιμ 

δσμαςχςάςημ μῦμ ἐουόμεθα καὶ αὐςξὶ πλεῖρςξι καὶ ἄοιρςξι 

ρςοαςεύξμςεπ. Δίκαιξμ ξὖμ μᾶπ μήςε ςμ παςέοχμ υείοξσπ 

ταίμερθαι μήςε μμ αὐςμ ςπ δόνηπ ἐμδεερςέοξσπ. Ἡ γὰο λλὰπ 

πᾶρα ςῆδε ςῆ ὁομῆ ἐποςαι καὶ ποξρέυει ςὴμ γμώμημ, εὔμξιαμ 

ἔυξσρα διὰ ςὸ Ἀθημαίχμ ἔυθξπ ποᾶναι μᾶπ ἃ ἐπιμξξῦμεμ . 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ἐνέουξμαι: βγαίνω ζξω, αναχωρϊ, εκςτρατεφω  

ἐπαίοξμαι: υπερθφανεφομαι, βρίςκομαι ςε αναταραχι, αναςτατϊνομαι  

ςὸ ἔυθξπ: το μίςοσ  

 

  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτθ νζα ελλθνικι: "  Ἄμδοεπ 

Πελξπξμμήριξι καὶ νύμμαυξι, ... ἄοιρςξι ρςοαςεύξμςεπ." 

2. Γιατί κατά τον Αρχίδαμο είναι εφικτι και αναγκαία  θ ειςβολι των 

Ρελοποννθςίων ςτθν Αττικι;  

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:  

ἄμδοεπ: αιτιατικι ενικοφ  

πξλλὰπ: ο τφποσ ςτον ςυγκριτικό βακμό  

μείζξμα: δοτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ και ςτον υπερκετικό βακμό  

ἄοιρςξι: το επίρρθμα ςτον ςυγκριτικό βακμό  

ἔυθξπ: δοτικι πλθκυντικοφ 

ἔυξμςεπ: γϋ ενικό ευκτικισ αορίςτου ςτθν ενεργθτικι φωνι  

ἐνήλθξμεμ: βϋ ενικό προςτακτικισ αορίςτου  

ταίμερθαι: γϋ πλθκυντικό οριςτικισ υπερςυντελίκου ςτθν ίδια φωνι  

ποᾶναι: απαρζμφατο παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι  

ἐπιμξξῦμεμ: βϋ ενικό ευκτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

4. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ -φράςεισ: πξλέμχμ, 
ςρδε,  ἐπὶ πόλιμ, πλεῖρςξι,  ταίμερθαι, ςπ δόνηπ, πᾶρα, Ἀθημαίχμ, 
μᾶπ, ἃ. 

 



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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Θέμα 5ο Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Β, 12 
 
Οι Λακεδαιμόνιοι απαίτθςαν τθν ακφρωςθ του Μεγαρικοφ ψθφίςματοσ και τθ διάλυςθ τθσ 
Ακθναϊκισ ςυμμαχίασ, ενϊ ο Ρερικλισ κάλεςε με δθμθγορία του τουσ ςυμπολίτεσ του να τουσ 
αντιμετωπίςουν δυναμικά Μετά τθν εξιςτόρθςθ των «Ρλαταϊκϊν», ο Θουκυδίδθσ παρακζτει 
κατάλογο των ςυμμάχων κακεμιάσ από τισ δφο  πόλεισ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ο λόγοσ του 
Αρχίδαμου, ενϊ οι Ακθναίοι αποπζμπουν τον απεςταλμζνο των Σπαρτιατϊν.  

 
Τξραῦςα εἰπὼμ καὶ διαλύραπ ςὸμ νύλλξγξμ ὁ Ἀουίδαμξπ Μελήριππξμ 

ποςξμ ἀπξρςέλλει ἐπ ςὰπ Ἀθήμαπ ςὸμ Διακοίςξσ, ἄμδοα 

Σπαοςιάςημ, εἴ ςι ἄοα μᾶλλξμ  ἐμδξῖεμ ξἱ Ἀθημαῖξι ὁομςεπ ρτᾶπ 

ἢδη ἐμ ὁδῶ ὄμςαπ. Οἱ δὲ ξὐ ποξρεδέυξμςξ αὐςὸμ ἐπ ςὴμ πόλιμ ξὐδ’ ἐπὶ 

ςὸ κξιμόμ· ἤμ γὰο Πεοικλέξσπ γμώμη ποόςεοξμ μεμικηκσῖα κήοσκα καὶ 

ποερβείαμ μὴ ποξρδέυερθαι Λακεδαιμξμίχμ ἐνερςοαςεσμέμχμ· 

ἀπξπέμπξσριμ ξὖμ αὐςὸμ ποὶμ ἀκξῦραι καὶ ἐκέλεσξμ ἐκςὸπ ὅοχμ εἶμαι 

αὐθημεοόμ. Ξσμπέμπξσρι ςε ςῶ Μεληρίππῳ ἀγχγξύπ, ὅπχπ μηδεμὶ 

νσγγέμηςαι. Ὁ δ’ ἐπειδὴ ἐπὶ ςξῖπ ὁοίξιπ ἐγέμεςξ καὶ ἔμελλε 

διαλύρερθαι, ςξρόμδε εἰπὼμ ἐπξοεύεςξ ὅςι «ἣδε  μέοα ςξῖπ Ἕλληρι 

μεγάλχμ κακμ ἄονει».  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  
ὁ νύλλξγξπ: θ ςυνζλευςθ  

ἐμδξῖεμ ςξσ ἐμδίδωμι: ενδίδω, υποχωρϊ  

ςὸ κξιμὸμ: οι άρχοντεσ  

ἐκςὸπ ὅοωμ: εκτόσ ςυνόρων  

ἀγωγὸπ: οδθγόσ, ςυνοδόσ  

ρσγγίγμξμαι (+ δξς.) : ςυναναςτρζφομαι, ςυναντϊ  

 

  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτθ νζα ελλθνικι: " Οἱ δὲ ξὐ 

ποξρεδέυξμςξ αὐςὸμ ... εἶμαι αὐθημεοόμ." 

2. Ροια είναι θ αποςτολι του Μελιςιππου ςτθν Ακινα, πϊσ τον 

αντιμετϊπιςαν οι Ακθναίοι και πϊσ αυτόσ αντζδραςε;  

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:  

ἄμδοα: κλθτικι ενικοφ  

ὁδῶ: κλθτικι ενικοφ  

πόλιμ: δοτικι πλθκυντικοφ  

αὐςὸμ: δοτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ  

μηδεμί: αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο ίδιο γζνοσ  

εἰπὼμ: βϋ ενικό προςτακτικισ ςτον ίδιο χρόνο   

ὁομςεπ: απαρζμφατο ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι και διάκεςθ   

ἀπξπέμπξσριμ: γϋ ενικό υποτακτικισ αορίςτου ςτθν ίδια φωνι και 

διάκεςθ  

ἀκξῦραι: γϋ ενικό ευκτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

νσγγέμηςαι: αϋ ενικό οριςτικισ παρακειμζνου 

4. α. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ ι φράςεισ του 

κειμζνου: Τξραῦςα, ἐπ ςὰπ Ἀθήμαπ, ὄμςαπ, εἶμαι, μηδεμὶ, κακμ . 

β. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω προτάςεισ (είδοσ, 

ειςαγωγι, εκφορά, κζςθ-λειτουργία): «εἴ ςι ἄοα μᾶλλξμ  ἐμδξῖεμ ξἱ 

Ἀθημαῖξι ὁομςεπ ρτᾶπ ἢδη ἐμ ὁδῶ ὄμςαπ», «ποὶμ ἀκξῦραι». 



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
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Θέμα 6ο Ἰσοκράτους, Υίλιππος, 111-112 
 
Για τθν τεκμθρίωςθ όςων ςυμβοφλευςε τον Φίλιππο ςχετικά με τθν ανάγκθ να αναλάβει θγετικό 
ρόλο ςτθν πανελλινια εκςτρατεία εναντίον των Ρερςϊν, ο Ιςοκράτθσ επικαλζςτθκε τα 
κατορκϊματα των προγόνων του Μακεδόνα βαςιλιά, για να ανατρζξει ςτθ ςυνζχεια ςτα 
πεπραγμζνα ενόσ από αυτοφσ, του Ηρακλι.  

 

κεῖμξπ γὰο ὁομ ςὴμ λλάδα πξλέμχμ καὶ ρςάρεχμ καὶ πξλλμ 

ἄλλχμ κακμ μερςὴμ ξὖραμ, παύραπ ςαῦςα καὶ διαλλάναπ ςὰπ πόλειπ 

ποὸπ ἀλλήλαπ ὑπέδεινε ςξῖπ ἐπιγιγμξμέμξιπ, μεθ᾽ ὧμ υοὴ καὶ ποὸπ ξὓπ 

δεῖ ςξὺπ πξλέμξσπ ἐκτέοειμ. Πξιηράμεμξπ γὰο ρςοαςείαμ ἐπὶ Τοξίαμ, 

ἣπεο εἶυε ςόςε μεγίρςημ δύμαμιμ ςμ πεοὶ ςὴμ Ἀρίαμ, ςξρξῦςξμ 

διήμεγκε ςῆ ρςοαςηγίᾳ ςμ ποὸπ ςὴμ αὐςὴμ ςαύςημ ὕρςεοξμ 

πξλεμηράμςχμ, ὅρξμ ξἱ μὲμ μεςὰ ςπ ςμ λλήμχμ δσμάμεχπ ἐμ 

ἔςερι δέκα μόλιπ αὐςὴμ ἐνεπξλιόοκηραμ, ὁ δ᾽ ἐμ μέοαιπ ἐλάςςξριμ ἠ 

ςξραύςαιπ καὶ μες᾽ ὀλίγχμ ρςοαςεύραπ ῥᾳδίχπ αὐςὴμ καςὰ κοάςξπ 

εἷλεμ.  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ἐκτέοω πόλεμξμ: κθρφςςω/κάνω πόλεμο  

μόλιπ: με δυςκολία  

διαλάςςω ςιμά: ςυμφιλιϊνω κάποιον  

ἐκπξλιξοκῶ: κυριεφω μετά από πολιορκία 
 
  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτθ νζα ελλθνικι: " 

Πξιηράμεμξπ γὰο ρςοαςείαμ ... καςὰ κοάςξπ εἷλεμ." 

2. Ροια κατορκϊματα του Ηρακλι αναφζρονται ςτο κείμενο;  

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:  

ρςάρεχμ: κλθτικι ενικοφ  

ξὓπ: δοτικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ  

μεγίρςημ: ο τφποσ ςτον κετικό βακμό και ςτο αρςενικό γζνοσ  

ἐλάςςξριμ: ο τφποσ ςτον υπερκετικό βακμό  

ῥᾳδίχπ: ο υπερκετικόσ βακμόσ του επιρριματοσ  

ὁομ: απαρζμφατο μζλλοντα ςτθν ίδια διάκεςθ  

διαλλάναπ: γϋ ενικό ευκτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

ἐκτέοειμ: απαρζμφατο μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι 

ἐνεπξλιόοκηραμ: βϋ ενικό προςτακτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

εἷλεμ: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται  

4. α. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω λζξεισ -φράςεισ: κακμ, 
ςμ πεοὶ ςὴμ Ἀρίαμ, ςῆ ρςοαςηγίᾳ, μες᾽ ὀλίγχμ 

β. Να βρεκοφν οι μετοχζσ του κειμζνου και να αναγνωριςτοφν ωσ προσ το 

είδοσ τουσ και τθ ςυντακτικι τουσ κζςθ.  

 

  



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
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ΚΑΣΗΓΟΡΟΤΜΕΝΟ 
 

Να βρεκοφν τα κατθγοροφμενα και να διακρικεί το είδοσ τουσ (απλό, 

επιρρθματικό, προλθπτικό, γεν. κατθγορθματικι). Επίςθσ να δθλωκεί το ποφ 

αναφζρονται (ςτο υποκείμενο ή το αντικείμενο) και να μεταφραςτοφν ςτθ 

νζα ελλθνικι. 

 

1. Ἅπαμςα δξῦλα ςξῦ τοξμεῖμ καθίρςαςαι.  

2. Ὁ Θηοαμέμηπ ἀπεκαλεῖςξ κόθξομξπ.  

3. Ἀπέδξραμ ςξὺπ μεκοξὺπ ὑπξρπόμδξσπ.  

4. Ποξκλπ ποςξπ ἀμέρςη. 

5. Τιμόθεξμ δὲ αὐςμ ρςοαςηγὸμ ἐυειοξςόμηραμ.  

6. Πάμςχμ ποςξπ ἀνίχπ κέκοιςαι. 

7. Δήλη ἐδόκει  ἐπιβξσλή. 

8. Εἰμὶ ἐμ δικαίῳ. 

9. Οἱ ρςοαςιςαι ἤραμ ὑπέο ςξὺπ διρυιλίξσπ.  

10. Τξιξῦςόπ εἰμι ἐγώ. 

11. Σξτία μόμξμ ςμ υοημάςχμ ἀθάμαςξμ. 

12. Πάμςαπ γεῖςξ τίλξσπ αὑςῶ.  

13. Λέγει ὡπ ξὔκ εἰμι ςμ ἀδσμάςχμ. 

14. Οἱ πξλέμιξι ἐπέθεμςξ αἰτμίδιξι.  

15. Οἱ ρςοαςιςαι ἐρκήμξσμ ὑπαίθοιξι.  

16. Δαοείξσ καὶ Παοσράςιδξπ γίγμξμςαι παῖδεπ δύξ.  

17. Τί με κχλύει κληοξῦρθαι ςμ ἐμμέα ἀουόμςχμ;  

18. Οἱ Κξοίμθιξι παοαςανάμεμξι ςὰπ μαῦπ μεςεώοξσπ ρύυαζξμ.  

19. Οὐδέμ ἐρμεμ. 

20. Εἴαραμ ςὰπ πόλειπ αὐςξμόμξσπ. 



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αφοφ μελετιςετε προςεκτικά τθ κεωρία για τα ριματα που ςυντάςςονται με 

γενικι και αιτιατικι, ςτθ ςυνζχεια να βάλετε ςτθ ςωςτι πτϊςθ τα 

αντικείμενα των ρθμάτων.  

 

1. Ἀθημαῖξι ἀδικξῦριμ ......................................... (μεῖπ).  

2. Δεόμεθα .................. (ὑμεῖπ) ρραι ............................ ( μεςέοα παςοίπ).  

3. Ἡ παςοίπ ξὐκ ἐπιλαμθάμεςαι ..................................... (ξἱ ἀγαθξὶ ἄμδοεπ). 

4. Ἀκξλξσθεῖ ........................................ ρσκξταμςία ( ἀδικία).  

5. Οἱ πξλῖςαι ὠογίζξμςξ ........................................ (ξἱ ἄουξμςεπ).  

6. Οἱ ρύμμαυξι μμ δξσλεύξσρι (ξἱ βάοβαοξι) .......................................  

7. Πειο ςξὺπ ρσμξικξῦμςάπ (ρύ) .............. πάμςαπ ἀγαθξὺπ ἔυειμ.  

8. Μὴ (πάμςεπ) ..................... πίρςεσε. 

9. Οἱ ἄμθοχπξι δέξμςαι (ξἱ τίλξι) ......................  

10. ρςοαςήγει (αἱ μεπ) .................... Ἀοιρςεύπ. 

11. Ἀτίρςαμαι ........................ ( ρσμμαυία).  

12. Κιμδσμεύχ ................................................... (ὁ ἔρυαςξπ κίμδσμξπ).  

13. Διδάρκει ................................................... (ρύ,  ρςοαςηγία).  

14. Χοὴ ............. μεςαδιδόμαι ......................... (ςὸ βάοξπ, ξἱ τίλξι).  

15. Ἀγόοαςξπ καςεμήμσρε ........................................ (ξἱ ἄμδοεπ ξὗςξι).  

16. Ἡ ἀδικία ................................................... τέοει (αἰρυύμη, ξἱ ἄμθοχπξι).  

17. Οὕςχπ ἐυομςξ ......................... (ξἱ μόμξι).  

18. Οὐκ ἐμπλήρεςε ................................. ..................... ( θάλαρρα, ςοιήοειπ).  

19. Δξῦλξπ ξὐκ εὐμξεῖ .......................................... (ὁ δερπόςηπ).  

20. Ὁ ὀογιζόμεμξπ ὀλίγξμ διατέοει .................................................... (ὁ 

μαιμόμεμξπ). 
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ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ 

Να προςδιοριςκεί θ ςυντακτικι κζςθ των άναρκρων και ζναρκρων 
απαρεμφάτων. Να μεταφράςετε τα παραδείγματα.  
 

1. Τὸ ριγᾶμ κοεῖςςξμ ἐρςι ςξῦ λαλεῖμ.  

2. Οἱ καοπξὶ γεγόμαριμ αἴςιξι ςξῦ μὴ θηοιχδπ ζμ μᾶπ.  

3. Τὸ ςὰπ ἰδίαπ εὐεογαρίαπ ὑπξμιμμῄρκειμ ὅμξιόμ ἐρςι ςῶ ςιμπ 

ὀοέγερθαι. 

4. Ὁμξίχπ αἰρυοὸμ ἐρςὶ μηδέμα τίλξμ ἔυειμ καὶ πξλλξὺπ ἑςέοξσπ 

μεςαλλάςςειμ. 

5. Τὸ λακχμίζειμ πξλὺ μᾶλλξμ ἐρςὶ τιλξρξτεῖμ ἠ τιλξγσμμαρςεῖμ.  

6. Εἶπ ξἰχμὸπ ἄοιρςξπ, ἀμύμερθαι πεοὶ πάςοηπ.  

7. Πσμθάμξμαι ςαῦςα ἀπξλξγήρερθαι οαςξρθέμη.  

8. Ἄνιξπ εἶ ςξῦ παθεῖμ ςαῦςα.  

9. Τξῦ ζμ αὐςὸμ ἀπερςέοηρε. 

10. Τξῦς' ἐρςὶ ςὸ ζμ, μὴ ρεασςῶ ζμ μόμῳ.  

11. Οἱ Πέοραι ξἴξμςαι ςξὺπ ἀυαοίρςξσπ καὶ πεοὶ θεξὺπ ἂμ ἀμελπ ἔυειμ.  

12. Ἔνερςιμ ὑμῖμ εὐεογέςαπ ταμμαι ςμ Λακεδαιμξμίχμ.  

13. Πσμθάμξμαι δ' αὐςὸμ καὶ πεοὶ ςμ ρσμθηκμ μέλλειμ λέγειμ.  

14. Δεῖ γοάμμαςα μαθεῖμ καὶ μαθόμςα μξῦμ ἔυειμ. 

15. Οἶμαί ρε πξλλμ ἀκηκξέμαι ςαῦςα. 

16. Φημὶ δεῖμ αὐςὸπ ρςεταμξῦρθαι. 

17. Πάμςα ἐπξίει ὥρςε ςξύςξσ ἀπαλλαγμαι.  

18. δέξμςό μξσ ποξρςάςημ γεμέρθαι. 

19. Εἵλξμςξ Δοακόμςιξμ ςξῦ δοόμξσ ἐπιμεληθμαι.  

20. Ἀλέναμδοξπ ἔδχκε Φιλίππῳ ςὴμ ἐπιρςξλὴμ ἀμαγμμαι.  
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ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

α) Ροια κζςθ κατέχουν οι παρακάτω ειδικζσ προτάςεισ, β) πϊσ ειςάγονται 

και γ) να δικαιολογιςετε τθν εκφορά τουσ. Επίςθσ να μεταφραςτοφν όλα τα 
παραδείγματα.  

 

1. Λέγει ὁ καςήγξοξπ ὡπ ὑβοιρςὴπ εἰμι.  

 

2. Οἶδα μεμ ὅςι πάμςεπ εἰώθαρι πλείχ υάοιμ ἔυειμ ςξῖπ ἐπαιμξῦριμ ἠ ςξῖπ 

ρσμβξσλεύξσριμ. 

 

3. Οὐκ ἄδηλόμ ἐρςιμ ὅςι ῥᾳδίχπ ςμ πξλεμίχμ ἐπικοαςήρξμεμ.  

 

4. Φαμεοὸμ ἤμ ςόδε, ὅςι μεῖπ μὲμ υοήμαςα ξὐκ εἴυξμεμ, ξἱ δὲ βάοβαοξι 

εἶυξμ ἄτθξμα. 

 

5. Ἀμὴο ςμ πελςαρςμ ἔλεγεμ ὅςι γιγμώρκξι ςὴμ τχμὴμ ςμ ἀμθοώπχμ.  

 

6. Ὅςι μέμςξι βελςίχ ξὐδεὶπ ἂμ ρσμβξσλεύρειε, ρατπ εἰδέμαι μξμίζχ.  

 

7. Ὤ ἄμδοεπ, ςξῦςξ μὲμ ἴρςε, ὅςι ξὐδ’ ἂμ ἔγχγε ἐρςαρίαζξμ, εἰ ἄλλξμ 

εἴλερθε. 

 

8. Οἱ Λακεδαιμόμιξι ἐλξγίζξμςξ ὡπ Λύραμδοξπ ςεςελεσςηκὼπ εἴη καὶ ςὸ 

ρςοάςεσμα ἀπξκευχοήκξι καὶ Κξοίμθιξι ξὐκ κξλξύθξσμ αὐςξῖπ.  
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ΕΝΔΟΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ  
α) Ροια κέςθ κατέχουν οι παρακάτω ενδοιαςτικζσ προτάςεισ, β) πϊσ 

ειςάγονται και γ) να δικαιολογιςετε τθν εκφορά τουσ. Επίςθσ να 
μεταφραςτοφν όλα τα παραδείγματα.  

 

1. Φξβξῦμςαι μὴ πξλλὰ δειμὰ πάθχριμ. 

 

2. Οἱ Κξοίμθιξι δείραμςεπ μὴ ποξδιδξῖςξ ὑπὸ ςιμχμ  πόλιπ, 

μεςεπέμφαμςξ ςὸμ Ἰτικοάςημ. 

 

3. Δεδιόςεπ μὴ μικηθριμ, ἀθύμχπ διέκειμςξ.  

 

4. πξπςεύξμεμ μὴ ξὐ κξιμξὶ ἀπξβςε. 

 

5. Οὔςε ποξρδξκία ξσδεμία, μὴ ἄμ πξςε ξἱ πξλέμιξι ἐναπιμαίχπ ξὕςχπ 

ἐπιπλεύρειαμ. 

 

6. Κίμδσμξπ ἐρςι μὴ ξὐ δσμηθμεμ ποᾶναι ςαῦςα. 

 

7.  Ἔδειρα μὴ πάθξιςέ ςι.  

 

8.  Φόβξπ ἐρςὶ ςξῖπ γξμεῦρι μὴ ρςεοηθρι ςμ ξἰκειξςάςχμ γηοξςοότχμ.  

 

9.  Νῦμ δὲ τξβξύμεθα μὴ ἀμτξςέοχμ ἅμα μαοςήκαμεμ.  
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ΠΛΑΓΙΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ  
α) Ροια ςυντακτικι κζςθ κατζχουν οι παρακάτω πλάγιεσ ερωτθματικζσ 
προτάςεισ, β) πϊσ ειςάγονται και γ) να δικαιολογιςετε τθν εκφορά τουσ. 
Επίςθσ να μεταφραςτοφν όλα τα παραδείγματα.  
 

1. Λύραμδοξπ ἐοχςᾷ ςί ἐρςιμ ἄνιξπ παθεῖμ.  

 

2. Πειοάρξμαι μαθεῖμ εἰ ἀληθέπ ἐρςιμ ὅ λέγειπ ἢ μή.  

 

3. Ἀπξοξῦρι πόςεοξμ κακπ ςιμαπ πξιεῖ ἢ ξὔ.  

 

4. Θεάραρθε ξἵα  καςάρςαριπ μῖμ ἔρςαι ςπ ρςοαςιᾶπ.  

 

5. Ἄνιξμ ςξίμσμ, ὦ ἄμδοεπ Ἀθημαῖξι, κἀκεῖμξ ἐνεςάραι, ππ πξθ’ ξἱ πάλαι 

ςὰπ ςιμὰπ ἔμεμξμ. 

 

6. Ἀδηλξμ ἤμ εἴςε κοαςήραιεμ εἴςε κοαςηθεῖεμ.  

 

7. Οὐυ ἑώοχμ πξίᾳ δσμάμει Αἰγσπςίξσπ ἄμ ἐκξλάραρθε. 

 

8. Ὁ Κῦοξπ ἐπσμθάμεςξ ἢδη αὐςμ καὶ ὁπόρημ ὁδὸμ διήλαραμ καὶ εἰ 

ξἰκξῖςξ  υώοα.  

 

9. Οὐκ ἔυχ, ὦ Σώκοαςεπ, ὅ,ςι ἀπξκοίμχμαί ρξι.  

 

10.  Ἀγηρίλαξπ ἐπεμέλεςξ ςξύςχμ ςμ παιδαοίχμ ὅπχπ ρσγκξμίζξιμςό πξι.  
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ΤΠΟΘΕΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

Α) Να βρεκεί θ υπόκεςθ και θ απόδοςθ, και να αναγνωριςτεί το είδοσ του 

υποκετικοφ λόγου ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Β) Να 

μεταφραςτοφν τα παραδείγματα ςτθ νζα ελλθνικι.  

 
Εἰ μὲμ καὶ ρὺ τὴπ ςξιξῦςξπ εἶμαι, διαλεγώμεθα.  
Εἰ μὲμ καὶ ρὺ τὴπ ςξιξῦςξπ εἶμαι:  Δευτερεφουςα υποκετικι πρόταςθ, 

ειςάγεται με τον υποκετικό ςφνδεςμο εἰ, εκφζρεται με οριςτικι (τὴπ). Ζχει 

ωσ απόδοςθ τθν κφρια πρόταςθ διαλεγώμεθα (υποτακτικι) και ςχθματίηεται 

υποκετικόσ λόγοσ του πραγματικοφ (εἰ + οριςτικι  οποιαδιποτε ζγκλιςθ). 

 

1. Εἴ ςιπ δσρπξλέμηςξμ ξἴεςαι ςὸμ Φίλιππξμ, ὀοθπ μὲμ ξἴεςαι, λξγιράρθχ 

μέμςξι ςξῦςξ. 

2. Εἰ ςόςε πλείξσπ ρσμελέγηραμ, ἐκιμδύμεσρεμ ἂμ διατθαομαι πξλὺ ςξῦ 

ρςοαςεύμαςξπ. 

3. Εἰ ςόςε πάμςεπ ἐπξιξῦμεμ, ἅπαμςεπ ἂμ ἀπχλόμεθα. 

4. Εἰ βξύλξιξ τίλξπ εἶμαι, μέγιρςξπ ἂμ εἴηπ.  

5. Εἴ ρε μιρ, ἀπξλξίμημ. 

6. ὰμ ζηςῆπ καλπ, εὑοήρειπ. 

7. Εἰ ἤραμ ἄμδοεπ ἀγαθξὶ, ὡπ ρὺ τῄπ, ξὐκ ἄμ πξςε ςαῦςα ἔπαρυξμ.  

8. υομ αὐςξύπ, εἴπεο ἀληθ λέγξσριμ, ἀμακαλεῖμ Πάμτιλξμ.  

9. Ἢμ θάμῃ ρύ, παῖπ ὅδε ἐκτεύγει. 

10. Τμ ἐυθομ εἴ ςιμα λάβξιεμ, ἀπέκςειμξμ.  

11. Εἴ ςίπ ρε ἢοεςξ, ςί ἂμ ἀπεκοίμχ;  

12. Πάμςχμ ἀθλιώςαςξπ ἂμ γεμξίμημ, εἰ τσγὰπ ἀδίκχπ καςαρςήρξμαι.  

13. Εἴ ςιπ εὐρεβὴπ καὶ τιλόθεόπ ἐρςιμ, ἀπξλασέςχ ςπ καλπ ςαύςηπ και 

λαμποᾶπ παμηγύοεχπ.  

14. Εἰ μέμ πξςε δίκηρέ με, ποξρκεμ αὐςῶ δίκημ διδόμαι.  

15. άμ ἐγὼ ταίμχμαι ἀδικεῖμ, ξὐ υοὴ με ἐμθέδε ἀπελθεῖμ;  
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Α΄ & Β΄ ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ 

Να κλίνετε τα ουςιαςτικά ςτον ενικό και πλθκυντικό αρικμό:  
τόν δυνάστην, τήν γῆν, τάς γέφυρας, ἡ ἄνοια, τῆς εἰσόδου, τῷ  περίπλῳ, ὁ 

Μίνως, τοῖς ὀστοῖς.     

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     
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Γ΄ ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ 

Να κλίνετε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςε ενικό  και πλθκυντικό: τόν μάντιν, 

τῶν γονέων, τήν φειδώ, τήν ἄφιξιν, οἱ παῖδες, οἱ κήρυκες,  τῶν ὀρέων, ὁ 

Κλέων, ὁ Θεμιστοκλῆς, τοῦ πατρός .  

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.      

ΓΕΝ.      

ΔΟΣ.      

ΑΙΣ.      

ΚΛ.      

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.      

ΓΕΝ.      

ΔΟΣ.      

ΑΙΣ.      

ΚΛ.      

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.      

ΓΕΝ.      

ΔΟΣ.      

ΑΙΣ.      

ΚΛ.      

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.      

ΓΕΝ.      

ΔΟΣ.      

ΑΙΣ.      

ΚΛ.      
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ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Να κλίνετε τα παρακάτω ανώμαλα ουςιαςτικά ςε ενικό και πλθκυντικό:  ἡ 

γυνή, οἱ πρέσβεις, οἱ κύνες, τῶν νεῶν, τάς χεῖρας, τόν Δία, τό ὕδωρ, τὸ πῦρ . 

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.     

ΓΕΝ.     

ΔΟΣ.     

ΑΙΣ.     

ΚΛ.     
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ΕΠΙΘΕΣΑ – ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Να κλικοφν οι ςυνεκφορζσ: πλῆθος πολύ, ὄνομα μέγα, πάσης Ἑλλάδος, 

ταχεῖαν κρίσιν, ἄνδρες Ἕλληνες, μεγάλου βασιλέως .  

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.    

ΔΟΣ.    

ΑΙΣ.    

ΚΛ.    

 

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.    

ΔΟΣ.    

ΑΙΣ.    

ΚΛ.    

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.    

ΔΟΣ.    

ΑΙΣ.    

ΚΛ.    

 

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.    

ΔΟΣ.    

ΑΙΣ.    

ΚΛ.    
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ΑΥΩΝΟΛΗΚΣΑ – ΕΝΡΙΝΟΫΓΡΟΛΗΚΣΑ Α΄ ΤΖΤΓΙΑ 

1. Να γίνει εγκλιτική αντικατάςταςθ των ρθματικών τύπων:  πεισθῆτε, 

παρετάξασθε, ὑποπέμψειαν, λελοιπότες εἴητε, ἥσθη.  

 

Οριστική Τποτακτική Ευκτική 

 πεισθῆτε  

παρετάξασθε   

  ὑποπέμψειαν 

  λελοιπότες εἴητε  

ἥσθη   

 

Προστακτική Απαρέμφατο  Μετοχή 

   

   

   

   

   

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάςταςθ των ρθματικών τύπων και να γραφούν 
οι ονοματικοί τύποι: ἠθελήσατε, ἤραντο, σφαλῶσι, προδιαφθαρῇ, 

ἀποκτεῖναι, βούλοιο, φαίνηται, ἀποκρίνασθε . 

 

Οριστική Τποτακτική Ευκτική 

ἠθελήσατε   

ἤραντο   

   

 σφαλῶσι(ν)  

 προδιαφθαρῇ  

   

  βούλοιο 

 φαίνηται  
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Προστακτική Απαρέμφατο  Μετοχή 

   

   

   

   

   

 ἀποκτεῖναι   

   

   

ἀποκρίνασθε   
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ΑΟΡΙΣΟ Β΄ 

Να γραφεί ο Αόριςτοσ βϋ των ρθμάτων:  

  

 ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣ/ΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣ/ΚΗ 

(Β΄ ΕΝΙΚΟ) 

ΑΠ/ΥΑΣΟ 

καθορῶ      

λανθάνω      

ἀνέχομαι      

αἰσθάνομαι      

ἀπεχθάνομαι      

ὑφαιρῶ      

ἀφαιρέω-ῶ      

ἐφέπομαι      

προέχω      

ἐπιλαγχάνω       

διάγω      

καταλείπω      

ἀντιλαμβάνομαι       

ἐξευρίσκω      

ἀπέρχομαι      

συγγίγνομαι       

παροράω-ῶ      

πίπτω      

μανθάνω      
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ΤΝΗΡΗΜΕΝΑ 

Να κλικούν: διψῶ, δέω 

ΟΡ. ΕΝΕΣ.  ΤΠ. ΕΝΕΣ. ΕΤΚΣ. ΕΝΕΣ. ΠΡΟΣ. ΕΝΕΣ. 

    

     

    

    

    

    

ΑΠΑΡ. ΕΝΕΣ. ΜΕΣ. ΕΝΕΣ. ΟΡ. ΠΑΡΑΣ. 

   

   

   

   

   

   

ΟΡ. ΕΝΕΣ.  ΤΠ. ΕΝΕΣ. ΕΤΚΣ. ΕΝΕΣ. ΠΡΟΣ. ΕΝΕΣ. 

    

     

    

    

    

    

ΑΠΑΡ. ΕΝΕΣ. ΜΕΣ. ΕΝΕΣ. ΟΡ. ΠΑΡΑΣ. 
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ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΩΝ  

1. Να γίνει παρακετική αντικατάςταςθ των επικέτων (ίδιο γένοσ, αρικμόσ, 
πτώςθ). 

 

ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

δίκαια   

δυνατόν   

ὠφέλιμα   

φανερός   

ἱερά   

ἄξιος   

δεινόν   

πλουσίους   

σοφήν   

ξένος   

ἀναγκαῖοι   

καταφανεῖς 

(θηλ.) 

  

τραχύς   

ξυνήθη (θηλ.)   

ἴσης   

πολύν   

μέγα   

ταχεῖαν   

κακούς   

  ἀρίστοις 

  κρατίστους 

ὀλίγοις   

πολλούς   

πολλῇ   

καλὰ   
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2. Να κλικεί και ςτα τρία γένθ ο ςυγκριτικόσ βακμόσ των επικέτων : ταχύς, 

καλός, πολύς. 

 

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝΟΜ.       

ΓΕΝ.       

ΔΟΣ.       

ΑΙΣ.       

ΚΛΗΣ.       

 

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝΟΜ.       

ΓΕΝ.       

ΔΟΣ.       

ΑΙΣ.       

ΚΛΗΣ.       

 

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΝΟΜ.       

ΓΕΝ.       

ΔΟΣ.       

ΑΙΣ.       

ΚΛΗΣ.       
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3. Να γραφούν τα επιρρήματα ςτουσ άλλουσ βακμούσ:  

 

ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

πρόσω   

ἔξω   

μάλα   

πλησίον   

θαρραλέως   

ὀρθῶς   

βαρέως   

σφόδρα   

πάμπολυ   

ἔνδον   

ἐμπείρως   

βεβαίως   

ἁπλῶς   

 ὕστερον  

ῥᾳδίως   

μακρῶς   

κακῶς   

κακῶς   

κάτω   

ἀπεχθῶς   

 

 

 



ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος http://akisambelas.wordpress.com/ 

 

 
35 

 

  

 

 

 


