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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ)

ΘΕΜΑ  1ο  Ξενοφ. Κύρου Ἀνάβασις 3, 2,10 ‐ 11 
Λέγω ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἰσί σωτηρίας.  Πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν 

φυλάττομεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιορκοῦσί τε καὶ τὰς σπονδὰς  παρὰ τοὺς 

ὅρκους λύουσιν. Ἐπεί δε ταῦτα οὕτως ἔχει, τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσίν οἱ θεοί, ἡμῖν δὲ 

σύμμαχοι, οἵπερ  ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς  μικροὺς κἂν ἐν 

δεινοῖς ὦσι σῴζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. Ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι. 

Λεξιλόγιο 
 Εἰμὶ (συνδετικό): είμαι (+ κατηγορούμενο του υποκ.), εἰμὶ (υπαρκτικό): υπάρχω (ἔστι θεὸς = 
υπάρχει θεός), ἔστι μοι (δοτ. προσ. κτητική) = υπάρχει σ’ εμένα, έχω ■ φυλάττω τοὺς ὅρκους: 
τηρώ τους όρκους ■ ὁ πολέμιος: ο εχθρός  ■ ἐπιορκῶ: παραβαίνω τους όρκους  ■αἱ σπονδαί: οι 
συνθήκες, η ανακωχή ■ παρὰ τοὺς ὅρκους: αντίθετα με τους όρκους ■ λύω: καταλύω, παραβιάζω  
■ὁ ἐναντίος, ἡ ἐναντία, τὸ ἐναντίον: ο αντίθετος ■ ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (αναφορ. αντων.): ο οποίος 
■κἄν ὦσιν: κι αν ακόμα είναι, βρίσκονται ■ ἐν δεινοῖς: σε συμφορές (εμπρόθετος της κατάστασης) 
■εὐπετῶς: εύκολα ■ ἀναμνήσω < μέλλ.  του ἀναμιμνῄσκω = θυμίζω ■ ἵνα εἰδῆτε: για να γνωρίζετε 
(εἰδῆτε: εἰδῶ, εἰδῇς, εἰδῇ, εἰδῶμεν, εἰδῆτε, εἰδῶσι = υποτ. ενεστ. του οἶδα) ■ ἀγαθὸς: καλός, 
γενναίος  ■ προσήκει (απρόσ.) + τελ. απαρ. (υποκ.) + δοτ. προσωπική = ταιριάζει, αρμόζει.  

ΘΕΜΑ 2ο  Ἰσοκράτους περί ἀντιδόσεως § 79 -  81

Οἶμαι δή πάντας ἄν ὁμολογῆσαι τούς νόμους πλείστων καί μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους εἶναι 

τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων˙ ἀλλ’ ἡ μέν τούτων χρῆσις τοῦτ’ ὠφελεῖν μόνον πέφυκε, τά κατά 

τήν πόλιν καί τά συμβόλαια τά γιγνόμενα πρός ἡμᾶς αὐτούς˙ εἰ δέ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς 

ἐμοῖς, ὅλην τήν Ἑλλάδα καλῶς ἄν διοικοῖτε καί δικαίως καί τῇ πόλει συμφερόντως. Χρή δέ 

τούς νοῦν ἔχοντας περί ἀμφότερα μέν ταῦτα σπουδάζειν, αὐτοῖν δέ τούτοιν τό μεῖζον καί τό 

πλείονος ἄξιον προτιμᾶν, ἔπειτα κἀκεῖνο γιγνώσκειν, ὅτι νόμους μέν θεῖναι μυρίοι καί τῶν 

ἄλλων Ἑλλήνων καί τῶν βαρβάρων ἱκανοί γεγόνασιν, εἰπεῖν δέ περί τῶν συμφερόντων ἀξίως 

τῆς πόλεως καί τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἄν πολλοί δυνηθεῖεν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
οἴομαι - οἶμαι + ειδ. απαρ.: φαντάζομαι, νομίζω ■ ὁμολογῶ + ειδ. απαρ.: παραδέχομαι, ομολογώ 
ότι … ■ ὁμολογῶ τινι: συμφωνώ με κάποιον ■ μέγιστα ἀγαθά: τα μεγαλύτερα, τα πιο σπουδαία 
αγαθά ■ πέφυκα + τελ. απαρ.: είμαι προορισμένος από τη φύση μου να …, είναι φυσικό να …■  τὰ 
κατὰ τὴν πόλιν: οι σχέσεις (μας) με την πόλη (εδώ: αιτιατική) ■ τὰ συμβόλαια: τα ιδιωτικά συμ-
φωνητικά ■ πρὸς ἡμᾶς αὐτούς: μεταξύ μας ■ πείθομαί τινι: πείθομαι, υπακούω σε κάποιον ■ 

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαίων Ελληνικών
Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
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ἀμφότερα: και τα δύο ■ σπουδάζω περί τι: ασχολούμαι με κάτι ■  αὐτοῖν τούτοιν (δυϊκός αριθμός, 
γενική πτώση): αυτά τα δύο ■ τὸ μεῖζον: το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο ■ τὸ πλείονος ἄξιον: 
αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία ■ τίθημι νόμον: θεσπίζω νόμο ■ μυρίοι, -ίαι, -ία: αναρίθμητοι, 
αμέτρητοι, άπειροι, αλλά: μύριοι, μυρίαι, μύρια (ως αριθμητικό): δέκα χιλιάδες. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
 Οἶμαι δή πάντας ἄν ὁμολογῆσαι …
Δοξαστικά ρήματα (οἴομαι-οἶμαι, ἡγοῦμαι, νομίζω, δοκῶ, κρίνω, ὑπολαμβάνω …)
α. + ειδικό απαρέμφατο (αντικ.)
β. + δύο αιτιατικές (τινά τι: αντικ. + κατηγορ.) = θεωρώ κάποιον …
γ.  Οι μετοχές τους (οἰόμενος, ἡγούμενος, νομίζων, δοκῶν, κρίνων …) είναι κατά κανόνα 
αιτιολογικές. 
 πλείστων καί μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους …
Τα επίθετα αἴτιος, ὑπαίτιος, ἔνοχος, ἀθῶος, ὑπόδικος … + γενική της αιτίας

 εἰ …πείθοισθε…, ….καλῶς ἄν διοικοῖτε

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (σε ευθύ λόγο)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ
Εἰ + ευκτική α. Δυνητική ευκτική, (σπανιότερα) οριστική 

αρκτικού χρόνου, ευχετική ευκτική, προστακτική
Απλή σκέψη του 

λέγοντος
Εἰ + ευκτική
(επαναληπτική)

β. Οριστική ιστορικού χρόνου (+ ἄν) Αόριστη επανάληψη 
στο παρελθόν

Παραδείγματα
α1. Εἰ γένοιτο φανερὸν …,  τοῦτο ἂν  ἕλοισθε ὑμεῖς… 
(μτφρ. Αν γινόταν  γνωστό αυτό…., αυτό θα προτιμούσατε….) 
α2. Εἴ τις τάδε παραβαίνοι, ἐναγὴς ἔστω τοῦ Ἀπόλλωνος. 
(μτφρ. Αν κάποιος παραβεί αυτά, να έχει την κατάρα του Απόλλωνα.)
 β1. Λύσανδρος … εἴ τινα ἄλλον Ἀθηναῖον ἴδοι που, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας. 
(μτφρ. Ο Λύσανδρος … αν έβλεπε κάπου κάποιον άλλο Αθηναίο, τον έστελνε στην Αθήνα.)
β2. Εἴ δέ τις ἀντείποι, ἐτεθνήκει. (μτφρ. Αν κανείς αντιμιλούσε, αμέσως ήταν νεκρός.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο υποθετικός λόγος  βρίσκεται σε πλάγιο λόγο από ιστορικό χρόνο (π.χ. 
από τα ρήματα ἔλεγεν, ἔφη, ἐνόμιζεν, ἡγεῖτο, ἐκέλευε, ηὔχετο  κτλ.), εφόσον στην υπόθεση 
υπάρχει εἰ + ευκτική, (ο υποθετικός λόγος) μπορεί να δηλώνει (ανάλογα με την απόδοση και το 
νόημα): α. την απλή σκέψη του λέγοντος, β. την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν, γ. το 
πραγματικό, δ. το προσδοκώμενο ή ε. (σπανίως) την αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον. 
Στις περιπτώσεις γ, δ, ε η ευκτική είναι του πλαγίου λόγου.
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ΘΕΜΑ 3ο  Ξεν., Κύρου Ἀνάβασις 3. 2, 18-19     ΓΙΑΓΚ. 4ο

 Εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, 

ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι· ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν 

μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες 

ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. Οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός 

ἐσμεν· οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν· 

ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον 

ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. Ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμῶν]· φεύγειν αὐτοῖς 

ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν.

Λεξιλόγιο    
ἀθυμέω-ῶ: είμαι φοβισμένος, χάνω το θάρρος μου ■ εἰμὶ ως υπαρκτικό: είμαι, υπάρχω, ἔστι + δοτ. 
προσ. κτητική: έχω (π.χ. ἔστι μοι παῖς: έχω παιδί) ■ πάρειμι: είμαι παρών, πάρειμί τινι: είμαι 
κοντά σε κάποιον, βοηθώ κάποιον (τοῖς πολεμίοις πάρεισιν πολλοὶ ἱππεῖς: οι εχθροί έχουν πολλούς 
εχθρούς για να τους βοηθήσουν) ■ ἐνθυμέομαι, -οῦμαι: παίρνω υπόψη μου (ἀναμιμνῄσκομαι: 
θυμάμαι) ■ δηχθεὶς: μτχ. παθητ. αορ. ἐδήχθην < δάκνομαι: δαγκώνομαι ■ ἀποθνῄσκω: πεθαίνω, 
(για νεκρό μάχης) σκοτώνομαι ■ οὐκοῦν: λοιπόν, οὔκουν: όχι λοιπόν, δεν … λοιπόν (οὔκουν ἦλθον: 
δεν ήρθαν λοιπόν) ■ ὄχημα: μεταφορικό μέσο, (εδώ) στήριγμα, βάση (πολὺ ἐπ’ ἀσφαλεστέρου 
ὀχήματός ἐσμεν: εμείς πατάμε σε πολύ ασφαλέστερη βάση) ■ κρεμάννυμαι – κρέμαμαι: είμαι 
κρεμασμένος ■ καταπίπτω: πέφτω κάτω ■ βαίνω: βαδίζω (βεβηκότες ἐπὶ γῆς: πατώντας πάνω στη 
γη) ■ παίω: χτυπώ (από κοντά) ■ βάλλω: χτυπώ (από μακριά) ■ προσίῃ: υποτακτική του 
προσέρχομαι: πλησιάζω ■ μᾶλλον: περισσότερο, (εδώ) ευκολότερα ■ τυγχάνω τινὸς (πράγμα):  
πετυχαίνω κάτι ■ προέχω τινός τινι: είμαι ανώτερος από κάποιον σε κάτι. ■

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
 Εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ: Το εἰ εισάγει:

α. Υποθετικές προτάσεις (= αν), 
β. πλάγιες ερωτηματικές (= αν) 1. ως ονοματικές προτάσεις έχουν θέση υποκειμένου, 
αντικειμένου (συνήθως) ή επεξήγησης, 2. εξαρτώνται από ρήματα ερώτησης, απορίας, γνώσης, 
άγνοιας – σκέψης, φροντίδας εξέτασης – προσοχής, προπαρασκευής, προφύλαξης κτλ., 
γ. αιτιολογικές (= εφόσον, που)· δηλώνουν υποτιθέμενη αιτιολογία και εξαρτώνται από ρήματα 
ψυχικού πάθους (ἄχθομαι, ἀγανακτῶ, ἀθυμῶ, ὀργίζομαι, χαίρω, ἥδομαι κτλ.): π.χ. χαίρω εἰ 
ευδοκιμεῖς = χαίρομαι που/ εφόσον διακρίνεσαι.

 ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς: Το ὅτι εισάγει: 
α. ειδικές προτάσεις, οι οποίες: 1. εξαρτώνται από ρήματα λεκτικά, γνωστικά, αισθητικά, 
δηλωτικά, αγγελίας κτλ. και 2. ως ονοματικές προτάσεις είναι πάντοτε υποκείμενο (σε απρόσωπα 
ρήματα ή εκφράσεις), αντικείμενο ή επεξήγηση σε δεικτικές λέξεις, και 
β. αιτιολογικές προτάσεις (= διότι).
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 ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς: το εἰμὶ: 
α. συνήθως είναι συνδετικό ρήμα (+ κατηγορούμενο του υποκ. ή γενική κατηγορηματική), 
β. υπαρκτικό χωρίς κατηγορούμενο (ἔστι θεὸς = υπάρχει θεός)· συχνά συνοδεύεται από δοτική 
προσωπική κτητική: ἡμῖν οὔκ εἰσιν ἱππεῖς = σ’εμάς δεν υπάρχουν ιππείς, εμείς δεν έχουμε ιππείς, 
γ. έχει τη σημασία του «βρίσκομαι»· π.χ. εἰμὶ ἐν Ἀθήναις, 
δ. ἔστι + τελικό απαρ. (απρόσωπο) = ἔξεστι = είναι δυνατό, επιτρέπεται.

 ὑπὸ …ἵππου: Το ποιητικό αίτιο:
α. Εξαρτάται από παθητικά ρήματα (δάκνομαι, λακτίζομαι, πάσχω, ἁλίσκομαι …) ή παθητικές 
εκφράσεις  (εὖ ἀκούω = επαινούμαι κτλ.) και από ρηματικά επίθετα σε –τός, -τέος.
β. Εκφέρεται: 1. Εμπρόθετα: ὑπό, ἀπό, ἐκ, παρά,  πρὸς + γενική και 2. με απλή δοτική από 
παθητικά ρήματα συντελικού (συνήθως) χρόνου και από ρηματικά επίθετα σε –τός, -τέος.

 ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται: Το ἄν + υποτακτική είναι: 
α. υποθετικό (+ υποτακτική), 
β. αοριστολογικό (+ υποτακτική = τυχόν)· βρίσκεται πάντοτε ως δεύτερη λέξη σε αναφορικο-
ϋποθετικές (ὅστις ἄν, ὅς ἄν, ὅπως ἄν, ὅπου ἄν … + υποτ.), χρονικοϋποθετικές (πρὶν ἄν, ἕως ἄν, 
ἔστ’ ἄν …+ υποτ. και στους συνδέσμους ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδὰν + υποτ.) ή (σπανιότερα) σε 
τελικές και σε πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Ποτέ δε βρίσκεται μόνο του. Με απόδοση την 
πρόταση οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ο (λανθάνων) υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη 
επανάληψη στο παρόν ή μέλλον.
Σημείωση: Το ἄν το δυνητικό συντάσσεται: 
α. + οριστική ιστορικού χρόνου,  β. + ευκτική, + απαρέμφατο ή μετοχή.

 ἀσφαλεστέρου: Από επίθετα ή επιρρήματα συγκριτικού βαθμού εξαρτάται: 
α. γενική συγκριτική και 
β. β΄ όρος σύγκρισης με το συγκριτικό ἤ (= παρά, απ’ ό,τι) και ομοιοπτώτως ή ομοιοτρόπως: οἱ 
Ἀθηναῖοι μᾶλλον τῶν Λακεδαιμονίων … (= οι Αθηναίοι περισσότερο από τους Λακεδαιμονίους) ή: 
οἱ Ἀθηναῖοι μᾶλλον ἤ οἱ Λακεδαιμόνιοι… (= οι Αθηναίοι περισσότερο παρά / απ’ ό,τι οι 
Λακεδαιμόνιοι …). 
Σημείωση: Από υπερθετικό βαθμό επιθέτου ή επιρρήματος εξαρτάται κατά κανόνα γενική 
διαιρετική· π.χ. ὁ Σωκράτης ἐστὶ σοφώτατος τῶν Ἀθηναίων. 
Σπανιότερα από υπερθετικό βαθμό εξαρτάται γενική συγκριτική, όταν η γενική δε βρίσκεται 
στο ίδιο σύνολο με την προσδιοριζόμενη λέξη· π.χ. ὁ Σωκράτης ἐστὶ σοφώτατος τῶν 
Λακεδαιμονίων (= γενική συγκριτική, γιατί ο «Σωκράτης» δεν ανήκει στο ίδιο σύνολο με τη 
γενική «τῶν Λακεδαιμονίων»). Έτσι και: χρῶμαι γυναικὶ χαλεπωτάτῃ τῶν προγεγενημένων, τῶν 
οὐσῶν καὶ τῶν ἐσομένων (= έχω γυναίκα που είναι η πιο δύστροπη από όσες έχουν γεννηθεί στο 
παρελθόν, από τις υπάρχουσες και από αυτές που θα γεννηθούν στο μέλλον)· οι επιθετικές 
μετοχές τῶν προγεγενημένων και τῶν ἐσομένων είναι γενικές συγκριτικές (γιατί η γυναίκα του 
Σωκράτη δεν ανήκει ούτε σ’ αυτές που γεννήθηκαν στο παρελθόν ούτε σ’ αυτές που θα γεννηθούν 
στο μέλλον) και η γενική τῶν οὐσῶν είναι διαιρετική.
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 ἤν τις προσίῃ: Με υπόθεση ἐάν, ἄν, ἤν + υποτακτική ο υποθετικός λόγος δηλώνει: 
α. το προσδοκώμενο (με απόδοση οριστική μέλλοντα, δυνητική ευκτική, προστακτική ή άλλη 
μελλοντική έκφραση)  και 
β. την αόριστη επανάληψη στο παρόν ή μέλλον με απόδοση οριστική ενεστώτα ή γνωμικό 
αόριστο.

 ὅτου ἂν βουλώμεθα: 
Η πρόταση είναι αναφορικοϋποθετική, διότι εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅτου και το 
αοριστολογικό ἄν· ανάλογα με την απόδοση (δες την προηγούμενη σημείωση) ο υποθετικός λόγος 
θα δηλώνει προσδοκώμενο (όπως εδώ: απόδοση «τευξόμεθα») ή αόριστη επανάληψη στο παρόν ή 
μέλλον.

 Ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμῶν]: 
Τα ρήματα υπεροχής, διαφοράς, σύγκρισης (ὑπερέχω, πλεονεκτῶ, διαφέρω, προέχω, μειονεκτῶ 
κτλ.) συντάσσονται: 
α. + γενική (αντικείμενο),  
β. + δοτική (ή αιτιατική) της αναφοράς, 
γ. + δοτική (ή αιτιατική) του ποσού· π.χ. τοσούτῳ διενήνοχεν ἀναισχυντίᾳ ἁπάντων τῶν 
ἀνθρώπων (= τόσο πολύ διέφερε από όλους γενικά τους ανθρώπους ως προς την αδιαντροπιά), 
τῶν ἀνθρώπων: αντικείμενο του ρήματος,  τοσούτῳ: δοτική του ποσού, ἀναισχυντίᾳ: δοτική της 
αναφοράς. 

 φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν: από απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις εξαρτώνται: 
α. υποκείμενο τελικό απαρέμφατο ή (σπανιότερα) ειδικό απαρ. ή ονοματική πρόταση: ειδική, 
ενδοιαστική, πλάγια ερωτηματική), 
β. δοτική προσωπική
γ. από τη δοτική προσωπική, αν την τρέψουμε σε αιτιατική, βρίσκουμε το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου.
Π.χ. ἔξεστιν ἡμῖν βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις (= είναι δυνατό σ’ εμάς / εμείς να βοηθούμε …) 
βοηθεῖν: υποκ. του απροσώπου ρήματος ἔξεστιν, ἡμῖν: δοτική προσωπική στο ρήμα,  ἡμᾶς (< 
ἡμῖν): υποκείμενο του απαρεμφάτου.
Σημείωση: Τα απρόσωπα ρήματα δεῖ, χρὴ (= πρέπει) δε δέχονται δοτική προσωπική 
αλλά (συνήθως) μια αιτιατική, που είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου· π.χ. χρὴ ἡμᾶς 
βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις (βοηθεῖν: υποκ. του χρή, ἡμᾶς: υποκ. του βοηθεῖν).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
1. Κλίση αόριστης αντωνυμίας: τίς, τίς (αρσ., θηλ.), τὶ (ουδ.) (= κάποιος)

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
αρσ. και θηλ. ουδ. αρσ. και θηλ. ουδ.

ον. τὶς τὶ τινὲς τινὰ ή ἄττα
γεν. τινὸς ή του τινὸς ή του τινῶν τινῶν
δοτ. τινὶ ή τῳ τινὶ ή τῳ τισὶ τισὶ
αιτ. τινὰ τὶ τινὰς τινὰ ή ἄττα
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2. Κλίση αόριστης αντωνυμίας: Οὐδείς, οὐδεμία, οὐδὲν / μηδείς, μηδεμία, μηδὲν                 
( = κανείς, χωρίς εξαίρεση)

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αρ.
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό

ον. οὐδεὶς οὐδεμία οὐδὲν οὐδὲνες
γεν. οὐδενὸς οὐδεμιᾶς οὐδενὸς οὐδὲνων
δοτ. οὐδενὶ οὐδεμιᾷ οὐδενὶ οὐδέσι(ν)
αιτ. οὐδένα οὐδεμίαν οὐδὲν οὐδὲνας

3. Κλίση αναφορικής  αντωνυμίας: ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (= όποιος)

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
ον. ὅστις ἥτις ὅ,τι οἵτινες αἵτινες ἅτινα - ἅττα
γεν. οὗτινος  - ὅτου ἧστινος οὗτινος - ὅτου ὧντινων ὧντινων ὧντινων
δοτ. ᾧτινι  - ὅτῳ ᾗτινι ᾧτινι - ὅτῳ οἷστισι(ν) αἷστισι(ν) οἷστισι(ν)
αιτ. ὅντινα ἥντινα ὅ,τι οὕστινας ἅστινας ἅτινα - ἅττα

4. καταπεσεῖν, βεβηκότες, προέχουσιν: Να γραφούν οι  ίδιοι τύποι στους υπόλοιπους χρόνους.

Αρχικοί  
χρόνοι

Χρονική
Αντικατάσταση

Αρχικοί 
χρόνοι

Χρονική 
Αντικατ.

Αρχικοί 
χρόνοι

Χρονική  
Αντικατάσταση

Ενεστ. πίπτω καταπίπτειν βαίνω βαίνοντες ἔχω προέχουσιν
Παρατ. ἔπιπτον ἔβαινον εἶχον προεῖχον
Μέλλ. πέσομαι &

πεσοῦμαι
καταπέσεσθαι &
καταπεσεῖσθαι

βήσομαι βησόμενοι ἕξω &  
σχήσω            

προέξουσιν &
προσχήσουσιν

Αόρ. ἔπεσον καταπεσεῖν ἔβην βάντες ἔσχον προέσχον
Παρακ. πέπτωκα καταπεπτωκέναι βέβηκα βεβηκότες ἔσχηκα προεσχήκασιν
Υπερσ. ἐπεπτώκειν ἐβεβήκειν ἐσχήκειν προεσχήκεσαν

5. Τα παρακάτω ρήματα να γραφούν στις υπόλοιπες εγκλίσεις του ίδιου χρόνου: ἀθυμεῖ, 
πάρεισιν, ἐνθυμήθητε, γίγνηται, προσίῃ, βουλώμεθα, τευξόμεθα, προέχουσιν.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἀθυμεῖ ἀθυμῇ ἀθυμοῖ (-οίη) ἀθυμείτω
πάρεισιν παρῶσι παρεῖεν παρέστων ή παρόντων ή 

παρέστωσαν
ἐνεθυμήθητε ἐνθυμηθῆτε ἐνθυμηθεῖτε ἐνθυμήθητε
γίγνεται γίγνηται γίγνοιτο γιγνέσθω
προσέρχεται προσίῃ προσίοι, προσιοίη προσίτω
βουλόμεθα βουλώμεθα βουλοίμεθα --------
τευξόμεθα -------- τευξοίμεθα --------
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προέχουσιν προέχωσιν προέχοιεν προεχόντων ή προεχέτωσαν
6. Παραθετικά επιθέτων ή επιρρημάτων

(επίθετο) (επίρρημα) (επίθετο) (επίρρημα) (επίρρημα)
ΘΕΤΙΚΟΣ πολλοὶ πολὺ ἀσφαλοῦς ἰσχυρῶς μάλα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ πλέονες ή 

πλείονες ή  
πλείους

πλέον ή 
πλεῖον

ἀσφαλεστέρου ἰσχυρότερον μᾶλλον

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ πλεῖστοι πλεῖστα ἀσφαλεστάτου ἰσχυρότατα μάλιστα

ΑΣΚΗΣΗ

Να γραφούν οι λέξεις στους τύπους που σας ζητούνται: 

ὑμῶν: στον ίδιο τύπο του γ΄ προσώπου
ἱππεῖς: η δοτική πληθυντικού
τοῖς πολεμίοις: η ίδια πτώση στον ενικό
πολλοὶ: ο συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός
ἄνθρωποι: η δοτική πληθυντικού
ἵππου: η δοτική πληθυντικού
μάχῃ: η αιτιατική πληθυντικού
οὐδεὶς: η ονομαστική πληθυντικού
ὁ δηχθεὶς: η δοτική πληθυντικού
ἄνδρες: η κλητική ενικού
ὅ τι: η δοτική πληθυντικού
πολὺ: ο συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός
ἀσφαλεστέρου: οι δύο άλλοι βαθμοί στη γεν. ενικού
ὀχήματός: η δοτική ενικού και πληθυντικού
βεβηκότες: η δοτική ενικού και πληθυντικού
ἰσχυρότερον: οι δύο άλλοι βαθμοί
μᾶλλον: οι δύο άλλοι βαθμοί
Ἑνὶ: η ονομαστική ενικού
ἐστίν: το γ΄ ενικό προστακτικής και ευκτικής

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχαίων Ελληνικών

Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
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ΘΕΜΑ 4ο   Λυσίου, ὑπέρ ἀδυνάτου λόγος, 9‐10    ΔΥΑΔ.

Δοκεῖ δέ μοι τῆς πενίας τῆς ἐμῆς τὸ μέγεθος ὁ κατήγορος ἂν ἐπιδεῖξαι σαφέστατα μόνος 

ἀνθρώπων. Εἰ γὰρ κατασταθεὶς χορηγὸς τραγῳδοῖς προκαλεσαίμην αὐτὸν εἰς ἀντίδοσιν, 

δεκάκις ἂν ἕλοιτο χορηγῆσαι μᾶλλον ἢ ἀντιδοῦναι ἅπαξ. Καὶ πῶς οὐ δεινόν ἐστι νῦν μὲν 

κατηγορεῖν ὡς διὰ πολλὴν εὐπορίαν ἐξ ἴσου δύναμαι συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις, εἰ δὲ 

τύχοι γενόμενόν τι ὧν ἐγὼ λέγω, (πῶς οὐ δεινόν ἐστι) ὁμολογεῖν ἄν με τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι 

ἀπορώτερον; Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνησθῆναι πρὸς ὑμᾶς, οὔτε τὴν 

τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς αἰσχυνθείς, οὐ πολὺς ὁ λόγος ἔσται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: 
Δοκεῖ μοι: μου φαίνεται, νομίζω ότι, μου δίνει την εντύπωση ότι …■ σαφέστατα: υπερθ. βαθμός 
επιρρήματος (σαφῶς, σαφέστερον, σαφέστατα): πιο καθαρά, με πολύ μεγάλη σαφήνεια ■  
κατασταθεὶς: μτχ. παθητ. αορ. κατεστάθην <  καθίσταμαι: γίνομαι ■ ἀντίδοσις: ανταλλαγή περι-
ουσιών ■ δεκάκις (αριθμητικό επίρρ.): δέκα φορές ■ ἕλοιτο (β΄ αόριστος του αἱροῦμαι) + τελ. 
απαρ.: προτιμώ ■ χορηγῆσαι: απαρ. αορίστου (ἐχορήγησα) <  χορηγέω-ῶ: γίνομαι χορηγός ■ 
ἀντιδοῦναι: απαρ. αορ. β΄ (ἀντὶ – ἔδωκα) <  ἀντιδίδωμι: (εδώ) κάνω ανταλλαγή περιουσίας ■ ἅπαξ 
(αριθμητικό επίρρ.): μία φορά ■ δεινόν ἐστι (απρόσωπη έκφραση + τελ. απαρ.): είναι φοβερό  ■ 
σύνειμί τινι: = συναναστρέφομαι με κάποιον ■ ὁμολογῶ + ειδ. πρότ. ή ειδ. απαρ.: ομολογώ, 
παραδέχομαι ότι … , ὁμολογῶ τινι: συμφωνώ με κάποιον ■ ἱππικὴ: η ιππική τέχνη, η ικανότητα να 
ιππεύει κάποιος  ■ μνησθῆναι: απαρ. παθητ. αορ. (ἐμνήσθην) του ρήμ. ἀναμιμνῄσκομαι: + γενική: 
θυμάμαι κάτι, ἀναμιμνῄσκομαί τι πρός τινα: θυμίζω κάτι σε κάποιον, ανακαλώ στη μνήμη  του 
(εδώ η γενική ἧς από έλξη του αναφορικού) ■ ἄπορος = φτωχός.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ 
 Δοκεῖ: είναι προσωπικό ή απρόσωπο; Πώς συντάσσεται και πώς μεταφράζεται;
 ὁ κατήγορος ἂν ἐπιδεῖξαι: α. το είδος του ἄν: υποθετικό, αοριστολογικό, δυνητικό; Με ποιον 

τύπο συνάπτεται; Πώς μεταφράζεται; β. Τι είναι συντακτικώς το απρμφ. ἐπιδεῖξαι; Από πού 
εξαρτάται;

 μόνος ἀνθρώπων: Τι είναι συνήθως το μόνος; Επιπλέον είναι και μεριστική λέξη: ποιες άλλες 
είναι μεριστικές λέξεις και πώς συντάσσονται; 

 Εἰ: Τι πρόταση μπορεί να εισάγει το εἰ; (υποθετική, πλάγια ερωτηματική, αιτιολογική). Πώς 
διακρίνουμε τα είδη του; Δικαιολογήστε την έγκλιση της πρότασης με το εἰ.

 κατασταθεὶς: παθητική μετοχή συνδετικού ρήματος (καθίσταμαι). Πώς συντάσσεται;
 δεκάκις ἂν ἕλοιτο: το είδος του ἄν, τι προσδιορίζει, πώς μεταφράζεται. Σε ποιον υποθετικό λόγο 

βρίσκεται η πρόταση και ποιο είναι το είδος του; 
 χορηγῆσαι μᾶλλον ἢ ἀντιδοῦναι ἅπαξ: το μᾶλλον είναι συγκριτικό επίρρημα. Πώς συντάσσεται 

συνήθως; Τι είναι το (ἤ) ἀντιδοῦναι συντακτικώς; 
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 πῶς οὐ δεινὸν ἐστι νῦν μὲν κατηγορεῖν: α. Τι πρόταση εισάγει εδώ το ερωτηματικό τροπικό 
επίρρημα πῶς; Πώς εκφέρονται αυτές οι προτάσεις; β. Το δεινόν ἐστι είναι απρόσωπη έκφραση: 
Πώς συντάσσονται οι απρόσωπες εκφράσεις; γ. Ποιο είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου 
κατηγορεῖν, δικαιολογήστε την πτώση του.

 ὡς: ποιες δευτερεύουσες προτάσεις εισάγονται με το ὡς και πώς μεταφράζεται σε κάθε 
περίπτωση; 
ειδικές = ότι, πως συμπερασματικές = ώστε
αιτιολογικές = διότι αναφορικές παραβολικές = όπως
χρονικές = όταν, μόλις πλάγιες ερωτηματικές = πώς, με ποιο τρόπο
τελικές = για να

 διὰ πολλὴν εὐπορίαν:  τι δηλώνει γενικά ο εμπρόθετος διὰ + αιτιατική;
 ἐξ ἴσου δύναμαι συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις: τι είναι συντακτικώς το απαρέμφατο συνεῖναι; 

Από πού εξαρτάται; Ποιο είναι το υποκείμενο και ποιο το αντικείμενό του; Πώς μεταφράζεται 
συνήθως μια δοτική; 

 εἰ δὲ τύχοι γενόμενον τι: Τα είδη του εἰ, το είδος του υποθετικού λόγου.
 ὧν ἐγὼ λέγω: Τι είναι συντακτικώς η αναφορική ονοματική πρόταση, τι είναι συντακτικώς το 

ὧν; Δικαιολογήστε την πτώση του.
 ὁμολογεῖν: τι είναι συντακτικώς το απαρέμφατο, από πού εξαρτάται;
 ἄν με τοιοῦτον εἶναι: α. Τα είδη του ἄν, το είδος του συγκεκριμένου ἄν και με τι συνάπτεται. β. 

Το εἶναι, απαρέμφατο του εἰμί, πώς συντάσσεται; Πώς αλλιώς συντάσσεται το εἰμί; 
 Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς: Τι δηλώνει ο εμπρόθετος περὶ + γενική;
 ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνησθῆναι πρὸς ὑμᾶς: α. Τι είναι συντακτικώς η αναφορική ονοματική 

πρόταση; β. Τι είναι το ἧς συντακτικώς; Πώς δικαιολογείτε την πτώση του; Υπάρχει έλξη του 
αναφορικού ή όχι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Α. Χρονικές αντικαταστάσεις
Ενεστώτας Παρατατ. Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντ.
ἐπιδεικνύναι ---------- ἐπιδείξειν ἐπιδεῖξαι ἐπιδεδειχέναι ----------
καθιστάμενος ---------- κατασταθησόμενος κατασταθεὶς καθεστηκὼς ή 

καθεστώς
----------

αἱροῖτο ---------- αἱρήσοιτο ἕλοιτο ᾑρημένος εἴη ----------
ἀντιδιδόναι ---------- ἀντιδώσειν ἀντιδοῦναι ἀντιδεδωκέναι ----------
συνεῖναι ---------- συνέσεσθαι συγγενέσθαι συγγεγονέναι 

ή συγγεγενῆσθαι
----------

τυγχάνοι τεύξοιτο τύχοι τετυχηκὸς* εἴη 
ή τετυχήκοι

ὁμολογεῖν ---------- ὁμολογήσειν ὁμολογῆσαι ὡμολογηκέναι ----------
δεδοικὼς ή 
δεδιὼς

---------- δεισόμενος δείσας δεδοικὼς ή δεδιὼς ----------

αἰσχυνόμενος ---------- αἰσχυνθησόμενος αἰσχυνθείς ᾐσχυμμένος ----------
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 Σημ.: Χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος, επειδή το υποκείμενο του ρήματος τύχοι είναι σε 
ουδέτερο γένος (τὶ). 

 Β. Εγκλιτικές αντικαταστάσεις
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
δοκεῖ δοκῇ δοκοίη δοκείτω
προὐκαλεσάμην1 προκαλέσωμαι προκαλεσαίμην ----------
εἵλετο ἕληται ἕλοιτο ἑλέσθω
δύναμαι δύνωμαι δυναίμην ----------
ἔτυχεν τύχῃ τύχοι τυχέτω
ἐστὶ ᾖ εἴη ἔστω
ἐτόλμησε τολμήσῃ τολμήσαι /-σειε τολμησάτω
ἔσται ---------- ἔσοιτο ----------
Σημ. 1: προὐκαλεσάμην (κράση) < προ-εκαλεσάμην

 ΑΣΚΗΣΗ
Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση: 

1. Το δοκεῖ είναι:  α. Προσωπικό, β. Απρόσωπο
2. Η δοτική ενικού της λέξης τὸ μέγεθος είναι: α. τῷ μεγέθῳ, β. τῷ μέγεθει, γ. τῷ μεγέθει 
3. Το β΄ ενικό προστακτικής του ἐπιδεῖξαι είναι: α. ἐπέδειξε, β. ἐπίδειξε, γ. ἐπίδειξον, δ. ἐπιδεῖξον
4. Το ἐπιδεῖξαι είναι: α. απαρέμφατο μέλλοντα, β. απαρέμφατο αορίστου, γ. ευκτική αορίστου, δ. το β 

και γ.
5. Οι άλλοι δύο βαθμοί του επιρρήματος σαφέστατα είναι: α. σαφῶς-σαφέστερα, β. σαφῶς-

σαφεστέρως,  γ. σαφῶς-σαφέστερον
6. Η προστακτική του κατασταθεὶς (β΄ εν.) είναι: α. κατεστάθητι, β. κατάστηθι, γ. καταστήθητι
7. Η δοτική πληθ. της μτχ. κατασταθεὶς είναι: α. κατασταθέσι, β. κατασταθεῖσι
8. Η προστακτική του προκαλεσαίμην (β΄ εν.) είναι: α. προκάλεσον, β. προκάλεσαι
9. Το β΄ ενικό προστ.  ενεστ. του προκαλεσαίμην είναι: α.προκαλοῦ, β. προκάλου,  γ. προκάλει 
10. Η δοτική πληθυντικού της λέξης «ἀντίδοσιν» είναι: α. ἀντιδόσει, β. ἀντιδόσεσι, 
11. Η προστακτική του ἕλοιτο στο γ΄ ενικό είναι: α. ἑλέτω, β. ἑλέσθω, γ. ἕλεσθω, δ. ἑλοῦ
12. Το γ΄ πληθυντικό ευκτικής του ἀντιδοῦναι είναι: α. ἀντιδοῖεν, β. ἀντιδιδοῖεν, γ. ἀντιδοῖντο, 
13. Το β΄ ενικό προστακτικής του ἀντιδοῦναι είναι: α. ἀντιδίδου, β. ἀντίδος, γ. ἀντιδός, 
14. Το β΄ ενικό προστακτικής του κατηγορεῖν είναι: α. κατηγορείτω, β. κατηγόρει, γ. κατηγόρα
15. Ποιος τύπος του συνεῖναι είναι λάθος: α. συνέστω, β. σύνισθι, γ. συνεῖεν, δ. συνεῖμι
16. Ποιος τύπος από τον αόριστο β΄ γενόμενον είναι λάθος: α. γενοῦ, β. γενέσθε, γ. γένοιτο 
17. Η γενική ενικού του θηλυκού γένους της μτχ. δείσας είναι: α. τῆς δείσασας, β. τῆς δεισάσης
18. Η δοτική πληθυντικού της μτχ. αἰσχυνθεὶς είναι: α. τοῖς αἰσχυνθέσι, β. τοῖς αἰσχυνθεῖσι
19. Το  συνῇσαν είναι παρατατικός: α. μόνο του σύνειμι, β. μόνο του συνέρχομαι, γ. μόνο του σύνοιδα, 

δ. του α και του β, στ. του β και του γ
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20. «μέγεθος, ἀντίδοσιν»: δοτική ενικού. Ποιο ζευγάρι είναι σωστό: Α. μεγέθῳ - ἀντιδόσῃ, Β. μεγέθει 
- ἀντίδοσῃ, Γ. μεγέθει - ἀντιδόσει, Δ. μεγέθει - ἀντιδόσῃ 

ΘΕΜΑ 5ο  Ξενοφ. Κύρου Παιδεία VIII, 1, 1‐3

Πολλάκις μὲν δή, ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα, ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς 

ἀγαθοῦ∙ οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων, ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, 

Κῦρός τέ μοι δοκεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν, ἀφ’ ὧν μάλιστα ἄν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν∙ 

τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. Ἐννοήσατε γὰρ δή, τίς ἄν πόλις πολεμία ὑπὸ 

μὴ πειθομένων ἁλοίη; Τίς δ’ ἄν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διαφυλαχθείη; Ποῖον δ’ ἄν 

ἀπειθούντων στράτευμα νίκης τύχοι; Πῶς δ’ ἄν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἤ 

ἐπειδὰν ἄρξωνται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας βουλεύεσθαι; 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἐπιλείπω: στερούμαι, δεν επαρκώ (ἐπιλείπει τινά τι = κάποιος στερείται κάτι, λείπει από κάποιον 
κάτι) ■ δοκῶ (προσωπικό) + ειδ. απαρ. (αντικ.): θεωρούμαι, δίνω την εντύπωση  (Κῦρός τέ μοι 
δοκεῖ: και ο Κύρος μού δίνει την εντύπωση, εγώ νομίζω ότι ο Κύρος) ■ εὐδαιμονῶ: είμαι 
ευτυχισμένος ■ διατελῶ + κατηγορ. μτχ.: συνεχώς … (διατελῶ εὐδαιμονῶν = είμαι συνεχώς 
ευτυχισμένος) ■ πειρῶμαι + τελ. απαρ.: προσπαθώ να …■ εἰδότας: μτχ. ενεστ. του οἶδα = γνωρίζω 
(ὁ εἰδώς, ἡ εἰδυῖα, τὸ εἰδὸς / γεν. τοῦ εἰδότος), ὁ μὴ εἰδώς: αυτός που δε γνωρίζει, ο αδαής   ■ 
διδάσκω τινά τι ή ὅτι …: εξηγώ σε κάποιον κάτι ή ότι… ■ ἐννοήσατε: προστακτική αορ. 
(ἐνενόησα) του ρήμ. ἐννοῶ: + αιτιατ. ή + ειδική, πλάγια ερωτηματική ή ενδοιαστική πρόταση = 
σκέφτομαι, αντιλαμβάνομαι, συλλογίζομαι ■ ἁλοίη (ευκτική αορ. β΄ του ἁλίσκομαι): κυριεύομαι 
(ἁλίσκομαι = παθητικό του αἱρέω-ῶ: συλλαμβάνω, κυριεύω) ■ πολέμιος, πολεμία, πολέμιον: 
εχθρικός – (αντίθ.) φίλιος, φιλία, φίλιον: φιλικός  ■ πείθομαί τινι: πειθαρχώ, υπακούω σε κάποιον 
■ ἀπειθούντων: ὁ ἀπειθῶν, ἡ ἀπειθοῦσα, τὸ ἀπειθοῦν (= ο απείθαρχος, ο ανυπάκουος) μτχ. του ρήμ. 
ἀπειθέω-ῶ = απειθαρχώ, δεν υπακούω  ■ τυγχάνω τινὸς: πετυχαίνω κάτι, τυγχάνω + κατηγ. μτχ.: 
τυχαίνει να …■ ἡττῷντο: ευκτική ενεστ. του ρήμ. ἡττάομαι-ῶμαι: νικιέμαι ■ ἄρχομαι + τελ. 
απαρ.: αρχίζω να… ■ βουλεύομαι: σκέφτομαι, αποφασίζω.
διδάσκω: 1. + αιτιατ. (τινὰ ή τὶ) = διδάσκω κάποιον ή κάτι, εξηγώ κάτι,   2. + δύο αιτιατ. (τινά τι) = 
διδάσκω, εξηγώ σε κάποιον κάτι (τινὰ = άμεσο αντικ., τι = έμμεσο αντικ.), 3. τινὰ + προληπτικό 
κατηγ. = διδάσκω κάποιον ώστε να …, 4. + τελ. απαρ. του αποτελέσματος = διδάσκω, γυμνάζω 
ώστε να …, 5. + ειδ. πρότ. = εξηγώ, ενημερώνω, 6. + εμπρόθετο 

Πειρῶμαι (μέσο ή παθητ.): [προσπαθώ, επιτίθεμαι, δοκιμάζω, επιχειρώ, κάνω απόπειρα]
1. + τελικό απρμφ. = προσπαθώ να…, 2. + πλάγια ερώτ. (εἰ, ἐάν, ὅπως, ὡς) = δοκιμάζω αν…, 
προσπαθώ μήπως, 3. + γεν. (τινὸς) = επιτίθεμαι, δοκιμάζω, 4. + αιτιατ. συστ. αντικ. = δοκιμάζω, 
επιχειρώ κάτι.

Τυγχάνω: 1. + κατηγ. μτχ. = συμπτωματικά, κατά τύχη + ρήμα, 2. + γεν. προσ. (τινὸς) = πετυχαίνω 
και χτυπώ κάποιον, 3. + γεν. πράγμ. (τινὸς) = βρίσκω κάτι, κερδίζω, πετυχαίνω το σκοπό μου, 4. + 
αιτιατ. (τὶ) = βρίσκω, κερδίζω, πετυχαίνω [τυγχάνω μισθὸν = βρίσκω μισθό],  5. + αιτιατ. και γεν. (τί 
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τινος) = πετυχαίνω κάτι από κάποιον, 7. + τελ. απρμφ.= πετυχαίνω να,  8. + δοτική (τινὶ) = συναντώ 
κάποιον, 9. τυγχάνω (ως συνδετικό) = τυχαίνει να είμαι, 10. τυχὸν (μτχ. ως επίρρ.) = ίσως, κατά 
τύχη. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ

 ὅτι … οὐδὲν διαφέρει: με το ὅτι εισάγονται προτάσεις:
 α. ειδικές (= πως, ότι) οι οποίες: 1. είναι πάντοτε συντακτικώς υποκείμενο, αντικείμενο ή 
επεξήγηση και 2. εξαρτώνται από ρήματα λεκτικά, γνωστικά, αισθητικά, δηλωτικά, αγγελίας κτλ., 
β. αιτιολογικές ( = διότι).

 οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ: Τα ρήματα που δηλώνουν υπεροχή, διαφορά, σύγκριση (διαφέρω, 
ὑπερέχω, πλεονεκτῶ, μειονεκτῶ, προέχω κτλ.) συντάσσονται: 
α. + γενική (αντικείμενο), β. + δοτική ή αιτιατική του ποσού, γ. + δοτική ή αιτιατική της 
αναφοράς· π.χ. τοσούτῳ διέφερε πάντων τῇ ἀρετῇ (τόσο πολύ διέφερε από όλους ως προς την 
ανδρεία).

 ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει: με το ὅπως εισάγονται προτάσεις: 
α. αναφορικές παραβολικές (= όπως), [1.+ εγκλίσεις προτάσεων κρίσης: οριστική, δυνητική 
ευκτική, δυνητική οριστική, 2. + ευκτική πλαγίου λόγου]
β. πλάγιες ερωτηματικές (= πώς), [1. + εγκλ. προτάσεων κρίσης, 2. + απορηματική υποτακτική, 3. 
+ ευκτική πλαγίου λόγου] 
γ. τελικές (= για να), [1.+  υποτακτική, 2. + οριστ. ιστορ. χρόνου, 3. + ευκτική πλαγίου λόγου]
δ. ενδοιαστικές (ὅπως μὴ = μὴ = μήπως). [1. + υποτακτική, 2. + ευκτική πλ. λόγου, 3. + εγκλ. 
προτάσεων κρίσης (σπάνια)].

 τἀγαθὰ ἐπιλείψει: αττική σύνταξη, αντί: τἀγαθὰ ἐπιλείψουσι [π.χ. τὰ παιδία παίζει]

 εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν:τα ρήματα: 
α. διάγω, διατελῶ, διαγίγνομαι + κατηγορηματική μτχ. = συνεχώς, διαρκώς + ρήμα (που βγαίνει 
από τη μτχ.)· διατελῶ μαχόμενος = συνεχώς πολεμώ.
β. λανθάνω + κατηγορ. μτχ. = κρυφά, χωρίς να γίνω αντιληπτός + ρήμα· π.χ. ἐλάνθανε τρεφόμενον 
τὸ στράτευμα = το στράτευμα τρεφόταν κρυφά, χωρίς να γίνει αντιληπτό.
γ. οἴχομαι + κατηγορ. μτχ. = γρήγορα + ρήμα· ᾢχετο ἀπιὼν (< ἀπέρχομαι) = έφυγε γρήγορα.

 ἄν … διατελοῖμεν, ἄν …ἁλοίη; ἄν … διαφυλαχθείη; ἄν … τύχοι; ἄν … ἡττῷντο:  
Η δυνητική ευκτική δηλώνει: 
α. το δυνατό να γίνει στο παρόν ή στο μέλλον (= θα + παρατατικός, θα μπορούσε να …, θα ήταν 
δυνατό να …), 
β. κάτι πιθανό (όπως ο μέλλοντας)· π.χ.  λάβοις ἄν = θα πάρεις, 
γ. κάποια γνώμη με μετριοπάθεια· π.χ.  γένοιο ἄν οὐ κακὸς = θα γίνεις, πιστεύω, καλός …, 
δ. ευγενική προτροπή· π.χ.  χωροῖς ἄν εἴσω (= μπες μέσα, παρακαλώ!).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνητική οριστική (οριστική + ἄν) δηλώνει: 
α. το δυνατό να γίνει στο παρελθόν ή το αντίθετο του πραγματικού (μτφρ.: θα + υπερσυντέλικος ή 
θα + παρατατικός)· π.χ. ἐλάβομεν ἄν (= θα είχαμε πάρει), 
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β.  (σπανιότερα) κάτι που συνέβαινε με επαναλήψεις στο παρελθόν·  π.χ. εἴ τις δοκοίη αὐτῷ 
βλακεύειν ἔπαισεν ἄν (= αν του φαινόταν ότι κάποιος χάζευε, τον χτυπούσε) – διηρώτων ἄν = 
ρωτούσα κάθε φορά.

 ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ  [δυνητική ευκτική – δυνητική οριστική]

ΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δυνητική
 ευκτική
(ευκτική + ἄν)

α. το δυνατό να γίνει στο παρόν 
    ή στο μέλλον

μτφρ.:  θα + παρατατικός, θα μπορούσα  να, 
θα ήταν δυνατό να..: λάβοις ἄν = θα έπαιρνες

β. κάτι πιθανό (όπως ο μέλλοντας) λάβοις ἄν = θα πάρεις
γ. κάποια γνώμη με μετριοπάθεια γένοιο ἄν οὐ κακὸς (= θα γίνεις, πιστεύω, 

καλός).
δ. ευγενική προτροπή χωροῖς ἄν εἴσω (= μπες μέσα, παρακαλώ!)

Δυνητική 
οριστική 
ιστορικού 

χρόνου
(οριστική + ἄν)

α. το δυνατό να γίνει στο παρελθόν 
ή    το αντίθετο του πραγματικού

μτφρ.: θα + υπερσυντέλικος ή θα + παρατα-
τικός)  ἔλαβες ἄν = θα είχες πάρει

β.  (σπανιότερα) κάτι που 
συνέβαινε με επαναλήψεις στο 
παρελθόν

εἴ τις δοκοίη αὐτῷ βλακεύειν ἔπαισεν ἄν (= αν 
του φαινόταν ότι κάποιος χάζευε, τον 
χτυπούσε) 

 Πῶς δ’ ἄν … ἡττῷντο; Ευθεία ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας

Εκφέρονται:
Ευθείες ερωτηματικές 
       προτάσεις

α. με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσης
    [i. απλή οριστική, ii. δυνητική οριστική, iii. δυνητική ευκτική]
β. με απορηματική υποτακτική  (π.χ. ποῖ ἴωμεν; = πού να πάμε;)

Πλάγιες ερωτηματικές 
       προτάσεις

α. με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσης
    [i. απλή οριστική, ii. δυνητική οριστική, iii. δυνητική ευκτική]
β. με απορηματική υποτακτική  (π.χ. Οὐκ οἶδα ποῖ ἴωμεν. = δεν 
ξέρω πού να πάμε)
γ.  με ευκτική του πλαγίου λόγου (από ιστορικό χρόνο): 
π.χ. Ἐσκόπουν τί πράττοιεν: σκέφτονταν τι να κάνουν.

 ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδὰν + υποτακτική (πάντοτε):
α. είναι χρονικοϋποθετικές προτάσεις
β. δηλώνουν: i) το προσδοκώμενο (απόδοση: οριστική μέλλοντα, δυνητ. ευκτική, προστακτική, 
μελλοντική έκφραση) και  ii) την αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον (απόδοση: 
οριστική ενεστώτα  ή γνωμικός αόριστος).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Α. Χρονικές αντικαταστάσεις
Ενεστώτας Παρατατ. Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλ.
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διαφέρει διέφερε διοίσει διήνεγκε διενήνοχε διενηνόχει
ἐπιλείπει ἐπέλειπε ἐπιλείψει ἐπέλιπεν ἐπιλέλοιπε ἐπελελοίπει
εἰδότας εἰσομένους & 

εἰδήσοντας
γνόντας ἐγνωκότας

διδάσκειν διδάξειν διδάξαι δεδιδαχέναι
Ενεστώτας Παρατατ. Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλ.
ἐννοεῖτε ἐννοήσατε ἐννενοηκότες 

ἔστε
πειθομένων πεισομένων πιθομένων πεπεισμένων & 

πεποιθότων
ἁλίσκοιτο ἁλώσοιτο ἁλοίη ἑαλωκυῖα1 & 

ἡλωκυῖα εἴη & 
ἑαλώκοι

διαφυλάττοιτο διαφυλαχθήσοιτο διαφυλαχθείη διαπεφυλαγμένη1 
εἴη

ἡττῷντο ἡττήσοιντο & 
ἡττηθήσοιντο

ἡττηθεῖεν ἡττήσθων /-
σθωσαν

ἄρχωνται ἄρξωνται ἠργμένοι ὦσι

Σημ.: Χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος στη μετοχή, επειδή  τα υποκείμενα των ρημάτων είναι σε 
θηλυκό γένος (ἁλοίη,  διαφυλαχθείη >  πόλις). 

AΣΚΗΣΕΙΣ
Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για κάθε λεξη: 

ἄρχων: δοτική ενικού και πληθυντικού

ἄνδρες: κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού

πατρός: αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού

ἀγαθοῦ: ίδια πτώση στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό

τίς: ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού
διαφέρει: γ΄πληθ. πρόσ. ευκτικής ενεστώτα και 
               απαρέμφατο αορίστου β΄. 
ἐπιλείψει: β΄ενικό πρόσ. οριστικής παρακειμένου και 
                  γ΄ πληθ. πρόσ. οριστικής παρατατικού

εἰδότας: απαρέμφατο ενεστώτα και 

               β΄ πληθυντικό πρόσ. οριστικής μέλλοντα. 

πειθομένων: β΄ ενικό πρόσ. προστακτικής ενεστώτα και

                     γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
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βουλεύεσθαι: β΄ ενικό πρόσ. οριστικής αορίστου και

                       γ΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα

ΘΕΜΑ 6ο  Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ Ι 38-42

Ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν 

οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. Ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία 

πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. Ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς 

ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. 

Νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς 

φυλακάς· ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ,τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε 

καὶ ἡμέρας. Ἤν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, 

ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ὡς συνελόντι εἰπεῖν (απόλυτο απαρέμφατο): για να μιλήσω σύντομα ■ συνελόντι: μτχ. αορ. β΄ 
(συνελών, -οῦσα, -ὸν < συνεῖλον) του ρήμ. συναιρέω-ῶ = συνοψίζω, συμπυκνώνω, συντομεύω  
■οὐδαμοῦ: πουθενά ■ τὰ πολεμικὰ: οι πολεμικές επιχειρήσεις  ■ παντάπασιν (επίρρημα): εντελώς, 
εξ ολοκλήρου ■εὐταξία: πειθαρχία ■ δοκῶ (προσωπικό) + ειδικό απαρ. (αντικ.): θεωρούμαι, δίνω 
την εντύπωση ■ ἀπολώλεκεν: παρακείμενος του ρήμ. ὄλλυμι = χάνω, καταστρέφω ■ 
καταστήσησθε: υποτ. μέσου αορίστου (κατεστησάμην) του ρήμ. καθίσταμαι = ορίζω ■ συλλέγω: 
συγκεντρώνω ■ παραθαρρύνω: ενθαρρύνω ■οἴομαι και οἶμαι: νομίζω, φαντάζομαι (+ ειδικό απαρ. 
ή + 2 αιτιατικές [αντικ. + κατηγορ.]) ■ πάνυ ἐν καιρῷ: πολύ σωστά / κατάλληλα στην περίσταση ■ 
αἰσθάνομαι + ειδ. πρόταση ή + πλάγια ερώτηση = αντιλαμβάνομαι, κατανοώ ἀθύμως: απρόθυμα 
//■ ἔρχομαι ἐπὶ τὰ ὅπλα: έρχομαι στο στρατόπεδο ■φυλακή: φρουρά ■ ὥστε (στην αρχή περιόδου 
ή ημιπεριόδου): επομένως, λοιπόν, γι’ αυτό ■ ἔχω + τροπικό επίρρημα: είμαι, βρίσκομαι σε μια 
κατάσταση ■ ἔχω οὕτως: βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση ■ χρήσαιτο: ευκτική αορ. του ρήμ. 
χρῶμαι + δοτ.: χρησιμοποιώ κάποιον ή κάτι  ■ νυκτὸς - ἡμέρας (γεν. του χρόνου που δηλ. 
διάρκεια): κατά τη διάρκεια της νύκτας – ημέρας ■ τρέψῃ: υποτ. αορ. του ρήμ. τρέπω = 
μεταστρέφω (τις σκέψεις) ■ ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται: τελ. πρόταση  ■ἐννοοῦμαί τι: 
σκέφτομαι κάτι ■ πείσονται + αιτιατ.: οριστ. μέλλοντα του πάσχω = παθαίνω [πείσομαι + δοτική: 
μέλλοντας του πείθομαι = υπακούω σε κάποιον] ■ ὁ εὔθυμος: αυτός που έχει καλή διάθεση 
(θάρρος). 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

1. Τα παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται από τον θετικό βαθμό του επιθέτου με τις καταλήξεις:  
α. για τον συγκριτικό βαθμό, -τερος, -τέρα, -τερον 
β. για τον υπερθετικό βαθμό, -τατος, -τάτη, -τατον

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Επίθετα Κατάληξη Επιρρήματα Κατάληξη

ΘΕΤΙΚΟΣ
ὁ σοφ-ὸς
ἡ σοφ-ὴ
τὸ σοφ-ὸν

-ὸς
-ὴ
-ὸν

σοφ-ῶς -ῶς

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ὁ σοφώ-τερος
ἡ σοφω-τέρα
τὸ σοφώ-τερον

-τερος
-τέρα
-τερον

σοφώ-τερον
-τερον

(από την αιτιατική ενικού 
του ουδετέρου  
συγκριτικού  επιθέτου)

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
ὁ σοφώ-τατος
ἡ σοφω-τάτη
τὸ σοφώ-τατον

-τατος
-τάτη
-τατον

σοφώ-τατα
-τατα

(από την αιτιατ. πληθ. του 
ουδετέρου υπερθετικού 
επιθέτου)

Άλλες αναλογικές παραθετικές καταλήξεις είναι: 
Καταλήξεις ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

α) -έστερος, -έστατος           ἀληθὴς ἀληθέστερος ἀληθέστατος
β) -ούστερος, -ούστατος      ἁπλοῦς ἁπλούστερος ἁπλούστατος
γ) -ίστερος, -ίστατος            λάλος λαλίστερος λαλίστατος
δ) -αίτερος, -αίτατος            παλαιὸς παλαίτερος παλαίτατος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Ι
ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
ὁ εὐτυχὴς
ἡ εὐτυχὴς
τὸ εὐτυχὲς

εὐτυχέστερος
εὐτυχεστέρα
εὐτυχέστερον

εὐτυχέστατος
εὐτυχεστάτη
εὐτυχέστατον

εὐτυχῶς εὐτυχέστερον εὐτυχέστατα

ὁ συνήθης
ἡ συνήθης 

συνηθέστερος
συνηθεστέρα

συνηθέστατος
συνηθεστάτη

συνήθως συνηθέστερον συνηθέστατα
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τὸ σύνηθες συνηθέστερον συνηθέστατον
ὁ εὐδαίμων
ἡ εὐδαίμων
τὸ εὔδαιμον

εὐδαιμονέστερος
εὐδαιμονεστέρα
εὐδαιμονέστερον

εὐδαιμονέστατος
εὐδαιμονεστάτη
εὐδαιμονέστατον

εὐδαιμόνως εὐδαιμονέστε-
ρον

εὐδαιμονέστα- 
τα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΙΙ
ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
ὁ εὐθὺς
ἡ εὐθεῖα
τὸ εὐθὺ

εὐθύτερος
εὐθυτέρα
εὐθύτερον

εὐθύτατος
εὐθυτάτη
εὐθύτατον

εὐθέως &
εὐθὺ, εὐθὺς

εὐθύτερον εὐθύτατα

ὁ ταχὺς
ἡ ταχεῖα
τὸ ταχὺ

θάττων
θάττων
θᾶττον

τάχιστος
ταχίστη
τάχιστον

 ταχὺ &
ταχέως

θᾶττον τάχιστα

ὁ μέγας
ἡ μεγάλη
τὸ μέγα

μείζων
μεἰζων
 μεῖζον

μέγιστος
μεγίστη
μέγιστον

μέγα*
(αντί: μεγάλως)

μεῖζον μέγιστα

ὁ ῥᾴδιος
ἡ ῥᾳδία
τὸ ῥᾴδιον

 ῥᾴων 
ῥᾴων
ῥᾷον

ῥᾷστος 
ῥᾴστη
ῥᾷστον

ῥᾳδίως ῥᾷον ῥᾷστα

ὁ ἀγαθὸς1

ἡ ἀγαθὴ 
τὸ ἀγαθὸν

ἀμείνων
ἀμείνων
ἄμεινον

ἄριστος
ἀρίστη
ἄριστον

εὖ ἄμεινον ἄριστον

1. Το επίθετο ἀγαθὸς  σχηματίζει τα εξής παραθετικά: ὁ, ἡ ἀμείνων, τὸ ἄμεινον - ἄριστος //  ὁ, ἡ 
κρείττων, τὸ κρεῖττον – κράτιστος  //  ὁ, ἡ βελτίων, τὸ βέλτιον – βέλτιστος //  ὁ, ἡ λῴων, τὸ 
λῷον - λῷστος.  Προσοχή: Το επίρρημα του επιθέτου ἀγαθὸς είναι εὖ.

 Ορισμένα επιρρήματα (από επίθετα) δε σχηματίζονται ομαλά: ὀλίγον, πολύ, εὐθὺ & εὐθὺς & 
εὐθέως, μέγα, ταχὺ & ταχέως. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
Το μόριο «ὡς» 

(Δες Ασκήσεις Συντακτικού Δ. Πασχαλίδη, Θεωρία§27)
Το μόριο ὡς μπορεί να λειτουργήσει:
 ως υποτακτικός σύνδεσμος που εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις (αιτιολογικές = 

επειδή, αναφορικές / παραβολικές = όπως, ειδικές = ότι, ότι δήθεν, ότι κατά τη 
γνώμη μου..., πλάγιες ερωτηματικές = πώς, με ποιο τρόπο, συμπερασματικές = 
ώστε, τελικές = για να, χρονικές = μόλις, όταν)

 ως αιτιολογικός παρατακτικός σύνδεσμος στην αρχή κύριων προτάσεων κρίσεως (= 
ισοδυναμεί με το γὰρ)

 ως εμφαντικό επιφώνημα, στην αρχή επιφωνηματικών προτάσεων
π.χ. Μῆτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος (= μητέρα, τι καλός που είναι ο παππούς!)
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 ως καταχρηστική πρόθεση + αριθμητικό (περίπου) ή αιτιατική προσώπου
π.χ. Ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας // Γράμματα ἔπεμψε ὡς Ἀλέξανδρον 

 ως επιτατικό μόριο: επίρρημα τροπικό θετικού βαθμού, (= επιτείνει ή περιορίζει τη 
σημασία τους: πραγματικά, κάπως), επίθετο ή επίρρημα θετικού ή υπερθετικού 
βαθμού (= όσο γίνεται, όσο το δυνατόν) π.χ. Οἱ ὡς ἀληθῶς σύμμαχοι ὄντες (= οι 
πραγματικά αληθινοί σύμμαχοι)

 + μετοχή αιτιολογική (υποκειμενική αιτιολογία) 
 +μετοχή τελική 
 + απόλυτο απαρέμφατο:  ὡς ἔπος εἰπεῖν
 + κατηγορούμενο του αντικειμένου π.χ. Ἐμὲ δ’ οὐχ ὡς πρεσβευτὴν κρίνουσιν.
 +  προσδιορισμό του σκοπού π.χ. παρετάξαντο ὡς εἰς ναυμαχίαν (= … σαν να 

επρόκειτο να ναυμαχήσουν)

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. «ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας»: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική-υποθετική 
πρόταση. Απόδοση το δυνητικό απαρέμφατο της κύριας πρότασης («ἂν ποιῆσαι») σχηματίζει 
υποθετικό λόγο σε πλάγιο λόγο.                                                                                                      
[ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ: ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας, ὑμεῖς πάνυ ἐν καιρῷ ἂν ποιήσαιτε.]
2. «ὅσους δεῖ»: Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική ονοματική πρόταση. Αντικείμενο του 
ρήματος «καταστήσησθε». 
3. «ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε»: Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική 
πρόταση. Απόδοση το δυνητικό απαρέμφατο της κύριας πρότασης («ἂν ποιῆσαι»), σχηματίζει 
υποθετικό λόγο σε πλάγιο λόγο.                                                                                                     
[ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ: ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε, ὑμεῖς πάνυ ἐν καιρῷ ἂν ποιήσαιτε.]
4. «καὶ παραθαρρύνητε»: Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση.  Απόδοση το 
δυνητικό απαρέμφατο («ἂν ποιῆσαι»), σχηματίζει υποθετικό λόγο σε πλάγιο λόγο.                   
[ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ: ἢν παραθαρρύνητε, ὑμεῖς πάνυ ἐν καιρῷ ἂν ποιήσαιτε.]
5. «ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς»: Δευτερεύουσα 
ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας ως αντικείμενο στο αίσθησης σημαντικό 
ρήμα «αἰσθάνεσθε».
6. «ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα»: Κύρια πρόταση κρίσεως, αποφατική και όχι δευτερεύουσα 
συμπερασματική, επειδή εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ὥστε, που βρίσκεται  μετά 
από τελεία.
7. «ὅ,τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, 
μερικής αγνοίας, αντικείμενο του γνωστικού (ή: άγνοιας) ρήματος της κύριας πρότασης «οὐκ 
οἶδα». Απόδοση του σύνθετου υποθετικού λόγου με διάζευξη της διμελούς υποθετικής πρότασης 
«εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ ἡμέρας». 
8. «εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ ἡμέρας»: Δευτερεύουσες επιρρηματικές υποθετικές προτάσεις με 
διάζευξη. Σχηματίζουν σύνθετο όσο και ελλιπή υποθετικό λόγο. Απόδοσή τους είναι η πλάγια 
ερωτηματική πρόταση  («ἂν χρήσαιτο») και σχηματίζουν υποθετικό λόγο σε πλάγιο λόγο.
9. «ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας»: Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. 

Απόδοση η οριστική μέλλοντα της κύριας πρότασης («ἔσονται»), σχηματίζει τον υποθετικό 
λόγο του προσδοκωμένου.
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10.«ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται»: Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση.  Δηλώνει 
σκοπό προσδοκώμενο.
11.«τί πείσονται»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας, 
επεξήγηση στη δεικτική αντωνυμία («τοῦτο»).
12.«ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 
αγνοίας, επεξήγηση στη δεικτική αντωνυμία («τοῦτο»).

ΘΕΜΑ 7ο  Αἰσχίνου, Κατὰ Τιμάρχου, 6- 8
[Με έντονα γράμματα σημειώνονται οι λέξεις που πρέπει να μας θυμίζουν κάποιους κανόνες ως προς 
τη σύνταξη ή τη σημασία τους).

Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς 

ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς 

νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως 

καλῶς ἔχειν. Σκέψασθε γὰρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ 

Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους 

νομοθέται. Πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων 

ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν καὶ ὡς 

δεῖ αὐτὸν τραφῆναι. 

Λεξιλόγιο: 
Προσήκει (απρόσωπο ρ.) + τελ. απαρ. (+ δοτική προσ.): αρμόζει, ταιριάζει ■ σκοπέω-ῶ + 
αιτιατ. ή + πλάγια ερωτημ. πρότ.: σκέφτομαι, εξετάζω ■ νόμοι καλῶς ἔχοντες: νόμοι καλοί, 
νόμοι που είναι σωστοί ■ (προσωπικό) συμφέρει τινί (αντικ.) τι (υποκ.): συμφέρει σε κά-
ποιον κάτι ■ (απρόσωπο) ■ συμφέρει τινί (δοτ. προσωπ.) + τελ. απαρ. (υποκ.): συμφέρει σε 
κάποιον να … ■ τίθημι - τίθεμαι νόμον: θεσπίζω νόμο ■ θησόμεθα: μέσος μέλλοντας του 
τίθεμαι (ἐτιθέμην, θήσομαι – τεθήσομαι, ἐθέμην - ἐτέθην, τέθειμαι ή κεῖμαι, ἐτεθείμην ή 
ἐκείμην) ■ ἐπειδὰν + υποτακτική = χρονικοϋποθετική πρόταση (δηλώνει προσδοκώμενο ή 
αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον) ■ κείμενοι νόμοι: οι νόμοι που έχουν θεσπισθεί, 
θεσπισμένοι νόμοι (κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι = κείτομαι, είμαι πεσμένος κάτω ■ κεῖμαι: 
παθητικός παρακείμενος του τίθεμαι (τέθειμαι και κεῖμαι) = έχω τεθεί, έχω θεσπισθεί (για 
νόμους) ■ κολάζω: τιμωρώ (για παραδειγματισμό) ■ τὰ τῆς πόλεως: τα πράγματα, τα ζητή-
ματα της πόλης ■ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχουσιν: τα ζητήματα της πόλης βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση ■ πρόνοιαν ποιοῦμαι: φροντίζω ■ διαρρήδην: ρητά, ξεκάθαρα ■ ἀποδείκνυμι: 
καθορίζω ■ ἐπιτηδεύω: ασχολούμαι με κάτι ■ τραφῆναι: απαρ. παθητ. αορίστου β΄ 
(ἐτράφην) του ρ. τρέφομαι = ανατρέφομαι, εκπαιδεύομαι. 

ΑΣΚΗΣΗ 1η: ἔχοντας, συμφέροντας, θησόμεθα, πείθεσθαι, σκέψασθε, ἐποιήσατο, 
ἀπέδειξαν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
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ΑΣΚΗΣΗ 2η: σκέψασθε, ἐποιήσατο, ἀπέδειξαν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν …: 
(Λανθάνων) υποθετικός λόγος σε πλάγιο λόγο κρίσης: 
ΥΠΟΘ.: ὅταν μὲν νομοθετῶμεν >  ΑΠΟΔ.: προσήκειν (ειδικό απαρ.).

Λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι
Λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι θεωρούνται αυτοί των οποίων η υπόθεση «λανθάνει» («κρύβεται») 
σε: 
1. αναφορικοϋποθετική, χρονικοϋποθετική ή εναντιωματική / παραχωρητική πρόταση.
2. υποθετική, εναντιωματική, αναφορικοϋποθετική ή χρονικοϋποθετική μετοχή.
3. Ορισμένους εμπρόθετους  (π.χ. ἄνευ χρημάτων …= ἐὰν μὴ ὦσι χρήματα …)

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
Όταν στην απόδοση ενός υποθετικού λόγου υπάρχει:
Α. ειδική πρόταση, ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή (από γνωστικά και αισθητικά 
ρήματα) ή 
Β. τελικό απαρέμφατο (από ρήματα κελευστικά, προτροπής, αποτροπής, διαταγής, απαγόρευσης, 
ευχής ή παράκλησης), τότε ο υποθετικός λόγος βρίσκεται σε πλάγιο λόγο: 
Α. κρίσης ή Β. επιθυμίας, αντιστοίχως. 
       Σ’ αυτή την περίπτωση απόδοση δεν είναι το ρήμα εξάρτησης (λεκτικό, γνωστικό, δοξαστικό 
… διαταγής, προτροπής, ευχής κτλ.), αλλά Α. η ειδική πρόταση κτλ. ή Β. το τελικό απαρέμφατο.
 Όταν το ρήμα εξάρτησης είναι δυνητική ευκτική ή δυνητική οριστική, τότε ως απόδοση 
λαμβάνεται αυτό: Οὐδεὶς ἄν ἡγοῖτο ἀγαθὸν εἶναι Ἀγησίλαον εἰ μὴ γιγνώσκοι … (ΥΠΟΘ.: εἰ μὴ 
γιγνώσκοι …, ΑΠΟΔ. Οὐδεὶς ἄν ἡγοῖτο, αντί: εἶναι].
         ΑΠΟΔΟΣΗ                                           ΥΠΟΘΕΣΗ
Π.χ. Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, [ὅταν μὲν νομοθετῶμεν], τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν:  «Όταν 
νομοθετούμε, εγώ νομίζω ότι ταιριάζει να εξετάζουμε αυτό…»: Απόδοση είναι το ειδικό 
απαρέμφατο «προσήκειν» από το δοξαστικό ρήμα «νομίζω», και ο πλάγιος λόγος είναι κρίσης. Το 
«προσήκειν» στον ευθύ λόγο θα γίνει οριστική ενεστώτα «προσήκει» και, επομένως, ο υποθετικός 
λόγος θα δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον. 

  «ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα…», «ὅσην πρόνοιαν περὶ 
σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος …», «ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν», «ὡς 
δεῖ αὐτὸν τραφῆναι»: 
Οι αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα εισάγουν προτάσεις: 

 Ονοματικές  
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Αναφορικές [συντακτικώς είναι ό,τι και ένα όνομα: υποκ., αντικ., επιθετ. προσδ., 
παράθεση, επεξήγηση, κατηγορούμενο, δοτική αντικ., γεν. αιτίας …]
 Επιρρηματικές [εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα: ὡς, ὅπως, ὥσπερ, ᾗ, 

οἷ, ὅποι, ὅπῃ, ὅπου, οὗ, ὁπόθεν …]
 Μεικτές: αναφορικές υποθετικές, αναφ. αιτιολογικές, 

αναφ. συμπερασματικές, αναφορικές  τελικές.

Πλάγιες 
ερωτήσεις

 εξαρτώνται από ρήμ. γνώσης- άγνοιας, ερώτησης, απορίας, αισθητικά - 
σκέψης, φροντίδας, εξέτασης – προσοχής, προπαρασκευής, προφύλαξης, 
απόπειρας κτλ.

 συντακτικώς είναι πάντοτε αντικείμενο, επεξήγηση ή (σπανιότερα) 
υποκείμενο.

Σ’ αυτή την περίπτωση οι αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφ. επιρρήματα μεταφράζονται 
αντιστοίχως με τις συσχετικές ερωτηματικές αντωνυμίες ή τα συσχετικά ερωτηματικά 
επιρρήματα: π.χ.   ὅπως, ὡς, ᾗ > πώς;, με ποιο τρόπο; ■ ὅς, ὅστις >  ποιος, ■ οἷος (= οποίος, ό,τι 
λογής) >  ποιος; τι λογής; ■ ὅσος > πόσος;), ■  ὁπηλίκος (= όποιας ηλικίας) > ποιας ηλικίας;) ■
ὅπου, οὗ (= όπου) > πού; ■ ὅποι (= όπου) > προς τα πού;)  κτλ. 
Π.χ. οὗτοι πράττουσι ὅ,τι ὐπισχνοῦνται (= αυτοί κάνουν ό,τι υπόσχονται) [αναφορική πρόταση] – 
οὐκ οἶδα ὅ,τι λέγεις (= δεν ξέρω τι λες) [πλάγια ερωτημ. πρόταση]. 

 «εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν» - «ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν» - «ὡς δεῖ 
αὐτὸν τραφῆναι»: 

Τα απρόσωπα ρήματα δεῖ και χρὴ συντάσσονται με τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο και (συχνά) 
με μία αιτιατική που είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου (τὰ τῆς πόλεως =  Υποκ. του ἔχειν // τὸν 
παῖδα = Υποκ. του ἐπιτηδεύειν // αὐτὸν = Υποκ. του τραφῆναι). Τα ρήματα αυτά δε δέχονται δοτική 
προσωπική.
 

ΘΕΜΑ 8
ο Ξενοφ., Ἑλλην. 5. 2. 35-36   Β9

Ἀκούουσι ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔδοξε τήν τε ἀκρόπολιν ὥσπερ κατείληπτο φυλάττειν 

καὶ Ἰσμηνίᾳ κρίσιν ποιῆσαι. Ἐκ δὲ τούτου πέμπουσι δικαστὰς Λακεδαιμονίων μὲν τρεῖς, ἀπὸ 

δὲ τῶν συμμαχίδων ἕνα ἀφ' ἑκάστης καὶ μικρᾶς καὶ μεγάλης πόλεως. Ἐπεὶ δὲ συνεκαθίζετο 

τὸ δικαστήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι καὶ ὡς ξένος τῷ 

Πέρσῃ ἐπ’ οὐδενὶ ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος γεγενημένος εἴη καὶ ὡς τῶν παρὰ βασιλέως χρημάτων 

μετειληφὼς εἴη καὶ ὅτι τῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι ταραχῆς πάσης ἐκεῖνός τε καὶ Ἀνδροκλείδας 

αἰτιώτατοι εἶεν. Ὁ δὲ ἀπελογεῖτο μὲν πρὸς πάντα ταῦτα, οὐ μέντοι ἔπειθέ γε τὸ μὴ οὐ 

μεγαλοπράγμων τε καὶ κακοπράγμων εἶναι. Καὶ ἐκεῖνος μὲν κατεψηφίσθη καὶ ἀποθνῄσκειˑ 

οἱ δὲ περὶ Λεοντιάδην εἶχόν τε τὴν πόλιν καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔτι πλείω ὑπηρέτουν ἢ 

προσετάττετο αὐτοῖς. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
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δοκεῖ μοι + ειδικό απαρ.(= υποκ.) = μου φαίνεται ότι, νομίζω ότι …■ δοκῶ (προσωπικό) = φαί-
νομαι, δίνω την εντύπωση ■ δοκοῦσί μοι οἱ Ἀθηναῖοι εἶναι (= αντικ.) (προσωπ.) = εγώ νομίζω ότι 
οι Αθηναίοι είναι ■ δοκεῖ μοι + τελ. απαρ. (απρόσωπο) = αποφασίζω να…■ φυλάττω = φυλάγω, 
προσέχω, (εδώ =) διατηρώ ■ κατείληπτο < γ΄ ενικό υπερσ. κατειλήμμην (κατείληψο, - ηπτο …) του 
καταλαμβάνομαι = είχε καταληφθεί ■ ποιῶ κρίσιν τινὶ = παραπέμπω σε δίκη κάποιον ■ ἡ συμ- 
μαχίς, τῆς συμμαχίδος = η συμμαχική (πόλη) ■ ἀφ’ ἑκάστης < ἀπὸ ἑκάστης = από την καθεμιά ■ 
συγκαθίζεται τὸ δικαστήριον = συνεδριάζει το δικαστήριο, αρχίζει η συνεδρίαση του δικα-στηρίου 
■ κατηγορῶ, κατηγοροῦμαί τινος (μέσο) = κατηγορώ κάποιον ■ κατηγοροῦμαι (παθητ.) = 
κατηγορούμαι ■ βαρβαρίζω = εξυπηρετώ τα συμφέροντα των βαρβάρων (Περσών) ■ ξένος = φί-
λος (από φιλοξενία) ■ μετειληφὼς εἴη < ευκτική παρακειμένου του μεταλαμβάνω τινὸς = παίρνω 
μέρος σε κάτι, παίρνω μερίδιο από κάτι ■ ταραχὴ = αναταραχή ■ αἴτιος = υπαίτιος / αἰτιώτατος = 
ο κυρίως υπεύθυνος ■ μεγαλοπράγμων = φιλόδοξος ■ κακοπράγμων = κακός ■ καταψηφίζομαι 
(παθητ.) = καταδικάζομαι / καταψηφίζω, -ομαί τινος (μέσο) = καταδικάζω κάποιον ■ οἱ περὶ 
Λεοντιάδην = οι σύντροφοι του Λεοντιάδη ■ ὑπηρετῶ τινι = υπηρετώ κάποιον ■ προστάττεταί 
τινι (+ τελικό απαρ.) = δίνεται εντολή σε κάποιον.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
1. ἀκούουσι:  α. γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του ἀκούω, β. Δοτική πληθ. μτχ. ενεστώτα.
2. ἔδοξε: σύνταξη
3. ὥσπερ: α. (+ ρήμα) = αναφ. παραβολική πρόταση = όπως ακριβώς, β. + αιτιολογική μτχ. = σαν 

να, επειδή τάχα. 
4. ἐκ + γενική = τόπο, χρόνο,  τρόπο, αιτία, προέλευση,  διηρημένο όλο, ποιητ. αίτιο.
5. ἐπεί, ἐπειδὴ + ιστορικός χρόνος = χρονική πρόταση (συνήθως)

                      + αρκτικός χρόνος = αιτιολογική (πάντοτε)
                      +  ιστορικός χρόνος ρήμ. ψυχικού πάθους = αιτιολογική (πάντοτε)

6. «ξένος τῷ Πέρσῃ»: Από τα επίθετα (ουσιαστικά και επιρρήματα) που δηλώνουν ισότητα, 
ταυτότητα, ομοιότητα, φιλία, έχθρα ή συμφωνία εξαρτάται δοτική αντικειμενική ή γενική κτητική.
7. Από τα επίθετα αἴτιος, ὑπαίτιος, ἔνοχος, ἀθῶος κτλ. εξαρτάται γενική της αιτίας.
8. Τα είδη του «ἤ»: α. διαζευκτικό ( = ἤ), β. συγκριτικό (από συγκριτικά επίθετα ή επιρρήματα = 
παρά, απ’ ό,τι).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να γράψετε τις λέξεις που σας δίνονται στον τύπο που σας ζητείται:
ἀκούουσι Το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή
τὴν ἀκρόπολιν Τη δοτική ενικού
κατείληπτο Το β΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου
φυλάττειν Το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου ενεργ. φωνής
ποιῆσαι Το γ΄ ενικό της ευκτικής αορίστου ενεργ. φωνής
δικαστὰς Την κλητική ενικού
τρεῖς Τη δοτική πληθυντικού
μεγάλης Το συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση
κατηγορεῖτο Το β΄ ενικό στον ίδιο τύπο 
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τῷ Πέρσῃ Τη γενική ενικού
(ἐπ’) οὐδενὶ Την ίδια πτώση και αριθμό του θηλυκού γένους
τῆς Ἑλλάδος Τη δοτική ενικού
βασιλέως Τη δοτική ενικού
χρημάτων Τη δοτική πληθυντικού
μετειληφὼς Τη δοτική ενικού της μετοχής στον ίδιο χρόνο
ἔπειθε Το β΄ πληθυντικό της ευκτικής του αορίστου β΄
κακοπράγμων Τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους του 

επιθέτου
κατεψηφίσθη Το β΄ ενικό προστακτικής στην ίδια φωνή και διάθεση
εἶχον Το γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄

Το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄
πλείω Την ονομαστική πληθ. του αρσεν. γένους στον ίδιο τύπο
ὑπηρέτουν Το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
προσετάττετο Το β΄ ενικό προστακτικής μέσου αορίστου

ΘΕΜΑ 9
ο  Ξενοφ. Ἑλλην. 6.3.15-16  Λ39

Ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ 

ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ’ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. Τί οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 

ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι 

ἀνήκεστον γενέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι; Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐκείνους ἔγωγε ἐπαινῶ οἵτινες 

ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικηκότες ἤδη πολλάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονεικοῦσιν 

ὥστε οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηθέντες τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν, οὐδέ γε τῶν 

κυβευτῶν οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων κυβεύουσιν· ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν 

τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

μέντοι: όμως ■ ἀεί ποτε: πάντοτε ■ καταλύω: βάζω τέρμα σε κάτι, οἱ πόλεμοι καταλύονται: 
τελειώνουν οι πόλεμοι, σταματούν ■ ἐπίσταμαι: γνωρίζω, ξέρω καλά ■ αὖθις: πάλι ■ ποτέ: κάποτε/ 
(σε ερώτηση =) τέλος πάντων, άραγε ■ ἀπείπωμεν < ἀπεῖπον < ἀπαγορεύω: + τελ. απαρ.= 
απαγορεύω, + κατηγορ. μτχ. = κουράζομαι να… ■ ἀνήκεστος: αθεράπευτος, ανεπανόρθωτος ■ ὡς 
(οἷον, ὅ,τι + υπερθετικό) τάχιστα: όσο το δυνατό γρηγορότερα ■ ἀλλὰ μὴν: αλλ’ όμως, επίσης, 
ακόμη ■ φιλονει(ι)κῶ: αγαπώ τη νίκη, τη δόξα, ερίζω  ■ οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν…: δε 
σταματούν παρά αφού … ■ ἄσκησις: άσκηση, γυμναστική, άθληση ■καταλύω τὴν ἄσκησιν: 
σταματώ να ασχολούμαι με τον αθλητισμό  κυβευτής: αυτός που παίζει ζάρια, τυχερά παιχνίδια   (< 
κυβεύω < κύβος: ζάρια)  ■ οἵτινες < ὅστις: όποιος, εκείνος ο οποίος ■ αὖ: πάλι / δ’ αὖ: εξάλλου   ■ 
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κυβεύω (< κύβος): παίζω κύβους, ζάρια, ριψοκινδυνεύω, τολμώ ■ παντάπασι (επίρρ.): εντελώς  ■ 
ἄπορος γίγνομαι: γίνομαι φτωχός.

_______________________________________________

AΣΚΗΣΗ:   Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: ἐπιστάμεθα, ἀναμένειν, 
γενέσθαι, ποιήσασθαι, ἔχοντες, ἐπιτύχωσι.

ΘΕΜΑ 10
ο   Ξενοφ. Ἑλλην. 4.2.11-12       Γ9  Σ36

Τιμόλαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν· Ἀλλ’ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι 

τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ τὸ τῶν ποταμῶν. Οἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς 

πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ’ εὐδιάβατοι, ὅσῳ δ’ ἂν πορρωτέρω γίγνωνται, ἐπεμβάλλοντες1 

ἕτεροι ποταμοὶ ἰσχυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι, καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὡσαύτως, ἔνθεν 

μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί, προϊόντες2 δὲ καὶ παραλαμβάνοντες3 τὰς πόλεις πλείους τε 

καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται. Ὁρῶ δ’ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν 

μὲν ἐκθέοντας4 τοὺς σφῆκας πειρῶνται θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους5· ἐὰν δ’ ἔτι ἔνδον 

ὄντων6 τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας7 μὲν οὐδέν, χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. Ταῦτ’ οὖν 

ἐνθυμούμενος8 ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ, εἰ δὲ μή, ὅ,τι ἐγγύτατα τῆς 

Λακεδαίμονος τὴν μάχην ποιεῖσθαι. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα: οι υποθέσεις, η περίπτωση των Λακεδαιμονίων ■ οἷόνπερ 
(οἷόσπερ, οἵαπερ, οἷόνπερ): ό,τι λογής, όπως με … ■ τὸ τῶν ποταμῶν: η περίπτωση των ποταμών 
■ πρὸς + δοτ.: κοντά σε … ■ εὐδιάβατος: ευκολοδιάβατος ■ πορρωτέρω (πόρρω, πορρωτέρω, 
πορρωτάτω): πιο μακριά ■ γίγνομαι πορρωτέρω: προχωρώ πιο μακριά ■  ἐπεμβάλλω τινί τι: 
βάζω μέσα σε κάποιον κάτι, (εδώ: αμετάβατο) χύνομαι μέσα σε άλλο ποταμό ■ ὡσαύτως:  
παρόμοια, έτσι ■ ἔνθεν (αναφ. τοπικό επίρρ.): εκεί από όπου ■ ἐξέρχομαι: βγαίνω έξω, εξέρχομαι 
σε εκστρατεία ■ προϊόντες < προϊών, προϊοῦσα, προϊόν < προέρχομαι: προχωρώ  ■ παρα- 
λαμβάνω: παίρνω με το μέρος μου  ■ πλείους (πολλοί, πλείονες & πλείους, πλεῖστοι):  περισσό- 
τεροι  ■ δυσμαχώτεροι: πιο δυσκολοπολέμητοι ■  σφῆκας < ὁ σφήξ, σφηκός: σφήκα ■ ἐξαιρέω-
ῶ: καταστρέφω, εξοντώνω ■ ἐκθέω: τρέχω, πετώ έξω  ■ πειράομαι-ῶμαι + τελ. απαρ.: προσπαθώ 
να …  ■ θηρᾶν < θηράω-ῶ (ν.ε. θήραμα, θηρίο, θήρα): κυνηγῶ, καταδιώκω ■ τύπτομαι (ν.ε. 
τύψεις): χτυπιέμαι, (εδώ) δέχομαι κεντρίσματα  ■ ἔτι: ακόμη, την ώρα που … ■ ἔνδον: μέσα ■ 
ὄντων < ὤν, οὖσα, ὄν < εἰμὶ: είμαι, βρίσκομαι ■ προσφέρω τὸ πῦρ: βάζω φωτιά ■  χειρουμένους < 
χειρόομαι-οῦμαι (ν.ε. υποχείριο, χειραγωγώ): εξουσιάζω, υποτάσσω, γίνομαι κύριος κάποιου, δαμά-
ζω  ■ ἐνθυμούμενος < ἐνθυμέομαι-οῦμαι: παίρνω, έχω υπόψη μου, αντιλαμβάνομαι (προσοχή: 
ἀναμιμνήσκομαι = θυμάμαι) ■ ἡγοῦμαι: + ειδ. απαρ.= νομίζω ότι, + δύο αιτιατ. (αντικ. + 
κατηγορ.) = θεωρώ κάποιον …, + γενική = είμαι επικεφαλής κάποιου (ν.ε. ηγεμόνας, ηγέτης), + δο-
τική = οδηγώ κάποιον ■ κράτιστον (ἀγαθόν, κρεῖττον, κράτιστον): το καλύτερο ■ μάλιστα 
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(μάλα, μᾶλλον, μάλιστα): πάρα πολύ ■ εἰ δὲ μή: ειδάλλως, διαφορετικά  ■ ὅ,τι ἐγγύτατα (ἐγγύς /  
ἐγγύτερον ή ἔγγιον / ἐγγύτατα ή ἔγγιστα): όσο το δυνατό πιο κοντά. 

ΑΣΚΗΣΗ 1η: Να γραφούν όλες οι μετοχές του κειμένου στη δοτική ενικού και πληθυντικού 
(σημειώνονται με αριθμό-εκθέτη).    
ΑΣΚΗΣΗ 2η: ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, τῶν ποταμῶν, τὸ ῥεῦμα, τὰς πόλεις, πλείους, τοὺς σφῆκας, 
ὄντων, Λακεδαίμονος: να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού.

ΘΕΜΑ 11
ο Ξεν. Κύρου Παιδεία, 1.2,2  Λ41

Ἐπαιδεύθη γε μὴν ἐν Περσῶν νόμοις· οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι τοῦ κοινοῦ 

ἀγαθοῦ ἐπιμελούμενοι οὐκ ἔνθενπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. Αἱ μὲν γὰρ 

πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, καὶ αὐτοὺς τοὺς 

πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προστάττουσιν αὐτοῖς μὴ κλέπτειν μηδὲ 

ἁρπάζειν, μὴ βίᾳ εἰς οἰκίαν παριέναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, μὴ ἀπειθεῖν 

ἄρχοντι, καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως· ἢν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς 

ἐπέθεσαν. Οἱ δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὅπως τὴν ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι 

ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ τινος ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἐπαιδεύθη < παιδεύομαι: εκπαιδεύομαι ■ γε μὴν: αλλ’ όμως, βέβαια ■ δοκῶ (προσωπ.) + ειδ. 
απαρ. (αντικ.): θεωρούμαι, φαίνομαι, δίνω την εντύπωση ■ δοκοῦσί μοι οἱ Ἀθηναῖοι σοφοί εἶναι: 
εγώ νομίζω ότι οι Αθ. είναι σοφοί ■ δοκεῖ μοι (απρόσ.)  + ειδ. απαρ. (υποκ.): μου φαίνεται ότι, 
νομίζω ότι … ■ δοκεῖ μοι (απρόσ.) + τελικό απαρ. (υποκ.): αποφασίζω να (ἔδοξε τῇ βουλῇ 
στρατεύειν = αποφάσισε η βουλή να εκστρατεύσουν) ■ ἄρχομαι: αρχίζω ■ ἄρχομαί τινος (πολέμου, 
λόγου, ἀδικίας): αρχίζω (όχι πρώτος) τον πόλεμο κτλ. ■ ἄρχομαι + κατηγορ. μτχ.: αρχίζω να (κάνω 
κάτι) ■ ἄρχομαι (παθητ.): διοικούμαι, εξουσιάζομαι ■ οἱ ἀρχόμενοι: αυτοί που εξουσιάζονται, οι 
υπήκοοι ἄρχω (χωρίς αντικ.): διοικώ, κυβερνώ, εξουσιάζω, ασκώ κάποιο αξίωμα ■ ἄρχω τινός 
(πολέμου, λόγου, ἀδικίας): κάνω πρώτος την αρχή στον πόλεμο, στο λόγο, στην αδικία ■ τὸ κοινὸν 
ἀγαθόν: το δημόσιο, το κοινό συμφέρον ■ ἐπιμελοῦμαί τινος (& ἐπιμέλομαι): φροντίζω για κάτι ■ 
ἀντεπιμελοῦμαι: φροντίζω κι εγώ εξίσου, φροντίζω κι εγώ από τη μεριά μου ■ ἔνθεν περ: (ως 
αναφορ. χρον. επίρρ.) από τότε που, όταν, (ως αναφορ. τοπικό επίρρ.) από εκεί που ■ ἀφεῖσαι < 
ἀφείς, ἀφεῖσα, ἀφὲν < ἀφῆκα (αόρ. β΄) < ἀφίημι: αφήνω, ἀφίημι + απαρ.: επιτρέπω σε κάποιον να 
(κάνει κάτι) ■ παιδεύω: εκπαιδεύω ■ ὅπως: α. + αναφορ. παραβολ. πρότ. = όπως, με όποιο τρόπο, 
β. + πλάγια ερώτηση = πώς, με ποιο τρόπο, γ. + τελική πρότ. = για να, δ. ὅπως μὴ + ενδοιαστ. 
πρότ. = μήπως ■ πρέσβυς, πρεσβύτερος: γεροντότερος, πιο ηλικιωμένος ■ διάγω τὸν βίον (ή 
απλώς: διάγω): ζω, περνώ τη ζωή μου ■ διάγω + κατηγορ. μτχ. π.χ. διδάσκων: διαρκώς διδάσκω ■ 
προστάττω τινὶ + τελ. απαρ.: διατάζω κάποιον να (κάνει κάτι) προστάττεταί τινι + απαρ.: δίδεται 
διαταγή σε κάποιον να κάνει κάτι, προστάττω τινά τινι: ορίζω ως αρχηγό, διοικητή κάποιον κάπου  
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■ παριέναι < παρέρχομαι: εισέρχομαι, μπαίνω μέσα παίω: χτυπώ (από κοντά), ενώ: βάλλω: χτυπώ 
από μακριά (π.χ. πετώ ακόντιο) ■ ἀπειθέω-ῶ τινι: δεν υπακούω σε κάποιον, είμαι απείθαρχος ■ 
ὡσαύτως: παρόμοια ■ ἢν + υποτ.: αν ■ζημία: τιμωρία, πρόστιμο, χρηματικό ποινή ■ ζημιόω-ῶ 
τινα ή ἐπιτίθημί τινι ζημίαν: τιμωρώ κάποιον ■ ἐπέθεσαν < ἐπέθηκα < ἐπιτίθημι  ■ προλαβόντες 
< προλαμβάνω: κρίνω εκ των προτέρων, προνοώ ■ προλαβόντες (ως χρονική μτχ.): από την αρχή ■  
τοιοῦτοι - οἷοι: τέτοιοι – ό,τι λογής, όπως / τέτοιοι – ώστε (αναφορ. συμπερασματική πρόταση)  ■ 
πονηρός: κακός, πανούργος, απατεώνας (για πρόσωπα) ■ ἐφίεσθαι < ἐφίεμαί τινος (ν.ε. έφεση): 
επιθυμώ κάτι.

ΘΕΜΑ 12
ο Ἰσοκρ. Περὶ Ἀντιδόσεως253 -255  Λ45

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, ὅπερ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ζῴων διαφέρομεν, 

ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν 

ὄντες· ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν 

βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις 

ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν 

μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ συγκατασκευάσας. Οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν 

ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ 

ἦμεν οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων. Τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς 

ἐγκωμιάζομεν. 

Διὰ τούτου τούς τ’ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς 
δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος 
ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
τοῖς ἄλλοις: (εννοεί) τα άλλα προσόντα, τις άλλες αρετές  ■ διαφέρομεν: ρήματα υπεροχής, διαφο-
ράς, συγκρισης (διαφέρω, ὑπερέχω, πλεονεκτῶ, μειονεκτῶ κτλ.) + γενική (= αντικείμενο), + δοτ. 
του ποσού , + δοτ. ή αιτιατ. της αναφοράς: τοσούτῳ διαφέρει πάντων ἀναισχυντίᾳ: τόσο πολύ 
διαφέρει από όλους ως προς την αδιαντροπιά ■ τάχει < τὸ τάχος: η ταχύτητα ■ ῥώμῃ < ἡ ῥώμη: 
σωματική δύναμη  ■  εὐπορίαις < εὐπορία: προτέρημα, ικανότητα   ■  καταδεής: φτωχός, άπορος, 
◊ καταδεέστερος, καταδεέστατος:  υποδεέστερος, κατώτερος ■ τυγχάνω + κατηγορ. μτχ. π.χ. ὤν 
φίλος: τυχαίνει να είμαι φίλος, τυχαία είμαι φίλος ■ ἐγγενομένου < ἐγγίγνομαί τινι (για ιδιότητες): 
είμαι εκ φύσεως, είμαι έμφυτος, σύμφυτος / εισέρχομαι, παρεμβαίνω  ♦ ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ 
πείθειν ἀλλήλους: όταν όμως αναπτύχθηκε η έμφυτη ιδιότητά μας να πείθουμε ο ένας τον άλλο ■ 
πείθειν < πείθω τινὰ (+ τελ. απαρ.): πείθω κάποιον να … ♦ πείθομαί τινι: πείθομαι, υπακούω σε 
κάποιον π.χ. τοῖς νόμοις / πέποιθα: έχω πεποίθηση, θάρρος  ■ δηλοῦν < δηλόω-ῶ: δηλώνω, κάνω 
γνωστό, φανερών ■ βουληθῶμεν < ἐβουλήθην < βούλομαι: θέλω ■ θηριωδῶς ζῶ (< θηριώδης): 
ζω όπως τα θηρία  ■ ἀπηλλάγημεν < ἀπαλλάττ(σσ)ομαι + γενική: γλιτώνω, απαλλάσσομαι, 
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απομακρύνομαι από κάτι ■ συνελθόντες < συνέρχομαι: συγκεντρώνομαι  ■ ᾠκίσαμεν < ᾢκισα < 
οἰκίζω: ιδρύω αποικία, οἰκίζω πόλιν: χτίζω πόλη  ♦  ᾢκησα < οἰκέω-ῶ: κατοικώ, διοικώ ■ 
ἐθέμεθα <  ἐθέμην < τίθεμαι νόμον: ψηφίζω, θεσπίζω νόμο / νόμον τίθημι: προτείνω νόμο ■ 
εὕρομεν < (αόρ. β΄) εὗρον & ηὗρον < εὑρίσκω   ■ μεμηχανημένα < μεμηχάνημαι < μηχανάομαι-
ῶμαι: κατασκευάζω, επινοώ, βρίσκω τον τρόπο  ■ τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα: αυτά που 
κατασκευάστηκαν / επινοήθηκαν με την ικανότητά μας  ■ λόγος: έναρθρος λόγος ■ ὁ συγκατα- 
σκευάσας < συγκατεσκεύασα < συγκατασκευάζω τινί: βοηθώ κάποιον  ■ διατάττω τι: βάζω σε 
τάξη, καθορίζω   ♦ διατάττω + απαρ.: διατάζω / διαταχθέντων < διετάχθην < διατάττομαι: καθο- 
ρίζομαι, τακτοποιούμαι  ■ οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν < οἷός τ’εἰμί + τελ. απαρ. π.χ. λέγειν (αντικ.): είμαι 
ικανός στο να μιλώ, έχω ρητορική ικανότητα,  μπορώ να …  ♦  οἷόν τ’ἐστί τινι + τελ. απαρ. 
(υποκ.): είναι δυνατό, επιτρέπεται σε κάποιον να … ■ οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων: να αποτελούμε κοινω- 
νία, (κατά λέξη: να κατοικούμε ο ένας μαζί με τον άλλο) ■ ἐγκωμιάζω: επαινώ ■ δοκιμάζω τινὰ: 
υποβάλλω κάποιον σε δοκιμή ■ εὖ φρονῶ: είμαι συνετός, σκέφτομαι συνετά ■ σημεῖον: σημάδι  ■ 
εἴδωλον: εικόνα.
ΘΕΜΑ 13

ο  Ξενοφ. , Κύρου Ἀνάβασις Β’, 6, 21-26

Μένων δὲ ὁ Θεσσαλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως 

πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι. Φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς 

μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. Ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίῃ 

συντομωτάτην ᾤετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ’ 

ἁπλοῦν καὶ ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. Στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη 

φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. Καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν 

δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. Καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ 

ἐπεβούλευε. Χαλεπὸν γὰρ ᾤετο εἶναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν. Τὰ δὲ τῶν φίλων 

μόνος ᾤετο εἰδέναι ῥᾶστον ὄν ἀφύλακτα λαμβάνειν. 

Καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο. Τοῖς δὲ 
ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. Ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ 
θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ 
πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν. Τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν 
εἶναι. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
δῆλος ἦν + κατηγ. μτχ.: ήταν «φανερός» ότι …, ήταν φανερό ότι (σαν απρόσωπη έκφραση) ■ 
ἰσχυρῶς: δυνατά, επίμονα, υπερβολικά ■ δίδωμι δίκην: τιμωρούμαι, (δίκην λαμβάνω παρά τινος: 
τιμωρώ κάποιον) ■ ἐπὶ + αιτιατ.: τόπο (κίνηση, τοπική έκταση …), χρόνο (χρονική διάρκεια), 
κατεύθυνση (απλή ή εχθρική), (εδώ) σκοπό, αναφορά, τρόπο ■ κατεργάζομαι = πραγματοποιώ ■ 
ἐπιορκέω-ῶ: παραβαίνω τον όρκο μου ■ τό ἁπλοῦν: η απλότητα (η ευθύτητα) στέργω: αγαπώ, 
ἐπιβουλεύω τινί: επιβουλεύομαι κάποιον, σκέφτομαι κακό για κάποιον ■ ἔνδηλος ἐγίγνετο 
ἐπιβουλεύων: ολοφάνερα επιβουλευόταν ■ κατεγέλα < καταγελάω-ῶ τινος: περιγελώ, χλευάζω, 
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εμπαίζω κάποιον ■ οἱ συνόντες: οι σύντροφοι, οι ακόλουθοι ■ χαλεπός: δύσκολος, δύστροπος, 
δύσκολα υποφερτός, βίαιος, σκληρός, άγριος, επικίνδυνος, (για δρόμο) δύσβατος, τραχύς.

ΑΣΚΗΣΗ 1. : Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους τύπους: λαμβάνοι, διδοίη, ᾤετο, 
εἰδέναι, αἰσθάνοιτο, χρῆσθαι.

ΑΣΚΗΣΗ 2.: πλείω, ἁπλοῦν, ἀληθείᾳ, δικαιότητι, ψεύδη: Να γραφεί η γενική ενικού και 
η δοτική πληθυντικού.

ΘΕΜΑ 14
ο  Ισοκρ. Πανηγ. 1-3 Λ46  

Πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας 

καταστησάντων, ὅτι τὰς μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν ἠξίωσαν, τοῖς δ’ 

ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἰδίᾳ πονήσασι καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς οὕτω παρασκευάσασιν ὥστε καὶ τοὺς 

ἄλλους ὠφελεῖν δύνασθαι, τούτοις δ’ οὐδεμίαν τιμὴν ἀπένειμαν· ὧν εἰκὸς ἦν αὐτοὺς μᾶλλον 

ποιήσασθαι πρόνοιαν· τῶν μὲν γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον 

γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς εὖ φρονήσαντος ἅπαντες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι 

κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου διανοίας. Οὐ μὴν ἐπὶ τούτοις ἀθυμήσας εἱλόμην ῥᾳθυμεῖν, ἀλλ’ 

ἱκανὸν νομίσας ἆθλον ἔσεσθαί μοι τὴν δόξαν τὴν ἀπ’ αὐτοῦ λόγου γενησομένην ἥκω 

συμβουλεύσων περί τε τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τῆς ὁμονοίας τῆς πρὸς 

ἡμᾶς αὐτούς.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                

ἐθαύμασα < θαυμάζω τινὰ ή τι:   θαυμάζω κάποιον ή κάτι ♦ θαυμάζω τινά τινος (π.χ. πλούτου): 
θαυμάζω κάποιον για τα πλούτη του ♦ θαυμάζω τινὸς + αιτιολ. πρότ.: μένω έκπληκτος με κάποιον 
που … διότι…  ■ τὰς πανηγύρεις < ἡ πανήγυρις, -εως: συγκέντρωση όλου του έθνους για να 
τιμήσουν ένα θεό ή ήρωα, πανελλήνια θρησκευτική γιορτή  ■ συναγαγόντων < ὁ συναγαγὼν < 
συνήγαγον < συνάγω: συγκεντρώνω ♦  συνάγω πανηγύρεις: καθιερώνω πανελλήνιες θρησκευτικές 
γιορτές ■ γυμνικὸς ἀγών: αθλητικός αγώνας  ■ καταστησάντων < κατέστησα < καθίστημι γυμνι-
κούς ἀγῶνας: οργανώνω αθλητικούς αγώνες ■ εὐτυχία: καλή τύχη ♦ εὐτυχίαι (πληθ.): επιτυχίες ♦ 
εὐτυχίαι σωμάτων: οι επιδόσεις στους αγώνες ■οὕτω: α. έτσι, β. τόσο (+ επίθετα ή επιρρήματα)   ■ 
δωρεά: δώρο, προσφορά, βραβείο, αμοιβή ■ ἠξίωσαν < ἀξιόω-ῶ τινά τινος: κρίνω κάποιον άξιο για 
κάτι  ♦ ἀξιῶ + τελικό απαρ.: αξιώνω, απαιτώ να … ■ ἰδίᾳ: χωριστά, προσωπικά, (εδώ) μόνοι τους, 
με τη θέλησή τους ■ πονήσασι (μτχ.) < ὁ πονήσας < ἐπόνησα < πονέω-ῶ: κοπιάζω ■ 
παρασκευάζω: προετοιμάζω  ■ ἀπένειμαν < ἀπονέμω τινί τι: απονέμω, διανέμω, μοιράζω, παρέχω, 
δίνω σε κάποιον κάτι ■εἰκὸς ἦν < εἰκός ἐστι + τελ. απαρ.: είναι φυσικό να …■ ποιοῦμαι  πρόνοιαν 
+ γεν.: προνοώ, φροντίζω, ενδιαφέρομαι  για κάποιον ■ δὶς (αριθμ. επίρρ.): δύο φορές ■ ῥώμη: 
σωματική δύναμη ♦ δὶς τοσαύτην ῥώμην λαμβάνω:  διπλασιάζω τη σωματική δύναμη που έχω ■ 
οὐδὲν ἂν πλέον γένοιτο < γίγνεταί τινι πλέον: υπάρχει κέρδος σε κάποιον, ωφελείται κάποιος ■ 
τοσαύτην (τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον): τόσος, τόσο μεγάλος ■εὖ: καλά, σωστά, συνετά  
■φρονήσαντος < ἐφρόνησα < φρονέω-ῶ: σκέφτομαι♦ μέγα φρονῶ: περηφανεύομαι♦ σμικρὸν 
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φρονῶ: είμαι δειλός ♦ ταὐτὰ ή ὅμοια φρονῶ τινι: έχω τις ίδιες σκέψεις με κάποιον άλλον ♦  
τἀναντία φρονῶ τινι: έχω αντίθετες σκέψεις με κάποιον ♦ εὖ φρονῶ: σκέφτομαι σωστά, συνετά ♦ 
κακὰ φρονῶ τινι: έχω κακές σκέψεις για κάποιον ♦ οἱ εὖ φρονοῦντες: οι συνετοί ■ ἀπολαύω τινὸς: 
απολαμβάνω κάτι, ωφελούμαι (από κάτι) ■ κοινωνέω-ῶ τινός (π.χ. ἀγαθῶν, καλῶν, κακῶν κτλ.): 
παίρνω μέρος σε κάτι (σε αγαθά, καλά, κακά κτλ.), (εδώ) γίνομαι κοινωνός, μέτοχος  ♦ κοινωνῶ 
τινός τινι (πρόσωπο): μοιράζομαι με κάποιον κάτι  ■ διάνοια: σκέψη ■ οὐ μήν: όμως δεν … ■ 
ἀθυμήσας < ἠθύμησα < ἀθυμέω-ῶ: χάνω το θάρρος μου, αποθαρρύνομαι, είμαι έντονα φοβισμένος  
■ εἱλόμην < αἱρέομαι-οῦμαι: εκλέγω, προτιμώ  ■ ῥᾳθυμεῖν < ῥᾳθυμέω-ῶ:  αδρανώ, αδιαφορώ, 
αμελώ, τεμπελιάζω ■ ἱκανός: ικανοποιητικός ■ τὸ ἆθλον: έπαθλο, βραβείο ■ ἥκω: έχω έρθει 
(ενεστώτας με σημασία παρακειμένου). 

ΘΕΜΑ 15
ο Ξενοφ.,  Κύρου Παιδεία, 2.4, 10     Λ51

Δοκεῖ γάρ μοι, ἔφη, πάντας μὲν οὓς ἄν τις βούληται ἀγαθοὺς συνεργοὺς ποιεῖσθαι ὁποίου 

τινὸς οὖν πράγματος, ἥδιον εἶναι εὖ τε λέγοντα καὶ εὖ ποιοῦντα παρορμᾶν μᾶλλον ἢ 

λυποῦντα καὶ ἀναγκάζοντα· οὓς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων ποιήσασθαί τις βούλοιτο 

συνεργοὺς προθύμους, τούτους παντάπασιν ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαθοῖς θηρατέον εἶναι καὶ λόγοις 

καὶ ἔργοις. Φίλους γάρ, οὐκ ἐχθρούς, δεῖ εἶναι τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίστους συμμάχους 

ἔσεσθαι καὶ μήτε τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ ἄρχοντος φθονήσοντας μήτ᾽ ἐν τοῖς κακοῖς 

προδώσοντας. Ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσκων χρημάτων δοκῶ προσδεῖσθαι. Πρὸς μὲν 

οὖν σὲ πάντας ὁρᾶν ὃν αἰσθάνομαι πολλὰ δαπανῶντα ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἶναι· σκοπεῖν δ᾽ 

ἀξιῶ κοινῇ καὶ σὲ καὶ ἐμὲ ὅπως σὲ μὴ ἐπιλείψει χρήματα. Ἐὰν γὰρ σὺ ἄφθονα ἔχῃς, οἶδα ὅτι 

καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν ὁπότε δεοίμην, ἄλλως τε καὶ εἰ τοιοῦτόν τι λαμβάνοιμι ὃ μέλλοι 

καὶ σοὶ δαπανηθὲν βέλτιον εἶναι. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
δοκεῖ μοι  +  ειδικό απαρ.: νομίζω, μου φαίνεται ότι …  ■ βούλομαι + τελ. απαρ.: θέλω, επιθυμώ,   
(βουλεύομαι: σκέφτομαι, συσκέπτομαι, αποφασίζω) ■ συνεργός: συνεργάτης ♦ ἀγαθὸς συνεργός: 
πρόθυμος συνεργάτης ■  ἡδύς / ὁ, ἡ ἡδίων, τὸ ἥδιον / ἥδιστος: ευχάριστος ■ εὖ ποιῶ: ευεργετώ ■ 
παρορμάω-ῶ: προτρέπω, παρακινώ ■ λυπέω-ῶ: προξενώ λύπη ή ενόχληση ■ ἀναγκάζοντα ■ 
παντάπασιν: εξ ολοκλήρου ■ θηρατέον (ρηματ. επίθ.) < θηράω-ῶ: κυνηγώ, (εδώ) παίρνω μαζί μου 
■ μέλλω + απαρ.: πρόκειται να …, σκοπεύω να …♦ μέλλω (αμετάβ.): χρονοτριβώ, καθυστερώ ■ 
ἀπροφάσιστος: αυτός που δεν προβάλλει καμιά πρόφαση, πρόθυμος, ειλικρινής ■ φθονήσοντας < 
φθονῶ τινι (πράγμα): νιώθω φθόνο για κάποιον λόγο, για κάτι· π.χ. φθονῶ τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ 
ἄρχοντος (γεν. κτητ.): νιώθω φθόνο για τα αγαθά του άρχοντα, φθονώ τον άρχοντα για τα 
αγαθά του  ■ προγιγνώσκω: κρίνω εκ των προτέρων ■ δοκῶ (προσ.): θεωρούμαι, δίνω την 
εντύπωση, (+ δοτ. προσ. του κρίνοντος προσ.): νομίζω ♦ δοκεῖ μοι (απρόσ.) + ειδ. απαρ.: μου 
φαίνεται ότι, νομίζω  ♦ δοκεῖ μοι (απρόσ.) + τελ. απαρ.: αποφασίζω να … ■ προσδεῖσθαι < 
προσδέομαί τινος (π.χ. χρημάτων): έχω ανάγκη από χρήματα ■ δαπανῶντα < δαπανάω-ῶ: ξοδεύω 
■ ἄτοπον: παράδοξο ■ σκοπέω-ῶ + πλάγια ερώτ.: σκέφτομαι, εξετάζω  ■ ἀξιῶ + τελ. απαρ.: 
αξιώνω, απαιτώ να …♦ ἀξιῶ τινά τινος: θεωρώ κάποιον άξιο για κάτι ■ κοινῇ: από κοινού, μαζί ■ 
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ἐπιλείψει < ἐπιλείπω: δεν επαρκώ, στερούμαι ■  οἶδα (εἰδῶ, εἰδείην, ἴσθι, εἰδέναι, εἰδώς): γνωρίζω, 
ξέρω ■ καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν  < ἔστι + τελ. απαρ. + δοτ. προσ. (απρόσ.) > ἔξεστι: είναι 
δυνατό, επιτρέπεται ■ ὁπότε  δεοίμην: χρονικοϋποθετική πρότ. ■ ἄλλως τε καὶ: και μάλιστα ■    
     ■ εὖ λέγω: μιλώ σωστά, μιλώ ωραία ♦ κακῶς λέγω:μιλώ άσχημα, όχι σωστά ♦ εὖ λέγω τινά: 
επαινώ κάποιον ♦ κακῶς  λέγω τινά: κακολογώ κάποιον ♦ εὖ ἀκούω ὑπό τινος: επαινούμαι από 
κάποιον ♦ κακῶς ἀκούω ὑπό τινος: κακολογούμαι από κάποιον  ■ εὖ ποιῶ (εὖ δρῶ) τινα: 
ευεργετώ κάποιον ♦ κακῶς ποιῶ (δρῶ) τινα: κάνω κακό σε κάποιον, βλάπτω ♦ εὖ πάσχω ὑπό 
τινος: ευεργετούμαι από κάποιον ♦ κακῶς πάσχω ὑπό τινος: κακοποιούμαι, βλάπτομαι από 
κάποιον ♦ εὖ πράττω: ευτυχώ ♦ κακῶς πράττω: δυστυχώ.
ΘΕΜΑ 16

ο Ξενοφ. Κύρου Παιδεία, 3.3, 44  Λ52

Ἄνδρες Ἀσσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναιˑ νῦν γὰρ ὑπὲρ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ἁγὼν 

καὶ ὑπὲρ γῆς ἐν ᾗ ἔφυτε καὶ [περὶ] οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ ὑπὲρ γυναικῶν τε καὶ τέκνων 

καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασθε ἀγαθῶν. Νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς ὥσπερ 

πρόσθεν κύριοι ἔσεσθε· εἰ δ᾽ ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς 

πολεμίοις. Ἁτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες μάχεσθε. Μῶρον γὰρ τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ 

τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοις φεύγοντας· 

μῶρος δὲ καὶ εἴ τις ζῆν βουλόμενος φεύγειν ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν νικῶντες σῴζονται, 

οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνῄσκουσι μᾶλλον τῶν μενόντων· μῶρος δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων 

ἐπιθυμῶν ἧτταν προσίεται. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν σῴζουσι καὶ 

τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, οἱ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα 

ἀποβάλλουσιν; 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ   
ἀγαθός: (για στρατιώτη) γενναίος, ανδρείος, (με ηθική σημασία) ενάρετος, καλός  ■ ψυχή: ζωή, 
ψυχή ■  ἡμέτερος, ὑμέτερος, σφέτερος (κτητική αντων.):  ο δικός μας, ο δικός σας, ο δικός τους ■ 
ἁγὼν (με δασεία: κράση) < ὁ ἀγών  ■ ἐν ᾗ: στην οποία  ■ ἔφυτε (αόρ. β΄) < ἔφυν < φύομαι: γεννιέ-
μαι  ♦ ἔφυν: γεννήθηκα, υπήρξα εκ φύσεως  ♦ ὁ φὺς (μτχ. του ἔφυν < φύομαι): ο γιος  («ο γεννη-
θείς» )   ♦ πέφυκα (< φύομαι): είμαι εκ φύσεως ♦  φύω τι ή τινά: γεννώ κάτι / κάποιον ♦ ὁ φύσας (< 
ἔφυσα): ο πατέρας ■  ἐτράφητε (ἐτράφην): ανατρέφομαι, τρέφομαι ■ πέπασθε < πέπαμαι (πρκ.) < 
πατέομαι: γεύομαι, απολαμβάνω, τρώω, χαίρομαι  ■ εὖ ἴστε: οριστική ή προστακτική ενεστ. του 
οἶδα, ανάλογα με το νόημα  ■ ἅτε + αιτιολογική μτχ. (πραγματική αιτιολογία): επειδή (πράγματι)  ■    
ἐρῶντες < ἐράω-ῶ τινος: επιθυμώ κάτι πολύ (ν.ε. ερωτεύομαι)    ■ μῶρος ή μωρός: ανόητος ♦ τὸ 
μῶρον: η ανοησία ♦ μῶρόν ἐστι + τελ. απαρ. (απρόσ. έκφραση): είναι ανόητο ■ κρατέω-ῶ τινος: 
νικώ, γίνομαι κύριος κάποιου  ■ βούλομαι + τελ. απαρ. ή αιτιατ.: θέλω ■ τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος: 
τα νώτα (του σώματος), η πλάτη  ■ ὁ, ἡ ἄχειρος, τὸ ἄχειρον (α στερ. + χείρ), πληθ. τὰ ἄχειρα: το 
πίσω μέρος του σώματος ■ τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα: τα μέρη του σώματος 
που δεν έχουν ούτε μάτια  ούτε όπλα ούτε χέρια ■ ἐναντίος, ἐναντία, ἐνάντιον: αντίθετος, απέναντι 
■ τάττω: παρατάσσω, τοποθετώ, βάζω  ■ εἰδὼς < οἶδα: γνωρίζω ■  προσίεμαι: δέχομαι, αποδέχο-
μαι, παραδέχομαι, επιτρέπω  ■ ἀποβάλλω: παρατώ, αφήνω, εγκαταλείπω.
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ΑΣΚΗΣΗ 1.: ἐτράφητε, παραδώσετε, εἰδὼς, μενόντων, προσλαμβάνουσιν, ἀποβάλλουσιν: Να 
γίνει χρονική αντικατάσταση στα παραπάνω ρήματα.

ΑΣΚΗΣΗ 2.: ὑμετέρων, ἑαυτῶν: Να γραφεί ο ίδιος τύπος στα άλλα δύο πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 17
ο Θουκ.,  Θ,18, 1-3   22

«Ἐπὶ τοῖσδε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς βασιλέα καὶ Τισσαφέρνην Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 

ξύμμαχοι. Ὁπόσην χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει καὶ οἱ πατέρες οἱ βασιλέως εἶχον, 

βασιλέως ἔστωˑ καὶ ἐκ τούτων τῶν πόλεων ὁπόσα Ἀθηναίοις ἐφοίτα χρήματα ἢ ἄλλο τι, 

κωλυόντων κοινῇ βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ὅπως μήτε χρήματα 

λαμβάνωσιν Ἀθηναῖοι μήτε ἄλλο μηδέν. Καὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ἀθηναίους κοινῇ 

πολεμούντων βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοιˑ καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου πρὸς 

Ἀθηναίους μὴ ἐξέστω ποιεῖσθαι, ἢν μὴ ἀμφοτέροις δοκῇ, βασιλεῖ καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ 

τοῖς ξυμμάχοις. Ἤν δέ τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέως, πολέμιοι ὄντων καὶ Λακεδαιμονίοις 

καὶ τοῖς ξυμμάχοιςˑ καὶ ἤν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων, 

πολέμιοι ὄντων βασιλεῖ κατὰ ταὐτά.» 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ      

ἐπὶ τοῖσδε ή ἐπὶ τούτοις ή ἐπὶ τούτῳ (+ ρήμα που δηλώνει συμφωνία): με αυτούς τους όρους, μ’ 
αυτόν τον όρο ■  ἐποιήσαντο < ποιέομαι-οῦμαι: κάνω (για τον εαυτό μου) ♦ ποιῶ: κατασκευάζω, 
κάνω (για άλλον)   ■ ὁπόσος, -η, -ον: (ως αναφορ.) όσος, (ως ερωτημ.) πόσος  ■ ἔστω (προστ.) < 
εἰμί τινος:   ανήκω σε κάποιον· π.χ. πάντα τὰ ξίφη ἐστὶ τῶν πολεμίων (= γεν. κατηγορ. κτητική) ■                
ἐφοίτα < φοιτάω-ῶ: συχνάζω, (ως φίλος) πηγαίνω συνεχώς σε …, επισκέπτομαι κάποιο πρόσωπο ή 
κάποιον τόπο, (ως μαθητής) μαθητεύω, (ως πρέσβης) επισκέπτομαι συχνά, (για εμπορεύματα, 
πράγματα, φόρους) εισάγομαι, μεταφέρομαι· π.χ. σῖτος πολὺς ἐφοίτα: γινόταν μεγάλη εισαγωγή 
σίτου ■ χρήματα (σε πληθυντ.): αγαθά, περιουσία, χρήματα, σκεύη / κάτι που κάποιος χρειάζεται ■ 
κωλυόντων: προστακτική ή μτχ. ενεστ. (ανάλογα με τη σύνταξη και το νόημα) ■ κοινῇ: από κοινού, 
μαζί ■ κατάλυσις τοῦ πολέμου: παύση, τερματισμός του πολέμου ■ μὴ ἐξέστω < προστακτ. του 
ἔξεστι: είναι δυνατό, επιτρέπεται ■ ἢν μὴ ἀμφοτέροις δοκῇ (ενν.: ποιεῖσθαι κατάλυσιν τοῦ πολέ-
μου):  δοκεῖ μοι + τελ. απαρ.: μου φαίνεται καλό να …, αποφασίζω να …■ ἀμφοτέροις: και στους 
δύο, στο βασιλιά και στους Αθηναίους με τους συμμάχους τους  ■ ἀφιστῶνται <  ἀφίσταμαί τινος 
(π.χ. συμμαχίας, Ἀθηναίων): αποστατώ από κάποιον  (ν.ε. αποστάτης, αποστασία)■ πολέμιος: 
εχθρός  ■ ὄντων: προστακτική ή μτχ. ενεστ. (ανάλογα με τη σύνταξη και το νόημα) ■  κατὰ ταὐτά 
(< κράση: τὰ αὐτὰ): κατά τον ίδιο τρόπο.
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ΑΣΚΗΣΗ 1.: ἐποιήσαντο, εἶχον, λαμβάνωσιν, δοκῇ, ἀφιστῶνται, ὄντων: Να γίνει χρονική 
αντικατάσταση των τύπων.

ΑΣΚΗΣΗ 2.: Οι αναφορικές, δεικτικές και αόριστες αντωνυμίες του κειμένου να γραφούν στην 
ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

ΑΣΚΗΣΗ 3.: βασιλεύς, πατέρες, ξύμμαχοι, κατάλυσιν: να γραφεί η κλητική ενικού.

ΘΕΜΑ 18
ο Ξενοφ. Ελλην. 3.5,10-11  Λ53

Καὶ μὴν ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλοισθ' ἂν τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον ἐκέκτησθε 

ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστάμεθα· τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ’ 

ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηθοῖτε; Ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς ὅτε πλείστων ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς 

ἐκέκτησθε. Ἀλλ’ ἕως μὲν οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν, ἔκρυπτον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχθραν· ἐπεὶ δέ 

γε Λακεδαιμόνιοι προύστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ ὑμῶν ἐγίγνωσκον. Καὶ νῦν γε, ἂν 

φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς συνασπιδοῦντες ἐναντία τοῖς Λακεδαιμονίοις, εὖ ἴστε, 

ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισοῦντες αὐτούς.

  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
καὶ μὴν: κι όμως, επίσης  ■ ἡ ἀρχή: η εξουσία ■ πρότερον (υπερθ.: πρῶτον): στο παρελθόν  ■ 
ἐκέκτησθε (υπερσ.)  < κτάομαι-κτῶμαι: αποκτώ ♦ κτῶμαί τι ή τινα + κατηγορούμενο: καθιστώ, 
κάνω κάποιον ή κάτι + κατηγορ. (π.χ. εχθρό μου)   ■ ἀναλαβεῖν < ἀνέλαβον < ἀναλαμβάνω: παίρ-
νω πίσω, ξαναποκτώ / παίρνω μαζί μου· π.χ. ἀναλαβόντες τοὺς αἰχμαλώτους: αφού πήραν μαζί τους 
τους αιχμαλώτους ■  ἐπίσταμαι: ξέρω καλά ♦ ἐπίσταμαι + τελ. απαρ., π.χ. πράττειν τοῦτο: ξέρω 
καλά να …, είμαι ικανός να (κάνω αυτό) ■ εἰκός ἐστι + τελ. απαρ.: είναι φυσικό  ■ ἄρχω τινός 
(π.χ. πόλεως, στρατοῦ κτλ.): είμαι επικεφαλής, κυβερνώ, διοικώ (πόλη, στρατό κτλ.) ♦ ἄρχω τινός: 
πολέμου, ἀδικίας, λόγου κτλ.: κάνω πρώτος την αρχή στον πόλεμο, στην αδικία, στο λόγο  ♦ ἄρχομαι 
(μέσο) πολέμου, ἀδικίας, λόγου: αρχίζω (όχι πρώτος) τον πόλεμο, την αδικία, το λόγο   ■ διὰ τοῦτο 
(εμπρόθ. της αιτίας (συνήθως) ή του σκοπού): (εδώ) εξαιτίας αυτού, γι’ αυτό το λόγο  ■ θαρρεῖτε < 
θαρρέω-ῶ: έχω, παίρνω θάρρος   ♦ θαρρύνω τινά: ενθαρρύνω κάποιον ■ ἐνθυμέομαι-οῦμαι: παίρ-
νω υπόψη μου, αναλογίζομαι. 
♦ ἔχω τι: έχω, κατέχω κάτι  
♦ ἔχω + τελ. απαρ.: μπορώ να … 
♦ ἔχω + τροπικό επίρρημα (εὖ, καλῶς, κακῶς, ἡδέως …): είμαι, βρίσκομαι σε μια κατάσταση         
♦ οὐκ ἔχω + πλάγια ερώτ. (π.χ. ὅ,τι χρὴ ποιεῖν): δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω

♦ὅποι: (αναφορ.) όπου, (πλάγια ερώτ.) πού, προς τα πού 
♦ὅποι, ποῖ, οἷ, οὐδαμοῖ: όπου, (προς τα πού), όπου, πουθενά >  κίνηση σε τόπο  
♦ὅπῃ, πῇ, ᾗ, οὐδαμῇ:  α.ὅπως, πώς, όπως, με κανένα τρόπο >   τρόπο 
                                      β. από όπου, από πού, από όπου, από πουθενά  > διαμέσου τόπου κίνηση, 
                                      κυρίως με το ρ. πορεύομαι.
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ἀποσταῖεν < ἀπέστην (αόρ. β΄) < ἀφίσταμαί τινος (συμμαχίας, Ἀθηναίων …): αποστατώ από 
κάποιον, από τη συμμαχία, από τους Αθηναίους … (ν.ε. αποστάτης, αποστασία) ■  ἀφίστημί τινά 
τινος (ενεργ.): απομακρύνω κάποιον από κάπου, τον παρακινώ σε αποστασία ■ ἐπεὶ, ἐπειδή + 
ιστορικός χρόνος > χρονική πρότ. (συνήθως) ♦ + ιστορικός χρόνος  ρήμ. ψυχικού πάθους > αιτιολ.  
πρότ. (πάντοτε) ♦ + αρκτικός χρόνος >  αιτιολ. πρότ. (πάντοτε) ■ προύστησαν (με κράση) < 
προέστησαν < προΐσταμαί τινος (π.χ. πόλεως, στρατοῦ συμμάχων …): είμαι επικε-φαλής, 
κυβερνήτης, αρχηγός, διοικώ πόλη, στρατό, συμμάχους … (ν.ε. προϊστάμενος, προστάτης) ♦ 
προΐστημί τινά τινος (ενεργ.): ορίζω, διορίζω κάποιον αρχηγό σε κάποιον (του στρατού κτλ.) ♦   ■ 
ἔφηναν < φαίνω: φανερώνω   ■ οἷα (ουδέτ. αναφ. αντων.) < οἷος, οἵα, οἷον:  (σε αναφορ. προτ.) ό,τι 
λογής, (σε πλάγιες ερωτ.) τι λογής  ■ 

♦ γιγνώσκω τι: γνωρίζω κάτι  
♦ γιγνώσκω τὰ δίκαια: παίρνω δίκαιη απόφαση 
♦ γιγνώσκω οὕτως, καλῶς, κακῶς …: έχω τέτοια γνώμη (καλή, κακή …)
♦ οἷα γιγνώσκω (πλάγια ερώτ.): ποια γνώμη έχω, ποιες διαθέσεις έχω 
♦ ταὐτὰ ή τὰ ὅμοια γιγνώσκω τινί: έχω την ίδια γνώμη  με κάποιον  
♦ τἀναντία / τὰ ἐναντία γιγνώσκω τινὶ: έχω αντίθετη γνώμη με κάποιον 
■ φανερὸς γίγνομαι: φαίνομαι, δίνω την εντύπωση, γίνεται φανερό ότι … ■ συνασπιδοῦντες < συν-
ασπιδόω-ῶ: συμμαχώ, συνασπίζομαι ■ εὖ οἶδα: ξέρω καλά, εὖ ἴστε (προστ.): να ξέρετε, να είστε 
βέβαιοι, ασφαλώς ■ ἀναφανήσονται < ἀναφαίνομαι: φαίνομαι, είμαι φανερός  ♦ ἀναφαίνω: φανε-
ρώνω.
ΘΕΜΑ 19

ο Ισοκρ. Περί Ἀντιδ. 17   Λ55

Δέομαι οὖν ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ᾽ ἀπιστεῖν τοῖς εἰρημένοις, πρὶν ἂν διὰ τέλους 

ἀκούσητε καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῶν, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐδὲν ἂν ἔδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν 

ἀπολογίαν, εἴπερ οἷόν τ᾽ ἦν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηφίσθαι τὰ δίκαια. Νῦν δ᾽ εἰ μὲν 

εὖ τυγχάνει κατηγορηκὼς ἢ κακῶς, οὐδεὶς ἂν τῶν παρόντων ἀγνοήσειεν· εἰ δ᾽ ἀληθέσι 

κέχρηται τοῖς λόγοις, οὐκέτι τοῦτο τοῖς κρίνουσι γνῶναι ῥᾴδιον ἐξ ὧν ὁ πρότερος εἴρηκεν, 

ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν ἢν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων ἐκλαβεῖν δυνηθῶσι τὸ δίκαιον.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ    
Δέομαί τινος (πρόσ.) + απαρ.: παρακαλώ κάποιον να (κάνει κάτι) ♦ δέομαί τινός τι π.χ. χρημάτων: 
ζητώ από κάποιον κάτι, π.χ.  χρήματα  ♦ δέομαί τινός (πράγμα) π.χ. χρημάτων: έχω ανάγκη από 
κάτι, χρειάζομαι κάτι, μου λείπουν π.χ. χρήματα ■ πιστεύω τινί: πιστεύω, έχω εμπιστοσύνη σε 
κάποιον, π.χ. τῷ φίλῳ ■ πω: μέχρι αυτή τη στιγμή, ακόμη (συχνότατα με άρνηση: οὔπω = όχι 
ακόμη, δεν + ρήμα … ακόμη) ■ ἀπιστέω-ῶ:δεν πιστεύω, δεν εμπιστεύομαι κάποιον, δυσπιστώ, 
υποπτεύομαι ■ τὰ εἰρημένα < εἴρημαι < λέγομαι: αυτά που έχουν ειπωθεί   ■ τὰ παρ᾽ ἡμῶν: τα 
«από εμάς», τα δικά μας (επιχειρήματα)  ■  ἐνθυμέομαι-οῦμαι: αναλογίζομαι, παίρνω υπόψη μου, 
σκέφτομαι ■  οὐδὲν ἂν ἔδει: δε θα χρειαζόταν καθόλου ♦ δεῖ + απαρ. (+ αιτιατ. = Υαπαρ.): πρέπει ♦ 
δεῖ τινος: υπάρχει ανάγκη ή έλλειψη από κάτι (σύστοιχη σύνταξη, δηλ. απρόσωπη χωρίς 
υποκείμενο) ■  δίδοσθαι < δίδομαι: δίδομαι ♦ δίδωμί τινί τι: δίνω σε κάποιον κάτι ♦ δίδωμί τινι 
λόγον ή ἀπολογίαν: δίνω το δικαίωμα σε κάποιον να μιλήσει ή να απολογηθεί ♦ ἀκοὴν δίδωμί τινι: 
δέχομαι να ακούσω κάποιον ♦ δίκην δίδωμι: τιμωρούμαι (# δίκην λαμβάνω παρά τινος: τιμωρώ 
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κάποιον) ♦ δίδωμι ὅρκον: ορκίζομαι ♦ δίδωμι ψῆφον: ψηφίζω  ♦ δίδωμι γνώμην: εκφράζω τη 
γνώμη μου  ■φεύγω: φεύγω, αποφεύγω, είμαι εξόριστος, (ως δικαν. όρος, όπως εδώ) είμαι 
κατηγορούμενος   ♦ ὁ φεύγων (δικαν.): κατηγορούμενος ♦ φεύγω δίκην ή γραφήν:δικάζομαι ως 
κατηγορούμενος ♦ φεύγω δίκην φόνου, ἀσεβείας, κλοπής  κτλ. (γεν. αιτίας): είμαι κατηγορούμενος 
για φόνο, ασέβεια, κλοπή κτλ. ■ εἴπερ: αν βέβαια ■ οἷόν τ᾽ ἐστί τινι + απαρ. (απρόσ. έκφραση): 
είναι δυνατό σε κάποιον να … ■ διώκω: καταδιώκω, εξορίζω, (ως δικαν. όρος, όπως εδώ) 
καταγγέλλω κάποιον στο δικαστήριο, είμαι κατήγορος ♦ ὁ διώκων: ο κατήγορος (αντίθ. ὁ φεύγων: ο 
κατηγορούμενος)  ■  λόγος: (εδώ) επιχείρημα  ■ ἐψηφίσθαι (απαρ. πρκ.) < ἐψήφισμαι < 
ψηφίζομαι: (μέσο) αποφασίζω (με την ψήφο μου) ■ τυγχάνω + κατηγορ. μτχ., π.χ. ψευδόμενος: 
τυχαίνει, συμβαίνει να ψεύδομαι, τυχαία ψεύδομαι ■ κατηγορῶ τινος: μιλώ εναντίον κάποιου, 
κατηγορώ κάποιον, καταγγέλλω, κατακρίνω, ♦ κατηγορῶ τινός τι: κατηγορώ κάποιον για κάτι ♦ 
κατηγορῶ τινος + ειδική πρότ. ή ειδ. απαρ.: κατηγορώ κάποιον (λέγοντας) ότι …, λέω με 
σαφήνεια, διακηρύσσω, διαβεβαιώνω ότι … ♦ κατηγορῶ εὖ / κακῶς: διατυπώνω κατηγορίες με 
πειστικό / όχι πειστικό τρόπο ■ 
■ κέχρηται < χρήομαι - χρῶμαί τινι: χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι κάτι ♦ χρῶμαι ἀληθέσι τοῖς 
λόγοις: χρησιμοποιώ αληθινά επιχειρήματα  ♦ χρῶμαι ὀργῇ ή θυμῷ: οργίζομαι  ♦ χρῶμαι 
συμφορᾷ: είμαι δυστυχισμένος  ♦ χρῶμαι εὐτυχίᾳ: είμαι ευτυχισμένος ♦ χρῶμαι νόμοις: εφαρμόζω 
τους νόμους ♦ χρῶμαι πολιτείᾳ: έχω ένα είδος πολιτεύματος (π.χ. δημοκρατία)  ♦ χρῶμαι νίκῃ: 
νικώ  ♦ χρῶμαι φωνῇ: φωνάζω ♦ χρῶμαι τέχνῃ: ασκώ επάγγελμα ♦ χρῶμαί τινι φίλῳ ή ἐχθρῷ 
(αντικ. + κατηγορ.): έχω κάποιον φίλο μου ή εχθρό, είμαι φίλος ή εχθρός με κάποιον  

■ οὐκέτι: καθόλου  ■ κρίνω (ως δικαν.) όρος: δικάζω ♦ οἱ κρίνοντες: οι δικαστές  ■ γνῶναι: ■ 
ῥᾴδιόν ἐστι + τελ. απαρ.: είναι εύκολο να … ■ ἐξ ὧν: από όσα ■ εἴρηκεν: έχει πει ■ ἀγαπητόν  
ἐστί τινι: πρέπει κανείς να είναι ευχαριστημένος ■ ἢν + υποτ.: αν ■ ἐκλαβεῖν < ἐξέλαβον < 
ἐκλαμβάνω: αντιλαμβάνομαι ♦ ἐκλαμβάνω τὸ δίκαιον: αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το δίκαιο. ■

ΘΕΜΑ  20
ο   Πλάτωνος,  Ἀπολογία Σωκράτους, 30c – 30d

[Οι λέξεις με τα έντονα γράμματα μας παραπέμπουν σε συγκεκριμένους γνωστούς κανόνες]

 Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ’ 

οἷς ἂν λέγω ἀλλ’ ἀκούειν·· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. Μέλλω γὰρ οὖν 

ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ’ οἷς ἴσως βοήσεσθε·· ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. Eὖ γὰρ 

ἴστε, ἐάν με ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς 

αὐτούςˑˑ ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος ―οὐδὲ γὰρ ἂν 

δύναιτο― οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. 

Ἀποκτείνειε μεντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιμώσειεν·· ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ 

ἄλλος τίς που μεγάλα κακά, ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὑτοσὶ νῦν ποιεῖ, 

ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
ἐμμένω τινὶ = μένω σταθερός σε κάτι  δέομαί τινός τι = παρακαλώ κάποιον κάτι ■  οἷς = τούτοις ἅ 
■ ἐφ’ οἷς = ἐπὶ τούτοις ἅ ■ ὀνήσεσθε < ὀνίναμαι = ωφελούμαι ■ μέλλω + τελ. απαρ. = πρόκειται 
να … ■ ἄττα - ἅτινα < ὅστις, ἥτις, ὅ,τι ■ἄττα < τινὰ = κάποια, μερικά ■ μηδαμῶς = με κανένα 
τρόπο ■ μεντἂν < μέντοι ἄν = ίσως ■ ἐξελάσειεν < ἐξήλασα < ἐξελαύνω = εξορίζω ■ ἀτιμώσειεν 
< ἀτιμόω-ῶ = στερώ τα πολιτικά δικαιώματα ■ ποὺ (που) = κάπου, επίσης, σε κάποιο βαθμό.

ΘΕΜΑ 21
ο  Λυσίου, Κατά Αλκιβ. Α 18  

Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἂν δικαίως ὑμᾶς μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μηδὲν 

πεπονθότας κακόν, ἐξὸν ὀργίζεσθαι τοῖς εἰς τὸ πλῆθος ἐξημαρτηκόσιν, οὐδὲ τοὺς μὴ 

φυγόντας ἐχθροὺς νομίζειν, ἀλλὰ τοὺς ὑμᾶς ἐκβαλόντας, οὐδὲ τοὺς προθυμουμένους τὰ 

ἑαυτῶν σῶσαι, ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφῃρημένους, οὐδὲ οἳ τῆς σφετέρας αὐτῶν 

σωτηρίας ἕνεκα ἔμειναν ἐν τῷ ἄστει, ἀλλ’ οἵτινες ἑτέρους ἀπολέσαι βουλόμενοι μετέσχον 

τῶν πραγμάτων. Eἰ δὲ οἴεσθε χρῆναι, οὓς ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες, ὑμεῖς ἀπολέσαι, 

οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπολειφθήσεται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
τὸ πλῆθος = ο λαός, οι δημοκρατικοί ■ ἐξαμαρτάνω εἴς τινα = διαπράττω σφάλματα σε βάρος κά-
ποιου, βασανίζω κάποιον ■ ὁ φυγὼν (< φεύγω) = (σε πολιτικά κείμενα) ο εξόριστος, (σε δικανικά) ὁ 
φεύγων: ο κατηγορούμενος – (αντίθ.) ὁ διώκων: ο κατήγορος ■ φεύγω: φεύγω, αποφεύγω, π.χ. ὁ 
φεύγων πόνους φεύγει τιμάς: αυτός που αποφεύγει τους κόπους αποφεύγει τις τιμές) ■ ἐκβάλλω = 
διώχνω έξω, εξορίζω ■ μετέχω τῶν πραγμάτων = συμμετέχω στα πολιτικά πράγματα, (εδώ) συνερ-
γάζομαι με τους τριάντα τυράννους ■ ἀπόλλυμί τινα = καταστρέφω, εξοντώνω κάποιον ■ ὑπολεί-
πομαι = εξαιρούμαι.

ΘΕΜΑ   22ο    Πλάτωνος,  Γοργίας 460e – 461b

―ΣΩ. Ἐγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ’ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον 

πρᾶγμα, ὅ γ’ ἀεὶ περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται· ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ὕστερον ἔλεγες ὅτι 

ὁ ῥήτωρ  τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω θαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ συνᾴδειν τὰ 

λεγόμενα ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους, ὅτι εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγχεσθαι ὥσπερ 

ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγεσθαι, εἰ δὲ μή, ἐᾶν χαίρειν. Ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς 

δὴ καὶ αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως  χρῆσθαι τῇ ῥητορικῇ 

καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. Ταῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν  κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ ὀλίγης συνουσίας 

ἐστὶν ὥστε ἱκανῶς διασκέψασθαι.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ὑπολαμβάνω: θεωρώ■  συνάδω: ταιριάζω  ■ συνουσία: συναναστροφή, σχέση, συντροφιά, 

συνομιλία ■ διασκοποῦμαι: εξετάζω ■ ἐῶ χαίρειν: αφήνω να πάει στο καλό ■ ὁ κύων, τοῦ κυνός 

(ὦ κύον): το σκυλί (μὰ τὸν κύνα: ειρωνικός όρκος: μα το σκυλί) ■ συνουσία < σύνειμι: κοινωνική 

συναναστροφή, συνομιλία, συντροφιά, παρέα, ακρόαση παραδόσεων δασκάλου ■ διασκοποῦμαι: 

εξετάζω, υπολογίζω προσεκτικά, (αμετάβ.) συνεχίζω να παρακολουθώ.

ΘΕΜΑ  23
ο   Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 11-12

[Οι λέξεις με τα έντονα γράμματα μας παραπέμπουν σε συγκεκριμένους γνωστούς κανόνες]

Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐλθὼν εἰς Λακεδαίμονα ἔμεινεν ἐκεῖ πολὺν χρόνον, καταλιπὼν ὑμᾶς 

πολιορκουμένους, εἰδὼς τὸ ὑμέτερον πλῆθος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον καὶ διὰ τὸν πόλεμον καὶ 

τὰ κακὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεεῖς ὄντας, νομίζων, εἰ διαθείη ὑμᾶς ἀπόρως, 

ὥσπερ διέθηκεν, ἀσμένως ὁποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἄν εἰρήνην ποιήσασθαι. Οἱ δ’ ἐνθάδε 

ὑπομένοντες καὶ ἐπιβουλεύοντες καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν εἰς ἀγῶνα Κλεοφῶντα 

καθιστᾶσιν,  πρόφασιν μὲν, ὅτι οὐκ ἦλθεν εἰς τὰ ὅπλα ἀναπαυσόμενος, τὸ δ’ ἀληθές, ὅτι 

ἀντεῖπεν ὑπὲρ ὑμῶν μὴ καθαιρεῖν τὰ τείχη. Ἐκείνῳ μὲν οὖν δικαστήριον παρασκευάσαντες 

καὶ εἰσελθόντες οἱ βουλόμενοι ὀλιγαρχίαν καταστήσασθαι ἀπέκτειναν ἐν τῇ προφάσει ταύτῃ.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: 
ἐν ἀπορίᾳ ἔχομαι: βρίσκομαι σε άθλια κατάσταση ■ ἀσμένως: πρόθυμα ■ ἐνδεὴς τῶν 
ἐπιτηδείων εἰμί: στερούμαι τα απαραίτητα ■ διατίθημί τινα ἀπόρως: φέρνω σε δύσκολη 
θέση κάποιον ■ καθίστημί τινα εἰς ἀγῶνα: οδηγώ κάποιον σε δίκη ■ δικαστήριον παρα-
σκευάζω τινί: προετοιμάζω δικαστήριο από φίλους ενόρκους, για να δικάσουν κάποιον ■ τὰ 
ὅπλα: το στρατόπεδο.

ΘΕΜΑ  24
ο   Ισοκράτους, Περί  Ἀντιδόσεως, 152-153

Τούτων μὲν ἕνεκα τοῦτον τὸν τρόπον ζῆν προειλόμην  τῶν δὲ λημμάτων τῶν παρὰ τῆς 

πόλεως ἀπεσχόμην, δεινὸν ἡγησάμενος, εἰ δυνάμενος ἐκ τῶν ἰδίων τρέφειν ἐμαυτὸν 

ἐμποδὼν τῳ γενήσομαι τῶν ἐντεῦθεν ζῆν ἠναγκασμένων λαβεῖν τὸ διδόμενον ὑπό τῆς 

πόλεως, καὶ διὰ τὴν ἐμὴν παρουσίαν ἐνδεής τις γενήσεται τῶν ἀναγκαίων  ὑπὲρ ὧν 

ἐπαίνου τυγχάνειν ἄξιος ἦν μᾶλλον ἢ διαβολῆς. Νῦν δ’ εἰς πολλὴν ἀπορίαν καθέστηκα, τί 

δρῶν ἀρέσαι δυνηθείην ἂν τοῖς τοιούτοις. Εἰ γὰρ ἅπαντα τὸν χρόνον ἔργον ποιούμενος, 

ὅπως μηδένα μήτ’ ἀδικήσω μήτ’  ἐνοχλήσω μήτε λυπήσω, δι’ αὐτὰ ταῦτα λυπῶ τινας, τί 

ποιῶν ἂν χαριζοίμην;
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
προαιροῦμαι + τελ. απαρ.: προτιμώ να... ■ λῆμμα (λαμβάνω): ωφέλεια, κέρδος ■ ἐμποδὼν
γίγνομαί τινι + τελ. απαρ.: εμποδίζω κάποιον να ■ διαβολὴ (< διαβάλλω): συκοφαντία ■ 
εἰς ἀπορίαν καθίσταμαι: βρίσκομαι σε αδιέξοδο, σε δύσκολη θέση ■ ἔργον ποι-οῦμαι: 
φροντίζω ■ χαρίζομαί τινι: γίνομαι ευχάριστος.

ΘΕΜΑ 25
ο  Δημοσθένη, Περί του Στεφάνου 204-205

Τίς γάρ οὐκ ἄν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καί τήν χώραν καί τήν πόλιν 

ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τάς τριήρεις ἐμβάντες ὑπέρ τοῦ μή τό κελευόμενον ποιῆσαι, τόν μέν 

ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλέα στρατηγόν ἑλόμενοι, τόν δ’ ὑπακούειν ἀποφηνάμενον 

τοῖς ἐπιταττομένοις Κυρσίλον καταλιθώσαντες, οὐ μόνον αὐτόν, ἀλλά καί αἱ γυναῖκες αἱ 

ὑμέτεραι τήν γυναῖκ’ αὐτοῦ; Οὐ γάρ ἐζήτουν οἱ τότε Ἀθηναῖοι οὔτε ῥήτορα οὔτε  στρατηγόν 

δι’ ὅτου δουλεύσουσι εὐτυχῶς, ἀλλά οὐδέ ἠξίουν, εἰ μή μετ’ ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο 

ποιεῖν. Ἡγεῖτο γάρ αὐτῶν ἕκαστος οὐχί τῷ πατρί καί τῇ μητρί μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλά καί τῇ 

πατρίδι. 

Διαφέρει δέ τί;  ὅτι ὁ μέν τοῖς γονεῦσιν μόνον γεγενῆσθαι νομίζων τόν τῆς εἱμαρμένης καί 
τόν αὐτόματον θάνατον περιμένει, ὁ δέ καί τῇ πατρίδι, ὑπέρ τοῦ μή ταύτην ἐπιδεῖν 
δουλεύουσαν ἀποθνῄσκειν ἐθελήσει καί φοβερωτέρας ἡγήσεται τάς ὕβρεις καί τάς ἀτιμίας, 
ἅς ἐν δουλευούσῃ τῇ πόλει φέρειν ἀνάγκη, τοῦ θανάτου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
ἀγάσαιτο: ευκτ. αορ. α΄ < ἄγαμαι = θαυμάζω κάποιον για κάτι. ■ ἀρετή = ανδρεία. ■  χώρα = η 
ύπαιθρος χώρα ■  ἐκλείπω = ἐγκαταλείπω ■  ὑπομένω = ἀνέχομαι ■ ἐμβάντες: μτχ. αορ. β΄ 
(ἐνέβην) του ἐμβαίνω = μπαίνω μέσα, επιβιβάζομαι ■ τὸ κελευόμενον  (μτχ. ενεστ. του κελεύομαι) 
=  η διαταγή, η εντολή, «το προσταχθέν»  ■ ἑλόμενοι < εἱλόμην, αόρ. β΄ του αἱροῦμαι = εκλέγω, 
προτιμώ ■ τὸν ἀποφηνάμενον: μτχ. αορ.α΄(ἀπεφηνάμην) του ἀποφαίνομαι = προτείνω■ ἐπιτάττω 
= διατάζω ■  καταλιθόω-ῶ = λιθοβολῶ ■ δι’ὅτου = διὰ οὗτινος < αναφ. αντων. ὅστις, ἥτις, ὅ,τι >  
γενική: οὗτινος και ὅτου, δοτ.: ᾧτινι και ὅτῳ = ο οποίος, όποιος - δι’ὅτου = διά του οποίου, με τη 
βοήθεια του οποίου ■  δουλεύω εὐτυχῶς = ζω άνετα ως δούλος ■ ἀξιῶ = θεωρώ άξιο■ εἰ μὴ = 
παρά μόνο εάν ■ ἐξέσται: μέλλοντας του απροσ. ρήμ. ἔξεστι + τελ. απρμφ. = είναι δυνατό, 
επιτρέπεται ■ ἡγοῦμαι + ειδ. απρμφ. = νομίζω ότι - ἡγοῦμαι + 2 αιτιατικές (αντικ. + κατηγ.) = 
θεωρώ κάποιον …. ■ γεγενῆσθαι: απρμφ. παρακειμένου του γίγνομαι = γίνομαι, γεννιέμαι ■  
εἱμαρμένη = μοίρα ■ αὐτόματος = αυτός που έρχεται μόνος του, φυσικός (θάνατος) ἐπιδεῖν: 
απρμφ. αορ. β΄ (ἐπεῖδον) του ἐφορῶ = βλέπω, επιβλέπω, εποπτεύω ■ δουλεύω =  ὑποδουλώνομαι ■ 
ὕβρις =  προσβολή ■  ἀτιμία = ἐξευτελισμός, αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, καθαίρεση από 
αξίωμα.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ 
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1. οὐκ ἄν ἀγάσαιτο:
ἄν:    α. Υποθετικό + Υποτακτική
          β. Αοριστολογικό + Υποτακτική  > (ποτέ μόνο του >  σε χρον./υποθ., αναφ./υποθ., τελικές     
              προτ.: ὅς ἄν, ὅστις ἄν, ὅπου ἄν, πρὶν ἄν, ἕως ἄν, ὅπως ἄν κτλ.)
          γ. Δυνητικό  + ευκτική (μτφρ.: θα + παρατατικός, μέλλοντας)
                            + οριστική ιστορ. χρόνου (μτφρ.: θα + υπερσυντ. > θα είχα …)
                            + απαρέμφατο ή μετοχή (ισοδυναμούν με δυνητ. ευκτική ή δυνητική οριστική)

2.οἵ … ὑπέμειναν: αναφορική ονοματική πρόταση.

Αναφορικές

προτάσεις

α. Ονοματικές > έχουν θέση υποκ., αντικ., επιθετ. προσδ., παράθεσης, 
ετερόπτωτου προσδιορισμού κτλ.

β. Επιρρηματικές > εισάγονται με αναφορικά επιρρ.: ὡς, ὥσπερ, ὅπως, ᾗ 
(= όπως), ὅπου, οὗ, ὁπόθεν κτλ. 

γ. Μικτές > αναφορικές υποθετικές
> αναφορικές αιτιολογικές

> αναφορικές τελικές
> αναφορικές συμπερασματικές

3. στρατηγὸν ἑλόμενοι

Ρήματα που συντάσσονται με κατηγορούμενο του Αντικειμένου
1. Δοξαστικά: ἡγοῦμαι, δοκῶ, οἴομαι /οἶμαι, νομίζω, ὑπολαμβάνω, κρίνω κ.ά.= θεωρώ 

κάποιον …
2. Κλητικά: καλῶ = αποκαλώ, ὀνομάζω κάποιον …

3. Προχειριστικά:
(εκλογής)

αἱροῦμαι = εκλέγω κάποιον …, χειροτονῶ … κ.ά.

Τα παραπάνω ρήματα, όταν είναι παθητικά, δέχονται κατηγορούμενο του υποκειμένου: π.χ. 
αἱροῦμαί τινα στρατηγὸν = εκλέγω κάποιον στρατηγό // αἱροῦμαι στρατηγὸς = εκλέγομαι 
στρατηγός // καλοῦμαι σωτὴρ = αποκαλούμαι σωτήρας.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δοτικές μεταφράζονται, κατά κανόνα ως εξής: 
                          με, σε, για, ως προς + αιτιατική.

5. εἰ μή μετ’ ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν. 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

εἰ + οριστική

α. Πραγματικό > οποιαδήποτε έγκλιση
β. Μη πραγματικό

(αντίθετο του πραγματικού)

> δυνητική οριστική ιστορικού 
χρόνου
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Εἰ μὴ φῶς εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν (= αν δεν είχαμε φως, θα ήμασταν όμοιοι με τους 
τυφλούς): Για να δηλώνεται το μη πραγματικό, πρέπει η υπόθεση να εκφέρεται με οριστική 
ιστορικού χρόνου απαραιτήτως και η απόδοση με οριστική ιστορικού χρόνου (εκτός αν το ρήμα 
είναι απρόσωπο [ἔδει, ἐχρῆν, ἐδόκει, ἐξῆν, προσῆκεν κτλ.], οπότε μπορεί να εκφέρεται χωρίς το 
δυνητικό ἄν).

6. Ἡγεῖτο γάρ αὐτῶν ἕκαστος: γεν. διαιρετική
Από τις μεριστικές λέξεις (αόριστες, ερωτηματικές, αναφορικές αντωνυμίες, αριθμητικά, 
πολλοί, ὀλίγοι, οἱ μὲν – οἱ δὲ, ἕκαστος, ἑκάτερος, οὐδεὶς, ουδέτερος, μόνος, υπερθετικός βαθμός, 
επιθετικές μετοχές, δεικτική αντωνυμία, τοπικά και χρονικά επιρρήματα: ποῦ, πότε κτλ.) 
εξαρτάται γενική διαιρετική ή εμπρόθετος προσδιορισμός του διηρημένου όλου με ἐκ + 
γενική.
Π.χ. τινὲς τῶν πολιτῶν (= κάποιοι από …),  τίνες τῶν Θηβαίων ( = ποιοι από τους …), ποῖος τῶν 
στρατιωτῶν, ὅστις ὑμῶν, πολλοὶ / ὀλίγοι τῶν Ἀθηναίων, οἱ βουλόμενοι τῶν Ἀθηναίων, οὐδεὶς 
τῶν στρατιωτῶν, σοφώτατος τῶν Ἀθηναίων, εἰς τοῦτο ἀνοίας, ποῦ γῆς; πότε τῆς ἡμέρας; …

ΑΣΚΗΣΗ

Να γραφούν οι λέξεις στον τύπο που σας ζητείται:

Τίς: Δοτική πληθυντικού
τῶν ἀνδρῶν: Δοτική ενικού
τῆς ἀρετῆς: Δοτική πληθυντικού
οἳ: Δοτική ενικού θηλ. γένους
τήν πόλιν: Δοτική πληθυντικού
τάς τριήρεις: Κλητική ενικού
αἱ γυναῖκες: Δοτική πληθυντικού
ῥήτορα: Κλητική ενικού
τοῦτο: Γενική ενικού θηλυκού
πατρίδι: Δοτική πληθυντικού
γονεῦσιν: Αιτιατική πληθυντικού
τάς ὕβρεις: Δοτική ενικού
ὑπέμειναν: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
ποιῆσαι: γ΄ ενικό ευκτικής ίδιου χρόνου
ἑλόμενοι: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
ἀποφηνάμενον: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
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ΘΕΜΑ 26ο   Θουκυδίδου Η’, 11-12
Τοῖς δέ Λακεδαιμονίοις πρῶτον μέν ἠγγέλθη ὅτι αἱ νῆες ἀνηγμέναι εἰσίν ἐκ τοῦ Ἰσθμοῦ 

(εἴρητο γάρ, ὅταν γένηται τοῦτο, Ἀλκαμένει ὑπό τῶν ἐφόρων ἱππέα πέμψαι), καί εὐθύς τάς 

παρά σφῶν πέντε ναῦς καί Χαλκιδέα ἄρχοντα καί Ἀλκιβιάδην μετ’ αὐτοῦ ἐβούλοντο πέμπειν 

ἔπειτα ὡρμημένων αὐτῶν τά περί τήν ἐν τῷ Πειραιεῖ τῶν νεῶν καταφυγήν ἠγγέλθη 

ἀθυμήσαντες, ὅτι πρῶτον ἁπτόμενοι τοῦ Ἰωνικοῦ πολέμου ἔπταισαν, τάς ναῦς τάς ἐκ τῆς 

ἑαυτῶν οὐκέτι διενοοῦντο πέμπειν, ἀλλά καί τινάς προανηγμένας μετακαλεῖν. Γνούς δέ ὁ 

Ἀλκιβιάδης πείθει αὖθις Ἔνδιον καί τούς ἄλλους ἐφόρους μή ἀποκνῆσαι τόν πλοῦν, λέγων 

ὅτι φθήσονται τε πλεύσαντες, πρίν τήν τῶν νεῶν ξυμφοράν Χίοις αἰσθέσθαι, καί αὐτός ὅτι, 

ἤν προσβάλῃ Ἰωνίᾳ, ῥαδίως πείσει τάς πόλεις ἀφίστασθαι, τήν τέ τῶν Ἀθηναίων ἀσθένειαν 

λέγων καί τήν τῶν Λακεδαιμονίων προθυμίαν. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἀνάγομαι = αποπλέω στο ανοικτό πέλαγος ■ εἴρηται = έχει δοθεί διαταγή ■ὁρμῶμαι = εκκινώ, 
αναχωρώ ■ ἀθυμῶ = στενοχωρούμαι ■ πταίω = αποτυγχάνω, δοκιμάζω ατυχία ■ ἅπτομαι = αρχίζω 
■ μετακαλῶ = ανακαλώ ■ἀποκνῶ τόν πλοῦν = από φόβο αναβάλλω την εκστρατεία ■ ἀφίσταμαι 
= επαναστατώ ■ἀσθένεια = εξασθένηση ■ ἀγώνισμα = ανδραγάθημα ■ διάφορος = εχθρός ■ 
προσβάλλω = πλησιάζω, προσεγγίζω.

ΘΕΜΑ 27ο  Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12

Ἐνθυμηθῆναι δέ χρή ὅτι, εἰ ἐξέσται ὅ,τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδέν ὄφελος νόμους κεῖσθαι 
ἤ ὑμᾶς συλλέγεσθαι ἤ στρατηγούς αἱρεῖσθαι. Θαυμάζω δέ, ὦ Ἄνδρες δικασταί, εἰ τις ἀξιοῖ, 

ἐάν μέν τις προσιόντων τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευτέρας γένηται, 

τούτου μέν δειλίαν καταψηφίζεσθαι, ἐάν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος ἐν τοῖς ἱππεῦσιν 

ἀναφανῇ, τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. καί μέν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ 

μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ’ ἵνα καί τούς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων 

σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐάν μέν τοίνυν τούς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδείς ἔσται τῶν ἄλλων 

βελτίων οὐδείς γάρ εἴσεται τά ὑφ’ ὑμῶν καταψηφισθέντα· ἐάν δέ τούς ἐπιφανέστατους τῶν 

ἐξαμαρτανόντων  τιμωρῆσθε, πάντες πεύσονται, ὥστε τούτω παραδείγματι χρώμενοι  

βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἐνθυμοῦμαι = σκέφτομαι, αναλογίζομαι, παίρνω υπόψη μου ■ ἐξέσται (μέλλοντας) < ἔξεστι: είναι 
δυνατό, επιτρέπεται ■ νόμοι κεῖνται (παθ. πρκ. του τίθεμαι): έχουν θεσπισθεί νόμοι ■ συλλέγομαι = 
συνεδριάζω ■ αἱροῦμαί τινα στρατηγὸν (κατηγορ.): εκλέγω κάποιον στρατηγό ■ προσιόντων: μτχ. 
του προσέρχομαι: προσέρχομαι, πλησιάζω ■ καταψηφίζομαί τινός τι (π.χ. δειλίαν, φόνον …): 
βρίσκω κάποιον ένοχο π.χ. δειλίας, κλοπής …■  ἀκοσμῶ = παρανομώ ■ ἀγνώς, ῶτος = άγνωστος, 
ἄσημος,  αμαθής ■ εἴσομαι και εἰδήσω < οἶδα ■ πεύσονται < πυνθάνομαι: πληροφορούμαι, ζητώ 
να μάθω (+ πλάγια ερώτηση) ■ χρῶμαί τινι + δοτική (= κατηγορ.)π.χ. παραδείγματι, φίλῳ, γυναικί 
…: χρησιμοποιώ κάποιον /κάτι ως παράδειγμα, έχω κάποιον φίλο μου, έχω κάποια γυναίκα μου …

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : συλλέγεσθαι, αἱρεῖσθαι, γένηται, τῶν 
ἐξαμαρτανόντων, πεύσονται.
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἀναφανῇ, ποιῆτε, τιμωρῆσθε, γένη-
ται, ἀξιοῖ.
3. Να γραφούν οι τύποι στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό: τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῖς ἱππεῦσιν, 
οὐδείς,  πάντες,  βελτίους
4. Να γραφούν τα παραθετικά στον ίδιο τύπο: σωφρονεστέρους, βελτίους, ἐπιφανέστατους.

ΘΕΜΑ 28
ο  Ξενοφῶντος,  Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22

Κἀγώ δέ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γάρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν τούς μή 

μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καί τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην 

ἐγγιγνομένην. Ὅταν δέ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί τις, ἐπιλέλησται καί ὧν ἡ ψυχή 

πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει.Τούτων δ’ ἐπιλαθόμενον οὐδέν θαυμαστόν καί τῆς 

σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι.  Ὁρῶ δέ καί τούς εἰς φιλοποσίαν προαχθέντας καί τούς εἰς ἔρωτας 

ἐγκυλισθέντας ἧττον δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι καί τῶν μή δεόντων 

ἀπέχεσθαι. Πολλοί γάρ καί χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρίν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι 

δύνανται· καί τά χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἀπείχοντο κερδῶν, αἰσχρά 

νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ ἀπέχονται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
μαρτυρῶ τινι = συμφωνώ με κάποιον ■τά ἐν μέτρῳ πεποιημένα ἔπη = τα ποιήματα ■ἐπιλανθά-
νομαι = λησμονώ ■ διδασκαλικός και νουθετικός λόγος = συμβουλευτικός λόγος ■ ἐγγίγνεταί τινι 
λήθη τινός = κάποιος λησμονεί κάτι ■ ὧν ἡ ψυχή πάσχουσα = εκείνα από τα οποία διατιθέμενη η 
ψυχή… ■ θαυμαστόν = παράδοξο ■ προάγομαι = παρασύρομαι ■ ἐγκυλίομαι = κατρακυλώ ■ 
ἧττον δύναμαι = έχω λιγότερη δύναμη ■ φείδομαι χρημάτων = χρησιμοποιώ τα χρήματα με φειδώ 
■ἐράω-ἐρῶ = είμαι εραστής.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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1.  ἐπιλανθανομένους, ἐγγιγνομένην, πάσχουσα, προαχθέντας, ἀπέχεσθαι, νομίζοντες: να 
γίνει χρονική αντικατάσταση.
2. ὁρῶ, ἀμελοῦσι, ἐπεθύμει: να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων 
του ενεστώτα και το α΄ ενικό του    παρατατικού.

ΘΕΜΑ 29
ο  Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος 1-3

Ἴσως τινές ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτι τόν ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκώς τοῖς τῆς πόλεως 

νομίμοις, ὡς οὐκ οἶδ’ εἰ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν, τοσαύτην πεποίημαι τήν μεταβολήν, ὥστε, 

περί ὧν ὀκνοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι λέγειν, περί τούτων νεώτερος ὤν παρελήλυθα 

συμβουλεύσων. Ἐγώ δ’ εἰ μέν τις τῶν εἰθισμένων ἐν ὑμῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως 

εἰρηκώς, πολλήν ἄν ἡσυχίαν ἦγον. Νῦν δ’ ὁρῶν τούς μέν συναγορεύοντας οἷς οἱ πολέμιοι 

προστάττουσι, τούς δέ οὐκ ἐρρωμένως ἐναντιουμένους, τούς δέ παντάπασιν 

ἀποσεσιωπηκότας, ἀνέστην ἀποφανούμενος, ἅ γιγνώσκω περί τούτων, αἰσχρόν νομίσας, εἰ 

τήν ἰδίαν τοῦ βίου τάξιν διαφυλάττων περιόψομαι τήν πόλιν ἀνάξια ψηφισαμένην αὑτῆς.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
θαυμάζω = απορώ ■ὁ ἄλλος χρόνος = το παρελθόν ■ἐμμένω τινί = μένω πιστός σε κάτι ■ τὰ 
νόμιμα = οι συνήθειες  ■ ἡλικιώτης = συνομήλικος ■ ὀκνῶ = διστάζω ■ παρέρχομαι = προσέρ-
χομαι, παρουσιάζομαι ■ εἴθισμαι = συνηθίζω ■ συναγορεύω = συμφωνώ.- ■ ἐρρωμένως (ἐρρω-
μένος < ἔρρωμαι < ῥώννυμαι) = σθεναρά ■ ἀποφαίνομαι = λέω την γνώμη μου ■ περιορῶ = πα-
ραβλέπω, ανέχομαι, βλέπω με απάθεια ■ ψηφίζομαι = αποφασίζω. 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: ἐμμεμενηκώς, παρελήλυθα, ἦγον, 
ὁρῶν, εἰρηκώς, προστάττουσι.
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: οἶδα, ἀνέστην, ὀκνοῦσιν.
3. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς: τῆς πόλεως, ὑμῶν, οἷς, τάξιν, διαφυλάττων.
4. Να γραφούν τα παραθετικά στον ίδιο τύπο: αἰσχρόν, πολλήν, ἀξίως.

ΘΕΜΑ 30
ο  Δημοσθένους,  Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ  21-23

Βούλομαι τοίνυν ὑμᾶς μετά παρρησίας ἐξετάσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει καί 

σκέψασθαι, τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς· ἡμεῖς δέ οὔτε χρήματα 

εἰσφέρειν βουλόμεθα, οὔτε αὐτοί στρατεύεσθαι τολμῶμεν, οὔτε τῶν κοινῶν ἀπέχεσθαι 

δυνάμεθα, οὔτε τάς συντάξεις Διοπείθει δίδομεν, οὔθ’ ὅσ’ ἄν αὐτός αὑτῷ πορίσηται 

ἐπαινοῦμεν, ἀλλά βασκαίνομεν καί σκοποῦμεν, πόθεν καί τί μέλλει ποιεῖν καί πάντα τά 

τοιαυτί. Οὔτ’ ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν, τά ἡμέτερ’ αὐτῶν πράττειν ἐθέλομεν, ἀλλ’ ἐν μέν 
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τοῖς λόγοις τούς τῆς πόλεως λέγοντας ἄξια ἐπαινοῦμεν, ἐν δέ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐναντιουμένοις 

τούτοις συναγωνιζόμεθα. Ὑμεῖς μέν τοίνυν εἰώθατε ἑκάστοτε τόν παριόντα ἐρωτᾶν, τί οὖν 

χρή ποιεῖν;  Ἐγώ δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι βούλομαι, τί οὖν χρή λέγειν;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

παρρησία: ειλικρίνεια  ■ τα παρόντα πράγματα: η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων■ σκο-
ποῦμαι: σκέπτομαι ■ χρῶμαι τοῖς πράγμασι: αντιμετωπίζω την κατάσταση των πραγμάτων ■ 
εἰσφέρω: συνεισφέρω ■ στρατεύομαι: εκστρατεύω ■ τά κοινά: δημόσια χρήματα ■ συντάξεις:  
φόροι ■ πορίζομαι: εξευρίσκω πόρους ■ ἐπαινῶ: εγκρίνω ■ βασκαίνω = κακολογώ ■ σκοπῶ: 
εξετάζω ■τά ἡμέτερ’ αὑτῶν: το καθήκον μας ■ συναγωνίζομαι: συμμαχώ ■ εἴωθα: συνηθίζω ■ 
παρέρχομαι: ανεβαίνω  στο βήμα.

ΘΕΜΑ 31
ο  Ὑπερείδης, Επιτάφιος 41-42

Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη 

οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. Ὅμως δὲ χρή θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν  εἰς τὸ 

ἐνδεχόμενον, καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, άλλά καὶ τῆς 

ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. Οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἀλλ’ ἐπαίνων μεγάλων 

πεποιήκασιν. Εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ’ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν, 

εὐδαίμονές τε γεγόνασι κατὰ πάντα. Ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, οἱ παρὰ 

τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται· ὅσοι δέ παῖδας καταλελοίπασιν, ἡ τῆς 

πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων καταστήσεται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

χαλεπόν ἐστί = είναι δύσκολο ■ παραμυθοῦμαί τινα = παρηγορώ ■ κοιμίζομαί τι (π.χ. τὰ πένθη, 
τὰς λύπας): αποκοιμίζω, καταπαύω,  (μτφρ.) καταπνίγω ■  θαρρέω-ῶ: έχω θάρρος ■ θαρρύνω τινα: 
ενθαρρύνω κάποιον ■ παραιρῶ = αφαιρώ ■ εἰς τό ἐνδεχόμενον = όσο είναι δυνατόν ■ οἱ 
τετελευτηκότες ( < τετελεύτηκα): οι νεκροί ■ καταλελοίπασιν < καταλέποιπα < καταλείπω: 
εγκαταλείπω, αφήνω ■ μετέσχον γήρως = έφτασα στα γηρατειά ■ εὐδοξία: καλή φήμη, δόξα, τιμή, 
μεγαλείο ■ ἐπίτροπος = κηδεμόνας ■ καταστήσεται < καθίσταμαι = θα γίνει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: καταλελοίπασιν, εἰλήφασιν, 
καταστήσεται, μετέσχον, πεπόνθασιν.

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: εἰλήφασιν, μετέσχον, ἔσονται.
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3. Να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω λέξεων: ὄντας, τά πένθη, τῶν 
Ἑλλήνων, τῆς πατρίδος.

4. γήρως: να κλιθεί. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΔΗΜ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ


