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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
 
Ξενοφῶν Κύρου Ἀνάβασις 1, 3, 3-5 
 
Ἄνδρες στρατιῶται, µὴ θαυµάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγµασιν. Ἐµοὶ γὰρ 

ξένος Κῦρος ἐγένετο καί µε φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίµησε καὶ µυρίους 

ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέµην ἐµοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, 

ἀλλ᾽ εἰς ὑµᾶς ἐδαπάνων. Καὶ πρῶτον µὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέµησα, καὶ ὑπὲρ τῆς 

Ἑλλάδος ἐτιµωρούµην µεθ᾽ ὑµῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλοµένους 

ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. Ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑµᾶς 

ἐπορευόµην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. 

 
Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
θαυµάζω: απορώ (θαυµάζω � ρήµα ψυχικού πάθους, γι’ αυτό η πρόταση «ὅτι χαλεπῶς φέρω 
τοῖς παροῦσι πράγµασιν» είναι αιτιολογική που φανερώνει αντικειµενική αιτιολογία). 
 
χαλεπῶς φέρω + δοτική της αιτίας: στεναχωριέµαι, είµαι δυσαρεστηµένος για κάτι. 

ξένος: φίλος από φιλοξενία.  

φεύγω: τρέποµαι σε φυγή, αποφεύγω, ξεφεύγω, εξορίζοµαι, κατηγορούµαι. 
µύριοι: δέκα χιλιάδες. 

δαρεικός: περσικό νόµισµα. 

εἰς τὸ ἴδιον: για τον εαυτό του. 

οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέµην ἐµοί: δεν κράτησα για τον εαυτό µου. 

καθηδυπαθέω-ῶ: σπαταλώ κάτι για ηδονές, σε διασκεδάσεις.     
εὖ πάσχω: ωφελούµαι, ευεργετούµαι.  
 
Ασκήσεις: 
1. πράγµασιν, γῆν: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο αριθµούς. 
2. ἄνδρες στρατιῶται: Να κλιθεί η συνεκφορά και στους δύο αριθµούς. 
3. ἐγένετο, φεύγοντα, ἐτίµησε, λαβὼν, ἀφαιρεῖσθαι, βουλοµένους, ἐξελαύνων, ἐκάλει, ἔπαθον: 
Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
4. δέοιτο, ἐτίµησε, ἔπαθον, ἐγένετο: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στους παραπάνω 
ρηµατικούς τύπους. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
 
Αἰσχίνης Κατά Τιµάρχου 36-38 
 
Ἐὰν µὲν γὰρ κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑµῖν οἱ νόµοι καλοὶ καὶ κύριοι, ἐὰν δ᾽ 

ἀφιῆτε, καλοὶ µέν, κύριοι δὲ οὐκέτι. Βούλοµαι δέ, ὥσπερ ὑπεθέµην, ἐπειδὴ περὶ τῶν 

νόµων εἴρηκα, πάλιν τὸ µετὰ τοῦτο ἀντεξετάσαι τοὺς τρόπους τοὺς Τιµάρχου, ἵν᾽ εἰδῆτε 

ὅσον διαφέρουσι τῶν νόµων τῶν ὑµετέρων. ∆έοµαι δ᾽ ὑµῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 

συγγνώµην ἔχειν, ἐὰν ἀναγκαζόµενος λέγειν περὶ ἐπιτηδευµάτων φύσει µὲν µὴ καλῶν, 

τούτῳ δὲ πεπραγµένων, ἐξαρθῶ τι ῥῆµα εἰπεῖν ὅ ἐστιν ὅµοιον τοῖς ἔργοις τοῖς Τιµάρχου. 

Οὐδὲ γὰρ ἂν δικαίως ἐµοὶ ἐπιτιµήσαιτε, εἴ τι σαφῶς εἴποιµι διδάσκειν ὑµᾶς βουλόµενος, 

ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον τουτῳί. 

 
Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
κολάζω: τιµωρώ. 
κύριος, -α, -ον ή κύριος, -ος, -ον: έγκυρος, κυρίαρχος. 
οὐκέτι: όχι πια. 
ἀφιῆτε: υποτακτική β’ πληθυντικού ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρηµ. ἀφίηµι = αφήνω, 
αφήνω ελεύθερο. 
 
ὥσπερ: όπως ακριβώς � σύνδεσµος που εισάγει δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση που δηλώνει τρόπο. 
 
ὑποτίθηµι: τοποθετώ από κάτω, καταθέτω. 
ἀντεξετάζω: εξετάζω κάτι σε αντιπαραβολή µε κάτι άλλο. 
τρόποι: διαγωγή, χαρακτήρας. 
 
εἰδῆτε: υποτακτική β’ πληθυντικού, ενεστώτας του ρηµ. οἶδα: γνωρίζω καλά. 
οἶδα + αιτ. ή ειδική πρόταση ή πλάγια ερωτηµ.: γνωρίζω. 
οἶδα + κατηγορηµατική µετοχή: γνωρίζω ότι. 
οἶδα + τελικό απαρέµφατο: ξέρω να, είµαι ικανός να…. 
 
διαφέρω τινός: διαφέρω από κάποιον. 
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διαφέρω τινός � (αντικείµενο) τινί � (δοτική της αναφοράς): διαφέρω από κάποιον ως 
προς κάτι. 
 
δέοµαι τινός (για πρόσωπο): παρακαλώ κάποιον. 
δέοµαι τινός (για πρόσωπο) + τελικό απαρέµφατο: παρακαλώ κάποιον να… 
δέοµαι τινός (για πράγµα): χρειάζοµαι κάτι, έχω ανάγκη κάτι. 
 
ἐπιτήδευµα: ασχολία, επάγγελµα. 
 
τούτῳ � δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου ή του ποιητικού αιτίου. Εξαρτάται από 
τη µετοχή «πεπραγµένων» που είναι σε παρακείµενο. 
 
ἐξαίρω: σηκώνω ψηλά, (µέσο) κερδίζω, (παθητικό) υψώνοµαι, παρασύροµαι. 
 
τοῖς ἔργοις � δοτική αντικειµενική εξαρτάται από το επίθετο «ὅµοιον», που δηλώνει 
οµοιότητα. 
 
ῥήµα: λόγος. 
ἐπιτιµῶ: κατηγορώ. 
βούλοµαι: θέλω.  
 
Ασκήσεις: 
1. ῥῆµα, ἐπιτηδευµάτων: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο αριθµούς. 
 
2. ὑµῖν, ἐµοὶ, ὅ, τοῦτο: Να κλιθούν οι αντωνυµίες και στους δύο αριθµούς. 
 
3. καλοὶ, δικαίως, σαφῶς, πολὺ, µᾶλλον: Να γραφούν τα παραθετικά. 
 
4. ἔσονται, εἴρηκα, ἰδῆτε, διαφέρουσι, λέγειν, ἐξαχθῶ, εἴποιµι: Να γίνει χρονική αντικατάσταση 
στους παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
 
5. κολάζητε, εἴρηκα, ἰδῆτε, ἐξαχθῶ, ἐπιτιµήσαιτε, εἴποιµι: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση 
στους παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
 
Θουκυδίδης Ἱστορία Ζ, 72 
 
Γενοµένης δ' ἰσχυρᾶς τῆς ναυµαχίας καὶ πολλῶν νεῶν ἀµφοτέροις καὶ ἀνθρώπων 

ἀπολοµένων οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ τοὺς 

νεκροὺς ἀνείλοντο, καὶ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν. Οἱ δ' Ἀθηναῖοι  
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ὑπὸ µεγέθους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν µὲν πέρι ἢ ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν αἰτῆσαι 

ἀναίρεσιν, τῆς δὲ νυκτὸς ἐβουλεύοντο εὐθὺς ἀναχωρεῖν. ∆ηµοσθένης δὲ Νικίᾳ 

προσελθὼν γνώµην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασθαι, ἢν 

δύνωνται, ἅµα ἕῳ τὸν ἔκπλουν, λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ λοιπαί εἰσι νῆες χρήσιµαι σφίσιν 

ἢ τοῖς πολεµίοις· ἦσαν γὰρ τοῖς µὲν Ἀθηναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα, τοῖς δ' ἐναντίοις 

ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα. Καὶ ξυγχωροῦντος Νικίου τῇ γνώµῃ καὶ βουλοµένων πληροῦν 

αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤθελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ καταπεπλῆχθαί τε τῇ ἥσσῃ καὶ µὴ ἂν ἔτι 

οἴεσθαι κρατῆσαι. Καὶ οἱ µὲν ὡς κατὰ γῆν ἀναχωρήσοντες ἤδη ξύµπαντες τὴν γνώµην 

εἶχον. 

Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
ἀµφότερος, -α, -ον: και οι δυο, κι από τις δύο πλευρές. 
 
ἀπόλλυµι + τινά (πρόσωπο): καταστρέφω, αφανίζω, φονεύω. 
ἀπόλλυµι + τινά (πράγµα): αφανίζω κάτι, ερηµώνω, χάνω κάτι. 
ἀπολοµένων: µετοχή αορίστου β’, µέσης φωνής του ρηµ. ἀπόλλυµαι=χάνοµαι, καταστρέφοµαι, 
πεθαίνω. 
 
ἀνείλοντο: γ’ πληθυντικό, οριστικής αορίστου β’, µέσης φωνής του ρηµ. ἀναιροῦµαι.  
ἀναιροῦµαι τοὺς νεκρούς: περισυλλέγω τους νεκρούς. 
 
ἔστησαν: γ’ πληθυντικό, οριστικής αορίστου, ενεργητικής φωνής του ρηµ. ἵστηµι = στήνω. 
τροπαῖον: σηµείο νίκης. 
 
αἰτῆσαι: απαρέµφατο αορίστου ενεργ. φωνής, του ρηµ. αἰτέω-ῶ. 
αἰτέω, -ῶ + αιτ. (που δηλώνει πράγµα): ζητώ, απαιτώ κάτι. 
 
αἰτέω, -ῶ + αιτ. (που δηλώνει πρόσωπο): παρακαλώ κάποιον. 
αἰτῶ τινά τι ή αἰτῶ παρά τινός τι: ζητώ από κάποιον κάτι. 
 
βουλεύοµαι: συµβουλεύω, -οµαι, αποφασίζω, σκέπτοµαι. 
 
προσελθών: µετοχή αορίστου β’, ενεργητικής φωνής του ρηµ. προσέρχοµαι = προσέρχοµαι, 
πλησιάζω. 
 
ποιοῦµαι γνώµην: προτείνω. 
 
πληρῶ ναῦν: επανδρώνω µε πλήρωµα πλοίο. 
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βιάζοµαι τὸν ἔκπλουν: επιχειρώ µε τη βία τον απόπλου. 
ἅµα(επίρρηµα): αµέσως, συγχρόνως. 
 
ἕως(ἡ): αυγή 
ἅµα ἕῳ: κατά τα ξηµερώµατα. Η δοτική «ἕῳ» � δοτική αντικειµενική. 
 
σφίσιν, πολεµίοις, Ἀθηναίοις � δοτική προσωπική κτητική από το «εἰσί». 
 
ἤ τοῖς πολεµίοις � β’ όρος σύγκρισης, από τον συγκριτικό βαθµό «πλείους». 
 
συγχωρῶ: συµφωνώ. 
καταπλήττοµαι: (ως παθητικό) καταλαµβάνοµαι από φόβο. 
ἔτι(επίρρ): ακόµα, πια(σε αρνητική πρόταση). 
οἴοµαι, οἶµαι + ειδικό απαρέµφατο: νοµίζω ότι….. 
 
Ασκήσεις: 
1. πόλιν, νῆες, µεγέθους, ἀναίρεσιν, νυκτὸς, ἔκπλουν, τροπαῖον: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και 
στους δύο αριθµούς. 
 
2. ἰσχυρᾶς ναυµαχίας, παρόντων κακῶν, πολλῶν νεῶν: Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο 
αριθµούς. 
 
3. πολλῶν, ἰσχυρᾶς: Να γραφούν τα παραθετικά. 
 
4. ἀποπλεύσαντες, ἐπικρατήσαντες, γενοµένης, καταπεπλῆχθαι, ἐποιεῖτο, ἐσβαίνειν 
ἐβουλεύοντο: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
 
5. ἔστησαν, ἐποιεῖτο: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στα παραπάνω ρήµατα. 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 4 
 
Λυσίας Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρηµάτων 1-3 
 
Πολλήν µοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυµηθῶ ὅτι, ἐὰν 

ἐγὼ µὲν µὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ µόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν 

ὄντων ἁπάντων στερήσοµαι. Ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ µὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν 

τῷ πατρὶ καὶ ἐµαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνωµαι. Τὴν µὲν οὖν παρασκευὴν καὶ τὴν 

προθυµίαν τῶν ἐχθρῶν ὁρᾶτε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν· τὴν δ’ ἐµὴν ἀπειρίαν  
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πάντες ἴσασιν, ὅσοι ἐµὲ γιγνώσκουσιν. Αἰτήσοµαι οὖν ὑµᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι, 

ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡµῶν ἀκοῦσαι, ὥσπερ καὶ τῶν κατηγόρων. Ἀνάγκη γὰρ τὸν 

ἀπολογούµενον, κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν. Οἱ µὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου 

ἐπιβουλεύοντες, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο, ἡµεῖς δὲ 

ἀγωνιζόµεθα µετὰ δέους καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου τοῦ µεγίστου. Εἰκὸς οὖν ὑµᾶς 

εὔνοιαν πλείω ἔχειν τοῖς ἀπολογουµένοις.  

Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
παρέχω τινί τι 
ἀπορία: δυσκολία, αµηχανία. 

ἀγών: δίκη, δικαστικός αγώνας. 

ἐνθυµοῦµαι: σκέπτοµαι. 
εὖ: καλά. 

δοκῶ: φαίνοµαι. 
πέφυκα: είµαι από τη φύση µου. 

δεινός: ικανός. 
πέφυκα: είµαι από τη φύση µου. 

παρασκευή: προετοιµασία. 

ἴσασιν: γ’ πληθ. οριστικής του ενεστώτα του ρηµ. οἶδα: γνωρίζω, ξέρω. 
 
ὥσπερ: όπως ακριβώς � σύνδεσµος που εισάγει δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση που δηλώνει τρόπο. 

 

ἔλαττον ἔχω: µειονεκτώ.  

 
Ασκήσεις: 
1. ἀγὼν, πατὴρ, παρασκευὴν, προθυµίαν, κατηγόρων, εὔνοιαν: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και 
στους δύο αριθµούς. 
 
2. ἄνδρες δικασταί, µεγίστου κινδύνου: Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθµούς. 
 
3. παρέχει, εἴπω, ὁρᾶτε, γιγνώσκουσιν, ἀκοῦσαι, ἐποιήσαντο, ἐπιβουλεύοντες: Να γίνει χρονική 
αντικατάσταση στους παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
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4. παρέχει, εἴπω, ὁρᾶτε, ἐποιήσαντο, ἀκροᾶσθε: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στους 
παραπάνω ρηµατικούς τύπους. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
 
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 3, 15-18 
 
Τῷ µὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραµένει ὁµογνώµων τε καὶ φίλος ἦν˙ ἐπεὶ δὲ 

αὐτὸς µὲν προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἅτε καὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήµου, ὁ δὲ 

Θηραµένης ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιµᾶτο ὑπὸ τοῦ δήµου, 

τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς µηδὲν κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ 

ἀρέσκειν ἕνεκα τῇ πόλει καὶ εἴποµεν καὶ ἐπράξαµεν· ὁ δέ (ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρῆτο τῷ 

Θηραµένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλοµένοις µὴ οὐκ ἐκποδὼν 

ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά ἐσµεν καὶ οὐχ εἷς, ἧττόν τι 

οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιµελεῖσθαι, εὐήθης εἶ. Ἐπεί δὲ 

ἀποθνῃσκόντων πολλῶν καὶ ἀδίκως πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάµενοί τε καὶ θαυµάζοντες 

τὶ ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραµένης ὅτι εἰ µὴ τις κοινωνούς ἱκανούς λήψοιτο 

τῶν πραγµάτων, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαµένειν.   

 
Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
ὁµογνώµων: σύµφωνος. 
τῷ Θηραµένει � δοτική αντικειµενική από τα επίθετα ὁµογνώµων και φίλος.  
 
προπετής, -ές: ορµητικός, ριψοκίνδυνος, απερίσκεπτος, βίαιος. 
 

ἅτε καὶ φυγὼν � αιτιολογική µετοχή 

 
ἐπὶ τὸ ἀποκτείνειν � εµπρόθετος προσδιορισµός του σκοπού. 

τοῦ ἀρέσκειν ἕνεκα � εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου (αναστροφή 

πρόθεσης). 

φεύγω: τρέποµαι σε φυγή. 

φεύγω ὑπό τινός: εξορίζοµαι. 
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ἀντικόπτω: αντικρούω, αντιστέκοµαι. 

χρῶµαι οἰκείως τινί: φέροµαι φιλικά προς κάποιον.  

ἐγχωρεῖ (απρόσωπο): είναι δυνατόν. 
ποιοῦµαι ἐκποδών τινά: αποµακρύνω κάποιον. 

 

ἐπιµελοῦµαι + γενική. 
 
εὐήθης: απλοϊκός, ανόητος.  
συνίσταµαι: συµπαρατάσσοµαι, συναθροίζοµαι.  

τὰ πράγµατα: οι υποθέσεις του κράτους. 
 
Ασκήσεις: 
1. ὁµογνώµων, προπετὴς, φυγὼν, εὐήθης: Να γραφεί η γενική και η κλητική του ενικού και η 
δοτική και η αιτιατική του πληθυντικού των παραπάνω τύπων. 
 
2. πολλοὺς, καλοὺς, ἧττον, ἀδίκως, οἰκείως: Να γραφούν τα παραθετικά. 
 
3. Να γράψετε ό,τι ζητείται για την καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

ἀποκτείνειν: ο ίδιος τύπος στον µέλλοντα και στον παρακείµενο. 

ἀντέκοπτε: το β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο στον παρακείµενο της µέσης φωνής. 

ἐτιµᾶτο: το β’ ενικό στην ευκτική και στην προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

θανατοῦν: το γ’ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

οἴει: ο ίδιος τύπος στον παθητικό αόριστο. 

συνιστάµενοι: το γ’ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ενεστώτα και στον αόριστο β’ στην ίδια 

φωνή. 

λήψοιτο: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6 
 
∆ηµοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 
 
Φίλιππος γὰρ ἄρχεται µὲν περὶ Ἁλοννήσου λέγων ὡς ὑµῖν δίδωσιν ἑαυτοῦ οὖσαν, ὑµᾶς 

δὲ οὔ φησι δικαίως αὐτὸν ἀπαιτεῖν· οὐ γὰρ ὑµετέραν οὖσαν οὔτε λαβεῖν οὔτε νῦν ἔχειν. 

Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς ἡµᾶς τοιούτους λόγους, ὅτε πρὸς αὐτὸν ἐπρεσβεύσαµεν, ὡς λῃστὰς 

ἀφελόµενος ταύτην τὴν νῆσον κτήσαιτο, καὶ προσήκειν αὐτὴν ἑαυτοῦ εἶναι. Τοῦτον δὲ 

τὸν λόγον, ὡς οὐκ ἔστι δίκαιος, οὐ χαλεπόν ἐστιν αὐτοῦ ἀφελέσθαι. Ἅπαντες γὰρ οἱ 

λῃσταὶ τοὺς ἀλλοτρίους τόπους καταλαµβάνοντες καὶ τούτους ἐχυροὺς ποιούµενοι,  
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ἐντεῦθεν τοὺς ἄλλους κακῶς ποιοῦσιν. Ὁ δὴ τοὺς λῃστὰς τιµωρησάµενος καὶ κρατήσας 

οὐκ ἂν δήπου εἰκότα λέγοι, εἰ φαίη, ἃ ἐκεῖνοι ἀδίκως καὶ ἀλλότρια εἶχον, ταῦθ’ ἑαυτοῦ 

γίγνεσθαι.  

Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
ἄρχω + κατηγορηµατική µετοχή. 
δίδωµι τινί τι. 
οὔ φησι:  αρνείται, δεν παραδέχεται. 
πρεσβεύω: είµαι µεγαλύτερος στην ηλικία, παίρνω την πρώτη θέση, εξουσιάζω, πηγαίνω ως 

πρεσβευτής. 

ἀφελόµενος: µετοχή του αορίστου β’ του ρηµ. ἀφαιροῦµαι. 

χαλεπός: δύσκολος, δυσβάστακτος. 
ἐχυρός, -ά, -όν: οχυρός, ισχυρός, ασφαλής. 
δήπου: βέβαια. 
 

Ασκήσεις: 
1. Να γράψετε ό,τι ζητείται για την καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

ἑαυτοῦ: ο ίδιος τύπος στα άλλα πρόσωπα. 

δικαίως, κακῶς: να γραφούν τα παραθετικά. 

τοιούτους: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στο ίδιο γένος και στους δύο αριθµούς. 

δίδωσιν: να γραφεί το β’ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα. 

λαβεῖν, ἀφελόµενος, τιµωρησάµενος: να γραφούν οι ίδιοι τύποι στον ενεστώτα.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 7 
 
Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, 77 - 79  
 
Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ΄ ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσθαι· οὐ γὰρ ἐλανθάνοµεν ἡµᾶς αὐτοὺς ὄντες 

θνητοί˙ ὥστε τί δεῖ ἃ πάλαι προσεδοκῶµεν πείσεσθαι, ὑπὲρ τούτων νῦν ἄχθεσθαι, ἢ λίαν 

οὕτω βαρέως φέρειν ἐπὶ ταῖς τῆς φύσεως συµφοραῖς, ἐπισταµένους ὅτι ὁ θάνατος κοινὸς 

καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις; οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς 

ἀγαθοὺς θαυµάζει, ἀλλ’ ἴσον ἑαυτὸν παρέχει πᾶσιν. Εἰ µὲν γὰρ οἷόν τε ἦν τοῖς τοὺς ἐν τῷ  
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πολέµῳ κινδύνους διαφυγοῦσιν ἀθανάτους εἶναι τὸν λοιπὸν χρόνον, ἄξιον ἦν τοῖς ζῶσι  

τὸν ἅπαντα χρόνον πενθεῖν τοὺς τεθνεῶτας· νῦν δὲ ἥ τε φύσις καὶ νόσων ἥττων καὶ 

γήρως, ὅ τε δαίµων ὁ τὴν ἡµετέραν µοῖραν εἰληχὼς ἀπαραίτητος˙ ὥστε προσήκει 

τούτους εὐδαιµονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ µεγίστων καὶ καλλίστων 

κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ οὐδ’ 

ἀναµείναντες τὸν αὐτόµατον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάµενοι τὸν κάλλιστον. 

 
Λεξιλόγιο – Συντακτικές και Γραµµατικές παρατηρήσεις:   
οἶδ’: γνωρίζω. 
ὀλοφύροµαι: θρηνώ, κλαίω µε στεναγµούς, οδύροµαι. 
 

λανθάνω + αιτιατική προσώπου + κατηγορηµατική µετοχή: διαφεύγω την προσοχή κάποιου, 
περνώ απαρατήρητος από κάποιον. 
 

πάλαι: προ πολλού, παλιά, πρωτύτερα. 

πείσεσθαι: απαρέµφατο µέλλοντα του ρηµ. πάσχω. 

ἄχθοµαι: λυπάµαι, στενοχωριέµαι, αγανακτώ, δυσανασχετώ. 

λίαν: πολύ. 

βαρέως φέρω: λυπάµαι, αγανακτώ, θλίβοµαι. 

ἐπίσταµαι: γνωρίζω καλά. 

ὑπεροράω -ῶ: παραβλέπω, περιφρονώ. 

οἷόν τε ἦν < οἷόν τέ ἐστὶ: είναι δυνατό (απρόσωπη έκφραση).  

τοὺς τεθνεῶτας: τους πεθαµένους (θνῄσκω).  

ἥττων: συγκριτικός βαθµός του επιθέτου  µικρός. 

εἰληχὼς < µετοχή παρακειµένου του λαγχάνω: λαµβάνω µε κλήρο ή από την τύχη ή από τους 

θεούς / αναλαµβάνω µε κλήρο δηµόσιο αξίωµα. 

ἀπαραίτητος: αναπόφευκτος, αµείλικτος, ανελέητος. 

 

ἡγέοµαι – οῦµαι + αιτιατική προσώπου + κατηγορούµενο: θεωρώ κάποιον… 

 

τελευτάω - ῶ: εκτελώ κάτι, τελειώνω / πεθαίνω. 

οὐ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ: δεν εµπιστεύτηκαν τον εαυτό τους στην τύχη. 

αὐτόµατος, η, ον και ος, ον: φυσικός, αυτός που συµβαίνει από µόνος του, αυτόµατος. 
 
Ασκήσεις: 
1. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:  
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γήρως: τη δοτική ενικού. 

ὁ δαίµων: την κλητική του ενικού και τη δοτική πληθυντικού. 

ἥττων: να κλιθεί όπου βρίσκεται. 

ὅ,τι: την αιτιατική του πληθυντικού. 

εὐδαιµονεστάτους: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθµό. 

ἐλαµβάνοµεν: το β' ενικό της οριστικής του ενεργητικού αορίστου β' και του παρακειµένου στη 

µέση φωνή.  

πείσεσθαι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β' και στον παρακείµενο στην ίδια φωνή.  

φέρειν: το γ' ενικό της υποτακτικής του αορίστου β'. 

ὑπερορᾷ: το α' πληθυντικό της ευκτικής του ίδιου χρόνου.  

τοῖς ζῶσιν: το β’ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


