
Φίλη μαθήτρια – φίλε μαθητή,

Τ� �ι�λ�� αυτ� απ�τελε� απαρα�τητ� ���θημα για την εμπ�δωση �λων των γλωσσικ�ν

φαιν�μ�νων π�υ διδ�σκ�νται και ε�ετ���νται στην A′ Λυκε��υ.

Περιλαμ�	νει:  
✓ Π�ικ�λες και ενδιαφ�ρ�υσες γλωσσικ�ς ασκ�σεις σ’ �λες τις διδασκ�μενες παρα-

γρ�φ�υς των �Ελληνικ	ν τ�υ "εν�φ�ντα.

✓ Συστηματικ� παρ�υσ�αση και αν�πτυ�η �ασικ�ν γραμματικ�ν φαιν�μ�νων με

θεωρ�α και ασκ�σεις.

✓ Παρ�υσ�αση σημαντικ�ν συντακτικ�ν φαιν�μ�νων με θεωρ�α και ασκ�σεις.

✓ Ασκ�σεις σε λε�ιλ�γικ� και σημασι�λ�γικ� θ�ματα.

✓ Μικρ� �γνωστα κε�μενα της αρ&α�ας ελληνικ�ς με μετ�φραση και ασκ�σεις για

την εμπ�δωση και καλ'τερη καταν�ηση των γραμματικ�ν και συντακτικ�ν φαι-

ν�μ�νων.

✓ Θ�ματα και ασκ�σεις απ� τις πανελλ�νιες ε�ετ�σεις των τελευτα�ων ετ�ν με τις

απαντ�σεις τ�υς.

)ι απαντσεις στις ασκ�σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

Επειδ� πιστε'�υμε �τι συν�θως απ� την τ��η αυτ� τ�υ Λυκε��υ � μαθητ�ς απ�-

φασ��ει π�ια κατε'θυνση � π�ι�ν τ�μ�α πρ�πει να ακ�λ�υθ�σει στις μετ� τ� Λ'κει�

σπ�υδ�ς τ�υ, κρ�ν�υμε σκ�πιμ� να ��ηθ�σ�υμε τ�υς φ�λ�υς μαθητ�ς, π�υ ενδιαφ�ρ�-

νται για τις λεγ�μενες θεωρητικ�ς σ&�λ�ς, αναπτ'σσ�ντας στ� �ι�λ�� αυτ� συστηματι-

κ� �ρισμ�να �ασικ� κεφ�λαια της γραμματικ�ς και τ�υ συντακτικ�'. Τα κεφ�λαια

αυτ� ε�τε δε διδ�&τηκαν καθ�λ�υ στις πρ�ηγ�'μενες τ��εις τ�υ Γυμνασ��υ ε�τε διδ�-

&τηκαν ελλιπ�ς και επ’ ευκαιρ�α. Θεωρ�'με μ�λιστα �τι η διδασκαλ�α των αρ&α�ων

ελληνικ�ν στην τ��η αυτ� ε�ναι η τελευτα�α �σως ευκαιρ�α για τ�υς μαθητ�ς να εμ�α-

θ'ν�υν περισσ�τερ� και να καταν��σ�υν πληρ�στερα τη δ�μ� τ�υ αρ&α��υ ελληνικ�'

λ�γ�υ. Γενικ�, τα κε�μενα τ�υ "εν�φ�ντα ε�ναι τα πι� κατ�λληλα και τα πι� πρ�σφ�-

ρα για τη διδασκαλ�α της γραμματικ�ς και τ�υ συντακτικ�' της αρ&α�ας ελληνικ�ς

γλ�σσας.

Θ�λ�υμε να πιστε'�υμε �τι η παρ�'σα εργασ�α θα εκτιμηθε� δε�ντως απ� τ�υς

μαθητ�ς και τ�υς φιλ�λ�γ�υς, πρ�ς τ�υς �π���υς απευθ'νεται.

Γε�ργι�ς �ρ. Σακελλαρι�δης
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (2, 1, 16-21)

Κείμενο

'( δ’ )Αθηνα+�ι ,κ τ/ς Σ�μ�υ 0ρμ�μεν�ι τ1ν 2ασιλ%ως κακ	ς ,π���υν, κα� ,π�

τ1ν ���ν κα� τ1ν 4Εφεσ�ν ,π%πλε�ν, κα� παρεσκευ�!�ντ� πρ5ς ναυμα$�αν, κα�

στρατηγ�6ς πρ5ς τ�+ς 7π�ρ$�υσι πρ�σε�λ�ντ� Μ%νανδρ�ν, Τυδ%α, Κηφισ&δ�-

τ�ν. Λ<σανδρ�ς δ’ ,κ τ/ς �Ρ&δ�υ παρ> τ1ν )Ιων�αν ,κπλε+ πρ5ς τ5ν �Ελλ@σπ�ντ�ν

πρ&ς τε τ	ν πλ��ων τ5ν Aκπλ�υν κα� ,π� τ>ς Bφεστηκυ�ας αCτ	ν π&λεις. )Αν@γ�-

ντ� δD κα� �( )Αθηνα+�ι ,κ τ/ς ���υ πελ�γι�ι· E γ>ρ )Ασ�α π�λεμ�α αCτ�+ς Fν· Λ<-

σανδρ�ς δ’ ,G )Α2<δ�υ παρ%πλει εHς Λ�μψακ�ν σ<μμα$�ν �Iσαν )Αθηνα�ων· κα�

�( )Α2υδην�� κα� �( Jλλ�ι παρ/σαν πε!K/· Eγε+τ� δD Θ�ραG Λακεδαιμ&νι�ς. Πρ�σ-

2αλ&ντες δD τK/ π&λει α(ρ�Nσι κατ> κρ�τ�ς, κα� δι@ρπασαν �( στρατι	ται �Iσαν

πλ�υσ�αν κα� �Oν�υ κα� σ�τ�υ κα� τ	ν Jλλων ,πιτηδε�ων πλ@ρη· τ> δD ,λε<θερα

σ�ματα π�ντα Bφ/κε Λ<σανδρ�ς.

'( δ’ )Αθηνα+�ι κατ> π&δας πλ%�ντες Pρμ�σαντ� τ/ς �ερρ�ν@σ�υ ,ν )Ελαι-

�Nντι ναυσ�ν Qγδ�@κ�ντα κα� Rκατ&ν. )ΕνταNθα δ1 Bριστ�π�ι�υμ%ν�ις αCτ�+ς

Bγγ%λλεται τ> περ� Λ�μψακ�ν, κα� εCθ6ς Bν@$θησαν εHς Σηστ&ν. )Εκε+θεν δ’ εCθ6ς

,πισιτισ�μεν�ι Aπλευσαν εHς ΑHγ5ς π�ταμ�6ς Bντ��ν τ/ς Λαμψ�κ�υ· διε+$ε δD 0

�Ελλ@σπ�ντ�ς τα<τKη σταδ��υς Pς πεντεκα�δεκα. )ΕνταNθα δ1 ,δειπν�π�ι�Nντ�.

Α.

Ενότητα1η

✓ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:

α) Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ′ κλίσης
β) Δεικτικές αντωνυμίες

✓ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ:

α) Κατηγορούμενο
β) Επιρρηματικό κατηγορούμενο
γ) Προληπτικό κατηγορούμενο
δ) Γενική κατηγορηματική

16

17

18

19

20

21



Μετάφραση στη νεοελληνική

)ι Αθηνα��ι �μως, �&�ντας ως �ρμητ�ρι� τη Σ�μ�, ��λαπταν (: λεηλατ�'σαν) τη &�-

ρα τ�υ �ασιλι� (της Περσ�ας) και �πλεαν εναντ��ν της @��υ και της Εφ�σ�υ και πρ�-

ετ�ιμ���νταν για ναυμα&�α (: για να ναυμα&�σ�υν) και εκτ�ς απ� τ�υς υπ�ρ&�ντες

(στρατηγ�'ς) ε��λε�αν επιπλ��ν (: επ�σης) στρατηγ�'ς τ� Μ�νανδρ�, τ�ν Τυδ�α και

τ�ν Κηφισ�δ�τ�.

Ε��λλ�υ � Λ'σανδρ�ς �πλευσε (: πλ�ει) απ� τη Ρ�δ�, παραπλ��ντας τα παρ�λια

της Ιων�ας, πρ�ς τ�ν Ελλ�σπ�ντ� και για να εμπ�δ�σει την ανα&�ρηση (απ� τ�ν Ελ-

λ�σπ�ντ�) των (αθηναϊκ�ν) πλ��ων και για να υπ�τ��ει τις π�λεις π�υ ε�&αν απ�στα-

τ�σει απ’ αυτ�'ς. Ταυτ�&ρ�να και �ι Αθηνα��ι ε��πλεαν απ� τη @�� πλ��ντας στ�

αν�ι&τ� π�λαγ�ς· γιατ� η Ασ�α �ταν &�ρα π�υ δι�κειτ� ε&θρικ� απ�ναντ� τ�υς (: η

Ασ�α �ταν ε&θρικ� γι’ αυτ�'ς &�ρα)· και � Λ'σανδρ�ς απ� την F�υδ� �πλεε κατ� μ�-

κ�ς της παραλ�ας πρ�ς τη Λ�μψακ�, π�υ �ταν σ'μμα&�ς των Αθηνα�ων· και �ι Α�υ-

δην�� και �ι �λλ�ι ακ�λ�υθ�'σαν (: π�ρε'�νταν παρ�λληλα) δι� �ηρ�ς· αρ&ηγ�ς τ�υς

�ταν � Θ�ρα� � Λακεδαιμ�νι�ς.

Και αφ�' επιτ�θηκαν εναντ��ν της π�λης, την κυρ�ευσαν με �φ�δ� (: με τη ��α)

και �ι στρατι�τες τη λεηλ�τησαν, η �π��α (π�λη) �ταν πλ�'σια και γεμ�τη απ� κρα-

σ� και σιτ�ρι και �λλα τρ�φιμα· � Λ'σανδρ�ς �μως απ�λυσε �λ�υς τ�υς ελε'θερ�υς

π�λ�τες.

)ι Αθηνα��ι απ� την �λλη μερι�, ακ�λ�υθ�ντας απ� κ�ντ� (με τα πλ��α τ�υς),

αγκυρ���λησαν (: πρ�σ�ρμ�στηκαν) στ�ν Ελαι�'ντα της @ερσ�ν�σ�υ με εκατ�ν

�γδ�ντα πλ��α. Εκε� λ�ιπ�ν, εν� αυτ�� γευμ�τι�αν, �λθε αγγελ�α γι’ αυτ� π�υ συν�-

�ησαν στη Λ�μψακ� και αμ�σως απ�πλευσαν (: �γ�καν στ� π�λαγ�ς κατευθυν�με-

ν�ι) για τη Σηστ�.

Απ� εκε�, αφ�' στα γρ�γ�ρα εφ�δι�στηκαν με τρ�φιμα, �πλευσαν στ�υς Αιγ�ς

π�ταμ�'ς, απ�ναντι απ� τη Λ�μψακ�· ε�&ε πλ�τ�ς � Ελλ�σπ�ντ�ς στ� σημε�� αυτ�

περ�π�υ δεκαπ�ντε στ�δια. Εκε� λ�ιπ�ν δειπν�'σαν.

Β.
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Ασκήσεις στο κείμενο*

1.1. Να αντιστ�ι$�σετε τις λ%Gεις της στ@λης Α με τη σημασ�α τ�υς στη στ@λη Β:

1.2. Να αντιστ�ι$�σετε τις λ%Gεις της στ@λης Α με τη σημασ�α τ�υς στη στ@λη Β:

1.3. Να αντιστ�ι$�σετε τις λ%Gεις της στ@λης Α με τη σημασ�α τ�υς στη στ@λη Β:

Γ.
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1. Gρμ?μαι ñ ñ α. πλ�ω εναντ��ν κ�π�ι�υ

2. κακ?ς π�ι? ñ ñ �. πρ�ετ�ιμ���μαι

3. Hπιπλ�ω ñ ñ γ. εκλ�γω επιπλ��ν

4. παρασκευ���μαι ñ ñ δ. ε��ρμ�, �&ω ως �ρμητ�ρι�

5. πρ�σαιρ�Iμα� τινα ñ ñ ε. �λ�πτω, λεηλατ�

6. Hκπλ�ω ñ ñ στ. ε��ρ&�μαι απ� τ� λιμ�νι

A B

1. Jφ�σταμαι ñ ñ α. �γα�νω στ� π�λαγ�ς

2. Jν�γ�μαι ñ ñ �. ε�μαι πλησ��ν, ακ�λ�υθ�

3. π�λ�μι�ς ñ ñ γ. απ�στατ�

4. π�ρειμι ñ ñ δ. κυριε'ω

5. Kγ�Iμαι ñ ñ ε. αγκυρ���λ�, πρ�σ�ρμ���μαι

6. αLρ�ω -? ñ ñ στ. ε�μαι αρ&ηγ�ς

7. Gρμ���μαι ñ ñ �. ε&θρ�ς, ε&θρικ�ς

A B

1. παραπλ�ω ñ ñ α. τρ�φιμα, εφ�δια

2. κατM κρ�τ�ς ñ ñ �. εφ�δι���μαι με τρ�φιμα

3. Hπιτ�δεια ñ ñ γ. απ� εκε�

4. Jριστ�π�ι��μαι -�Iμαι ñ ñ δ. πλ�ω κατ� μ�κ�ς των ακτ�ν

5. HκεNθεν ñ ñ ε. γευματ��ω, τρ�ω

6. Hπισιτ���μαι ñ ñ στ. με �φ�δ�

A B

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.4. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.5. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.6. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε τις λ%Gεις π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α στην �δια

πτ�ση τ�υ �λλ�υ αριθμ�<:
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Oν�μ. G �ασιλεQς K π�λις τR σ?μα G π�Qς

Γεν. ...................... .................... .................... ......................

Δ�τ. ...................... .................... .................... ......................

Αιτ. ...................... τTν π�λιν .................... τRν π�δα

Κλητ. ...................... .................... U σ?μα U π�Qς

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L �ασιλεNς αL π�λεις τM σ�ματα �L π�δες

Γεν. ...................... .................... .................... ......................

Δ�τ. ...................... .................... .................... ......................

Αιτ. ...................... τMς π�λεις τM σ�ματα τ�Qς π�δας

Κλητ. U �ασιλεNς U π�λεις .................... U π�δες

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. G Vπ�ρ&ων K ναIς G π�ταμRς G στρατηγRς

Γεν. ............................... .................... ......................... ........................

Δ�τ. ............................... .................... ......................... ........................

Αιτ. ............................... .................... τRν π�ταμRν ........................

Κλητ. ............................... .................... ......................... U στρατηγW

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L Vπ�ρ&�ντες αL νXες �L π�ταμ�Y �L στρατηγ�Y

Γεν. ............................... .................... ........................... ........................

Δ�τ. ............................... .................... ........................... ........................

Αιτ. τ�Qς Vπ�ρ&�ντας τMς ναIς τ�Qς π�ταμ�Qς ........................

Κλητ. U Vπ�ρ&�ντες .................... .......................... U στρατηγ�Y

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1.7. ' τ<π�ς �π	ρ��υσι γραμματικ�ς ε�ναι:

α. �ριστικ� ενεστ�τα

�. μετ�&� ενεστ�τα

γ. υπ�τακτικ� ενεστ�τα

1.8. ' τ<π�ς �φεστηκυ!ας γραμματικ�ς ε�ναι:

α. μετ�&� παρακειμ�ν�υ τ�υ ρ. Jφ�σταμαι

�. μετ�&� ενεστ�τα τ�υ ρ. Jφ�σταμαι

γ. μετ�&� παρακειμ�ν�υ τ�υ ρ. Jφ�στημι

δ. μετ�&� α�ρ�στ�υ �′ τ�υ ρ. Jφ�σταμαι

1.9. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει γραμματικ@ αναγν�ριση των τ<πων π�υ δ�ν�-

νται στη στ@λη Α:

1.10. κακ"ς: Να γ�νει γραμματικ@ αναγν�ριση και να γραφ�<ν τα παραθετικ� τ�υ.

1.11. πλρη: Να γ�νει γραμματικ@ αναγν�ριση και να γραφ�<ν τα παραθετικ� τ�υ

στην �ν�μαστικ@ τ�υ ενικ�< και στα τρ�α γ%νη.

1.12. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει $ρ�νικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:
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1. Gρμ�μεν�ι α. ........................... 7. �Zσαν �. ...........................

2. �ασιλ�ως �. ........................... 8. π�δας η. ...........................

3. ναυμα&�αν γ. ........................... 9. π�ταμ�Qς θ. ...........................

4. πλ��ων δ. ........................... 10. στρατηγ�I ι. ...........................

5. α[τ�Nς ε. ........................... 11. τMς Jφεστηκυ�ας ια. ...........................

6. π�λει στ. ........................... 12. τ�Nς Vπ�ρ&�υσι ι�. ...........................

Α
#δια πτ$ση

Α
#δια πτ$ση

στ�ν 	λλ� αριθμ� στ�ν 	λλ� αριθμ�

Hπ�πλε�ν ..............................................................

πρ�σε�λ�ντ� ..............................................................

Jν�γ�ντ� ..............................................................

�Zσαν ..............................................................

δι�ρπασαν ..............................................................

διεN&ε ..............................................................

A Γραμματικ αναγν$ριση



1.13. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει $ρ�νικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:

1.14. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει εγκλιτικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:

1.15. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να 2ρε�τε την ετυμ�λ�γ�α των λ%Gεων π�υ δ�ν�νται στη

στ@λη Α:
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πρ�σε�λ�ντ�

HκπλεN

αLρ�Iσι(ν)

JφXκε(ν)

Jγγ�λλεται

Oριστικ Yπ�τακτικ Eυκτικ Πρ�στακτικ

Gρμ�μεν�ι

Hπ���υν

πρ�σε�λ�ντ�

HκπλεN

Jφεστηκυ�ας

Jν�γ�ντ�

\ν

Eνεστ$τας Παρατατικ�ς M&λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε!μεν�ς Yπερσυντ&λικ�ς

KγεNτ�

πρ�σ�αλ�ντες

αLρ�Iσι(ν)

δι�ρπασαν

JφXκε(ν)

Jγγ�λλεται

διεN&ε(ν)

Eνεστ$τας Παρατατικ�ς M&λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε!μεν�ς Yπερσυντ&λικ�ς



1.16. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να αναλ<σετε τις σ<νθετες λ%Gεις της στ@λης Α στα συν-

θετικ� τ�υς μ%ρη και να δηλ�σετε τι μ%ρ�ς τ�υ λ&γ�υ ε�ναι τ� 2′ συνθετικ&:

1.17. παρασκευ	��μαι, δειπν�π�ι": Να δηλ�σετε αν τα ρ@ματα αυτ� ε�ναι σ<νθετα
@ παρασ<νθετα.

1.18. Γιατ� τ� επ�θετ� π�υ παρ�γεται απ& τ� �υσιαστικ& πλ�'τ�ς %γινε πλ�(σι�ς και
&$ι *πλ�(τι�ς;

1.19. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να $αρακτηρ�σετε συντακτικ�ς τ�υς &ρ�υς τ�υ κειμ%-
ν�υ π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α:
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Gρμ�ω -? ..........................................................

κακ?ς ..........................................................

πλ�N�ν ..........................................................

πελ�γι�ς ..........................................................

πλ�'σι�ς ..........................................................

Gρμ���μαι ..........................................................

A Παρ	γεται απ� 

Hκ τXς Σ�μ�υ ......................................................

πρRς ναυμα&�αν ......................................................

στρατηγ�Qς ......................................................

πελ�γι�ι ......................................................

Λακεδαιμ�νι�ς ......................................................

A Συντακτικ�ς �αρακτηρισμ�ς

Hπιπλ�ω .......................... .......................... ..........................................

στρατηγRς .......................... .......................... ..........................................

]Ελλ�σπ�ντ�ς .......................... .......................... ..........................................

Jφ�σταμαι .......................... .......................... ..........................................

σ'μμα&�ς .......................... .......................... ..........................................

δι�&ω .......................... .......................... ..........................................

A α´ συνθετικ� �´ συνθετικ� Ε!δ�ς �´ συνθετικ�(



1.20. +- δ’ /Αθηνα;�ι ... κα< =κατ�ν: Να γ�νει πλ@ρης συντακτικ@ αν�λυση της πρ&-

τασης αυτ@ς.

1.21. �- /Α�υδην�< κα< �- >λλ�ι παρ?σαν πε�@?: Να απεικ�ν�σετε την πρ&ταση αυτ@

σε κλαδικ& δι�γραμμα.

1.22. Π�ια ε�ναι η σημασι�λ�γικ@ διαφ�ρ� μεταG< των ρ. Cρμ	ω -" και Cρμ&ω -";

Ακ&μη, π�ια ε�ναι η σημασι�λ�γικ@ διαφ�ρ� μεταG< των λ%Gεων G�θρHς και π�λ&μι�ς;

1.23. Να γρ�ψετε φρ�σεις της α.ε. με τ� ρ. π�ι" - π�ι�'μαι.

1.24. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε λ%Gεις της ν.ε. �μ&ρρι!ες με τα ρ@ματα της

α.ε. π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α:

1.25. Να μετατρ%ψετε τις παρακ�τω πρ�τ�σεις της ν.ε. στις αντ�στ�ι$ες πρ�τ�σεις της

α.ε.:

1.26. Να συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ<π�

των λ%Gεων π�υ δ�ν�νται σε παρ%νθεση:

α. ]Η _Ασ�α \ν .................................. (π�λ%μι�ς) α[τ�Nς.

�. ]Η π�λις \ν πλ�ρης .................................. (,πιτ@δεια).
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π�ι? ..........................................................................

Hπιπλ�ω ..........................................................................

Jφ�σταμαι ..........................................................................

πρ�σ��λλω ..........................................................................

A +μ�ρρι�ες λ&Iεις της ν.ε.

1. )ι Αθηνα��ι λεηλατ�'σαν τη α. ......................................................

&�ρα τ�υ �ασιλι�. ......................................................

2. Η Ασ�α �ταν ε&θρικ� γι’ αυτ�'ς �. ......................................................

&�ρα. ......................................................

3. Αφ�' επιτ�θηκαν εναντ��ν της π�λης, γ. ......................................................

την κυρ�ευσαν με �φ�δ�. ......................................................

ν.ε. α.ε.



γ. )L _ΑθηναN�ι `ρμ�σαντ� .................................. (E �ερρ&νησ�ς) Hν _Ελαι�Iντι.

δ. Δι�ρπασαν �L στρατι?ται τTν π�λιν .................................. (εHμ�, μετ�&�) πλ�υσ�αν.

Αδίδακτο κείμενο εξετάσεων του 2007

ΣΩΚΡ. _)φθαλμRς aρ’ εb μ�λλει bδεNν αVτ�ν, εbς cφθαλμRν α[τd? �λεπτ��ν, καY τ�I eμ-

ματ�ς εbς HκεNν�ν τRν τ�π�ν Hν df τυγ&�νει K cφθαλμ�I JρετT Hγγιγν�μ�νη· gστι δW

τ�Iτ� π�υ eψις.

ΑΛΚ. )hτως.

ΣΩΚΡ. iΑρ’ �Zν, U φ�λε _Αλκι�ι�δη, καY ψυ&T εb μ�λλει γν�σεσθαι αVτ�ν, εbς ψυ&Tν

α[τjX �λεπτ��ν, καY μ�λιστ’ εbς τ�Iτ�ν α[τXς τRν τ�π�ν Hν df Hγγ�γνεται K ψυ&Xς

Jρετ�, σ�φ�α, καY εbς aλλ� df τ�Iτ� τυγ&�νει kμ�ι�ν eν;

ΑΛΚ. mΕμ�ιγε δ�κεN, U Σ�κρατες.

ΣΩΚΡ. mΕ&�μεν �Zν εbπεNν kτι HστY τXς ψυ&Xς θει�τερ�ν n τ�Iτ�, περY o τR εbδ�ναι τε

καY φρ�νεNν Hστιν;

ΑΛΚ. )[κ g&�μεν.

ΣΩΚΡ. Τd? θεd? aρα τ�Iτ’ g�ικεν α[τXς, κα� τις εbς τ�Iτ� �λ�πων καY πpν τR θεN�ν γν�'ς,

θε�ν τε καY φρ�νησιν, �hτω καY qαυτRν rν γν��η μ�λιστα.

(Πλ�τ., )Αλκι2ι�δης Α′ 133 b-c)

Μετάφραση

ΣΩΚΡ. Συνεπ�ς, τ� μ�τι, αν πρ�κειται να δει τ�ν εαυτ� τ�υ, �φε�λει τ� �δι� να �λ�πει

σ’ �να μ�τι, και (μ�λιστα) σ’ εκε�ν� τ� σημε�� τ�υ ματι�' στ� �π��� συμ�α�νει να

υπ�ρ&ει η δ'ναμη τ�υ ματι�'· κι αυτ� ���αια ε�ναι η �ραση.

ΑΛΚ. Μ�λιστα (: �τσι �&ει).

ΣΩΚΡ. Fραγε λ�ιπ�ν, φ�λε Αλκι�ι�δη, και η ψυ&�, αν πρ�κειται να γνωρ�σει τ�ν

εαυτ� της, πρ�πει μ�νη της να ρ��ει τ� �λ�μμα της σε μια ψυ&�, και ιδια�τερα σ’

εκε�ν� τ� σημε�� αυτ�ς στ� �π��� �ρ�σκεται η δ'ναμη (: η αρετ�) της ψυ&�ς, δη-

λαδ� η σ�φ�α, και σε �λλ� σημε�� με τ� �π��� κατ� τ'&η ε�ναι �μ�ι�;

ΑΛΚ. sτσι τ�υλ�&ιστ�ν εγ� ν�μ��ω, Σωκρ�τη.

ΣΩΚΡ. Μπ�ρ�'με λ�ιπ�ν να π�'με πως υπ�ρ&ει σημε�� της ψυ&�ς θεϊκ�τερ� απ’ αυ-

τ� με τ� �π��� �&ει σ&�ση και η γν�ση και η σ'νεση; 

ΑΛΚ. Δεν μπ�ρ�'με.

ΣΩΚΡ. Επ�μ�νως, αυτ� τ� σημε�� της ε�ναι �μ�ι� με τ� θε�, και αν κ�π�ι�ς �στρεφε

τ� �λ�μμα τ�υ σ’ αυτ� και γν�ρι�ε �λ� τ� θε��, δηλαδ� και τ� θε� και τη φρ�νηση,

μ’ αυτ� τ�ν τρ�π� θα γν�ρι�ε και τ�ν εαυτ� τ�υ κυρ�ως.

Δ.
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•• Ασκήσεις από εξετάσεις του 2007* ••

1.27. Να γρ�ψετε δ<� �μ&ρρι!ες λ%Gεις της αρ$α�ας @ της ν%ας ελληνικ@ς γλ�σσας,

απλ%ς @ σ<νθετες, για καθεμι� απ& τις παρακ�τω λ%Gεις: Pτ�ς, κατε!δ�μεν, Gδ&�ετ�,
Gμπεσ�(μεν�ι.

1.28. Να γρ�ψετε τ�υς !ητ�<μεν�υς τ<π�υς για καθεμι� απ& τις παρακ�τω λ%Gεις:

α. Qδε;ν: τ� �′ εν. πρ�σ. πρ�στακτικ�ς τ�υ �δι�υ &ρ�ν�υ της �διας φων�ς.

�. τυγ�	νει: τ� γ′ πληθ. πρ�σ. �ριστικ�ς παρατατικ�'.

γ. γν$σεσθαι: τ� γ′ πληθ. πρ�σ. πρ�στακτικ�ς α�ρ. �′.

δ. εQδ&ναι: τ� α′ πληθ. πρ�σ. υπ�τακτικ�ς ενεστ�τα.

1.29. Να γρ�ψετε τ�υς !ητ�<μεν�υς τ<π�υς για καθεμι� απ& τις παρακ�τω λ%Gεις:

α. Rμματ�ς: τη δ�τ. τ�υ εν. αριθμ�'.

�. τ�'τ�ν: την �ν�μ. τ�υ πληθ. αριθμ�' τ�υ αρσ. γ�ν�υς.

γ. Sμ�ι�ν: τη δ�τ. τ�υ πληθ. αριθμ�' τ�υ �υδ. γ�ν�υς.

δ. πTν: τη γεν. τ�υ εν. αριθμ�' τ�υ θηλ. γ�ν�υς.

ε. φρ�νησιν: τη δ�τ. τ�υ πληθ. αριθμ�'.

Γραμματική

α. Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ′′ κλίσης

Tα τριτ�κλιτα �υσιαστικ�, αν�λ�γα με τ� &αρακτ�ρα τ�υς, διακρ�ν�νται σε φωνηε-

ντ�ληκτα και σε συμφων�ληκτα:

Oυσιαστικ	 γ′′ κλ!σης

φωνηεντ�ληκτα συμφων�ληκτα

0 Yρως (γεν. τ�N Yρω-�ς) 0 κ&ραG (γεν. τ�N κ&ρακ-�ς)

Ε.
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* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



Απ� τα φωνηεντ�ληκτα, �λλα ε�ναι καταληκτικ	 και �λλα ακατ	ληκτα. Καταλη-

κτικ� λ�γ�νται �σα σ&ηματ���υν την �ν�μαστικ� τ�υ ενικ�' με την κατ�λη�η -ς, �πως

0 H$θ<-ς, εν� ακατ�ληκτα λ�γ�νται μερικ� �υσιαστικ� π�υ στην �ν�μαστικ� τ�υ ενι-

κ�' δεν �&�υν καμι� κατ�λη�η, �πως E Z$�: 

Τριτ�κλιτα �υσιαστικ	

καταληκτικ	 ακατ	ληκτα

E π&λι-ς (γεν. τ/ς π&λεως) E Κλει[ (γεν. τ/ς Κλει�Nς)

Απ� τα καταληκτικ� τριτ�κλιτα �υσιαστικ�, �λλα ε�ναι μ�ν�θεμα και �λλα διπλ�-

θεμα. Μ�ν&θεμα λ�γ�νται τα τριτ�κλιτα �υσιαστικ� π�υ �&�υν σε �λες τις πτ�σεις

�να μ�ν� θ�μα. Διπλ&θεμα λ�γ�νται τα �υσιαστικ� π�υ �&�υν δ'� θ�ματα. Αυτ� σ&η-

ματ���υν �ρισμ�νες πτ�σεις απ� τ� �να θ�μα και κ�π�ιες �λλες απ� τ� �λλ� θ�μα:

Τριτ�κλιτα �υσ. με κριτρι� τ�ν αριθμ� των θεμ	των

μ�ν�θεμα διπλ�θεμα

0 H$θ6ς (γεν. τ�N H$θ<-�ς) E π&λις (γεν. τ/ς π&λε-ως)

Τα ακατ�ληκτα φωνηεντ�ληκτα �υσιαστικ� ε�ναι διπλ&θεμα, �πως E Z$[ (γεν.

τ/ς Z$&-�ς → Z$�Nς). 

+ι καταλIεις των τριτ�κλιτων �υσιαστικ$ν
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Αρσενικ� )υδ�τερα Αρσενικ� )υδ�τερα

και θηλυκ� και θηλυκ�

Oν�μ. -ς � – – Oν�μ. -ες -α

Γεν. -�ς � -ως -�ς � -ως Γεν. -ων -ων

Δ�τ. -ι -ι Δ�τ. -σι(ν) -σι(ν)

Αιτ. -α � -ν – Αιτ. -ας � -ς -α

Κλητ. -ς � – – Κλητ. -ες -α

Eνικ�ς αριθμ�ς Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1. Καταληκτικά μονόθεμα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -ως (γεν. -ωος)

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα παραπ�νω φωνηεντ�ληκτα τριτ�κλιτα �υσιαστικ� ε�ναι καταληκτικ� και σ&η-
ματ���υν τις πτ�σεις τ�υς απ� �να θ�μα (: μ�ν�θεμα).

2. Σ&ηματ���υν την κλητικ� τ�υ ενικ�' �μ�ια με την �ν�μαστικ� τ�υς.
3. Κλ�ν�νται �μαλ� και �ε&ωρ���υν ε'κ�λα �ι καταλ��εις απ� τ� θ�μα.

2. Καταληκτικά μονόθεμα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -υς (γεν. -υος)
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Oν�μ. G uρω-ς G Τρv-ς G θv-ς (= τσακ�λι)

Γεν. τ�I uρω-�ς τ�I Τρω-Rς τ�I θω-Rς

Δ�τ. τd? uρω-ι τd? Τρω-Y τd? θω-Y

Αιτ. τRν uρω-α τRν Τρ?-α τRν θ?-α

Κλητ. U uρω-ς U Τρv-ς U θv-ς

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L uρω-ες �L Τρ?-ες �L θ?-ες

Γεν. τ?ν Kρ�-ων τ?ν Τρ�-ων τ?ν θ�-ων

Δ�τ. τ�Nς uρω-σι(ν) τ�Nς Τρω-σY(ν) τ�Nς θω-σY(ν)

Αιτ. τ�Qς uρω-ας τ�Qς Τρ?-ας τ�Qς θ?-ας

Κλητ. U uρω-ες U Τρ?-ες U θ?-ες

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. G b&θQ-ς K δρI-ς G ��τρυ-ς (= τσαμπ�

σταφυλι�')

Γεν. τ�I b&θ'-�ς τXς δρυ-Rς τ�I ��τρυ-�ς

Δ�τ. τd? b&θ'-ϊ τjX δρυ-x τd? ��τρυ-ϊ

Αιτ. τRν b&θQ-ν τTν δρI-ν τRν ��τρυ-ν

Κλητ. U b&θQ U δρI U ��τρυ

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L b&θ'-ες αL δρ'-ες �L ��τρυ-ες

Γεν. τ?ν b&θ'-ων τ?ν δρυ-?ν τ?ν ��τρ'-ων

Δ�τ. τ�Nς b&θ'-σι(ν) ταNς δρυ-σY(ν) τ�Nς ��τρυ-σι(ν)

Αιτ. τ�Qς b&θI-ς τMς δρI-ς τ�Qς ��τρυ-ς

Κλητ. U b&θ'-ες U δρ'-ες U ��τρυ-ες

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα φωνηεντ�ληκτα τριτ�κλιτα �υσιαστικ� σε -υς (γεν. -υ�ς) σ&ηματ���υν την κλη-

τικ� τ�υ ενικ�' μ�ν� με τ� θ�μα, &ωρ�ς κατ�λη�η.

2. Σ&ηματ���υν την αιτιατικ� τ�υ ενικ�' με την κατ�λη�η -ν (αντ� -α), �πως τ5ν H$θ<-ν.

3. Στην αιτιατικ� τ�υ πληθυντικ�' �&�υν κατ�λη�η -ς (αντ� -ας), �πως τ�6ς 2&τρυ-ς.

yταν μ�λιστα η αιτιατικ� τ�υ πληθυντικ�' τ�ν��εται στη λ�γ�υσα, τ�τε πα�ρνει πε-

ρισπωμ�νη, �πως τ>ς δρN-ς.

4. Τα μ�ν�σ'λλα�α σε -υς πα�ρν�υν περισπωμ�νη σ’ �λες τις πτ�σεις π�υ εμφαν���-

νται με μ�α συλλα��, �πως E δρNς (αλλ� τ/ς δρυ&ς).

3. Καταληκτικά διπλόθεμα αρσ. και θηλ. σε -ις (γεν. -εως)
ή σε -υς (γεν. -εως) και ουδ. σε -υ (γεν. -εως)

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα τριτ�κλιτα αυτ� �υσιαστικ� &αρακτηρ���νται διπλ�θεμα, γιατ� �&�υν δ'� θ�-

ματα· �να για την �ν�μαστικ�, αιτιατικ� και κλητικ� τ�υ ενικ�' και �να �λλ� για

τις �λλες πτ�σεις τ�υ ενικ�' και για �λ� τ�ν πληθυντικ� αριθμ�.

2. Σ&ηματ���υν τη γενικ� τ�υ ενικ�' με την κατ�λη�η -ως (αντ� -�ς) και τ�ν���νται

στη γενικ� τ�υ ενικ�' και τ�υ πληθυντικ�' στην πρ�παραλ�γ�υσα, παρ� τ� γνω-

στ� καν�να.

3. Συναιρ�'ν τ� &αρακτ�ρα -ε- με τ� ακ�λ�υθ� -ε � -ι των καταλ��εων σε -ει, �πως α(

π&λε-ες → π&λεις, τK/ π&λε-ι → π&λει.

4. Σ&ηματ���υν την αιτιατικ� τ�υ ενικ�' με την κατ�λη�η -ν (π.&. τ1ν π&λι-ν), την
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Oν�μ. K π�λι-ς G π�λεκυ-ς τR aστυ (= π�λη)

Γεν. τXς π�λε-ως τ�I πελ�κε-ως τ�I aστε-ως

Δ�τ. τjX π�λει τd? πελ�κει τd? aστει

Αιτ. τTν π�λι-ν τRν π�λεκυ-ν τR aστυ

Κλητ. U π�λι U π�λεκυ U aστυ

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. αL π�λεις �L πελ�κεις τM aστη

Γεν. τ?ν π�λε-ων τ?ν πελ�κε-ων τ?ν aστε-ων

Δ�τ. ταNς π�λε-σι(ν) τ�Nς πελ�κε-σι(ν) τ�Nς aστε-σι(ν)

Αιτ. τMς π�λεις τ�Qς πελ�κεις τM aστη

Κλητ. U π�λεις U πελ�κεις U aστη

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



κλητικ� τ�υ ενικ�' &ωρ�ς κατ�λη�η (π.&. ] π&λι) και την αιτιατικ� τ�υ πληθυντι-

κ�' �μ�ια με την �ν�μαστικ�, αναλ�γικ� πρ�ς αυτ�ν (π.&. α( π&λεις – τ>ς π&λεις).

5. τ?ς π�λεως – τ"ν π�λεων: Γιατ� �ι τ'π�ι αυτ�� τ�ν���νται στην πρ�παραλ�γ�υσα,

εν� η λ�γ�υσα ε�ναι μακρ�&ρ�νη; Εδ� �φε�λ�υμε να δ�σ�υμε μια ε��γηση. Ε�ναι

γνωστ� �τι υπ�ρ&ει �νας γενικ�ς τ�νικ�ς καν�νας π�υ δεν επιτρ�πει να τ�ν��εται

η πρ�παραλ�γ�υσα, �ταν η λ�γ�υσα ε�ναι μακρ�&ρ�νη, �πως τ	ν Bνθρ�πων, τ�N

Bνθρ�π�υ κ.�.

Η γενικ� �μως π�λεως πρ��λθε απ� τ�ν παλαι�τερ� τ'π� π�λη�ς. Απ� τ� π&λη�ς

σ&ηματ�στηκε στην αττικ� δι�λεκτ� � τ'π�ς π&λεως με τη λειτ�υργ�α τ�υ φων�λ�-

γικ�' καν�να της αντιμετα�$ρησης, της αντιστρ�φ�ς δηλαδ� τ�υ συμπλ�γματ�ς

-η�- σε -εω-. Α�ι�σημε�ωτ� ε�ναι �τι στ�ν τ'π� π&λεως διατηρ�θηκε � παλαι�ς τ�-

νισμ�ς τ�υ π&λη�ς, παρ�λ� π�υ η λ�γ�υσα ε�ναι τ�ρα μακρ�&ρ�νη. Τ�'τ� �σως

�φε�λεται στ� γεγ�ν�ς �τι η αντιμετα&�ρηση �λα�ε &�ρα, �ταν � σ&ετικ�ς μ�ρφ�-

φων�λ�γικ�ς καν�νας τ�υ τ�νισμ�' ε�&ε πα'σει πλ��ν να ισ&'ει.

Η γενικ� τ�υ πληθυντικ�' π�λεων τ�ν�στηκε αναλ�γικ� πρ�ς τη γενικ� τ�υ ενι-

κ�' π�λεως.

4. Καταληκτικά μονόθεμα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -Â‡˜, -ÔÜ˜ και -·Ü˜
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Oν�μ. G LππεQ-ς G zλιεQ-ς G ��I-ς K γραI-ς

Γεν. τ�I Lππ�-ως τ�I zλι�-ως και τ�I ��-Rς τXς γρα-Rς

Vλι"ς

Δ�τ. τd? LππεN τd? zλιεN τd? ��-x τjjX γρα-x

Αιτ. τRν Lππ�-α τRν zλι�-α και τRν ��I-ν τTν γραI-ν

VλιT

Κλητ. U LππεI U zλιεI U ��I U γραI

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L LππεNς �L zλιεNς �L ��-ες αL γρp-ες

Γεν. τ?ν Lππ�-ων τ?ν zλι�-ων και τ?ν ��-?ν τ?ν γρα-?ν

Vλι"ν

Δ�τ. τ�Nς LππεI-σι(ν) τ�Nς zλιεI-σι(ν) τ�Nς ��υ-σY(ν) ταNς γραυ-σY(ν)

Αιτ. τ�Qς Lππ�-ας τ�Qς zλι�-ας και τ�Qς ��I-ς τMς γραI-ς

VλιTς

Κλητ. U LππεNς U zλιεNς U ��-ες U γρp-ες

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Στα φωνηεντ�ληκτα τριτ�κλιτα �υσιαστικ� σε -ε(ς, -�'ς και -α'ς τ� -υ- τ�υ &αρα-

κτ�ρα απ���λλεται πριν απ� φων�εν, �πως τ�N (ππ%-ως.

2. Σ&ηματ���υν την κλητικ� τ�υ ενικ�' �μ�ια με τ� θ�μα, �πως ] (ππεN.

3. Στα φωνηεντ�ληκτα σε -εWς παρατηρ�'με ειδικ�τερα τα ε��ς:

α) Η γενικ� τ�υ ενικ�' �&ει κατ�λη�η -ως (αντ� -�ς), �πως τ�N (ππ%-ως.

�) Η αιτιατικ� τ�υ πληθυντικ�' �&ει κατ�λη�η -ας, �πως τ�6ς (ππ%-ας.

γ) Τ� -ε- π�υ απ�μ�νει στ� θ�μα μετ� την απ���λ� τ�υ -υ- συναιρε�ται με τ� ακ�-

λ�υθ� -ε � -ι των καταλ��εων σε -ει, �πως τ̂	 (ππ%-ι → (ππε+, �( (ππ%-ες → (ππε+ς.

δ) yσα φωνηεντ�ληκτα σε -εWς �&�υν φων�εν πρ� τ�υ τελικ�' -ε- τ�υ θ�ματ�ς συ-

ν�θως συναιρ�'ν τ� ε τ�'τ� με τ� επ�μεν� -ω � -α των καταλ��εων (στη γενικ�

και αιτιατικ� τ�υ ενικ�' και τ�υ πληθυντικ�'), �πως τ�N _λι%-ως → _λι	ς, τ5ν

_λι%-α → _λι`, τ	ν _λι%-ων → _λι	ν, τ�6ς _λι%-ας → _λι`ς.

5. Ακατάληκτα διπλόθεμα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -g (γεν. -ÔÜ˜)

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα τριτ�κλιτα φωνηεντ�ληκτα αυτ� �υσιαστικ� καν�νικ� &��υν μ�ν� ενικ� αριθ-

μ�· �ταν �μως σ&ηματ���υν και πληθυντικ� αριθμ�, τ�τε κλ�ν�νται κατ� τη �′ κλ�-

ση (π.&. E λε$[ κ.λπ. – πληθ.: α( λε$��, τ	ν λε$	ν, τα+ς λε$�+ς, τ>ς λε$�<ς, ] λε$��).

2. Στην αιτιατικ� ��'ν�νται, παρ� τ� γνωστ� καν�να.

3. Σ&ηματ���υν την �ν�μαστικ� με τ� ισ&υρ� θ�μα -ω &ωρ�ς καμι� κατ�λη�η.

4. Σ&ηματ���υν την κλητικ� με αρ&αι�τερ� θ�μα σε -�ι &ωρ�ς κατ�λη�η και πα�ρν�υν

σ’ αυτ� περισπωμ�νη, αναλ�γικ� πρ�ς την �μ�η&η δ�τικ� (π.&. τK/ Z$�+ – ] Z$�+).
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Oν�μ. K {&v K Λητv

Γεν. τXς {&�Iς (απ� τ� Z$&-�ς) τXς Λητ�Iς

Δ�τ. τjX {&�N (απ� τ� Z$&-ι) τjX Λητ�N

Αιτ. τTν {&v (απ� τ� Z$&-α) τTν Λητv

Κλητ. U {&�N U Λητ�N

Eνικ�ς αριθμ�ς



1.30. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.31. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.32. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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)ν�μ. K Jκρ�π�λις G πX&υς K κρ�σις K πρp�ις

Γεν. ............................ .................... ......................... ............................

Δ�τ. ............................ .................... τjjX κρ�σει ............................

Αιτ. τTν Jκρ�π�λιν .................... ......................... τTν πρp�ιν

Κλητ. ............................ U πX&υ ......................... ............................

Eνικ�ς αριθμ�ς

)ν�μ. αL Jκρ�π�λεις �L π�&εις αL κρ�σεις αL πρ��εις

Γεν. ............................ .................... ......................... τ?ν πρ��εων

Δ�τ. ............................ .................... ......................... ............................

Αιτ. τMς Jκρ�π�λεις .................... τMς κρ�σεις ............................

Κλητ. ............................ U π�&εις ......................... U πρ��εις

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

Oν�μ. G uρως K κλιτQς K δ'ναμις

Γεν. ........................ ........................ ................................

Δ�τ. ........................ ........................ ................................

Αιτ. τRν uρωα τTν κλιτQν τTν δ'ναμιν

Κλητ. ........................ ........................ ................................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L uρωες αL κλιτ'ες αL δυν�μεις

Γεν. ........................ ........................ ................................

Δ�τ. ........................ ........................ ταNς δυν�μεσι(ν)

Αιτ. τ�Qς uρωας ........................ ................................

Κλητ. ........................ U κλιτ'ες ................................

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1.33. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε τα τριτ&κλιτα �υσιαστικ� π�υ δ�ν�νται στη

στ@λη Α στην �δια πτ�ση τ�υ �λλ�υ αριθμ�<:

1.34. Να συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ<π�

των τριτ&κλιτων �υσιαστικ�ν π�υ δ�ν�νται σε παρ%νθεση:

α. mΕπεμψε στρατι�τας kπως ��ηθ�σειαν .................................. (E π&λις).

�. _Εκε�νdω δ’ αhτη K &�ρα δ?ρ�ν Hκ .................................. (2ασιλε6ς) Hδ�θη.

γ. |Ωστε μ�ι δ�κεN G κατ�γ�ρ�ς εbπεNν περY τXς HμXς .................................. (a2ρις) �[

σπ�υδ��ων, JλλM πα��ων.

δ. _Αλλ_, U Σ�κρατες, πειθ�μεν�ς KμNν τ�Nς σ�Nς .................................. (τρ�φε6ς) μ�τε

παNδας περY πλε��ν�ς π�ι�I.
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Oν�μ. G LερεQς G Ε[��εQς K Κλειv

Γεν. ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ......................

Αιτ. τRν Lερ�α ...................... ......................

Κλητ. ...................... U Ε[��εI ......................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �L LερεNς �L Ε[��εNς –

Γεν. ...................... ...................... –

Δ�τ. ...................... ...................... –

Αιτ. τ�Qς Lερ�ας ...................... –

Κλητ. ...................... U Ε[��εNς –

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

1. Kρ�ων α. ........................ 9. γραμματεN θ. ........................

2. δρυRς �. ........................ 10. λ'σεως ι. ........................

3. π�λεσι γ. ........................ 11. δ�σεων ια. ........................

4. aστεως δ. ........................ 12. φ'σει ι�. ........................

5. ��Iν ε. ........................ 13. φρ�σιν ιγ. ........................

6. U γρpες στ. ........................ 14. h�ρεως ιδ. ........................

7. U ��ες �. ........................ 15. τ�σεων ιε. ........................

8. �ασιλεN η. ........................ 16. κ�υρεQς ιστ. ........................

Α
#δια πτ$ση

Α
#δια πτ$ση

στ�ν 	λλ� αριθμ� στ�ν 	λλ� αριθμ�



ε. Τ?ν εZ δεδραμ�νων .................................. (7π&μνησις) π�ιησ�μεθα.

στ. Εb μWν �Zν ε=&�ν τTν α[τTν ............................... (δ<ναμις), �[κ rν δι’ Hπιστ�λXς διελε-

γ�μην, JλλM παρvν α[τRς παρ��υν�ν aν σε καY παρεκ�λ�υν HπY τMς ...........................

(πρ`Gις) τα'τας.

1.35. Γιατ� δεν απ�2λ@θηκε τ� σ μεταG< φωνη%ντων στ�ν τ<π� Q�θ(σι;

1.36. Η κλητικ@ ενικ�< τ�υ �υσιαστικ�< X π�!ησις ε�ναι:

α. U π��ησις

�. U π��ησι

1.37. Η γενικ@ πληθυντικ�< τ�υ �ν&ματ�ς C ΤρZς ε�ναι:

α. τ?ν Τρω?ν

�. τ?ν Τρ�ων

1.38. Η κλητικ@ ενικ�< τ�υ �υσιαστικ�< C �ασιλεWς ε�ναι:

α. U �ασιλεQς

�. U �ασιλεI

γ. U �ασιλ�α

1.39. Η αιτιατικ@ πληθυντικ�< τ�υ �υσιαστικ�< C γραμματεWς ε�ναι:

α. τ�Qς γραμματεNς

�. τ�Qς γραμματ�ας

1.40. Η κλητικ@ ενικ�< τ�υ �υσιαστικ�< X [�Z ε�ναι:

α. U {&v

�. U {&�N

γ. U {&vς

1.41. Η δ�τικ@ πληθυντικ�< τ�υ �υσιαστικ�< X γρα'ς ε�ναι:

α. ταNς γρασY

�. ταNς γραυσY

γ. ταNς γραισY

β. Δεικτικές αντωνυμίες

Δεικτικ&ς λ�γ�νται �ι αντωνυμ�ες π�υ φανερ�ν�υν αισθητ� � ν�ητ� δε!Iιμ�.

)ι δεικτικ�ς αντωνυμ�ες της α.ε. ε�ναι �λες τρικατ�ληκτες με τρ�α γ�νη και ε�ναι

�ι ακ�λ�υθες:
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1. �]τ�ς, α^τη, τ�'τ� (= ετ�'τ�ς, αυτ�ς)

2. Gκε;ν�ς, Gκε!νη, Gκε;ν�
3. Sδε, _δε, τ�δε (= αυτ�ς εδ�, αυτ�ς δα, � ε��ς)

4. τ�ι�σδε, τ�ι	δε, τ�ι�νδε (= τ�τ�ι�υ ε�δ�υς, τ�τ�ι�ς περ�π�υ)

5. τ�ι�'τ�ς, τ�ια(τη, τ�ι�'τ�(ν) (= τ�τ�ι�ς)

6. τηλικ�σδε, τηλικδε, τηλικ�νδε (= τ�σ�ς στην ηλικ�α, τ�σ� μεγ�λ�ς, τ�σ� π�λ'ς)

7. τηλικ�'τ�ς, τηλικα(τη, τηλικ�'τ�(ν) (= τ�σ� μεγ�λ�ς)

8. τ�σ�'τ�ς, τ�σα(τη, τ�σ�'τ�(ν) (= τ�σ� μεγ�λ�ς)

9. τ�σ�σδε, τ�σδε, τ�σ�νδε (= τ�σ�ς, τ�σ� π�λ'ς, τ�σ� μεγ�λ�ς).

Κλ!ση της αντωνυμ!ας �]τ�ς, α^τη, τ�'τ�

Κλ!ση της αντωνυμ!ας τ�ι�'τ�ς, τ�ια(τη, τ�ι�'τ�(ν)
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Oν�μ. �~τ�ς αhτη τ�Iτ�

Γεν. τ�'τ�υ τα'της τ�'τ�υ

Δ�τ. τ�'τdω τα'τjη τ�'τdω

Αιτ. τ�Iτ�ν τα'την τ�Iτ�

Κλητ. U �~τ�ς U αhτη –

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �~τ�ι α~ται ταIτα

Γεν. τ�'των τ�'των τ�'των

Δ�τ. τ�'τ�ις τα'ταις τ�'τ�ις

Αιτ. τ�'τ�υς τα'τας ταIτα

Κλητ. – – –

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. τ�ι�Iτ�ς τ�ια'τη τ�ι�Iτ�(ν)

Γεν. τ�ι�'τ�υ τ�ια'της τ�ι�'τ�υ

Δ�τ. τ�ι�'τdω τ�ια'τjη τ�ι�'τdω

Αιτ. τ�ι�Iτ�ν τ�ια'την τ�ι�Iτ�(ν)

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. τ�ι�Iτ�ι τ�ιαIται τ�ιαIτα

Γεν. τ�ι�'των τ�ι�'των τ�ι�'των

Δ�τ. τ�ι�'τ�ις τ�ια'ταις τ�ι�'τ�ις

Αιτ. τ�ι�'τ�υς τ�ια'τας τ�ιαIτα

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



Κλ!ση της αντωνυμ!ας Sδε, _δε, τ�δε

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Απ’ �λες τις αντωνυμ�ες, μ�ν� η δεικτικ� αντωνυμ�α �]τ�ς σ&ηματ��ει κλητικ�

τ�υ ενικ�' στ� αρσενικ� και θηλυκ� γ�ν�ς (: ] �cτ�ς, ] αaτη).

2. Η δεικτικ� σημασ�α των δεικτικ�ν αντωνυμι�ν επιτε�νεται κ�π�τε με την πρ�-

σθ�κη στ� τ�λ�ς τ�υς τ�υ λεγ�μεν�υ δεικτικ�( -!: ��τ�σ< (= �cτ�ς -�). ) τ�ν�ς τ�τε

π�φτει επ� τ�υ δεικτικ�' -�. Αν μ�λιστα πρ� αυτ�' υπ�ρ&ει �ρα&' φων�εν, τ�τε

αυτ� απ���λλεται, �πως Cδ< (= dδε -�).

3. Η �ν�μαστικ� και αιτιατικ� τ�υ ενικ�' τ�υ �υδετ�ρ�υ των αντωνυμι�ν τ�ι�'τ�ς,

τ�σ�'τ�ς και τηλικ�'τ�ς διφ�ρε�ται, δηλαδ� �λλ�τε λ�γει σε -� και �λλ�τε σε -�ν,

�πως τ�σ�Nτ� � τ�σ�Nτ�ν.

4. Η αντωνυμ�α Gκε;ν�ς, -η, -� κλ�νεται ως δευτερ�κλιτ� τρικατ�ληκτ� επ�θετ�, αλλ�

&ωρ�ς τ� τελικ� ν στην �ν�μαστικ� και αιτιατικ� τ�υ ενικ�' τ�υ �υδετ�ρ�υ.

5. )ι αντωνυμ�ες τ�ι�σδε, τ�σ�σδε και τηλικ�σδε κλ�ν�νται μ�ν� κατ� τ� πρ�τ� μ�-

ρ�ς τ�υς, με τ� εγκλιτικ� μ�ρι� δb πρ�σκ�λλ�μεν� στ� τ�λ�ς αυτ�ν.
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Oν�μ. kδε uδε τ�δε

Γεν. τ�Iδε τXσδε τ�Iδε

Δ�τ. τd?δε τjXδε τd?δε

Αιτ. τ�νδε τ�νδε τ�δε

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �>δε α>δε τ�δε

Γεν. τ?νδε τ?νδε τ?νδε

Δ�τ. τ�Nσδε ταNσδε τ�Nσδε

Αιτ. τ�'σδε τ�σδε τ�δε

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1.42. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε τις δεικτικ%ς αντωνυμ�ες π�υ δ�ν�νται στη

στ@λη Α στην �δια πτ�ση τ�υ �λλ�υ αριθμ�<:

1.43. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πλ�γιες πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.44. Να συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ<π�

των δεικτικ�ν αντωνυμι�ν π�υ δ�ν�νται σε παρ%νθεση:

α. _Εκ π�λλ?ν δ’ rν καταν��σειας kτι δεN .................................. (�cτ�ς) τRν τρ�π�ν

πρ�ττειν.

�. Δ�δ�ικα μT �[κ g&ω .................................. (�cτ�ς) τTν σ�φ�αν.

γ. .................................. (dδε) K Kμ�ρα τ�Nς |Ελλησι μεγ�λων κακ?ν aρ�ει.

δ. .................................. (,κε+ν�ς) τXς νυκτRς �[δεYς Hκ�ιμ�θη.

ε. .................................. (�cτ�ς) �L λ�γ�ι �[ συνj�δ�υσιν Jλλ�λ�ις.

στ. Τ�Qς Jγγ�λλ�ντας τM .................................. (τ�ι�Nτ�ς) τXς τ�λμης �[ θαυμ��ω.

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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1. uδε α. ................................ 7. ταNσδε �. ................................

2. τα'της �. ................................ 8. τ�νδε η. ................................

3. τ�'τdω γ. ................................ 9. τ�ι�'τ�υ θ. ................................

4. τα'τjη δ. ................................ 10. τα'τας ι. ................................

5. ταIτα ε. ................................ 11. αhτη ια. ................................

6. τ�ι�'τdω στ. ................................ 12. τ�ια'ταις ι�. ................................

Α
#δια πτ$ση

Α
#δια πτ$ση

στ�ν 	λλ� αριθμ� στ�ν 	λλ� αριθμ�

Γεν. τXσδε τα'της τ�'τ�υ (αρσ.) τ�ια'της 

Δ�τ. ........... ............. ........................ .................

Αιτ. ........... ............. ........................ .................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Γεν. ........... ............. ........................ .................

Δ�τ. ........... ............. ........................ .................

Αιτ. ........... ............. ........................ .................

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



Συντακτικό

α. Κατηγορούμενο

Τ� κατηγ�ρ�(μεν� ε�ναι κυρ�ως επ�θετ� � �υσιαστικ� π�υ απ�δ�δει με την παρ�υσ�α

συνδετικ�' ρ�ματ�ς μια ιδι�τητα � �να γν�ρισμα στ� υπ�κε�μεν� � στ� αντικε�μεν�

τ�υ συνδετικ�' ρ�ματ�ς.

Π.&. Σωκρ�της ,στ� σ�φ�ς.

Τ� σ�φ5ς ε�ναι κατηγ�ρ�'μεν� π�υ απ�δ�δει στ� υπ�κε�μεν� Σωκρ�της μια ιδι�-

τητα � �να γν�ρισμα μ�σω τ�υ συνδετικ�' ρ�ματ�ς ,στ�. Τ� κατηγ�ρ�'μεν� τ� �ρ�-

σκ�υμε ρωτ�ντας τι λ�γ�ς (: τι πρ�γμα) ε�ναι � Σωκρ�της.

Η πρ�ταση Σωκρ�της ,στ� σ�φ5ς μπ�ρε� να απεικ�νιστε� με τ� ακ�λ�υθ� κλαδι-

κ� δι�γραμμα:

(�π�υ Π = πρ�ταση, )Σ = �ν�ματικ� σ'ν�λ�, ΡΣ = ρηματικ� σ'ν�λ�, Ρ = ρ�μα, συνδ.

= συνδετικ�, Επ�θ. = επ�θετ�).

Π�ια, �μως, ε�ναι τα συνδετικ� ρ�ματα και γιατ� �ν�μ�στηκαν �τσι; Συνδετικ	 λ�-

γ�νται �ρισμ�να ρ�ματα π�υ �&�υν συγγεν� σημασ�α πρ�ς τ� ρ�μα εQμ!. Αυτ� συνδ&-

�υν τ� υπ�κε�μεν� � τ� αντικε�μεν� με τ� κατηγ�ρ�'μεν�. Τ�τ�ια ρ�ματα ε�ναι τα

ακ�λ�υθα: �π	ρ�ω, γ!γν�μαι, τυγ�	νω, καθ!σταμαι, διατελ", Pφυν (α�ρ. �′ τ�υ ρ.

φ<�μαι) (= υπ�ρ�α απ� τη φ'ση μ�υ), π&φυκα (πρκ. τ�υ ρ. φ<�μαι) (= ε�μαι απ� τη

φ'ση μ�υ), φα!ν�μαι, λαγ�	νω (= εκλ�γ�μαι με κλ�ρ�), �π�δε!κνυμαι (= δι�ρ���-

μαι), �ειρ�τ�ν�'μαι, α-ρ�'μαι (= εκλ�γω, πρ�τιμ�), λ&γ�μαι, ν�μ!��μαι, καλ�'μαι,

cν�μ	��μαι κ.�.

Ε�παμε πι� π�νω �τι τ� κατηγ�ρ�'μεν� ε�ναι κυρ�ως επ�θετ� � �υσιαστικ�. Ως

κατηγ�ρ�'μεν� λαμ��νεται και κ�θε �λλ� μ�ρ�ς τ�υ λ�γ�υ και �λ�κληρη πρ�ταση,

�ταν επ�&�υν θ�ση επιθ�τ�υ � �υσιαστικ�'.

ΣΤ.
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Π

)Σ1 ΡΣ

)Σ2

Ρ (συνδ.) Επ�θ.

Σωκρ�της ,στ� σ�φ&ς.



Παραδε!γματα:

– ΚNρ�ς Fν �ασιλε(ς. (τ� κατηγ. ε�ναι �υσιαστικ�)

– Τ�'τ� ,στιν E eητ�ρικ@. (τ� κατηγ. ε�ναι αντωνυμ�α)

– Τ5 λακων�!ειν ,στ� φιλ�σ�φε;ν. (τ� κατηγ. ε�ναι απαρ�μφατ�)

– Φ�λιππ&ς ,στιν S,τι dν εeπ@η τις. (τ� κατηγ. ε�ναι �λ�κληρη πρ�ταση)

– �' Jνθρωπ�ς fν τ	ν !̂�ων ,στ�. (τ� κατηγ. ε�ναι αριθμητικ�)

– 'cτ&ς ,στιν C δρ	σας. (τ� κατηγ. ε�ναι μετ�&�)

– �Η Bγ�ρ> Fν πλησ!�ν. (τ� κατηγ. ε�ναι επ�ρρημα)

– '( 0πλ+ται Fσαν �μφ< τ�Wς πεντακ�σ!�υς. (τ� κατηγ. ε�ναι εμπρ�θετ�ς πρ�σδι�ρι-

σμ�ς· δηλ�νει π�σ� κατ� πρ�σ�γγιση [= περ�π�υ πεντακ�σι�ι])

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τ� κατηγ�ρ�'μεν�, αν ε�ναι επ�θετ�, συμφωνε� κατ� γ�ν�ς, αριθμ� και πτ�ση με

τ� υπ�κε�μεν�. yταν τ� κατηγ�ρ�'μεν� ε�ναι �υσιαστικ�, τ�τε συμφωνε� με τ�

υπ�κε�μεν� αναγκαστικ� κατ� πτ�ση και τυ&α�α κατ� γ�ν�ς και αριθμ�.

Π.&. �' Bν@ρ  ,στιν �νδρε;�ς.

Τ� κατηγ�ρ�'μεν� Bνδρε+�ς συμφωνε� με τ� υπ�κε�μεν� 0 Bν1ρ κατ� γ�ν�ς, αριθ-

μ� και πτ�ση.

�Η π&λις  φρ�(ρι�ν κατ%στη.

Τ� κατηγ�ρ�'μεν� φρ�<ρι�ν συμφωνε� με τ� υπ�κε�μεν� E π&λις αναγκα�α στην

πτ�ση και τυ&α�α στ�ν αριθμ�.

2. Αν τ� υπ�κε�μεν� ε�ναι γενικ � αφηρημ&νη &νν�ια, τ�τε τ� κατηγ�ρ�'μεν� τ�θε-

ται συν�θως στ� �υδ�τερ� γ�ν�ς τ�υ επιθ�τ�υ και στ�ν ενικ� αριθμ�, ανε��ρτητα

απ� τ� γ�ν�ς και τ�ν αριθμ� τ�υ υπ�κειμ�ν�υ. Στην περ�πτωση αυτ� μεταφρ�-

��υμε τ� κατηγ�ρ�'μεν� &ρησιμ�π�ι�ντας και τη λ��η πρ�γμα.

Π.&. Π�νηρHν 0 συκ�φ�ντης. (= ) συκ�φ�ντης ε�ναι πρ�γμα π�νηρ�.)

Τ� π�νηρ5ν (: �υδ�τερ� τ�υ επιθ�τ�υ π�νηρ5ς στ�ν ενικ� αριθμ�) ε�ναι κατηγ�-

ρ�'μεν� στ� υπ�κε�μεν� 0 συκ�φ�ντης μ�σω τ�υ ενν. συνδετικ�' ρ�ματ�ς ,στ�.

Τ� π�νηρ5ν συμφωνε� με τ� 0 συκ�φ�ντης κατ� πτ�ση και τυ&α�α κατ’ αριθμ�.

3. Αν τα υπ�κε�μενα ε�ναι περισσ�τερα τ�υ εν�ς, �μψυ&α και τ�υ �δι�υ γ�ν�υς, τ�τε

τ� κατηγ�ρ�'μεν� τ�θεται στ�ν πληθυντικ� αριθμ� και στ� �δι� γ�ν�ς με αυτ� των

υπ�κειμ�νων. 

Π.&. �' ΠαNλ�ς κα� 0 Τιμ&θε�ς φ!λ�ι Fσαν.

�Η �Ελ%νη κα� E Μαρ�α �γαθα! εHσι.

4. Αν τα υπ�κε�μενα ε�ναι �μψυ&α αλλ� διαφ�ρετικ�' γ�ν�υς, τ�τε τ� κατηγ�ρ�'-

μεν� τ�θεται στ�ν πληθυντικ� αριθμ� και στ� επικρατ�στερ� γ�ν�ς (τ� αρσενικ�
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ε�ναι επικρατ�στερ� τ�υ θηλυκ�' και τ�υ �υδετ�ρ�υ, τ� θηλυκ� ε�ναι επικρατ�-

στερ� τ�υ �υδετ�ρ�υ).

Π.&. �' Bν1ρ κα� E γυν1 �γαθ�! εHσι.

�Η μ@τηρ κα� τ5 παιδ��ν �γαθα! εHσι.

�' Bν1ρ κα� τ5 παιδ��ν �γαθ�! εHσι.

5. Αν τα υπ�κε�μενα ε�ναι �ψυ&α, τ�τε τ� (επιθετικ�) κατηγ�ρ�'μεν� τ�θεται στ�

�υδ�τερ� γ�ν�ς και στ�ν πληθυντικ� αριθμ�.

Π.&. ΑHδ[ς κα� φ&2�ς Pμφυτα τ�+ς Bνθρ�π�ις.

6. Αν τα υπ�κε�μενα ε�ναι �λλα �μψυ&α και �λλα �ψυ&α, τ�τε τ� (επιθετικ�) κατη-

γ�ρ�'μεν� τ�θεται στ� γ�ν�ς των εμψ'&ων � στ� �υδ�τερ� γ�ν�ς.

Π.&. �Η τ<$η κα� 0 Φ�λιππ�ς Fσαν τ	ν Aργων κ(ρι�ι.
Δημ�κρατ�α κα� τ<ρανν�ς φ<σει π�λ&μι	 εHσι.

1.45. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να εντ�π�σετε τα κατηγ�ρ�<μενα και να δηλ�σετε

τ�ν &ρ� στ�ν �π��� αναφ%ρ�νται:

1.46. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να 2ρε�τε τα κατηγ�ρ�<μενα και να δηλ�σετε π�ς

συμφων�<ν με τ�ν &ρ� στ�ν �π��� αναφ%ρ�νται:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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α. Γ�γν�υ εbς cργTν μT τα&'ς, JλλM �ραδ'ς. ............................. .............................

�. Φ�λ�ι καY ��ν�ι �ν�μ���ντ�. ............................. .............................

γ. Π�ντων δεσπ�την qαυτRν πεπ��ηκεν. ............................. .............................

δ. Περικλ�α στρατηγRν ε>λ�ντ�. ............................. .............................

ε. Σαμ��υς Hκτησ�μεθα π�λεμ��υς. ............................. .............................

στ. ]) JνTρ καY K γυνT Jγαθ�� εbσι. ............................. .............................

Πρ�τ	σεις Κατηγ�ρ�(μεν� Αναφ&ρεται στ�

α. ]Απλ�Iς G λ�γ�ς τXς Jληθε�ας gφυ. ............................. .............................

�. ΑL μετα��λαY λυπηρ�ν. ............................. .............................

γ. )L Δελφ�� εbσιν π�λις. ............................. .............................

Πρ�τ	σεις Κατηγ�ρ�(μεν� Συμφωνε!

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



β. Επιρρηματικό κατηγορούμενο

Επιρρηματικ� λ�γεται τ� κατηγ�ρ�'μεν� π�υ ισ�δυναμε� με επ�ρρημα και εκφρ��ει

μια επιρρηματικ� σ&�ση. Στην περ�πτωση αυτ� κ�θε ρ�μα, και ιδια�τερα αυτ� π�υ

δηλ�νει κ�νηση, μπ�ρε� να &ρησιμ�π�ιε�ται ως συνδετικ�. Τ� επιρρηματικ� κατηγ�-

ρ�'μεν� ε�ναι επ�θετ� και απ�δ�δεται στ� υπ�κε�μεν�. Μεταφρ��εται κυρ�ως με

επ�ρρημα � με επιρρηματικ� φρ�ση � με εμπρ�θετ� πρ�σδι�ρισμ� � και με τ� αντ�-

στ�ι&� επ�θετ� της νε�ελληνικ�ς.

Τ� επιρρηματικ� κατηγ�ρ�'μεν� δηλ�νει τ�π�, �ρ�ν�, τρ�π�, τ	Iη � σειρ	, σκ�-

π�.

Επιρρηματικ� κατηγ�ρ�(μεν�

τ�π�υ �ρ�ν�υ τρ�π�υ τ	Iης � σειρ	ς σκ�π�(

Παραδε!γματα:

– '( )Αθηνα+�ι Bν@γ�ντ� ,κ τ/ς ���υ πελ	γι�ι (= πλ��ντας στ� αν�ι&τ� π�λαγ�ς· δη-

λ�νει τ&π�).

– Τριτα;�ι Bφ�κ�ντ� εHς Γ�γων�ν (= τK/ τρ�τKη Eμ%ρKα, κατ� την τρ�τη ημ�ρα· δηλ�νει

$ρ&ν�).

– )Εγ� σε >σμεν�ς R&ρακα (= Bσμ%νως, με ευ&αρ�στηση· δηλ�νει τρ&π�).

– Παρελθ[ν πρ"τ�ς ,γ[ παρK@νεσα (= πρ�τ�ς κατ� σειρ�· δηλ�νει τ�Gη � σειρ�).

– Α( ν/ες Fλθ�ν ��ηθ�< (= για ���θεια, για να ��ηθ�σ�υν· δηλ�νει σκ�π&).
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δ. �εQς καY mΑρης θε�Y \σαν. ............................. .............................

ε. ]) JνTρ καY K γυνT Jγαθ�� εbσι. ............................. .............................

στ. Λ�θ�ι τε καY πλ�νθ�ι καY κ�ραμ�ι καY �'λα

Jτ�κτως Hρριμμ�να �[δWν &ρ�σιμ� Hστι. ............................. .............................



1.47. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να εντ�π�σετε τα επιρρηματικ� κατηγ�ρ�<μενα και

να δηλ�σετε τη σημασ�α τ�υς και τ�ν &ρ� στ�ν �π��� αναφ%ρ�νται:

γ. Προληπτικό κατηγορούμενο

Πρ�ληπτικ� λ�γεται τ� (επιθετικ�) κατηγ�ρ�'μεν� π�υ πρ�κατα��λικ� απ�δ�δει στ�

υπ�κε�μεν�, � σπανι�τερα στ� αντικε�μεν�, μια μελλ�ντικ� ιδι�τητα ως απ�τ�λεσμα

της ρηματικ�ς εν�ργειας, �ταν αυτ� �λ�κληρωθε�. Τ� πρ�ληπτικ� κατηγ�ρ�'μεν� τ�-

θεται με ρ�ματα π�υ σημα�ν�υν κυρ�ως ε��λι�η τ�υ υπ�κειμ�ν�υ πρ�ς �να απ�τ�λε-

σμα � πρ�ς κ�π�ια κατ�σταση, �πως ε�ναι τα ρ�ματα αgI	ν�μαι, αeρ�μαι, τρ&φ�μαι,

παρασκευ	��μαι. Απ�δ�δεται στη νε�ελληνικ� με τ� �στε να γ�νει, για να γ�νει. Τ�

πρ�ληπτικ� κατηγ�ρ�'μεν� λ�γεται και κατηγ�ρ�(μεν� τ�υ απ�τελ&σματ�ς � �ρα�υ-

λ�γικ� κατηγ�ρ�(μεν�.

Π.&. 4̂Ηρετ� τ5 aψ�ς τ�N τε�$�υς μ&γα (= �στε να γ�νει μεγ�λ�).

(ν.ε.: ) Π�τρ�ς σπ�υδ��ει γιατρ�ς [= για να γ�νει γιατρ�ς].)

1.48. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να 2ρε�τε τα πρ�ληπτικ� κατηγ�ρ�<μενα και να δη-

λ�σετε π�ς μεταφρ�!�νται και σε π�ι�ν &ρ� αναφ%ρ�νται:

•• ΑΣΚΗΣΗ* ••

•• ΑΣΚΗΣΗ* ••
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α. )L στρατι?ται Hσκ�ν�υν Vπα�θρι�ι. ........................... ...........................................

�. _Εθελ�ντTς Vπ�μ�νει τ�Qς π�ν�υς. ........................... ...........................................

γ. mΕλεγε πρ?τ�ς Τισσαφ�ρνης τ�δε. ........................... ...........................................

δ. )[δεYς qκvν zμαρτ�νει. ........................... ...........................................

ε. m)ρθρι�ς uκεις. ........................... ...........................................

στ. _Επ'α�α πρ�τ�ρα Κ'ρ�υ Jφ�κετ�. ........................... ...........................................

�. Τ�ν�ς uκετε διδ�σκαλ�ι; ........................... ...........................................

Πρ�τ	σεις Επιρρ. κατηγ.
Σημασ!α και �ρ�ς

στ�ν �π�!� αναφ&ρεται

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



δ. Γενική κατηγορηματική

Τ� κατηγ�ρ�'μεν� π�λλ�ς φ�ρ�ς, �ταν ε�ναι �υσιαστικ�, εκφ�ρεται με πτ�ση γενικ�,

η �π��α λ�γεται γενικ κατηγ�ρηματικ. Με �λλα λ�για, τ� κατηγ�ρ�'μεν�, �ταν ε�-

ναι �υσιαστικ� � λ��η π�υ λαμ��νεται ως �υσιαστικ�, δεν τ�θεται στην πτ�ση τ�υ

υπ�κειμ�ν�υ � τ�υ αντικειμ�ν�υ αλλ� σε πτ�ση γενικ�.

Η γενικ� κατηγ�ρηματικ� δηλ�νει κτση (: τ�ν�ς ε�ναι τ� πρ�γμα � τ� �ργ� π�υ δη-

λ�νει τ� υπ�κε�μεν�), &να διηρημ&ν� �λ�ν, μ�ρ�ς τ�υ �π���υ ε�ναι τ� υπ�κε�μεν�, (λη,

ιδι�τητα, αI!α. Η γενικ� κατηγ�ρηματικ�, λ�ιπ�ν, διακρ�νεται στα ακ�λ�υθα ε�δη:

Γενικ κατηγ�ρηματικ

κτητικ διαιρετικ (λης ιδι�τητας αI!ας

Παραδε!γματα:

– Τ5 πεδ��ν ,στ� �ασιλ&ως (= ε�ναι κτ�μα τ�υ �ασιλι�, αν�κει στ� �ασιλι�: γεν. κα-

τηγ. κτητικ@).

– �Ιππ�κρ�της dδε ,στ� τ"ν Gπι�ωρ!ων (: �( ,πι$�ρι�ι ε�ναι τ� �λ�ν, τ� σ'ν�λ� και �

�Ιππ�κρ�της ε�ναι �να μ�ρ�ς τ�υ συν�λ�υ αυτ�': γεν. κατηγ. διαιρετικ@).

– �Η κρηπ�ς ,στι λ!θων μεγ	λων (= ε�ναι απ� λ�θ�υς, �&ει γ�νει απ� λ�θ�υς· λ�θ�ι ε�-

ναι τ� υλικ� κατασκευ�ς της: γεν. κατηγ. της <λης).

– Θεμιστ�κλ/ς Fν τρι	κ�ντα Gτ"ν (= τριακ�ντ�<της· δηλ�νει την ηλικ�α, μια δηλα-

δ� ιδι�τητα τ�υ υπ�κειμ�ν�υ: γεν. κατηγ. της ιδι&τητας).

– �Η �Hκ�α ,στ� ταλ	ντ�υ (= α���ει �να τ�λαντ�: γεν. κατηγ. της αG�ας).
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α. ΤR Κ'ρ�υ eν�μα μ�γιστ�ν η��ατ�. ................................. .................................

�. ΔιM τ�'των Φ�λιππ�ς �ρθη μ�γας. ................................. .................................

γ. ]) π�ταμRς Hρρ'η μ�γας. ................................. .................................

δ. Παρεσκε'ασε τTν π�λιν τ�Nς 

πpσιν α[ταρκεστ�την. ................................. .................................

ε. @ρT παNδας Hκδιδ�σκεσθαι σ�φ�'ς. ................................. .................................

στ. ΤRν υLRν K μ�τηρ gθρεψε μ�γαν. ................................. .................................

Πρ�τ	σεις
Π$ς

Αναφ&ρεται στ�
μεταφρ	�εται



1.49. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να $αρακτηρ�σετε συντακτικ�ς τις υπ�ρ$�υσες γε-

νικ%ς κατηγ�ρηματικ%ς και να τις μεταφρ�σετε στη ν.ε.:

Λεξιλογικά – σημασιολογικά

α. Ομόρριζες λέξεις της νεοελληνικής από το ρ. πλέω

απλ&ς

πλ���, πλωτ�ς, πλωτ�ρας, πλευστ�ς, πλ�υς, πλε'σιμ�ς, πλε'ση, πλ�ι�ρι�, πλε�'μεν�

σ(νθετες

διαπλ�ω, δι�πλ�υς, απ�πλ�ω, απ�πλ�υς, εκπλ�ω, �κπλ�υς, καταπλ�ω, κατ�πλ�υς, πα-

ραπλ�ω, παρ�πλ�υς, περιπλ�ω, περ�πλ�υς, επιπλ�ω, συμπλ�ω, πλ�ηγ�ς, πλ��αρ&�ς,

πλ��γηση, πλ�ι�κτησ�α, ατμ�πλ�ϊκ�ς, ατμ�πλ�ι�, π�ταμ�πλ�ι�, διαστημ�πλ�ι�, κρ�υ-

α�ιερ�πλ�ι�, τα&'πλ��ς, ακτ�πλ�ϊκ�ς, ναυσιπλ��α, ακτ�πλ��α, πλ�ι�κτ�της, ατμ�-

πλ��α, ιστι�πλ��α

Ζ.

•• ΑΣΚΗΣΗ* ••
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α. Σαλαμ�ς Hστιν _Αθηνα�ων. .................................. ..................................

�. Σ�λων \ν τ?ν qπτM σ�φ?ν. .................................. ..................................

γ. Τ�I π�ταμ�I τR εZρ�ς Hστι πλ�θρ�υ. .................................. ..................................

δ. _Αγησ�λα�ς Jγαθ�I τρ�π�υ Hστ�. .................................. ..................................

ε. )L στ�φαν�ι \σαν ��δων. .................................. ..................................

στ. ]Η �bκ�α HστY ε�κ�σι μν?ν. .................................. ..................................

Συντακτικ�ς
Πρ�τ	σεις �αρακτηρισμ�ς

Μετ	φραση

της γεν. κατηγ.
στη ν.ε.

* Η απ�ντηση στην gσκηση �ρ�σκεται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.50. Να δ�σετε τη σημασ�α των παρακ�τω λ%Gεων και να γρ�ψετε για καθεμι� απ&

αυτ%ς μ�α φρ�ση στη ν.ε.:

1.51. επιπλ&ω, π�ταμ�πλ�ι�, απ�πλ�υς: Να δ�σετε τη σημασ�α των παραπ�νω λ%Gε-

ων και να γρ�ψετε για καθεμι� απ& αυτ%ς τ�υλ�$ιστ� μ�α πρ&ταση στη ν.ε.

1.52. Να συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ<π�

των λ%Gεων της ν.ε. π�υ ε�ναι �μ&ρρι!ες με τ� αρ$α�� ρ. πλ&ω:

α. Ε�&ε μεγ�λη κακ�καιρ�α και απαγ�ρε'τηκε � ................................... των πλ��ων.

�. ) φελλ�ς ................................... στ� νερ�.

γ. Τ� πλ��� αυτ� ................................... απ� τ�ν Πειραι� για την Κρ�τη.

δ. )ι λαθρ�μεταν�στες ��φυγαν με ................................... σκ�φ�ς.

1.53. Να 2ρε�τε με π�ιες λ%Gεις, �μ&ρρι!ες με τ� αρ$α�� ρ. πλ&ω, αντιστ�ι$�<ν τα πα-

ρακ�τω ερμηνε<ματα:

α. Η ���δ�ς πλ���υ απ� τ� λιμ�νι → ..................................................................................

�. Η ε�σ�δ�ς πλ���υ στ� λιμ�νι → ......................................................................................

γ. ) ιδι�κτ�της πλ��ων → ..................................................................................................

δ. ) κυ�ερν�της τ�υ πλ���υ → ..........................................................................................

ε. Πλ�ω παρ�λληλα � κ�ντ� σε κ�τι → .............................................................................

στ. Πλ�ω γ'ρω απ� κ�τι → ...................................................................................................

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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ακτ�πλ��α .................................... .....................................................................

ατμ�πλ��α .................................... .....................................................................

ατμ�πλ�ϊκ�ς .................................... .....................................................................

τα&'πλ�� .................................... .....................................................................

καταπλ�ω .................................... .....................................................................

διαπλ�ω .................................... .....................................................................

κατ�πλ�υς .................................... .....................................................................

Λ&Iεις Σημασ!α Φρ	ση στη ν.ε.

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.54. Συν�νυμ� της λ%Gης &κπλ�υς ε�ναι η λ%Gη:

α. δι�πλ�υς

�. πλ�υς

γ. κατ�πλ�υς

δ. απ�πλ�υς

1.55. Αντ�νυμ� τ�υ ρ. απ�πλ&ω ε�ναι τ�:

α. παραπλ�ω

�. καταπλ�ω

γ. περιπλ�ω

δ. διαπλ�ω

β. Ποικίλα λεξιλογικά – σημασιολογικά

1.56. Να μεταφρ�σετε τις παρακ�τω φρ�σεις της α.ε. στη ν.ε.:

1.57. Να μεταφρ�σετε τις παρακ�τω φρ�σεις της α.ε. στη ν.ε.:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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1. aγω καY φ�ρω α. ...............................................................................

2. Vπ�ρ&ω τXς h�ρεως �. ...............................................................................

3. τJναντ�α γιγν�σκω γ. ...............................................................................

4. μ�λει μ�� τιν�ς δ. ...............................................................................

5. εZ λ�γω τινM ε. ...............................................................................

6. εZ Jκ�'ω Vπ� τιν�ς στ. ...............................................................................

7. Jνδρ�ς Hστιν �. ...............................................................................

α.ε. ν.ε.

1. H? τι &α�ρειν α. ..........................................................................

2. περY Hλ�ττ�ν�ς π�ι�Iμα� τι �. ..........................................................................

3. θε�Qς aγω γ. ..........................................................................

α.ε. ν.ε.

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.58. Για τα ρ@ματα της α.ε. π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α να γρ�ψετε συν�νυμα στην α.ε.:

Μικρά κείμενα με ασκήσεις για εμπέδωση

α. ΚΕΙΜΕΝΟ (/Ισ�κρ., Κατk σ�φιστ"ν §2)

)=μαι γMρ �πασιν ε=ναι φανερ�ν, kτι τM μ�λλ�ντα πρ�γιγν�σκειν �[ τXς Kμετ�ρας

φ'σε�ς Hστιν, JλλM τ�σ�Iτ�ν Jπ�&�μεν τα'της τXς φρ�ν�σεως, �σθ’ |)μηρ�ς G μεγ�-

στην HπY σ�φ�jα δ��αν εbληφvς καY τ�Qς θε�Qς πεπ��ηκεν gστιν kτε ��υλευ�μ�ν�υς

VπWρ α[τ?ν, �[ τTν Hκε�νων γν�μην εbδvς Jλλ’ KμNν Hνδε��ασθαι ��υλ�μεν�ς, kτι τ�Nς

Jνθρ�π�ις �ν τ�Iτ� τ?ν Jδυν�των Hστ�ν.

Μετάφραση

Ν�μ��ω λ�ιπ�ν πως σ’ �λ�υς ε�ναι φανερ� �τι δεν ε�ναι στη φ'ση μας να γνωρ���υμε

εκ των πρ�τ�ρων τα μ�λλ�ντα, αλλ� τ�σ� π�λ' απ�&�υμε απ’ αυτ� τη σκ�ψη, �στε �

yμηρ�ς, π�υ �&ει δ��αστε� π�ρα π�λ' για τη σ�φ�α τ�υ, �&ει παραστ�σει στην π��η-

σ� τ�υ μερικ�ς φ�ρ�ς ακ�μη και τ�υς θε�'ς να σκ�πτ�νται γι’ αυτ�, �&ι γιατ� γν�ρι�ε

τη σκ�ψη τ�υς, αλλ� γιατ� �θελε να δε��ει σε μας �τι για τ�υς ανθρ�π�υς αυτ� ε�ναι

�να απ� τα αδ'νατα (: �να απ’ αυτ� π�υ δεν ε�ναι δυνατ� να κατ�ρθωθ�'ν).

Η.
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4. `ς gπ�ς εbπεNν δ. ..........................................................................

5. φ�ρ’ εbπ� δ� μ�ι ε. ..........................................................................

6. τ�θεμα� τινα Hν τιμjX στ. ..........................................................................

π�μπρημι (= κα�ω) ............................................................................................

π�ι�ω -? ............................................................................................

φημY ............................................................................................

&α�ρω ............................................................................................

σημα�νω ............................................................................................

Α Συν$νυμα στην α.ε.



1.59. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.60. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει $ρ�νικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:

1.61. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να $αρακτηρ�σετε συντακτικ�ς τ�υς &ρ�υς τ�υ κειμ%-

ν�υ π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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Oν�μ. K φ'σις K φρ�νησις αhτη HκεNν�ς

Γεν. ....................... .......................... ............... ...............

Δ�τ. ....................... .......................... ............... ...............

Αιτ. τTν φ'σιν .......................... ............... ...............

Κλητ. ....................... U φρ�νησι ............... –

Ενικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. αL φ'σεις αL φρ�ν�σεις α~ται HκεNν�ι

Γεν. ....................... ............................ ............... ...............

Δ�τ. ....................... ............................ ............... ...............

Αιτ. τMς φ'σεις ............................ ............... Hκε�ν�υς

Κλητ. ....................... U φρ�ν�σεις – –

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

ε=ναι

Jπ�&�μεν

εbληφvς

Hνδε��ασθαι

πεπ��ηκε(ν)

Eνεστ$τας Παρατατικ�ς M&λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε!μεν�ς Yπερσυντ&λικ�ς



β. ΚΕΙΜΕΝΟ (lεν�φ., Κ(ρ. /Αν	�. 2, 1, 16)

_Εγ� σε, U ΦαλNνε, aσμεν�ς q�ρακα, �=μαι δW καY �L aλλ�ι π�ντες· σ' τε γMρ |Ελλην ε=

καY KμεNς τ�σ�Iτ�ι eντες kσ�υς σQ Gρjpς· Hν τ�ι�'τ�ις δW eντες πρ�γμασι συμ��υλευ�-

μεθ� σ�ι τ� &ρT π�ιεNν περY fν λ�γεις.

Μετάφραση

Φαλ�νε, εγ� σε ε�δα με ευ&αρ�στηση (: με &αρ�), και ν�μ��ω πως (με &αρ� σε ε�δαν) και

�λ�ι �ι �λλ�ι· γιατ� και συ sλληνας ε�σαι και εμε�ς π�υ ε�μαστε τ�σ�ι π�λλ�� �σ�υς

εσ' �λ�πεις (ε�μαστε sλληνες)· και επειδ� �ρισκ�μαστε σε τ�τ�ιες (δ'σκ�λες) περι-

στ�σεις, σε συμ��υλευ�μαστε (: �ητ�'με τη συμ��υλ� σ�υ) τι πρ�πει να κ�ν�υμε σ&ετι-

κ� με αυτ� π�υ λες.

1.62. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••

45

φ'σεως .........................................................................

τXς Kμετ�ρας .........................................................................

τXς φρ�ν�σεως .........................................................................

G εbληφvς .........................................................................

εbδvς .........................................................................

KμNν .........................................................................

τ?ν Jδυν�των .........................................................................

Α Συντακτικ�ς �αρακτηρισμ�ς

Oν�μ. G |Ελλην τR πρpγμα Hγv o

Γεν. .......................... .......................... ............ ..........

Δ�τ. .......................... .......................... ............ ..........

Αιτ. τRν |Ελληνα τR πρpγμα ............ ..........

Κλητ. .......................... .......................... – –

Ενικ�ς αριθμ�ς

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.63. τ�σ�'τ�ι, τ�ι�(τ�ις: Να γ�νει γραμματικ@ αναγν�ριση των τ<πων αυτ�ν.

1.64. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει $ρ�νικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:

1.65. τ! �ρm π�ιε;ν: Να $αρακτηριστε� συντακτικ�ς η πρ&ταση αυτ@.

1.66. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να $αρακτηρ�σετε συντακτικ�ς τ�υς &ρ�υς τ�υ κειμ%-

ν�υ π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α:
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Oν�μ. �L |Ελληνες τM πρ�γματα KμεNς �

Γεν. ............................. ............................. ............ ..........

Δ�τ. ............................. ............................. ............ ..........

Αιτ. τ�Qς |Ελληνας τM πρ�γματα Kμpς �

Κλητ. U |Ελληνες ............................. – –

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

U ΦαλNνε .............................................................................

aσμεν�ς .............................................................................

|Ελλην .............................................................................

τ�σ�Iτ�ι .............................................................................

Hν πρ�γμασι .............................................................................

περY fν .............................................................................

Α Συντακτικ�ς �αρακτηρισμ�ς

�=μαι

eντες

Gρjpς

π�ιεNν

λ�γεις

Eνεστ$τας Παρατατικ�ς M&λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε!μεν�ς Yπερσυντ&λικ�ς



γ. ΚΕΙΜΕΝΟ (/Ισ�κρ., ΠρHς Δημ�ν. §50)

�εQς ]Ηρακλ�α καY Τ�νταλ�ν γενν�σας, `ς �L μIθ�ι λ�γ�υσι καY π�ντες πιστε'�υσι,

τRν μWν διM τTν JρετTν Jθ�νατ�ν Hπ��ησε, τRν δW διM τTν κακ�αν ταNς μεγ�σταις τιμω-

ρ�αις Hκ�λασεν.

)�ς δεN παραδε�γμασι &ρωμ�ν�υς cρ�γεσθαι τXς καλ�καγαθ�ας, καY μT μ�ν�ν τ�Nς

Vφ’ Kμ?ν εbρημ�ν�ις Hμμ�νειν, JλλM καY τ?ν π�ιητ?ν τM ��λτιστα μανθ�νειν.

Μετάφραση

) Δ�ας μ�λ�ν�τι γ�ννησε τ�ν Ηρακλ� και τ�ν Τ�νταλ� (: μ�λ�ν�τι ε�&ε ως παιδι� τ�ν

Ηρακλ� και τ�ν Τ�νταλ�), �πως �ι μ'θ�ι λ�νε και �λ�ι πιστε'�υν, τ�ν �να για την αρε-

τ� τ�υ τ�ν �κανε αθ�νατ�, τ�ν �λλ� �μως για την κακ�α τ�υ τ�ν τιμ�ρησε με τις πι� με-

γ�λες τιμωρ�ες.

Αυτ� λ�ιπ�ν �&�ντας ως παραδε�γματα πρ�πει να επιθυμε�ς την ευγ�νεια της ψυ-

&�ς και να μ�νεις σταθερ�ς �&ι μ�ν� σ’ �σα �&�υν λε&θε� απ� εμ�ς, αλλ� και να πρ�-

σπαθε�ς να μαθα�νεις τα πι� καλ� �ργα των π�ιητ�ν.

1.67. τα;ς μεγ!σταις, τk �&λτιστα: Να γ�νει γραμματικ@ αναγν�ριση των τ<πων αυτ�ν

και να γραφ�<ν &λα τα παραθετικ� τ�υς στην �ν�μαστικ@ τ�υ ενικ�< και στα τρ�α γ%-

νη.

1.68. �ρωμ&ν�υς: Να κλιθε� � ενεστ�τας στην �ριστικ@ και στην πρ�στακτικ@.

1.69. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει $ρ�νικ@ αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ<πων

π�υ δ�ν�νται:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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* Oι απαντ�σεις στις Ασκ@σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

Hκ�λασε(ν)

&ρωμ�ν�υς

Hμμ�νειν

μανθ�νειν

Eνεστ$τας Παρατατικ�ς M&λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε!μεν�ς Yπερσυντ&λικ�ς



1.70. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να $αρακτηρ�σετε συντακτικ�ς τ�υς &ρ�υς τ�υ κειμ%-

ν�υ π�υ δ�ν�νται στη στ@λη Α:

48

τRν μWν ...........................................................................

Jθ�νατ�ν ...........................................................................

διM τTν κακ�αν ...........................................................................

��ς ...........................................................................

παραδε�γμασι ...........................................................................

cρ�γεσθαι ...........................................................................

Α Συντακτικ�ς �αρακτηρισμ�ς
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