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Ενότητα 1η 

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης – 1. Αφωνόληκτα 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ουρανικόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, 

υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἔλαβον ὥσπερ πίνακα πόλιν τε καὶ ἤθη ἀνθρώπων. 

2. Ὁ δὲ κῆρυξ ἀφικόμενος ηὗρε τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους. 

3. Τούτου δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, τοῦ παθήματος ἥκιστα προσδεῖ φύλακι πόλεώς τε καὶ νόμων. 

4. Τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων. 

5. Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι κατὰ τὸ μέσον, ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ 

παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου. 

6. Ἴχνη εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπὸ μαστίγων ἢ ἄλλων τραυμάτων. 

7. Καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά. 

8. Οἱ σκυτοτόμοι ποιοῦνται τοὺς πίνακας ἀχράδος. 

9. Πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι, εἰ δὲ μή, 

πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. 

 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα χειλικόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, 

υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ὁ δὲ γὺψ νεοττεύει μὲν ἐπὶ πέτραις ἀπροσβάτοις· διὸ σπάνιον ἰδεῖν νεοττιὰν γυπὸς καὶ 

νεοττούς. 

2. Ἀποδιδόασι γὰρ διὰ πολλῶν γενεῶν αἱ ὁμοιότητες, οἷον καὶ ἐν Ἤλιδι ἡ τῷ Αἰθίοπι 

συγγενομένη· οὐ γὰρ ἡ θυγάτηρ ἐγένετο ἀλλ’ ὁ  ἐκ ταύτης Αἰθίοψ. 

3. Παλαίτατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ Λαιστρυγόνες οἰκῆσαι. 

4. Τὴν δὲ δὴ καρδίαν ἅμμα τῶν φλεβῶν καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα τὰ μέλη 

σφοδρῶς αἵματος κατέστησαν. 

5. Περὶ τοῦ δήμου πολλοῖς κώνωψι μαχεῖται. 

6. Τὴν δὲ πλησίον χώραν ἔφη εἶναι Χάλυβας. 

7. Διὰ γὰρ τοῦ ἥπατος διέχει ἡ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς φλέψ. 
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3. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα οδοντικόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, 

υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἐν δὲ τούτῳ, ὅσοι Ἑρμαῖ ἦσαν λίθινοι ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀθηναίων μιᾷ νυκτὶ οἱ πλεῖστοι 

περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. 

2. Λέγονται καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι. 

3. Καὶ τοῦ πανδήμου ἀχθέντος καὶ τάπητος ἁπλωθέντος, ἕκαστος καθ’ ὃ ηὐπόρει ἔῤῥιπτεν ἐν τῷ 

τάπητι. 

4. Ὥστ’ ἀπορῶ πότερον ἄν τις δικαιότερον θαυμάσειεν τὰς πραότητας τὰς τοῖς χαλεπωτάτοις 

τῶν θηρίων ἐγγιγνομένας ἢ τὰς ἀγριότητας τὰς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν τοιούτων ἀνθρώπων 

ἐνούσας. 

5. Τοῖς δ’ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα κελεύω, ὡς ὀρνίθων βασιλευόντων θύειν 

ὄρνισι τὸ λοιπόν. 

6. Ἐπεὶ δὲ ταχέως ἐκόσμησαν αὐτὴν αἱ θεραπαινίδες, τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν θυρῶν ἀπέλιπον. 

 

4. Με τα ουρανικόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και το 

νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

 

1. Ὡς δὲ ὁ ………… ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ 
τῶν Κορινθίων ἀνταναγαγόμενοι καὶ 
παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν. 

α. διώρυχες 
β. θώρακας 
γ. θώρακος 
δ. θωράκων 
ε. κῆρυξ  
στ. κήρυξιν 
ζ. σάλπιγγι 
η. φάλαγγα 
θ. φάλαγγας 
ι. φύλαξ 

2. Ἵετο ἐπ’ αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ 
τιτρώσκει διὰ τοῦ ………… . 

3. Τῇ μὲν ………… σιωπὴ ὑπεσημάνθη. 

4. Ἐκεῖ δὲ συνταξάμενος παντελῶς βαθεῖαν τὴν 
………… ἦγεν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους. 

5. Ὦ ποντίας παῖ Λευκοθέας, νεῶν ………… , δέσποτα 
Παλαῖμον, ἵλεως ἡμῖν γενοῦ. 

6. Καταλείπονται δέ τινες ………… δι’ ὧν 
διαπλέουσιν. 

7. Τά τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ καὶ μακρὰ ἔτι καὶ νῦν 
ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον τῶν ………… 
καὶ τῶν γέρρων. 

8. Ἐχρήσατο τῇ δεδομένῃ τοῖς ………… ἐξουσίᾳ. 

9. Ἔνιοι μέντοι τοὺς ποικίλους καὶ τοὺς ἐπιχρύσους 
………… μᾶλλον ὠνοῦνται. 

10. Λίαν βαθείας τὰς ………… ποιούμεναι αἱ πόλεις 
κύκλωσιν τοῖς πολεμίοις παρέχουσιν. 
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5. Με τα χειλικόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και το νόημα 

των παρακάτω προτάσεων: 

 

1. Ἡ μέλιττα πρὸς οὐδὲν προσιζάνει σαπρὸν ἀλλὰ 
πρὸς τὰ γλυκέα, ὁ δὲ ………… πρὸς οὐδὲν γλυκὺ 
ἀλλὰ πρὸς τὰ ὀξέα. 

α. Αἰθιόπων 
β. γυψὶ 
γ. Κύκλωπας 
δ. Κύκλωπι 
ε. Κύκλωπος 
στ. Κύκλωψ 
ζ. κώνωπες 
η. κώνωψ 
θ. φλέβα 
ι. φλεβὸς 

2. Περὶ δὲ τῆς ………… τῆς μεγάλης καὶ τῆς ἀορτῆς 
κατ’ αὐτὰς κοινῇ περὶ ἀμφοτέρων ἐροῦμεν 
ὕστερον. 

3. Δημάδης μὲν γὰρ Ἀλεξάνδρου τελευτήσαντος 
εἴκαζε τὴν Μακεδόνων στρατιὰν ἐκτετυφλωμένῳ 
τῷ ………… . 

4. Συρακόσιός τις ἰατρὸς σχάζει τὴν παρὰ τῷ σφυρῷ 
………… αὐτοῦ. 

5. Ὦ …………, ἄκουσον ἐν μέρει καὶ τῶν ξένων. 

6. Οἱ γὰρ ………… ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἷοί τέ εἰσι 
ὑψοῦ πέτεσθαι. 

7. Νεῖλος ῥέει μὲν ἐκ Λιβύης διὰ μέσων …………. 

8. Αἱματόεντα δὲ θεᾷ παρὰ Παλλάδι σώματα 
νεκρῶν ………… φέρειν τέταται. 

9. Χολωθεὶς τέκτονας Δίου πυρὸς κτείνω τοὺς 
………… . 

10. Ὁ γὰρ σοφὸς Εὐριπίδης δρᾶμα ἐξέθετο περὶ τοῦ 
………… ὅτι τρεῖς εἶχεν ὀφθαλμούς. 

 

6. Με τα οδοντικόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και το 

νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

 

1. Ἥ τε ………… καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί, ὁ μὲν 
ἡγούμενος, ἡ δ’ ἐφεπομένη. 

α. ἀσπίδας 
β. ἐλπίδα 
γ. ἐλπὶς  
δ. θεραπαινίδος 
ε. λαμπάδων 
στ. νησῖδι 
ζ. Νὺξ 
η. τυραννίσιν 
θ. χάριν 
ι. χάριτες 

2. Ἅπαντες ἀκούουσιν αὐτῆς βοώσης, καὶ τῆς 
………… ὀλολυζούσης. 

3. Τοὺς Πέρσας τοὺς ἐν τῇ ………… ταύτῃ 
κατεφόνευσαν πάντας. 

4. Οἱ δὲ ὡς ἕκαστοί τινα εἶχον ………… σωτηρίας. 

5. Βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν ………… ὥστε 
ὀφειλομένην δι’ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν. 

6. Ὦ ………… μέλαινα μῆτερ, ἆρ’ ὁρᾷς τάδε; 

7. Ἐκ δὲ τούτων περιγίγνεται  τούτοις αἱ ………… καὶ 
ὁ μισθὸς ὁ τούτων. 

8. Ὁ βασιλεύς τίθησι δὲ καὶ τοὺς τῶν ………… ἀγῶνας 
ἅπαντας. 

9. Εὑρήσεις πολλοὺς ἀδελφοὺς ἐν ………… 
ἀλληλοφόνους γεγενημένους. 

10. Ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις 
ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι κατόπιν τὰς ………… ἔφερον. 
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7. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ουρανικόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον αντίθετο 

αριθμό: 

1. Ὁ δεύτερος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει τὴν Ἱσπανίαν πᾶσαν. (…………) 

2. Ἐκ δὲ τῶν Ἀθηναίων κῆρυξ πορευόμενος ἐπὶ τοὺς νεκροὺς ἀπαντᾷ κήρυκι Βοιωτῷ. (…………) 

3. Αὐχὴν δὲ τὸ μεταξὺ προσώπου καὶ θώρακος. (…………) 

4. Οἱ μὲν Συρακόσιοι φυλὴν μίαν καταλιπόντες φύλακα τοῦ οἰκοδομήματος ἀνεχώρησαν ἐς τὴν 

πόλιν. (…………) 

5. Ὦ κῆρυξ Ἀχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. (…………) 

6. Ποῦ οἱ θώρακες; ποῦ αἱ ἀσπίδες; ποῦ τὸ στρατόπεδον; ποῦ τὰ δόρατα; (…………) 

7. Πάντα ἐπιχειρήσει μιμεῖσθαι, σαλπίγγων καὶ αὐλῶν καὶ συρίγγων καὶ πάντων ὀργάνων 

φωνάς. (…………) - (…………) 

8. Κέντροις καὶ μάστιξιν πολλάκις ἀπεργάζονται δούλας τὰς ψυχὰς τῶν οἰκετῶν. (…………) 

9. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἔπεμψαν κήρυκας, ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς αἰτοῦντες θάψαι. (…………) 

10. Καὶ οἱ φύλακες αὐτὸ ἐκλιπόντες κατέφυγον ἐς τὸ προτείχισμα τὸ περὶ τὸν Τεμενίτην. (…………) 

 

8. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το χειλικόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον αντίθετο 

αριθμό: 

1. Μέλαινά τ’ ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδὸς αἱμορραγὴς φλέψ. (…………) 

2. Γυπὸς δὲ λέγεται ὑπό τινων ὡς οὐδεὶς ἑώρακεν οὔτε νεοττὸν οὔτε νεοττιάν. (…………) 

3. Μάχεται δὲ ὁ τέλειος ἱέραξ καὶ πρὸς ἀλώπεκα καὶ πρὸς ἀετόν, καὶ γυπὶ μάχεται πολλάκις. 

(…………) 

4. Οἴνῳ μεθύσας τὸν Κύκλωπα ἐκφυγεῖν ἠδυνήθη. (…………) 

5. Ἀλλ’ ἐμοὶ πιθοῦ, Κύκλωψ. (…………) 

6. Ταῖς ἐκδήμοις στρατιαῖς ἕπονται γῦπες, ὅτι μάχη πᾶσα ἐργάζεται νεκρούς. (…………) 

7. Λέγεται δὲ Μερόη εἶναι μητρόπολις τῶν ἄλλων Αἰθιόπων. (…………) 

8. Τῶν γε μὴν κνημῶν τὰ ὀστᾶ παχέα χρὴ εἶναι· οὐ μέντοι φλεψί γε οὐδὲ σαρξὶ παχέα. (…………) 

9. Οὐ Κύκλωψι πῶμα χρὴ δοῦναι τόδε. (…………) 

10. Ἐπὶ ποῖον, ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς ἁλιαιέτους καὶ γῦπας; (…………) 
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9. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το οδοντικόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον αντίθετο 

αριθμό: 

1. Κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη. (…………) 

2. Οἱ δὲ τριακόσιοι τῶν Σκιωναίων τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀπεχώρησαν ἐπ’ οἴκου. (…………) 

3. Ἐλεοῦσι δὲ τούς τε γνωρίμους, ἂν μὴ σφόδρα ἐγγὺς ὦσιν οἰκειότητι. (…………) 

4. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι. (…………) 

5. Εἰ δὲ πάντ’ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν δὸς ἣν πρὶν ᾐτούμεσθα. (…………) 

6. Ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα, τῷ πολυζήλῳ βίῳ ὅσος παρ’ ὑμῖν ὁ 

φθόνος φυλάσσεται. (…………) 

7. Νῦν δ’ αὖτε σωτὴρ ἴσθι καὶ παιώνιος, ἄναξ Ἄπολλον. (…………) 

8. Τάπητες καὶ ἱμάτια, τοῦ οἴκου δόξα. (…………) 

9. Οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι. (…………) 

10. Δεῖ δὲ τὰς χάριτας καὶ τὰς ἐπιεικείας ἀνελόντας ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν πάλιν ἐπανελθεῖν. (…………) 

 

10. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το οδοντικόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον αντίθετο 

αριθμό: 

1. Οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ σμικρὰ θράσους. (…………) 

2. Ἐν τούτῳ γὰρ διασχιζομένῳ κνημῖδες εὑρέθησαν. (…………) 

3. Καὶ τῶνδ’ ἀποίσεις σῆμ’, ὃ κεῖνος εὐμαθὲς σφραγῖδος ἕρκει τῷδ’ ἐπὸν μαθήσεται. (…………) 

4. Ἐν τοιούτῳ μὲν δεσμωτηρίῳ δέδεται ὁ τύραννος, πολλῶν καὶ παντοδαπῶν φόβων καὶ ἐρώτων 

μεστός. (…………) 

5. Καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παίδων ἐλπίδι, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσθαι. (…………) 

6. Ὥστ’ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. (…………) 

7. Ἴσθι μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν. (…………) 

8. Αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καθεωρῶντο. (…………) 

9. Ὄρνι σοφή! Μερόπεσσι δ’ ἁγνὸς βίος, ὅσσον ἀρείων! (…………) 

10. Αἱ νύκτες ἐπιγιγνόμεναι τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ μεταβολῇ ἐς ἀσθένειαν 

ἐνεωτέριζον. (…………) 
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11. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του αφωνόληκτου (ουρανικόληκτου) 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Τὸ μὲν πλεῖστον μέρος τοῦ πίνακα ἀπένειμαν τῇ Εὐρώπῃ κατὰ τὸ μῆκος καὶ κατὰ τὸ πλάτος. 

(…………) 

2. Καὶ δύο χαλκοῖ πίνακαι ἔφερον τὰς ὁμολογίας. (…………) 

3. Ὁ δὲ κήρυκας τῶν Ἀθηναίων ἀκούσας ἀπῆλθεν ἄπρακτος. (…………) 

4. Ταῦτα ἐπιστείλας τῷ κηρύκῳ ἔπεμψεν αὐτόν. (…………) 

5. Ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκοι· οἱ δὲ Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν. (…………) 

6. Προεῖπε τοῖς κηρύκεσι τοὺς ὑπὸ τῶν λῃστῶν ἁλισκομένους βαρβάρους γυμνοὺς πωλεῖν. 

(…………) 

7. Προσβάντες τὸ τείχισμα ὃ ἦν αὐτόθι τῶν Συρακοσίων αἱροῦσι καὶ ἄνδρας τῶν φυλακῶν 

ἀποκτείνουσιν. (…………) 

8. Ὦ Πιστία, διὰ τί οὔτ’ ἰσχυροτέρους οὔτε πολυτελεστέρους τῶν ἄλλων ποιῶν τοὺς θώρακες 

πλείονος πωλεῖς; (…………) 

9. Ἐπεὶ δ’ ἐπαιάνισαν καὶ ἡ σάλπιγγα ἐφθέγξατο, ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται. (…………) 

10. Οὕτως οὖν δεῖ καὶ παρὰ κραυγὴν καὶ παρὰ σάλπιγγαν μὴ αὐτὸν φαίνεσθαι τεθορυβημένον 

τῷ ἵππῳ. (…………) 

11. Ταῦτα δρῶντα ἐπαινῶ τὸν Ἀγησίλαον μᾶλλον ἢ τὰς μάστιγες καρτεροῦντα. (…………) 

12. Τέλος δὲ καὶ οἱ ὁπλῖται ἐπεξέθεον, καὶ τεταραγμένῃ τῇ φάλαγγῃ προσπίπτουσι. (…………) 

13. Ἡ δ’ ἄλλη φάλαγγα τῶν συμμάχων ἀπετέτατο πρὸς τὸ δεξιόν. (…………) 

14. Ὁ Κλέαρχος ἤρετο τὸν ἄγγελον πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχας. 

(…………) 

15. Οἱ γὰρ τὰς ὑδραγωγίας ποιοῦντες ὑπονόμοις καὶ διώρυχαις συνάγουσιν. (…………) 

 

12. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του αφωνόληκτου (χειλικόληκτου) 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Λέγουσι δὲ νεοττιὰν μὴ ὑποπλέκειν τὸν γύπα. (…………) 

2. Ὦ τέκνον, κτενοῦσί σε δισσοὶ λαβόντες γῦπαι. (…………) 

3. Αἱ δὲ περιστεραὶ ἀετῶν μὲν κλαγγὴν καὶ γύπων θαρροῦσι, κίρκων δὲ καὶ ἁλιαέτων οὐκέτι. 

(…………) 

4. Ὁ δὲ Αἰθίοπας μαθὼν ὅτι κατόπται ἥκοιεν, λέγει πρὸς αὐτοὺς τοιάδε. (…………) 

5. Ἔχεται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, τὴν πέριξ νομάδες Αἰθιόποι νέμονται. (…………) 

6. Τὸ χρῶμα φορέουσι ὅμοιον πάντες καὶ παραπλήσιον Αἰθιόποις. (…………) 

7. Διὰ γὰρ τοῦ ἥπατος διέχει ἡ φλέβα ἀπὸ τῆς μεγάλης φλέβας. (…………),(…………) 

8. Συνήρτηται δὲ καὶ τῇ μεγάλῃ φλεβῇ καὶ τῇ ἀορτῇ καλουμένῃ. (…………) 

9. Αὐτὸς δὲ Κύκλωπας ποῦ ’στιν; ἦ δόμων ἔσω; (…………) 
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13. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του αφωνόληκτου (οδοντικόληκτου) 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Οὐ γὰρ ἑώρων ἐν τῇ νυκτῇ. (…………) 

2. Καί σε μήτε νὺχτα μήθ’ ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ. (…………) 

3. Ὅτε δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκται. (…………) 

4. Τοὺς δ’ ἐν τρισὶν ἡμέραις καὶ τοσαύταις νύκταις φασὶν διακόσια καὶ χίλια στάδια διελθεῖν 

στρατοπέδῳ πορευομένους. (…………) 

5. Καὶ τοίνυν ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθής. (…………) 

6. Τρύφα μὲν ἐν ταῖς ἐσθῆτι καὶ τοῖς περὶ τὸ σῶμα κόσμοις. (…………) 

7. Τὸ ἔδαφος εἶδε πανταχοῦ ἔχον τάπητες ἐστρωμένους. (…………) 

8. Ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότητα μετὰ ἀκολασίας. (…………) 

9. Καὶ ἔπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι τῆς μὲν οἰκειότητας προφάσει. (…………) 

10. Ἤν δὲ τὰς οἰκειότητες καὶ τὰς εὐνοίας κτήσασθαι δυνηθῇς, ἅπαντες τὴν σὴν διάνοιαν 

ἐπαινέσονται. (…………) 

11. Ἐπεμέλετο οὐ μόνον τοῦ βίᾳ χειροῦσθαι τοὺς ἐναντίους, ἀλλὰ καὶ τοῦ πρᾳότητῃ 

προσάγεσθαι. (…………) 

12. Τρίτον δὲ γένος ποιότητας (γεν. εν.) παθητικαὶ ποιότηται καὶ πάθη. (…………), (…………) 

13. Τοῦτον οὖν ὁ Κῦρος ἀγασθεὶς τῆς τε πρᾳότητας τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐπιμελείας ἐκάλεσε 

ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δεῖπνον σὺν τῷ ταξιάρχῳ. (…………) 

14. Κενὴ δέ τις ἦν αὕτη καὶ ἐν ἑαυτῇ εἶχεν οὐθὲν, πρὶν συμπληρωθῆναι αὐτὴν ταῖς ποιότηταις. 

(…………) 

 

14. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του αφωνόληκτου (οδοντικόληκτου) 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνιθα ἐπωνόμασται. (…………) 

2. Ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὄρνιθα λέγουσι ποιέειν. (…………) 

3. Εἴ τις ἐθέλοι καταβαλεῖν εἰς πόλιν τοὺς ὄρνις, οἰχήσονται ἀναπτόμενοι. (…………) 

4. Ἡ ἐλπὶδα δὲ κινδύνῳ παραμύθιόν ἐστι. (…………) 

5. Διὰ τὸ εὔπορον τῆς ἐλπίδας τοῦ παρὰ βασιλέως μισθοῦ ἡσύχαζεν. (…………) 

6. Καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παίδων ἐλπίδῃ, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσθαι. (…………) 

7. Οὐδεμίαν ἐλπίν ἔχων σωτηρίας, ξυνεβούλευε πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις 

ἐκπλεῦσαι. (…………) 

8. Πιεζομένους αὐτοὺς ἐπέλιπον αἱ φανεραὶ ἐλπίδαι. (…………) 

9. Ἔπειτ’ οὐδὲ ψευσθέντες φαίνονται τῶν ἐλπιδῶν δι’ ἃς κατέφυγον ἐπὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν. 

(…………) 

10. Λακεδαιμονίοις καὶ τύχῃ καὶ ἐλπίδαις πλεῖστον δὴ παραβεβλημένοι καὶ πιστεύσαντες 

πλεῖστον καὶ σφαλήσεσθε. (…………) 
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11. Καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς τὴν χάριτα ἀνταπέδοτε οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην. (…………) 

12. Παρὰ δὲ παιδικῶν βουλομένων ἥδισται οἶμαι αἱ χάριται εἰσιν. (…………) 

13. Εὐδιαφθορώτεροι γὰρ ὀλίγοι τῶν πολλῶν εἰσιν καὶ κέρδει καὶ χαρίταις. (…………) 

14. Ὡς τυραννίν γὰρ ἤδη ἔχετε τὴν ἀρχήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ 

ἐπικίνδυνον. (…………) 

15. Ὦ Ἑλλὰδα, οἵους ξυμμάχους  ὤλεσας. (…………)  
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Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης – 2. Ημιφωνόληκτα 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα μονόθεμα ενρινόληκτα ημιφωνόληκτα 

ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Λαμπρὰ μὲν ἀκτὶς ἡλίου, κανὼν σαφής, ἔβαλλε γαῖαν. 

2. Πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κυπρίοις καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ 

ἐπεζομάχησαν ἅμα. 

3. Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἤκουσαν ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι. 

4. Ταῦτα μὲν κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο, καὶ ἕκτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 

Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

5. Ὦ κλεινὰ Σαλαμίς, σὺ μέν που ναίεις ἁλίπλακτος εὐδαίμων, πᾶσιν περίφαντος αἰεί. 

6. Μόνος σὺ πόλεως τῆσδ’ ὑπερκάμνεις, μόνος· τοιγάρ σ’ ἀγῶνες ἀναμένουσιν οὓς ἐχρῆν. 

7. Ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεθα οὐκ ἐπὶ καταδουλώσει τῶν Ἑλλήνων Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐπ’ 

ἐλευθερώσει ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς Ἕλλησιν. 

8. Δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ὑπέστημεν, τότε μέν, τὴν πόλιν εἰ μὴ παρέδομεν, λιμῷ 

διαφθαρῆναι, νῦν δὲ θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι. 

9. Ὦ Ἕλληνες, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων 

ἕδη. 

 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα διπλόθεμα ενρινόληκτα ημιφωνόληκτα 

ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἔστι δὲ τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος. 

2. Πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται. 

3. Φοβοίμην δ’ ἂν τῷ ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν. 

4. Ἀποτειχίσας ὦν τὸν αὐχένα τῆς Χερσονήσου ὁ Μιλτιάδης τῶν λοιπῶν πρώτοισι ἐπολέμησε 

Λαμψακηνοῖσι. 

5. Δός μοι, ὦ ἡγεμὼν, τοῦτον τὸν ἐπὶ ξύλου γυμνόν. 

6. Ὑπάρχει δ’ ὑμῖν χρῆσθαι νήσοις, ἐν αἷς καὶ λιμένες καὶ σῖτος καὶ ἃ χρὴ στρατεύματι πάνθ’ 

ὑπάρχει. 

7. Τὰ δὲ ἀπ’ ὀρθῆς πάλης, ἀπ’ αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν ἐξειλήσεως, προστακτέον 

μαθηταῖς. 

8. Ἔργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠθουμένους εἰς τὸ πρόσθεν. 

9. Οἱ μελισσεῖς ἐκ τῶν τελμάτων, ἀφ’ ὧν ὑδρεύονται αἱ μέλιτται, τὰς σφηκίας καὶ τὰς χελιδόνας 

τὰς πλησίον τῶν σμηνῶν ἐξαιροῦσι. 

10. Ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς καὶ δημόται,  ἀμυνάθετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ. 
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3. Με τα μονόθεμα ενρινόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και 

το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὄνομα μὲν ἡμῖν Τεῦκρος, ὁ δὲ φύσας πατὴρ 
Τελαμών, ………… δὲ πατρὶς ἡ θρέψασά με. 

α. ἀκτῖνες 
β. ἀκτῖνος 
γ. Ἐλευσῖνι 
δ.Ἕλληνα  
ε. Ἑλλήνων  
στ.Ἕλλησιν 
ζ. Σαλαμὶς 
Σαλαμὶς 
η. χειμῶνας 
θ. χειμῶνες 
 

2. Ἔχεται ὑπό τε τῆς πρώτης ………… καὶ τοῦ 
ὁρωμένου καὶ τῆς σκιᾶς. 

3. Τοὺς Ἀργείων νεκρούς ἔθαψαν ἐν τῇ αὑτῶν 
…………. 

4. Μηδὲ ………… ἄρα δοῦλον ἐκτῆσθαι μήτε αὐτούς, 
τοῖς τε ἄλλοις ………… οὕτω συμβουλεύειν; 

5. Ὦ θείη …………, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν ἤ 
που σκιδναμένης Δημήτερος ἢ συνιούσης. 

6. Πρὸς ὃ ἂν προσπίπτωσιν αἱ τοῦ ἡλίου …………, 
κυκλοτερεῖς φαίνονται. 

7. Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν ………… τοιαῦτα ἦν, τά τε 
παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. 

8. Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης 
Ἀθηναῖος ἑξῆς, ὡς ἕκαστα ἐγένετο, κατὰ θέρη καὶ 
…………. 

9. Ὦ κακοὶ …………, δεινοὶ γὰρ αὐτόθι ἐστέ. 

 

4. Με τα διπλόθεμα ενρινόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και 

το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται …………, ποῖος 
Κιθαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα; 

α. αὐχένι 
β. γείτονες 
γ. γειτόνων 
δ. δαίμονες 
ε. ἡγεμόνας 
στ. λιμένος 
ζ. λιμήν 
η. χελιδόνα 
θ. χελιδόσιν 
ι. χελιδὼν 

2. Προσδεχόμενοι δὲ καὶ τὴν τῶν Ἀττικῶν νεῶν 
βοήθειαν ἐν νῷ εἶχον καὶ τοὺς ἔσπλους τοῦ 
………… ἐμφάρξαι. 

3. Συμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ ………… τρίχας, Αὔριον δή, 
ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας κόμας 
ἀποκερῇ. 

4. Οὐ γὰρ ῥᾴδιον γνῶναι πρὸς τὴν …………, πλὴν τῷ 
τὴν κνήμην ἔχειν δασεῖαν. 

5. Ὦ …………, ἆρά ποτε φανήσει;  

6. Ψευδωνύμως σε ………… Προμηθέα καλοῦσιν· 
αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως, ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ’ 
ἐκκυλισθήσῃ τέχνης. 

7. Σωκράτης οὗτος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν ………… 
προθύρῳ ἕστηκεν, κἀμοῦ καλοῦντος οὐκ ἐθέλει 
εἰσιέναι. 

8. Δῶρον δὲ ἄρα ἡ φύσις καὶ ταῖς ………… ἔδωκεν 
οἷον. 

9. Οἱ Ἴωνες φοιτῶντες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν 
αὐτοὺς ………… σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς 
καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. 

10. Οἴμοι τάλας· ἴτε δεῦρο δεῦρ’, ὦ …………. 

 



Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 17 

 

5. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το μονόθεμο ενρινόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον 

αντίθετο αριθμό: 

1. Ὀνομάσθη δὲ ἡ πόλις Ἐλευσὶς ἀπὸ Ἐλευσίνου τοῦ Ἑρμοῦ. (…………) 

2. Δοκεῖ δέ μοι Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καθ’ ἑκάστους μὲν 

ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας. (…………) - (…………) 

3. Καίτοι οὐ δή που οἱ μὲν ἔχθιστοι οἱ ἐμοὶ δύο ἀγῶνας περὶ ἐμοῦ πεποιήκασιν, ὑμεῖς δὲ οἱ τῶν 

δικαίων ἴσοι κριταὶ προκαταγνώσεσθέ μου ἐν τῷδε τῷ ἀγῶνι τὸν φόνον. (…………) - (…………) 

4. Ἆρ’ ἄν μοι ἐθελήσαις, ὦ Ἱέρων, διηγήσασθαι ἃ εἰκὸς εἰδέναι σε βέλτιον ἐμοῦ; (…………) 

5. Οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν. (…………) 

6. Ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε ἀγώνων τὰ μὲν ἆθλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κινδύνους 

ἀναφέρει. (…………) 

7. Παραπλήσιον ὡς ἐμοὶ δοκεῖ πέπονθε τῶν πεπλευκότων τισὶν οἳ, τὸ πρῶτον ὅταν χρήσωνται 

χειμῶσιν, οὐκέτι θαρροῦντες εἰσβαίνουσιν εἰς θάλατταν. (…………) 

8. Δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ὑπέστημεν. (…………) 

 

6. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το διπλόθεμο ενρινόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον 

αντίθετο αριθμό: 

1. Οὐδὲν ὄρνεον ᾄδει ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγῷ ἤ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ 

χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα ᾄδειν. (…………) - (…………) 

2. Ὥσθ’ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσθ’ ἔτι. (…………) 

3. Ἦν δὲ ἄρα καὶ τοῦτο χελιδόνι δῶρον ἐκ τῆς φύσεως. (…………) 

4. Διὸ χρὴ πάντως εὐλαβεῖσθαι γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον. (…………) - (…………) 

5. Ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ’ ἔψευσας φρενῶν Πέρσας. (…………) 

6. Χῶρος δ’ ὅδ’ ἱρός, ὡς σάφ’ εἰκάσαι, βρύων δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου· πυκνόπτεροι δ’ εἴσω 

κατ’ αὐτὸν εὐστομοῦσ’ ἀηδόνες. (…………) 

7. Μετὰ γὰρ τὴν ἐν Ἑλλησπόντῳ γενομένην ἀτυχίαν ἑτέρων ἡγεμόνων καταστάντων ἐνίκησαν οἱ 

βάρβαροι ναυμαχοῦντες. (…………) 

8. Οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε· οὐ γάρ μ’ ἔθρεψαν, οὐδ’ ἐγήρασαν τροφῇ. (…………) 

9. Οἴμοι τάλας. Ὕδωρ ὕδωρ, ὦ γείτονες, πρὶν ἀντιλαβέσθαι τὴν τράμιν μου τῆς φλογός. (…………) 

  



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

18  

 

7. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του μονόθεμου ενρινόληκτου ουσιαστικού της 

γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Καὶ δοκοῦσιν, ὡς οἵδε οἱ θῆρες, καὶ οἱ ἀετοὶ βασανίζοντες καὶ ἐκεῖνοι τὰ γνήσια τῇ ἀκτίνᾳ τοῦ 

ἡλίου κρίσει φιλεῖν τὰ ἔκγονα καὶ οὐ πάθει. (…………) 

2. Ὦναξ Ἀΐδη, δέξαι μ’, ὦ Διὸς ἀκτῖνα, παῖσον. (…………) 

3. Ἔστι δὲ τῆς μὲν ἡμέρας ὁ ἀὴρ πυκνὸς ἅτε πεπληρωμένος ὑπὸ τοῦ φωτὸς καὶ τῶν ἀκτινῶν, τῆς 

δὲ νυκτὸς ἀραιότερος διὰ τὸ ἀπεληλυθέναι ἐξ αὐτοῦ τὸ πῦρ καὶ τὰς ἀκτίνας. (…………) - (…………) 

4. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι καταδραμόντες τῆς Σαλαμίνας τὰ πολλὰ ἀνθρώπους καὶ λείαν ἔλαβον. 

(…………) 

5. Καὶ μετὰ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖναν καὶ Θριῶζε ἐσέβαλον. (…………) 

6. Ἀνὴρ γὰρ Ἕλληνας ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε, ὡς εἰ μελαίνης 

νυκτὸς ἵξεται κνέφας,  Ἕλληνες οὐ μενοῖεν. ὁ δ’ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνῆκε δόλον Ἕλληνα 

ἀνδρὸς. Καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ’ Ἑλλήνων στρατὸς κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο. 

(…………) - (…………) 

7. Ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἑλλήνησι (δοτ. πληθ.) πρὸς Ἕλληνες (αιτ. πληθ.) νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ 

τῶν πρὸ αὑτῆς γεγένηται. (…………) - (…………) 

8. Δίκην φάσκοντες καταδεδικάσθαι αὐτῶν ἐκώλυον καὶ τοῦ ἱππικοῦ καὶ τοῦ γυμνικοῦ ἀγόνος. 

(…………) 

9. Ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον, πῶς ἀγῶνας (ον. εν.) κριθήσεται; (…………) 

10. Παισὶ δ’ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγώνα. (…………) 

11. Οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων τοῖς πρώτοις ἀγώναις σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν 

ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. (…………) 

12. Οὐκ ἐν στενοχωρίᾳ τοὺς ἀγώνας ποιήσονται, ἀλλ’ ἐν εὐρυχωρίᾳ. (…………) 

 

8. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του διπλόθεμου ενρινόληκτου ουσιαστικού της 

γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Ἔστι δὲ λιμένας ἐρῆμος καὶ ἔσχατος πρὸς τὰ μεθόρια τῆς Ἐπιδαυρίας. (…………) 

2. Εὐθὺς πρὸ τοῦ στόματος τοῦ μεγάλου λιμένα ἐναυμάχουν. (…………) 

3. Καὶ τριήρης τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἁλίσκεται τῶν Ἀθηναίων ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἐφορμοῦσα τῷ 

λιμένᾳ. (…………) 

4. Ὁ δὲ Κλέων καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τροπαῖά τε ἔστησαν δύο, τὸ μὲν κατὰ τὸν λιμέναν, τὸ δὲ πρὸς τῷ 

τειχίσματι. (…………) 

5. Τί δέ; λιμέναι (ον. πληθ.) ἆρ’ εἰσὶν κατὰ ταῦτα αὐτῆς, ἢ τὸ παράπαν ἀλίμενος; (…………) 

6. Τὰ τείχη τὰ Ἀθηναίων καὶ ἡ τῶν λιμενῶν κατασκευὴ ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συμβουλῆς 

γέγονεν. (…………) 

7. Χρυσὸν οἱ μὲν τοῖς αὐχένοις, οἱ δὲ ταῖς κεφαλαῖς, οἱ δὲ τοῖς δακτύλοις περιήρτησαν. (…………) 

8. Ἐκ παίδων εἰσὶν ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένες. (…………) 

9. Καὶ γὰρ ὁ ἡγεμόνας αὐτοῖς τῶν ὁδῶν Χρόμων ὁ Μεσσήνιος ἐτύγχανε τεθνηκώς. (…………) 
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10. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμῶνος ἐπορεύοντο. (…………) 

11. Ἀλλ’ ἕπεσθε ἡγεμόνᾳ τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. (…………) 

12. Μία γὰρ χελιδόνα ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ μία ἡμέρα. (…………) 

13. Ἦν δὲ ἄρα εὐχείρωτα καὶ αἱρεῖν ῥᾷστα ὄνοι μὲν τοῖς λύκοις, ταῖς χελιδόναις δὲ οἱ τέττιγες. 

(…………) 

14. Ὦ δέσποτ’ ἄναξ γείτων Ἀγυιεῦ, τοῦ ’μοῦ προθύρου προπύλαιε, δέξαι τελετὴν καινήν, ὦ ’ναξ, 

ἣν τῷ πατρὶ καινοτομοῦμεν. (…………) 

15. Φεῦ, μέγας τις ἦλθε δαῖμον, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς. (…………) 

 

9. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του μονόθεμου ενρινόληκτου γ΄ κλίσης που 

βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Ὡς οὔποτ’ αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον ………… (ἀκτίς, αιτ. εν.) κύκλον θ’ ἡλίου προσόψομαι. 

2. Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι οὐκέτι καταλαβόντες πρὸς τῇ …………  (Σαλαμίς, δοτ. εν.) ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί. 

3. Καὶ καθεζόμενοι ἔτεμνον πρῶτον μὲν ………… (Ἐλευσίς, αιτ. εν.) καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον. 

4. Δοκεῖ δέ μοι τὰ μὲν πρὸ ………… (Ἕλλην, γεν. εν.) τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ 

ἐπίκλησις αὕτη. 

5. Ὥστ’ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ ………… (Ἕλλην, δοτ. εν.) καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι 

ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅπῃ τις ἤθελεν. 

6. Κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς ………… (Ἕλλην, δοτ. πληθ.) ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν 

βαρβάρων. 

7. Ὅταν δ’ ………… (ἀγών, γεν. εν.) τοῦδ’ ἀπαλλαχθῇς καλῶς, ἴμεν πρὸς οἴκους. 

8. Τὸν δὲ ………… (ἀγών, αιτ. εν.) οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι οὐδ’ ἐσπλεύσομαι ἐς 

αὐτόν. 

9. Οὐκ, ἂν γέ μοι πεισθῆτε, οὐκ ἀλλοτρίους ἡγήσεσθ’ εἶναι τοὺ τοιούτους τῶν ………… (ἀγών, γεν. 

πληθ.). 

10. …………  (ἀγών, δοτ. πληθ.) μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζομεν. 

11. Πρὸς δὲ αὖ τὰς τοῦ ………… (χειμών) καρτερήσεις —δεινοὶ γὰρ αὐτόθι …………  (χειμών, ον. 

πληθ.)—θαυμάσια ἠργάζετο τά τε ἄλλα. 

12. ………… (χειμών, γεν. πληθ.) γὰρ ἢ καυμάτων ἐπιγινομένων σφοδρῶν εὐθὺς ἀπόλλυνται. 

13. Πῶς ἐν τοῖς ………… (χειμών, δοτ. πληθ.), πῶς ἐν τοῖς καύμασι διέτριβεν ἐπὶ τῆς ἐρημίας, καὶ 

ταῦτα ἐν ἁπαλῷ σώματι καὶ ἀώρῳ ἡλικίᾳ; 

14. Οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ ………… (Κρίτων, γεν. εν.) ἀκούσαντα, ὡς χαλεπὸν ὁ βίος Ἀθήνησιν εἴη 

ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. 

15. Διομέδων δὲ βοηθῶν ………… (Κόνων, δοτ. εν.) πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς 

τὸν εὔριπον τὸν τῶν Μυτιληναίων. 

16. Σωκράτης δέ, εὔνους ὢν αὐτῷ διά τε Χαρμίδην τὸν ………… (Γλαύκων, γεν. εν.) καὶ διὰ ………… 

(Πλάτων, αιτ. εν.), μόνος ἔπαυσεν. 

17. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ ………… (Κρίτων); ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν; 
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18. Αὐτός, ὦ ………… (Φαίδων), παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ᾗ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ 

δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἤκουσας; 

 

10. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του διπλόθεμου ενρινόληκτου γ΄ κλίσης που 

βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Ζητουμένου δὲ τοῦ ἀνδρὸς δύο ἡμέρας καὶ ἐν τῷ ………… (λιμήν) καὶ ἄπωθεν τοῦ ………… 

(λιμήν), οὐκ ἐφάνη σημεῖον οὐδέν. 

2. Ἐσένεον δὲ καὶ κατὰ τὸν ………… (λιμήν) κολυμβηταὶ ὕφυδροι. 

3. Καὶ ………… (λιμήν, ον. πληθ.) καὶ σῖτος καὶ ἃ χρὴ στρατεύματι πάνθ’ ὑπάρχει. 

4. Τῶν τε γὰρ ………… (λιμήν) τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον 

τελεσθῆναι. 

5. Τοὺς ἐφόρμους ἐπ’ ἀμφοτέροις τοῖς ………… (λιμήν) ἐποιοῦντο. 

6. Κατεσκέψαντο τήν τε πόλιν καὶ τοὺς ………… (λιμήν) καὶ τὰ περὶ τὴν χώραν ἐξ ἧς αὐτοῖς 

ὁρμωμένοις πολεμητέα ἦν. 

7. Ὦ ………… (λιμήν, πληθ.), ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι θηρῶν ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι, ὑμῖν 

τάδ’, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ’ ὅτῳ λέγω. 

8. Οἳ δὲ τὴν ………… (χελιδών) αἰδοῖ τῆς μουσικῆς οὐκ ἀποκτείνουσι. 

9. Τῶν ………… (χελιδών) ἐάν τις ἔτι νέων ὄντων ἐκκεντήσῃ τὰ ὄμματα πάλιν ὑγιάζονται. 

10. Μὰ τὸν Δί’ οὐχ οὗτός γε· παραδοῦναι λέγει, εἰ μὴ βαδίζει γ’ ὥσπερ αἱ ………… (χελιδών). 

_Οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς ………… (χελιδών) λέγει. 

11. Ἐκβίβασον αὐτοῦ, πρὸς θεῶν, αὐτήν, ἵνα καὶ νὼ θεασώμεσθα τὴν ………… (ἀηδών). 

12. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ ………… (γείτων) βούλῃ σὺ ἀρέσκειν, ἵνα σοι καὶ πῦρ ἐναύῃ, 

ὅταν τούτου δέῃ. 

13. Κυκλόθεν μὲν ὁδὸς περιέχει, ἀμφοτέρωθεν δὲ ………… (γείτων, ον. πληθ.) περιοικοῦσιν. 

14. Μηδεὶς γὰρ ἑκὼν κινείτω γῆς ὅρια ………… (γείτων, γεν. πληθ.). 

15. Οὐ γὰρ ἔσται δύναμις, οὐδ’ ἢν ἑπτάκις σὺ ψηφίσῃ, ὅστις, ὦ δύστην’, ἀπήχθου πᾶσι καὶ τοῖς 

………… (γείτων). 

16. Ταῦτα δέ, ἰδόντες τὴν χώραν καὶ τοὺς ………… (γείτων), ὁριούμεθα ἔργῳ καὶ λόγοις. 

17. Ὦ Σκαμάνδριοι ………… (γείτων, πληθ.) ῥοαί, εὔφρονες Ἀργείοις. 

18. Θυσίας εὔχονται καὶ ἱδρύσεις ὑπισχνοῦνται θεοῖς καὶ ………… (δαίμων, δοτ. πληθ.) καὶ παισὶν 

θεῶν. 
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Ενότητα 2η 

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης –Αφωνόληκτα, Ημιφωνόληκτα, Υγρόληκτα 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα 

οδοντικόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Θουκυδίδου ἱστορία κτῆμα ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. 

2. Τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 

3. Καὶ ἵππῳ μὲν ἐνίκησεν Ἄδραστος, σταδίῳ δὲ Ἐτέοκλος, πυγμῇ Τυδεύς, ἅλματι καὶ δίσκῳ 

Ἀμφιάραος. 

4. Καὶ διωκόμενος ἐμπλακεὶς εἰς ἀμπέλου κλῆμα τὸν μηρὸν τιτρώσκεται δόρατι. 

5. Ὦ κοινὸν ὠφέλημα θνητοῖσιν φανείς, τλῆμον Προμηθεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε; 

6. Ἀπολεῖς μ’. Ἰδού σοι. Φροῦδά μοι τὰ δράματα. 

7. Ὅλως γὰρ ὀλίγα τὰ ἀπὸ τῶν ἄνω μᾶλλον βλαστάνοντα καὶ γεννώμενα, καθάπερ ἄμπελος ἀπὸ 

τῶν κλημάτων. 

8. Πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει. 

9. Γλυκεῖα δὲ καὶ ἡ Σκυθική· χρησίμη πρός τε τὰ ἄσθματα καὶ πρὸς τὴν βῆχα ξηρὰν καὶ ὅλως τοὺς 

περὶ τὸν θώρακα πόνους. 

10. Ὦ τλήμονες γυναῖκες· ὦ τολμήματα  θεῶν. τί δῆτα; ποῖ δίκην ἀνοίσομεν, εἰ τῶν κρατούντων 

ἀδικίαις ὀλούμεθα; 

 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα μονόθεμα ενρινόληκτα 

ημιφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Τόπος ἐστὶν ἐν Λακεδαίμονι Θεράπναι, οὗ μνημονεύει καὶ Ἀλκμὰν. 

2. Καὶ κατοικισθεὶς ἐς τοὺς περὶ Οἰνιάδας τόπους ἐδυνάστευσέ τε καὶ ἀπὸ Ἀκαρνᾶνος παιδὸς 

ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκατέλιπεν. 

3. Ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ. 

4. Ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. 

5. Ὦ Σειρήν, ταύτην τὴν ἐπῳδήν ἐπᾴδουσα, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις κατεῖχες. 

6. Οἱ πελεκᾶνες οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς τὰς κόγχας περιχαίνοντες εἶτα καταπίνουσιν. 

7. Γῆ δὲ περὶ Τιτάνων ἀγανακτοῦσα γεννᾷ Γίγαντας ἐξ Οὐρανοῦ, μεγέθει μὲν σωμάτων 

ἀνυπερβλήτους, δυνάμει δὲ ἀκαταγωνίστους. 

8. Ἐκτήσαθ’ Ἱπποδάμειαν, Οἰνόμαον κτανών, ἐν παρθενῶσι τοῖσι σοῖς κεκρυμμένην. 

9. Οὗτος ἔκτισε καὶ τὸ δημόσιον Βλαχερνῶν λουτρὸν καὶ πολλὰς ἐκκλησίας καὶ ξενῶνας 

ἀνενεώσατο. 

10. Ὦ ἀνδρῶνες, κεκοσμημένοι ἐστὲ ὑμῖν μᾶλλον ἢ στρατηγοῖς καὶ ἱππάρχοις. 
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3. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα μονόθεμα ενρινόληκτα 

ημιφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Τῆς δ’ ἀρχῆς αὐτῷ λοιποὶ δύο μῆνες ἦσαν, Θαργηλιὼν καὶ Σκιροφοριών. 

2. Ἐν δὲ Ἀθήναις ἄρχων Ἀλκαῖος Ἐλαφηβολιῶνος μηνὸς ἕκτῃ φθίνοντος. 

3. Τίκτουσι δ’ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων ἐν μησὶ τρισί, Μουνυχιῶνι, Θαργηλιῶνι, Σκιρροφοριῶνι. 

4. Ἀθλοθέται δ’ ἐν πρυτανείῳ δειπνοῦσι τὸν Ἑκατομβαιῶνα μῆνα, ὅταν ᾖ τὰ Παναθήναια, 

ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου. 

5. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κρίτων, κύνας δὲ τρέφεις, ἵνα σοι τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν προβάτων 

ἀπερύκωσι; 

6. Εἰ δ’ αὖ τι πράξαιτ’ ἀγαθόν, Ἁττικωνικοί, κἄλθοιεν οἱ Λάκωνες εἰρήνης πέρι, ἐλέγετ’ ἂν ὑμεῖς 

εὐθύς· Ἐξαπατώμεθα, νὴ τὴν Ἀθηνᾶν. 

7. Ἐγένετο πρὸς τῷ λόφῳ καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ τῶν ἐλαιώνων ἐγκρατής. 

8. Ἅπαν δὲ τὸ ἐξαγριούμενον γίνεται βραχύτερον καὶ φύλλοις καὶ κλωσὶ καὶ φλοιῷ καὶ τῇ ὅλῃ 

μορφῇ. 

9. Ὁρᾷς παρὰ ῥείθροισι χειμάρροις ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται. 

10. Ὦγαθοί, τοὺς μὲν Λάκωνας ἐκποδὼν ἐάσατε, τῶν δ’ ἐμῶν σπονδῶν ἀκούσατ’, εἰ καλῶς 

ἐσπεισάμην. 

11. Ἄνδρες Λάκωνες, στῆτε παρ’ ἐμὲ πλησίον, ἐνθένδε δ’ ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀκούσατε. 

 

4. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα διπλόθεμα ενρινόληκτα 

ημιφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἀγαμέμνων δοκεῖ μοι ναυτικῷ ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον 

ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. 

2. Θεοὺς μαρτύρεται  οἵας ἀμοιβῆς ἐξ Ἰάσονος κυρεῖ. 

3. Ἐγὼ μὲν οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι τῷ τ’ ἀνδρὶ τῷ θανόντι σύμμαχος πέλω. 

4. Καθορῶσι ἄνωθεν διὰ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταμένον φῶς εὐθύ, οἷον κίονα, μάλιστα 

τῇ ἴριδι προσφερῆ, λαμπρότερον δὲ καὶ καθαρώτερον. 

5. Εἴθ’, ὦ βραχίων, οἷον ἡβήσαντά σε μεμνήμεθ’ ἡμεῖς, ἡνίκα ξὺν Ἡρακλεῖ Σπάρτην ἐπόρθεις, 

σύμμαχος γένοιό μοι τοιοῦτος. 

6. Πονηροὶ μὲν οὖν οἱ τοιαύτης τροφῆς δαιτυμόνες καὶ ἀμαθεῖς δεινῶς. 

7. Καὶ μὴν ἀπάτης οὔσης εἰδώλων τε καὶ εἰκόνων ἤδη καὶ φαντασίας πάντα ἀνάγκη μεστὰ εἶναι. 

8. Ἔργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠθουμένους εἰς τὸ πρόσθεν. 

9. Δέον οὖν ἡμᾶς τούτους τοὺς κανόνας ὑποδεξαμένας φυλάττειν. 

10. Ὦ τλήμονες γυναῖκες· ὦ τολμήματα θεῶν. 
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5. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα μονόθεμα υγρόληκτα 

ημιφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἑρμῆ χθόνιε, πατρῷ’ ἐποπτεύων κράτη, σωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ’ αἰτουμένῳ. 

2. Τοῦ δὲ λουτῆρος τὸ χεῖλος ἐπικλινὲς εἰς τὸ ἔξω ἦν, τοῦ κρίνου τὰ φύλλα μιμούμενον. 

3. Σύ τ’, ὦ μελαίνης Νυκτὸς ἐκπαίδευμ’, Ὕπνε, ἄκρατος ἐλθὲ θηρὶ τῷ θεοστυγεῖ. 

4. Ἀθηναῖοι ἐψηφισμένοι ἦσαν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν 

ζωγρηθέντων πάντων. 

5. Ἄγ’, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος, λάβ’, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, καὶ μὴ κακισθῇς 

μηδ’ ἀναμνησθῇς τέκνων. 

6. Εἰσὶ μὲν χρυσοῖ στατῆρες οἱ Δαρεικοὶ, ἠδύνατο δὲ ὁ εἷς ταὐτὸ ὅπερ καὶ ὁ χρυσοῦς παρὰ τοῖς 

Ἀττικοῖς ὀνομαζόμενος. 

7. Μυρία δὲ ταῦτα ὄντα καὶ σμικρὰ νόμιμα, καθ’ ἃ δεῖ τὰς τιμωρίας γίγνεσθαι, λήξεών τε πέρι 

δικῶν καὶ προσκλήσεων καὶ κλητήρων. 

8. Ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν. 

9. Οἱ δὲ ἀκούσαντες παρῆκαν τὰς ἀσπίδας οἱ πλεῖστοι καὶ τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν, δηλοῦντες 

προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα. 

10. Σιγᾶτε πρὸς θεῶν, θῆρες, ἡσυχάζετε, συνθέντες ἄρθρα στόματος. 

 

6. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα διπλόθεμα υγρόληκτα 

ημιφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Εἴθε με πυρφόρος αἰθέρος ἀστὴρ τὸν δύσμορον ἐξολέσειεν. 

2. Περὶ τῶν τοιῶνδε δὲ τί σε κωλύει διελθεῖν, οἷον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ 

αἰθέρος καὶ ἀέρος; 

3. Ὦ φίλε Σώκρατες, οὐκ ἀνάγκη ἐστὶ τῷ μέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι τὰ τῷ ὄντι δίκαια μανθάνειν 

ἀλλὰ τὰ δόξαντ’ ἂν πλήθει οἵπερ δικάσουσιν. 

4. Ἴστε γὰρ ἐκεῖνον ἄνωθεν ἐρχόμενον ἐπάνω πάντων εἶναι βασιλέα τε καὶ παντοκράτορα 

τυγχάνοντα. 

5. Ὦ μακαριώτατε Ἀθηνῶν! ὦ τῆς τῶν λόγων μητροπόλεως κοσμῆτορ! 

6. Κλαύμασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαθὰ 

μαθήματα. 

7. Πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτειδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα περὶ τῷ 

χωρίῳ δεδιότες. 

8. Τούτου γὰρ οὕτως ὄντος οὐδὲν ἐκώλυεν ἀδελφαῖς καὶ μητράσι συγγίνεσθαι οὐδὲ ἁρπάζειν 

οὐδὲ ἄλλο τι ἀδικεῖν ἐμφανῶς, εἰ πρὸς τὸ παρὸν μόνον διέφυγεν. 

9. Πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεστί σοι, πάντων ἀρίστας θυγατέρας σπεῖραι μακρῷ θνητῶν. 

10. Ἀλλὰ νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, 

ψηφίσασθε τὸν πόλεμον. 
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7. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα ακατάληκτα σιγμόληκτα ημιφωνόληκτα 

ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ἐστρατήγει δὲ Καρκίνος τε ὁ Ξενοτίμου καὶ Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους καὶ Σωκράτης ὁ Ἀντιγένους. 

2. Τούτοιν μὲν τὸν μείζονα λόφον νυκτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ 

Δημοσθένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαθόν τε καὶ ἔφθασαν προκαταλαβόντες. 

3. Ἀνόμοιος δέ μοι δοκεῖ Ἀριστοφάνει γενέσθαι τῷ Χολλῄδῃ, ὃς ἐγγυητὴς τότε τούτου ἐγένετο. 

4. Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν 

μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον ἐποίησεν, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις 

ἐκόλασεν. 

5. Ἡ δὲ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ Περίκλεις, οὐκ ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων καθίσταται; 

6. Καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται, καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, 

πλεῖστοι δ’ ἐκ τῶν χειρῶν λίθοι. 

7. Πολλάκις ἀκούοντες τῶν ἐπῶν ἐκμανθάνομεν τὴν ἔχθραν τὴν ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτοὺς. 

8. Οὐ καταλαβόντες τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸν σῖτον τὸν ἐν τῇ χώρᾳ διεφθείρετε καὶ τὴν γῆν ἐτέμνετε 

καὶ τὰ προάστεια ἐνεπρήσατε καὶ  τελευτῶντες τοῖς τείχεσιν προσεβάλετε; 

9. Εἰκὸς γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους τηλικαῦτα πελάγη διαπερᾶν ἕνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν 

ὑπάρχουσαν οὐσίαν. 

10. Ὦ τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα πόλεως. 

 

8. Με τα ουδέτερα ακατάληκτα οδοντικόληκτα μονόθεμα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης 

συμπληρώστε τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Τί πλέον ἂν ὠφελήσειε τοὺς ἀπαιδεύτους 
μουσικῆς ………… καλῶς ᾀσθὲν εἰς μουσικήν; 

α. ᾆσμα 
β. δράματα 
γ. δραμάτων 
δ. θαῦμα 
ε. κλῆμα 
στ. κλήματος 
ζ. ὄμματα 
η. πράγμασιν 
θ. πράγματι 
ι. σώματα 

2. Ὑποβαλὼν ἂν τῆς γῆς τῆς εἰργασμένης οἴει τὸν 
βλαστὸν τοῦ ………… θᾶττον χωρεῖν διὰ τῆς 
μαλακῆς; 

3. Ἐν δὲ τῷδε ………… φωνεῖν ἐτάχθην πρὸς σοφοῦ 
διδασκάλου. 

4. Ἐν ἀμπελῶνι δὲ γεωργὸς εἰργάζετο τάφρον, ἵνα 
ἐμφυτεύσῃ ………… καλόν τε καὶ εὐγενές. 

5. Ὦ …………—πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; 

6. Τίς οὖν διδάξει σ’ ἄλλος ἢ τὰ σ’ …………; 

7. Οἱ ὑποκριταὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ………… διώκουσι, 
καὶ οἱ ποιηταὶ τοὺς τοιούτους. 

8. Χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι …………. 

9. Χρὴ γὰρ ποητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ ………… ἃ δεῖ 
ποεῖν, πρὸς ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχειν. 

10. Ὦ λευκὰ γήρᾳ …………. 
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9. Με τα ακατάληκτα μονόθεμα ενρινόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε 

τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Καλός γ’ ὁ …………· μέλπε μοι τόνδ’, ὦ Κύκλωψ. 

α. Ἀκαρνᾶσιν 
β. μηνὶ 
γ. παιάν 
δ. Πάν 
ε. Πᾶνα 
στ. Πᾶνες 
ζ. πελεκᾶνος 
η. πυρήνων 
θ. Σειρῆνες 
ι. σίφωνας 

2. Διὰ μὲν οὖν τοῦ ………… τὴν παντελῆ ἐρημίαν τοῦ 
λαοῦ ἐσήμανε. 

3. Καὶ ἀπελθόντος αὐτοῦ οἱ Θάσιοι δευτέρῳ ………… 
μάλιστα τὴν πόλιν ἐτείχιζον. 

4. Τὸν ………… τῶν ὀκτὼ θεῶν λογίζονται εἶναι οἱ 
Μενδήσιοι, τοὺς δὲ ὀκτὼ θεοὺς τούτους 
προτέρους τῶν δυώδεκα θεῶν φασι γενέσθαι. 

5. Ὦ φίλε ………… τε καὶ ἄλλοι ὅσοι τῇδε θεοί, δοίητέ 
μοι καλῷ γενέσθαι τἄνδοθεν. 

6. Θαλείας δὲ καὶ Ἀπόλλωνος ἐγένοντο Κορύβαντες, 
Μελπομένης δὲ καὶ Ἀχελῴου …………. 

7. Φύονται δὲ καὶ ἐκ τῶν τῆς ἐλάας ………… 
ἀγριέλαιος. 

8. Mετὰ δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία πρῶτον ἐγένετο 
Ἀθηναίοις καὶ …………. 

9. Πῶς οὖν ὁρῶμεν τοὺς λεγομένους ………… ἐκ τῆς 
θαλάσσης ὕδωρ τὰς νεφέλας ἀνέλκοντας; 

10. Ὦ Ἡράκλεις, ὦ …………, ὦ Κορύβαντες, ὦ 
Διοσκόρω, τοῦτ’ αὖ πολὺ τούτου τὸ κακὸν 
ἐξωλέστερον. 

 

10. Με τα διπλόθεμα ενρινόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και 

το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Καὶ γὰρ ὁ ………… αὐτοῖς τῶν ὁδῶν Χρόμων ὁ 
Μεσσήνιος ἐτύγχανε τεθνηκώς. 

α. δαίμονες 
β. εἰκόνι 
γ. ἡγεμόσιν 
δ. ἡγεμὼν 
ε. κανόνος 
στ. κηδεμὼν 
ζ. κίονας 
η. κιόνων 
θ. τρυγόνα 
ι. χελιδόνες 

2. Ἅπτεται γὰρ τοῦ ………… οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ 
κύκλος. 

3. Ποιητῇ δὴ κωμῳδίας μὴ ἐξέστω μήτε λόγῳ μήτε 
…………, μηδαμῶς μηδένα τῶν πολιτῶν κωμῳδεῖν. 

4. Ἀποκτείνει γὰρ τὴν ………… ὁ χλωρεύς, καὶ ἡ 
κορώνη τὸν καλούμενον τύπανον. 

5. Σὺ δ’, ὦ τάλαν, ὦ κακόνυμφε ………… τυράννων, 
παισὶν οὐ κατειδὼς ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγεις 
ἀλόχῳ τε σᾷ στυγερὸν θάνατον. 

6. Ἀπαίρουσι δὲ καὶ αἱ φάτται καὶ αἱ πελειάδες, καὶ 
οὐ χειμάζουσι, καὶ αἱ ………… καὶ αἱ τρυγόνες.  

7. Αἱ γὰρ τῶν ………… σκιαὶ παράλληλοι 
ἀποπέμπονται. 

8. Ἔπειτα πρὸς ἐμὲ ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις …………. 

9. Οὔτοι μὰ τὴν Ὁμίχλην ἔτ’ ἐνταυθοῖ μενεῖς, ἀλλ’ 
ἔσθι’ ἐλθὼν τοὺς Μεγακλέους …………. 

10. Ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον καὶ θεοὶ καὶ ………… καὶ Ζεῦ, τί 
φῄς; ἐκεῖνος ὄντως εἶ σύ; 
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11. Με τα ακατάληκτα μονόθεμα υγρόληκτα ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης 

συμπληρώστε τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ζημία δὲ καθ’ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο …………. 

α. θηρὸς 
β. Κλητῆρες 
γ. κρατῆρι 
δ. λουτήρων 
ε. νιπτῆρα 
στ. στατήρ 
ζ. στατῆρας  
η. σῶτερ 
θ. σωτῆρες 
ι. σωτῆρσι  

2. Ἄκουε δή νυν ἣν ἔχω τιμωρίαν ………… 
πανούργου σῆς τε δουλείας φυγήν. 

3. Καὶ τί δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, τἆλλα μιμούμενος τὸν 
Σάκαν οὐ κατερρόφησας τοῦ οἴνου; Ὅτι, ἔφη, νὴ 
Δία ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ ………… φάρμακα 
μεμιγμένα εἴη. 

4. Ἔβαλεν ὕδωρ εἰς τὸν …………. 

5. Θεοί, Ζεῦ …………, εἰσὶν ἐλπίδες. 

6. ………… μὲν οἱ ἄνδρες δι’ ὧν εἰς τὰς δίκας 
προσκαλοῦνται οἱ δικαζόμενοί τισιν. 

7. Τὰς δὲ τῶν ………… βάσεις τετραγώνους εἶπε 
κατεσκευάσθαι. 

8. Ἐκ δὲ τούτου θύοντες καὶ τοῖς ἀποτροπαίοις καὶ 
τοῖς …………, καὶ μόλις καλλιερήσαντες, 
ἐπαύσαντο. 

9. Λαβόντες δισχιλίους ………… Φωκαΐτας ἀπέδοσαν 
πάλιν οὐδὲν ἀδικήσαντες. 

10. Ὦ παῖδες, ὦ ………… ἑστίας πατρός, σιγᾶθ’, ὅπως 
μὴ πεύσεταί τις. 

 

12. Με τα ακατάληκτα διπλόθεμα υγρόληκτα ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης 

συμπληρώστε τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Δύο εἰσὶ Κεραμεικοί, ὡς καὶ ὁ ………… φησίν, ὁ 
μὲν ἔνδον τῆς πόλεως, ὁ δὲ ἕτερος ἔξω. 

α. ἀέρι 
β. ἀήρ 
γ. ἀθέρας 
δ. ἀστέρες 
ε. ἀστράσι 
στ. αὐτοκράτορα 
ζ. αὐτοκρατόρων 
η. κοσμήτορος 
θ. ῥήτορες 
ι. ῥήτωρ 

2. Χαίροις, ἡ τῆς ………… καὶ πρώτης ἐν γυναιξὶν 
Εὔας θύγατερ. 

3. Ἔφασαν γάρ τινες αὐτῶν ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν τῷ 
………… ξύσματα. 

4. Πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν 
…………. 

5. Ὦ φάος ἁγνὸν  καὶ γῆς ἰσόμοιρ’ ………… . 

6. Τί οὖν; οἱ ………… ὅταν λέγωσιν ἐν τῷ δήμῳ, 
οὐδὲν πράττουσι; 

7. Οἱ μὲν πεντακισχίλιοι λόγῳ μόνον ᾑρέθησαν, οἱ 
δὲ τετρακόσιοι μετὰ τῶν δέκα τῶν ………… 
εἰσελθόντες εἰς τὸ βουλευτήριον ἦρχον τῆς 
πόλεως. 

8. Ὁ ἥλιος μοναδικόν ἐστιν ἄστρον, καὶ οὐκ ἔστιν 
ὁμότιμον τοῖς …………. 

9. Ἑλμίνθων δὲ πεπληρωμένοι τοῦ σίτου τοὺς 
………… ἐσθίουσιν, ὡς Ἀριστοτέλης λέγει. 

10. Ὦ …………, ἐν νυκτὶ φαίνετε, ἐν δὲ ἡμέρᾳ 
κρύπτεσθε. 
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13. Με τα συγκοπτόμενα ακατάληκτα διπλόθεμα υγρόληκτα ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης 

της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὁ μὲν γὰρ ἔνδον σὸς ………… τάδ’ ᾔνεσεν. 

α. ἄνδρας 
β. ἀνδρὸς 
γ. γαστέρες 
δ. θυγατέρα 
ε. θυγατέρες 
στ. θυγατέρων 
ζ. μητράσι 
η. μητρὶ 
θ. πάτερ 
ι. πατὴρ 

2. Ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ 
τοῦ πρώτου ………… ἀρχή. 

3. Καὶ χαίρετε, ὦ φίλοι παῖδες, καὶ τῇ ………… 
ἀπαγγέλλετε ὡς παρ’ ἐμοῦ. 

4. Ἀποθανόντος δὲ ἐκείνου ἐν Ἐφέσῳ Διογείτων 
τέως μὲν τὴν ………… ἔκρυπτε τὸν θάνατον τοῦ 
ἀνδρός. 

5. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ …………, ὡς πρὸς φίλους 
μοι ὄντας τοὺς θεοὺς οὕτω διάκειμαι. 

6. Αἱ μὲν γὰρ ἐμπεπλησμέναι …………, κατὰ τὴν 
παροιμίαν, τὰς πεινώσας ἀγνοοῦσιν. 

7. Ἐὰν δέ τῳ τῶν ὑέων ἢ καὶ τῶν ………… φανῇ 
κλῆρος ἐπιχώριος τῆς διαθήκης γενόμενος 
ὕστερον, τῷ κληρονόμῳ τοῦ τὴν διαθήκην 
διαθεμένου καταλειπέτω. 

8. Τοσοῦτος γὰρ ἦν ὁ λιμὸς, ὡς αὐταῖς ταῖς ………… 
περιμάχητον εἶναι τὴν παιδοφαγίαν, καὶ ὑπὲρ 
τούτου πολέμους γίνεσθαι. 

9. Καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον Ἀθηναῖοι πᾶσαν, 
σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ’ ᾧ τοὺς ………… 
κομιοῦνται. 

10. Ὁρᾶτε, …………, τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, 
πεπλασμένον μὲν ἀμόρφως, νικῶντα δὲ εἰς 
εὐσέβειαν πάντα ψόγον. 

 

14. Με τα σιγμόληκτα ακατάληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και 

το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἀδικεῖ ………… οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ 
καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων. 

α. Ἀριστοτέλη 
β. Ἀριστοφάνει 
γ. Δημοσθένους 
δ. Ἡρακλῆς 
ε. Θεμιστοκλέα 
στ. Θεμιστόκλεις 
ζ. Θεμιστοκλέους 
η. Περικλεῖ 
θ. Σώκρατες 
ι. Σωκράτης 

2. Καὶ οἱ Μεσσήνιοι ὄντες ταύτῃ μετὰ τοῦ ………… τὸ πολὺ τοῦ ἔργου 
ἐπεξῆλθον. 

3. Μετὰ τοῦτο τοίνυν προσιόντες τῷ ………… οἱ πράττοντες τότε τὰ 
πράγματα ἐδέοντο αὐτοῦ κατειπεῖν καὶ σῴζεσθαι. 

4. Ἕτοιμός σοι, ὦ Παρμενίδη, φάναι, τοῦτο, τὸν …………. 

5. Ἀλλά τοι σύγε, ὦ …………, εἴωθας εἰδὼς πῶς ἔχει τὰ πλεῖστα 
ἐρωτᾶν. 

6. Λέγεται ὁ ………… ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι. 

7. Τὰ νεώρια ταῦτα καὶ τὰ τείχη τὰ Ἀθηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων 
κατασκευὴ ἐκ τῆς ………… συμβουλῆς γέγονεν. 

8. Πανταχόθεν τε τῇ γνώμῃ ἄποροι καθεστηκότες ἐνέκειντο τῷ 
…………. 

9. Τοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου οἱ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις 
πέμψαντες παρὰ τοὺς Ἀθηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν …………. 

10. Ὦ …………, ἐν τοῖς ἀγῶσιν οἱ προεξανιστάμενοι ῥαπίζονται. 
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15. Με τα ουδέτερα σιγμόληκτα ακατάληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης της δεξιάς στήλης συμπληρώστε 

τα κενά και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται …………. 

α. βέλη 
β. βέλος 
γ. ἔδαφος 
δ. ἔθνει 
ε. ἐθνῶν 
στ. ἔπους 
ζ. πελάγη 
η. πλήθη 
θ. πλῆθος 
ι. τείχεσι 

2. Ἐν δὲ τῷ κακῷ οἷα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦδε 
τοῦ …………. 

3. Σὺ μὲν δὴ τὴν πόλιν ὑπέστης τῷ Κρητῶν ………… 
προθύμως κατοικιεῖν δέκατος αὐτός. 

4. Τοῦ δ’ αὐτοῦ χειμῶνος Μεγαρῆς τε τὰ μακρὰ 
τείχη, ἃ σφῶν οἱ Ἀθηναῖοι εἶχον, κατέσκαψαν 
ἑλόντες ἐς …………. 

5. Ὦ ………… κακῶν καὶ δυσπάλαιστων πραγμάτων, 
ὡς ποταμός ἐπέρχῃ. 

6. Τά γε ………… καὶ αἱ ἀκρίβειαι τῶν νόμων σημεῖόν 
ἐστι τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν ταύτην. 

7. Ἐκράτησαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ………… οἱ 
Μακεδόνες οὗτοι, ἃ καὶ νῦν ἔτι ἔχουσι, τόν τε 
Ἀνθεμοῦντα καὶ Γρηστωνίαν καὶ Βισαλτίαν καὶ 
Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν. 

8. Καὶ ἐν τούτοις τοῖς ………… καταστήσας φρουροὺς 
τοὔμπαλιν ἐπορεύετο. 

9. Μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εἶχόν τε τὰ ………… 
αὐτοῖς καὶ οἷοί τε ἦσαν χρῆσθαι, οἱ δὲ ἀντεῖχον. 

10. Ὦ μεγάλα ………… κακῶν Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι 
βαρβάρων γένει. 

 

16. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ουδέτερο οδοντικόληκτο ουσιαστικό της πρότασης στον 

αντίθετο αριθμό: 

1. Τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἤ τις οἴεται τόδε βροτοῖς δικάζειν. (…………) 

2. Θέλγει δ’ ὄμματος ἕδραν ὕπνος. (…………) 

3. Ἐπ’ αὐτῷ δή, ἦν δ’ ἐγώ, εἰμὶ ὃ τῷ μεγίστῳ προσῃκάζομεν κύματι. (…………) 

4. Τί δέ; μαχαίρᾳ ἂν ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοις καὶ σμίλῃ καὶ ἄλλοις πολλοῖς; (…………) 

5. Ὦ δῶμα, τῇ μέν σ’ ἡδέως προσδέρκομαι Τροίαθεν ἐλθών, τῇ δ’ ἰδὼν καταστένω. (…………) 

6. Τῶν κυμάτων οἱ ἄνεμοι ἀλλ’ οὐ τὰ κύματα τῶν ἀνέμων εἰσὶν αἴτια. (…………) - (…………) 

7. Τὸν ἐμὸν καρπὸν ἀποδίδωσι μὴ ἐῶντος καρπὸν ἀλλότριον ἐν τοῖς ἀληθινοῖς κλήμασι τῆς 

ἀμπέλου βλαστῆσαι. (…………) 

8. Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν. (…………) 

9. Ὦ σχήματα οἴκων, ὦ ποτ’ εὐτυχεῖς δόμοι, ὡς ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος τοῦ πρὶν 

στερέντες. (…………) 
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17. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ακατάληκτο μονόθεμο ενρινόληκτο ουσιαστικό της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Τοῦ δ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος ὁ Ἀκαρνὰν βουλόμενος ἐς τὴν Ἀστακὸν κατελθεῖν 

πείθει Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἑαυτὸν κατάγειν 

πλεύσαντας. (…………) 

2. Ἔστιν δὲ παιᾶνος δύο εἴδη ἀντικείμενα ἀλλήλοις. (…………) 

3. Ἀδύνατοι δὲ ὄντες ἀντίσχειν ἐξεπολιορκήθησαν ἐνάτῳ μηνὶ καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ. 

(…………) 

4. Τοῦ δ’ αὐτοῦ θέρους Αἰτωλοὶ Τόλοφόν τε τὸν Ὀφιονέα καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα καὶ 

Τείσανδρον τὸν Ἀποδωτόν, πείθουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ Ναύπακτον διὰ τὴν τῶν 

Ἀθηναίων ἐπαγωγήν. (…………) 

5. Ὦναξ Παιάν, ἀπότροπος γένοιό μοι πημάτων. (…………) 

6. Οἱ δὲ συγγενεῖς μῆνές με μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν. (…………) 

7. Βίᾳ οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύγων. (…………) 

8. Οἱ δ’ Ἀμφίλοχοι γενομένου τούτου διδόασιν ἑαυτοὺς Ἀκαρνᾶσι. (…………) 

9. Αἱ μικραὶ ῥᾶγες οὐκ ἔχουσιν ἐλάττους πυρῆνας. (…………) 

10. Ὦ Τιτᾶνες, Οὐρανοῦ τε καὶ Χθονὸς τέκνα. (…………) 

 

18. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ακατάληκτο διπλόθεμο ενρινόληκτο ουσιαστικό της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Λαμπρὰ μὲν ἀκτὶς ἡλίου, κανὼν σαφής, ἔβαλλε γαῖαν. (…………) 

2. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος ἐπορεύοντο. (…………) 

3. Οὐκοῦν ἔδει τὴν τρέφουσαν αὐτὸ ἐμπλῆσαι μὲν τοῦ γάλακτος, παραθεῖναι δὲ τῷ κηδεμόνι. 

(…………) 

4. Πιαίνειν οἴει τὸν ποιμένα τὰ πρόβατα, καθ’ ὅσον ποιμήν ἐστιν, οὐ πρὸς τὸ τῶν προβάτων 

βέλτιστον βλέποντα ἀλλ’, ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ  μέλλοντα ἑστιάσεσθαι. (…………) - (…………) 

5. Ὦ δαῖμον, οἵας συζύγου μ’ ἀποστερεῖς. (…………) 

6. Ἔτι τὸ κωλῦον κατὰ τὴν αὑτοῦ ὁρμήν τι κινεῖσθαι ἢ πράττειν ἔχειν λέγεται τοῦτο αὐτό, οἷον 

καὶ οἱ κίονες τὰ ἐπικείμενα βάρη. (…………) 

7. Εἰ μὲν σθενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων ἦν τίς σ’ ὑβρίζων, ῥᾳδίως ἐπαύσατ’ ἄν. (…………) 

8. Ἴδιον δὲ ταῖς περιστεραῖς δοκεῖ συμβεβηκέναι καὶ ταῖς φαψί τε καὶ τρυγόσι τὸ μὴ ἀνακύπτειν 

πινούσας, ἐὰν μὴ ἱκανὸν πίωσιν. (…………) 

9. Ἡγοῦμαι μὲν εἶναι καλὰ μνημεῖα καὶ τὰς τῶν σωμάτων εἰκόνας. (…………) 

10. Ἀλλά, χθόνιοι δαίμονες ἁγνοί, Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ, βασιλεῦ τ’ ἐνέρων, πέμψατ’ ἔνερθεν ψυχὴν ἐς 

φῶς. (…………) 
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19. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ακατάληκτο μονόθεμο υγρόληκτο ουσιαστικό της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Μὰ Δί’, ἀλλὰ κλητήρ εἰμι νησιωτικὸς καὶ συκοφάντης. (…………) 

2. Οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἐννοεῖν ὅτι πόλιν εἶναι δεῖ δίκην κρατῆρος κεκραμένην. (…………) 

3. Ἐν δὲ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τῷ Διὶ τῷ σωτῆρι θυσία γίγνεται. (…………) 

4. Ἐποίησε δὲ καὶ λουτῆρα χαλκοῦν, ὃν διὰ τὸ μέγεθος ἐκάλεσε θάλασσαν. (…………) 

5. Ὦ δεξιὰ χείρ, ὡς ποθεῖς λαβεῖν δόρυ, ἐν δ’ ἀσθενείᾳ τὸν πόθον διώλεσας. (…………) 

6. Ἔχθρᾳ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις, ὅσων σπαράγματ’ ἢ κύνες καθήγνισαν, ἢ θῆρες. 

(…………) 

7. Ὡς μὲν τοίνυν ἔτυπτέ με Λοχίτης ἄρχων χειρῶν ἀδίκων, ἅπαντες ὑμῖν οἱ παρόντες 

μεμαρτυρήκασιν. (…………) 

8. Πέμψας αὖτις ἐς Πυθὼ Δελφοὺς δωρεῖται, πυθόμενος αὐτῶν τὸ πλῆθος, κατ’ ἄνδρα δύο 

στατῆρσι ἕκαστον χρυσοῦ. (…………) 

9. Αἰτιῶνταί τινας ψευδῶς κατεσκευάσθαι κλητῆρας καθ’ ἑαυτῶν πρὸς τὴν δίκην ἀφ’ ἧς ὦφλον. 

(…………) 

10. Ὦ θεοὶ σωτῆρες, εἰσὶν ἐλπίδες. (…………) 

 

20. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ακατάληκτο διπλόθεμο υγρόληκτο ουσιαστικό της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς. (…………) 

2. Ἔλαβε δέ μ’ Ἑρμῆς ἐν πτυχαῖσιν αἰθέρος νεφέλῃ καλύψας. (…………) 

3. Ἀντιφῶντι δὲ τῷ ῥήτορι λόγος μὲν γέγραπται ἔχων ἐπίγραμμα περὶ ταῶν. (…………) 

4. Ἐὰν δὲ ἀστὴρ ἀστέρι παραδιδῷ ὄντι ἐν ἑνὶ ζῳδίῳ τουτέστιν οἰκοδέκτωρ γενόμενος ἐν τοῖς 

χρηματιστικοῖς τόποις, πρακτικὸν τὸν χρόνον ἀποτελεῖ. (…………) - (…………) 

5. Ὦ θύγατερ, οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα φροῦδοι μάτην ῥιφέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου. (…………) 

6. Εἰ τοὺς σοὺς φιλεῖς, κράτιστε αὐτοκράτορ, ἔχεις ἀδελφόν. (…………) 

7. Τοιγαροῦν οἱ μὲν ῥήτορες ἔργον εἶχον αἰτίας περὶ αὐτοῦ πολλὰς καὶ ψευδεῖς πλάττειν, τὸ δὲ 

πλῆθος ἀποδέχεσθαι τὰς ὑπὸ τούτων λεγομένας. (…………) 

8. Ἀέρων μεταβολὰς οὐ θεὸς οἶδεν μόνος, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπων ὅσοι δαιμόνιοι. (…………) 

9. Ἐν Ἀθήναις γὰρ ἐσχόλασα παρὰ φιλοσόφοις, ῥήτορσι, γραμματικοῖς. (…………) 

10. Ὦ φαῦλοι ῥήτορες, φίλοι ἐστὲ ἀγαθοῖς δημηγόροις. (…………) 
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21. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το συγκοπτόμενο ακατάληκτο διπλόθεμο υγρόληκτο 

ουσιαστικό της πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Πατὴρ δέ σοι τίς ἐστιν; (…………) 

2. Μετ’ Ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ 

κάλλιστα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις. (…………) 

3. Ἐάν τις πατρὶ βοηθῶν θάνατον, μηδὲν ἀνόσιον δρῶντι, κτείνῃ τινά, ἢ μητρὶ ἢ τέκνοις ἢ 

ἀδελφοῖς ἢ συγγεννήτορι τέκνων, πάντως καθαρὸς ἔστω. (…………) - (…………) 

4. Ἐργασαμένου δὲ Διοδότου κατ’ ἐμπορίαν πολλὰ χρήματα πείθει αὐτὸν Διογείτων λαβεῖν τὴν 

ἑαυτοῦ θυγατέρα. (…………) 

5. Ὦ θύγατερ, ἅψαι μητρός, ἔκτεινον χέρα, δός. (…………) 

6. Ἀποθῆκαι γὰρ ἄσυλοι οὐχ οἱ τοῖχοι, ἀλλ’ αἱ τῶν πενήτων εἰσὶ γαστέρες. (…………) 

7. Ἐπίσημον ἔτεκε Τυνδάρεως ἐς τὸν ψόγον γένος θυγατέρων δυσκλεές τ’ ἀν’ Ἑλλάδα. (…………) 

8. Γυναιξὶ τὰ πρόσφορα, παισὶ τὰ σύμμετρα, πατράσι τὰ πρέποντα ἔνεμε. (…………) 

9. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον ἐσβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου προσπέμψαι τοῖς 

Ἀθηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασθαι. (…………) 

10. Ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες. (…………) 

 

22. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το αρσενικό σιγμόληκτο ακατάληκτο μονόθεμο ουσιαστικό 

της πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Ἀνήρετ’ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωκράτης ψύλλαν ὁπόσους ἅλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας. (…………) 

2. Τῶν δὲ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου γραμμάτων οὔτε πολλοῖς οὔτε ἀκριβῶς ἐντετυχήκασι. 

(…………) 

3. Προσφέρει λόγον περὶ σπονδῶν καὶ ἀναχωρήσεως Δημοσθένει καὶ τοῖς Ἀκαρνάνων 

στρατηγοῖς. (…………) 

4. Καὶ τὸν Ἀριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν Εὖ λέγεις, ὦ Ἐρυξίμαχε, καί μοι ἔστω ἄρρητα τὰ 

εἰρημένα. (…………) 

5. Ὦ Σώκρατες, ἐγώ τοί σε δίκαιον μὲν νομίζω, σοφὸν δὲ οὐδ’ ὁπωστιοῦν. (…………) 

6. Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτὸν 

ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε. (…………) 

7. Ἐπίδαμνον ἀπῴκισαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ’ ἐγένετο Φαλίος Ἐρατοκλείδου Κορίνθιος 

γένος τῶν ἀφ’ Ἡρακλέους. (…………) 

8. Ἐλθόντας δὲ τοὺς στρατηγοὺς οἱ ἐν τῇ πόλει Ἀθηναῖοι τοὺς μὲν φυγῇ ἐζημίωσαν, Πυθόδωρον 

καὶ Σοφοκλέα, τὸν δὲ τρίτον Εὐρυμέδοντα χρήματα ἐπράξαντο. (…………) 

9. Ἡράκλεις τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν συντρίψετε. (…………) 
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23. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το ουδέτερο σιγμόληκτο ακατάληκτο μονόθεμο ουσιαστικό 

της πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Προσοικοῦσι δ’ Ἐπίδαμνον Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνος. (…………) 

2. Ἀκίς ὀνομάζεται τὸ σίδηρον τοῦ βέλους. (…………) 

3. Ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ 

λιμόν. (…………) 

4. Διωκόμενοι δὲ κατὰ τὴν πόλιν οἱ μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες ἔρριψαν ἐς τὸ ἔξω 

σφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφθάρησαν οἱ πλείους. (…………) 

5. Σὺ δ’ οὖν κάθευδε. τὰ δὲ χρέα ταῦτ’ ἴσθ’ ὅτι εἰς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 

(…………) 

6. Καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ τικτόμενοι κατὰ διαδοχὴν τῷ πατρικῷ χρέει ὑπέκειντο. (…………) 

7. Τῷ μὲν γὰρ πλουσίῳ οἰκετῶν εὐειματούντων οὐ μετρία πληθὺς ἦν, δάπιδες αἱ πολυειδεῖς, καὶ 

αὐτοῖς ἐδάφεσιν ἐπεστρωμέναι. (…………) 

8. Διὰ στενότητα δὲ καὶ ἐκ μεγάλων πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηνικοῦ καὶ τοῦ Σικελικοῦ, ἐσπίπτουσα 

ἡ θάλασσα ἐς αὐτὸ καὶ ῥοώδης οὖσα εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσθη. (…………) 

9. Πολλὰς δὲ διὰ τῶν ὅπλων δεξάμενον εἰς τὸ σῶμα πληγὰς δόρασι καὶ ξίφεσι μόλις ἀνήρπασαν 

ζῶντα. (…………) 

10. Ἄγ’, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος. (…………) 

 

24. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του οδοντικόληκτου ακατάληκτου μονόθεμου 

ουδετέρου ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή 

του: 

1. Ὦ σχήμα δόμων, πῶς εἰσέλθω; (…………) 

2. Ὦ δῶματα εἰσηκούσατ’ Οἰδίπου τάδε παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότων; (…………) 

3. Καὶ τούτου τοίνυν τοῦ κτημάτου τοιούτου ὄντος μειονεκτοῦσιν οἱ τύραννοι πάντων μάλιστα. 

(…………) 

4. Ἀλλ’ ἅ μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ᾄσματει, ἐθέλω σοι εἰπεῖν. (…………) 

5. Ἐπέταξαν μηκέτι μηδένα χρᾶσθαι τούτῳ τῷ δραμάτι. (…………) 

6. Ἔρως, ὃς ἐν κτημάτοις πίπτεις. (…………) 

7. Νὴ Δί’ ὑμᾶς ἑώρων καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σωμάτεσι σφαλλομένους. (…………) 

8. Ταύτην νόμιζε τὴν φάλαγγα καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰς ναῦς καὶ πάντας ἡμᾶς τῶν σῶν κτήματων 

φύλακας εἶναι καὶ τῆς ἐλευθερίας. (…………) 

9. Καὶ πάνυ μοι τυγχάνει μεμεληκὸς τοῦ ᾄσματως. (…………) 

10. Θραύσας τε λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σωμάτῳ θάνατον ἀμῦναι. (…………) 
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25. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του ακατάληκτου μονόθεμου ενρινόληκτου 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Ὁ γὰρ πυρῆνας ἑκάστῳ προσπέφυκεν, οὐχ ὥσπερ τῶν συκῶν ἄδηλα διὰ τὴν ὑγρότητα. 

(…………) 

2. Ἄπιθι πρὸς τὸν ἐπιτραπέντα τὴν τοῦ ξενῶνα ἐπιστασίαν. (…………) 

3. Ὁ Πάνας ἐξ Ἀρκαδίας ἔδραμεν. (…………) 

4. Ἐς γὰρ πέντε ναῦς καὶ πεντήκοντα τριάκοντα τάλαντα ἐδίδου τοῦ μῆνα. (…………) 

5. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτον; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν; (…………) 

6. Τῇ μὲν γὰρ Ἀθηναίᾳ καθιέρωσεν εἰς ἀναθήματα καὶ τῷ Ἀπόλλονι εἰς Δελφοὺς πεντακισχιλίους 

στατῆρας. (…………) 

7. Τοῖς δὲ Λάκωναις οἱ γειτνιῶντες ἐχθροὶ πάντες ἦσαν. (…………) 

8. Ὦ Φοῖβ’ Ἀπόλλων, πῶς ἀγὼν κριθήσεται; (…………) 

9. Βρασίδας δὲ ὁ Τέλλιδος Λακεδαιμόνιος κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανε περὶ Σικυῶναν καὶ 

Κόρινθον ὤν. (…………) 

10. Οὐκ ἂν δόξειεν ἀκόλαστος εἶναι, ὥσπερ οὐδ’ οἱ κηλούμενοι παρὰ ταῖς Σειρήναις. (…………) 

 

26. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του ακατάληκτου διπλόθεμου ενρινόληκτου 

ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Κανώνι γὰρ οἶμαι καὶ τόρνῳ χρῆται καὶ διαβήτῃ καὶ στάθμῃ καί τινι προσαγωγίῳ 

κεκομψευμένῳ. (…………) 

2. Αἱ μὲν ὡς κηδεμώνα ἐφίλουν, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. (…………) 

3. Δός μοι, ὦ ἡγεμόν, τοῦτον τὸν ἐπὶ ξύλου γυμνόν. (…………) 

4. Ἰάσων, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων συγγνώμον’ εἶναι. (…………) 

5. Ὦ στυγνὲ δαίμονα, ὡς ἄρ’ ἔψευσας φρενῶν Πέρσας. (…………) 

6. Οἰκίας οἰκοδομοῦμεν λαμπρὰς καὶ μεγάλας, καὶ κιόνοις καὶ μαρμάροις καὶ στοαῖς καὶ 

περιπάτοις ταύτας κατακοσμοῦμεν. (…………) 

7. Ὁ θεὸς Ἐπιδαμνίοις ἀνεῖλε παραδοῦναι Κορινθίοις τὴν πόλιν καὶ τούτους ἡγεμόνες ποιεῖσθαι. 

(…………) 

8. Χρῆται ἐν οἰκοδομίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως κανόνοισι καὶ τοῖς κύκλοις. (…………) 

9. Βούλου τὰς εἰκόνες τῆς ἀρετῆς ὑπόμνημα μᾶλλον ἢ τοῦ σώματος καταλιπεῖν. (…………) 

10. Πρὸς δὲ καὶ πεφύκαμεν γυναῖκες, ἐς μὲν ἔσθλ’ ἀμηχανώταται, κακῶν δὲ πάντων τέκτοναι 

σοφώταται. (…………) 
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27. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του ακατάληκτου υγρόληκτου ουσιαστικού της 

γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Κλητῆραν ἔχω Χαιρεφῶντα τουτονί. (…………) 

2. Κρατῆραί εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, ὧν κρᾶτ’ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. (…………) 

3. Εἰ δέ τις τῶν πόλεων ἐκλίποι τὴν στρατιάν, ἐξεῖναι Λακεδαιμονίοις ἐπιζημιοῦν στατήρι κατὰ 

τὸν ἄνδρα τῆς ἡμέρας. (…………) 

4. Τοῖς δὲ γινώσκουσί σε, Σωτήρ, παράτεινον τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σου. (…………) 

5. Καὶ οἷς βραχεῖς οἱ ἀγκῶνες, καὶ οἱ μηροὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ οἷς οἱ πόδες μικροί, καὶ αἱ χεῖραι. 

(…………) 

6. Ὁ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη, γενόμενος μηνοειδὴς καὶ ἀστρῶν 

τινῶν ἐκφανέντων. (…………) 

7. Εἰπὲ δὲ, ὦ δεινὲ καὶ εὐμήχανε ῥήτωρ Εὐνόμιε, διὰ τί κτίσμα, καὶ οὐ γέννημα τὸν Χριστὸν 

λέγεις; (…………) 

8. Χρόνον τάδ’ ἦν τοσοῦτον, ἔστ’ ἐν αἰθέρει μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος καὶ καῦμ’ 

ἔθαλπε. (…………) 

9. Ἀθηναῖοι ἐπέτρεψαν τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τήν τε φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορισι διαθεῖναι ᾗ 

ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσιν. (…………) 

10. Ὦ δέσποτ’ ἄναξ, ἀμέτρητ’ Ἀέρα, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον, λαμπρός τ’ Αἰθέρα, σεμναί τε 

θεαὶ Νεφέλαι βροντησικέραυνοι, ἄρθητε, φάνητ’, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι. (…………) 

- (…………) 

28. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του συγκοπτόμενου ακατάληκτου διπλόθεμου 

υγρόληκτου ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή 

του: 

1. Καὶ γὰρ πατέρας παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο. 

(…………) 

2. Ἔλεξεν αὐτῇ ὅτι καὶ αὐτὴ ἀδικοῖτο ὑπὸ τοῦ πατέρος τοῦ ἡμετέρου. (…………) 

3. Κῦρος Λυσάνδρῳ πάντα παραδοὺς τὰ αὑτοῦ πρὸς τὸν πατέραν ἀρρωστοῦντα μετάπεμπτος 

ἀνέβαινε. (…………) 

4. Ναὶ μὰ Δι’, ἔφη, ὦ πατήρ, μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος. (…………) 

5. Παρελθὼν Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἄνδρας κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν 

τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρῄνει τοιάδε. (…………) 

6. Ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς, καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνέρι πολλῶν 

ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι. (…………) 

7. Ταῦτ’ οὖν ὁ θεός, ὦ φίλ’ ἀνήρ, οὐκ ὀρθῶς ποεῖ, φάσκων βοηθεῖν τοῖς ἀδικουμένοις ἀεί. 

(…………) 

8. Ἀλλὰ Σωκράτης γ’, ἔφη ὁ κατήγορος, τοὺς πατέρες προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς 

συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατρῶν. (…………) - (…………) 

9. Τοὺς παῖδας ταῖς οἰκείαις μητέραις ἐκέλευσεν ἀποδοῦναι. (…………) 

10. Ὦ θυγάτηρ, οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα φροῦδοι μάτην ῥιφέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου. (…………) 
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29. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του σιγμόληκτου ουσιαστικού της γ΄ κλίσης και 

συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Οἱ δὲ πρυτάνεις φοβηθέντες ὡμολόγουν πάντες προθήσειν πλὴν Σωκράτου τοῦ Σωφρονίσκου. 

(…………) 

2. Τῷ δὲ Δημοσθένι τοιόνδε τι οἱ Μεσσήνιοι παρῄνουν. (…………) 

3. Εἰπέ μοι, ὦ Σωκράτη τε καὶ Ἱπποκράτη, ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρωταγόρᾳ ἐν νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν; 

(…………) - (…………) 

4. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες 

παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλῆ τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος. (…………) 

5. Λέγεται γὰρ Ἀλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλῇ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι αὐτοῦ, προστάτῃ 

δὲ τῆς πόλεως, τοιάδε διαλεχθῆναι περὶ νόμων· Εἰπέ μοι, φάναι, ὦ Περικλῆ, ἔχοις ἄν με διδάξαι 

τί ἐστι νόμος; Πάντως δήπου, φάναι τὸν Περικλῆν. (…………) - (…………) - (…………) 

6. Πολλὰ μὲν βέλεων καὶ κοντῶν καὶ ξίφων καὶ παντοδαπῶν βλημάτων ὑπεδέξατο. (…………) - 

(…………) 

7. Φίλιππος κακόνους μέν ἐστι καὶ ἐχθρὸς ὅλῃ τῇ πόλει καὶ τῷ τῆς πόλεως ἐδάφῳ. (…………) 

8. Ταῦτα ἐστὶν μὲν ἄπειρα παθήματα πλήθι καὶ μεγέθεισιν, δικαιότατα δὲ πάντων παθημάτων 

καὶ συμπάντων αἴσχιστα. (…………) - (…………) 

9. Τὰ δ’ ἔξω πελάγει βαθέα μᾶλλον. (…………) 

10. ᾞδον δ’ ἄρα κλέη ἀνδρῶν. (…………) 

 

30. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του ενρινόληκτου ουσιαστικού γ΄ κλίσης που 

βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Ἐς Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ ἓξ ………… (μήν, αιτ. 

πληθ.). 

2. Φασὶ τοὺς ………… (πελεκάν) τὰς ἐν τοῖς ποταμοῖς γινομένας κόγχας ὀρύττοντας καταπίνειν. 

3. Καὶ ἐδέξω καὶ τὴν κάμπην πᾶν ὅ τι τερπνὸν ἐν ………… (ἀμπελών, δοτ. πληθ.), ἢ ………… (ἐλαιών, 

δοτ. πληθ.), ἢ κήποις οἴχεται. 

4. Ὀδυσσεύς τὴν νῆσον παρέπλει τῶν ………… (Σειρήν). Αἱ δὲ ………… (Σειρήν) ἦσαν Ἀχελῴου καὶ 

Μελπομένης μιᾶς τῶν Μουσῶν θυγατέρες. Πειθόμενος δὲ ὑπὸ τῶν ………… (Σειρήν) καταμένειν 

ἠξίου λυθῆναι. Ἦν δὲ αὐταῖς ………… (Σειρήν) λόγιον τελευτῆσαι νεὼς παρελθούσης. 

5. Ὁ ἀργυρόπους δίφρος, ἐφ’οὗ καθεζόμενος ὁ Ξέρξης ἐθεώρει τὴν ναυμαχίαν, ἀνέκειτο δὲ εἰς 

τὸν ………… (παρθενών) τῆς Ἀθηνᾶς. 

6. Σωκράτης δέ, εὔνους ὢν αὐτῷ διά τε Χαρμίδην τὸν ………… (Γλαύκων, γεν. εν.) καὶ διὰ ………… 

(Πλάτων, αιτ. εν.), μόνος ἔπαυσεν. 

7. Πολυκράτης Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας τε τῶν νήσων ὑπηκόους 

ἐποιήσατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε τῷ ………… (Ἀπόλλων) τῷ Δηλίῳ. 

8. Ἡ ἀπιέναι μέλλουσα ἐκ ………… (Σικυών, γεν. εν.) μόρα κατέμεινε. 

9. Φοβοίμην δ’ ἂν τῷ ………… (ἡγεμών) ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν. 
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10. Ὁ μὲν οὖν διώκων οὐκ ………… (εἰκών, δοτ. πληθ.) τεκμηρίοις χρώμενος τοῦτον τὸν ἄρξαντά 

φησιν εἶναι. 

11. Ἔπαινος δ’ ἐς τοὺς ………… (δαιτυμών) ἐν τοσαύταις ἡδοναῖς ἀκροωμένους τοῦ ἀοιδοῦ 

σπουδῇ. 

12. Τοῦτο τὸν ………… (κίων) τοῦ οὐρανοῦ λέγουσι οἱ ἐπιχώριοι εἶναι. 

13. Ὦ ………… (δαίμων, κλητ. εν.), ὥς με πόλλ’ ἐσέρχεται κακῶν ἄλγη. 

14. Σὺ μὲν νῦν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων σκηνὰς ἀνίστη ………… (τέκτων, γεν. πληθ.) μοχθήμασι. 

15. ………… (Ἀγαμέμνων, κλητ. εν.), εἰ τῷδ’ ἀρκέσεις, κακὸς φανῇ. 

 

31. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του υγρόληκτου ουσιαστικού γ΄ κλίσης που 

βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Δύο ………… (νιπτήρ, ον. πληθ.) εἰσι πρὸ τῶν  πυλῶν τῆς ἐκκλησίας. 

2. Ὁπότε δέ τις φιλοφρονούμενός τῳ βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν ………… (κρατήρ), ἔνθεν 

ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. 

3. Ταύτης νόσου σὲ προστάτην ………… (σωτήρ, αιτ. εν.) τ’, ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσκομεν. 

4. Τέθνηκεν, ὦ γεραιέ, …………  (θήρ, δοτ. πληθ.) ἐκτεθείς. 

5. Καὶ μὴν τὴν ἴσην γε δύναμιν ἔχει, ὅστις τε ἂν τῇ ………… (χείρ) ἀποκτείνῃ ἀδίκως καὶ ὅστις τῇ 

ψήφῳ. 

6. Ὦ ………… (χείρ, πληθ.), ὡς εἰκοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς κέκτησθ’, ἐν ἄρθροις δ’ ἔκλυτοι 

πρόκεισθέ μοι. 

7. Οὐκ ἦν ἄρ’ οὐδ’ ἃ λέγουσι, κατὰ τὸν ………… (ἀήρ) ὡς ………… (ἀστήρ, ον. πληθ.) γιγνόμεθ’, ὅταν 

τις ἀποθάνῃ; 

8. Περὶ ὧν οὐδεὶς πώποτε τῶν ………… (ῥήτωρ) εἰπεῖν ἐν ὑμῖν ἐτόλμησεν. 

9. Ἐψηφίσαντο ναῦς ἑξήκοντα πέμπειν ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὺς ………… (αὐτοκράτωρ) 

Ἀλκιβιάδην τε τὸν Κλεινίου καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου καὶ Λάμαχον τὸν Ξενοφάνους. 

10. Θεὲ …………  (παντοκράτωρ), τὴν μερίδα ἡμῶν μετὰ τῶν προφητῶν δός. 

11. Ἀλλ’, ὦ Κλεώνυμε, ἴσθι μὲν ὅτι ἐγὼ τῷ ἐμῷ ………… (πατήρ) οὐδ’ ἀντιβλέπειν δύναμαι, ἀλλὰ 

κἄν τι βούλωμαι διαπράξασθαι ἐν τῇ πόλει, πάντων μᾶλλον ἢ τοῦ ………… (πατήρ) δέομαι. 

12. Μίαν ναῦν αὐτοῖς ………… (ἀνήρ, δοτ. πληθ.) εἷλον ἤδη. 

13. Ὦ ………… (μήτηρ, εν.) ἐσθλοῦ παιδός, Ἀλκμήνην λέγω, ἔξελθ’, ἄκουσον τοῦδε φιλτάτους 

λόγους. 

14. Διονυσίου δὲ τοῦ τυράννου πέμψαντος αὐτοῦ ταῖς ………… (θυγατήρ) πολυτελῆ χιτώνια τῶν 

Σικελῶν, οὐκ ἔλαβεν. 

15. Ὦ ………… (Δημήτηρ), ἁγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει, καὶ σῷζε τὸν σαυτῆς χορόν. 

 

32. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του σιγμόληκτου ουσιαστικού γ΄ κλίσης που 

βρίσκεται στην παρένθεση: 
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1. Οὐδὲ γὰρ ἔγωγε οὔτ’ αὐτὸς τοῦτο πώποτε ………… (Σωκράτης, γεν. εν) ἤκουσα οὔτ’ ἄλλου του 

φάσκοντος ἀκηκοέναι ᾐσθόμην. 

2. Τοῦ δ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς ἀρχομένου, ὡς τῷ ………… (Ἱπποκράτης, δοτ. εν.) καὶ 

………… (Δημοσθένης, δοτ. εν.) στρατηγοῖς οὖσιν Ἀθηναίων τὰ ἐν τοῖς Βοιωτοῖς ἐνεδίδοτο καὶ ἔδει 

τὸν μὲν ………… (Δημοσθένης, αιτ. εν.) ταῖς ναυσὶν ἐς τὰς Σίφας ἀπαντῆσαι, τὸν δὲ ………… 

(Ἱπποκράτης, αιτ. εν.) ἐπὶ τὸ Δήλιον. 

3. Ὦ ………… (Σωκράτης, κλητ. εν.), ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι 

γίγνεσθαι. 

4. Ὦ φίλτατ’ ἀνδρῶν, πρῶθ’ ἃ πρῶτα βούλομαι δίδαξον, εἰ ζῶνθ’ ………… (Ἡρακλῆς, αιτ. εν.) 

προσδέξομαι. 

5. ………… (Περικλῆς, δοτ. εν.) δέ ποτε τῷ τοῦ πάνυ ………… (Περικλῆς, γεν. εν.) υἱῷ διαλεγόμενος, 

Ἐγώ τοι, ἔφη, ὦ ………… (Περικλῆς, κλητ. εν.), ἐλπίδα ἔχω σοῦ στρατηγήσαντος ἀμείνω τε καὶ 

ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν εἰς τὰ πολεμικὰ ἔσεσθαι καὶ τῶν πολεμίων κρατήσειν. 

6. Ἐπὶ δὲ τοῖς ………… (τεῖχος) ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. 

7. Ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν ………… (πλῆθος, δοτ. εν.) μεγίστη δὴ τῶν  πρὸ 

αὑτῆς γεγένηται. 

8. Ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, καὶ οὐ καθεῖτο ………… (τεῖχος, ον. πληθ.) ὥσπερ 

νῦν, φυλακὴ δέ τις βραχεῖα καθειστήκει. 

9. Μετὰ δὲ τοῦτο κύκλος εἰσηνέχθη περίμεστος ………… (ξίφος, γεν. πληθ.) ὀρθῶν. 

10. Ὁ γὰρ οὐρανὸν διαπλώσας, καὶ τὰ ἄπλετα ………… (μέγεθος, αιτ. πληθ.) τῶν ………… (πέλαγος, 

γεν. πληθ.) ἀναχέας, οὗτός ἐστιν ὁ καὶ τὸ λεπτότατον κέντρον τῆς μελίσσης κοιλάνας ὥσπερ 

αὐλὸν, ὥστε δι’ αὐτοῦ τὸν ἰὸν ἀποχεῖσθαι. 
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Ενότητα 3η 

1. Γ΄κλίση επιθέτων - Φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα φωνηεντόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης σε  -ύς, -

εῖα, -ύ, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Βουλόμενοι δὲ τὰς οὐσίας ἀνάγειν εἰς τὰς ἀρχὰς μήκη μὲν τίθεμεν ἐκ βραχέος  καὶ μακροῦ, ἔκ 

τινος μικροῦ καὶ μεγάλου, καὶ ἐπίπεδον ἐκ πλατέος καὶ στενοῦ, σῶμα δ’ ἐκ βαθέος καὶ ταπεινοῦ. 

2. Πρῶτον μὲν οὖν χρὴ τὰς κύνας εἶναι μεγάλας, εἶτα ἐχούσας τὰς κεφαλὰς ἐλαφράς, σιμάς, 

ἀρθρώδεις, ἰνώδη τὰ κάτωθεν τῶν μετώπων, ὄμματα μετέωρα, μέλανα, λαμπρά, μέτωπα 

πλατέα, τὰς διακρίσεις βαθείας, ὦτα μικρά, λεπτά, ψιλὰ ὄπισθεν, τραχήλους μακρούς, ὑγρούς, 

περιφερεῖς, στήθη πλατέα, μὴ  ἄσαρκα ἀπὸ τῶν ὤμων. 

3. Τῶν δὲ ῥιζῶν καὶ ἐν τοῖς χυμοῖς αἱ διαφοραὶ καὶ ἐν ταῖς ὀσμαῖς· αἱ μὲν γάρ εἰσι δριμεῖαι αἱ δὲ 

πικραὶ αἱ δὲ γλυκεῖαι, καὶ αἱ μὲν εὔοδμοι αἱ δὲ βαρεῖαι. 

4. Καὶ ἔοικεν ἀνάλογον ἔχειν τῷ περὶ τὴν ἁφὴν ὀξεῖ  καὶ ἀμβλεῖ · τὸ μὲν γὰρ ὀξύ  οἷον κεντεῖ, τὸ 

δ’ ἀμβλὺ  οἷον ὠθεῖ. 

5. Ἄδουσι δ’ ἔνια μὲν ὁμοίως τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν, οἷον καὶ ἀηδὼν ᾄδει καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ 

θήλεια · ἐνίων δὲ τὰ ἄρρενα μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ θήλειαι  οὐκ ᾄδουσιν. 

 

2. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Καὶ γὰρ ἦν ………… ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου 
πεδίῳ. 

α. βαθὺς 
β. βραδύ 
γ. γλυκεῖα 
δ. εὐρέος 
ε. ἡδείας 
στ. θρασεῖ 
ζ. θρασείᾳ 
η. ὀξεῖαν 
θ. ὀξὺν 
ι. ταχὺ 

2. Διὰ τί ἡ γλῶττα  …………  μὲν οὐ γίνεται, πικρὰ δὲ 
καὶ ἁλμυρὰ καὶ ὀξεῖα; 

3. Οὔτε γὰρ ἅρμα δήπου ………… γένοιτ’ ἂν 
βραδέων ἵππων ἐνόντων. 

4. Ὀλίγος δὲ ὁ ἀὴρ ὢν ταχὺ φέρεται δι’ ………… τοῦ 
ἄνω φάρυγγος. 

5. Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς συλλαβαῖς ἁμαρτία, ἐὰν μὴ 
………… φωνῆς ᾖ σημεῖα. 

6. Ὥστ’ εἰ ἀποκριναίμεθα τῷ ………… ἐκείνῳ 
ἀνθρώπῳ ὅτι Ὦ γενναῖε, τὸ καλόν ἐστι τὸ δι’ 
ἀκοῆς τε καὶ δι’ ὄψεως ἡδύ, οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν 
τοῦ θράσους ἐπίσχοιμεν; 

7. Τὴν Ὑσμίνην ὅλῃ ………… χειρὶ τούτων τῶν ἐμῶν 
ἀθλίων ἀφαρπάζει χειρῶν. 

8. Καὶ γὰρ τὸν ἥλιον ὅταν μᾶλλον ἐγκάῃ, ………… 
εἰώθασι λέγειν. 

9. Τὸ χωρίον τοῦ περὶ τὸ Κυνὸς σῆμα ………… καὶ 
γωνιώδη τὴν περιβολὴν ἔχει. 

10. Ὦ ………… ἄνθρωπε πρεσβῦτα. 

 

 



Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 39 

 

3. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ ………… τῇ καρδίᾳ. 

α. βαθείαις 
β. βαθέων 
γ. γλυκέσι 
δ. εὐθέα 
ε. εὐθεῖαι 
στ. εὐθεῖς 
ζ. εὐρεῖς 
η. ἡδείας 
θ. ὀξεῖαι 
ι. ταχειῶν 

2. Διὰ τὴν στενότητα τοῦ τόπου συγκλώμεναι αἱ 
………… καμπύλαι γίνονται. 

3. Καλεῖται δὲ τὰ μὲν ………… γραμμικὰ, τὰ δὲ 
περιφερῆ γραμμικὰ, τὰ δὲ μικτὰ ἐκ τούτων. 

4. Ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν ………… 
τῶν ὑδάτων. 

5. Δεῖ γάρ, ἔχοντος ἐκείνου ναυτικόν, καὶ ………… 
τριήρων ἡμῖν, ὅπως ἀσφαλῶς ἡ δύναμις πλέῃ. 

6. Ἰατροὶ τὰ πικρὰ τῶν φαρμάκων τοῖς ………… 
χυμοῖς καταμιγνύντες τὴν τέρψιν ἐπὶ τὸ 
συμφέρον πάροδον εὗρον. 

7. Ἐν σκιαῖς ἀεὶ καὶ ………… αὔλαξί τισι καθεύδουσι. 

8. Διὰ τί ἄνθρωπος πτάρνυται τῶν ζῴων μάλιστα; 
πότερον ὅτι τοὺς πόρους ………… ἔχει δι’ ὧν τὸ 
πνεῦμα καὶ ὀσμὴ εἰσέρχεται; 

9. Ἀνάγκη καὶ τὰς παιδιὰς ………… εἶναι τὰς 
μαχητικὰς καὶ τὰς ἐριστικάς. 

10. Ὦ  ………… ὡς βέλη τρίχες κεφαλῆς. 

 

4. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Μίγνυται δὲ καὶ ὁ ………… ἵππος καὶ ὁ ἄρρην τῷ 
ὄνῳ. 

α. θήλει 
β. θηλείᾳ 
γ. θήλεια 
δ. θήλειαν 
ε. θηλείας 
στ. θήλεος 
ζ. θῆλυ 
η. θῆλυ 
θ. θῆλυν 
ι. θῆλυς 

2. Δυνατὴ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἡ ………… τῇ τοῦ 
ἄρρενος γένους κοινωνῆσαι εἰς ἅπαντα τὰ ἔργα. 

3. Ὥστε οὐκ ἂν ἔχοις διελεῖν πότερα τὸ ἔθνος τὸ 
………… ἢ τὸ ἄρρεν τούτων πλεονεκτεῖ. 

4. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τοῦ ………… καὶ τοῦ ἄρρενος. 

5. Ἔνθα δὴ καὶ δῆλον γεγένηται ὅτι τὸ ἄρρεν φῦλον 
καὶ εἰς τὸ σωφρονεῖν ἰσχυρότερόν ἐστι τῶν τῆς 
………… φύσεως. 

6. Συνέρχεται δὲ καὶ μίγνυται πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς 
γενέσεως τῷ …………  τὸ ἄρρεν. 

7. Ἐννοητέον ὅτι τῇ ………… καὶ τῇ τῶν ἀρρένων 
φύσει εἰς κοινωνίαν ἰούσῃ τῆς γεννήσεως ἡ περὶ 
ταῦτα ἡδονὴ κατὰ φύσιν ἀποδεδόσθαι δοκεῖ. 

8. Ἐτιμῶντο δὲ τὸν ἄρρενα καὶ τὸν ………… δραχμῶν 
χιλίων. 

9. Ζῆν δέ φασι τὸν ἐλέφαντα οἱ μὲν ἔτη διακόσια, οἱ 
δ’ ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ τὴν ………… ἴσα σχεδὸν τῷ 
ἄρρενι. 

10. Ὦ ………… ἰχθύ. 
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5. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Εἰσὶ δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖστοι ἄρρενες καὶ …………. 

α. θήλεα 
β. θήλειαι 
γ. θήλειαι 
δ. θηλείαις 
ε. θηλείας 
στ. θήλεις 
ζ. θήλεις 
η. θηλειῶν 
θ. θήλεσιν 
ι. θηλέων 

2. Βαρύτερον γὰρ αἱ ………… φθέγγονται τῶν ταύρων. 

3. Τῶν δὲ συνδυαζομένων ἐν τοῖς πλείστοις τὰ ………… μείζω 
τῶν ἀρρένων ἐστίν. 

4. Μάλιστα δὲ καὶ τῶν ………… ζῴων γυνὴ πολύαιμον, καὶ τὰ 
καλούμενα καταμήνια γίνεται πλεῖστα τῶν ζῴων ταῖς 
γυναιξίν. 

5. Λοιπὸς δὲ ἄρχων περὶ τὰ προειρημένα ἡμῖν ὁ τῆς παιδείας 
ἐπιμελητὴς πάσης ………… τε καὶ ἀρρένων. 

6. Τὸ δ’ αὐτὸ τοῦτο δεῖ νομίζειν αἴτιον εἶναι καὶ τοῦ τοὺς 
ὄγκους ἐλάττους εἶναι τῶν σωμάτων τοῖς ………… ἢ τοῖς 
ἄρρεσιν ἐν τοῖς ζῳοτοκοῦσιν. 

7. Ἔπειτα δὲ δρόμου καὶ ἰσχύος, ὥσπερ καὶ τοῖς ἀνδράσιν, 
οὕτω καὶ ταῖς ………… ἀγῶνας πρὸς ἀλλήλας ἐποίησε. 

8. Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι πάντας εἶναι τοὺς ἰχθῦς ………… ἔξω 
τῶν σελαχῶν, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. 

9. Γάμου χρόνου συμμετρίαν τε καὶ ἀμετρίαν ὁ δικαστὴς 
σκοπῶν κρινέτω, γυμνοὺς μὲν τοὺς ἄρρενας, γυμνὰς δὲ 
ὀμφαλοῦ μέχρι θεώμενος τὰς …………. 

10. Ὦ ………… μέλιτται. 

 

6. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. ………… ὁ βίος βιῶναι κρείττων ἀλύπως ἐστὶν ἢ διπλάσιος 
λυπουμένῳ. 

α. ἡμίσει 
β. ἡμισείᾳ 
γ. ἡμίσεια 
δ. ἡμίσειαν 
ε. ἡμισείας 
στ. ἡμίσεος 
ζ. ἥμισυ 
η. ἥμισυ 
θ. ἥμισυν 
ι. ἥμισυς 

2. Σχεδὸν γὰρ ὀλίγου πᾶσα ………… πόλις ἀντὶ διπλασίας οὕτως 
ἔστιν τε καὶ γίγνεται ἐκ τῶν αὐτῶν τελῶν καὶ πόνων. 

3. Τὸ δὲ Δημοσθένους στράτευμα, τὸ ………… μάλιστα καὶ πλέον, 
ἀπεσπάσθη τε καὶ ἀτακτότερον ἐχώρει. 

4. Ἐπειδὰν δὲ καθάρῃς, ἔφη, τὸν σῖτον μέχρι τοῦ ………… τῆς ἅλω, 
πότερον εὐθὺς οὕτω κεχυμένου τοῦ σίτου λικμήσεις τὰ ἄχυρα 
τὰ λοιπὰ ἢ συνώσας τὸν καθαρὸν πρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς 
στενότατον; 

5. Ὁ δὲ δικαστὴς ἐπανισοῖ, καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα 
τετμημένης, ᾧ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς ………… ὑπερέχει, 
τοῦτ’ἀφεῖλε καὶ τῷ ἐλάττονι τμήματι προσέθηκεν. 

6. Σακῶν δὲ ἰδιώτης ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ ἵππῳ τοὺς ἄλλους 
ἵππους ἐγγὺς τῷ ………… τοῦ δρόμου. 

7. Τῇ τε ………… στρατιᾷ τῆς ἑαυτῶν ἦλθον ἐπὶ Ὕβλαν τὴν Γελεᾶτιν 
πολεμίαν οὖσαν, καὶ οὐχ εἷλον. 

8. Καὶ τὸ ἀπορούμενον δ’ ἐνίοτε δῆλον ἐκ τούτων, διὰ τί ποτ’ 
οὐθὲν βελτίους οἱ σπουδαῖοι τῶν φαύλων τὸν ………… τοῦ βίου. 

9. Ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ………… τῆς 
φυλακῆς. 

10. Ὦ ………… θησαυρέ. 
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7. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

και το νόημα των παρακάτω προτάσεων: 

1. Κἂν μὴ πάντες ἀκούσωσιν, οἱ ………… ἀκούσονται. 

α. ἡμίσεα 
ἡμίσεα 
β. ἡμίσειαι 
ἡμίσειαι 
γ. ἡμισείαις 
δ. ἡμισείας 
ε. ἡμίσεις 
ἡμίσεις 
στ. ἡμίσεσιν 
ζ. ἡμισέων 

2. Οὐ καὶ ἐν τούτῳ σαφὲς ὅτι αἱ ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ………… 
χάριτες πλέον ἢ ὅλον τὸ παρὰ τοῦ ἰδιώτου δώρημα δύνανται; 

3. Ἔστασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι σύμμαχοι ἐξ 
ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, καὶ τὰ ἅρματα ὡσαύτως τὰ ………… 
ἑκατέρωθεν. 

4. Οὔκουν ποτὲ ἂν τῶν ἐκ διπλασίων μὲν κτημάτων, ………… δὲ 
ἀναλωμάτων ὁ τὰ ἐναντία τούτων πράττων γένοιτ’ ἂν 
πλουσιώτερος. 

5. Ἐὰν δέ τις ἀπειθῇ τούτῳ τῷ νόμῳ, φανεῖ μὲν ὁ βουλόμενος ἐπὶ 
τοῖς …………, ὁ δὲ ὀφλὼν ἄλλο τοσοῦτον μέρος ἀποτείσει τῆς 
αὑτοῦ κτήσεως, τὰ δ’ ………… τῶν θεῶν. 

6. Καὶ αὐτοὺς οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ, ὡς ᾔσθοντο, ἐκέλευον ταῖς μὲν 
………… τῶν νεῶν Κνίδον φυλάσσειν, ταῖς δὲ περὶ Τριόπιον 
οὔσαις τὰς ἀπ’ Αἰγύπτου ὁλκάδας προσβαλλούσας 
ξυλλαμβάνειν. 

7. Καταλιπόντες τοὺς ………… αὐτῶν ἐν Κεγχρειᾷ, ἢν ἄρα οἱ 
Ἀθηναῖοι ἐπὶ τὸν Κρομμυῶνα ἴωσιν, ἐβοήθουν κατὰ τάχος. 

8. Τῶν γοῦν οἰκετῶν τοὺς ἀγνώμονας οἱ μὲν τὰς ………… τῆς τιμῆς, 
οἱ δὲ τούτους ἀπέδοντο μὴ λαβόντες μηδέν. 

9. Ὦ ………… ἐλπίδες. 

 

8. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Ὁ Γάγγης ὁ παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς ῥέων ὑπαρχόμενος μὲν ἐκ τῶν πηγῶν βαθύς ἐστιν ἐς ὀργυιὰς 

εἴκοσι. (…………) 

2. Νῦν δ’ ὄλωλε δὴ γλυκεῖα φροντίς. (…………) 

3. Ἰδού. τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βραδύ, τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ. (…………) - (…………) 

4. Ἐξ εὐρέος εἰς στενὸν βιάζεται ὁ ἄνεμος ἐν πύλαις ἢ ὁδοῖς. (…………) 

5. Ἔοικε δὲ ὁ θάνατος ὕπνῳ καὶ μάλα γε ἡδεῖ καὶ ἀνωδύνῳ. (…………) 

6. Προαναφωνεῖ, ἡδείᾳ φωνῇ καὶ γλυκείᾳ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Δεσπότου τοῖς πᾶσι 

παρατιθέμενος. (…………) - (…………) 

7. Ἤδη ποτ’ εἶδον ἄνδρ’ ἐγὼ γλώσσῃ θρασὺν ναύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν. (…………) 

8. Σέ τοι, σὲ κρίνω, ναὶ σὲ τὴν ἐν τῷ πάρος χρόνῳ θρασεῖαν· ὡς μάλιστά σοι μέλειν οἶμαι, 

μάλιστα δ’ ἂν κατειδυῖαν φράσαι. (…………) 
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9. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον οὖσαι τρισὶν εὐθείαις ἀνάλογον οὔσαις τὰς ἄκρας ἐν δεδομένῳ 

λόγῳ ἔχωσιν, καὶ τὰς μέσας ἐν δεδομένῳ λόγῳ ἕξουσιν. (…………) - (…………) 

2. Ἐπίσχες· οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει, βραδεῖς δὲ μῦθοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν. (…………) - 

(…………) 

3. Τί δέ; περὶ τοὺς τῶν ὀξέων καὶ βαρέων φθόγγους ἆρ’ οὐχ οὕτως; (…………) - (…………) 

4. Ἐὰν τριγώνου ὀρθογωνίου περὶ μίαν τῶν ὀξειῶν γωνιῶν αἱ πλευραὶ πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔχωσι 

δεδομένον, δέδοται τὸ τρίγωνον τῷ εἴδει. (…………) 

5. Ἡ δὲ ἀνάγκη καὶ τοὺς θρασεῖς ἐπιεικεῖς ἀπεργάζεται. (…………) 

6. Σιτίοις χρῶ, μὴ τοῖς ἡδέσιν, ἀλλὰ τοῖς ὠφελίμοις. (…………) 

7. Ἔστι μὲν ἡ τροφή, σιτηρέσιον μόνον, τῇ δυνάμει ταύτῃ τάλαντ’ ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρός, 

δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαις τετταράκοντα τάλαντα, εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναῖ τοῦ μηνὸς ἑκάστου. 

(…………) 

 

10. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Γίγνεται ἡμίονος ἄρρην καὶ θῆλυς ἀδιαφόρων ὄντων τῷ εἴδει ἀλλήλοις. (…………) 

2. Τῶν δὴ ζῴων τὰ μὲν ἐκ συνδυασμοῦ γίγνεται θήλεος καὶ ἄρρενος, ἐν ὅσοις γένεσι τῶν ζῴων 

ἐστὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. (…………) - (…………) 

3. Ὡς οὔτε μ’ ἄρσην οὔτε θήλεια σπορὰ πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ. (…………) 

4. Διαφέρει δ’ ὁ κάραβος ὁ ἄρρην τῆς θηλείας. (…………) 

5. Τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄρρενί φησιν εἶναι τὰ δ’ ἐν τῷ θήλει, διὸ καὶ τῆς ἀλλήλων ὁμιλίας ἐπιθυμεῖν. 

(…………) 

6. Ὑπό τε γὰρ τῇ θηλείᾳ τὸ κύημα καὶ σκληρόδερμόν ἐστι, καὶ λαμβάνει αὔξησιν καὶ ταῦτα καὶ τὰ 

τῶν μαλακίων ἔξω, καθάπερ καὶ τὰ τῶν ἰχθύων. (…………) 

7. Τὸν δὲ προέχοντα εἴκοσιν ἡλικίας ἔτεσιν, ἄρρενα ἢ θῆλυν, νομίζων ὡς πατέρα ἢ μητέρα 

διευλαβείσθω. (…………) 

8. Φασὶ δ’ ὥσπερ καὶ τἆλλα, τὸν μὲν ἄρρενα τὴν δὲ θήλειαν εἶναι. (…………) 

9. Ὦ θῆλυ ἵππε. (…………) 
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11. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Ὅτι δὲ μακροβιώτεροι τῶν ἰχθύων οἱ θήλεις τῶν ἀρρένων, δῆλον ἐκ τοῦ παλαιότερα 

ἁλίσκεσθαι τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων. (…………) - (…………) 

2. Ἔχουσι μὲν οὖν καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι τὸ τοιοῦτον σημεῖον, ἀλλ’ ἁλίσκονται οἱ ἄρρενες 

μᾶλλον. (…………) 

3. Γίγνεται δὲ ἀνάπηρα μᾶλλον ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 

οὐθὲν μᾶλλον. (…………) 

4. Γενομένων δὲ παίδων ἀρρένων καὶ θηλειῶν, τροφὴν μέν που καὶ παιδείαν τὸ μετὰ ταῦτα 

λέγειν ὀρθότατ’ ἂν γίγνοιθ’ ἡμῖν. (…………) 

5. Τοῖς δὲ θήλεσι τὰ περὶ τὰς ὑστέρας ἀπορήσειεν ἄν τις  ὃν τρόπον ἔχει. (…………) 

6. Μὴ προσπαίζετε μηδαμῇ μηδαμῶς οἰκέταις, μήτ’ οὖν θηλείαις μήτε ἄρρεσιν. (…………) 

7. Φασὶ γάρ τινες τοὺς μὲν ἄρρενας εἶναι τὰς δὲ θηλείας, οἱ δὲ τὰς μὲν μελίττας ἄρρενας τοὺς δὲ 

κηφῆνας θήλεις. (…………) - (…………) 

8. Ὦ θήλειαι παῖδες. (…………) 

 

12. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Καὶ εἰ ἡ αὐτὴ δύναμις τὸ αὐτὸ ἐν τῳδὶ τῷ χρόνῳ τοσήνδε κινεῖ καὶ τὴν ἡμίσειαν ἐν τῷ ἡμίσει, 

καὶ ἡ ἡμίσεια ἰσχὺς τὸ ἥμισυ κινήσει ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ἴσον. (…………) - (…………) - (…………) - 

(…………) 

2. Ἀλλ’ ὅμως οὕτως πέφυκε καὶ ἡ τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, ὥστε οὐκ 

ὢν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστι περιττός. (…………) 

3. Περδίκκας δὲ μετὰ τοῦτο τρίτον μέρος ἀνθ’ ἡμίσεος τῆς τροφῆς ἐδίδου, νομίζων ἀδικεῖσθαι. 

(…………) 

4. Εἰ γὰρ τιμῶν μόνον ἐστὶν ἀγαθὸς, κολάζων δὲ οὐκ ἔστιν ἀγαθὸς, ἐξ ἡμισείας ἀγαθὸς ἂν εἴη· 

ἀλλ’ οὐκ ἔστι τοῦτο. (…………) 

5. Εἰ γὰρ τὴν ὅλην ἐν τῷ παντί, τὴν ἡμίσειαν ἐν τῷ ἡμίσει, καὶ πάλιν τὴν ἐλάττω ἐν τῷ ἐλάττονι. 

(…………) - (…………) 

6. Οὐ γὰρ ἐφ’ ἡμισείᾳ τὸν υἱὸν λαμβάνει παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὥστε ὁλόκληρον αὐτῷ ἀποδοῦναι 

πάλιν, καὶ τὴν παιδοτροφίαν καρπώσασθαι. (…………) 
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13. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας το φωνηεντόληκτο επίθετο γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῑα, -ύ της 

πρότασης στον αντίθετο αριθμό: 

1. Πορευόμενοι κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν 

Κάρκασον ποταμόν, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. (…………) 

2. Εἰ δ’ ἡ πόλις δοίη ἑκάστῃ αὐτῶν ἴσα ἀνδράποδα, αἱ δὲ κοινωσάμεναι τὴν τύχην καινοτομοῖεν, 

οὕτως ἄν, εἰ μία εὕροι, πάσαις ἂν λυσιτελὲς ἀποδείξειεν, εἰ δὲ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέτταρες ἢ αἱ 

ἡμίσειαι εὕροιεν, δῆλον ὅτι ἔτι λυσιτελέστερα ἂν τὰ ἔργα ταῦτα γίγνοιτο. (…………) 

3. Τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ἀνδράσι σῖτον ἐκπέμπουσι τακτὸν καὶ μεμαγμένον, δύο χοίνικας ἑκάστῳ 

Ἀττικὰς ἀλφίτων καὶ δύο κοτύλας οἴνου καὶ κρέας, θεράποντι δὲ τούτων ἡμίσεα. (…………) 

4. Ἤδη δὲ τῶν ἡμισέων γεγραμμένων, ἐπιγενομένου μοι νοσήματος ῥηθῆναι μὲν οὐκ 

εὐπρεποῦς, δυναμένου δ’ ἀναιρεῖν οὐ μόνον τοὺς πρεσβυτέρους ἐν τρισὶν ἢ τέτταρσιν ἡμέραις, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκμαζόντων πολλοὺς, τούτῳ διατελῶ τρί’ ἔτη μαχόμενος. (…………) 

5. Ἡμισειῶν τῶν ἡμερῶν ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι. (…………) 

6. Θώρακας μὲν ἀμφοτέρους ἔχοντας καὶ γέρρα ἐν ταῖς ἀριστεραῖς, εἰς δὲ τὰς δεξιὰς νάρθηκας 

παχεῖς τοῖς ἡμίσεσιν ἔδωκε. (…………) 

7. Ταῖς ἡμισείαις ἵπποις προήλαυνε. (…………) 

8. Τοὺς δ’ ἡμίσεις ἐς τἆλλα τὰ ὑπήκοα χωρία ἄλλους ἄλλῃ διέπεμπον. (…………) 

9. Τῶν γοῦν οἰκετῶν τοὺς ἀγνώμονας οἱ μὲν τὰς ἡμισείας τῆς τιμῆς, οἱ δὲ τούτους ἀπέδοντο μὴ 

λαβόντες μηδέν. (…………) 

10. Ὦ ἡμίσειαι χάριτες. (…………) 

 

14. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, 

της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Βαθεία δὲ καὶ μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν καθήκουσα ἡ χαίτη ἐστὶ καὶ πυκνή. (…………) 

2. Ἤδη δὲ νυκτὸς οὔσης βαθέος ἧκον εἰς τὸ τοῦ Σύλλα στρατόπεδον παρὰ τοῦ Κράσσου δεῖπνον 

αὐτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις μετιόντες. (…………) 

3. Καὶ οὐδ’ οὕτως ἀμερίμνως διάγουσιν, οὔτε μὴν ὕπνῳ βαθύν καθέλκονται, πεῖραν ἐσχηκότες 

τῶν ἀπελθόντων, καὶ ἔννοιαν λαμβάνοντες τῶν μελλόντων. (…………) 

4. Ὁ Πόλεμος αὐτὴν ἐνέβαλ’ εἰς ἄντρον βαθύν. (…………) 

5. Ἐπιμελῶς ἀνηρώτα ὅπη φάραγγές εἰσι διερρωγυῖαι τοῖς τόποις ἢ λόχμαι τινὲς βαθεῖες πρὸς 

αὐτὰς συνεχίζονται. (…………) 

6. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν βαθειῶν τῶν ὑδάτων. (…………) 

7. Διὰ τί τὸ κῦμα οὐκ ἐπιγελᾷ ἐν τοῖς βαθεῖσι πελάγεσιν ἀλλ’ ἐν τοῖς μικροῖς καὶ βραχείαις; 

(…………) - (…………) 

8. Οἱ τοίνυν νομεῖς ἐπαρκεῖν ταῖς ἑαυτῶν ἀγέλαις βουλόμενοι τάφρους κρυπτὰς ἐργάζονται 

βαθεῖς. (…………) 

9. Νέμονται δὲ μᾶλλον τῆς νυκτός, τὴν δ’ ἡμέραν εἰς τὰ βαθιᾶ ὑποχωροῦσιν. (…………) 

10. Ἦν δὲ μακρός, ξηρὸς τῷ σώματι, μελάγχροος, λεπτοχαράκτηρος, κονδόθριξ, πολιός, βαθέας 

ἔχων ὀφθαλμούς. (…………) 
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15. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, 

της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδεῖς μοι φαίνεται καὶ γλυκός; (…………) - (…………) 

2. Ἔστι γὰρ καὶ ὁ οἶνος μικτὸς ἐξ ὀξέου καὶ γλυκοῦ χυμοῦ. (…………) - (…………) 

3. Αἴσθησις γὰρ ταχεία ἐπεγένετο. (…………) 

4. Οὕτω γὰρ καὶ ταχέας ἡμῖν οἴσει τοὺς καρπούς. (…………) 

5. Ἴτ’, ὦ ταχεῖες ποίνιμοί τ’ Ἐρινύες, γεύεσθε, μὴ φείδεσθε πανδήμου στρατοῦ. (…………) 

6. Οὐδὲν γὰρ ἡμᾶς ὠφελῆσαι δυνήσεται κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, τὸ μητρόπολιν οἰκεῖν, καὶ 

στοὰς εὐρεῖες ἔχουσαν καὶ τὰ ἄλλα ἀξιώματα τὰ τοιαῦτα. (…………) 

7. Λόγῳ δόξης μὲν λογισμοῦ τε καὶ νοῦ μέτεστιν τὸ μηδέν, αἰσθήσεως δὲ ἡδεῖας καὶ ἀλγεινῆς 

μετὰ ἐπιθυμιῶν. (…………) 

8. Ἀλλ’ ἡδὺν γάρ τοι κτῆμα τῆς νίκης λαβεῖν, τόλμα. (…………) 

 

16. Εντοπίστε σε κάθε πρόταση τον εσφαλμένο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, 

της γ΄ κλίσης και συμπληρώστε το κενό γράφοντας τη σωστή μορφή του: 

1. Tὰ γὰρ ἄρρενα τῶν ἀρρένων καὶ τὰ θήλεια τῶν θηλείων ὁμοίως διαφέρουσιν. (…………) - 

(…………)  

2. Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων τοὺς ἡμίσειας ἐπορεύετο ᾗπερ οἱ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες. 

(…………) 

3. Περδίκκας δὲ ἔφη Βρασίδαν ἀδικήσειν εἰ αὐτοῦ τρέφοντος τὸ ἥμισεο τοῦ στρατοῦ ξυνέσται 

Ἀρραβαίῳ. (…………) 

4. Ἡ γὰρ Κτησιφῶν φρούριόν ἐστι καρτερὸν καὶ δυσάλωτον, τείχει τε ὀπτῆς πλίνθου, καὶ τάφρῳ 

βαθειᾷ. (…………) 

5. Τὸν δὲ γραμματικὸν λεπτὸν ἀπὸ τῶν σφυρῶν τυγχάνοντα βαθὺ ἐνέδυσεν χιτῶνα καὶ βαθὺν 

ὑπόδημα ὑπέδησεν. (…………) - (…………) 

6. Ὦ γλυκιά προσβολή, ὦ μαλθακὸς χρὼς πνεῦμά θ’ ἥδιστον τέκνων. (…………) 

7. Ὁ μὲν οὖν μεθύων οἶνος γλυκούς ἐν αὑτῷ χυμοὺς ἔχει. (…………) 

8. Καὶ τἆλλα ὡς ἐπὶ ταχῇ πολέμῳ καὶ ὅσον οὐ παρόντι καθίσταντο. (…………) 

9. Τοῖς κάμνουσίν τε καὶ ἀσθενῶς ἴσχουσιν τὰ σώματα ἐν ἡδείοις τισὶν σιτίοις καὶ πώμασι τὴν 

χρηστὴν πειρῶνται τροφὴν προσφέρειν. (…………) 
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17. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, της 

γ΄ κλίσης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Καὶ ἡ Ἀρετὴ εἶπεν· Ὦ τλῆμον, τί ………… (ἡδύς, ουδ.) οἶσθα μηδὲν τούτων ἕνεκα πράττειν 

ἐθέλουσα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ………… (ἡδύς, ουδ.) ἐπιθυμίαν ἀναμένεις, ἀλλὰ πρὶν ἐπιθυμῆσαι 

πάντων ἐμπίμπλασαι. 

2. Κρήνη δὲ ………… (ἡδύς, ουδ.) ὕδατος καὶ ἄφθονος ῥέουσα ἐπ’ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ ὑπὸ τῇ 

ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου. 

3. Αἱ δ’ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ’ ………… (εὐρύς). 

4. Ποία μὲν γὰρ ξυνουσία ………… (ἡδύς) ἄνευ πίστεως τῆς πρὸς ἀλλήλους; 

5. Ἐρῶ λόγον, ………… (θρασύς) μὲν, ἀλλ’ ὅμως ἐρῶ.  

6. Διὰ τί ἡ γλῶττα σημαντικὸν πολλῶν; καὶ γὰρ τῶν πυρετῶν ἐν τοῖς ………… (ὀξύς) νοσήμασι, καὶ 

ἐὰν χάλαζαι ἐνῶσιν. 

7. ………… (βραδύς) τῇ τῆς διανοίας κινήσει χρώμενος ἐπιτελεῖ τὴν ἑρμηνείαν. 

8. ………… (βραδύς) τε γὰρ αἱ πορεῖαι καὶ σῖτον οὐχ οἷόν τε ἔχειν πολλοῦ χρόνου πεζῇ ἰόντα. 

9. Φύουσι δὲ διετεῖς πρῶτον τὰ κέρατα ………… (εὐθύς), καθάπερ παττάλους. 

 

18. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, της 

γ΄ κλίσης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Οὐδ’ ἔχουσιν ………… (εὐθύς) διόδους τοῦ ὕδατος ἐς τὸ πέλαγος. 

2. Ἡ δὲ ………… (θῆλυς) ἱππέλαφος οὐκ ἔχει κέρατα. 

3. Ὁρᾷς ἃ πάσχεις; τήν τε ………… (θῆλυς) καλεῖς ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα. 

4. Τοῖς δ’ ………… (ἥμισυς) τῶν Κορινθίων οὐ κατάδηλος ἡ μάχη ἦν ὑπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Ὀνείου. 

5. Καὶ τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικίας μὲν τῷ ………… (ἥμισυς) τοῦ στρατοῦ προϊὼν ἅμα ἐς τὰ 

μεθόρια τῶν Σκιωναίων τὴν γῆν ἐδῄου. 

6. Τὸν ………… (βραδύς) ὄνον τοῖς ῥοπάλοις ἐπείγοντες ποιοῦμεν ὀξύτερον. 

7. Τριβόμενα ἧττον εὐώδη τὰ ἄνθη· τὸ γὰρ γεῶδες καὶ ἡ τρῖψις κινεῖ, καὶ ἡ ………… θερμότης οὐ 

φθείρει. 

8. Οὐδὲν ὄρος ………… (ὀξύς) κορυφαῖς ἀνατεταμένον διίστησιν. 

9. Διάφοροι γὰρ πλεῖστον ὄντες τὸν τρόπον, οἱ μὲν ………… (ὀξύς), οἱ δὲ ………… (βραδύς), καὶ οἱ 

μὲν ἐπιχειρηταί, οἱ δὲ ἄτολμοι, ἄλλως τε καὶ ἐν ἀρχῇ ναυτικῇ πλεῖστα ὠφέλουν. 
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19. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, της 

γ΄ κλίσης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Τῆς γὰρ παρελθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι ………… (βαθύς) ὄρθρου, Ἱπποκράτης, ὁ 

Ἀπολλοδώρου ὑὸς Φάσωνος δὲ ἀδελφός, τὴν θύραν τῇ βακτηρίᾳ πάνυ σφόδρα ἔκρουε. 

2. Σαρκώδης δὲ ἡ ῥίζα καὶ τῇ γεύσει ………… (γλυκύς) καὶ ………… (ἡδύς), δι’ ὃ καὶ ὠμὴν ἐσθίουσί 

τινες. 

3. Ἀλλὰ καταφυσῶσι τὸ σμῆνος οἴνῳ ………… (γλυκύς) οἱ μελιττουργοί, ὅταν τοῦτ’ αἴσθωνται. 

4. Κἀνταῦθα ἦν ὁρᾶν εἰς ἔργον προβαίνειν ταῦτα τῇ τοῦ μάκαρος ………… (ταχύς) βοηθείᾳ. 

5. Μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ………… (ταχύς) τὴν 

ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνῶσιν. 

6. Αἱ δὲ κυήσεις καὶ αἱ τῶν ὑπηνεμίων ᾠῶν συλλήψεις ………… (ταχύς) γίνονται ταῖς πλείσταις 

τῶν ὀρνίθων. 

7. Γιγνώσκω δὲ ὅτι ἀγαθὰ καὶ καλὰ καὶ τοῖς θεαταῖς ………… ἔσται. 

8. Ἡμεῖς δὲ ἡδέως τέ σου τὴν δέησιν ἀπεδεξάμεθα καὶ ἐλπίσιν ………… συνεσχέθημεν. 

9. Τοῖς ………… (ὀξύς) βέλεσι κατὰ τῶν πολεμίων χρώμενος, ἐκείνους μὲν εὐθυβόλως βαλεῖς, καὶ 

τὰς καρδίας αὐτῶν κατατρώσεις. 

10. Τίς οὖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς λόγος πρὸς τοὺς ………… (εὐθύς) τῇ καρδίᾳ, καὶ τοὺς πτωχοὺς τῷ 

πνεύματι; 

 

20. Συμπληρώστε το κενό με τον κατάλληλο τύπο του φωνηεντόληκτου επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, της 

γ΄ κλίσης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. Τὸ ἄρρεν διοίσει τοῦ ………… (θῆλυς). 

2. Ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν ………… (ἥμισυς, δοτ. πληθ.) ἐπιοίην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. 

3. Οὐδὲ τοὐναντίον εὔλογον, τὰς μὲν μελίττας ἄρρενας τοὺς δὲ κηφῆνας ………… (θῆλυς). 

4. Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ ………… (εὐθύς). 

5. Ἡ γραφὴ ………… (βραδύς) τὰς διαβάσεις τῇ γνώμῃ παρασκευάζει. 

6. …………  (ὀξύς) γὰρ αἱ βουλήσεις καὶ οὐ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων δίψαι καὶ πεῖναι. 

7. Ἡ παῖς ὁρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς ὄρνιθος ………… (ὀξύς) φθόγγον. 

8. Τῶν δὲ ἀδίκων καὶ ………… (θρασύς), οἱ μὲν ἀποθανόντες, ἄμεινον παρὰ τοὺς μέχρι νῦν ζῶντας 

ἔπραξαν. 

9. Χαίρουσι δὲ ἀκύμονι θαλάττῃ, καὶ ζεφύρου καταπνεούσαις αὔραις ………… (ἡδύς) τε καὶ 

μαλακαῖς. 

10. Ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἆρ’ ………… (ἡδύς) δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς 

ἀρεσκόντων; 
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21. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

δίπλα από τα ουσιαστικά με τα οποία ταιριάζουν νοηματικά και γραμματικά (σε γένος, αριθμό 

και πτώση):: 

1. γένος ………… 

α. βαθέα 
β. βαθείας 
γ. βαθείας 
δ. βραδείαις 
ε. ἡδεῖ 
στ. θῆλυ 
ζ. θρασεῖς 
η. ὀξέων 
θ. ταχεῖαν 
ι. ταχύ 

2. τάφρου ………… 

3. οἴνῳ ………… 

4. κρίσιν ………… 

5. πέδιλον ………… 

6. πελάγη ………… 

7. λόγοι ………… 

8. ξιφῶν ………… 

9. ὁδοῖς ………… 

10. διώρυχας ………… 

 

22. Με τα φωνηεντόληκτα επίθετα γ΄ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά 

δίπλα από τα ουσιαστικά με τα οποία ταιριάζουν νοηματικά και γραμματικά (σε γένος, αριθμό 

και πτώση):: 

1. τιμή ………… 

α. γλυκεῖαι 
β. γλυκειῶν 
γ. εὐθέσιν 
δ. εὐρεῖς 
ε. ἡδείᾳ 
στ. ἡδέος 
ζ. ἡμίσεια 
η. θρασὺν 
θ. ὀξεῖς 
ι. ταχεῖα 

2. ἀνδρός ………… 

3. ὄψει ………… 

4. ἡγεμόνα ………… 

5. ὦ ναῦ ………… 

6. γλῶτται ………… 

7. ἡδονῶν ………… 

8. πελέκεις ………… 

9. σχήμασιν ………… 

10. οὐρανοὺς ………… 
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23. Συμπληρώστε το κενό δίπλα από τα ουσιαστικά με τον κατάλληλο τύπο του φωνηεντόληκτου 

επιθέτου σε -ύς, -εῖα, -ύ, της γ΄ κλίσης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

1. νὺξ (…………), κύλικος (…………), πελάγει (…………), ῥίζαι (…………) (βαθύς, βαθεῖα, βαθύ). 

2. δέλεαρ (…………), κρήνης (…………), φῶτα (…………), ἐλπίδων (…………) (ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ). 

3. ἀγγέλῳ (…………), ἵππον (…………), φυγαῖς (…………), πηδήματα (…………) (ταχύς, ταχεῖα, ταχύ). 

4. πατρίδα (…………), ὕπνε (…………), οἶνον (…………), βίοι (…………) (γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ). 

5. ὀδύνῃ (…………), δόρατος (…………), λόγῳ (…………), ὄψεις (αιτιατική) (…………) (ὀξύς, ὀξεῖα, ὀξύ). 

6. ἵππων (…………), νοῦν (…………), ἐξόδοις (…………), στρατεύματα (…………) (βραδύς, βραδεῖα, 

βραδύ). 

7. γραμμαῖς (…………), σχημάτων (…………), φῶτα (…………), κινήσεων (…………) (εὐθύς, εὐθεῖα, 

εὐθύ). 

8. πολέμοις (…………), χερσίν (…………), ἐλπίδος (…………), ἤθει (…………) (θρασύς, θρασεῖα, θρασύ). 

9. φρενός (…………), γένους (…………), γενεαί (…………), παίδων (αρσενικό) (…………) (θῆλυς, θήλεια, 

θῆλυ). 

10. λόγων (…………), νήσων (…………), τείχους (…………), ὁπλίτας (…………) (ἥμισυς, ἡμίσεια, ἥμισυ). 

 

2. Η Υποτακτική γενικά – Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε τις υποτακτικές εγκλίσεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις με τη σημασία 

τους στη δεξιά στήλη: 

1. Τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα ἐγὼ πιστεύω εἰς αὐτόν; 

α. απαγόρευση 
 
β. απορία 
 
γ. επανάληψη στο παρόν-
μέλλον 
 
δ. προσδοκία 
 
ε. προτροπή 

2. Ἀκοῇ ματαίᾳ μὴ πιστεύσῃς. 

3. Ἅπαν ὅ τι ἂν σὺ λέγῃς ἢ πράττῃς ἐπαινοῦσιν.  

4. Οἱ στρατιῶται ἄριστα τὸ σῶμα ἔχουσιν, ἵνα 
ἀκοντίζωσιν καὶ τοξεύωσιν ἄριστα. 

5. Μὴ πράξωμεν ἡμεῖς αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ’ ἐχθροῖς 
ἐμοῖς. 

6. Τί πλέον τούτου πράξωμεν;  

7. Ὡς χαλεπόν εἰσιν οἱ φίλοι οἱ φαινόμενοι παραχρῆμ’ 
ὅταν πράττῃ τις εὖ. 

8. Ἀλλὰ καὶ Θεὸν εἶναι τὸν πάντων ποιητὴν καὶ 
δημιουργὸν ὑμεῖς πιστεύητε. 

9. Ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔχω ὅπως σοι πιστεύσω. 

10. Πείθεσθε τοίνυν αὐτῷ, ἵνα ὑγιαίνοντες πράττητε, ἃ 
δεῖ ποιεῖν. 
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2. Αντιστοιχίστε τις υποτακτικές εγκλίσεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις με τη σημασία 

τους στη δεξιά στήλη: 

1. Ταῦτα δὲ πρᾶξον, ὡς καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ῥᾳδίως 
κρατήσῃς. 

α. απαγόρευση 
 
β. απορία 
 
γ. επανάληψη στο παρόν-
μέλλον 
 
δ. προσδοκία 
 
ε. προτροπή 

2. Ἐγὼ μηδὲν ἔχων δίκαιον οὐκ οἶδα ὅπως κελεύω. 

3. Οὗτοι γὰρ θεραπεύουσιν οὕς ἂν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς 
κελεύσῃ. 

4. Ἡμεῖς κελεύωμεν ἅ δεῖ ἡμῖν πείθεσθαι. 

5. Ἡ δὲ γνώμη σκοπεῖ οὐδὲν ἧττον μή τι πάθῃ ἢ ὅπως 
βλάψῃ τι τοὺς πολεμίους. 

6. Πῶς μὴ διαβάντες ὡς βασιλέα τὴν ἐκείνου πόλιν τὸ 
μέρος βλάψωμεν; 

7. Ἤν δέ τινες τὸν εἰπόντα ἢ γράφωνται παρανόμων ἢ 
ἄλλῳ τῳ τρόπῳ βλάπτωσι, μεγάλας ζημίας ἐπέθεσαν. 

8. Μὴ πείθητε τὸ πλῆθος ἡδέσι λόγοις φρονοῦντες 
κακῶς. 

9. Μηδεὶς οὖν ὑμᾶς πείσῃ τοιαύταις αἰσχύναις τὴν πόλιν 
περιβαλεῖν. 

10. Ἢν οὖν ἐμοὶ πείθῃ καὶ νοῦν ἔχῃς, οὐ καταφρονεῖς τῶν 
ἀνδρῶν τούτων οἷς τὸ πλῆθος εἴθισται πιστεύειν. 

 

3. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Υποτακτική έγκλιση τα ρήματα της Οριστικής ε.φ. των 

παρακάτω προτάσεων: 

1. Τί βουλόμενος ἀντὶ τῆς πολιτείας τῆς οὕτω πολλὰ καὶ καλὰ διαπεπραγμένης ἑτέραν ὑμᾶς 

πείθω μεταλαβεῖν; (…………) 

2. Ἀλλ’ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον ἔπεισα ἐᾶσαί με λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν. (…………) 

3. Ὑπὲρ ἀνδρῶν ἀδίκων ἱκέτευσας, καὶ πολλάκις ἀπολωλέναι μελλόντων δικαίως. (…………) 

4. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει. (…………) - (…………) 

5. Πόσους ἠφάνισε, πόσους ἐφόνευσε, πόσους κατέκαυσεν ἐκείνῳ τῷ πυρί; (…………) - (…………) - 

(…………) 

6. Ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πω τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες οὔτ’ αὐτοὶ οὔθ’ ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν 

σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους. (…………) 

7. Μέχρι τούτου στήσαντες τὸν λόγον ἐνταῦθα κατεπαύσαμεν τὴν διδασκαλίαν. (…………) 

8. Ὑπὲρ τοῦ προξένου τῆς ἡμετέρας πόλεως ὑμεῖς τρεῖς πρέσβεις ἐπέμψατε ἀπαιτοῦντες. 

(…………) 

9. Οἱ δὲ ταῦτά τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου δοκοῦντα εἶναι κατὰ 

τὰς ἰδίας φιλοτιμίας καὶ ἴδια κέρδη κακῶς ἔς τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπολίτευσαν. 

(…………) - (…………) 

10. Τόν γε λόγον ὃν συνέγραψας, οὐκ ἀπολογίαν ὑπὲρ Βουσίριδος, ἀλλ’ ὁμολογίαν τῶν 

ἐπικαλουμένων δικαίως ἄν τις εἶναι νομίσειεν. (…………) 
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4. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Υποτακτική έγκλιση τα ρήματα της Οριστικής ε.φ. των 

παρακάτω προτάσεων: 

1. Τότε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν. (…………) 

2. Ἐς μάχην μὲν γὰρ οὐδὲ ἤλπισέν οἱ ἐπεξιέναι οὐδένα. (…………) 

3. Ταῦτα τὰ μαθήματα καὶ τοὺς ταῦτα πράξαντας καὶ μιμουμένους φεύγειν πείθομεν. (…………) 

4. Καὶ αὐτοὶ πρῶτοι δόντες ὁμήρους καὶ τοὺς ἄλλους ἐπείσατε δοῦναι φοβουμένους τὸν ἐπιόντα 

στρατόν. (…………) 

5. Πολλῶν ἂν ἥκοις, ὦ ξέν’, ἄξιος τυχεῖν, εἰ τήνδ’ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. (…………) 

6. Τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν ἐχόμενον φόβον 

διέλυσαν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἔπαυσαν φοβουμένους πλῆθος νεῶν τε καὶ ἀνδρῶν. (…………) - 

(…………) 

7. Ὦ καλὰ καὶ γενναῖα γῆς Ἑλλάδος θρέμματα, μάτην διώκετε, κενὰ τοξεύετε. (…………) - (…………) 

8. Ἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀμφὶ τὸν πάππον θεραπευταῖς, 

ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ· Σοὶ μὲν τοῦτο ὅτι προθύμως με ἱππεύειν διδάσκεις, σοὶ δ’ ὅτι τὸν πάππον 

καλῶς θεραπεύεις. (…………) - (…………) 

9. Ἐπὶ γὰρ πόλεις, ὡς ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι, μέλλομεν ἰέναι μεγάλας καὶ οὔθ’ ὑπηκόους 

ἀλλήλων οὔτε δεομένας μεταβολῆς, ᾗ ἂν ἐκ βιαίου τις δουλείας ἄσμενος ἐς ῥᾴω μετάστασιν 

χωροίη. (…………) 

10. Ὅσον τε γὰρ χρόνον Περικλῆς προύστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, ἀσφαλῶς διεφύλαξεν 

αὐτήν. (…………) 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Οριστική έγκλιση τα ρήματα της Υποτακτικής ε.φ. των 

παρακάτω προτάσεων: 

1. Δεόμεθά σου, κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ εἴ τι προστάξῃς τοῖς δούλοις σου, ποιήσομεν. 

(…………) 

2. Καὶ μὴ ὑμᾶς ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀπραγμοσύνη καὶ διάστασις τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους 

ἀποτρέψῃ. (…………) 

3. Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν—πρῲ γάρ ἐστιν—ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν, καὶ 

περιιόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν ἕως ἂν φῶς γένηται. (…………) 

4. Τοὺς ταῦτα διδάξοντας ἐκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοῖ, εἰς Πελοπόννησον, εἰς Ῥόδον, εἰς 

Χίον, ἵν’ ἐὰν μὲν πείσητε, κοινωνοὺς ἔχητε καὶ τῶν κινδύνων καὶ τῶν ἀναλωμάτων. (…………) - 

(…………) - (…………) 

5. Ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ, ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως λέγει ἐπ’ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν 

πρέποντα. (…………) 

6. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου 

καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί. (…………) 

7. Ὀπισθοφανῶς βαδίζουσιν, ἵνα ὀρθῶς βαδίσαντες συγκαλύψωσι τοῦ πατρὸς τὴν γύμνωσιν. 

(…………) 

8. Ταῦτ’ οὖν εἰδότες, διώξωμεν τὴν ἀληθῆ ἐλευθερίαν, καὶ τῆς πονηρᾶς δουλείας ἀπαλλάξωμεν 

ἑαυτούς. (…………) - (…………) 

9. Τῆς προσρήσεως ἀεὶ κατάρχωμεν, καὶ μὴ νομίζωμεν ψιλὸν εἶναι καὶ εὐτελὲς τὸ κατόρθωμα 

τοῦτο, τὸ γενέσθαι εὐπροσήγορον καὶ φιλοπροσήγορον. (…………) - (…………) 

10. Ἆρα γε τοὺς ἄνδρας ἀνακηρύξω νικηφόρους τῆς ἀρετῆς; (…………) 
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Ενότητα 4η 

1. Υποτακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε στις παρενθέσεις τους τύπους Υποτακτικής 

Ενεστώτα του ρ. εἰμί που ταιριάζουν στην κάθε πρόταση, υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Καὶ γὰρ μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης ποιήσομαι τὴν ἐξήγησιν, ὡς ἂν οἷός τε (ὦ, ᾦ, ὤ). 

2. Ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνα κἀκείνοις πιστότερος (ἦς, ᾗς, ᾖς). 

3. Ἤν δέ τις πρόθυμος (ᾖ, ᾗ, ἧ), σθένειν τὸ θεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει. 

4. Ἀτάρ, ἔφη, ἵνα καί, ἐὰν ἡμῶν τις ἢ ταξιαρχῇ ἢ λοχαγῇ σοι, ἐπιστημονέστεροι τῶν πολεμικῶν 

(ὧμεν, ὦμεν, ᾤμεν), λέξον ἡμῖν πόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν τὴν στρατηγίαν. 

5. Καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμμάχων ὠφελεῖ οὐδείς, ὑμεῖς τε, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἡ μόνη ἐλπίς, δέδιμεν 

μὴ οὐ βέβαιοι (ἧτε, ᾖτε, ἦτε). 

6. Σκέψαι τοίνυν ἐν ταῖς πόλεσιν τοὺς ῥήτορας, ὡς ὁπόταν μὲν (ὦσι, ὤσι, ᾦσι) πένητες, περὶ τὸν 

δῆμον καὶ τὴν πόλιν εἰσὶ δίκαιοι. 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Οριστική έγκλιση τους τύπους Υποτακτικής του ρ. εἰμί 

των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἐὰν ἦτε ὅσιοι, πολλῆς ἀπολαύσεσθε δόξης. (…………) 

2. Ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἑκάστης μίαν. 

(…………) 

3. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρῶ τοὺς κινδυνεύοντας, ἐπειδὰν περὶ τὴν τελευτὴν ὦσι τῆς ἀπολογίας, 

ἱκετεύοντας, δεομένους, τοὺς παῖδας, τοὺς φίλους ἀναβιβαζομένους. (…………) 

4. Βούλει οὖν, ἦ δ’ ὅς, ἐὰν οἷοί τ’ ὦμεν, ὁρισώμεθα ὁποῖα ταῦτά ἐστιν; (…………) 

5. Τούτων δὴ ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής, ὦ Φαῖδρε, τῶν διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, ἵνα οἷός τε ὦ 

λέγειν τε καὶ φρονεῖν. (…………) 

6. Μάλιστα ὅταν πένης ᾖς, τότε δύνασαι ἐλεεῖν. (…………) 

 

3. Με τον κατάλληλο τύπο Υποτακτικής του ρ. εἰμί της δεξιάς στήλης συμπληρώστε τα κενά και το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ξένιά τε λήψῃ τοιάδ’, ὡς ἐγὼ ἄμεμπτος …………. 

α. ᾖ 
β. ᾖς 
γ. ἦτε 
δ. ὦ 
ε. ὦμεν 
στ. ὦσιν 

2. Οὐδὲν γὰρ σὺ δεινὸν πείσῃ, ἐὰν τῷ ὄντι ………… 
καλὸς κἀγαθός, ἀσκῶν ἀρετήν. 

3. Αὐτοὶ δὲ μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε, ἕως ἂν 
ὁ πόλεμος …………. 

4. Ἀλλ’ ὅμως, ὦ Ἱέρων, ἡμεῖς γε ὅταν ………… ἐν 
στρατείᾳ, φύλακας προκαθιστάμενοι 
θαρραλέως δείπνου τε καὶ ὕπνου λαγχάνομεν. 

5. Τότε μου δείκνυται ἡ δύναμις, φησὶν, ὅταν 
ὑμεῖς ἐν ἀσθενείᾳ …………. 

6. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ 
αἱ νῆες πολέμιαι …………, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν. 
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4. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Υποτακτική έγκλιση τα ρήματα της Οριστικής των 

παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὅπου γὰρ ἂν εἰμί, πειράσομαι ἐν καιρῷ σοι εἶναι. (…………) 

2. Ἐὰν εἶ φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής. (…………) 

3. Πᾶς ἀνήρ, κἂν δοῦλός ἐστί τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. (…………) 

4. Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμένους φεύγειν ὅπως μὴ ἀνδράποδα ἐσμέν. (…………) 

5. Ἐὰν ἐστὲ ἀγαθοποιοῦντες, καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν, καὶ αὐτὰ τὰ θηρία 

φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν φοβηθέντες. (…………) 

6. Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἂν ψευδεῖς εἰσίν. (…………) 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Υποτακτικής Ενεστώτα του ρ. εἰμί: 

1. Νῦν δ’ ἔδεισαν μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ………… (γ΄πληθ.). 

2. Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐὰν ………… ἕτοιμοι, διαφεύξεσθε. 

3. Ἵππος εὐγενής, κἂν ………… γέρων, ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν. 

4. Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὐ φοβῇ τὴν ἡλικίαν, μὴ ἤδη πρεσβύτερος …………  (β΄εν.); 

5. Ὅμως δ’ ἐγὼ οὕτως ὅπως ἂν οἷός τ’ …………, πειράσομαι διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν. 

6. Ὁ παῖς δὲ ποῦ ’στιν; ἵνα σὺ μηκέτ’ ………… ἄπαις. 

7. Ἡ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων …………, δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι. 

8. Ὅταν γὰρ ἡμεῖς μηθενὸς ἐνδεεῖς …………, τότε τοὺς συναπλαυσομένους ζητοῦσι πάντες. 

9. Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ …………. 

10. Καὶ ἡμᾶς τοῦτο ὠφελεῖ ἐνθάδε, οὐκ ἢν τοὺς φίλους κακώσωμεν, ἀλλ’ ἢν οἱ ἐχθροὶ διὰ τὴν 

τῶν φίλων ῥώμην ἀδύνατοι …………. 

 

6. Με τον κατάλληλο τύπο Υποτακτικής Παρακειμένου ενεργητικής φωνής της δεξιάς στήλης 

συμπληρώστε τα κενά και το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, ἐμφάνισόν μοι 
σαυτὸν γνωστὸς, ὡς ἴδω σε, ὅπως ἂν ἐγὼ ………… 
χάριν ἐνώπιόν σου. 

α. βεβοηθηκὼς ᾖ 
β. διαπεφευγότες ὦσι 
γ. εὑρηκὼς ὦ 
δ. ἡμαρτηκότες ἦτε 
ε. ἡμαρτηκὼς ᾖς 
στ. πεπεικότες ὦμεν 

2. Κἂν σὺ …………, τεύξῃ συγγνώμης. 

3. Ὁ γὰρ Αἰσχίνης ἔλεγε μὴ βοηθεῖν δεῖν, ὃς ἂν μὴ 
πρότερον ἡμῖν …………. 

4. Ἂν ἡμεῖς οὕτως ………… ἑαυτοὺς καὶ τὰ οἰκεῖα 
ἀποκρουσόμεθα κακὰ. 

5. Πῶς οὖν ἐν τούτοις ἅπασιν ἁμαρτάνοντας ὑμᾶς 
ἔφερε, νῦν δὲ ὑμᾶς ἔῤῥιψεν, ὅτε μάλιστα 
στεφανῶσαι ἔδει, κἂν ὑμεῖς πολλὰ …………; 

6. Αὐτοὶ δ’ οὕτως ἔχοντες θαρραλέοι εἰσίν, ἂν 
πολλὰ κατωρθωκέναι οἴωνται καὶ μὴ πεπονθέναι, 
ἢ ἐὰν πολλάκις ἐληλυθότες εἰς τὰ δεινὰ καὶ 
…………. 

 

7. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Υποτακτική έγκλιση τα ρήματα της Οριστικής 

Παρακειμένου των παρακάτω προτάσεων: 
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1. Οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί (……………) τε καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν 

(………………). 

2. Μὴ θαυμάζετε δ’ εἰ προθυμότερον καὶ διὰ μακροτέρων τῶν ἄλλων γέγραφα (………………) τὴν 

ἐπιστολήν. 

3. Ἠλπίκαμεν (………………) γὰρ ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

4. Γέγραφε (………………) δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἑξῆς, ὡς ἕκαστα ἐγένετο, 

κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας. 

5. Καὶ περὶ μὲν τοῦ μίσους τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀκηκόατε (………………) τῶν στρατηγῶν. 

6. Ἀλλ’ ὅμως οἱ Θηβαῖοι εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ἐλθόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι (………………) καὶ 

οἰκίας κατακεκαύκασι (………………) καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι (………………). 

7. Ἐγὼ σὲ τοῦτ’, ἴσως γὰρ οὐκ ἀκήκοας (………………), πᾶν ἐκδιδάξω. 

8. Καὶ ἀνωτέρω δὲ δῆλον πεποίηκεν (………………), ὡς τὰς ἑπτὰ ἑβδομάδας τελευταίας τέταχεν 

(………………). 

9. Ἀληθῆ· ἤκουσά σου καὶ πρότερον, καὶ μέντοι ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα  

(………………) δεῦρο. 

10. Ἀξιῶ δ’ ὑμᾶς τοῖς μὲν λόγοις οἷς πρότερον ἀκηκόατε (………………) περί μου τῶν βλασφημεῖν 

καὶ διαβάλλειν βουλομένων μὴ προσέχειν τὸν νοῦν. 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Υποτακτικής του ρ. εἰμί, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η Υποτακτική Παρακειμένου των ρημάτων στις προτάσεις που ακολουθούν: 

1. Τέκτονες τοσοῦτοι γεγόνασιν, ἵνα ἡ οἰκοδομὴ μὴ σαλεύηται, ἵνα μὴ περιφέρηται, ἵνα 

πεπηγότες ………… οἱ λίθοι. 

2. Ὅταν δὲ καὶ τοσαύτης παραινέσεως καὶ συμβουλῆς ἀπολελαυκότες ………… (β΄πληθ.), τίνα 

ἀπολογίαν εἰπεῖν ἕξετε ἐγκαλούμενοι, καὶ ἐπὶ τοῦ βήματος ἑστῶτες τοῦ φοβεροῦ, καὶ εὐθύνας 

ἀπαιτούμενοι τῆς παρανομίας ταύτης; 

3. Κἂν γὰρ μυρίους ἔχωμεν ἐχθροὺς, καὶ ἀνήκεστα πεπονθότες …………, ὁρῶντες αὐτοὺς 

ἀναιρουμένους, κατακαμπτόμεθα. 

4. Ἐὰν μέν γε πληγῶν ἄξια ἠδικηκὼς ………… (γ΄εν.), τύπτειν παρέχοντα, ἐὰν δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν 

δὲ ζημίας, ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς, φεύγοντα. 

5. Κἂν μυρία κατωρθωκὼς ………… (β΄εν.), τὴν ἐπὶ θάνατον εὐθέως ἀπαχθήσῃ πάντως. 

6. Ὅταν οὖν καὶ αὐτὸς προσκεκρουκὼς ………… (α΄εν.), πῶς ὑπὲρ ἄλλου δεηθήσομαι; 

7. Καὶ αὐτὸς μὴ καταπέσῃς εἰς ἀπόγνωσιν, κἂν μυρία ἡμαρτηκὼς …………. 

8. Ὁρᾷς ὅτι τότε μάλιστα δοξάζεται ὁ πατὴρ, ὅταν μεγάλα κατωρθωκὼς ………… ὁ παῖς; 

9. Κἂν γὰρ μυρία ἡμαρτηκότες …………, ἂν ἐθέλωμεν δυνησόμεθα ἅπαντα ταῦτα ἀποθέσθαι τῶν 

ἁμαρτημάτων τὰ φορτία. 

10. Οὐδεμία γάρ ἐστιν οὕτω καλὴ παραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαθοὺς αὐθημερὸν 

ἀκούσαντας ἀγαθοὺς ποιήσει, ἢν μὴ πρόσθεν οὗτοι ἠσκηκότες …………. 
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2. Αλληλοπαθητική αντωνυμία 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο της αλληλοπαθητικής 

αντωνυμίας: 

1. Οἱ δὲ περὶ τὰς κλίμακας ὠθούμενοι καὶ παιόμενοι 
ἀπέθνῃσκον, οἱ δὲ καὶ καταπατούμενοι ὑπ’ ………… 
ἀπεπνίγοντο. 

α. ἄλληλα 
β. ἀλλήλαις 
γ. ἀλλήλας 
δ. ἀλλήλοις 
ε. ἀλλήλους 
στ. ἀλλήλων 

2. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους 
ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ………… (δοτ.) πολλοὶ 
διελέγοντο. 

3. Καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν ἑκατέρας πῶς ἄν τις ὁμοίας 
………… εἶναι λέγων οὐκ ἀνόητος φαίνοιτο ἐνδίκως; 

4. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν 
Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς 
…………. 

5. Ἤλπιζε γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν, ὥσπερ ἐν γῇ 
πεζήν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖσθαι πρὸς ………… τὰς ναῦς καὶ 
τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέξειν. 

6. Ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ᾖσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ 
κρουόμενα πρὸς …………  αἴσθησιν παρέχοι. 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της αλληλοπαθητικής αντωνυμίας: 

1. Ἔδοξεν αὐτοῖς πυθέσθαι ………… (γεν. αρσ.) ἐπὶ τίσιν ἂν τὴν εἰρήνην ποιήσαιντο. 

2. Ὡς δὲ πολὺ διεχόντων τῶν τειχῶν ἀπ’ ………… (γεν. ουδ.) παραταττόμενοι ὀλίγοι ἑαυτοῖς 

ἔδοξαν εἶναι, σταύρωμά τ’ ἐποιήσαντο καὶ τάφρον οἵαν ἐδύναντο πρὸ αὑτῶν, ἕως δὴ οἱ  

σύμμαχοι βοηθήσοιεν αὐτοῖς. 

3. Καὶ ᾠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι περὶ τὸν 

Πειραιᾶ· δύο γὰρ ἅμαξαι ἐναντίαι …………  (δοτ. θηλ.) τοὺς λίθους ἐπῆγον. 

4. Ἐπεὶ δὲ χειμὼν ἐγένετο καὶ τροφὴν οὐκ εἶχον γυμνοί τε ἦσαν καὶ ἀνυπόδητοι, συνίσταντο 

………… (δοτ. αρσ.) καὶ συνετίθεντο ὡς τῇ Χίῳ ἐπιθησόμενοι. 

5. Καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ 

Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ………… (αιτ. αρσ.). 

6. Αἱ γὰρ τῶν Συρακοσίων αἱ πρὸ τοῦ στόματος νῆες ταραχθεῖσαι περὶ ………… (αιτ. θηλ.) 

παρέδοσαν τὴν νίκην τοῖς Ἀθηναίοις. 

7. Ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ᾖσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ κρουόμενα πρὸς ………… (αιτ. ουδ.) 

αἴσθησιν παρέχοι. 

8. Τὰς κρίσεις ποιοῦ περὶ ὧν ἂν πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητῶσιν μὴ πρὸς χάριν μηδ’ ἐναντίας 

………… (δοτ. θηλ.), ἀλλ’ ἀεὶ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν γίγνωσκε. 

9. Περὶ μὲν οὖν τῶν πραχθέντων παρ’ ………… (αιτ. ουδ.) καὶ τῶν κινδύνων τῶν ἅμα καὶ πρὸς τοὺς 

αὐτοὺς γενομένων ἐν τῷ παρόντι ταὐτ’ εἶχον εἰπεῖν. 

10. Ἡγοῦμαι δ’ οὕτως ἄν σε μάλιστα καταμαθεῖν εἴτ’ εἰρηνικῶς εἴτε πολεμικῶς αἱ πόλεις αὗται 

πρὸς ………… (αιτ. θηλ.) ἔχουσιν. 
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Ενότητα 5η 

1. Επίθετα γ' κλίσης 
 

1. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε τα δικατάληκτα τριτόκλιτα σιγμόληκτα και 

ενρινόληκτα επίθετα (σε -ης,-ης,-ες και -ων,-ων,-ον), υπογραμμίζοντάς τα: 

1. Ὁ δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεθ’ αὑτοῦ εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαθὸν ἐνόμιζε, λογιζόμενος ὥσπερ οἱ 

πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν ἠσεβηκέναι τι δοκούντων. 

2. Καὶ γὰρ ὅσα μὲν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δόκησιν ἔχει ἰσχύος, διδαχὴ ἀληθὴς 

προσγενομένη περὶ αὐτῶν ἐθάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους. 

3. Ἕπεται μὴν ταύταις, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, ἡδονὴ καὶ λύπη πολλάκις, ἀληθεῖ καὶ ψευδεῖ δόξῃ 

λέγω.  

4. Καὶ πρότερον μὲν τέθεικε τῶν δυσσεβῶν τὰ ὀνείδη, εἶτα τῶν συγγενῶν καὶ συνήθων τὸν 

χωρισμόν. 

5. Τόδε μοι παρατραπόμενος τοῦ λόγου περὶ τῶν παιδευομένων εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δήλωσον 

περὶ τοῦ παιδεύεσθαι, εἰ οἷόν τέ ἐστιν ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς. 

6. Ἡδίους εἶναί φαμεν τοὺς βίους τῶν βίων, σώφρονα καὶ ἀνδρεῖον καὶ φρόνιμον καὶ ὑγιεινὸν 

δειλοῦ καὶ ἄφρονος καὶ ἀκολάστου καὶ νοσώδους. 

7. Τὰ μὲν γὰρ σωφρόνων ἀρχόντων ἤθη σφόδρα μὲν εὐλαβῆ καὶ δίκαια καὶ σωτήρια. 

8. Καὶ γὰρ ἡ ἀπόνοια ἀπὸ εὐτελοῦς γίνεται διανοίας καὶ ἀγεννοῦς ψυχῆς, καὶ ἡ ἐπιείκεια ἀπὸ 

μεγαλόφρονος, ἀπὸ μεγαλοψύχου γνώμης. 

9. Οὗτος, τί πάσχεις, ὦ κακόδαιμον Ξανθία;  

10. Ὅθεν ἡδονὴν  μὲν τοῖς ἄφροσιν, εὐφροσύνην δὲ τοῖς ἔμφροσιν διὰ τὴν τῆς θείας ἁρμονίας 

μίμησιν ἐν θνηταῖς γενομένην φοραῖς παρέσχον. 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε στις παρενθέσεις τον κατάλληλο τύπο του 

τριτόκλιτου επιθέτου (σε -ης,-ης,-ες και -ων,-ων,-ον) που ταιριάζει στο περιεχόμενο της 

πρότασης, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Σὺ γὰρ εἶ (ἀμαθὴς, ἀμαθεῖς, ἀμαθές) κοὐ (πολύπραγμον, πολυπράγμονα, πολυπράγμων). 

2. Οἱ γὰρ (εὐγνώμονας, εὐγνώμονες, εὐγνωμόνων) τῶν οἰκετῶν ταχέως αἰσθάνονται τῶν 

ἁμαρτημάτων. 

3. Τῆς δὲ ἐς Λακεδαιμονίους δόξης, ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηθήσειν ὑμῖν πιστεύετε αὐτούς, 

μακαρίσαντες ὑμῶν τὸ ἀπειρόκακον οὐ ζηλοῦμεν τὸ (ἄφρον, ἄφρων, ἄφρονα). 

4. Δίδωσι δ’ ὅμως ἡμῖν ἀγαθὰ τεκμήρια διὰ πολλῶν καὶ (σαφεῖς, σαφοῦς, σαφῶν) ἐπαγγελιῶν. 

5. Τοῖς πολεμίοις (σαφῆ, σαφεῖ, σαφὲς) κατέστησαν τὸ ξύνθημα. 

6. Ὥστε κατὰ τὸν (ἀκριβές, ἀκριβῆ, ἀκριβεῖς) λόγον, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἀκριβολογῇ, οὐδεὶς τῶν 

δημιουργῶν ἁμαρτάνει. 

7. Ἥ δ’ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη (ψευδεῖς, ψευδῆ, ψευδῶν) γραφὰς ἔγραψε καὶ 

διώλεσεν δόλοισι σὸν παῖδα. 

8. Φρονίμοις δ’ οὖσι καὶ (ἐπιμελεῖς, ἐπιμελέσι, ἐπιμελῆ) τοῖς μὲν διδόασιν εὐδαιμονεῖν, τοῖς δ’ 

οὔ. 

9. Χαίρων γὰρ ἀπηλλάσσετο βίου πονηροῦ καὶ ἔρωτος (ἀτυχοῦς, ἀτυχές, ἀτυχῆ). 

10. Οὐ σοφῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ πρώτῳ (εὐγενῆ, εὐγενοῦς, εὐγενεῖ) τῶν ὀνομάτων ἡ θέσις. 
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3. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο του τριτόκλιτου 

σιγμόληκτου (σε -ης,-ης,-ες) επιθέτου, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Ἡ γὰρ ………… διάνοια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 

α. ἀληθῆ 
β. ἀληθοῦς 
γ. ἀψευδεῖς 
δ. ἐπιμελὲς 
ε. εὐγενῆ 
στ. εὐσεβὴς 
ζ. λογισμοῖς 
η. συνήθει 
θ. συνήθεις 
ι. ψευδῶν 

2. Καὶ ἔμελλον οἱ μέν τινες ἁμαρτήσεσθαι οἱ δὲ πλείους 
τεύξεσθαι  τοῦ ………… λογισμοῦ. 

3. Ἐν τῷ τόπῳ τις τῷ ………… τοξεύων τὸν πατέρα 
παριόντα κατὰ τύχην βαλὼν ἀπέκτεινεν. 

4. Διὰ τί συνέχεις τὸν αἰχμάλωτον καὶ ………… παῖδα, ὃν 
ἔδει εἶναι μᾶλλον ἄνετον, καὶ ὑπηρετεῖν σου; 

5. Τὸ ………… τοῦ δρωμένου πολλοῖς προσήκει. 

6. Μέγα δὲ πρὸς φιλίαν καὶ τὸ σύντροφον καὶ τὸ καθ’ 
ἡλικίαν· ἧλιξ γὰρ ἥλικα, καὶ οἱ ………… ἑταῖροι· διὸ καὶ 
ἡ ἀδελφικὴ τῇ ἑταιρικῇ ὁμοιοῦται. 

7. Οὐδ’ ἐκ λόγων ………… πείσεταί τι δεινὸν. 

8. Ἀναπαυέσθω ἐπὶ κλίνης πνευματικῆς, ἐπὶ ………… 
εὐσεβέσιν. 

9. Διὰ μνήμης τε ἔχω τὰς σὰς ………… ὑποσχέσεις. 

10. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὁρῶντες πολὺν τὸν παράλογον τά 
τε ὑπὸ τῶν Λεσβίων ῥηθέντα ἡγοῦντο οὐκ …………. 

 

4. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο του τριτόκλιτου 

σιγμόληκτου (σε -ης,-ης,-ες) επιθέτου, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Λέλεκται μῦθος ………… ὅδε. 

α. ἀληθῆ 
β. ἀψευδεῖ 
γ. ἀψευδεῖς 
    ἀψευδεῖς 
δ. ἀψευδὲς 
ε. ἀψευδῆ 
στ. ἀψευδὴς 
ζ. ἀψευδῶν 
η. εὐσεβέσι 
θ. εὐσεβοῦς 

2. Πάντῃ ἄρα ………… τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ θεῖον. 

3. Μὴ προαποκειμένων γὰρ ἐντολῶν, οἰκοδομηθῆναι τὴν 
………… γνῶσιν ἀδύνατον. 

4. Πεπληροφορημένος ἐτύγχανεν, ὅτι ………… ἦσαν αἱ τοῦ 
Θεοῦ ἐπαγγελίαι. 

5. Νῦν δ’ ὡς ὁ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ, ἐν ὠσὶ 
νωμῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, χρηστηρίους ὄρνιθας 
………… τέχνῃ. 

6. Τοῦτο δὲ παρὰ τῶν ………… σου λογίων μεμάθηκα. 

7. ………… ἔχεις τὰς ὑποσχέσεις. 

8. Ἀλλ’, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης ἀνάδημα δέξαι 
ἀπὸ ………… χειρὸς. 

9. Καὶ τούτου μάλιστα τὴν εὐπρέπειαν θεωροῦμεν ἐν 
………… δόγμασι καὶ λόγοις. 

10. Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα μόρια ………… (ἀληθής), τὰ 
δὲ σμικρὰ οὔ· ἢ πάντα; 
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5. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο του τριτόκλιτου 

ενρινόληκτου (σε -ων,-ων,-ον) επιθέτου, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι 
οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ ………… 
ὑβριστής. 

α. ἀγνώμονι 
β. ἄφρονα 
γ. ἄφρονας 
δ. ἐλεήμονας 
ε. εὔγνωμον 
στ. εὐδαιμόνων 
ζ. εὐσχήμονος 
η. κακοδαίμονες 
θ. σώφροσιν 
ι. σώφρων 

2. Ἀλλ’ ἐκείνους ζητητέον τοὺς δημιουργοὺς τοὺς εὐφυῶς 
δυναμένους ἰχνεύειν τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ ………… φύσιν. 

3. Ἐπεὶ οὖν τοῦτο πάλιν μέγα ἦν τὸ θαῦμα καὶ ἄπιστον παρὰ 
τῇ ………… ψυχῇ τῶν Ἰουδαίων, προδιοικεῖ ὁ Θεὸς καὶ 
προδιατυποῖ διὰ τοῦ  προβάτου. 

4. Τότε γὰρ καὶ τὸ εὐχάριστον καὶ τὸ ………… θαυμασθήσεται. 

5. Τί δέ; ψυχὴν οὐ τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δὲ ἄδικόν φασιν εἶναι, 
καὶ τὴν μὲν φρόνιμον, τὴν δὲ …………; 

6. Πάντα οὖν ποιοῦσιν οἱ …………, ὥστε τοῦ αὐτεξουσίου 
ἑαυτοὺς ἀπώσασθαι. 

7. Τῶν δ’ ………… μηδένα νομίζετ’ εὐτυχεῖν, πρὶν ἂν θάνῃ. 

8. Οὐκ ἐνθάδ’ οἱ πλοῖ τοῖς ………… βροτῶν. 

9. Ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἀναγκαῖον πάσχειν καὶ τοὺς ………… καὶ 
τοὺς φοβητικοὺς καὶ τοὺς ὅλως παθητικούς. 

10. Τοὺς μὲν γὰρ  φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνῄσκοντας 
πρέπει, τοὺς δὲ ………… χαίρειν. 

 

6. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο του τριτόκλιτου 

ενρινόληκτου (σε -ων,-ων,-ον) επιθέτου, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Σὲ δ’ ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται, ………… μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, 
εὐτυχὴς δ’ ἴσως. 

α. σῶφρον 
β. σώφρονα 
    σώφρονα 
γ. σώφρονας 
δ. σώφρονες 
    σώφρονες 
ε. σώφρονι 
στ. σώφρονος 
ζ. σωφρόνων 
η. σώφροσιν 
θ. σώφρων 

2. Ἐσθλῆς γάρ, οὐδεὶς ἀντερεῖ, καὶ ………… γυναικὸς ἡμάρτηκας 

3. Πέφυκεν ἀνδρεία τε ἐν πολλαῖς γενέσεσιν ἄμεικτος γεννωμένη 
…………  φύσει κατὰ μὲν ἀρχὰς ἀκμάζειν ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ 
ἐξανθεῖν παντάπασι μανίαις. 

4. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔτι φύσις τις ἀνθρωπίνη μεμειγμένη θείᾳ τινὶ 
δυνάμει, κατιδοῦσα ὑμῶν τὴν ἀρχὴν φλεγμαίνουσαν ἔτι, 
μείγνυσιν τὴν κατὰ γῆρας ………… δύναμιν τῇ κατὰ γένος αὐθάδει 
ῥώμῃ. 

5. Κρατεῖν γὰρ ἡδονῶν μανθάνοντες ………… γινόμεθα· καὶ γενόμενοι 
………… κρατοῦμεν ἡδονῶν. 

6. Ἀνδρῶν γὰρ ………… μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν. 

7. Ταῖς δὲ παρθένοις καὶ ………… ἡδοναῖς προσκλινομέναις χαλεπὸν 
τὸ ναυάγιον καὶ βαρεῖα ἡ ἔκπτωσις. 

8. Τοὺς δὲ ………… θεοὶ φιλοῦσι καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς. 

9. Καὶ τὰ θηρία οὔτε ………… οὔτ’ ἀκόλαστα λέγομεν ἀλλ’ ἢ κατὰ 
μεταφορὰν. 

10. Ὦ ………… στρατηγέ. 
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7. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε στις παρενθέσεις τον κατάλληλο τύπο του 

τριτόκλιτου σιγμόληκτου επιθέτου (σε -ης,-ης,-ες) της παρένθεσης που είναι γραμμένο σωστά, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Αἱ δὲ τοιαῦται πολιτεῖαι (συνήθεις, σύνηθαι) μέν εἰσιν ὑμῖν, αἴτιαι δὲ τῶν κακῶν. 

2. Τὸ διασπᾶσθαι ἀπὸ φίλων καὶ (συνήθων, συνηθῶν) ἐλεεινόν. 

3. Ἔστι δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς αὐτῷ φιλαιτάταις ἀεὶ καὶ (συνηθεῖσιν, συνήθεσιν) εὐθυμίαις, 

παραδείξειεν ἂν εἰπών· «Χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου.» 

4. “Νῦν μὲν οὖν” φησὶ “τρέπεσθε ἐπὶ τὰς (συνήθεις, συνήθας) διατριβάς. 

5. Πρότερον μὲν γὰρ οὕτω (σύνηθες, συνῆθες) ἡγοῦντο καὶ προσῆκον ἔργον αὐτοῖς εἶναι τὸ 

νικᾶν τοὺς πολεμίους. 

6. Ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης καὶ Γαϊνᾶν τὸν τηνικαῦτα στρατηλάτην τῇ (συνήθῃ, συνήθει) παρρησίᾳ 

χρώμενος ἰσχυρῶς περιύβρισεν. 

7. Καὶ τῆς μὲν (συνήθους, συνήθης) ἀσκήσεως εἴχετο. 

8. Πᾶσι γὰρ ἡμῖν τοῦτο (συνῆθες, σύνηθες), μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ πρὸς 

τὸν τἀναντία λέγοντα. 

9. Πολλοῖς (συνήθης, συνήθη) ἡ νόσος. 

10. Ὦ φίλε καὶ (σύνηθες, συνήθης) Κτήσιππε. 

 

8. Από τις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε στις παρενθέσεις τον κατάλληλο τύπο του 

τριτόκλιτου ενρινόληκτου επιθέτου (σε -ων,-ων,-ον) της παρένθεσης που είναι γραμμένο σωστά, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ὁρᾷς τάδ’, ὦ (κακοδαίμων, κακόδαιμον) ἄνθρωπε; 

2. —ΣΩ. Ἀλλὰ τοὺς βλαπτομένους οὗτοι οὐκ οἴονται ἀθλίους εἶναι καθ’ ὅσον βλάπτονται; —

ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ἀνάγκη. —ΣΩ. Τοὺς δὲ ἀθλίους οὐ (κακοδαίμονας, κακοδαίμονες); 

3. Χαλεπὸν γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι ὥστε μηδὲν ἁμαρτεῖν, χαλεπὸν δὲ καὶ ἀναμαρτήτως τι 

ποιήσαντα μὴ (ἀγνωμόνῳ, ἀγνώμονι) κριτῇ περιτυχεῖν. 

4. Τί λέγεις, ὦ (ἄγνωμον, ἀγνώμονα) καὶ ἀναίσθητε ἄνερ; 

5. “Ἰδοὺ ὑμῖν,” ἔφη, “ὦ (κακοδαίμονας, κακοδαίμονες), ἐμπλήσθητε τοῦ καλοῦ θεάματος.” 

6. Ἥδ’ οὐκ ἀναιδής· τήνδ’ ἐφηῦρες (ἄφρονα, ἄφροναν). 

7. Τοῦτ’ οὖν, ἔφη, λέγεις ὡς καὶ ὁ σὸς πατὴρ ἐν τῇδε τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἐξ (ἀφρόνου, ἄφρονος) 

(σώφρονας, σώφρων) γεγένηται; 

8. Ἑώρα γὰρ τῆς γυναικὸς τὸ (μεγάλοφρον, μεγαλόφρον). 

9. Ἐλέησον (ἐλεῆμον, ἐλεήμων), ἐλέησον ἀγαθὲ, ἐλέησον μακρόθυμε. 

10. Καὶ γὰρ τοῦτο νύμφης (εὐγνώμονος, εὐγνωμόνου) ἔργον. 
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9. Συμπληρώστε τα κενά διορθώνοντας τον εσφαλμένο τύπο του τριτόκλιτου σιγμόληκτου 

επιθέτου σε -ης, -ης, -ες της κάθε πρότασης: 

1. Ἀκριβάς (…………) ποιοῦ τὰς δοκιμασίας τῶν συνόντων. 

2. Τῷ μὲν ἀκριβῷ (…………) λόγῳ, ὦ Σώκρατες, οὕτως ἔχει. 

3. Ὡμολόγηται γὰρ ὁ ἀκριβός (…………) ἰατρὸς σωμάτων εἶναι ἄρχων ἀλλ’ οὐ χρηματιστής. 

4. Σε ἄπροικον καὶ  ἀγενήν (…………) καὶ δούλην λαβεῖν κατηξίωσε. 

5. Καὶ ἐνόμισαν μέγαν ἤδη καὶ σαφήν (…………) τὸν κίνδυνον σφᾶς περιεστάναι. 

6. Ὦ μῖσος, οἷα κἀξανευρίσκεις λέγειν· θεοὺς προτείνων τοὺς θεοὺς ψευδέας (…………) τίθης. 

7. Ἥ δ’ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη ψευδάς (…………) γραφὰς ἔγραψε καὶ διώλεσεν δόλοισι 

σὸν παῖδα. 

8. Εἰ δ’ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι λοιπὸν πόνων, σήμαινε μηδέ μ’ οἰκτίσας σύνθαλπε μύθοις ψευδεῖσιν 

(…………). 

9. Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἂν ψευδαί (…………) ὦσιν. 

10. Καὶ τὰ πράγματα ψευδᾶ (…………) ἐστιν ὅσα ἐμποιεῖ φαντασίαν ψευδήν (…………). 

 

10. Συμπληρώστε τα κενά διορθώνοντας τον εσφαλμένο τύπο του τριτόκλιτου σιγμόληκτου 

επιθέτου σε -ης, -ης, -ες της κάθε πρότασης: 

1. Ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ συνήθους (…………) καὶ  ἀσυνήθους (…………) 

αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει. 

2. Τὸ δ’  εὐγενῆ (…………) σε τῶν φρενῶν ἀπώλεσεν. 

3. Κρέων γὰρ ἦν ζηλωτός, ὡς ἐμοί, ποτέ, σώσας μὲν ἐχθρῶν τήνδε Καδμείαν χθόνα, λαβών τε 

χώρας παντελῆν (…………) μοναρχίαν εὔθυνε, θάλλων εὐγενῇ (…………) τέκνων σπορᾷ· καὶ νῦν 

ἀφεῖται πάντα. 

4. Ὑμεῖς δέ, παῖδες εὐγενές (…………) Τροζήνιαι, τοσόνδε μοι παράσχετ’ ἐξαιτουμένῃ, σιγῇ 

καλύπτειν ἁνθάδ’ εἰσηκούσατε. 

5. Ἀρκεῖ τάδ’ ἡμῖν  εὐγενᾶ (…………) παιδεύματα. 

6. Ἀνήμερος τόπος ἡμεροῦται δι’ ἐπιμελῆς (…………) φιλεργίας. 

7. Ἀμελεῖν γε ὑποδεικνύοντος τοῦ δεσπότου χαλεπὸν ἐπιμελὴν (…………) τὸν θεράποντα 

γενέσθαι. 

8. Πρῶτον μὲν γὰρ οὔσης τῆς καταφάσεως ψευδῆς (…………) ἡ ἀπόφασις οὐκ ἀληθή (…………), καὶ 

ταύτης ψευδῆς (…………) οὔσης τὴν κατάφασιν συμβαίνει μὴ ἀληθήν (…………) εἶναι. 

9. Τῷ μὲν γὰρ ἀληθῷ (…………) πάντα συνᾴδει τὰ ὑπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδῇ (…………) ταχὺ 

διαφωνεῖ τἀληθές. 

10. Εἰ δὲ δεῖ τοῖς ἀληθεῖσι (…………) χρῆσθαι, τῶν εἰργασμένων τινὰ ἐρωτώντων· ἐκείνου γὰρ 

ἄριστ’ ἂν πύθοιντο. 
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11. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον άλλο αριθμό τα τριτόκλιτα δικατάληκτα σιγμόληκτα 

επίθετα της πρότασης: 

1. Φρόντισον καὶ γενοῦ πανδίκως εὐσεβὴς πρόξενος. (…………) 

2. Εὖ δ’ ἴσθι, τοὐμόν σ’ εὐσεβὲς σῴζει, γύναι. (…………) 

3. Οἴμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε κἀγαθῆς. (…………) 

4. Τὸ τιμιώτατον καὶ σεβασμιώτατον εὐσεβεῖ τε καὶ ἀγαθῷ παιδὶ ἀγαθοῦ πατρὸς ὄνομα εἰς 

γνῶσιν ἀφικνεῖται. (…………) 

5. Ἦσαν γὰρ δὴ καὶ τότε τινὲς, οἱ τὴν εὐσεβῆ διδασκαλίαν παρεχάραττον. (…………) 

6. Ἀλλὰ ξὺν ἱεροῖς χρὴ τό γ’ εὐσεβὲς σκοπεῖν. (…………) 

7. Τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοὶ θνῄσκοντας οὐ χαίρουσι. (…………) 

8. Τίς γὰρ οὕτω πρέπων ἀνθρωπότητι πλοῦτος, ὡς ἐλπίδων εὐσεβῶν εὐπορία; (…………) 

9. Πῶς οὖν ἐκφύγοιμεν ἄν; Πρῶτον μὲν ταῖς εὐχαῖς, καὶ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν ὁμιλίᾳ, δεύτερον δὲ, 

λογισμοῖς εὐσεβέσιν. (…………) 

10. Ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμάθηκα τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή. (…………) 

 

12. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον άλλο αριθμό τα τριτόκλιτα δικατάληκτα ενρινόληκτα 

επίθετα της πρότασης: 

1. Ἡ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. (…………) 

2. Σῶφρον δὲ καὶ τὸ ἐκεῖσε ὁρμᾶν ὅπου ἂν ἀσθενῆ τὰ τῶν πολεμίων ᾖ, κἂν πρόσω ὄντα τυγχάνῃ. 

(…………) 

3. Σώφρονος γὰρ εἶ πατρός. (…………) 

4. Εὐθὺς γὰρ ἴσως τῷ μὲν σώφρονι διὰ τὸ σώφρονα εἶναι δόξαι τε καὶ ἐπιθυμίαι χρησταὶ 

ἐπακολουθοῦσι περὶ τῶν ἡδέων, τῷ δ’ ἀκολάστῳ αἱ ἐναντίαι περὶ τῶν αὐτῶν τούτων. 

(…………), (…………) 

5. Ἀλλ’ ἔστιν ἕτερα νὴ Δί’ ἔργα σώφρονα, ἀφ’ ὧν διαζῆν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ ἐκ τοῦ δικαίου 

μᾶλλον ἢ δικορραφεῖν. (…………) 

6. Ἀλλὰ σωφρόνων τοί ἐστι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν, ὅπως τά τε ὄντα ὡς βέλτιστα 

ἕξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου προσγενήσεται. (…………) 

7. Κηδεσταῖς χρῶμαι κοσμίοις καὶ σώφροσι. (…………) 

8. Κᾆτα θαυμάζειν χρεὼν εἰ μὴ γυναῖκας σώφρονας παιδεύετε; (…………) 

9. Ὦ σώφρονες στρατηγοί. (…………) 
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13. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

σιγμόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. Τούτων ἡ εὐωδία ἡ ………… (εὐσεβής) ἐστιν ὁμολογία, καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν σωτηρία. 

2. Τὸ δ’ ………… (εὐσεβής) καὶ τὸ δίκαιον, ἄν τ’ ἐπὶ μικροῦ τις ἄν τ’ ἐπὶ μείζονος παραβαίνῃ, τὴν 

αὐτὴν ἔχει δύναμιν. 

3. Φόνου γὰρ δίκη καὶ μὴ ὀρθῶς γνωσθεῖσα ἰσχυρότερον τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ………… (ἀληθής) 

ἐστιν. 

4. Οὔκ, ἄν γέ μοι πείθωνται, ἔφη· τῷ γὰρ ………… (ἀληθής) χαλεπαίνειν οὐ θέμις. 

5. Οὔτε γὰρ παρὰ θεάτρου δεῖ τόν γε ………… (ἀληθής) κριτὴν κρίνειν μανθάνοντα, καὶ 

ἐκπληττόμενον ὑπὸ θορύβου τῶν πολλῶν καὶ τῆς αὑτοῦ ἀπαιδευσίας. 

6. Ὦ ………… γύναι. 

7. Οὐ γλώσσης δέ εἰσιν αἱ ………… (ἀληθής) προφητεῖαι. 

8. Τῶν γὰρ ………… (συνήθης) αὐτοῖς ἐπιτηδευμάτων τὰ εἴδωλα τῷ προγνωστικῷ τῆς ψυχῆς 

ἐντυπώνεται. 

9. Καὶ τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ………… (συνήθης) τόποις εὑρίσκεται τὰς βοηθείας, τὰ δ’ ἐκτοπίζει. 

10. Κατὰ ἴλας συνίασιν οἱ μύρμηκες, καθ’ ἕνα ἰόντες καὶ κατὰ δύο δέ, ἀλλὰ καὶ ἐς τὸν τρίτον 

στοῖχον ἔρχονται, τοὺς ἑαυτῶν οἴκους καὶ τὰς ………… (συνήθης) στέγας ἀπολείποντες. 

 

14. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

σιγμόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. Τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίθων ἡ ἐπίλειψις ………… (σαφής) ἐγένετο. 

2. Ὦ ………… (εὐγενής) γύναι, κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων ………… (σαφής, αιτ. ουδ.) τί μοι 

λέξον. 

3. Ὃ δὴ πάλιν καθάπερ ἐν εἴδει παραβολῆς καὶ ………… (σαφής) παραδείγματος, ὁ νόμος ἡμῖν 

ὑφηγεῖται λέγων. 

4. Ὅμως δὲ ὡς οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεόμβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχῃ ………… (σαφής) τούτῳ 

τεκμηρίῳ γνοίη τις ἄν. 

5. Σοί τοι λέγουσα παύεται ………… (σαφής) λόγον. 

6. Ὦ ………… (σαφής) ῥῇτορ. 

7. ………… (σαφής) δὲ μάρτυρες ἑκατέροις αὐτῶν παρίστανται τά τε σώματα καὶ τὰ χρώματα. 

8. Ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ ………… (σαφής) καὶ ῥᾴδια. 

9. Καὶ πᾶσαν ἁπλῶς τὴν ἀρετὴν ἐν βραχέσι καὶ ………… (σαφής) συλλαβὼν ῥήμασιν, ἐδίδαξεν 

ἡμᾶς ὁ Χριστός. 

10. Φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ ………… (σαφής) ὁρῶ φίλους, οἳ δ’ ὄντες ὀρθῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
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15. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

σιγμόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. ………… (ἀληθής) κέχρηται τοῖς λόγοις. 

2. ………… (ψευδής) ἄρα ἡδοναῖς τὰ πολλὰ οἱ πονηροὶ χαίρουσιν, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τῶν ἀνθρώπων 

………… (ἀληθής). 

3. Τὰς ἀποδείξεις ………… (ἀληθής) καὶ ………… (σαφής) ᾤμην ἔχειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

4. Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ………… (ἀληθής) διάνοιαν ἡγοῦνται, τὴν δὲ ἀμαθίαν ………… (ψευδής) 

δόξαν; 

5. Κἀγὼ τὸ Φοίβου θεῖον ………… (ἀψευδής) στόμα ἤλπιζον εἶναι, μαντικῇ βρύον τέχνῃ. 

6. Καὶ τὰς μάχας ………… (εὐσεβής) εἶναι νομίζουσιν καὶ καλὰς τὰς πρὸς τούτους γεγενημένας. 

7. Ἀλλά φησιν, εἰ βούλει κοσμεῖσθαι, τὸν ………… (ἀληθής) κοσμοῦ κόσμον, ὃν πρέπει γυναιξὶν 

………… (εὐσεβής). 

8. Οὐδενὶ ἂν τρόπῳ ἔλθοιεν οἱ Ἀθηναῖοι οὐδ’ ταῦτα ………… (ἀληθής) ἐστὶν ἃ Ἑρμοκράτης λέγει. 

9. Τοῖς ………… (ἀληθής) προφήταις μάχονται συμπράττοντες τῇ τῶν εἰδώλων θεραπείᾳ. 

10. Βεβαιῶ τοὺς πρώτους λόγους ὡς ………… (ἀληθής) εἰρημένους. 

 

16. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

ενρινόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. Πηνελόπην δὲ οὐπώποτ’ ἐπόησ’, ὅτι γυνὴ ………… (σώφρων) ἔδοξεν εἶναι. 

2. Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ ………… (σώφρων) οὐδενός πω δέξασθαι. 

3. Οὐ γὰρ δὴ τοῦ ………… (σώφρων) ἀνδρός ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν ἃ μὴ προσήκει. 

4. Ἐν ὕβρει μείζους ἡδονάς—οὐ πλείους λέγω, τῷ σφόδρα δὲ καὶ τῷ μᾶλλον ὑπερεχούσας—

ὁρᾷς ἢ ἐν τῷ ………… (σώφρων) βίῳ; 

5. Διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων Ἑλένη αἴσχιστα Τροίαν εἷλε τὴν ………… (εὐδαίμων). 

6. Ὦ ………… (εὐδαίμων) πόλι. 

7. Τόν τε γὰρ νομέα ἔφη χρῆναι ποιοῦντα τὰ κτήνη ………… (εὐδαίμων) χρῆσθαι αὐτοῖς. 

8. Τὸ μὲν δὴ τῶν ………… (κακοδαίμων) ἐκείνων πάθος οὐ χρὴ θαυμάζειν. 

9. Δεῖ γὰρ πάντα διερευνᾶσθαι, ὥστε μηδεμίαν καταλιπεῖν τοῖς ………… (ἀγνώμων) καὶ 

ἀναισχύντοις ἀφορμήν. 

10. Χρὴ οὖν πειρᾶσθαι τοὺς φιλαιτίους φεύγειν καὶ τοὺς ………… (εὐγνώμων) διώκειν, καὶ τῶν 

πραγμάτων ὅσα μὲν δύνασαι ποιεῖν ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ δύνασαι φυλάττεσθαι. 
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17. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

ενρινόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. Τὸ γὰρ νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ ………… (σώφρων). 

2. Ποῦ γὰρ ἀλλαχόθι ἢ ἐν ………… (σώφρων) ψυχῇ δικαιοσύνην ἐγγραπτέον; 

3. Χρὴ δὲ τὴν ………… (σώφρων) πόλιν τῷ τε πλεῖστα εὖ βουλεύοντι μὴ προστιθέναι τιμήν, ἀλλὰ 

μηδ’ ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης. 

4. ………… (σώφρων) γνώμης ἡμάρτομεν. 

5. Ὦ ………… (σώφρων) ἀκροατά. 

6. Γραφαὶ δὲ αἱ θεῖαι καὶ πολιτεῖαι ………… (σώφρων) σύντομοι σωτηρίας ὁδοί. 

7. Οἱ δ’ ………… (εὐδαίμων) ἐν πᾶσι κλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

8. Φημὶ οὖν ἐγὼ πάντων θεῶν ………… (εὐδαίμων) ὄντων  Ἔρωτα, εἰ θέμις καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, 

εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, κάλλιστον ὄντα καὶ ἄριστον. 

9. Οὔ μοι δοκεῖ δυνατὸν ἀνθρώποις μακαρίοις τε καὶ ………… (εὐδαίμων) γενέσθαι πλὴν ὀλίγων· 

μέχρι περ ἂν ζῶμεν, τοῦτο διορίζομαι. 

10. Ἀστασίαστα καὶ ………… (εὐδαίμων) τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπηργάζετο γένη. 

 

18. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στον κατάλληλο τύπο το τριτόκλιτο δικατάληκτο 

ενρινόληκτο επίθετο της παρένθεσης: 

1. Καὶ γὰρ γυναικὶ νῦν ἔοικεν ἡμῖν ἡ πόλις ………… (εὐσχήμων) καὶ ἐλευθέρᾳ καὶ ………… 

(σώφρων). 

2. Πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν ………… (εὐσχήμων) καὶ 

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 

3. Οὗτος ἦν ………… (εὐσχήμων) τὴν ὄψιν, τὸ δὲ ἦθος ἄχαρις καὶ ἀγροῖκος, πρὸς κυνηγέσια 

ἐκτόπως φιλότιμος. 

4. Τί ποτε δὴ τὸ μὴ καλὸν αὐτὸ μηδ’ ………… (εὐσχήμων) δοκεῖν εἶναι, καὶ τί τὸ διαβεβληκὸς 

τυγχάνει, ἴδωμεν. 

5. Καὶ οὐδεὶς τῶν ………… (εὐγνώμων) περὶ τούτου ἀμφισβητεῖ. 

6. Εἶδες ψυχὴν ………… (εὐγνώμων); 

7. Μὴ ἀπερισκέπτως φθέγγου, ἄνθρωπε, ἀλλ’ ………… (εὐγνώμων) διανοίᾳ τὰ παρὰ τοῦ 

Δεσπότου γινόμενα δέχου. 

8. Πότερά σοι δοκοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ………… (ἄφρων) τε καὶ ἀκίνητα 

ἀξιοθαυμαστότεροι εἶναι ἢ οἱ ζῷα ………… (ἔμφρων) τε καὶ ἐνεργά; 

9. Εἰ γὰρ ταῦτα λέγοιμι, Ἀγησίλαόν τ’ ἄν μοι δοκῶ ………… (ἄφρων) ἀποφαίνειν καὶ ἐμαυτὸν 

μωρόν, εἰ ἐπαινοίην τὸν περὶ τῶν μεγίστων εἰκῇ κινδυνεύοντα. 

10. Ἀλλ’ ἐπειδὴ πλέον οὐδὲν γέγονε τοῖς ………… (ἀγνώμων), διὰ τοῦτο αὐτοὺς ταλανίζει, ὅτι μετὰ 

τὴν τοσαύτην θεραπείαν ἔμειναν ἐπὶ τῆς ἀῤῥωστίας. 
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2. Ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί – Αόριστη αντωνυμία τὶς-τὶς-τὶ 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο της ερωτηματικής 

αντωνυμίας τίς, τίς, τί, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. …………  οὖν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; 

α. τίνα 
β. τίνας 
γ. τίνες 
δ. τίνι 
ε. τίνος 
στ. τίνων 
ζ. τίς 
η. τίσιν 

2. …………  πατρὸς ὁ θρέψας παῖς κομπάζεται; 

3. Σὺ δ’ ἐκ ………… γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν ξύνοικον ἦλθες λαόν; 

4. Λέγεται δὲ οὐ κατὰ ταὐτό, οὐδὲ ῥᾴδιον εἰδέναι ………… γνώμῃ παρῆλθεν 
ἐς τὴν Ἄσπενδον καὶ παρελθὼν οὐκ ἤγαγε τὰς ναῦς. 

5. Τί φῄς; …………  λόγον Λοξίου κατηγορεῖς; 

6. Ποῖοι γὰρ ὅρκοι κρείσσονες, ………… λόγοι τῆσδ’ ἂν γένοιντ’ ἄν, ὥστε σ’ 
αἰτίαν φυγεῖν; 

7. …………  νόσος ἢ ………… δάκρυα καὶ ………… ἔλεός ἐστί μείζων; 

8. Τέκνον τυφλοῦ γέροντος, Ἀντιγόνη, ………… χώρους ἀφίγμεθ’ ἢ ………… 
ἀνδρῶν πόλιν; 

9. Ἐὰν δὲ προέλθῃς περαιτέρω, ἐπὶ τὰς ἡδονῆς ὁδούς, ὅρα ………… 
ὀργάνοις ἀνατίθης τὴν σωτηρίαν. 

10. ………… ἔργα αὐτῶν ἔργα ἀνομίας; 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τον κατάλληλο τύπο της αόριστης αντωνυμίας 

τὶς, τὶς, τὶ, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Καὶ ἦν σῖτός ………… ἐν τῇ νήσῳ καὶ ἄλλα βρώματα ἐγκατελήφθη. 

α. τι 
β. τινα 
γ. τινὰ 
δ. τινάς 
ε. τινές 
στ. τινὶ 
ζ. τινὸς 
η. τινῶν 
θ. τις 
ι. τισὶν 

2. Γνόντες δὲ οἱ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ ὅτι ἐναντίωμά ………… ἐγένετο καὶ 
τὴν πόλιν βίᾳ οὐχ οἷοί τε ἔσονται λαβεῖν, τὴν Νίσαιαν εὐθὺς 
περιετείχιζον. 

3. Στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται, ἀπὸ πολέμου 
………… τῶν προσοίκων βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς 
πολλῆς ἐστερήθησαν. 

4. Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ προελθόντες σταδίους ὡς τεσσαράκοντα 
ηὐλίσαντο πρὸς λόφῳ ………… οἱ Ἀθηναῖοι. 

5. Καὶ καθεζόμενοι ἔτεμνον πρῶτον μὲν Ἐλευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον 
καὶ τροπήν ………… τῶν Ἀθηναίων ἱππέων περὶ τοὺς Ῥείτους 
καλουμένους ἐποιήσαντο. 

6. Κινδυνεύουσι γοῦν, ὠγαθὲ Ἑρμόγενες, οἱ πρῶτοι τὰ ὀνόματα τιθέμενοι 
οὐ φαῦλοι εἶναι ἀλλὰ μετεωρολόγοι καὶ ἀδολέσχαι …………. 

7. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἢ μέρη ………… 
αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυκεν, οὐκ ἄδηλον. 

8. Ὁ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη, γενόμενος 
μηνοειδὴς καὶ ἀστέρων ………… ἐκφανέντων. 

9. Ὅταν ἔρως θεῖος τῶν σωφρόνων τε καὶ δικαίων ἐπιτηδευμάτων 
ἐγγένηται μεγάλαις ………… δυναστείαις, μυρία καὶ πάντ’ ἐν πόλει ἀγαθὰ 
ἀπεργάζεται. 

10. Καὶ τοὺς Πλαταιᾶς ἔτρεφον οἱ Πελοποννήσιοι ἡμέρας …………, ἐν ὅσῳ οἱ 
ἐκ τῆς Λακεδαίμονος δικασταὶ πέντε ἄνδρες ἀφίκοντο 



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

66  

 

3. Υπογραμμίστε τον τύπο της ερωτηματικής αντωνυμίας τίς-τίς-τί στην παρένθεση που ταιριάζει 

στο περιεχόμενο της κάθε πρότασης που ακολουθεί: 

1. (Τίς, Τίνα) δ’ ἥδε χώρα καὶ (τίς, τίνες) ναίουσί (ναίω=κατοικώ) νιν (=αυτήν); 

2. (Τίνος, τίνι) μητρός πέφυκα; 

3. Ἔστι δὲ (τί, τίνα), καὶ (τί, τίνος/τοῦ) ἕνεκα τηνικάδε (=εδώ) ἀφίκου (=έφθασες); 

4. Ἀλλ’ ὡς κατεποντώθη λέγουσιν. Ἐν (τίνα, τίνι/τῷ) πλοίῳ; 

5. Χωρεῖτ’· ἀτὰρ δὴ (τίνα, τί) σπουδὴν, πάτερ, ἔχεις; 

6. (Τίνα, Τίς) θυμός, ἢ (τίνας, τίνες) νόσοι τάνδ’ αἰχμᾷ βέλεος κακοῦ ξυνεῖλε; 

7. Ἤ περὶ (τίνων, τίνας) πόλεων εὐδοκιμωτέρων τε καὶ μειζόνων κατοικίσεων σκοποίμεθ’ ἄν; 

8. Οἱ δὲ θεσμοθέται πρῶτον μὲν τοῦ προγράψαι τὰ δικαστήριά εἰσι κύριοι, (τίνας, τίσιν) ἡμέραις 

δεῖ δικάζειν, ἔπειτα τοῦ δοῦναι ταῖς ἀρχαῖς. 

9. (Τίνος/Τοῦ, Τί) δ’ ἔστιν, ὦ ξύνδουλε; (τίς, τίνα) προθυμία ποδῶν ἔχει σε, καὶ λόγους (τίνα, 

τίνας) φέρεις; 

10. (Τίνες, Τίνα) ἔργα αὐτῶν ἔργα ἐστὶν ἀνομίας; 

 

4. Υπογραμμίστε τον τύπο της αόριστης αντωνυμίας τὶς-τὶς-τὶ στην παρένθεση που ταιριάζει στο 

περιεχόμενο της κάθε πρότασης που ακολουθεί: 

1. Καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Λακεδαίμονα ταλαιπώρως διὰ τοῦ πελάγους κομισθέντες αὐτοῖς ἔπρασσον 

ὅπως (τις, τινὰ) βοήθεια ἥξει. 

2. Τυγχάνω γὰρ ἐκ παιδὸς ἐπιθυμῶν κτήματός (τινα, του/τινος), ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. 

3. Ὁ δὲ Βρασίδας νομίσας ἄλλῳ (τὶ, τινὶ/τῳ) τρόπῳ ἢ ἀνθρωπείῳ τὴν ἅλωσιν γενέσθαι, τάς τε 

τριάκοντα μνᾶς τῇ θεῷ ἀπέδωκεν ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τὴν Λήκυθον καθελὼν καὶ ἀνασκευάσας 

τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν. 

4. Φρούριον δ’ εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν (τι, τινὰ) μέρος καταδρομαῖς καὶ 

αὐτομολίαις. 

5. Εἰ δὲ ἐκηρύσσοντο ἢ μὴ ἄλλοι (τισὶ, τινὲς) κακοῦργοι ἅμα τῷ τούτων φόνῳ, τίς οἶδεν; 

6. Καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν ἰδίων (τινῶν, τινὰς) διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις. 

7. Πολέμιοι γὰρ ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ’ ἄκροις (τισὶν, τινῶν) ἰσχυροῖς. 

8. Καὶ πρέσβεις (τινὰς, τισὶ) πέμψαντες ὡς αὐτοὺς ἄπρακτοι ἐγένοντο. 

9. Καὶ ἐκ μὲν τοῦ πρώτου ἁλόντος χαλεπῶς οἱ ἄνθρωποι, ὅσοι καὶ ἐς πλοῖά (τινὰς, τινα/ἄττα) 

κατέφυγον, ἐς τὸ στρατόπεδον ἐξεκομίζοντο. 

10. Πείθουσιν θωπείαις λόγων καὶ ἐν εὐκταίαις (τισὶν, τινὲς) ἐπῳδαῖς. 
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5. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας στον άλλο αριθμό τις ερωτηματικές αντωνυμίες τίς-τίς-τί 

των προτάσεων που ακολουθούν: 

1. Τί σε τούτων ἀρέσκει; (…………) 

2. Πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐξετάσαι πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεθα τὴν 

τέχνην ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα, τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμάθομεν; (…………) 

3. Οἴμοι κακοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών; (…………) 

4. Ἐς δ’ ἄνδρ’ ἀφίκου τίνα τροφὴν κεκτημένος; (…………) 

5. Τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. (…………) 

6. Λέγε οὖν τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμεως, καὶ κατὰ ποῖα δὴ εἴδη διέστηκεν, καὶ 

τίνες αὖ ὁδοί. (…………)-(…………) 

7. Μέλλομέν σοι συμβουλεύειν ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι 

καὶ ποίοις τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. (…………) 

8. Ὁ δὲ λαβὼν δέκα ἐξῆλθε, καὶ συμμείξας τῷ Δερκυλίδᾳ ἠρώτα ἐπὶ τίσιν ἂν σύμμαχος γένοιτο. 

(…………) 

9. Οὐκ ἔχω τίνας ἐπαίνους εἰπὼν ἀξίους ἂν εἴην εἰρηκὼς τῆς ἐκείνων διανοίας. (…………) 

10. Εἴ ποτε πάλιν ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων, τίσιν ἂν μᾶλλον πιστεύσαιτε ἢ 

Λακεδαιμονίοις; (…………) 

 

6. Συμπληρώστε το κενό μεταφέροντας στον άλλο αριθμό τις αόριστες αντωνυμίες τὶς-τὶς-τὶ των 

προτάσεων που ακολουθούν: 

1. Ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ Νικίου ὄκνος τις καὶ μέλλησις ἐνεγένετο καὶ ἅμα ὑπόνοια μή τι καὶ πλέον 

εἰδὼς ὁ Νικίας ἰσχυρίζηται. (…………) - (…………) 

2. Καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐθὺς ἦν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα 

ἐγνῶσθαι, πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. (…………) 

3. Ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων, ἀλλ’ ἐκ φόβου 

του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει, κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ. (…………) 

4. Ἤν δέ τις τὸν εἰπόντα ἢ γράψηται παρανόμων ἢ ἄλλῳ τῳ τρόπῳ βλάψῃ, μεγάλας ζημίας 

ἐπέθεσαν. (…………) - (…………) 

5. Ὥσπερ εἰ ἐθέλοι τις χρώματί τῳ ὁτιοῦν τι ἀλεῖψαι, πάρεστίν που τῷ ἀλειφθέντι τὸ 

ἐπαλειφθέν. (…………) - (…………) 

6. Πρεσβείας τε ἔμελλον πέμπειν παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε πρὸς τοὺς βαρβάρους, εἴ ποθέν τινα 

ὠφελίαν ἤλπιζον ἑκάτεροι προσλήψεσθαι. (…………) 

7. Περὶ τὴν φιλοσοφίαν, ἣν προειλόμην, ἀτυχίαι τινὲς καὶ συκοφαντίαι γεγόνασιν. (…………) 

8. Πάντως δὴ ἀναμιμνῃσκώμεθα τὰ ποῖ’ ἄττα ἔργα τούτων τῶν ἀγαθῶν ἐστιν αἴτια. (…………) 

9. Οὐ μὴν ἀλλ’ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν πραγμάτων ἥρμοσεν τοιαῦτα προειπεῖν, δοκεῖ μοι 

πρέπειν καὶ περὶ τῶν νῦν παρόντων ἐντεῦθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν. (…………) 

10. Μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ’ οἷς ἴσως βοήσεσθε. (…………) 
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7. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τον τύπο της της ερωτηματικής αντωνυμίας τίς-τίς-τί, 

σύμφωνα με τις οδηγίες των παρενθέσεων: 

1. ………… (θηλ. ον. εν.) εὐπραξία σπανιωτέρα ἢ ………… (θηλ. ον. εν.) τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα; 

2. ………… (ουδ. γεν. εν.) ἀγαλμάτων ἱκέτις ὁρμαθῶ; 

3. Ὦ τέκνον τέκνον ταλαίνας ματρός, ………… (αρσ. δοτ. εν.) μόρῳ θνῄσκεις, ………… (αρσ. δοτ. εν.) 

πότμῳ κεῖσαι; 

4. Πῶς λέγεις τοῦτο καὶ ………… (ουδ. δοτ. εν.) τεκμηρίῳ χρῇ; 

5. ………… (θηλ. αιτ. εν.) θροεῖς αὐδάν; ………… (αρσ. αιτ. εν.) βοᾷς λόγον; 

6. ………… (ουδ. αιτ. εν.) μοι ξίφος ἐκ χερὸς ἠγρεύσω; 

7. Σκέψασθε δέ· εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, ………… (αρσ. ον. πληθ.) ἂν ἀληπτότεροι ἦσαν; 

8. ………… (αρσ. γεν. πληθ.) γόων ἤκουσα καὶ ………… (ουδ. γεν. πληθ.) στέρνων κτύπον νεκρῶν τε 

θρήνους, τῶνδ’ ἀνακτόρων ἄπο ἠχοῦς ἰούσης; 

9. ………… (αρσ. ον. πληθ.) ἔτι φίλοι ἔσονται καὶ ἐν ………… (αρσ. δοτ. πληθ.) ἀνθρώποις εὔνοια 

καὶ πίστις ἔσται; 

10. Καὶ διὰ ………… (θηλ. αιτ. πληθ.) αἰτίας Θετταλοὶ μὲν μεγίστους πλούτους παραλαβόντες καὶ 

χώραν ἀρίστην καὶ πλείστην ἔχοντες εἰς ἀπορίαν καθεστήκασιν. 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τον τύπο της της αόριστης αντωνυμίας τὶς-τὶς-τὶ, σύμφωνα 

με τις οδηγίες των παρενθέσεων: 

1. Καὶ ὑμῖν ἔστω ………… (ουδ. ον. εν.) τεκμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν. 

2. Καὶ ἐκβοηθείας ………… (θηλ. γεν. εν.) γενομένης πληγέντες ὑπό τε τῶν Ἀντισσαίων καὶ τῶν 

ἐπικούρων ἀπέθανόν τε πολλοὶ καὶ ἀνεχώρησαν οἱ λοιποὶ κατὰ τάχος. 

3. Νῦν οὖν ἐμοὶ τούτῳ δοκεῖ ὄλεθρόν τιν’ ἡμᾶς κυρκανᾶν ἁμωσγέπως, ἢ φαρμάκοισιν ἢ μιᾷ γέ 

………… (θηλ. δοτ. εν.) τέχνῃ, ὅπως ἀπολεῖται. 

4. Καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος καὶ 

Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, τῆς τε καθ’ ἑαυτοὺς θαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦντες ἐκράτησάν 

………… (αρσ. αιτ. εν.) χρόνον. 

5. Ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ Ἀθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν Λυκίαν ὁ 

Μελήσανδρος ἀποθνῄσκει καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος ………… (ουδ. αιτ. εν.) διέφθειρε νικηθεὶς 

μάχῃ. 

6. Ὁ δὲ Βρασίδας τῷ μὲν ἄλλῳ στρατῷ ἡσύχαζεν ὀλίγον προελθών, ἑκατὸν δὲ πελταστὰς 

προπέμπει, ὅπως, ὁπότε πύλαι ………… (θηλ. ον. πληθ.) ἀνοιχθεῖεν καὶ τὸ σημεῖον ἀρθείη ὃ 

ξυνέκειτο, πρῶτοι ἐσδράμοιεν. 

7. Ὁ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη, γενόμενος μηνοειδὴς καὶ ἀστέρων 

………… (αρσ. γεν. πληθ.) ἐκφανέντων. 

8. Καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν ἰδίων ………… (θηλ. γεν. πληθ.) διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις. 

9. Διόπερ ἡμεῖς παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν σοι συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους 

ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις ………… (αρσ. δοτ. πληθ.) ἀνθρώποις ὁμιλεῖν 

καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. 

10. Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Ἀθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν 

καὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ’ ………… (ουδ. αιτ. πληθ.) χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν 

μὲν χιλίοις ὁπλίταις. 
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9. Υπογραμμίστε τον τύπο της αόριστης ή της ερωτηματικής αντωνυμίας στην παρένθεση που 

ταιριάζει στο περιεχόμενο της κάθε πρότασης που ακολουθεί: 

1. Τειχίζουσιν δὲ πάντες πανδημεὶ οἱ ἐν τῇ πόλει, φειδόμενοι οὔτε ἰδίου οὔτε δημοσίου 

οἰκοδομήματος ὅθεν (τὶς, τίς) ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον. 

2. Τῶν δὲ Ἀθηναίων οἱ μὲν αἰσθόμενοι ἔνδοθεν ἔθεον ἔξω, σκεψόμενοι (τὶς, τίς) ἡ κραυγή. 

3. Ὁ Βάκχιος δὲ (τὶς, τίς) θεὸς νομίζεται; 

4. Χθὲς ἥκοντος πλοίου ἤκουσα (τινὸς, τίνος) ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς μέλλει 

ἥξειν πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων. 

5. Ἀναβλέψας δὲ ὁ Σάκας ἐρωτᾷ (τινὸς, τίνος) ἔτυχεν. 

6. Διὰ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐνόντων εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἀπορῶ (τινὸς, τίνος) ἐν τῷ παρόντι 

πρέπει μνησθῆναι καὶ ποῖ’ αὐτῶν χρὴ παραλιπεῖν. 

7. Ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ (τινὶ/τῳ, τίνι/τῷ) λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης. 

8. Ἔπειτα δὲ ἡμερεύσαντες ἔν (τινὶ/τῳ, τίνι/τῷ) τόπῳ ἐρήμῳ πρὸς τὰς πύλας ἦλθον. 

9. Ἐν ὕδατι ἤ (τινὶ/τῳ, τίνι/τῷ) τοιούτῳ σκοποῦνται τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. 

10. (Τὶ, Τί) δὲ φῦλον ἄλλο ἢ ἄνθρωποι θεοὺς θεραπεύουσι; 

11. Ἔδειξε (τὶ, τί) χωρίον αὐτοῖς. 

12. Μέλλομέν σοι συμβουλεύειν ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ (τινῶν, τίνων) ἔργων 

ἀπέχεσθαι. 

13. Τοὺς δὲ ἱππέας ἐκπέμψαντες καὶ μέρος (τὶ, τί) τῶν ὁπλιτῶν καὶ ψιλῶν καὶ τοξοτῶν ἄνδρας τε 

κατέβαλον αὐτῶν διὰ τὸ ἐγγὺς προσελθεῖν καὶ ὅπλων (τινῶν, τίνων) καὶ νεκρῶν ἐκράτησαν. 

14. Ἐν τῇ Ἰταλίᾳ (τισὶ, τίσι) πόλεσιν ἐχρημάτισε περὶ φιλίας τοῖς Ἀθηναίοις. 

15. Ὧν ἐνθυμούμενον χρὴ ζητεῖν καὶ φιλοσοφεῖν ἐξ ὅτου τρόπου καὶ μετὰ (τινῶν, τίνων) καὶ (τισὶ, 

τίσι) συμβούλοις χρώμενος τάς τε τῆς πόλεως ἀτυχίας ἐπανορθώσεις. 

16. Δείσαντες μὴ χρήμασι δὴ πείσας (τινάς, τίνας), ὅτι πλούσιος ἦν, ἀποδρᾷ, πείσαντες τοὺς 

ξυμμάχους ἀπέκτειναν αὐτόν. 

17. Οἴει οὖν (τινάς, τίνας) πείθεσθαι τοῖς νόμοις μὴ εἰδότας ἃ οἱ νόμοι κελεύουσιν; 

18. (Τινὰς, Τίνας) δὲ ἂν παραστάτας ἥδιον Λακεδαιμονίων ποιήσαισθε; 

19. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν ἡμῖν ἀποδέδεικται σαφῶς, (τινὰ, τίνα) μὲν κακὰ, (τινὰ, τίνα) δὲ καλὰ, 

(τινὰ, τίνα) δὲ μέσα. 

20. Φαίνεται γὰρ εἶναί (τινὰ, τίνα) μόνιμα τῶν ζῴων κατὰ τόπον. 

  



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

70  

 

Ενότητα 6η 

1. Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους κατάλληλους τύπους ευκτικής Ενεστώτα 

ε.φ., για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Πῶς ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς ξὺν ἐμοὶ πλεῖν μὴ 
βουλομένους ἢ ἐξαπατήσας …………; 

α. ἄγοιμι 
β. βλάπτοιεν 
γ. ἔχοι 
δ. ἔχοιτε 
ε. κερδαίνοιμεν 
στ.φθάνοις 

2. Σὺ μὲν εἰς ἀγορὰν ἰὼν ταχέως οὐκ ἂν …………. 

3. Ὥστ’ οὐδεὶς ἂν ………… τοῦτ’ εἰπεῖν ὡς οὐ δικαίως χρῶμαι 
τοῖς παραδείγμασιν. 

4. Ἡμεῖς δὲ μὴ διαφθείραντες ὑμᾶς ………… ἄν. 

5. Ὑμεῖς δικαίως ἂν αὐτῷ πλείω χάριν …………. 

6. Φρούριον δ’ εἰ ποιήσονται οἱ πολέμιοι, τῆς μὲν γῆς ………… 
ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις. 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους κατάλληλους τύπους ευκτικής Μέλλοντα 

ε.φ., για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Ὑπεῖπε ὅτι ἐγὼ εἰς ἑσπέραν …………. 

α. ἀναστρέψοι 
β. ἀνοίξοιμεν 
γ. ἐθελήσοις 
δ. ἐκπέμψοιεν 
ε. ἥξοιμι 
στ.νομίσοιτε 

2. Καὶ ταῦτ’ ἐγὼ ᾔδη τε καὶ τούτοις προύλεγον, ὅτι σὺ ἀποκρίνασθαι 
μὲν οὐκ …………. 

3. Ἦλθε γάρ τις ἄγγελος λέγων ὡς οὐκέτ’ ἐν γῇ τῇδ’ …………  πόδα 
Ἱππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 

4. Εἰ μὴ φωνῆς αὐτοῦ θείας ἀκούσωμεν, οὐκ ἂν ἡμεῖς τὰς θύρας 
…………. 

5. Εἴ τι ὑμεῖς ………… ἀγαθόν, τοῦτο εἴπετε καὶ ἡμῖν. 

6. Ὁ δὲ Φαρνάβαζος προηγόρευεν αὐτοῖς ὡς εἰ μὴ …………  τοὺς 
Λακεδαιμονίους, πόλεμον ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. 

 

3. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους κατάλληλους τύπους ευκτικής Αορίστου 

ε.φ., για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Οὐδ’ ἂν ἐγὼ …………  εὐσεβεῖν σε εἰς τοὺς κακούς. 

α. διδάξαιτε 
β. κελεύσαιμι 
γ. κλέψαις/κλέψειας 
δ. νομίσαιεν/νομίσειαν 
ε. πράξαι/πράξειεν 
στ. σώσαιμεν 

2. Πόλλ’ ἂν καλῶς λάθρᾳ σὺ …………  κακά. 

3. Τίς δ’ ἂν τοιοῦδ’ ὑπ’ ἀνδρὸς εὖ …………  ἄν; 

4. Ἐμοὶ δ’ ἐπέσταλκ’ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, τί ἡμεῖς δρῶντες 
ἂν μάλιστα …………  πόλιν. 

5. Καὶ τοὺς ἄλλους ὑμεῖς ἄριστ’ ἂν …………  περὶ αὐτῶν. 

6. Τούτῳ τῷ λόγῳ ἄνθρωποι ἂν πιστεύσαντες …………  
σωθήσεσθαι. 
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4. Ποια σημασία έχουν οι ευκτικές των προτάσεων που ακολουθούν; Υπογραμμίστε τη σημασία - 

χρήση της ευκτικής στην παρένθεση που ακολουθεί κάθε πρόταση: 

1. Ἀλλ’ αἰσχυνοίμην ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀντιλέγων τούτοις· οὔτε γὰρ καλὰ οὔτε ἀληθῆ λέγοιμι 

ἄν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

2. Ἠκηκόει γὰρ ὅτι προσπλέοι Πολύξενος ἄγων τὰς ἀπὸ Συρακουσῶν καὶ Ἰταλίας ναῦς εἴκοσιν, 

ὅπως ἀναλάβοι καὶ ταύτας. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

3. Ὁπότε τοῦτο τῆς ψυχῆς τὸ μέρος λέγοιμεν, καὶ καλοῦντες αὐτὸ φιλοχρήματον καὶ φιλοκερδὲς 

ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

4. Ὦ θεοί, μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

5. Νῦν γοῦν σκοπῶ ὅπως ἂν ὁ μὲν παῖς ὅδε ὁ σὸς καὶ ἡ παῖς ἥδε ὡς ῥᾷστα διάγοιεν, ἡμεῖς δ’ ἂν 

μάλιστα εὐφραινοίμεθα θεώμενοι αὐτούς. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

6. Τούτους λοιδορῶ, καὶ συμβουλεύσαιμι ἂν αὐτοῖς παύσασθαι τοιούτοις οὖσιν. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

7. Εἶτ’ ὦ σχετλιώτατε πάντων, ἀντέλεγες μὲν ἵνα σώσειας, συνελάμβανες δὲ ἵνα ἀποκτείνῃς; 

(ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

8. Ἀλλὰ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μεταμέλεια. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

9. Ἔδεισα μὴ ὀλίγοι καὶ ἔρημοι συμμάχων συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς πάθοιτέ τι. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

10. Οἵ τε γὰρ Ἀργεῖοι καὶ οἱ Κερκυραῖοι καὶ ὅσον Δωρικὸν μετ’ Ἀθηναίων ἦν, ὁπότε παιανίσειαν, 

φόβον παρεῖχε τοῖς Ἀθηναίοις. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

 

5. Ποια σημασία έχουν οι ευκτικές των προτάσεων που ακολουθούν; Υπογραμμίστε τη σημασία - 

χρήση της ευκτικής στην παρένθεση που ακολουθεί κάθε πρόταση: 

1. Ὅτε μὲν γὰρ ἀκούοιτε τοὺς ἐν ἄστει τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, μικρὰς τὰς ἐλπίδας εἴχετε τῆς 

καθόδου. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

2. Ἀφικνοῦνται περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐς τὴν Λακεδαίμονα πέμψαντος Φαρναβάζου, ὅπως ναῦς 

κομίσειαν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

3. Ὑμεῖς, ὦ Διονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώπων κάλλιστα προτρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς 

ἐπιμέλειαν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

4. Ὧν ἕνεκα περὶ παντὸς ποιητέον ὅπως ὡς τάχιστα τὸν ἐνθένδε πόλεμον εἰς τὴν ἤπειρον 

διοριοῦμεν, ὡς μόνον ἂν τοῦτ’ ἀγαθὸν ἀπολαύσαιμεν τῶν κινδύνων τῶν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς. 

(ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

5. Κῦρος δὲ ἐτίμα καὶ τῶν οἰκετῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε. (ευχετική, δυνητική, 

πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

6. Ὁ δ’ Ἐπαμεινώνδας λογιζόμενος ὅτι βοηθήσοιεν οἱ Ἀρκάδες εἰς τὴν Λακεδαίμονα, ἐκείνοις μὲν 

οὐκ ἐβούλετο καὶ πᾶσι Λακεδαιμονίοις ὁμοῦ γενομένοις μάχεσθαι. (ευχετική, δυνητική, 

πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

7. Πλοῖα δ’ ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ὅπῃ ἂν βούλησθε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε. (ευχετική, δυνητική, 

πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

8. Ὁ Θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξοι, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

9. Θαυμάζοιμι ἄν, ἔφη, εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον τείνοι τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 
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10. Εἰπέ μοι, ὦ Περίκλεις, ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστι νόμος; (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

6. Ποια σημασία έχουν οι ευκτικές των προτάσεων που ακολουθούν; Υπογραμμίστε τη σημασία - 

χρήση της ευκτικής στην παρένθεση που ακολουθεί κάθε πρόταση: 

1. Ὁπότε οὖν στασιάζουσαν πόλιν ἁρμόσειαν, κατέλειπον αὐτόθι σφῶν ἄρχοντα, ὃν ἐκάλουν 

ἁρμοστήν, πρὸς τὸ ἁρμόζειν τὴν πόλιν καὶ μὴ ἐᾶν στασιάζειν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-

λόγου, επαναληπτική) 

2. Συνεχῶς δὲ ἐβουλεύοντο οἱ Θηβαῖοι ὅπως ἂν τὴν ἡγεμονίαν λάβοιεν τῆς Ἑλλάδος. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

3. Οἱ Θηβαῖοι ἐνόμισαν, εἰ πέμψειαν πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα, πλεονεκτῆσαι ἄν τι ἐν ἐκείνῳ. 

(ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

4. Πῶς ἂν οὖν ὀρθῶς δικάσαιτε περὶ αὐτῶν; (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

5. Ὦ θεοί, μὴ ἁμάρτοιμεν τῆς τοῦ καλοῦ κρίσεως. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

6. Ὁπότε γράψαιμεν τοὺς λόγους, τηνικαῦτα τοὺς ἄλλους πολίτας ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν 

παρεκαλοῦμεν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

7. Τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐμισήθησαν ὥσθ’ ὁπότε τἀκείνων κρατήσειεν, οὐ μόνον τὰς 

οἰκίας αὐτῶν κατέσκαπτον ἀλλὰ καὶ τοὺς τάφους ἀνώρυττον. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-

λόγου, επαναληπτική) 

8. Διηρευνήσατο δὲ αὐτῶν πᾶσαν τὴν χώραν, ἵνα μηδεὶς ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρόπῳ.. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

9. Ἐν Σερίφῳ βάτραχοι, τὸ παράπαν οὐκ ἂν αὐτῶν ἀκούσειας φθεγγομένων. (ευχετική, δυνητική, 

πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

10. Πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς, οὐκ ἂν δικάσαις. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

 

7. Ποια σημασία έχουν οι ευκτικές των προτάσεων που ακολουθούν; Υπογραμμίστε τη σημασία - 

χρήση της ευκτικής στην παρένθεση που ακολουθεί κάθε πρόταση: 

1. Ἐγὼ δὲ οἶδ’ ὅτι καὶ πάνυ ἂν πολλὰ χρήματα λαμβάνοιμι, εἰ βουλοίμην χρῆσθαι τῇ τέχνῃ. 

(ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

2. Οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός τ’ ἦ μαθεῖν σου τί ποτε λέγοις. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

3. Ἐκεῖνος ὁπότε θύοι, ἐκάλει σε ἐπὶ δεῖπνον . (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

4. Λαβὼν δύο ὁ Φιλλίδας τῶν ἀνδρῶν ἦλθε πρὸς τὸ ἀνάκειον, καὶ εἶπε τῷ εἰργμοφύλακι ὅτι 

ἄνδρα ἄγοι παρὰ πολεμάρχων ὃν εἶρξαι δέοι (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, 

επαναληπτική) 

5. Τὴν Τροίαν γὰρ δειλοὶ γενόμενοι πλεῖστον αἰσχύνοιμεν ἄν. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-

λόγου, επαναληπτική) 

6. Ταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἔτι μᾶλλον εἶπον ὅτι θαυμαστῶς σπουδάζοιμεν. (ευχετική, δυνητική, 

πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

7. Εἴθε τυγχάνοιμεν βοηθείας. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

8. Εἴθε ὦ φίλε Ἀδείμαντε, τὰ τοιαῦτα ἡμῖν οἱ νέοι σπουδῇ ἀκούοιεν καὶ μὴ καταγελῷεν ὡς 

ἀναξίως λεγομένων. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

9. Ὁπότε ποι πλέοιεν, κατέλειπον φύλακας. (ευχετική, δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 

10. Εἰ μὲν τοίνυν μὴ καλός εἰμι, ὡς οἴομαι, ὑμεῖς ἂν δικαίως ἀπάτης δίκην ὑπέχοιτε. (ευχετική, 

δυνητική, πλαγίου-λόγου, επαναληπτική) 
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8. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο της 

Ευκτικής Ενεστώτα ε.φ.: 

1. Ἐγὼ μὲν οὐκ ………… (ἔχω) ἂν εὖ λέγειν τύχην. 

2. Τούτου δ’ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ ………… (λήγω, β΄εν.) τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. 

3. Καί τις αὐτὸν ἤρετο ὅτι …………  (θαυμάζω, γ΄εν.) καὶ ὁπόσοι αὐτῶν τεθνᾶσιν. 

4. Οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ ἡμεῖς …………  (πάσχω) ἂν κακῶς. 

5. Ὑμᾶς γὰρ ἂν αὐτοὺς ὑμεῖς …………  (ἀτιμάζω) εἰ τοιαῦτα …………  (γιγνώσκω) περὶ τῶν πολιτῶν. 

6. Οὗτοι δὲ ἔλεγον μὲν ὅτι οὐ ………… (νομίζω) εὐορκεῖν ἂν στρατευόμενοι ἐπ’ Ἀθηναίους μηδὲν 

παράσπονδον ποιοῦντας. 

 

9. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο της 

Ευκτικής Ενεστώτα ε.φ.: 

1. Ἐγώ τε ἀνόσι’ ἂν …………  (πάσχω), εἰ μὴ πιστῶς καταμαρτυρηθεὶς διαφθαρείην ὑφ’ ὑμῶν. 

2. Τί δ’ ἂν …………  (προκόπτω, β΄εν.), εἰ …………  (ἐθέλω, β΄εν.) ἀεὶ στένειν; 

3. Εἶθ’ ὁπότε …………  (ἥκω, γ΄εν.) ἐπὶ τὸ δεῖπνον, …………  (λέγω, α΄εν.) ἂν ὅτι λοῦται· εἰ δὲ πάνυ 

………… (σπουδάζω, γ΄εν.) φαγεῖν, εἴποιμ’ ἂν ὅτι παρὰ ταῖς γυναιξίν ἐστιν. 

4. Ὡς δ’ ἐκεῖ ἐγένετο, πυθόμενοι οἱ βοιώταρχοι ὅτι ………… (θύω, γ΄εν.), πέμψαντες ἱππέας τοῦ τε 

λοιποῦ εἶπαν μὴ θύειν. 

5. Ἀρχθῆναι ὑφ’ ἑτέρων αὐτοῖς κίνδυνος ἦν, εἰ μὴ ἡμεῖς αὐτοὶ ἄλλων ………… (ἄρχω). 

6. Ὥστε καὶ τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιοῦντες ὅσια ὑμεῖς ἂν ………… (δικάζω). 

7. Ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ………… (ἁμαρτάνω) Κλέωνι πειθόμενοι. 

8. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι …………  (φεύγω, 

γ΄πληθ.) ὑπὸ τοῦ δήμου. 

9. Ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας 

ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνοι ῥᾷον ………… (προσβαίνω). 

10. Εἷλκον δὲ τὰς νευρὰς ὁπότε ………… (τοξεύω, γ΄πληθ.) πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερῷ 

ποδὶ προσβαίνοντες. 

 

10. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο της 

Ευκτικής Μέλλοντα ε.φ.: 

1. Ἐὰν μὴ κρατήσω ταύτῃ μου τῇ χειρὶ τὴν πλευρὰν ἐκείνην, τὴν ἀνύποπτον μάρτυρα τῆς 

ἀναστάσεως, οὐκ ἂν τῷ ὑμετέρῳ ………… (πιστεύω, α΄εν.) δόγματι. 

2. Ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, αὕτη ’κείνη ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία Σωκράτους, καὶ ταῦτ’ ἐγὼ ᾔδη τε καὶ τούτοις 

προύλεγον, ὅτι σὺ ἀποκρίνασθαι μὲν οὐκ ………… (ἐθέλω). 

3. Ἡ θεία πρόνοια ὑμᾶς ………… (διαφυλάττω), ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 

4. Εἰ μὴ τῆς ἄνωθεν ………… (ἀπολαύω, α΄πληθ.) εὐνοίας, οὐδεμία λείπεται τοῖς γεγενημένοις 

παραμυθία. 

5. Ἠκηκόειν γὰρ ὡς ὑμεῖς, ὦ Ἀθηναῖοι, ………… (δικάζω) ἐπὶ ταῖς οἰκίαις τὰς δίκας. 

6. Εἶπον δὲ καὶ τοῦτο τῷ Κινάδωνι, ὅτι οὗτοι ………… (πέμπω) τρεῖς ἁμάξας, ἵνα μὴ πεζοὺς ἄγωσι 

τοὺς ληφθέντας. 
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11. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο της 

Ευκτικής Αορίστου ε.φ.: 

1. Οὐ γὰρ οἶδ’ ἂν εἰ ἐγὼ …………  (πείθω) σε. 

2. Φεῦ· πῶς ἂν σύ μοι ………… (λέγω, αόρ. α΄) ἁμὲ χρὴ λέγειν; 

3. Πῶς οὖν ἔτ’ ἄν τις ………… (ἐλπίζω) πράξειν καλῶς; 

4. Μάλιστ’ ἂν αὐτοὺς ………… (ἐκπλήττω, α΄πληθ.) 

5. Ἅ δρῶντες ὑμεῖς ἂν ………… (σώζω) Καδμείων πόλιν. 

6. Οὐ γάρ ποτ’ ἂν ………… (πράττω, γ΄πληθ.) ἐκ θεῶν κακῶς. 

12. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο της 

Ευκτικής Αορίστου ε.φ.: 

1. Ἐγὼ οὐκ οἶδ’ ἂν εἰ ………… (πείθω), πειρᾶσθαι δὲ χρή. 

2. Πέμψω ταχύνασ’· ἀλλ’ ἴωμεν ἐς δόμους· οὐδὲν γὰρ ἂν ………… (πράττω, α΄εν.) ἂν ὧν οὔ σοι 

φίλον. 

3. Λόγους ἀναλοῖς· οὐ γὰρ ἂν ………… (πείθω, β΄εν.) ποτέ. 

4. Κλεινίᾳ δ’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν ………… (ἐπιτρέπω, β΄εν.); 

5. Εἴθε ………… (γράφω, γ΄εν.) ὡς χρὴ πένητι μᾶλλον ἢ πλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ 

ὅσα ἄλλα ἐμοί τε πρόσεστι καὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν. 

6. Νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε, μὴ ………… (φθάνω, γ΄εν.) με ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλθὼν ἔχων τὰ στέμματα. 

7. Τίνας ἂν ἡμεῖς ………… (θαυμάζω); ἐκείνους, ἢ τούτους; 

8. Τίσιν οὖν ὑμεῖς ………… (κινδυνεύω) ἄν, εἴ τι γένοιτο; 

9. Ἔπειτα τίνας ἂν καὶ ………… (διαφθείρω, γ΄πληθ.) καὶ τοὺς πῶς διακειμένους λάβοιεν ἂν 

μαθητάς; 

10. Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο Λακεδαιμόνιοι, ἐπὶ πρώτους ἂν ὑμᾶς 

………… (στρατεύω) οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι. 
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2. Αναφορικές αντωνυμίες ὅς-ἥ-ὅ, ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ, ὅστις-ἥτις-ὅ,τι 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους τύπους της αναφορικής αντωνυμίας ὅς-

ἥ-ὅ, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου θανάτου, ……. (αρσ. ον. εν.) μετὰ 
Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς 
πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις. 

α. αἳ 
β. ἃς 
γ. ἧς 
δ. οἷς  
ε. ὃν 
στ.ὃς 
ζ. οὓς 
η. ᾧ 
θ. ὧν 

2. Καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος 
ἐχυρωτέραν παρέχεται, ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει, …… (θηλ. γεν. εν.) ἐν τῷ 
ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς. 

3. Ὁ δὲ πεισθεὶς πορευομένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θρᾴκης ἐπὶ τὸ πλοῖον …… (ουδ. 
δοτ. εν.) ἔμελλον τὸν Ἑλλήσποντον περαιώσειν, πρὶν ἐσβαίνειν ξυλλαμβάνει. 

4. Ταῦτα μὲν ἐν τῷ χειμῶνι ἐγένετο, καὶ τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ 
τῷδε …… (αρσ. αιτ. εν.) Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

5. Ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν νήσων …… (θηλ. ον. πληθ.) καλοῦνται Σύβοτα. 

6. ᾜδει δὲ οὐδεὶς ὅποι στρατεύουσιν, οὐδὲ αἱ πόλεις ἐξ …… (θηλ. γεν. πληθ.) 
ἐπέμφθησαν. 

7. Ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους ἔργα, …… (ουδ. δοτ. πληθ.) ἕκαστα ἐκτήθη, 
μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος ἐάσω. 

8. Καὶ αὐτῷ παρῆσαν Ἑλλήνων μὲν Ἀμπρακιῶται καὶ Λευκάδιοι καὶ Ἀνακτόριοι καὶ 
…… (αρσ. αιτ. πληθ.) αὐτὸς ἔχων ἦλθε χίλιοι Πελοποννησίων. 

9. Καὶ ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις …… (θηλ. αιτ. πληθ.) κατέλιπον παρὰ τοῖς 
σκευοφόροις. 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους τύπους της αναφορικής αντωνυμίας 

ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸ Δήλιον καὶ προσέβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλῳ τε τρόπῳ 
πειράσαντες καὶ μηχανὴν προσήγαγον, …… (θηλ. ον. εν.) εἷλεν αὐτό, τοιάνδε. 

α. αἵπερ 
β. ἅπερ 
γ. ἥπερ 
δ. οἵπερ 
ε. οἷσπερ 
στ. ὅνπερ 
ζ. ὅπερ 
η. οὗπερ 
θ. ὧνπερ 
ι. ᾧπερ 

2. Καὶ ᾠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους …… (ουδ. ον. εν.) νῦν ἔτι 
δῆλόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ. 

3. Ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ’ ἐγώ, εἴπερ πέφυκα πατρὸς …… (αρσ. γεν. εν.) 
εὔχομαι. 

4. Καὶ ἐχρήσατο τῷ τρόπῳ …… (αρσ. δοτ. εν.) καὶ ἐς τὴν Πύλον εὐτυχήσας ἐπίστευσέ τι 
φρονεῖν. 

5. Τὸν δὲ πόλεμον, δι’ …… (αρσ. αιτ. εν.) χρήσιμοι ἂν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται 
ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει. 

6. Καὶ νῦν αὗται αἱ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται· οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου, ἐκ δὲ ἀνδρῶν …… 
(αρσ. ον. πληθ.) αἰεὶ τάδε κινοῦσι ξύγκεινται. 

7. Ξύμμαχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν πλὴν Καμαριναίων αἱ ἄλλαι Δωρίδες πόλεις, 
…… (θηλ. ον. πληθ.) καὶ πρὸς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων τὸ πρῶτον ἀρχομένου τοῦ 
πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν. 

8. Τίκτονται δὲ ἄρα ἐν ταύτῃ τῇ θαλάττῃ καὶ χελῶναι μέγισται, …… (θηλ. γεν. πληθ.) 
οὖν τὰ ἔλυτρα ὄροφοι γίνονται. 

9. Ἐγὼ μὲν κέχρημαι τούτοις τοῖς λόγοις …… (αρσ. δοτ. πληθ.) χρὴ τοὺς ἐπαινοῦντας, 
σὺ δ’ οἷς προσήκει τοὺς λοιδοροῦντας. 

10. Προειπὼν γὰρ ταῦτα τὰ ἔπη, …… (ουδ. αιτ. πληθ.) καὶ σὺ εἶπες ἄρτι, ὀλίγον ὕστερον 
λέγει ὡς οὔτ’ ἂν ἀναπεισθείη ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως τε καὶ τοῦ Ἀγαμέμνονος οὔτε μένοι 
τὸ παράπαν ἐν τῇ Τροίᾳ. 
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3. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τους τύπους της αναφορικής αντωνυμίας 

ὅστις-ἥτις-ὅ,τι, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό τους: 

1. Πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ……  
(αρσ. ον. εν.) ἀπείρξει τούτου. 

α. αἷστισιν 
β. αἵτινες 
γ. ἅστινας 
δ. ἅτινα/ἅττα 
ε. ᾗτινι 
στ.ἥτις 
ζ. ὅ τι/ὅ,τι 
η. ὅστις 
θ. οὗτινος/ὅτου 
ι. ὧντινων 

2. Σφάξαι κελεύουσίν με παρθένον Κόρῃ Δήμητρος, …… (θηλ. ον. εν.) ἐστὶ 
πατρὸς εὐγενοῦς. 

3. Λεγέσθω, ἦν δ’ ἐγώ, …… (αρσ. γεν. εν.) ἔστιν. Δημοκράτους, ἔφη, τοῦ 
Αἰξωνέως ὁ πρεσβύτατος ὑός. 

4. Ἐν …… (θηλ. δοτ. εν.) δὴ πόλει πλεῖστοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι 
τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται; 

5. Σὺ δ’, ὦ ξέν’, εἰπὲ τοὔνομ’ …… (ουδ. αιτ. εν.) σε χρὴ καλεῖν. 

6. Ἔπειτα δὲ προύπεμψαν καὶ ἐς τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν τρεῖς ναῦς εἰσομένας 
…… (θηλ. ον. πληθ.) σφᾶς τῶν πόλεων δέξονται. 

7. Εἰσὶ δὲ παροιμίαι λόγοι σοφοὶ, ὡς αἰνίγματα, …… (ουδ. ον. πληθ.) ἕτερον μέν 
τι αὐτόθεν δηλοῦντά ἐστιν, ἕτερον δὲ ἐν ὑπονοίᾳ ἐπαγγέλλονται. 

8. Ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειθώ, ἥτις ποτ’ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ …… 
(ουδ. γεν. πληθ.) πραγμάτων ἐστὶν πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ’ ὅτι οὐκ οἶδα. 

9. Ἐπὶ δὲ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἔπαθεν ὑπὸ θεομηνίας ἡ Ἔφεσος καὶ ἡ Σμύρνα καὶ 
πολλαὶ ἄλλαι πόλεις τῆς Ἀσίας, ……  (θηλ. δοτ. πληθ.) ἐχαρίσατο πολλὰ εἰς 
ἀνανέωσιν. 

10. Εἶδε τῶν τελευτησάντων τίνα δεῖ τρόπον ἑκάστοις γίγνεσθαι τὰς ταφὰς καὶ 
τιμὰς …… (θηλ. αιτ. πληθ.) αὐτοῖς ἀπονέμειν δεῖ. 

 

4. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅς-ἥ-ὅ, σύμφωνα με τις οδηγίες 

στην παρένθεση: 

1. Μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ……  (θηλ. ον. εν.) τε 

νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς τε 

ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. 

2. Τὸ δὲ ὕψος τοῦ τείχους ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη …… (ουδ. γεν. εν.) διενοεῖτο. 

3. Τὸ μέλλον τοῦ πολέμου …… (αρσ. δοτ. εν.) φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν ἐν 

ἀφανεῖ ἔτι κεῖται. 

4. Ταραχώδης ἦν ἡ ναυμαχία, ἐν …… (θηλ. δοτ. εν.) αἱ Ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι τοῖς 

Κερκυραίοις, εἴ πῃ πιέζοιντο, φόβον μὲν παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἦρχον 

δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν Ἀθηναίων. 

5. Οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, …… (ουδ. αιτ. εν.) μὴ 

κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη. 

6. Ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας κρύφα τῶν Ἀθηναίων χιλίους Μακεδόνων, …… (αρσ. ον. πληθ.) 

ὕστερον ἦλθον. 

7. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ᾔσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς, …… 

(θηλ. γεν. πληθ.) ἦρχε Μικιάδης καὶ Αἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν 

νήσων …… (θηλ. ον. πληθ.) καλοῦνται Σύβοτα. 

8. Εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν …… (θηλ. δοτ. 

πληθ.) ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν. 

9. Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν …… (ουδ. δοτ. πληθ.) ηὐξήθησαν. 

10. Ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς Ἀθηναίους 

καὶ τῶν Ἀθηναίων …… (ουδ. αιτ. πληθ.) ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο κατὰ 

σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. 
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5. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ, σύμφωνα με 

τις οδηγίες στην παρένθεση: 

1. Μετὰ δ’ αὐτὸν Διόδοτος ὁ Εὐκράτους, …… (αρσ. ον. εν.) καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε 

μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε. 

2. Σεύθης δὲ ὁ Σπαραδόκου ἀδελφιδοῦς ὢν αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ὀδρυσῶν τε καὶ τῆς ἄλλης 

Θρᾴκης …… (θηλ. γεν. εν.) καὶ ἐκεῖνος. 

3. Ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι …… (ουδ. δοτ. εν.) προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ’ ἡμέρας  τῆς νῦν 

προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ’ ἐμέ, ὡς ὄντι γῆς τῆσδ’ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

4. Τοῦ δ’ αὐτοῦ θέρους Ἅγνων ὁ Νικίου καὶ Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου, ξυστράτηγοι ὄντες 

Περικλέους, λαβόντες τὴν στρατιὰν …… (θηλ. δοτ. εν.) ἐκεῖνος ἐχρήσατο ἐστράτευσαν εὐθὺς 

ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης καὶ Ποτείδαιαν ἔτι πολιορκουμένην. 

5. Τὸ γὰρ ναυτικὸν ἡμῶν, …… (ουδ. αιτ. εν.) κἀκεῖνοι πυνθάνονται, τὸ μὲν πρῶτον ἤκμαζε καὶ 

τῶν νεῶν τῇ ξηρότητι καὶ τῶν πληρωμάτων τῇ σωτηρίᾳ. 

6.  Ἆρ’ οὖν ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ, πολλὴ ἀνάγκη ὁμολογεῖν ὅτι γε τὰ αὐτὰ ἐν ἑκάστῳ ἔνεστιν ἡμῶν εἴδη 

τε καὶ ἤθη …… (ουδ. ον. πληθ.) ἐν τῇ πόλει; 

7. Ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ τῶν ἀνθρώπων …… (αρσ. γεν. πληθ.) καὶ ἐγώ, ἡδέως ἄν σε 

διερωτῴην. 

8. Ὀψέ τε ἀφ’ οὗ Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ ἅμα τοῦ 

βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι …… (θηλ. δοτ. πληθ.) καὶ ἐναυμάχησαν. 

9. Τείχη οἰκοδομησαμένων ἡμῶν ἐν …… (ουδ. δοτ. πληθ.) νῦν ἐσμέν, ἦλθε Γύλιππος 

Λακεδαιμόνιος στρατιὰν ἔχων ἔκ τε Πελοποννήσου καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Σικελίᾳ πόλεων ἔστιν ὧν. 

10. Ὄντων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέστειλαν τὰς ἑκατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννησον …… 

(θηλ. αιτ. πληθ.) παρεσκευάζοντο καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ’ αὐτῶν καὶ τοξότας τετρακοσίους. 

6. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅστις-ἥτις-ὅ,τι, σύμφωνα με τις 

οδηγίες στην παρένθεση: 

1. Καί δείσας φράζει τῷ ναυκλήρῳ …… (αρσ. ον. εν.) ἐστὶ καὶ δι’ ἃ φεύγει, καὶ εἰ μὴ σώσει αὐτόν, 

ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν ἄγει. 

2. Οὐδ’ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράκτωρ ὁδοῦ κατεῖδ’ …… (αρσ. γεν. εν.) τις ἐκμαθὼν ἐχρήσατ’ ἄν; 

3. Οὐκ οἶδα βουλῆς …… (θηλ. γεν. εν.) τυχὼν λέγω. 

4. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες …… (αρσ. δοτ. εν.) 

ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ πάντας ἔκτεινον. 

5. Ψυχρὰ μὲν ἐλπίς· …… (ουδ. αιτ. εν.) δὲ χρή με δρᾶν φράσον. 

6. Τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν αὗται πλεῖστον χρόνον διαμένουσιν …… (θηλ. ον. 

πληθ.) ἂν ἄριστα τὸ πλῆθος θεραπεύωσιν. 

7. Ἐπειδὰν ὁ Ῥαδάμανθυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν, 

οὔθ’ ὅστις οὔθ’ …… (αρσ. γεν. πληθ.), ὅτι δὲ πονηρός τις. 

8. Εἰ μὲν οὖν ἄλλους ἔχετε …… (αρσ. δοτ. πληθ.) ἂν δοίητε αὐτούς, μεθ’ ὧν ἂν καὶ κινδυνεύοιτε 

ἥδιον, εἴ τι δέοι, ἢ μεθ’ ἡμῶν, ἐκείνοις δίδοτε. 

9. Λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ’ ὅτου εἰκὸς ἦν 

γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας …… (θηλ. αιτ. πληθ.) νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι 

δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν. 

10. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι …… (ουδ. αιτ. πληθ.) ἂν ὁρῶσι τῇ ὄψει πιστότερα ἡγοῦνται ἢ οἷς εἰς ἀφανὲς 

ἥκει ὁ ἔλεγχος τῆς ἀληθείας. 
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7. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅς-ἥ-ὅ στον αντίθετο 

αριθμό: 

1. Οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ’ οἴκου Ἀνακτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ 

κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ. (……) 

2. Ἔτη γάρ ἐστι μάλιστα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ἀφ’ οὗ 

Λακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται. (……) 

3. Ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ 

ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν. (……) 

4. Τῶν γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ Λυγκησταὶ καὶ Ἐλιμιῶται καὶ ἄλλα ἔθνη ἐπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα 

μέν ἐστι τούτοις καὶ ὑπήκοα. (……) 

5. Ἀρχίδαμε καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ’ ἄξια οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἐστέ, ἐς 

γῆν τὴν Πλαταιῶν στρατεύοντες. (……) 

6. Τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα ἐκ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι 

πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι. (……) 

7. Προελθόντες δὲ τῆς Θρᾴκης ἐς μεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν Δραβησκῷ τῇ Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν 

Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἦν τὸ χωρίον αἱ Ἐννέα ὁδοὶ κτιζόμενον. (……) 

8. Πολλάκις ἕξετε ὑπομνήματα ἐν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτὲ καὶ αὐτοὶ ἠγάλλεσθε. (……) 

9. Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ Κορίνθιοι τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς 

καταδύσειαν. (……) 

10. Οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς μὲν 

ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν. (……) 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ 

στον αντίθετο αριθμό: 

1. Λεωτυχίδης μὲν ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν Μυκάλῃ Ἑλλήνων, 

ἀπεχώρησεν ἐπ’ οἴκου ἔχων τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου ξυμμάχους. (……) 

2. Μία δὲ φρουρά, ἥπερ καὶ ἠμύνατο περὶ Κοτύρταν καὶ Ἀφροδιτίαν, τὸν μὲν ὄχλον τῶν ψιλῶν 

ἐσκεδασμένον ἐφόβησεν ἐπιδρομῇ, τῶν δὲ ὁπλιτῶν δεξαμένων ὑπεχώρησε πάλιν . (……) 

3. Ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμ’ ὑφ’ οὗπερ εὐτύχουν σῴζειν ἕτοιμός εἰμι κοὐκ ἄλλως λέγω. (……) 

4. Μενέξενος δ’ ἠξίου τὴν αὐτὴν Πασίωνι ψευδομένῳ γίγνεσθαι ζημίαν ἧσπερ ἂν αὐτὸς 

ἐτύγχανεν. (……) 

5. Τοῖς δὲ Ἀθηναίοις οὐκ ἔσεσθαι σφῶν ἐν στενοχωρίᾳ οὔτε περίπλουν οὔτε διέκπλουν, ᾧπερ 

τῆς τέχνης μάλιστα ἐπίστευον. (……) 

6. Καὶ ἥνπερ ἔλαβον ναῦν, ἀνέθεσαν ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ Ἀχαϊκὸν παρὰ τὸ τροπαῖον. (……) 

7. Ἤλπιζε γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖσθαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς, εἴ τ’ 

ἐκπνεύσειεν ἐκ τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἀναμένων τε περιέπλει καὶ εἰώθει γίγνεσθαι ἐπὶ 

τὴν ἕω, οὐδένα χρόνον ἡσυχάσειν αὐτούς. (……) 

8. Διαβὰς δὲ τὸν Ἑλλήσποντον ἐπορεύετο διὰ τῶν αὐτῶν ἐθνῶν ὧνπερ ὁ Πέρσης τῷ παμπληθεῖ 

στόλῳ. (……) 

9. Ταῖς αὐταῖς κόλαζε ζημίαις τοὺς ψευδῶς διαβάλλοντας αἷσπερ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας. (……) 

10. Πάντες οἱ κατελθόντες ἐκ Πειραιέως ἔχοιεν ἂν τοὺς αὐτοὺς λόγους εἰπεῖν οὕσπερ οὗτος. 

(……) 
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9. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τον τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅστις-ἥτις-ὅ,τι στον 

αντίθετο αριθμό: 

1. Πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει 

τούτου. (……) 

2. Θαυμάζομέν σου γλῶσσαν, ὡς θρασύστομος, ἥτις τοιόνδ’ ἐπ’ ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον. (……) 

3. Καὶ τὰς ἄλλας ἃς νυνδὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀποδεῖξαι πειθοῦς δημιουργοὺς 

οὔσας καὶ ἧστινος καὶ περὶ ὅτι· ἢ οὔ; (……) 

4. Πρὸς θεῶν δίδαξον κἄμ’, ἄναξ, ὅτου ποτὲ μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. (……) 

5. Ἔδοξε δ’ αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα 

διαπορεύσονται. (……) 

6. Ἐὰν δὲ ἄρρενας μὲν μὴ λείπῃ, θηλείας δέ, ὁ διατιθέμενος, ἄνδρα μὲν τῶν θυγατέρων ᾗτινι ἂν 

ἐθέλῃ, ὑὸν δὲ αὑτῷ καταλειπέτω, γράψας κληρονόμον. (……) 

7. Ἔτι δέ γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ, ἅττα ἄρρεν’ ἐστίν, ἅτινα δ’ αὐτῶν θήλεα. (……) - 

(……) 

8. Χρὴ δὲ ἥκειν αὐτὸν ὡς ἡμᾶς ἵν’ εἰδῶμεν ὅ τι καὶ λέγει, καὶ οἷστισιν ὀφθαλμοῖς ἡμᾶς 

ἀντιβλέψεται. (……) - (……) 

9. Πατὴρ ἄνωγέ σ’ οὕστινας κομπεῖς γάμους αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους. (……) 

10. Ἔταξαν πρῶτον μὲν τὰς ἑορτάς, συλλογισάμενοι εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἅστινας ἐν οἷς χρόνοις καὶ 

οἷστισιν ἑκάστοις τῶν θεῶν καὶ παισὶ τούτων καὶ δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών. (……) - (……) 

 

10. Συμπληρώστε τα κενά αντικαθιστώντας την αναφορική αντωνυμία ὅς με την αντωνυμία ὅστις 

στον αντίστοιχο τύπο της: 

1. Ἰνάρως δὲ ὁ Λιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ τῆς Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφθεὶς 

ἀνεσταυρώθη. (…………) 

2. Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν βραχὺν ἔσεσθαι τὸν λοιπὸν πόλεμον, οὗ μετασχεῖν καλὸν εἶναι. (…………) 

3. Καὶ χειμὼν ἐπῄει, ἐν ᾧ οἱ αἰχμάλωτοι Συρακόσιοι, εἰργμένοι τοῦ Πειραιῶς ἐν λιθοτομίαις, 

διορύξαντες τὴν πέτραν, ἀποδράντες νυκτὸς ᾤχοντο εἰς Δεκέλειαν, οἱ δ’ εἰς Μέγαρα. (…………) 

4. Ὁ Φιλλίδας εἶπε τῷ εἰργμοφύλακι ὅτι ἄνδρα ἄγοι παρὰ πολεμάρχων ὃν εἶρξαι δέοι. (…………) 

5. Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, καθ’ οὓς 

πολιτεύσουσι. (…………) - (…………) 

6. Ὅτι Δωριῆς μέλλετε Ἴωσι μάχεσθαι, ὧν εἰώθατε κρείσσους εἶναι, ἀρκείτω βραχέως 

δεδηλωμένον. (…………) 

7. Οἱ δὲ πεισθέντες πέμπουσι μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν ἄνδρας οἷς 

εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν περιτύχωσιν. (…………) 

8. Μὴ ὑμεῖς γε, ὦ Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους, δι’ οὓς μάλιστα μέγιστοί ἐστε, 

φυλάττοντες, ἄνευ τούτων μηδὲν πράττειν πειρᾶσθε. (…………) 

 

  



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

80  

 

11. Συμπληρώστε τα κενά αντικαθιστώντας την αναφορική αντωνυμία ἥ με την αντωνυμία ἥτις στον 

αντίστοιχο τύπο της: 

1. Ἀπῆλθεν εἰς Ἔφεσον, ἣ ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν. (…………) 

2. Σωκράτης ἀεὶ ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ’ εὐδοξίαν ἢ δι’ ἧς ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο 

γένοιτο. (…………) 

3. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ᾗ τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης 

μάλιστα. (…………) 

4. Ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον ἣν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον, 

ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν χειμῶνα. (…………) 

5. Τὰς δὲ τριήρεις αἳ διήγαγον αὐτὸν ἐκέλευε παραπλεῖν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρὰ τὴν Χερρόνησον 

τῆς ἄνω. (…………) 

6. Ὁρῶμέν τινας ἐπιστήμας μὲν ἔχοντας καὶ ἀφορμὰς ἀφ’ ὧν δύνανται ἐργαζόμενοι αὔξειν τοὺς 

οἴκους. (…………) 

7. Ὅ τε μὴν ἧκεν ἐν ᾧ τὰ Ὀλύμπια γίγνεται αἵ τε ἡμέραι ἐν αἷς ἡ πανήγυρις ἁθροίζεται. (…………) - 

(…………) 

8. Ἀλκιβιάδης κατέπλευσεν εἰς Πάρον ναυσὶν εἴκοσιν, ἐκεῖθεν δ’ ἀνήχθη εὐθὺ Γυθείου ἐπὶ 

κατασκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόθι παρασκευάζειν τριάκοντα. 

(…………) 

 

12. Συμπληρώστε τα κενά αντικαθιστώντας την αναφορική αντωνυμία ὅ με την αντωνυμία ὅ,τι  στον 

αντίστοιχο τύπο της: 

1. Ἴστε δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντες ὅτι τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον, ὃ κελεύει, 

ἐάν τις τὸν τῶν Ἀθηναίων δῆμον ἀδικῇ, δεδεμένον ἀποδικεῖν ἐν τῷ δήμῳ. (…………) 

2. Ὡς δ’ ᾔσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο. (…………) 

3. Ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰρήνην ἔχειν στράτευμα πολὺ παρὰ βασιλέως πρὸς ᾧ εἶχε πρόσθεν 

μετεπέμπετο. (…………) 

4. Οἱ δ’ εἰδότες τὸ πρᾶγμα ἐφ’ ὃ ἀπεστάλκεσαν  εὐθὺς ἔπεμψαν εἰς Πλαταιὰς καὶ Θεσπιὰς ἐπὶ 

βοήθειαν. (…………) 

5. Καὶ τόδε προνοίας ἔργοις ἔοικε, τὸ ἐπεὶ ἀσθενὴς μέν ἐστιν ἡ ὄψις, βλεφάροις αὐτὴν θυρῶσαι, 

ἅ, ὅταν μὲν αὐτῇ χρῆσθαί τι δέῃ, ἀναπετάννυται. (…………) 

6. Ὑποτιθέντων δὲ Φαρναβάζῳ τῶν θεραπόντων ῥαπτά, ἐφ’ ὧν καθίζουσιν οἱ Πέρσαι μαλακῶς, 

ᾐσχύνθη ἐντρυφῆσαι, ὁρῶν τοῦ Ἀγησιλάου τὴν φαυλότητα. (…………) 

7. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια, ἐν οἷς οἵ τε πατέρες καὶ οἱ συγγενεῖς σύνεισι σφίσιν 

αὐτοῖς. (…………) 

8. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ 

κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ. (…………) 
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Ενότητα 7η 

1. Ευκτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους ευκτικής του ρ. εἰμί, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο 

των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἐγὼ μὲν οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ πολλάκις ἄθλιος ἂν 
………, σὺ δὲ γυνὴ κακὴ φανῇ. 

α. εἴη 
β. εἴημεν/εἶμεν 
γ. εἴην 
δ. εἴης 
ε. εἴησαν/εἶεν 
στ.εἴητε/εἶτε 

2. Σὺ δ’ …………  εὐτυχὴς ἀεί, γύναι. 

3. Τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε χειμὼν ………… νοτερός, τὰς μὲν 
ἐπάλξεις ἀπέλειπον. 

4. Καὶ ἡμᾶς παρεσκεύασεν, ὡς ἂν τῇ πόλει 
ὠφελιμώτατοι …………. 

5. Ὑμεῖς δ’, εἰ πείσεσθέ μοι, μείζους ἂν …………. 

6. Αὗται δὲ αἱ νῆσοι οὐκ ἂν πολλαὶ …………. 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους ευκτικής του ρ. εἰμί, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο 

των παρακάτω προτάσεων: 

1. Δυσάλγητος γὰρ ἐγὼ ἂν ………… τοιάνδε μὴ οὐ 
κατοικτίρων ἕδραν. 

α. εἴη 
β. εἴημεν/εἶμεν 
γ. εἴην 
δ. εἴης 
ε. εἴησαν/εἶεν 
στ.εἴητε/εἶτε 

2. Προηγόρευε τοῖς Ἀθηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅτι 
Ἀρχίδαμος μέν οἱ ξένος …………. 

3. Ὦ Ἀγησίλαε, ὥσπερ ἡμεῖς εἰ ἐν αὐτοῖς ………… τοῖς 
πολεμίοις, οὕτω μοι σημαίνεται. 

4. Καὶ ταῦτα μέν, ἔφη, ἀεὶ διανοούμενοι ὑμεῖς βελτίους 
ἂν …………. 

5. Οὕτω μὲν τοίνυν ἤδη οἱ ἐμοὶ ὀφθαλμοὶ καλλίονες ἂν 
τῶν σῶν …………. 

6. Σὺ ………… φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς. 

 

3. Συμπληρώστε τα κενά με το κατάλληλο πρόσωπο της Ευκτικής Ενεστώτα του ρ. εἰμί: 

1. Ὅταν δ’ ἵκηται, τηνικαῦτ’ ἐγὼ κακὸς μὴ δρῶν ἂν ………… πάνθ’ ὅσ’ ἂν δηλοῖ θεός. 

2. Οὕτω γὰρ ἂν καθαρώτατοι ἡμεῖς πάντες οἱ πολῖται …………. 

3. Λιμῷ ὑμεῖς οὐδ’ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ …………  μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 

4. Ῥᾷον γὰρ τὴν φυλακὴν τῶν τριήρων ἐλάνθανον, ὁπότε πνεῦμα ἐκ πόντου …………. 

5. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γε αὐτῶν συμμάρτυρες ἂν …………, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ λέγεις. 

6. Οἱ γὰρ τὰ τείχη φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐδαιμονέστατοι …………. 

7. Ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας 

ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνοι ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις 

…………. 

8. Σὺ μήτηρ ἂν αὐτῷ μᾶλλον …………  ἢ γυνή. 

9. Ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς, ἵνα, εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, μηδὲ ἀγύμναστοι …………. 

10. Ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκέλευσε βασιλεύς, ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ …………, 

προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. 
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4. Συμπληρώστε τα κενά με το κατάλληλο πρόσωπο της Ευκτικής Ενεστώτα του ρ. εἰμί: 

1. Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, συνεργὸς ………… . 

2. …………  δ’ ἂν εἰρήνη εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε. 

3. Τὸν δὲ πόλεμον, δι’ ὅνπερ ἡμεῖς χρήσιμοι ἂν ………… , εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης 

ἁμαρτάνει. 

4. Ὑμεῖς μαχεῖσθε δ’, ἔφη, πρὸς κέρας, ᾗπερ ἀσθενέστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα δ’ 

ἔχοντες, ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι ………… . 

5. Οὕτω γὰρ οἱ στρατιῶται πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχότατοι ἂν ………… πρός τε τὸ 

ἐπιχειρεῖσθαι ἀσφαλέστατοι. 

6. Ἐπεὶ δ’ ἀπηγγέλθη ὅτι …………  αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι δειπνήσαντας 

συνεσκευάσθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους. 

7. Καλὸν τὸ νικᾶν· εἰ δ’ ἀμείνον’ οἱ θεοὶ γνώμην ἔχουσιν—εὐτυχὴς ………… ἐγώ. 

8. Ἐσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ὡς ………… Ἀπόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ᾗ 

πανδημεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι. 

9. Εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων τι καὶ προχείρων ἔροιτο, οὐκ ἂν ἡμεῖς γελοῖοι ………… ; 

10. Οἷς δὲ ταῦτα ἀρέσκοι κάλαμον φέρειν ἐδόκει, ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι ………… . 

 

5. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους ευκτικής Παρακειμένου ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἃ τοίνυν περὶ Πλαταιᾶς ἔπραξαν ἄτοπος ἂν εἴην εἰ 
ταῦτα μόνον ………… . 

α. εἰρηκότες εἴημεν/εἶμεν 
β. εἰρηκὼς εἴην 
γ. ἐξηπατηκὼς εἴης 
δ. παρεληλυθότες εἴησαν/εἶεν 
ε. πεπονθότες εἴητε/εἶτε 
στ.πεπραχὼς εἴη 

2. Σὺ ἄρτι τε ………… ἂν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, ὅπου πεῖραν 
δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν προσέτι καὶ ἀλαζὼν φαίνοιο. 

3. Ὁ  μέντοι Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ 
Λακεδαίμονι …………, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι. 

4. Ὀρθῶς ἄρα καὶ κυρίως ἀληθέστατά τε καὶ τελεώτατα 
ἡμεῖς ἂν ………… ψυχὴν μὲν προτέραν γεγονέναι 
σώματος ἡμῖν, σῶμα δὲ δεύτερόν τε καὶ ὕστερον, 
ψυχῆς ἀρχούσης, ἀρχόμενον κατὰ φύσιν. 

5. Τοιοῦτοι δικασταὶ περὶ τούτου τοῦ πράγματος ἐμοὶ 
γένεσθε, ὦ ἄνδρες, οἷοίπερ ἂν ὑμεῖς ὑμῖν αὐτοῖς 
εἴητε, εἴ τοιαῦτα ………… . 

6. Μαθεῖν δὲ βουλόμενος εἰ ………… οἱ Θηβαῖοι τὸ 
Ὄνειον ἔπεμψε σκοποὺς τούς τε Ἀθηναίων ἱππέας καὶ 
τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. 
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6. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους ευκτικής Παρακειμένου ε.φ. που αντιστοιχούν στα ρήματα 

Οριστικής Παρακειμένου που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Καὶ σοῦ, ὦ Ὅμηρε, τεθαύμακα τὰ ποιήματα. ………… 

α. τεθαυμακότες εἴησαν/εἶεν 
β. τεθαυμακότες εἴητε/εἶτε 
γ. τεθαυμακυῖα εἴη 
δ. τεθαυμακυῖαι εἴημεν/εἶμεν 
ε. τεθαυμακώς εἴην 
στ.τεθαυμακώς εἴης 

2. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἀριστόδημε, ἔστιν οὕστινας 
ἀνθρώπους τεθαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ; ………… 

3. Καὶ τὴν μετὰ σοφίας τεθαύμακεν ἀγαθότητα. ………… 

4. Τούτους δὲ ἐπὶ σοφίᾳ τεθαύμακεν, ὡς ἱκανοὺς καὶ 
δεινοὺς ἰδεῖν τὸ πρακτέον, καὶ προϊδεῖν, οὐ 
προφητικῶς, ἀλλὰ συνετῶς, τὰ ἐσόμενα, καὶ τὰ 
συμφέροντα εἰσηγήσασθαι. ………… 

5. Εἶτα, ὦ βέλτιστοι, τεθαυμάκατε μὲν τὸν Ἀρίστωνος, 
καί περ ἄνευ εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων, 
χρῆναι λέγοντα στεφανοῦν τῇ πίστει τοὺς τῶν θεῶν 
ἐκγόνους ἀπαγγέλλοντας τὰ περὶ αὐτῶν. ………… 

6. Τεθαυμάκασι τοίνυν τῆς μυσταγωγίας τὴν δύναμιν, 
καὶ τὸ τῆς ἐξουσίας μέγεθος. ………… 

 

7. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους ευκτικής Παρακειμένου ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἐνδεῶς μὲν γὰρ διὰ τὴν ἀπειρίαν πάντων τῶν τούτῳ 
πεπραγμένων, ἱκανῶς δὲ ἂν διὰ τὴν περὶ αὐτὸν κακίαν 
(λέγω) …………. 

α. ἀναπεπτωκώς εἴης 
β. ἀπεσταλκότες εἶμεν 
γ. εἰληφότες εἴητε 
δ. εἰρηκὼς εἴην 
ε. ἐμπεπτωκὼς εἴη 
στ.λελυκότες εἶεν 
ζ. πεπονθότες εἴημεν 
η. πεπονθὼς εἴη 
θ. πεπραγότες εἶεν 
ι. πεπτωκότες εἶεν 

2. Ἀρκεῖ σοι τοῦτο εἰς ἅπασαν νῆψιν, εἰ μὴ σφόδρα 
(ἀναπίπτω) …………. 

3. Ἐδήλου δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι (πίπτω) 
…………. 

4. Ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν εἶχε Νικίας ἐν τῷ τότε χρόνῳ 
ποιῆσαι, προσιὼν δὲ πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους ἐνεκάλει 
καὶ ἐμέμφετο καὶ ἔλεγεν ἃ  (πάσχω) …………. 

5. Ἠρωτήθημεν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων τί αὐτὸν (ἀποστέλλω) 
…………. 

6. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἀεὶ εἴχετε, ἀεὶ καὶ ἦτε ἐπιστήμονες· εἰ δὲ 
ἐλάβετέ ποτε, οὐκ ἂν ἔν γε τῷ νῦν βίῳ (λαμβάνω) 
…………. 

7. Ὁ δῆμος φεύγων ἂν καπνὸν δουλείας ἐλευθέρων εἰς 
πῦρ δούλων δεσποτείας ἂν (ἐμπίπτω) …………. 

8. Ἡμᾶς δὲ παραστησάμενος ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς παρόντας ὅσα (πάσχω) ………… καὶ οἵαις 
τύχαις κεχρημένοι. 

9. Παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα τοὺς 
ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν Ἀθηναίων ὅτι 
σπονδάς τε (λύω) ………… καὶ ἀδικοῖεν τὴν 
Πελοπόννησον. 

10. Καὶ ἔλεγον ὅτι Λακεδαιμόνιοι ὧν δέονται πάντων 
(πράττω) ………… παρὰ βασιλέως. 

  



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

84  

 

8. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα κάθε πρότασης με έντονη γραφή στο αντίστοιχο 

πρόσωπο της Ευκτικής Παρακειμένου ε.φ.. (Προσοχή: το υποκείμενο του ρήματος καθορίζει και 

το γένος της μετοχής παρακειμένου!): 

1. Ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι νῦν. (…………) 

2. Θαυμάζοιμι ἄν, ἔφη ἡ γυνή, εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον τείνοι τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. 
(…………) 

3. Θάρσει· τὸ γάρ τοι τῆς Δίκης σῴζων φάος πολλοὺς ὑπεκφύγοις ἂν ἀνθρώπων ψόγους. 
(…………) 

4. Τοὺς δ’ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ ναίοντας σὺ (θηλ.) μάθοις. (…………) 

5. Ἆθλα προύθηκε ταῖς πόλεσιν, ἥτις ἄριστον στράτευμα πέμποι. (…………) 

6. Ξενοφῶν δ’ ὀπισθοφυλακῶν καὶ καταλαμβάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων ἠγνόει ὅ τι τὸ 
πάθος εἴη. (…………) 

7. Εἰ μὲν οὖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν τὰς πράξεις τὰς Εὐαγόρου παραβάλλοιμεν, οὔτ’ ἂν ὁ λόγος 
ἴσως τοῖς καιροῖς ἁρμόσειεν οὔτ’ ἂν ὁ χρόνος τοῖς λεγομένοις ἀρκέσειεν. (…………) 

8. Εἰ νῦν γε ἐξαπατηθείητε ὑπὸ τούτων καὶ δημεύσαιθ’ ἡμῶν τὴν οὐσίαν, οὐδὲ δύο τάλαντα 
λάβοιτε ἄν. (…………) 

9. Ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε, ὡς εἰ μελαίνης 
νυκτὸς ἵξεται κνέφας, Ἕλληνες οὐ μενοῖεν. (…………) 

10. Αὐτῷ οἱ σκοποὶ ἐσήμηναν ὅτι προσπλέοιεν τριήρεις ὀκτώ. (…………) 

 

9. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα κάθε πρότασης από την Οριστική Παρακειμένου 

στο αντίστοιχο πρόσωπο της Ευκτικής Παρακειμένου ε.φ.. (Προσοχή: το υποκείμενο του 

ρήματος καθορίζει και το γένος της μετοχής παρακειμένου!): 

1. Ἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον ἔγωγε (αρσ.) μάλιστα τεθαύμακα. (…………) 

2. Σὺ (θηλ.) λελάτρευκας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, τέθυκας εἰδώλοις, προσκεκύνηκας τοῖς οὐκ 

οὖσι θεοῖς. (…………) - (…………) - (…………) 

3. Τὸ σῶμα φροῦδον· τὸ δ’ ὄνομ’ οὐ λέλοιπέ μοι. (…………) 

4. Πόλις πέφευγεν ἥδε (…………) 

5. Πολλὰ μεθ’ ὑμῶν ἡμεῖς (αρσ.) κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς 

κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας. (…………) 

6. Ὅτι μὲν οὖν ὑμεῖς (θηλ.) ἐσπουδάκατε ταύτης ἀπαλλαγῆναι τῆς παρανομίας, οἶδα σαφῶς. 

(…………) 

7. Οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. (…………) - 

(…………) 

8. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πέφευγε ἐν τῷ σταθμῷ μετὰ τῶν ἄλλων 

βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο. (…………) - (…………) 

9. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λέλοιπε Συέννεσις τὰ ἄκρα. (…………) 

10. Ἐντεῦθεν ἔγνωσαν οἱ Ἡρακλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον εἴη καὶ Ξενοφῶν αὐτὸς 

ἐπεψήφικε. (…………) 

  



Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 85 

 

10. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας το ρήμα κάθε πρότασης από την Οριστική Παρακειμένου 

στο αντίστοιχο πρόσωπο της Ευκτικής Παρακειμένου ε.φ.. (Προσοχή: το υποκείμενο του 

ρήματος καθορίζει και το γένος της μετοχής παρακειμένου!): 

1. Οὐκ ἐκκεκήρυχα πολίτην ἄκριτον. (…………) 

2. Βραχὺς οὗτος ὁ χρόνος ὅν σοῦ χωρὶς ἐγὼ (θηλ.) ἔζηκα. (…………) 

3. Ἀκήκοας, ὦ Μνησίφιλε, ἥν ἔχω γνώμην περὶ πολιτείας. (…………) 

4. Σὺ, μένος ὀλέθριον, πέπεικας τὸν μάντιν λέγειν ταῦτα. (…………) 

5. Ὁ πολέμιος ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐστρατοπέδευκε. (…………) 

6. Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. (…………) 

7. Τὸ παιδίον βαθεῖαν τάφρον ὀρώρυχεν. (…………) 

8. Ἐσπουδάκαμεν μὴ μειονεκτεῖν τῆς Πλάτωνος φιλοσοφίας. (…………) 

9. Ἡμεῖς αἱ γυναῖκες ἐφθάρκαμεν τὴν σάρκα. (…………) 

10. Περὶ ὧν σοι πρακτέον ἐστὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας ὑμεῖς σχεδὸν ἀκηκόατε. (…………) 

11. Οὐδὲν περὶ σωτηρίαν ἐν τοσούτῳ λόγῳ εἰρήκατε. (…………) 

12. Εἰς ἀκρόπολιν τὸν τύραννον αὐτοὶ ταῖς ἑαυτῶν ψήφοις ἱδρύκασιν. (…………) 

13. Αἱ θεαὶ αὗται συνῳκίκασι τὴν πόλιν. (…………) 

14. Τά γ’ ἔργα μου πεπονθότα ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα. (…………) - (…………) 

15. Πάντα τὰ στρατόπεδα κακῶς πέπραχε. (…………) 

 

2. Επίθετα γ' κλίσης 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του αρσενικού του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, για 

να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. …… ἀνήρ, κἂν δοῦλος ᾖ τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. 

α. πάντα 
β. πάντας 
γ. πάντες 
δ. παντὶ 
ε. παντὸς 
στ.πάντων 
ζ. πᾶς 
η. πᾶσιν 

2. Οὗτοι δὲ μάλιστα ξυντεταγμένοι ……  τοῦ στρατοῦ 
ἀνεχώρησαν. 

3. Τούτων οὐ χρὴ λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς τε ἐχθροὺς ……  τρόπῳ 
ἀμύνεσθαι καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω 
παραδοῦναι. 

4. Νομίζω ἐπί τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὐτὰ καὶ 
τὸν ……  ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμφορον εἶναι 
ἐπακοῦσαι αὐτῶν. 

5. Ὦ γαῖα Κάδμου …… τε Θηβαῖος λεώς, κείρασθε, συμπενθήσατ’, 
ἔλθετ’ ἐς τάφον παίδων. 

6. Ἀπέθανον δὲ αὐτῶν τριάκοντα καὶ τετρακόσιοι καὶ οἱ 
στρατηγοὶ …… . 

7. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἑώρων τὴν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
πανήγυριν ὑπὸ ……  ἀνθρώπων ἀγαπωμένην καὶ 
θαυμαζομένην. 

8. Τοῦτο ……  ἀνθρώποις οἰκειότατόν ἐστι. 

9. Ξυγκαλέσας δὲ τοὺς ……  στρατιώτας καὶ βουλόμενος 
παραθαρσῦναί τε καὶ τὴν ἐπίνοιαν φράσαι, ἔλεγε τοιάδε. 

10. Ὦ ……  ἀστοί, τῶν λόγων ἐπῃσθόμην πρὸς ἔξοδον στείχουσα, 
Παλλάδος θεᾶς ὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων προσήγορος. 
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2. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του θηλυκού του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, για 

να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν ………… γῆ τάφος. 

α. πᾶσα 
β. πᾶσαι 
γ. πάσαις 
δ. πᾶσαν 
ε. πάσας 
στ.πάσῃ 
ζ. πάσης 
η. πασῶν 

2. Ἡ Δεκέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ ………… τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ 
θέρει τούτῳ ἐτειχίσθη. 

3. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ Ἀθηναῖοι κατασχόντες καὶ χωρήσαντες εὐθὺς 
………… τῇ στρατιᾷ αἱροῦσι τὴν Θυρέαν. 

4. Ξυνελών τε λέγω τήν τε ………… πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν 
εἶναι. 

5. Ὦ ………… Κάδμου γαῖ’, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

6. Ὁ δὲ ἠρώτα εἰ καὶ ………… αὐτόθι αἱ γυναῖκες εἴησαν οὕτω 
ἐργάτιδες. 

7. Τὴν παῖδα ταύτην ὀδύρεται πόλις, ………… γυναικῶν ὡς 
ἀναξιωτάτη κάκιστ’ ἀπ’ ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει. 

8. Νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν ………… ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστί. 

9. Ἀπείποιμεν δ’ ἂν ἀκούοντές τε καὶ λέγοντες, εἰ ………… τὰς 
τοιαύτας πράξεις ἐξετάζοιμεν. 

10. Ὦ ………… τέχναι βροτοῖσιν,  ἐκ Προμηθέως ἐστέ. 

 

3. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του ουδετέρου του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, 

για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ποτὸν δὲ ………… ἡδὺ ἦν αὐτῷ διὰ τὸ μὴ πίνειν, εἰ μὴ διψῴη. 

α. πᾶν 
β. πάντα 
γ. παντὶ 
δ. παντὸς 
ε. πάντων 
στ.πᾶσι 

2. Εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο καὶ τοῦ 
…………  πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο. 

3. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ ὄντα ………… ἑξῆς 
τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. 

4. Ὡς δ’ ᾔσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ 
στράτευμα ………… οὗ ἡγεῖτο. 

5. Ὦ ………… κράτος χθονός. 

6. Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, ………… ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν 
κρατούντων ἐστί. 

7. Καίτοι ἐλεύθερον εἶναι ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι τῶν 
………… χρημάτων. 

8. Ἐν ………… τοῖς ἔργοις μέμνησο τῆς βασιλείας, καὶ φρόντιζ’ 
ὅπως μηδὲν ἀνάξιον τῆς τιμῆς ταύτης πράξεις. 

9. Ὕστερον δ’ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, 
Περικλέα στρατηγὸν εἵλοντο καὶ ………… τὰ πράγματα 
ἐπέτρεψαν. 

10. Ὦ φῦλα ………… συννόμων πτεροφόρα, ἕπεσθε. 
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4. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, για να 

συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Λακεδαιμόνιοι δὲ τοὐναντίον, οἷς μὲν ἂν πλησιάσωσιν, ἀπολλύουσιν, τὰ δὲ 
τῶν ἄλλων ἀγαθὰ ………… περὶ σφᾶς αὐτοὺς ποιοῦνται. 

α. πᾶν 
β. πάντα 
γ. πάντας 
δ. παντὶ 
ε. παντὸς 
στ.πάντων 
ζ. πᾶσα 
η. πάσας 
θ. πάσῃ  
ι. πᾶσι  
ια.πασῶν 

2. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ μεστὸν ἦν τὸ πεδίον ………… τῶν τούτους μιμουμένων. 

3. Ἡ Σπάρτη εἰκότως …………  τῶν πόλεων ἀρετῇ διαφέρει, μόνη δημοσίᾳ 
ἐπιτηδεύουσα τὴν καλοκἀγαθίαν. 

4. Τίνες ἂν οὖν ὑμῶν δικαιότερον ………… τοῖς Ἕλλησι μισοῖντο, οἵτινες ἐπὶ τῷ 
ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαθίαν προύθεσθε; 

5. Σὺ δ’, ὦ κράτιστε Πλοῦτε ………… δαιμόνων, εἴσω μετ’ ἐμοῦ δεῦρ’ εἴσιθι. 

6. Καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐπολέμουν τοῖς ἐν Ὀλούρῳ Ἀρκάσι τε καὶ τῷ ἑαυτῶν ………… 
δήμῳ μάλα ὀλίγοι ὄντες. 

7. Ὧδε μὲν θάπτουσιν· καὶ διὰ ………… τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς, 
ἐχρῶντο τῷ νόμῳ. 

8. Χρημάτων γὰρ ἕνεκα ἡ ………… παρασκευὴ γεγένηται ἐπ’ ἐμοὶ κἀκείνῳ. 

9. Ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν, φαίνονται δ’ οὐδ’ ἐνταῦθα ………… τῇ 
δυνάμει χρησάμενοι. 

10. Ἔχω γὰρ λόγον ὃς ἐξελέγξει καὶ διαλύσει ………… τὰς τοιάσδε βλασφημίας. 

11. Παρέδειξε δ’ αὐτῷ ………… τοὺς φόρους τοὺς ἐκ τῶν πόλεων, οἳ αὐτῷ ἴδιοι 
ἦσαν, καὶ τὰ περιττὰ χρήματα ἔδωκε 

 

5. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του τριτόκλιτου επιθέτου ἅπας, ἅπασα, ἅπαν, για να 

συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ 
ἀμείνους ἢ ………… ἡ ἄλλη Ἑλλάς. 

α. ἅπαν 
β. ἅπαντα 
γ. ἅπαντα 
δ. ἅπαντος 
ε. ἁπάντων 
στ.ἅπασα 
ζ. ἁπάσαις 
η. ἁπάσης 
θ. ἅπασιν 
ι. ἁπασῶν 

2. Ἔπειτα δὲ, ὃ πάντας οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι, ………… τὰ δικαστήρια ἐν 
ὑπαίθρῳ δικάζει τὰς δίκας τοῦ φόνου. 

3. Ὦ τῶν ………… δὴ θεαμάτων ἐμοὶ ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ. 

4. Γιγνώσκουσιν ὅτι δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας 
ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν οἷά περ ἐποίησαν, ἢ φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ 
τῶν ἐλπίδων ………… ἐστερῆσθαι. 

5. Πρὶν δὲ τοὺς ὅρκους γενέσθαι οἱ βοιωτάρχαι ἐκοίνωσαν ταῖς τέσσαρσι 
βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ταῦτα, αἵπερ ………… τὸ κῦρος ἔχουσιν. 

6. Τῆς θαλάσσης ………… ἐκράτουν τῆς κατ’ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι. 

7. Τὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ μικρῶν ἔργων καὶ μιᾶς τύχης ἐστὶν, αὗται δ’ ὑπὲρ 
………… τοῦ πολέμου καὶ καθ’ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἑστήκασιν. 

8. Ὄνειδός τε αὐτῷ τε ἐμοὶ περιέθεσαν καὶ τοῖς ἐμοῖς προσήκουσιν εἰς τὸν 
βίον …………. 

9. Γνῶτε δὲ ὄνομα μέγιστον αὐτὴν ἔχουσαν ἐν ………… ἀνθρώποις διὰ τὸ 
ταῖς ξυμφοραῖς μὴ εἴκειν. 

10. Τοῦτο καὶ ἔβλαπτε μάλιστα τοὺς Ἀθηναίους ἐν ………… ταῖς ναυμαχίαις. 
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6. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους του τριτόκλιτου επιθέτου σύμπας, σύμπασα, σύμπαν, για να 

συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Καὶ ἡ ………… πόλις οὐκ αὐτοκράτωρ οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ’ ἔπραξεν. 

α. ξύμπασα 
β. ξυμπάσῃ 
γ. σύμπαν 
δ. σύμπαντα 
ε. σύμπαντι 
στ.συμπάντων 
ζ. σύμπασαι 
η. συμπάσας 
θ. συμπάσης 
ι. σύμπασιν 

2. Ὅθεν λεπτότεραι μὲν ὕδατος, παχύτεραι δὲ ὀσμαὶ ………… γεγόνασιν 
ἀέρος. 

3. Ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ………… τῶν ποιημάτων αὐτός ἐστιν ὁ κριτής. 

4. Ταῦτα δὲ νομοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν ἢ ποιηταῖς …………. 

5. Ὡς θεὸς μὲν πάντα, καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρός, τἀνθρώπινα 
διακυβερνῶσι …………. 

6. Ταύτῃ τοίνυν ………… ἐπιστήμας διαίρει, τὴν μὲν πρακτικὴν 
προσειπών, τὴν δὲ μόνον γνωστικήν. 

7. Καίτοι σ’ ἐάσω· τῷ δὲ ………… στρατῷ λέξω τάδ’ ἐλθών, ὅς σε 
τιμωρήσεται. 

8. Ταῦτα γὰρ τῇ τε ………… πόλει βεβαιότατα ἡγοῦμαι καὶ ἡμῖν τοῖς 
στρατευσομένοις σωτήρια. 

9. Πελοποννήσου δὲ ………… ὁ Ταντάλου Πέλοψ ἐκράτησεν. 

10. Ψυχῆς γὰρ ἀντάλλαγμα τὸ …………  οὐδέν. 

 

7. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, σύμφωνα με τον 

τύπο του ουσιαστικού που προσδιορίζει: 

1. ……… δ’ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις. 

2. Ἀμήχανον δὲ ……… ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ 
νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ. 

3. Οἱ Ἀργεῖοι ἔδεισαν μὴ μονωθῶσι καὶ ἐς Λακεδαιμονίους ……… ἡ ξυμμαχία χωρήσῃ. 

4. Αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ ἐκ ……… πόλεως ἀπιστήσασαν μόνην. 

5. Ἔχθρᾳ δὲ ……… συνταράσσονται πόλεις. 

6. Καὶ τοὺς μὲν πλουσιωτάτους ἐκ ……… τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε. 

7. Λέγ’· ὡς ἀκουστὰ ……… δῶρα δαιμόνων. 

8. Χαλεπώτατον δὲ τοῦτο ……… ἐστὶν τῶν προσταγμάτων. 

9. Ἐγὼ τοίνυν ἐν ……… τοῖς καιροῖς φανήσομαι πεῖραν τῆς ἐμαυτοῦ φύσεως δεδωκώς. 

10. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώτους Θράσυλλος εἰς Ἀθήνας ἀπέπεμψε ………. 

  



Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 89 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο του τριτόκλιτου επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν, σύμφωνα με τον 

τύπο του ουσιαστικού που προσδιορίζει: 

1. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ ……… Βοιωτῶν ὀμνύναι. 

2. Ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων ………, ἀναίδεια. 

3. Αἱ ὑπὸ ……… ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ οἱ τούτων δημιουργοὶ ……… ποιηταί. 

4. Εἴη δ’ ἂν οὐ μικρὸν ἔργον εἰ ………  τις τὰς ἰδέας τὰς τῶν λόγων ἐξαριθμεῖν ἐπιχειρήσειεν. 

5. Τὰ μὲν οὖν χρήματα ……… διήρπασαν οἱ στρατιῶται, τὰ δὲ ἀνδράποδα ……… συνήθροισεν ὁ 
Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγοράν. 

6. Ὦ θεοί, τίν’ εἶδον ὄψιν; ἐχθίστην ὁρῶ γυναικὸς εἰκὼ φόνιον, ἥ μ’ ἀπώλεσεν ……… τ’ Ἀχαιούς. 

7. ……… τε τρόπῳ ἀνηρέθιστο ἡ πόλις, καὶ τὸν Περικλέα ἐν ὀργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρῄνεσε 
πρότερον ἐμέμνηντο οὐδέν. 

8. ……… τῇ συμμαχίᾳ διαφθείραντες ἡμᾶς τὰ συμφέροντα πεποιήκασιν. 

9. Εἰρήκαμεν δ’ ὑμῖν ……… τὴν ἀλήθειαν περὶ ὧν ὑποπτευόμεθα. 

10. Ἐν δὲ τῇ Λαμψάκῳ συντάττοντος Ἀλκιβιάδου τὸ στράτευμα ……… οἱ πρότεροι στρατιῶται οὐκ 
ἐβούλοντο τοῖς μετὰ Θρασύλλου συντάττεσθαι. 

 

9. Συμπληρώστε τα κενά με τον τύπο του τριτόκλιτου επιθέτου ἅπας, ἅπασα, ἅπαν, σύμφωνα με 

τον τύπο του ουσιαστικού που προσδιορίζει: 

1. Καὶ οἱ ἱππῆς οἱ Συρακοσίων πρῶτοι προσελάσαντες ἐς τὴν Κατάνην ᾔσθοντο ὅτι τὸ στράτευμα 
……… ἀνῆκται. 

2. Ἁθρόαι δὲ γενόμεναι αἱ νῆες ……… ἐν Παρίῳ ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα τῆς ἐπιούσης νυκτὸς 
ἀνηγάγοντο. 

3. Τίς γὰρ ἂν ὑπέμεινεν τὴν ἀσέλγειαν τῶν πατέρων τῶν ἡμετέρων, οἳ συναγαγόντες ἐξ ……… τῆς 
Ἑλλάδος τοὺς ἀργοτάτους καὶ τοὺς ……… τῶν πονηριῶν μετέχοντας, πληροῦντες τούτων τὰς 
τριήρεις, ἀπηχθάνοντο τοῖς Ἕλλησιν. 

4. Οἱ δὲ Χῖοι πέμποντες ἀγγέλους ἠξίουν σφίσι πολιορκουμένοις βοηθῆσαι ……… ταῖς ναυσὶ. 

5. Καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ……… 
Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσαι. 

6. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ’ ……… τῶν ξυμμάχων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς 
ξυμμάχοις ……… ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει. 

7. Περὶ δ’ ἐμαυτοῦ τὰς μὲν ἄλλας ……… παραλείψω λειτουργίας. 

8. Ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, εἰκότως ……… ἀνδρὸς ἀνέχονται. 

9. Τοσούτων γὰρ τυράννων ἐν ……… τῷ χρόνῳ γεγενημένων οὐδεὶς φανήσεται τὴν τιμὴν ταύτην 
κάλλιον ἐκείνου κτησάμενος. 

10. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ὁ Ἀρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ στρατιᾷ ……… ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς 
ἑαυτοῦ, οὓς δεήσοι στρατεύεσθαι. 
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10. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο του τριτόκλιτου επιθέτου που ταιριάζει γραμματικά-

συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Νῦν δὲ πρὸς  .......... τε ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι. 

(α. ξύμπαντας, β. πάντες, γ. ἁπάσας) 

 

2. Τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ’   .......... μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ’ ἑκάστου δὲ τὰ 

βέλτιστα λαμβάνουσαν. 

(α. συμπάσας, β. πάντας, γ. ἅπαντα) 

 

3. Καὶ τὸ μὲν ὑπηρετικώτατον  .......... τῷ σώματι, τὸ δὲ ἀρχικώτατον, ἔχον τὰς κυρίας ἁπάσας 

αἰσθήσεις αὐτοῦ φύσει. 

(α. πάσῃ, β. σύμπασι, γ. ἅπαντι) 

 

4. Τοῦτο μὲν γὰρ δὴ πολλῶν ἔφη ἀκούειν, ὡς  .......... κτημάτων κράτιστον ἂν εἴη φίλος σαφὴς 

καὶ ἀγαθός. 

(α. πάντων , β. σύμπασι, γ. ἁπασῶν) 

 

5. Ἐν .......... δὲ ταῖς μάχαις καὶ τῇ φυγῇ ἀπέθανον περὶ πεντήκοντα καὶ διακοσίους.. 

(α. ἅπασι, β. πάσαις, γ. σύμπασαι) 

 

6. Τὰ μὲν ὁμολογούμενα τῶν πραγμάτων ὑπό τε τοῦ νόμου κατακέκριται ὑπό τε τῶν 

ψηφισαμένων, οἳ κύριοι .......... τῆς πολιτείας εἰσίν. 

(α. ξύμπαντος, β. πάσης, γ. ἅπαντος) 

  

7. Ἀλλὰ καὶ  .......... γένει τῶν ἀνθρώπων ἀγαθῶν γεγένησαι πρόξενος. 

(α. ξυμπάσαις, β. πάσῃ, γ. σύμπαντι) 

 

8. Πρὸς δὲ ἄνδρας ἔχουσι, οἳ γῆν τε ἑκὰς ἔχουσι καὶ προσέτι θαλάσσης ἐμπειρότατοί εἰσι καὶ 

τοῖς ἄλλοις .......... ἄριστα ἐξήρτυνται. 

(α. ἅπασιν, β. πάσαις, γ. σύμπαντας) 

 

9. Λέγεται τὸν ἀγαλματοποιὸν Φειδίαν συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι τῆς ἐν ἀκροπόλει Ἀθηνᾶς διά 

τινος ἀφανοῦς δημιουργίας, ὥστ’ ἐξ ἀνάγκης, εἴ τις βούλοιτο αὐτὸ περιαιρεῖν, τὸ .......... 

ἄγαλμα λύειν τε καὶ συγχεῖν. 

(α. πάντα , β. σύμπαν, γ. ἅπαντι) 

 

10. Ὧν δὲ ἡ .......... πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον ἐνόμιζον Περικλέα εἶναι. 

(α. ξύμπασα, β. πάσης, γ. ἁπάσῃ) 
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Ενότητα 8η 

1. Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους προστακτικής ενεστώτα ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὦ τοξότ’, ἐν τῇ σανίδι, κἄπειτ’ ἐνθαδὶ στήσας ………… 
(φυλάττω) καὶ προσιέναι μηδένα ἔα πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ 
τὴν μάστιγ’ ἔχων ………… (παίω=χτυπώ), ἢν προσίῃ τις. 

α. ἀπολυέτω 
β. βλεπέτωσαν 
γ. διδάσκετε 
δ. διεγειρέτωσαν  
ε. δικάζετε 
στ.κωλυέτωσαν 
ζ. νομιζέτω 
η. παῖε 
θ. πραττέτωσαν 
ι. φύλαττε 

2. Μηδεὶς τοίνυν ………… (νομίζω) μικροψυχίας εἶναι τὴν 
διάταξιν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ καιροῦ καὶ ἀπὸ τοῦ 
προορᾷν τὴν μέλλουσαν αὐτῶν ἔσεσθαι ἐπάνοδον, 
πάσης αἰτίας ………… (ἀπολύω) τὸν δίκαιον. 

3. Ἀλλ’ ὑμεῖς βοηθήσατέ μοι, καὶ μὴ ………… (διδάσκω) 
τοὺς συκοφάντας μεῖζον ὑμῶν αὐτῶν δύνασθαι. 

4. Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, 
πεπόνθατε, ἔχετε· …………  (δικάζω). 

5. Κἂν φροντίδες βιωτικαὶ ἐπίωσι, ………… (κωλύω)· κἂν 
λήθη παρὰ τῆς φύσεως διενοχλῇ, τῇ μελέτῃ τὴν 
μνήμην ………… (διεγείρω). 

6. Οἱ βλέποντες ………… (βλέπω), οἱ ἀνήκοοι, ὡς 
βούλονται πράττειν, ………… (πράττω). 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους προστακτικής αορίστου ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κἀμὰς λιτάς,  Ἀγάμεμνον, 
…………  (εἰσακούω)· ………… (ἐκσῴζω) τέκνα. 

α. ἀλλαξάτωσαν 
β. ἀνοίξατε 
γ. ἀράτω 
δ. γραψάτωσαν 
ε. δίδαξον 
στ.εἰπάτω 
ζ. εἰσάκουσον 
η. ἔκσῳσον 
θ. πέμψατε 
ι. φυλάξατε 

2. Τί χρή, γύναι, μολόντα μ’ Ἡρακλεῖ λέγειν; ………… 
(διδάσκω), ὡς ἕρποντος, εἰσορᾷς, ἐμοῦ. 

3. Καὶ ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ………… (αἴρω) τὴν χεῖρα. 

4. Ἔασον, ὦ τᾶν· πρὸς τοδὶ γὰρ …………  (λέγω). 

5. Ἄγε δή, ἔφη, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν ταῦτα, …………  
(πέμπω) ἀπὸ λόχου ἕκαστος πέντε ἄνδρας τῶν 
σπουδαιοτάτων. 

6. Καὶ δὴ καὶ νῦν τὸν ἀριθμὸν μὲν πρῶτον διὰ βίου 
παντὸς ………… (φυλάττω) τὸν εἰρημένον. 

7. Ἀλλ’ ………… (ἀνοίγω) ὅπως τάχιστα, καὶ γυναικείους 
πύλας μοχλοῖς χαλᾶτε. 

8. Αὐτοὶ τοὺς ἑαυτῶν προέδρους ………… (γράφω) 

9. Ἄρχοντες ………… (ἀλλάττω) ἰσχὺν. 
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3. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους προστακτικής ενεστώτα ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Ὦ Κῦρε, μὴ ………… εἴ τινες ἐσκυθρώπασαν ἀκούσαντες τῶν 
ἀγγελλομένων· οὐ γὰρ φοβηθέντες οὕτω διετέθησαν, ἀλλ’ 
ἀχθεσθέντες. 

α. θαύμαζε 
β. θαυμάζετε 
γ. θαυμαζέτω 
δ. θαυμαζόντων/ 
θαυμαζέτωσάν 
ε. κωλύετε 
στ. κωλυέτω 
ζ. κωλυόντων/ 
κωλυέτωσάν 
η. ταραττόντων/ 
ταραττέτωσάν 
θ. φύλαττε 
ι. φυλαττέτω 

2. Τούτους μηδεὶς τοὺς ἱεροὺς ὄντως θηρευτὰς ………… ὅπου καὶ 
ὅπῃπερ ἂν ἐθέλωσιν κυνηγετεῖν. 

3. Νῦν ἕκαστος ἀναμιμνησκέσθω μοι τοῦ ἐχθροῦ καὶ τοῦ λελυπηκότος, 
καὶ τοῦτον καὶ ζῶντα …………, καὶ ἀπελθόντα πενθείτω. 

4. ………… δὲ μηδεὶς ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἀρέσκοντες θεοῖς ὅμως 
ἐτελεύτησαν· τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσις. 

5. Τὰ δ’ ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγαγὼν …………, ἔστ’ ἂν ἐμὲ ἴδῃς ἔχοντα 
ὥστε σοῦ μὴ ἡττᾶσθαι ἀντιδωρούμενον. 

6. Τοὺς δὲ μὴ βουλομένους οὕτως ὁμολογεῖν καὶ διερμηνεύειν τὰς 
λέξεις, τούτους ………… καὶ ἐντρέπετε, ὡς ὑπόπτους τῷ φρονήματι. 

7. Ἄνδρες στρατιῶται, μὴ ………… ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι 
πράγμασιν. 

8. Μὴ ………… σε οἱ λογισμοί σου, καὶ ἡ μορφή σου μὴ ἀλλοιούσθω. 

9. Μὴ τοίνυν ………… σε μοναχοὶ, ὡς μόνον ἐκ μοναχῶν κατασταθέντα. 

10. Ταῦτα μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, ἄλλοι ………… τε καὶ ἀνυμνείτωσαν, οἷς 
σχολὴ τὰ μικρὰ τῶν ἐκείνου θαυμάζειν. 

 

4. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους προστακτικής αορίστου ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Κύκλωψ, ………… ἐν μέρει καὶ τῶν ξένων. 

 
α. ἀκουσάντων/ 
ἀκουσάτωσαν 
β. ἀκούσατε 
γ. ἀκουσάτω 
δ. ἄκουσον 
ε. ἀποκάλυψον 
στ. εἰπάτω 
ζ. κελεύσατε 
η. κέλευσον 
θ. μεινάντων/ 
μεινάτωσαν 
ι. μεινάτω 

2. Καὶ ὁ Διόδωρος, Ἀλλὰ καλῶς γε, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ ………… 
ἐλθεῖν ὡς ἐμὲ τὸν Ἑρμογένην. 

3. Ἴθι δή μοι, ὦ Πρωταγόρα, καὶ τόδε τῆς διανοίας ………… · πῶς ἔχεις 
πρὸς ἐπιστήμην;. 

4. Εἰ δέ τις ταῦτα ἀπιστεῖ, πειράσθω θεάσασθαι τὴν ἔνδον 
κατασκευήν, ἐννοησάτω δὲ ὡς ἐθοίναζεν ἐν ταῖς θυσίαις, ………… δὲ 
ὡς ἐπὶ πολιτικοῦ καννάθρου κατῄει εἰς Ἀμύκλας ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ. 

5. Ἀλλ’ ὁ μὲν περὶ τούτων λόγος, μικρόν τι προεκδραμὼν, ἐνταῦθα 
…………. 

6. ………… γάρ τις ὅ τι οὐ χρῆν αὐτόθι διαδικάζεσθαι. 

7. Σιγήσατ’, ὦ τέκν’, ἄντρα δ’ ἐς πετρηρεφῆ ποίμνας ἀθροῖσαι 
προσπόλους …………. 

8. Ἵνα εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ταῦτα πρῶτον ἀληθῆ λέγω, 
………… τῶν μαρτύρων. 

9. Αἱ μὲν πλείους τριήρεις ἔξω τοῦ λιμένος μετέωροι …………, μία δὲ 
καταπλευσάτω. 

10. Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν, καὶ δικαιωθήτωσαν, καὶ 
εἰπάτωσαν ἀληθῆ, καὶ …………. 
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5. Αντιστοιχίστε στα κενά τους τύπους προστακτικής ενεστώτα ε.φ., για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Σὺ μὲν οὖν …………  (Ενεστ.) ταύτην· θέλω γὰρ αὐτὴν 
ἀποδοῦναι τοῖς γονεῦσιν. 

 
α. εἰρηνεύετε 
β. ἐπάκουσον 
γ. ἐπιστρεψάτω 
δ. θυσάντων/θυσάτωσαν 
ε. μείνατε 
στ. πειθέτω 
ζ. πειθέτωσαν 
η. φύλαττε 

2. Σὺ δ’ ἐμῶν μύθων ………… (Αόρ.). 

3. Μηδεὶς οὖν ὑμᾶς ………… (Ενεστ.) πλάνος, τῆς ὀρθῆς 
ἀποκλῖναι πίστεως. 

4. Ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ’ ὑμᾶς ………… (Αόρ.). 

5. ………… (Ενεστ.), ἀδελφοὶ, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 
εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν. 

6. Ὦ ξένοι, ………… (Αόρ.), πρὸς θεῶν. 

7. Εἰ μὴ πείθει ὑμᾶς ταῦτα, ………… (Ενεστ.) οἱ μέλλοντες 
ὑμᾶς καταλήψεσθαι πειρασμοὶ. 

8. Καὶ …………  (Αόρ. γ΄πληθ.) αὐτῷ θυσίαν αἰνέσεως, καὶ 
ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 

 

6. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Προστακτικής που ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, 

για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἐπειδὰν ἅπαντ’ ἀκούσητε ............ (β΄πληθ. Αορ.), μὴ πρότερον προλαμβάνετε. 

(α. κρῖνε, β. κρῖνον, γ. κρίνατε, δ. κρίνετε) 

2. Πρὸς θεῶν ............ (β΄εν. Αορ.) κἄμ’, ἄναξ, ὅτου ποτὲ μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 

(α. δίδαξον, β. δίδασκε, γ. διδάσκετε, δ. διδάξατε) 

3. Τὰ δὲ ἐντεῦθεν, εἰ φιλοσόφου, ............ (γ΄πληθ. Ενεστ.) οἱ ἀκούοντες. 

(α. δοκιμαζέτω, β. δοκιμασάτω, γ. δοκιμαζόντων/δοκιμαζέτωσαν, δ. 

δοκιμασάντων/δικαμασάτωσαν) 

4. Μὴ φρονεῖτε ἐπὶ δυνάμει σώματος· μὴ τῆς ἀνθρωπίνης δόξης τὸ περιφανὲς ............ (β΄πληθ. 

Ενεστ.). 

(α. δίωξον, β. διώκετε, γ. διώξατε, δ. δίωκε) 

5. Τοῖς ἐχθροῖς καταλλαττέσθω, πᾶσαν μνησικακίαν ............ (γ΄εν. Ενεστ.) τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς. 

(α. ἐξοριζέτω, β. ἐξοριζόντων, γ. ἐξορισάτω, δ. ἐξορισάτωσαν) 

6. Μή μ’ ............ (β΄εν. Ενεστ.) τοῖς φίλοις εἶναι κακήν. 

(α. ἐκδιδαξάτω, β. ἐκδιδασκέτω, γ. ἐκδίδασκε, δ. ἐκδίδαξον) 

7. Τὸν οὖν παρόντα ............ (β΄εν. Αορ.) εἰς κατασκοπήν, μὴ καὶ λάθῃ με προσπεσών. 

(α. πέμπε, β. πέμπετε, γ. πέμψον, δ. πεμψάτω) 

8. Τοῦτο δ’ εἰ βούλεσθε, κατὰ τόνδε τὸν νόμον ............ (β΄πληθ. Αορ.) , ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς 

ἱεροσύλοις καὶ προδόταις. 

(α. κρίνετε, β. κρίνατε, γ. κρινάτω, δ. κρῖνον) 

9. Εἰ τοίνυν καὶ οὗτοι προστῆναι δύνανται, ............ (γ΄πληθ. Αορ.) τὰ προειρημένα, καὶ 

δειξάτωσαν πᾶσιν, ὡς λύχνον, γυμνὴν τὴν ἑαυτῶν αἵρεσιν. 

(α. γραψάτω, β. γράψατε, γ. γραφέτωσαν, δ. γραψάτωσαν) 

10. Ἐν δὲ τούτοις τοῖς νομοθέταις μὴ θῆσθε νόμον μηδένα, ἀλλὰ τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας 

ὑμᾶς ............ (β΄πληθ. Αορ.). 

(α. λῦσον, β. λύσατε, γ. λύετε, δ. λυέτωσαν) 
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7. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής, για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. ............ (β΄εν. Ενεστ.) δ’ αὐτοῖς καὶ ἐκτάττεσθαι ὅπῃ ἂν δοκῇ κράτιστον εἶναι. 

(α. συμβουλεύεις, β. συμβούλευσον, γ. συνεβούλεσας, δ. συμβούλευε) 

2. Ὥστε τούτῳ γε τῷ λόγῳ μὴ ............ (β΄εν. Ενεστ.) , τῷ πάντα τὰ ἐναντιώτατα ἓν ποιοῦντι. 

(α. ἐπίστευε, β. πίστευε, γ. πίστευσον, δ. ἐπίστευσας) 

3. Κάθιζ’ ἐπὶ κώπην. Εἴ τις ἔτι πλεῖ, ............ (γ΄εν. Ενεστ.). Οὗτος, τί ποιεῖς; 

(α. σπεῦδε, β. σπευδέτω, γ. σπεῦσον, δ. σπευσάτω) 

4. Καὶ μὴ ............ (β΄πληθ. Ενεστ.), ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι τοσαῦτα ὦφλε χρήματα. 

(α. θαυμάζετε, β. θαυμάσατε, γ. ἐθαυμάζετε, δ. ἐθαυμάσατε) 

5. Ἔστω, ταῦτα οὕτως ............ (β΄πληθ. Ενεστ.), καὶ νικᾶτε τοῖς λογισμοῖς καὶ ταῖς ἀποδείξεσιν. 

(α. ἑρμηνεύετε, β. ἑρμηνεύσετε, γ. ἑρμηνεύσατε, δ. ἑρμηνευόντων) 

6. Μὴ τοίνυν ὑμᾶς ............ (γ΄πληθ. Ενεστ.) αἱ νυκτεριναὶ φαντασίαι· ἀληθείας πόῤῥω τυγχάνει 

τῶν ὀνείρων τὸ γένος. 

(α. ταράττετε, β. ταραξάντων, γ. ταραττέτωσαν, δ. ταραξάτωσαν) 

7. ............ (β΄εν. Αορ.) εἰς ἡμᾶς, ἵν’ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας λάβω. 

(α. βλέπε, β. ἔβλεψα, γ. βλέψον, δ. βλεψάτω) 

8. Ἀλλ’ ὁ μὲν περὶ τούτου λόγος ............ (γ΄εν. Αορ.). 

(α. ἀναμεινάτω, β. ἀναμεινέτω, γ. ἀνέμεινε, δ. ἀναμενέτω) 

9. Ὑμεῖς τοίνυν, ἔφη, ............ (β΄πληθ. Αορ.) τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ τάδε. 

(α. ἀπαγγέλλετε, β. ἀπαγγείλατε, γ. ἀπηγγείλατε, δ. ἀπαγγειλάτωσαν) 

10. Θὲς ὧδε ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τῶν ἀδελφῶν μου, καὶ ............ (γ΄πληθ. Αορ.) ἀνὰ 

μέσον τῶν δύο ἡμῶν. 

(α. ἐλεγχόντων, β. ἐλέγχετε, γ. ἐλεγξάτωσαν, δ. ἠλεγξάντων) 

8. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής, για να συμπληρώσετε το 

περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Τὸν ἄνδρα μοι τοῦτον ............ τῶν χρονίων δεσμῶν. 

(α. λύε, β. λύεις, γ. λύῃς, δ. λῦε) 

2. Καὶ εἰ δυσώδης εἰμὶ τῇ ἀγριότητι, ἀλλὰ σύ με ............ . 

(α. παιδεύεις, β. παίδευε, γ. παιδεῦε, δ. παιδεύοις) 

3. Τὰ μὲν παρ’ ἡμῖν ἴσθι σοι πεπεισμένα· τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς ............ σύ. 

(α. πείθε, β. πεῖθε, γ. πείθῃ, δ. πείθοι) 

4. Ἃ δέ σοι συνεχῶς παρήγγελλον, ταῦτα καὶ ............ καὶ μελέτα, στοιχεῖα τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτ’ 

εἶναι διαλαμβάνων. 

(α. πρᾶττε, β. ἔπραττε, γ. πράττει, δ. πράττε) 

5. μέλει γὰρ ἀνδρί—μὴ γυνὴ ............ —τἄξωθεν. 

(α. βουλευέτω, β. βουλευέτο, γ. βουλεύετο, δ. βουλεύετω) 

6. Ἕρπ’, ὦ ματαία, καί μ’ ............ πόνων. 

(α. ἀπαλλάξων, β. ἀπάλλαξων, γ. ἀπάλλαξον, δ. ἀπαλλάξον) 

7. Ἀλλ’, ὦ ξέν’, ἱκετεύω σ’, ............ τάδε. 

(α. ἀπαγγείλων, β. ἀπαγγείλας, γ. ἀπάγγειλον, δ. ἀπήγγειλας) 

8. Ὢ πρὸς θεῶν ............ , Οἰδίπους, τάδε, μάλιστα μὲν τόνδ’ ὅρκον αἰδεσθεὶς θεῶν, ἔπειτα κἀμὲ 

τούσδε θ’ οἳ πάρεισί σοι. 

(α. πίστευσον, β. πιστεύσον, γ. πιστεῦσον, δ. πίστευσων) 

9. Κοινὴ κόνις ............ τὰ σώματα. 

(α. ἐπικαλύψατο, β. ἐπικαλυψάτω, γ. ἐπικαλυψάτο, δ. ἐπεκαλύψατο) 

10. Ἄν δὲ ὦ βαρεῖα καὶ περιττή, ............ με εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σὺ πλέῃς. 

(α. ἐρρίψατε, β. ῥιψάτε, γ. ῥίψατε, δ. ῥίψαιτε) 
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9. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τη σημασία της Προστακτικής στην πρόταση που προηγείται, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Σὺ δὲ Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. ευχή, δ. παράκληση) 

2. Μιμοῦ τὰ τῶν βασιλέων ἤθη καὶ δίωκε τὰ ἐκείνων ἐπιτηδεύματα. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

3. Ἄγε δὴ χαίρων, Αἰσχύλε, χώρει, καὶ σῷζε πόλιν τὴν ἡμετέραν γνώμαις ἀγαθαῖς, καὶ παίδευσον 

τοὺς ἀνοήτους. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

4. Καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

5. Ἀπ’ ἐμᾶς ἀπ’ ἐμᾶς οὖν τόδε παιδὸς πέμψατε, δαίμονες, ἱκετεύω. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

6. Καὶ τὰ ἐκεῖ μαθόντες ὅ τι ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγείλατε ἐμοί τε καὶ τῷ 

Ἰνδῷ. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. ευχή, δ. παράκληση) 

7. Τρέχε νυν κατὰ τάχος ἐς κόρακας ἐπουρίσας. 

(α. προσταγή, β. απαγόρευση, γ. κατάρα, δ. ευχή) 

8. Οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα· χαιρέτω πόλις. 

(α. προτροπή, β. απαγόρευση, γ. κατάρα, δ. ευχή) 

9. Γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. 

(α. προσταγή, β. αποτροπή, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

10. Καὶ ἐπίθετε γῆν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ὑμῶν καὶ κλαύσατε, δεόμενοι τοῦ θεοῦ ὅπως σπλαγχνισθῇ 

ἐπ’ ἐμέ. 

(α. προσταγή, β. αποτροπή, γ. συμβουλή, δ. παράκληση) 

 

10. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Ενεστώτα, σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρενθέσεις: 

1. Τὰς ἡδονὰς ………… (θηρεύω, β΄εν.) τὰς μετὰ δόξης· τέρψις γὰρ σὺν τῷ καλῷ μὲν ἄριστον, ἄνευ 

δὲ τούτου κάκιστον. 

2. Ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα ………… (διαφυλάττω, β΄εν.) ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, …………  

(προσλαμβάνω, β΄εν.) ταῖς ἐπιστήμαις. 

3. Ὦ βασιλεῦ, μὴ πάντα ἡλικίῃ καὶ θυμῷ ………… (ἐπιτρέπω, β΄εν.), ἀλλ’ ………… (ἴσχω, β΄εν.) καὶ 

………… (καταλαμβάνω, β΄εν.) σεωυτόν. 

4. Ὥστε καὶ ἐκ τοιούτων …………  (πείθω, γ΄εν.) τις ἑαυτὸν μὴ ὀλιγωρεῖν. 

5. Τὸν ὀρνιθευτὴν δὲ ἐν ἀργοῖς μὲν καὶ ὄρεσιν μὴ …………  (κωλύω, γ΄εν.), ἐν ἐργασίμοις δὲ καὶ 

ἱεροῖς ἀγρίοις ………… (ἐξείργω, γ΄εν.) ὁ προστυγχάνων. 

6. Εἰ δέ τις ἔχει τούτων τι βέλτιον, …………  (λέγω, γ΄εν.) καὶ ………… (συμβουλεύω, γ΄εν.). 

7. Λοιπὸν, ἀδελφοὶ, ………… (χαίρω, β΄πληθ.), καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, 

………… (εἰρηνεύω, β΄πληθ.). 

8. Τοὺς δὲ μὴ βουλομένους οὕτως ὁμολογεῖν καὶ διερμηνεύειν τὰς λέξεις, τούτους ………… 

(κωλύω, β΄πληθ.) καὶ ………… (ἐντρέπω, β΄πληθ.), ὡς ὑπόπτους τῷ φρονήματι. 

9. ………… (ἀκούω, γ΄πληθ.) οἱ πλεονέκται, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐξωθούμενοι τοῦ κλήρου· 

αἰδείσθωσαν τῶν καιρῶν τὴν εὐταξίαν, νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὴν ἰσηγορίαν, καὶ ………… 

(καταλύω, γ΄πληθ.) τὸ ἑαυτῶν νόσημα. 

10. ………… (ἥκω, γ΄πληθ.) τοίνυν, φησὶν, οἱ ἐν ὑμῖν σοφοὶ, ………… (δικάζω, γ΄πληθ.) ἐν ἐμοὶ τῷ 

τοῦ ἀμπελῶνος δεσπότῃ, καὶ αὐταῖς δὲ ταῖς ἀμπέλοις. 
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11. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Ενεστώτα, σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρενθέσεις: 

1. Ἀλλὰ θαρρῶν ………… (συμβουλεύω, β΄εν.) ὅ τι ἔχεις ἀγαθόν. 

2. Καὶ ἤν τις τῶν ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ ἢ ὅσης βασιλεὺς ἄρχει ἐπὶ τὴν Λακεδαιμονίων ἴῃ ἢ τῶν 

ξυμμάχων, βασιλεὺς ………… (κωλύω, γ΄εν.) καὶ ………… (ἀμύνω, γ΄εν.) κατὰ τὸ δυνατόν. 

3. ………… (προτρέπω, β΄πληθ.) τοὺς νεωτέρους ἐπ’ ἀρετὴν μὴ μόνον παραινοῦντες, ἀλλὰ καὶ 

περὶ τὰς πράξεις ὑποδεικνύοντες αὐτοῖς οἵους εἶναι χρὴ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγαθούς. 

4. Αὐτοὶ δὲ καὶ ταῖς φονικαῖς δικασάτωσαν δίκαις, καὶ τὰς ἄλλας δὲ ἀμφιβολίας ………… (λύω, 

γ΄πληθ.), πανταχοῦ τιμῶντες τὸ δίκαιον. 

5. Ὅπως τί δράσῃ, θύγατερ; ………… (ἐρμηνεύω, β΄εν.) μοι. 

6. Ἀγάπην ………… (ἔχω, β΄πληθ.) ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ καὶ ………… (εἰρηνεύω, β΄πληθ.) ἐν ἀλλήλοις. 

7. Καθαρὰν ………… (φυλάττω, β΄εν.) τὴν γλῶτταν αἰσχρῶν καὶ ὑβριστικῶν ῥημάτων. 

8. Μὴ πειθόμενος δὲ τῷ νόμῳ ………… (κινδυνεύω, γ΄εν.) ἀναγώνιστος γίγνεσθαι περὶ ἀρετῆς. 

9. Μὴ τοῖς λόγοις με ………… (πείθω, β΄εν.), τοῖς δὲ πράγμασι. 

10. Μηδὲν ἡ χεὶρ ………… (πράττω, γ΄εν.) παράνομον. 

 

12. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Αορίστου, σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρενθέσεις: 

1. ………… (διδάσκω, β΄εν.) ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτῃ λόγῳ. 

2. Σὺ δ’ ἐλθὲ καὶ ………… (σημαίνω, β΄εν.) Ἀργείοις τάδε, μὴ θιγγάνειν μοι μηδέν’, ἀλλ’ εἴργειν 

ὄχλον, τῆς παιδός. 

3. Τῆς δ’ ἐμῆς, Ἀμφιτρύων, γνώμης ………… (ἀκούω, β΄εν.), ἤν τί σοι δοκῶ λέγειν. 

4. Ὦ Λητοῦς κόρη ………… (σῴζω, β΄εν.) με τὴν σὴν ἱερέαν πρὸς Ἑλλάδα ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ 

κλοπαῖς σύγγνωθ’ ἐμαῖς. 

5. Ἀλλ’ ἕτερον ………… (λέγω, Αόρ. α΄, γ΄εν.) τι κἀντιστησάτω. 

6. Καὶ εἴ τις ἰδίᾳ τινὰ δεδιὼς ἄρα, μὴ ἐγώ τισι προσθῶ τὴν πόλιν, ἀπρόθυμός ἐστι, πάντων 

μάλιστα ………… (πιστεύω, γ΄εν.). 

7. Καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα ………… (νομίζω, γ΄εν.) ἀλλότρια ἔχειν. 

8. Ἐπειδὰν δὲ ἕλησθε, ………… (πέμπω, β΄πληθ.) πρὸς ἐμὲ τὸν αἱρεθέντα καὶ ἀριστήσατε. 

9. Πολλῶν δικαίων εὐχαί λαῶν καὶ δήμων ἁμαρτίας …………. (λύω, γ΄πληθ.) 

10. Καὶ ………… (ἐλπίζω, γ΄πληθ.) ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου. 
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13. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Αορίστου, σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρενθέσεις: 

1. Ὑμεῖς μὲν ………… (ἀπαγγέλλω, β΄πληθ.) μοι τὴν ἐργασίαν τὴν ὑμετέραν. 

2. ………… (ἀπορρίπτω, β΄πληθ.) τὸν θυμὸν καὶ πᾶν ψεῦδος, καὶ ἀγαπήσατε τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν 

μακροθυμίαν. 

3. ………… (νομίζω, β΄πληθ.) τρία εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν τὸ ἐθέλειν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ τὸ 

τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι. 

4. Καθηγητά, μὰ τὰς Μούσας, σὺ ………… (ἐπιτρέπω, β΄εν.) Αἰσώπῳ πιεῖν. 

5. καὶ μὴ ………… (θαυμάζω, β΄εν.) ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ παιδικά, 

………… (παύω, β΄εν.) ταῦτα λέγουσαν. 

6. ………… (μένω, β΄εν.)—τί φεύγεις; —δεξιάν τ’ ἐμῇ χερὶ ………… (συνάπτω, β΄εν.), ἀρχὴν 

μακαρίαν νυμφευμάτων. 

7. Ἀλλ’ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται· εἰ δὲ μή, 

………… (τρίβω, γ΄εν.) ὁ ἄνθρωπος. 

8. Ἐπιτίθημι τὰς χεῖρας τῷ σήματι· καὶ ταύτας ὁ θέλων ………… (ἀποκόπτω, γ΄εν.). 

9. Τὴν δὲ πορείαν ὥστ’ ἀσφαλῆ καὶ εὔτακτον εἶναι αὐτοὶ ………… (φυλάττω, β΄πληθ.). 

10. Ἀναστήτω δὴ παιδάρια ἐνώπιον ἡμῶν, καὶ ………… (παίζω, γ΄πληθ.). 

 

14. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από τον Ενεστώτα στον Αόριστο 

και αντίστροφα στο ίδιο πρόσωπο το βαρύτονο ρήμα Προστακτικής ε.φ. κάθε πρότασης: 

1. Ὑμεῖς τῶν δικαίων λόγων ἡμᾶς ἐκβιβάσαντες τῷ ὑμετέρῳ ξυμφόρῳ ὑπακούειν μὴ πείθετε. 

(…………) 

2. Αἱ δὲ κύνες ἰχνευέτωσαν ἐκ τῶν τριμμῶν ταχὺ ἀπαλλαττόμεναι, τιθεῖσαι τὰς κεφαλὰς ἐπὶ γῆν 

λεχρίας, ἐμμειδιῶσαι μὲν πρὸς τὰ ἴχνη, ἐπικαταβάλλουσαι δὲ τὰ ὦτα. (…………) 

3. Ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. (…………) 

4. Ἃ ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. (…………) 

5. Ποῦ δῆτ’ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ με. (…………) 

6. Ἄκουσον, ἤν τι καὶ γυνὴ λέξῃ σοφόν. (…………) 

7. Σέ τοι λέγω, ὁ Καρίων, ἀνάμεινον. (…………) 

8. Ἄνδρες Λάκωνες, στῆτε παρ’ ἐμὲ πλησίον, ἐνθένδε δ’ ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀκούσατε. (…………) 

9. Σιγήσατ’, ὦ τέκν’, ἄντρα δ’ ἐς πετρηρεφῆ ποίμνας ἀθροῖσαι προσπόλους κελεύσατε. (…………) 

10. Καὶ νῦν ἔντειλαι, καὶ κοψάτωσάν μοι ξύλα τοῦ Λιβάνου. (…………) 
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15. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από τον Ενεστώτα στον Αόριστο 

και αντίστροφα στο ίδιο πρόσωπο το βαρύτονο ρήμα Προστακτικής ε.φ. κάθε πρότασης: 

1. Δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη. (…………) 

2. Ὑμεῖς δὲ φυλάξατε ἑαυτοὺς μὴ ἐγκαταλιπεῖν τὸ ἀγαθόν. (…………) 

3. Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, 

πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο. (…………) 

4. Καὶ μηδεὶς αὐτὰ φαῦλα νομισάτω εἶναι. (…………) 

5. Πεισάτω τις ὡς οὐ καλῶς λέγομεν ἐλέγξας. (…………) 

6. Σπεῦσον καὶ εὐτρέπισον τὴν οἰκίαν μου καὶ δεῖπνον μέγαν ἑτοίμασον. (…………) - (…………) - 

(…………) 

7. Εἰρήνην, φησὶ, διώκετε μετὰ πάντων. (…………) 

8. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν, ὡς ἰδίας φαντασίας ἐκδικοῦντες, γραφέτωσαν ἃ θέλουσιν. (…………) 

9. Ὁ βουλόμενος τυπτέτω, ὑβριζέτω, λοιδορείτω. (…………) - (…………) 

10. Ὡς μὲν τάδ’ οὐχ ὧδ’ ἔστ’ ἄριστ’ εἰργασμένα, μή μ’ ἐκδίδασκε, μηδὲ συμβούλευε ἔτι. (…………) 

- (…………) 
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Ενότητα 9η 

1. Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αναγνωρίστε το πρόσωπο της Προστακτικής Ενεστώτα του ρ. εἰμί, αντιστοιχίζοντας το κενό 

δίπλα από τα ρήματα με το αντίστοιχο ρηματικό πρόσωπο: 

1. Νῦν δ’ αὖτε σωτὴρ ἴσθι ………… καὶ παιώνιος, 
ἄναξ Ἄπολλον. 

α. β΄ πληθυντικό 
β. β΄ενικό 
γ. γ΄ενικό 
δ. γ΄πληθυντικό 

2. Εὐμενὴς δ’ ὁ Λύκειος ἔστω ………… πάσᾳ 
νεολαίᾳ. 

3. Καὶ Λακεδαιμονίοις μήτε ἐπικηρυκεύεσθε μήτε 
ἔνδηλοι ἔστε ………… τοῖς παροῦσι πόνοις 
βαρυνόμενοι. 

4. Μετὰ δὲ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ ἔργου τούτου 
εὔψυχοι ἔστωσαν …………  καὶ εὔρινες καὶ 
εὔποδες καὶ εὔτριχες. 

 

2. Συμπληρώστε τις προτάσεις αντιστοιχίζοντας στα κενά τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Ενεστώτα του ρ. εἰμί: 

1. Πάντες δ’ οἱ πολῖται, ὅσοιπερ ἂν ἄγωσι 
σχολήν, ἐπήκοοι ………… σπουδῇ τῶν τοιούτων 
δικῶν. 

α. ἔστε 
β. ἔστω  
γ. ἔστωσαν 
δ. ἴσθι 
ε. πάρεστε 
στ. παρέστω 

2. Ὦ Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν …………. 

3. Ὁ δ’ ὅρκος ………… ὅδε· ἐμμενῶ ταῖς ξυνθήκαις 
καὶ ταῖς σπονδαῖς ταῖσδε δικαίως καὶ ἀδόλως. 

4. …………  δ’ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. 

5. Ὅταν δ’ ἐγὼ κελεύσω, ὑμεῖς …………  πρὸς τὴν 
κρίσιν. 

6. Εὔφημος ………… · τί δὲ νεώτερον λέγεις; 

7. Τούτων δὲ οἱ νομοφύλακες ἐπίσκοποι ἀκριβεῖς 
…………. 

8. Ὡς οὖν μεταδεδογμένον μοι μὴ στρατεύεσθαι 
ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ὑμεῖς ἥσυχοι ………… . 
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3. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Προστακτικής Ενεστώτα του ρ. εἰμί που ταιριάζει 

γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Πρῶτον μὲν φύλακες ............ (γ΄πληθ.) τῶν νόμων, ἔπειτα τῶν γραμμάτων ὧν ἂν ἕκαστος 

ἀπογράψῃ τοῖς ἄρχουσι τὸ πλῆθος τῆς αὑτῶν οὐσίας. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν, δ. ἔστε) 

2. Πλὴν ὁ κύριος Θησεὺς ............ μανθάνων τὰ δρώμενα. 

(α. πάρισθι, β. παρέστω, γ. πάρεστε, δ. παρόντων/παρέστων/παρέστωσαν ) 

3. Ἤν δὲ Ἀθηναῖοι πείθωσι τὰς πόλεις, βουλομένας ταύτας ............ (γ΄εν.) ξυμμάχους ποιεῖσθαι 

αὐτοὺς Ἀθηναίοις. 

(α. ἔξισθι, β. ἐξέστω, γ. ἔξεστε, δ. ἐξόντων/ἐξέστων/ἐξέστωσαν ) 

4. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ............ , ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ γένηται. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων ) 

5. Οὗτοι μὲν γάρ, εἰ σὺ βούλει, ............ οἱ σοφισταί. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων ) 

6. Ἀλλ’, ἐκφορὰν γὰρ τοῦδε θήσομαι νεκροῦ, ............ καὶ μένοντες ἀντηχήσατε παιᾶνα τῷ 

κάτωθεν ἀσπόνδῳ θεῷ. 

(α. πάρισθι, β. παρέστω, γ. πάρεστε, δ. παρόντων/παρέστων/παρέστωσαν ) 

7. Ὕπνος δ’ ............ γλυκύθυμος ὀμμάτων. 

(α. ἄπισθι, β. ἀπέστω, γ. ἄπεστε, δ. ἀπόντων/ἀπέστων/ἀπέστωσαν) 

8. Ὦ φίλταται γυναῖκες, ἡσύχῳ ποδὶ χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ’ ............ κτύπος. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων ) 

9. Ἡμῖν δὲ σὺ πομπὸς ............ τῶν ἐσθλῶν ἄνω, σὺν θεοῖσι καὶ γῇ καὶ δίκῃ νικηφόρῳ. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων ) 

10. Ὅπλα δὲ μὴ ............ (γ΄εν.) ἐπιφέρειν Ἀθηναίους μηδὲ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ κακῷ, 

ἀποδιδόντων τὸν φόρον, ἐπειδὴ αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο. 

(α. ἔξισθι, β. ἐξέστω, γ. ἔξεστε, δ. ἐξόντων/ἐξέστων/ἐξέστωσαν ) 

11. Μὴ ............ (β΄εν.) ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει, φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων) 

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

(γ΄εν.). 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων) 

13. Ἔπαινος δὲ ὅρκος τε περὶ παντὸς τοῦ πωλουμένου ............ . 

(α. ἄπισθι, β. ἀπέστω, γ. ἄπεστε, δ. ἀπόντων/ἀπέστων/ἀπέστωσαν) 

14. Ἡσυχίαν ἄγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ ............ μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, δέχεσθε δὲ 

ἀμφοτέρους φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδετέρους. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων) 

15. ............ δὲ παρ’ ὑμῖν καὶ ἕδραις ὥσπερ παρ’ ἐμοὶ οἱ ἄριστοι προτετιμημένοι, καὶ τράπεζα, 

ὥσπερ ἡ ἐμή, τρέφουσα μὲν πρῶτον τοὺς οἰκέτας. 

(α. ἴσθι, β. ἔστω, γ. ἔστε, δ. ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων ) 
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4. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Ενεστώτα του ρ. εἰμί, σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρενθέσεις: 

1. Φθόνος δ’ ………… (ἄπειμι, γ΄εν.). Πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν κακὰ ἠνειχόμεσθα. 

2. ………… (εἰμί, γ΄εν.) νῦν ταῦτα ταύτῃ ὅπῃ σοι δοκεῖ. 

3. Μὴ ………… (εἰμί, β΄εν.) ταχὺς ἐν λόγοις, ἡ σοφία διακελεύεταί σοι. 

4. Ὁ χρυσοτευχὴς δ’ οὕνεκ’ ἀγγέλου λόγων Ῥῆσος ………… (πάρειμι, γ΄εν.) τῇδε σύμμαχος χθονί. 

5. Ξυγγνώμονες δὲ ………… (εἰμί, β΄πληθ.) τῆς μὲν ἀδικίας κολάζεσθαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, 

τῆς δὲ τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως. 

6. Πρῶτον δὴ νόμοι ………… (εἰμί, γ΄πληθ.) λεγόμενοι τοὔνομα γεωργικοί. 

7. Ὀφλοῦσίν τε τιμωρίαι ………… (ἔπειμι, γ΄πληθ.) αἵπερ καὶ πρόσθεν ἐτέθησαν. 

8. Καὶ γὰρ πλείονα ………… (σύνειμι, β΄πληθ.) χρόνον ἀλλήλοις. 

9. Δικασταὶ δὲ ………… (εἰμί, γ΄πληθ.) θανάτου πέρι νομοφύλακές τε καὶ τὸ τῶν περυσινῶν 

ἀρχόντων ἀριστίνδην ἀπομερισθὲν δικαστήριον. 

10. Μὴ οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ τε τοῖς νεανίσκοις ………… (σύνειμι, β΄εν.) καὶ δεῦρο παρ’ 

ἡμᾶς φοίτα ὡς παρὰ φίλους τε καὶ πάνυ οἰκείους. 

11. Καὶ νῦν, ἂν μὲν Κῦρος βούληται, εἰ δὲ μή, ὑμεῖς γε τὴν ταχίστην ………… (πάρειμι, β΄πληθ.). 

12. Μήτε ἐν τῷ τῆς ἡδονῆς ………… (ἔνειμι, γ΄εν.) φρόνησις μήτ’ ἐν τῷ τῆς φρονήσεως ἡδονή. 

13. Κριτίᾳ τοῦτ’ ………… (εἰμί, γ΄εν.) τῷ καλῷ. 

14. ………… (πάρειμι, β΄εν.) μοι ἐπὶ δεῖπνον. 

15. Τοιοῦτος ………… (εἰμί, β΄εν.) τοῖς φίλοις καὶ τοῖς πέλας, οἵους σεαυτῷ τούσδε τυγχάνειν 

θέλεις. 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας στην Προστακτική Ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο τον τύπο 

του ρ. εἰμί που υπάρχει σε κάθε πρόταση: 

1. Οὐ δυνατός σὺ εἶ πολεμεῖν ἄνευ Λακεδαιμονίων. (…………) 

2. Οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰσίν. (…………) 

3. Ὑμεῖς ἐστέ προγόνων ἀγαθῶν. (…………) 

4. Ἡ πόλις ἡμῶν ἀρχαιοτάτη ἐστί. (…………) 

5. Ἵππος εὐγενής, κἂν ᾖ γέρων, ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν. (…………) 

6. Ὁ παῖς δὲ ποῦ ’στιν; ἵνα σὺ μηκέτ’ ᾖς ἄπαις. (…………) 

7. Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε. (…………) 

8. Νῦν δ’ ἔδεισαν μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσιν. (…………) 

9. Εἴη δ’ ἂν εἰρήνη εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε. (…………) 

10. Ὑμεῖς μαχεῖσθε δ’, ἔφη, πρὸς κέρας, ᾗπερ ἀσθενέστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα δ’ 

ἔχοντες, ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. (…………) 

11. Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, συνεργὸς εἴης. (…………) 

12. Οἷς δὲ ταῦτα ἀρέσκοι κάλαμον φέρειν ἐδόκει, ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι εἶεν. (…………) 
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6. Αναγνωρίστε το πρόσωπο της Προστακτικής Παρακεικέμου ε.φ., αντιστοιχίζοντας το κενό δίπλα 

από τα ρήματα με το αντίστοιχο ρηματικό πρόσωπο: 

1. Τεθνηκώς ἴσθι …………, φίλτατ’, Αἰγίσθου βία. 

α. β΄ πληθυντικό 
β. β΄ενικό 
γ. γ΄ενικό 
δ. γ΄πληθυντικό 

2. Τοσοῦτον γὰρ πεφροντικώς ἔστω …………  τῆς 
καθαρότητος τῶν λέξεων ὁ ἀνὴρ. 

3. Ταῦτά γε ἤδη καὶ πρότερον ἐγνωκυῖαι ἔστε 
…………  ἡμέτερα εἶναι. 

4. Τοὺς δ’ ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλόντες διηρπακότες 
ἔστων ………… τὰς οὐσίας. 

 

7. Συμπληρώστε τις προτάσεις αντιστοιχίζοντας στα κενά τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

Παρακειμένου ε.φ.: 

1. Τινὲς ………… (ὑπολαμβάνω) τὴν μὲν ἀδικίαν 
ἐπονείδιστον μὲν εἶναι, κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς 
τὸν βίον τὸν καθ’ ἡμέραν συμφέρουσαν. 

α. γεγραφώς ἴσθι 
β. διαπεπραχότες ἔστωσαν 
γ. διενηνοχώς ἔστω 
δ. εἰληφότες ἔστε 
ε. εἰληχυῖα ἔστω 
στ. κατειληφότες ἔστε 
ζ.νενομικώς ἴσθι 
η. ὑπειληφότες ἔστων 

2. Ὦ Θηβαῖοι, Θεσπιὰς καὶ Πλαταιὰς καὶ τὰς 
ἄλλας πόλεις παρὰ τοὺς ὅρκους …………  
(καταλαμβάνω). 

3. Ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν ………… (λαγχάνω). 

4. Ὦ ῥῆτορ, …………  (γράφω) τούς  λόγους οὐ 
μέμψεως, ἀλλὰ χάριτος τῆς μεγίστης ἀξίους. 

5. Ἄνθρωπος …………  (διαφέρω) τῶν ἀλόγων. 

6. Σὺ νόσον καὶ στάσιν ταὐτὸν …………  (νομίζω). 

7. Πεῖραν ὑμεῖς …………  (λαμβάνω) τῆς ἀρετῆς 
αὐτοῦ καὶ τῆς δοκίμου ψυχῆς. 

8. Τοιαῦτα δὲ ὑμῖν ………… (διαπράττω) οἱ 
αὐθαίρετοι οὗτοι στρατηγοί 
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8. Τοποθετήστε στο κενό την Προστακτική Παρακειμένου που αντιστοιχεί στην Οριστική 

Παρακειμένου στην οποία βρίσκεται το ρήμα της πρότασης: 

1. Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν 
οἶκόν μου, μείνατε. (……) 

α. ἀπενηνοχώς ἔστω 
β. γεγραφώς ἔστω 
γ. εἰληφυῖα ἔστω 
δ. εἰρηκότες ἔστε 
ε. εἰρηκώς ἴσθι 
στ.ἐκπεπτωκώς ἴσθι 
ζ. κατειληφυῖαι ἔστων 
η. κεκρικότες ἔστε 
θ. πεπιστευκότες ἔστε 
ι. πεπραχότες ἔστων 
ια. τετροφώς ἴσθι 

2. Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἑξῆς, 
ὡς ἕκαστα ἐγένετο. (……) 

3. Τὰς δ’ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας, ὦ ’νόητε σύ; (……) 

4. Σὺ δ’ ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας καὶ ἐκπέπωκας, δίκαιος εἶ εἰπεῖν. 
(……) - (……) 

5. Τοιαῦται γὰρ αὐτοὺς ἀνάγκαι κατειλήφασιν ὥστε πολὺ ἂν 
θᾶττον τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ τὴν Λακεδαιμονίων 
συμμαχίαν ὑπομείναιεν. (……) 

6. Πεπράχασι γὰρ ἀξιάκουστον μὲν οὐδέν. (……) 

7. Πῇ δὴ οὖν μύθοις κενοῖς πεπιστεύκατε, θέλγεσθαι μουσικῇ 
τὰ ζῷα ὑπολαμβάνοντες; (……) 

8. Οὐ γὰρ ἐμοὶ παῤῥησία μέτεστιν, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ 
ἐμὲ, ὧν εἰρήκατε. (……) 

9. Τίς ἄρα θεῶν ἀντεραστής μου γενόμενος Καλλιρόην 
ἀπενήνοχε καὶ νῦν ἔχει μεθ’ αὑτοῦ μὴ θέλουσαν, ἀλλὰ 
βιαζομένην ὑπὸ κρείττονος μοίρας; (……) 

10. Τὰ δέ γε παραδείγματα παρ’ ἐμοῦ εἴληφας. (……) 

 

9. Τοποθετήστε στο κενό την Προστακτική Παρακειμένου που αντιστοιχεί στην Υποτακτική 

Παρακειμένου στην οποία βρίσκεται το ρήμα της πρότασης: 

1. Κἂν μεγάλα ᾖς ἡμαρτηκὼς, χρηστὰς ἕξεις ἐντεῦθεν 
τὰς ἐλπίδας μεταβαλλόμενος. (……) 

α. βεβηκότες ἔστε 
β. βεβληκότες ἔστων 
γ. ἡμαρτηκότες ἔστε 
δ. ἡμαρτηκώς ἔστω 
ε. ἡμαρτηκώς ἴσθι 
στ. κατατετριφότες ἔστε 
ζ. μεμαθηκυῖα ἔστω 
η. πεπωκώς ἔστω 
θ. τετελευτηκότες ἔστων 

2. Κἂν φαγὼν καὶ πεπωκὼς ᾖ, πάντων ἐπιτηδειότατος 
ἀκροατὴς ἂν ἡμῖν γένοιτο. (……) 

3. Τουτέστι, κἄν τις ἡμαρτηκὼς ᾖ, ἕως ἂν ᾖ τὸ 
σήμερον, ἐλπίδας ἔχει. (……) 

4. Ἵν’ οὖν ἐπὶ τῆς στεῤῥᾶς πέτρας ἦτε βεβηκότες, 
ἐκείνην ἀφέντες, ταύτην ἕλησθε. (……) 

5. Ἂν δὲ καὶ γράμματα ᾖ μεμαθηκυῖα, διπλοῦν τὸ 
εἶδος τῆς νόσου καὶ τῆς κακίας. (……) 

6. Ὅταν δὲ πάντας ὦσι βεβληκότες, οὐ ῥᾴδιον γνῶναι 
τὴν ἡλικίαν. (……) 

7. Οὕτω γὰρ καὶ τὸν Δεσπότην ὑμῶν, κἂν μυρία ἦτε 
ἡμαρτηκότες, καταλλάξετε, καὶ τῶν μελλόντων 
ἐπιτεύξεσθε ἀγαθῶν. (……) 

8. Ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν ἁμαρτίαις ὄντας, κἂν ζῶσι, κἂν 
τετελευτηκότες ὦσιν, ὀδυρώμεθα. (……) 

9. Σὺ δὲ ὑμῖν σύνευξαι φθάσαι ποτὲ καὶ αὐτοῖς, καὶ 
εὑρέσθαι τι κέρδος ἀπὸ τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ μερίμνης, 
ἵνα μὴ τὴν ἄλλως ἦτε κατατετριφότες πρὸς τοῖς 
βιβλίοις τὸν βίον. (……) 
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10. Τοποθετήστε στο κενό την Προστακτική Παρακειμένου που αντιστοιχεί στην Ευκτική 

Παρακειμένου στην οποία βρίσκεται το ρήμα της πρότασης: 

1. Περὶ δὲ τῶν παραλαβόντων τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν ἣν 
ἐκεῖνος παρέδωκεν, οὐκ ἔχεις τίνας ἐπαίνους εἰπὼν ἀξίους 
ἂν εἴης εἰρηκὼς τῆς ἐκείνων διανοίας. (……) 

α. ἐγνωκότες ἔστων 
β. εἰρηκώς ἴσθι 
γ. ἡμαρτηκότες ἔστε 
δ. πεπονθότες ἔστων 
ε. πεπονθώς ἔστω 
στ. συνειληφώς ἔστω 

2. Ἐμαρτύρετο ἅ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη. (……) 

3. Ταῦτα δὲ ποιήσας ἀνέβαινε πρὸς βασιλέα, φράσων ἅ τε 
λέγοιεν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ὅτι Κόνωνα συνειληφὼς εἴη 
ὡς ἀδικοῦντα. (……) 

4. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Ζακύνθιοι πέμψαντες πρὸς τοὺς 
Λακεδαιμονίους ἔλεγον οἷα πεπονθότες εἶεν ὑπὸ τοῦ 
Τιμοθέου, εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀδικεῖν ἡγοῦντο τοὺς 
Ἀθηναίους. (……) 

5. Τί ἂν καὶ μέγα ἡμαρτηκότες ὑμεῖς, οἱ κριταὶ, εἴητε, τοιοῦτον 
ἄνθρωπον ἀπολύσαντες θανάτου; (……) 

6. Καὶ μαρτύρια δὲ ἐπήγετο ὡς ταῦτα ἐγνωκότες εἶεν καὶ 
Θηβαῖοι καὶ Ἠλεῖοι. (……) 

 

11. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα ε.φ. της 

πρότασης που βρίσκεται σε Παρακείμενο, στην Προστακτική στο ίδιο πρόσωπο (Προσοχή: το 

υποκείμενο του ρ. καθορίζει το γένος της μετοχής Παρακειμένου): 

1. Ἤκουσε ὅτι οὗτος τὴν Ἄντανδρον φιλίαν προσειληφὼς εἴη. (…………) 

2. Πότερον οὖν αὐτὰ μὲν ἂν εἴη οὕτω πεφυκότα, αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον; 

(…………) 

3. Κάλλιστα, ὦ ξένε, τὸν λόγον ἀπεμνημόνευκας. (…………) 

4. Τί σὺ (θηλ.) λέγεις; Οὕτω πάνυ πολλὰ κέκλοφας; (κεκλοφυῖα ἴσθι) 

5. Αὕτη βέβηκε πρὸς Κλυταιμήστρας τάφον. (…………) 

6. Ἔχοντες, ὡς ἔοικε, σύμβολον σαφὲς λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι, πεπλεύκατε. (…………) 

7. Ἵνα γὰρ μὴ ῥᾳθυμῆτε, μηδὲ ἀναπεπτωκότες ἦτε (αρσ.), βούλεται καὶ ὑμᾶς τι συνεισφέρειν, ἵν’ 

οὕτω καὶ τὰ παρ’ ἑαυτοῦ ἐπιδείξηται. (…………) 

8. Ἐὰν δὲ καὶ δεδυκότες ὦσιν ὑπὸ τὰς αὐγὰς Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη, λαθριμαῖοι μοιχεῖαι γενήσονται 

καὶ κρυπτὰ ἁμαρτήματα. (…………) 

9. Καὶ γὰρ ἐξ ὧν εἴρηκε (αρσ.), μείζονος ἦσαν κατηγορίας ἄξιοι, ὅταν τὰ αὐτοῖς εὐτρεπισμένα 

ἕτεροι σφόδρα αὐτῶν ἀποδέοντες εἰληφότες ὦσι. (…………) - (…………) 

10. Ἀλλ’ οὐχ οὕτως ὑμεῖς, ὦ παιδία,  πεπιστεύκατε. (…………) 
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12. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα ε.φ. της 

πρότασης που βρίσκεται σε Παρακείμενο, στην Προστακτική στο ίδιο πρόσωπο (Προσοχή: το 

υποκείμενο του ρ. καθορίζει το γένος της μετοχής Παρακειμένου): 

1. Κἂν ὅτι μάλιστα καὶ ψυχὴν σαρκικὴν γεγράφατε (θηλ.), πόθεν μαθοῦσαι οὐ συνεπίσταμαι. 

(…………) 

2. Οἱ περὶ τὰ σώματα ἰατροὶ νενομίκασι μὴ πρότερον ἂν τῆς προσφερομένης τροφῆς ἀπολαύειν 

δύνασθαι σῶμα, πρὶν ἂν τὰ ἐμποδίζοντα ἐντός τις ἐκβάλῃ. (…………) 

3. Θηβαῖοι τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων πεπείκασιν ὡς οὐδενός ἐστιν φειστέον τῶν ὑπὸ 

Λακεδαιμονίοις γενομένων. (…………) 

4. Ἡ τοὺς νόμους παριδοῦσα μὴ δῷ δίκην ὧν ἠδίκηκε. (…………) 

5. Πρὸς δὲ κρηπίδων βάθροις πέπτωκε Πρίαμος Ζηνὸς ἑρκείου θανών. (…………) 

6. Παρείληφας (αρσ.) τὰ θεωρήματα, οἷς ἔδει σε συμβάλλειν, καὶ συμβέβληκας. (…………) - 

(…………) 

7. Ἔγνωκε δ’ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο οἷον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός. (…………) 

8. Καὶ ἄλλα πολλὰ Φίλιππος ἔχει τῶν τῆς πόλεως καὶ νῦν εἰς Καρδίαν πέπομφε βοήθειαν. 

(…………) 

9. Καὶ καλῶς γε εἰρήκατε τὰ νῦν, ὦ γυναῖκες. (…………) 

10. Οἱ μέν τι τούτων εἰρήκασιν, οἱ δ’ ἀκηκόασιν, οἱ δ’ ἑτέρους ποιοῦντας ἑωράκασιν. (…………) - 

(…………) 

 

13. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας τις Προστακτικές των 

βαρύτονων ρημάτων ε.φ. στον Παρακείμενο: 

1. Ὑμεῖς μὲν, ὦ γυναῖκες, ἀπαγγείλατέ μοι τὴν ἐργασίαν τὴν ὑμετέραν. (…………) 

2. Ἀπορρίψατε, ὦ παῖδες, τὸν θυμὸν καὶ πᾶν ψεῦδος, καὶ ἀγαπήσατε τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν 

μακροθυμίαν. (…………) 

3. Νομισάτω τὶς τρία εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν τὸ ἐθέλειν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ τὸ τοῖς ἄρχουσι 

πείθεσθαι. (…………) 

4. Καθηγητά, μὰ τὰς Μούσας, σὺ ἐπίτρεπε Αἰσώπῳ πιεῖν. (…………) 

5. Καὶ μὴ θαύμασον, ὦ γυνή, ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω. (…………) 

6. Μεῖνον, ὦ παιδίον, τί φεύγεις; (…………) 

7. Ἄνδρες Λάκωνες, στῆτε παρ’ ἐμὲ πλησίον, ἐνθένδε δ’ ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀκούσατε. (…………) 

8. Ἐπιτίθημι τὰς χεῖρας τῷ σήματι· καὶ ταύτας ὁ θέλων ἀποκοψάτω. (…………) 

9. Ποῦ δῆτ’ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; Τὰ τέκνα διδασκέτωσάν με. (…………) 

10. Ἃ ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. (…………) 
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2. Ανώμαλα επίθετα 
 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους του 

ανώμαλου επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Πανταχῇ μὲν οὖν ………… θόρυβος καὶ ταραχώδης ἦν ἡ 
ναυμαχία. 

α. πολλοὶ 
β. πολλοῖς 
γ. πολλοῦ 
δ. πολλοὺς 
ε.πολλῷ 
στ. πολλῶν 
ζ. πολύ 
η. πολύν 
θ. πολὺς 

2. Οἱ δὲ διὰ ………… θορύβου καὶ ἄσιτοι οἱ πλείους οὐδενὶ 
κόσμῳ ἐσβάντες μόλις ποτὲ ἀντανήγοντο. 

3. Ἐν οὐ ………… χρόνῳ κατέβαινεν ἐς τὰ στήθη ὁ πόνος μετὰ 
βηχὸς ἰσχυροῦ. 

4. Τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίθησ’ ὄκνον …………. 

5. Ὦ ………… χρόνε, ἀθυμίαν παρέχεις πλείστην. 

6. Οἱ Ἕλληνες ………… κατὰ θάλασσαν ἐπεσέπλεον. 

7. Καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέσφαξε, πολλὰ 
λιτανεύοντας καὶ ………… χαλεπῶς φερόντων ἱππέων. 

8. Φαρνάβαζος δ’ ἐβοήθησεν ἵπποις …………, καὶ μάχῃ 
ἡττηθεὶς ἔφυγεν. 

9. Τοὺς μὲν λόγους τοὺς ………… τῶν Ἀθηναίων οὐ γιγνώσκω. 

10. Ὦ ………… ὁπλῖται, ἔλθετε ἐς φυλακήν. 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους του 

ανώμαλου επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Καὶ ἡ στάσις ………… γενομένη ἐτελεύτησεν ἐς τοῦτο. 

α. πολλαὶ 
β. πολλαῖς 
γ. πολλὰς 
δ. πολλὴ 
ε. πολλῇ 
στ.πολλήν 
ζ. πολλῆς 
η. πολλῶν 

2. Ἠλλάξαντο μὲν γὰρ ………… εὐδαιμονίας πολλὴν 
κακοδαιμονίαν. 

3. Καὶ τὰ ἄλλα ἐν φυλακῇ ………… ἦσαν, φοβούμενοι μὴ σφίσι 
νεώτερόν τι γένηται τῶν περὶ τὴν κατάστασιν. 

4. Ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν 
βασιλέως γῆν τὴν …………. 

5. Ὦ ………… ἐπιμέλεια ἀρετῆς, ἀναγκαία εἶ. 

6. Τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων ………… θεραπεῖαι καὶ 
παντοδαπαὶ τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται. 

7. Ἀλκιβιάδης δ’ αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ ………… καὶ σεμνῶν 
γυναικῶν ἐθηρᾶτο. 

8. Τὰ μὲν πρότερον πραχθέντα, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐν ἄλλαις ………… 
ἐπιστολαῖς ἴστε. 

9. ………… ἐλπίδας εἶχον τῶν πολεμίων ἐπικρατήσειν. 

10. Ὦ ………… νῆες, πλήρεις ἡμῖν ἐστέ. 
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3. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους του 

ανώμαλου επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Τό τε γὰρ ῥεῦμά ἐστι μέγα καὶ ………… καὶ 
θολερόν, αἵ τε νῆσοι πυκναί. 

α. πολλὰ 
β. πολλοῖς 
γ. πολλοῦ 
δ. πολλῷ 
ε. πολλῶν 
στ.πολὺ 

2. Ὁ δὲ ταπεινὸς διὰ μοχθηρίαν μετὰ ………… 
δέους, δύσελπις. 

3. Ἵεντο δὴ οἱ πολέμιοι ………… πλήθει καὶ 
θορύβῳ. 

4. Τὴν νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα ………… 
καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. 

5. Ὦ ………… στράτευμα, ἐς τάξιν καθίστασο. 

6. ………… δὲ καὶ στρατόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπ’ 
ἐλασσόνων τῇ ἀπειρίᾳ. 

7. Ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων 
………… μεστόν. 

8. Κόνων δ’ οὐ ………… ἔτεσιν ὕστερον 
ἀντίστροφα τούτων ἔπραξεν. 

9. Καύσαντες οὖν πυρὰ ………… ἐχώρουν ἐν τῇ 
νυκτί. 

10. Ὦ …………  ἀγαθὰ τῶν ἡττωμένων, ἆθλα 
πρόκεισθε πρόσκεισθε τοῖς νικῶσιν. 

 

4. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο του ανώμαλου επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ που 

ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ ............ πω ἡμέρας ἐν τῇ Ἀττικῇ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς 

Ἀθηναίοις. 

(α. πολλούς, β. πολλάς, γ. πολλά, δ. πολλῆς) 

 

2. Οὔτε χρόνος ............ ὁ διαφέρων, ἐν ᾧ ταῦτα νομίμως πράξεθ’ ἃ νῦν ὑμᾶς παρανόμως 

πείθουσιν οἱ κατήγοροι ψηφίσασθαι. 

(α. πολὺς, β. πολλὴ, γ. πολὺ, δ. πολὺν) 

 

3. Ὁ γὰρ γέρων, ὡς ἔπιε διὰ ............ χρόνου ἤκουσέ τ’ αὐλοῦ. 

(α. πολλῶν, β. πολλῆς, γ. πολλοῦ, δ. πολὺ) 

 

4. ᾜσθετο δ’ Ἀγησίλαον μετὰ ............ δυνάμεως εἰς τὴν Ἀσίαν διαβεβηκότα. 

(α. πολύν, β. πολλῆς, γ. πολλή, δ. πολλοῦ) 

 

5. Εἴτ’ ἐνυπῆρχε τοσοῦτος χυμὸς ἐν τῷ ............ ὕδατι. 

(α. πολλοῖς, β. πολλῇ, γ. πολλῷ, δ. πολὺ) 

 

6. Χρόνον μὲν οὖν ............ ἀντεῖχον οὐκ ἐνδιδόντες ἀλλήλοις. 

(α. πολὺν, β. πολλὴν, γ. πολὺ, δ. πολὺς) 

 

7. Καὶ οἰκίαι ............ ἐκενώθησαν ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύσοντος. 

(α. πολλοῖς, β. πολλαὶ, γ. πολλὰς, δ. πολλαῖς) 
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8. Ἑώρων προσγεγενημένας τε ναῦς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι ............ τὰ ἄπορα 

ξυμβεβηκότα. 

(α. πολλοὺς, β. πολλὰς, γ. πολλοῖς, δ. πολλὰ) 

 

9. Κατατετραυματισμένοι ἦσαν πολλοὶ ἐν ............ προσβολαῖς τῶν πολεμίων γεγενημέναις. 

(α. πολλαῖς, β. πολλοῖς, γ. πολλὰς, δ. πολλὰ) 

 

10. Τοῦτο γὰρ ἤδη ............ καὶ χρημάτων καὶ κινδύνων ἀξιολογώτατον ἀνδρὸς ἔργον ἐστίν. 

(α. πολλῶν, β. πολλοῖς, γ. πολλαὶ, δ. πολλὰ) 

 

11. Εἰσὶ δ’ ἡδοναὶ ............ βίου, μακραί τε λέσχαι καὶ σχολή, τερπνὸν κακόν, αἰδώς τε. 

(α. πολλοὶ, β. πολλαὶ, γ. πολλοῦ, δ. πολλαῖς) 

 

12. Εἶχον δέ τινας οὐ ............ πελταστὰς ἐκ τῆς Κρουσίδος γῆς καλουμένης. 

(α. πολλοὶ, β. πολλὰς, γ. πολλαὶ, δ. πολλοὺς) 

 

13. Kαὶ μάχῃ τῇ μὲν πρώτῃ  νικᾶται ὑφ’ ἡμῶν, τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἱππεῦσί τε ............ καὶ ἀκοντισταῖς 

βιασθέντες ἀνεχωρήσαμεν ἐς τὰ τείχη. 

(α. πολλῶν, β. πολλῇ, γ. πολλοῖς, δ. πολλοὶ) 

 

14. Οὕτω δὴ τὸ στράτευμα πᾶν ἤδη τῶν Ἀθηναίων ἔφυγε χαλεπῶς καὶ ............ ὁδοὺς ἐτράπετο 

κατὰ ὄρη. 

(α. πολλοὺς, β. πολλὰς, γ. πολλὰ, δ. πολλὴν) 

 

15. Ἐν ............ θορύβῳ αὐτός τε καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι ἦσαν. 

(α. πολλῷ, β. πολλῇ, γ. πολὺν, δ. πολὺ) 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ανώμαλου 

επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ: 

1. Ἀθηναίων δὲ ἀπέθανον ὀλίγῳ ἐλάσσους χιλίων καὶ Ἱπποκράτης ὁ στρατηγός, ψιλῶν δὲ καὶ 

σκευοφόρων ………… ἀριθμός. 

2. Καὶ γὰρ ἀδικία ………… κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων. 

3. Ἀλλ’, ὦ τέκνον, χωρῶμεν, ὡς ἡμᾶς ………… πέλαγος ὁρίζῃ τῆς Ὀδυσσέως νεώς. 

4. Ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἧκεν ἔχων στολὴν ………… χρυσοῦ ἀξίαν. 

5. Μετὰ ………… μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν. 

6. Ἐντὸς γὰρ ………… χωρίου τῆς πόλεως οὐκ ἦν πελάσαι. 

7. Ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ ………… σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν. 

8. Ἐπειδή τε ὁ στρατὸς ἐσεβεβλήκει, ………… χειρὶ ἐπεβοήθουν πάντες. 

9. Ὁ δελφὶς ὁ θῆλυς μαζοὺς ἔχει κατὰ τὰς γυναῖκας, καὶ θηλάζει τὰ βρέφη πάνυ ἀφθόνῳ καὶ 

………… τῷ γάλακτι. 

10. Τὸ Τρωικὸν γὰρ οὐ καταισχυνῶ κλέος οὐδ’ Ἑλλάδ’ ἐλθὼν λήψομαι ………… ψόγον. 

11. Καὶ ὁ Βρασίδας ἰδὼν τὸ ξύνθημα ἔθει δρόμῳ, ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἐμβοήσαντάς τε 

ἁθρόον καὶ ἔκπληξιν ………… τοῖς ἐν τῇ πόλει παρασχόντας. 

12. Τοῦτο ᾤετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν Ἀβροκόμαν, ἔχοντα ………… στράτευμα. 

13. Καὶ γὰρ ὁπλῖται ………… καὶ νῆες καὶ ἵπποι καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ἄφθονος ξυνελέγη. 

14. Καὶ ἀπεχώρησάν τινες πόλεις οὐ …………. 

15. Ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ ἐστί χρημάτων πρόσοδοι ἐκ ………… μὲν λιμένων, ἐκ ………… δ’ ἐμπορίων. 
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16. Ὅρα μὴ ………… ἑκάστῳ ἡμῶν χειρῶν δεήσει καὶ ὀφθαλμῶν. 

17. Φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα ………… γενεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωικῶν. 

18. Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ ………… ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα. 

19. Στάσεις δὲ ………… καὶ ἀγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλέονας ἢ πρὸς αὑτὴν ἀναιρεῖται. 

20. Τῶν δ’ ὀρθουμένων  σῴζει τὰ ………… σώματα ἡ πειθαρχία. 

 

6. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ανώμαλου 

επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ: 

1. Ἵππους τε ………… κέκτηνται καὶ σίτῳ οἰκείῳ καὶ οὐκ ἐπακτῷ χρῶνται. 

2. Αὕτη μὲν οὐ ………… ἡμέραις ὕστερον μετὰ τὴν ἀγγελίαν ἔθυεν καὶ ἑώρταζεν. 

3. Ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ ………… σεισμοὶ τότε τῆς γῆς, ἔν τε Ἀθήναις καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Βοιωτοῖς 

καὶ μάλιστα ἐν Ὀρχομενῷ τῷ Βοιωτίῳ. 

4. Τοιγαροῦν ἐκ τούτων πάντων ………… μένος καὶ θάρρος τοῖς στρατιώταις φασὶν ἐμπεσεῖν. 

5. Ναύσταθμον δὲ ἐπαναχωρήσαντας καὶ ἐφορμηθέντας Μέγαρα ἔφη χρῆναι ποιεῖσθαι, ἃ ἦν 

ἐρῆμα, ἀπέχοντα Συρακουσῶν οὔτε πλοῦν ………… οὔτε ὁδόν. 

6. Τοῦτο δ’ ἐν μὲν ………… πλήθει θαλάττης ἄδηλον. 

7. Ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ’ ἀσμένη ………… χρόνῳ. 

8. Τοὺς οἴκους τοὺς ἰδίους μεστοὺς ………… εὐδαιμονίας καὶ πλούτου ἐποίησε. 

9. Ἔοικε διὰ ………… χρόνου σ’ ἑορακέναι. 

10. Ὁ μὲν δὴ Ἑρμογένης ἀνήρετο εἰ ………… εἴη αὐτῷ ἀργύριον. 

11. Ταῦτ’ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ’ ἐστὶ …………; 

12. Καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ ἁβροδίαιτον οὐ ………… χρόνος ἐπειδὴ 

χιτῶνας λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες. 

13. ………… μὲν γὰρ ὁπλῖται ἔνεισι καὶ τοξόται καὶ ἀκοντισταί, ………… δὲ τριήρεις καὶ ὄχλος ὁ 

πληρώσων αὐτάς. 

14. Ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι ………… καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι ἀγαθοί, οὓς οὐ 

παραδοτέα τοῖς Ἀθηναίοις ἐστίν. 

15. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει τελευτῶντι καὶ Εὐετίων στρατηγὸς Ἀθηναίων μετὰ Περδίκκου 

στρατεύσας ἐπ’ Ἀμφίπολιν Θρᾳξὶ ………… τὴν μὲν πόλιν οὐχ εἷλεν. 

16. Οἱ δὲ Χῖοι ἐν …………  ταῖς πρὶν μάχαις πεπληγμένοι ἦσαν. 

17. Λεοντῖνοι γὰρ ἀπελθόντων Ἀθηναίων ἐκ Σικελίας μετὰ τὴν ξύμβασιν πολίτας  ἐπεγράψαντο 

…………. 

18. Ζεῦ πατρῷε καὶ Ἥλιε καὶ πάντες θεοί, δέχεσθε τάδε καὶ τελεστήρια ………… καὶ καλῶν 

πράξεων καὶ χαριστήρια. 

19. ………… ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος ………… χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ 

κλέος αὐτῶν εἶναι. 

20. Ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει ………… χρόνον βουλεύεσθαι. 
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7. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους του 

ανώμαλου επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς ἐρρύη ............ καὶ 
οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. 

α. μέγα 
β. μεγάλοι 
γ. μεγάλοις 
δ. μεγάλου 
ε. μεγάλους 
στ. μεγάλῳ 
ζ. μεγάλων 
η. μέγαν 
θ. μέγας 

2. Ἀνέμου δὲ κατιόντος ............ χειμαζόμενοι 
ἐν ἀλιμένῳ χωρίῳ, οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν 
ἐπὶ τὰς ναῦς. 

3. Πάλιν αὖ ἐν ............ κινδύνῳ ἡγοῦντο εἶναι. 

4. Παισὶ δ’ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς 
ὁρῶ ............ τὸν ἀγῶνα. 

5. Ὦ ............ κίνδυνε, κοινός εἶ. 

6. Πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ ............ καὶ μικροὶ 
ὁμοίως οἰκοῦνται. 

7. Ὅρκον ἐπακτὸν προσδέχου διὰ δύο 
προφάσεις, ἢ σαυτὸν αἰτίας αἰσχρᾶς 
ἀπολύων, ἢ φίλους ἐκ ............ κινδύνων 
διασῴζων. 

8. Τραχὺς ἦν ὁ ποταμὸς ............ λίθοις καὶ 
ὀλισθηροῖς. 

9. Πολλοὺς ἂν μισθοὺς καὶ ............ ἔφερον οἱ 
δυνάμενοι τοῦτο ποιεῖν. 

10. Ὦ ............ στρατηγοί, πλεύσαντες λάβετε 
τοὺς ἐν τῇ νήσῳ. 

 

8. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους του 

ανώμαλου επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας Ἀθηναίοις μετὰ ταῦτα 
ναυμαχία γίγνεται ἐπ’ Αἰγίνῃ ............ Ἀθηναίων καὶ Αἰγινητῶν. 

α. μεγάλαι 
β. μεγάλαις 
γ. μεγάλας 
δ. μεγάλη 
ε. μεγάλῃ 
στ. μεγάλην 
ζ. μεγάλης 
η. μεγάλων 

2. Ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαι ἐπῇσαν καὶ αὗται μετὰ ταλαιπωρίας 
............. 

3. Ὁρῶν δὲ ὁ Νικίας τὸ στράτευμα ἀθυμοῦν καὶ ἐν ............ μεταβολῇ 
ὄν, ἐπιπαριὼν ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἐθάρσυνέ τε καὶ παρεμυθεῖτο. 

4. Οἱ δὲ Ἀργεῖοι ἔγνωσαν ἐς διαφορὰν ............ καθεστῶτας αὐτοὺς 
πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. 

5. Ὦ ............ ἐλπίς. 

6. Ἔνθα καὶ τὰ βασίλεια ἦν Φαρναβάζῳ, καὶ κῶμαι περὶ αὐτὰ πολλαὶ 
καὶ ............ καὶ ἄφθονα ἔχουσαι τὰ ἐπιτήδεια. 

7. Πολλῶν καὶ ............ συμφορῶν τοὺς Ἕλληνας ἀπήλλαξεν. 

8. Τὸ μὲν ναυτικὸν ............ δαπάναις τῶν τε τριηράρχων καὶ τῆς πόλεως 
ἐξεπονήθη. 

9. Ἤν δέ τις τὸν εἰπόντα ἢ γράψηται παρανόμων ἢ ἄλλῳ τῳ τρόπῳ 
βλάψῃ, ............ ζημίας ἐπέθεσαν. 

10. Ὦ ............ μάχαι καὶ ἔριδες. 
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9. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους του 

ανώμαλου επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα, ώστε να συμπληρωθεί η κλίση του: 

1. Καὶ πάθος ............ τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο. 

α. μέγα 
β. μεγάλα 
γ. μεγάλοις 
δ. μεγάλου 
ε. μεγάλῳ 
στ.μεγάλων 

2. Καὶ τὸ μειράκιον, ἅτε ............ ὄντος τοῦ ἐρωτήματος, 
ἠρυθρίασέν τε καὶ ἀπορήσας ἐνέβλεψεν εἰς ἐμέ. 

3. Καὶ τοῦτο ἐπιδέδεικται ............ παραδείγματι. 

4. Τὸ μὲν ............ οἰκοδόμημα ἐπαύσαντο ἐργαζόμενοι τὸ κατὰ τὸ 
χῶμα. 

5. Ὦ παῖ, ὦ ............ θαῦμα. 

6. Πρόκειται τῆς χώρας ἡμῶν ὄρη ............, καθήκοντα ἐπὶ τὴν 
Βοιωτίαν. 

7. Ῥᾳδίως περὶ ............ πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειθόμενοι 
χεῖρον βουλεύσεσθε. 

8. Τούτους μὲν τοὺς ἄρχοντας καὶ ταῖς τιμαῖς αὔξει καὶ δώροις 
............ καταπλουτίζει. 

9. Ἀλκιβιάδης δὲ εἰπὼν καὶ τούτοις διώκειν αὐτὸν ἐξελομένοις τὰ 
............ ἱστία αὐτὸς ἔπλευσεν εἰς Πάριον. 

10. Ὦ ............ ἀγαθά. 

 

10. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο του ανώμαλου επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα που 

ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἐγένετό τε ὁ θόρυβος ............ καὶ ἀντηλλαγμένου τοῦ ἑκατέρων τρόπου περὶ τὰς ναῦς. 

(α. μέγας, β. μέγαν, γ. μεγάλου, δ. μέγα) 

 

2. Ἦν δέ ποτε καὶ τὸ πάλαι ............ ξύνοδος ἐς τὴν Δῆλον τῶν Ἰώνων τε καὶ περικτιόνων 

νησιωτῶν. 

(α. μέγας, β. μέγα, γ. μεγάλη, δ. μεγάλου) 

 

3. ᾜρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους ............ . 

(α. μεγάλου, β. μεγάλης, γ. μέγαν, δ. μέγα) 

 

4. Βραχύτατον ἐγίγνετο αὐτοῖς ἐκ τοῦ ............ λιμένος ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν τὸ ἀποτείχισμα. 

(α. μέγα, β. μεγάλου, γ. μεγάλης, δ. μέγας) 

 

5. Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἂν θαυμασθεῖμεν οὐδὲ τιμῆς ............ τύχοιμεν τοιούτους τοὺς συνόντας 

ἀποπέμποντες. 

(α. μεγάλης, β. μεγάλῃ, γ. μέγα, δ. μεγάλῳ) 

 

6. Καὶ ὁ Νικίας προφάσει βραχείᾳ καὶ εὐπρεπεῖ τῆς Σικελίας ἁπάσης, ............ ἔργου, ἐφίεσθαι, 

παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβούλετο. 

(α. μεγάλου, β. μέγα, γ. μέγαν, δ. μεγάλης) 

 

7. Δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ’ αὐτὴν αὖθις ὁ βάρβαρος τῷ ............ στόλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλωσόμενος 

ἦλθεν. 
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(α. μέγας, β. μεγάλῃ, γ. μεγάλῳ, δ. μέγα) 

8. Ἐξ τούτων ἄλλα τε πολλά, ὡς ἐν ............ πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτήθη καὶ ὁ ἐς Σικελίαν 

πλοῦς. 

(α. μεγάλης, β. μεγάλη, γ. μεγάλῃ, δ. μεγάλῳ) 

 

9. Ἐτράφη ἐν πολλοῖς μὲν χρήμασι, πολλῷ δὲ καὶ ............ γένει καὶ κόλαξι πολλοῖς. 

(α. μεγάλου, β. μεγάλῳ, γ. μεγάλῃ, δ. μέγαν) 

 

10. Οἱ Ἀμφιπολῖται ἐς θόρυβον ............ κατέστησαν, ἄλλως τε καὶ ἀλλήλοις ὕποπτοι ὄντες. 

(α. μέγαν, β. μεγάλῳ, γ. μέγα, δ. μέγας) 

 

11. Τὰ μὲν κατὰ τὴν ............ στρατείαν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον οὕτως 

ἐτελεύτησεν. 

(α. μέγαν, β. μεγάλην, γ. μεγάλῃ, δ. μεγάλη) 

 

12. Παραλαβόντες δὲ αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι ἐς οἴκημα ............ κατεῖρξαν. 

(α. μέγαν, β. μεγάλην, γ. μέγα, δ. μεγάλῳ) 

 

13. Διὰ δέκα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν ............ καὶ ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει. 

(α. μεγάλοι, β. μεγάλαι, γ. μέγα, δ. μεγάλα) 

 

14. Ἔγωγε ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτοὺς ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ’ ἐκείνους ἐρχόμεθα, πόλεις τοσαῦται καὶ 

οὕτω ............ . 

(α. μεγάλοι, β. μεγάλαι, γ. μεγάλοις, δ. μεγάλα) 

 

15. Καὶ γὰρ ξύλα ............ ἐπερρίπτουν ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν ἦν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. 

(α. μεγάλους, β. μεγάλας, γ. μεγάλα, δ. μεγάλαι) 

 

16. Ὦ ἀγαθοί, καταψευδόμεθα νῦν ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἕλληνες πάντες ............ θεῶν, Ἡλίου τε ἅμα 

καὶ Σελήνης. 

(α. μεγάλοι, β. μεγάλας, γ. μεγάλων, δ. μεγάλοις) 

 

17. Καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι κύκλῳ περιεσταύρωντο ............ σταυροῖς τῶν προβάτων ἕνεκα. 

(α. μεγάλοι, β. μεγάλαις, γ. μεγάλα, δ. μεγάλοις) 

 

18. Ἃς ἐκεῖνος ἁπάσας κτησάμενος παρέδωκεν ὑμῖν, οὐ δαπάναις ............ , οὐδὲ τοὺς 

ὑπάρχοντας συμμάχους λυμηνάμενος. 

(α. μεγάλοις, β. μεγάλαις, γ. μεγάλων, δ. μεγάλας) 

 

19. Νομίζομεν τὰς ............ ἔχθρας μάλιστ’ ἂν διαλύεσθαι βεβαίως. 

(α. μεγάλους, β. μεγάλα, γ. μεγάλας, δ. μεγάλαις) 

 

20. Ἀλλ’ ὦ  ............. Μοῖραι, Διόθεν  τῇδε τελευτᾶν,  ᾗ τὸ δίκαιον μεταβαίνει. 

(α. μεγάλοι, β. μεγάλαι, γ. μεγάλα, δ. μεγάλαις) 
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11. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ανώμαλου 

επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα: 

1. Καὶ νῦν ἔχων σε ............ ἀγαθὰ δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν 

φιλίαν. 

2. Μετὰ δ’ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον τοσαύτην ἐπίδοσιν τὸ γένος ἡμῶν ἔλαβεν ὥστε καὶ πόλεις 

............ καὶ χώραν πολλὴν ἀφελέσθαι τῶν βαρβάρων. 

3. Συνίσασι πολλοὺς καὶ ............ οἴκους ὑπὸ τῶν κολακευόντων ἀναστάτους γεγενημένους. 

4. Ὑμᾶς μὲν ὁρῶ ἐν πολλοῖς καὶ ............ πράγμασιν ὄντας. 

5. Οὔτε γὰρ τοῖς θεοῖς ἔφη καλῶς ἔχειν, εἰ ταῖς ............ θυσίαις μᾶλλον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον. 

6. Καὶ τῶν ἄλλων ἀναλωμάτων ............ προσπιπτόντων ἀδύνατοι ἐγένοντο τοῖς χρήμασιν. 

7. Τὰς μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω ............ δωρεῶν ἠξίωσαν. 

8. Τί δή ποτε, ὦ ἑταῖρε, Πρωταγόρας μὲν σοφός, ὥστε καὶ ἄλλων διδάσκαλος ἀξιοῦσθαι δικαίως 

μετὰ ............ μισθῶν; 

9. ............ δὲ καὶ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν. 

10. Καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ ............. 

11. Ἀλλ’ οἱ ἔπαινοι αὐτῶν ............ ἐγένοντο. 

12. Ὦ θεομανές τε καὶ θεῶν ............ στύγος (ουδ.), ὦ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος. 

13. Καὶ ἐς οἴκημα οὐ ............ ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. 

14. Πρότερον δὲ πυρὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πειρᾶσαι εἰ δύναιντο πνεύματος γενομένου ἐπιφλέξαι τὴν 

πόλιν οὖσαν οὐ ............. 

15. Οὐ βασιλέα τὸν ............ αὐτὸν προσαγορεύομεν ὥσπερ αἰχμάλωτοι γεγονότες; 

16. Ἐν μεγέθει γὰρ ἡ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ κάλλος ἐν ............ σώματι, οἱ μικροὶ δ’ ἀστεῖοι 

καὶ σύμμετροι, καλοὶ δ’ οὔ. 

17. Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα ............ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. 

18. Ἀλλὰ μὴν καὶ πίστεως ὅστις ἐλάχιστον μετέχει, πῶς οὐχὶ ………… ἀγαθοῦ μειονεκτεῖ; 

19. Καὶ μεμνῆσθαι χρὴ ἡμᾶς ὅτι νεωστὶ ἀπὸ νόσου ............ καὶ πολέμου βραχύ τι λελωφήκαμεν. 

20. ............ γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. 
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12. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ανώμαλου 

επιθέτου μέγας-μεγάλη-μέγα: 

1. Καὶ χειμών τε ............ ἐπιγίγνεται καὶ αἱ μὲν νῆες τῶν Χίων μόλις καταφεύγουσιν ἐς τὸν 

λιμένα. 

2. Προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις ............ καὶ πολυάνθρωπος. 

3. Τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τε ............ προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ 

τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. 

4. Εὐθὺς πρὸ τοῦ στόματος τοῦ ............ λιμένος ἐναυμάχουν. 

5. Ἀπέπλευσεν ἀνέμῳ ............ αὐτὸς μὲν ἐς Φώκαιαν καὶ Κύμην. 

6. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν ἐξ Ἄργους τὰς τετραμήνους σπονδὰς ποιησάμενοι, Ἆγιν 

ἐν ............ αἰτίᾳ εἶχον οὐ χειρωσάμενον σφίσιν Ἄργος. 

7. Περὶ πλείονος ποιοῦ δόξαν καλὴν ἢ πλοῦτον ............ τοῖς παισὶν καταλιπεῖν. 

8. Ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, ἔχοντα ἄνθρακάς τε ἡμμένους καὶ θεῖον καὶ πίσσαν, 

φλόγα ἐποίει ............ καὶ ἧψε τοῦ τείχους. 

9. Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, ............ κῦδος (ουδέτ.) Ἀχαιῶν. 

10. Διὰ τί τοῖς μὲν ἀνθρώποις οἱ ὀμφαλοὶ ............ γίνονται, τοῖς δ’ ἄλλοις ζῴοις οὐ φανεροί; 

11. Οἱ δὲ ἄλλοι κοινολογησάμενοι τοῖς τῶν φευγόντων φίλοις κατάγουσι τοὺς ἐκ Πηγῶν, 

ὁρκώσαντες πίστεσι ............ μηδὲν μνησικακήσειν. 

12. Οὐδὲ γὰρ ἄνευ σμικρῶν τοὺς ............ φασὶν λιθολόγοι λίθους εὖ κεῖσθαι. 

13. Εὐθὺς μὲν γὰρ τὰ ............ ἱστία αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλέων. 

14. Καὶ δοκοὺς ............ ἤρτησαν ἁλύσεσι μακραῖς σιδηραῖς. 

15. Ἐν ............ φορτίοις καὶ βαδίζειν καὶ τρέχειν ἠναγκαζόμεθα. 

16. Διὰ δὲ τοὺς ῥᾳδίως τὸν πόλεμον αἱρουμένους πολλαῖς ἤδη καὶ ............ συμφοραῖς 

περιεπέσομεν. 

17. Διὰ στενότητα δὲ καὶ ἐκ ............ πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηνικοῦ καὶ τοῦ Σικελικοῦ, ἐσπίπτουσα 

ἡ θάλασσα ἐς αὐτὸ καὶ ῥοώδης οὖσα εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσθη. 

18. Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον 

ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ’ ἰχθύων ............. 

19. Αἱ δὲ νῆες τῶν Ἀθηναίων οὔπω ἐκ τῆς Θάψου περιεπεπλεύκεσαν ἐς τὸν ............ λιμένα. 

20. Βοηθησάντων δὲ ὑμῶν προθύμως πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτικὸν ἔχουσαν ............. 
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13. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ανώμαλου 

επιθέτου πολύς και μέγας: 

1. ............ (μέγας) τὸ πρᾶγμα, ............ (πολύς) τὸ νεῖκος, ἁδρὸς ὁ πόλεμος ἔρχεται. 

2. Καὶ τόν τε ταῦρον τὸν ἀνεθέντα μὲν ὑπὸ Ποσειδῶνος, τὴν δὲ χώραν λυμαινόμενον ὃν πάντες 

οὐκ ἐτόλμων ὑπομένειν, μόνος χειρωσάμενος ............ (μέγας) φόβου καὶ ............ (πολύς) 

ἀπορίας τοὺς οἰκοῦντας τὴν πόλιν ἀπήλλαξεν. 

3. Πύργον ξύλινον ἐπ’ οἴκημα ἀντέστησαν, καὶ ὕδατος ἀμφορέας πολλοὺς καὶ πίθους 

ἀνεφόρησαν καὶ λίθους ............ (μέγας), ἄνθρωποί τε ............ (πολύς) ἀνέβησαν. 

4. ............ (πολύς) δὴ πόλεμοι καὶ δεινοὶ γεγόνασιν, οὓς οἱ διαλυσάμενοι ............ ἀγαθῶν 

ἀλλήλοις αἴτιοι κατέστησαν. 

5. Ὑμᾶς μὲν ὁρῶ ἐν ............ (πολύς) καὶ ............ (μέγας) πράγμασιν ὄντας. 

6. Ὕδατος ἀμφορέας ............ (πολύς) καὶ πίθους ἀνεφόρησαν καὶ λίθους ............ (μέγας). 

7. Τό τε γὰρ ῥεῦμά ἐστι ............ (μέγας) καὶ ............ (πολύς) καὶ θολερόν, αἵ τε νῆσοι πυκναί. 

8. Καὶ τὰ ἄλλα ἐν φυλακῇ ............ (πολύς) ἦσαν, φοβούμενοι μὴ σφίσι νεώτερόν τι γένηται τῶν 

περὶ τὴν κατάστασιν, γεγενημένου μὲν τοῦ ἐν τῇ νήσῳ πάθους ἀνελπίστου καὶ ............ 

(μέγας). 

9. Ἐτράφη ἐν ............ (πολύς) μὲν χρήμασι, ............ (πολύς) δὲ καὶ ............ (μέγας) γένει καὶ 

κόλαξι πολλοῖς. 

10. Καὶ ἐπειδὰν ὄμβροι γένωνται ............ (μέγας), ............ (πολύς) φαίνεται ζῷα τῶν πρότερον ἢ 

ὅλως οὐχ ἑωραμένων ἢ οὐ πολλάκις. 
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Ενότητα 10η 

Υποτακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Υποτακτική Ενεστώτα, ανάλογα με το πρόσωπο και 

τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Καίτοι μετὰ πολλῶν γε ζητῶ, καὶ τούτων μάλιστα οὓς ἂν ………… 
ἐμπειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. 
2. β΄πρόσωπο: 
Ὅταν καὶ δι’ ἀκοῆς ταῦτα …………, πόθεν, εἰπέ μοι, δυνήσῃ 
σωφρονῆσαι λοιπὸν; 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ἡγεῖται γὰρ σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν πῃ 
…………. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Μὴ ἄρα …………  καθαρὰν ἡδονὴν εἶναι τὴν λύπης ἀπαλλαγήν, μηδὲ 
λύπην τὴν ἡδονῆς. 
5. β΄πρόσωπο: 
Ἡγοῦνται γάρ, ἂν μὲν ὑμεῖς ὁμοθυμαδὸν ἐκ μιᾶς γνώμης Φίλιππον 
…………, κἀκείνου κρατήσειν ὑμᾶς καὶ αὑτοῖς οὐκέτ’ ἔσεσθαι 
μισθαρνεῖν. 
6. γ΄πρόσωπο: 
Ποιοῦνται κοινῇ ὁμολογίαν πρός τε Πάχητα καὶ τὸ στρατόπεδον, 
ὥστε Ἀθηναίοις ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι 
…………. 

α. ἀμύνησθε 
β. βούλωνται 
γ. δέχῃ 
δ. οἴωμαι 
ε. πειθώμεθα 
στ.στρατεύηται 

 

2. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Υποτακτική Αορίστου, ανάλογα με το πρόσωπο και 

τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Ἵνα δὲ …………  λέγων καὶ μηκέτι πλείω χρόνον διατρίβω, σκέψασθ’ ὡς 
μεγάλα καὶ δίκαι’ ἥκω πρὸς ὑμᾶς ἔχων. 
2. β΄πρόσωπο: 
Σὺ δὲ μὴ …………  ἀκοὴν ματαίαν, μὴ τῶν ἀλλοτρίων κακῶν δοχεῖον γένῃ. 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ὅταν τις αὐτῶν …………  λέγων ταῦτα, τούτων, ὦ Θεαίτητε, ἑκάστοτε σύ 
τι πρὸς θεῶν συνίης ὅτι λέγουσιν; 
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Τίς αἰτία; πῶς …………; πῶς λάθωμεν; 
5. β΄πρόσωπο: 
Ἐὰν οὖν εὖ …………, οὐδὲν ἧττον ἐπιμελήσεσθε τῶν ἡμετέρων χρημάτων 
ἢ τῶν ἰδίων τῶν ὑμετέρων αὐτῶν. 
6. γ΄πρόσωπο: 
Καὶ ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οὐκ ἀρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἂν 
νόμους καλοὺς …………, ἀλλὰ καὶ νομοφύλακας προσαιροῦνται. 

α. βουλεύσησθε 
β. γράψωνται 
γ. παραδέξῃ 
δ. παύσωμαι 
ε. φθέγξηται 
στ.φυλαξώμεθα 
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3. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Υποτακτική Παρακειμένου, ανάλογα με το πρόσωπο 

και τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Ὅταν δὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ …………, πῶς οὐ μαίνεσθε καὶ ἀνόνητα 
πονεῖτε, ἐπιχειροῦντες ἀνελεῖν; 
2. β΄πρόσωπο: 
Ἐὰν ………… καὶ προθυμίαν ἔχων, πάντα σοι ῥᾴδια ἔσται καὶ 
κοῦφα. 
3. γ΄πρόσωπο: 
Λέγω ὅτι ἄν τις βούληται ὧν ἄν μοι εἰς ἐπίδειξιν …………. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν μὴ κακῶς ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ κακῶς πάσχειν 
…………. 
5. β΄πρόσωπο: 
Ἂν μὴ πρὸς ταῦτα …………, εἰκῆ ἐξελέγητε. 
6. γ΄πρόσωπο: 
Ὅταν δὲ αὐτοὶ …………, καὶ πάσης γέμοντες κακίας, πῶς ἂν εἰς 
τὸ διδάσκειν ἐξηνέχθησαν; 

α. ἀπεσταλμένος ὦ 
β. διεστραμμένοι ὦσι 
γ. παρατεταγμένοι ἦτε 
δ. παρεσκευασμένοι ὦμεν 
ε. παρεσκευασμένον ᾖ 
στ. παρεσκευασμένος ᾖς 

 

4. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Υποτακτική Ενεστώτα μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Ἐὰν δ’ ἐμοὶ ………… (β΄πληθ.), οὐκ ἐλάττω ἀπ’ αὐτῶν 
ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε ἢ ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι. 

α. ἀναγκάζωνται 
β. ἅπτωμαι 
γ. βούλῃ 
δ. βούλησθε 
ε. γίγνηται 
στ. εὔχωνται 
ζ. πείθησθε 
η. πείθηται 
θ. πορευώμεθα 

2. Τοῦτον εἰς τὸ ἄρχειν, ἔφη, νὴ Δία παιδεύει, ὅπως μὴ τὰ 
τῆς πόλεως ἄπρακτα …………  (γ΄εν.) παρὰ τὴν ἐκείνου 
ἀρχήν. 

3. Ταῦτα μὲν δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξέσται μοι λέγειν περὶ 
σοῦ πρὸς οὓς ἂν ………… (β΄εν.) φίλους ποιήσασθαι. 

4. Ὅταν μὲν γὰρ ………… (γ΄εν.), λαμβάνει τι ὧν δεῖται, ὅταν 
δὲ ἀμελῇ, κολάζεται. 

5. Ἀλλ’ εἰ ταύτῃ χρὴ πορεύεσθαι, ταύτῃ …………  (α΄πληθ.). 

6. Μέγιστον δὲ τῶν κακῶν, ὅταν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς δουλείας 
………… (γ΄πληθ.) συστρατεύεσθαι. 

7. Ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς ………… (γ΄πληθ.) 
πολυκαρπίαν, εἰκότως ἂν οὗτος πολυοψίαν εὔχοιτο. 

8. Αἰσχρὸν δ’ ἡγοῦμαι πρότερον παύσασθαι, πρὶν ἂν ὑμεῖς 
περὶ αὐτῶν ὅ τι ἂν …………  (β΄πληθ.) ψηφίσησθε. 

9. Ὀρθῶς μ’ ἐλέγχετε ὧν ἂν ………… (α΄εν.) λόγων. 

10. Σὺ κρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν ………… (β΄εν.) ἀκούειν καὶ τὰ 
μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν. 
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5. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Υποτακτική Ενεστώτα μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Kἄν τι ………… (α΄εν.) διαπράξασθαι ἐν τῇ πόλει, πάντων 
μᾶλλον ἢ τοῦ πατρὸς δέομαι. 

α. βούλῃ 
β. βούλησθε 
γ. βούληται 
δ. βούλωμαι 
ε. βουλώμεθα 
στ. βούλωνται 

2. Σιγῇ, σὲ σῶσαι κἄμ’, ἐὰν …………  (β΄εν.), θέλω. 

3. Τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα 
σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι 
…………  (γ΄εν.). 

4. Πολλάκις δὲ καὶ βουλευόμενοι ἃ μὲν ἂν ἐπιθυμῶμεν 
πράττειν, ταῦτα ἐπαινοῦμεν, ἃ δ’ ἂν μὴ …………  (α΄πληθ.) 
πράττειν, ταῦτα μεμφόμεθα. 

5. Οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν …………  (β΄πληθ.). 

6. Τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν 
κατὰ τὴν πόλιν πλανώμενοι, ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι 
παραδοῦναι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα χρήσασθαι ὅ τι 
ἂν …………  (γ΄πληθ.). 

 

6. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Υποτακτική Αορίστου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Ἅγνιζε σαυτὸν, ὡς Θεοῦ …………  (β΄εν.) νόμους. 

α. ἄρξηται 
β. ἄρξωμαι 
γ. δέξῃ 
δ. διαπράξωνται 
ε. εὔξωμαι 
στ.λογίσῃ 
ζ. παύσησθε 
η. παύσωνται 
θ. σκεψώμεθα 
ι. συσκευασώμεθα 

2. Εἶεν· πόθεν οὖν τις ταύτης ………… (γ΄εν.) πολλῆς οὔσης 
καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμφισβητούμενα μάχης; 

3. …………  (α΄πληθ.) δὲ καὶ τοῦτο, πῶς οἱ δεσπόται τοῖς 
τοιούτοις οἰκέταις χρῶνται. 

4. Ἕως δ’ ἂν ταῦτα ………… (γ΄πληθ.), φυλακὴν καὶ μισθὸν 
τοῖς φρουροῖς ἓξ μηνῶν κατέλιπε. 

5. Διὰ τί οἱ πονοῦντες, ὅταν ………… (γ΄πληθ.), ἱδροῦσιν;. 

6. Ἴθι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ πῦρ δότω, ὅπως ἂν 
…………  (α΄εν.) πρὸ τῶν σοφισμάτων ἀγῶνα κρῖναι τόνδε 
μουσικώτατα. 

7. Πόθεν οὖν βούλῃ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ………… (α΄εν.) σε 
τῆς γεωργίας ὑπομιμνῄσκειν;. 

8. Μήτε τὴν ἀδικίαν τῶν ἀνθρώπων, μήτε τὴν δόξαν αὐτῶν 
………… (β΄εν.). 

9. Πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος, εἰς ἣν οὐδ’ ἂν πάνυ 
πολὺν οἶνον ………… (α΄πληθ.), διαρκέσει. 

10. Μὴ δὴ ………… (β΄πληθ.) κατατιθέντες ἡμῖν τὸ καλὸν 
τοῦτο ὄφλημα, καὶ διπλῆν ἔχον ἡδονήν. 
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7. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Υποτακτική Αορίστου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Λέγε μοι καὶ τὰς ἐμὰς ἀδικίας, ἵν’ ἢ ………… (α΄εν.) κακὸς 
ὢν, ἢ αἰσχύνωμαι. 

α. παύσῃ 
β. παύσησθε 
γ. παύσηται 
δ. παύσωμαι 
ε. παυσώμεθα 
στ. παύσωνται 

2. Ἔστιν δ’ οὐ χαλεπὸν τυχεῖν τούτων, ἢν ἐθελήσῃς κοινὸς 
ἅπασιν γενέσθαι καὶ ………… (β΄εν.) ταῖς μὲν τῶν πόλεων 
οἰκείως ἔχων, πρὸς δὲ τὰς ἀλλοτρίως διακείμενος. 

3. Καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ 
παιδίῳ τὸν τιτθόν, ἵνα ………… (γ΄εν.) κλᾶον. 

4. Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι καὶ τὴν πόλιν ἡμᾶς ἄμεινον οἰκήσειν 
καὶ βελτίους αὐτοὺς ἔσεσθαι καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς 
πράξεις ἐπιδώσειν, ἢν ………… (α΄πληθ.) τῆς ἀρχῆς τῆς 
κατὰ θάλατταν ἐπιθυμοῦντες. 

5. Ἄν οὕτω τοῖς πράγμασι χρῆσθε καὶ ………… (β΄πληθ.) 
ὀλιγωροῦντες ἁπάντων, ἴσως ἄν, ἴσως καὶ νῦν ἔτι βελτίω 
γένοιτο. 

6. Ἄδηλον αὐτοῖς εἰ ἔτι τότε βουλήσονται φίλοι εἶναι, 
ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυμίας ………… (γ΄πληθ.). 

 

8. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Υποτακτική Παρακειμένου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Σὺ μὴ καταλέξῃς αὐτὴν, ἵνα, κἂν πέσῃ, τῶν 
ἐγκλημάτων ………… (β΄εν.). 

α. ἀπηλλαγμένος ᾖς 
β. ἡθροισμένη ᾖ 
γ. πεπαυμένοι ἦτε 
δ. πεπεισμένος ὦ 
ε. περιβεβλημέναι ὦσι 
στ. περιβεβλημένος ᾖς 
ζ. συλλελογισμένος ᾖ 
η. συνημμένοι ὦμεν 
θ. τεθραμμένοι ὦσι 
ι. τεταγμένοι ὦμεν 

2. Ἐὰν δὲ ἐπ’ ὀλίγων ………… (α΄πληθ.), οὐδὲν ἂν εἴη 
θαυμαστὸν εἰ διακοπείη ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ 
ἁθρόων καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώπων πολλῶν 
ἐμπεσόντων. 

3. Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ ἄλλοτε πώποτε πρὸς χάριν εἱλόμην 
λέγειν ὅ τι ἂν μὴ καὶ συνοίσειν …………  (α΄εν.), νῦν θ’ 
ἃ γιγνώσκω πάνθ’ ἁπλῶς, οὐδὲν ὑποστειλάμενος, 
πεπαρρησίασμαι. 

4. Ὅταν καὶ ἀργύρῳ ………… (γ΄πληθ.) πάντοθεν, ποίαν 
ἕξομεν ἀπολογίαν; 

5. Ὥστε καὶ εἴ τις ἐπιχειρεῖ συνάγειν ὡς δυνατόν, 
ἁμαρτάνει, κἂν εἰ μυριάκις ………… (γ΄εν.). 

6. Τότε πληροῦται ἡ κεφαλὴ, τότε τέλειον σῶμα 
γίνεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες …………  (α΄πληθ.) καὶ 
συγκεκολλημένοι. 

7. Ἄν δὲ μισάνθρωπος ᾖς καὶ μισόξενος, κἂν τὰ πάντα 
………… (β΄εν.) πράγματα, ἐστενοχώρηταί σοι τοῖς 
ξένοις ἡ οἰκία. 

8. Ὅταν φιλοσόφῳ διαίτῃ ………… (γ΄πληθ.), τότε ἕπεται 
τὸ ἄλογον καὶ ἀκολουθεῖ τῷ λόγῳ. 

9. Πολλαχοῦ μὲν οὖν καὶ ἄλλοθι δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν 
ἰσχυροτέρα φάλαγξ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων 
…………  (γ΄εν.), καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. 

10. Ἀλλ’ εἴθε σωθέντες καὶ ………… (β΄πληθ.) τῶν κακῶν. 
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9. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Υποτακτικής Ενεστώτα μ.φ. που ταιριάζει 

γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοιούτους ὅταν ἐπιτρόπους ............ (α΄εν.) καθιστάναι, καὶ 

ἐπιμελεῖσθαι διδάσκω. 

(α. βούλομαι, β. βούλωμαι, γ. βούλομε, δ. βούλημαι) 

 

2. Τί δράσεις, ὅταν μέλλῃς ἀθυμεῖν ἐκ τοῦ συνέχοντός σε κινδύνου, ὅταν ἀμυδρὸν, ὅταν ἄσημα 

............ (β΄εν.); 

(α. φθέγγῃ, β. φθέγγει, γ. φθέγγοι, δ. φθέγγῃς) 

 

3. Οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαθίᾳ ἀναγκάζεται αὐτὸ δρᾶν, οὔτε φόβῳ, ἢν ............ (γ΄εν.) τι πλέον 

σχήσειν, ἀποτρέπεται. 

(α. οἴῃ, β. οἴεται, γ. οἵει, δ. οἴηται) 

 

4. Ἕως δ’ ἂν ............ (α΄πληθ.), Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππέας προελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς καὶ 

σκοπείτω τὰ ἔμπροσθεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάθῃ. 

(α. πορεύωμεν, β. πορεύομεν, γ. πορευώμεθα, δ. πορεύω) 

 

5. Ἢν δὲ μὴ ............ (β΄πληθ.), συλληφθέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων αὖθις ὑμεῖς αὖ παρ’ ἡμῖν 

δεδεμένοι παλεύσετε. 

(α. πείθεσθε, β. πείθῃ, γ. πείθησθε, δ. πείθητε) 

 

6. Ὅπως δέ σοι ............ (γ΄πληθ.) οἱ ἱππεῖς πεφρόντικάς τι; 

(α. πείθωνται, β. πείθωσι, γ. πείθηνται, δ. πείθονται) 

 

7. Ἀναγκαῖον ἡγησάμεθα γράψαι καὶ ὑπομνῆσαι ὑμᾶς, ἵνα μὴ ............ (β΄πληθ.) τῶν τοιούτων. 

(α. ἀνέχητε, β. ἀνέχεσθε, γ. ἀνέχησθε, δ. ἀνέχετε) 

 

8. Ἔπλει ἐπὶ τῆς Μιλήτου πρὸς τὴν ναυαρχίαν, πολλὰ ἀπειλήσας τοῖς Χίοις ἦ μὴν μὴ 

ἐπιβοηθήσειν, ἤν τι ............ (γ΄πληθ.). 

(α. δέωνται, β. δέονται, γ. δέηνται, δ. δέωσι) 

 

9. Οἱ Ἴωνες φοιτῶντες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι καὶ 

Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που ............ (γ΄εν.). 

(α. βιάζηται, β. βιάζῃ, γ. βιάζει, δ. βιάζεται) 

 

10. Τὰ μὲν τείχη, ὅταν ἔλθῃς, οἶκόν σοι παρέξω· δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὅνπερ ἔφερον ἐκείνῳ σοὶ 

ἀποίσω, καὶ ὅποι ἂν ............ (β΄εν.) συστρατεύσομαι τὴν ἐκ τῆς χώρας δύναμιν ἔχων. 

(α. στρατεύηται, β. στρατεύει, γ. στρατεύῃς, δ. στρατεύῃ) 
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10. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Υποτακτικής Αορίστου μ.φ. που ταιριάζει 

γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Φέρε δεῦρό μοι τὴν χεῖρ’, ἵν’ ............ (α΄εν.), κόρη. 

(α. ἅψωμαι, β. ἅψῃ, γ. ἅψω, δ. ἅψομαι) 

 

2. Καὶ μηδαμῶς γ’, ἔφη, ............ (β΄εν.), εἰ μή τι, ἀλλὰ τὴν περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα αὖ διεξιών, 

εἴ πῃ ἀπολείπεις. 

(α. παύσει, β. παύσῃς, γ. παύσηται, δ. παύσῃ) 

  

3. Εἰ δὲ τὴν προσεχῆ τε καὶ πρόχειρον τῆς γενέσεως εἰπεῖν ἐθέλοις, ἄπαγε, μὴ ............ (β΄εν.) 

περὶ τούτου. 

(α. φθέγξεις, β. φθέγξῃς, γ. φθέγξῃ, δ. φθέγξει) 

 

4. Καὶ ὅταν ............ (γ΄εν.) ἄρα, εἶπον, χαίρων τις, ἡ τῆς ἡδονῆς ἡσυχία λυπηρὸν ἔσται. 

(α. παύσῃ, β. παύσεται, γ. παύσηται, δ. παύσητε) 

 

5. ............ (α΄πληθ.) αἰσχυνόμενοι καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ πρεσβυτέρους καὶ ξένους, ἐν οἷς 

πρόσθεν γε πάντων τῶν Ἑλλήνων περιβλεπτότατοι ἦμεν. 

(α. Παυσώμεθα, β. Παύσωμεν, γ. Παύσητε, δ. Παύσηται) 

 

6. Κοὐχὶ μὴ ............ (β΄πληθ.) τῶν ψηφισμάτων τούτων, πρὶν ἂν τοῦ σκέλους ὑμᾶς λαβών τις 

ἐκτραχηλίσῃ φέρων. 

(α. παύσεσθε, β. παύσητε, γ. παύσετε, δ. παύσησθε) 

 

7. Οἵ τε αὖ τὰ πολεμικὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μαχόμενοι μηδέποτε ............ (γ΄πληθ.), τοῦτ’ 

ἐκπονοῦσιν. 

(α. παύσητε, β. παύσονται, γ. παύσωνται, δ. παύσωσι) 

 

8. Οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν πάγκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ............ (γ΄πληθ.) σπουδάζειν. 

(α. ἄρξωνται, β. ἄρξωσι, γ. ἄρξονται, δ. ἄρξουσι) 

 

9. ............ (α΄πληθ.) δὲ εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι 

προέτρεπεν. 

(α. Ἐπισκέψωμεν, β. Ἐπισκεψώμεθα, γ. Ἐπισκεψόμεθα, δ. Ἐπισκέψησθε) 

 

10. Μὴ ............ (β΄εν.) χρημάτων, ἀλλὰ κἂν πάντα δέῃ κενῶσαι, δός. 

(α. φείσῃς, β. φείσει, γ. φείσησθε, δ. φείσῃ) 
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11. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Υποτακτικής Παρακειμένου μ.φ. που ταιριάζει 

γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Σύ τε αὖ ἐὰν ............ (β΄εν.) τοσαυτάκις καταφρονεῖν τῶν εἰς σὲ γινομένων ἁμαρτημάτων, 

οὐδὲ πόνον ἕξεις λοιπὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ φιλοσοφίᾳ.. 

(α. παρεσκευασμένος ᾖς, β. παρεσκευακώς ᾖς, γ. παρεσκεύασο, δ. παρεσκευασμένος ὧ) 

 

2. Αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα νυνὶ ὅτι οἷοί τ’ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν 

ἐξεργάζεσθαι ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς ............ (γ΄εν.) . 

(α. διαβεβλημένος ᾖς, β. διαβέβλησαι, γ. διαβεβλημένος εἴη, δ. διαβεβλημένος ᾖ) 

 

3. Καὶ σὺ τοίνυν εἰ καὶ πάντοθεν σαυτὸν ἐτείχισας, μικρὸν δὲ ὑπολείπεται μέρος λοιπὸν, καὶ 

τοῦτο ἀπόφραξον τῷ διαβόλῳ, ἵνα ............ (β΄εν.) πάντοθεν. 

(α. ἐστήρικας, β. ἐστήριξο, γ. ἐστηριγμένος ᾖς, δ. ἐστηριγμένος ᾖ) 

 

4. Ἄν μὲν ............ (γ΄εν.) παρὰ τοῖς ἄρχουσιν τὸ κτῆμα κατὰ νόμον, τὸν ἔχοντα καλείσθω πρὸς τὴν 

ἀρχήν. 

(α. ἀπογεγραμμένον ᾖς, β. ἀπογεγραφός ᾖ, γ. ἀπογεγραμμένον ᾖ, δ. ἀπογέγραπται) 

 

5. Εἶπον τοῦτο καὶ μὴ φθονήσῃς, ἵνα εὐτυχέστατον ψεῦσμα ............ (α΄εν.) , ἂν φανῇς σὺ μὲν 

εἰδὼς καὶ Γοργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μηδενὶ πώποτε εἰδότι ἐντετυχηκέναι. 

(α. ἐψευσμένος ὦ, β. ἐψευκώς ὦ, γ. ἐψευσμένος εἴην, δ. ἔψευσμαι) 

  

6. Τοῦτον μιμώμεθα, παρακαλῶ, καὶ ἡμεῖς, καὶ πρὸς πάντας κινδύνους ............ (α΄πληθ.). 

(α. παρατετάγμεθα, β. παρατεταχότες ὦμεν, γ. παρατεταγμένοι ὦσι, δ. παρατεταγμένοι 

ὦμεν) 

 

7. Ἐὰν δὲ ............ (α΄πληθ.) πρὸς ἑαυτοὺς , καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἀποστήσομεν βοήθειαν. 

(α. διῳκικότες ὦμεν, β. διῳκισμένοι ὦ, γ. διῳκισμένοι ὦμεν, δ. διῳκίσμεθα) 

 

8. Κἂν μυριάκις πλουτῶσι, κἂν δυναστείαν ............ (γ΄πληθ.), ἐν τάξει δούλων καὶ ἀνδραπόδων 

τοῖς ἀρετὴν μετιοῦσίν εἰσιν. 

(α. περιβεβλημένοι ὦσι, β. περιβεβληκότες ὦσι, γ. περιβεβλήκασι, δ. περιβεβλημένοι εἰσι) 

 

9. Ἐγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον, καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτὸν, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

............ (γ΄πληθ.) ἐν ἀληθείᾳ. 

(α. ἡγιακότες ὦσι, β. ἡγιασμένοι ὦσι, γ. ἡγιασμένοι ἦτε, δ. ἡγιασμένοι εἰσί) 

 

10. Ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει 

τούτῳ, ἀλλ’ ἵνα, καθὼς ἔλεγον, ............ (β΄πληθ.) . 

(α. παρεσκευασμένοι ἦτε, β. παρεσκευακότες ἦτε, γ. παρεσκεύασθε, δ. παρεσκευασμένοι 

ἐστέ) 
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12. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Ενεστώτα σε Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ἢν δὲ δὴ ταῦτα ………… (πείθομαι) ὑμῖν, λέγε μοι, ἔφη, σύ, ὦ Ἀρμένιε, πόσην μὲν στρατιάν μοι 

συμπέμψεις, πόσα δὲ χρήματα συμβαλῇ εἰς τὸν πόλεμον; 

2. Σκέψαι δὲ οἵῳ ὄντι μοι περὶ σὲ οἷος ὢν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι ………… (μέμφει). 

3. Ἀπιέναι τε ἐνόμιζεν, ὁπόταν ………… (βούλεται), ἀμαχεί. 

4. Ἡμεῖς δ’, ἔφη, καὶ ἵπποις τοῖς δυνατωτάτοις καὶ ἀνδράσι ………… (πορευόμεθα), τὰ ἐπιτήδεια 

τριῶν ἡμερῶν λαβόντες. 

5. Καὶ φεισαμένοις μὲν ὑμῖν ἐμοῦ νῦν ἔξεστι τότε χρῆσθαι ὅ τι ἂν ………… (βούλεσθε), ἀπολέσασι 

δὲ οὐδὲ βουλεύσασθαι ἔτι περὶ ἐμοῦ ἐγχωρεῖ. 

6. Ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων εἶναι αὐθημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν, 

ἤν τι ………… (βούλονται), πρεσβεύεσθαι. 

7. Ὃ δὲ πάντων ἄλγιστον ἐκείνοις, ὅταν τοὺς μὲν ἡμετέρους οἰκείους ἐν πολλαῖς εὐπορίαις 

………… (πυνθάνονται) γεγενημένους, τοὺς δ’ αὑτῶν ὁρῶσι καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τῶν 

ἀναγκαίων ἐνδεεῖς ὄντας. 

8. Εἰ δέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα ………… (συνέρχεσθε). 

9. Τίνα οὖν ………… (ἀποφαινόμεθα) τὸν μακρολογώτερον εἶναι; πότερα πολιτικὸν ἢ 

δημολογικόν; 

10. Ἆρ’ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη ………… (παραγίγνεται) τρόπῳ τοιούτῳ, 

ἀνάμνησιν εἶναι; 

11. Ἔδωκέ σοι θάλατταν, ἵνα πλέῃς, ἵνα μὴ κάμνῃς ὁδοιπορῶν, οὐχ ἵνα ………… (περιεργάζει) 

αὐτῆς τὰ βάθη, καὶ λίθους καὶ ὅσα τοιαῦτα ἐκεῖθεν ἀναφέρῃς. 

12. Ἤν μέντοι, ἔφη, ἐπιβουλεύων ἁλίσκηται, μηδ’ ἂν πάνυ πολλὰς ἐπιστολὰς ………… (δέχομαι), 

φίλον ἕξειν με οἰέσθω. 

13. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Αορίστου σε Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ὦ Ἐρυξίμαχε, δίκαιος εἶ ἢ παῦσαί με τῆς λυγγὸς ἢ λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ ………… 

(ἐπαυσάμην). 

2. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ μέρει, σὺ δ’ ἐπειδὰν ………… (ἐπαύσω), ἐν τῷ ἐμῷ. 

3. Ἢν οὖν, ἔφη, ἐπιλίπῃ αὐτὸν ἡ δαπάνη ἢ καὶ ἑκὼν ………… (ἐψεύσατο), πῶς σοι ἕξει τὰ τῆς 

στρατιᾶς; 

4. Καὶ πρῶτον μὲν ………… (ἐσκεψάμεθα) τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους, πῶς πρὸς ἐκείνην 

τὴν πολιτείαν διέκειντο καὶ πῶς νῦν ἔχουσι πρὸς ἡμᾶς. 

5. Μηδὲ πρότερον καὶ περὶ τοὺς οὐδὲν ἔχοντας κακὸν ἐλεημονέστατοι δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ 

τοῦτον τοὺς καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐλεινοὺς ὄντας ἀγρίως ………… (ἀπεδέξασθε). 

6. Κλειτοφῶν δὲ προσαναζητῆσαι τοὺς αἱρεθέντας ἔγραψεν καὶ τοὺς πατρίους νόμους, ὅπως ἂν 

ἀκούσαντες καὶ τούτων ………… (ἐβουλεύσαντο) τὸ ἄριστον. 

7. Τῶν δ’ ᾠῶν καὶ τοῦ γόνου διαφθείρεται τὸ πολὺ διὰ τὰς ἀλέας· οὗ γὰρ ἂν …………  

(ἐφήψαντο), πᾶν τοῦτο λυμαίνονται.  

8. Φαρνάβαζος δὲ τέως μὲν κατεῖχε τοὺς πρέσβεις, φάσκων τοτὲ μὲν ἀνάξειν αὐτοὺς παρὰ 

βασιλέα, τοτὲ δὲ οἴκαδε ἀποπέμψειν, ὡς μηδὲν ………… (ἐμέμψασθε). 

9. Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ ………… (συνελογισάμεθα) ὅτι τὴν ἱματίων ὑφαντικὴν οὕτω ῥηθεῖσάν τις τάχ’ 

ἂν ἱκανῶς εἰρῆσθαι δόξειεν. 

10. Ἤν δέ  τις τὸν εἰπόντα ἢ ………… (ἐγράψατο) παρανόμων ἢ ἄλλῳ τῳ τρόπῳ βλάψῃ, μεγάλας 

ζημίας ἐπέθεσαν. 

11. Ἐάντε ἅπαξ ἐάντε πολλάκις ταὐτὸν ὄνομα ………… (ἐφθέγξω), πολλὴ ἀνάγκη σε ταὐτὸν καὶ 

λέγειν ἀεί; 

12. Βούλει σοι ………… (ἐχαρισάμην); 
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14. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Παρακειμένου σε Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο (προσοχή στο γένος 

του υποκειμένου!): 

1. Κἂν σφόδρα συνετὸς ὦ, κἂν σφόδρα ………… (ἀπήρτισμαι, θηλ.), χρείαν ἔχω συμβούλου, καὶ 

διορθοῦντος καὶ ἐλέγχοντος. 

2. Εἰ γὰρ οἱ ἠλειμμένοι ὑπὸ ἀνθρώπων, οὐδὲν πάσχουσιν ὑπὸ ὄφεων, οὐδὲ σὺ πείσῃ τι, ἕως ἂν 

………… (ἤλειψαι, αρσ.). 

3. Κώμυθας δὲ καλοῦσιν οὗ ἂν ………… (συνήθροισται) κάλαμος καὶ …………  (συμπέπλεκται) ταῖς 

ῥίζαις. 

4. Τί γὰρ ὄφελος ἀπὸ τοῦ πηλίνου γένους συνῆφθαι, ὅταν ἀπὸ τοῦ πνευματικοῦ μὴ ………… 

(συνήμμεθα, αρσ.); 

5. Ἡμεῖς πυκνότερον τὴν πρὸς ὑμᾶς διδασκαλίαν ποιούμεθα, ἵνα ………… (παρεσκεύασθε, αρσ.) 

παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς διδόναι λόγον. 

6. Ἔστι γὰρ καὶ δι’ ὀφθαλμῶν ᾄδειν, οὐ διὰ γλώττης μόνον, καὶ διὰ χειρῶν, καὶ διὰ ποδῶν, καὶ 

διὰ ἀκοῆς, ὅταν μὴ πρὸς ἁρπαγὰς αἱ χεῖρες, ἀλλὰ πρὸς ἐλεημοσύνην ………… (τέτανται, θηλ.). 

7. Ὅταν οὖν αἱ δύσεις ………… (τεταραγμέναι εἰσί), σημεῖόν ἐστιν ἰσχυρὸν ὅτι οὐ κεκράτηκεν ὁ 

ἥλιος τῆς συστάσεως. 

8. Ταῦτα λέγω, ἵνα ………… (διεγήγερθε, αρσ.). 

9. Αὐτῷ προσίωμεν καὶ ἡμεῖς, κἂν κύνες ὦμεν, κἂν ὁτιοῦν ………… (εἰργάσμεθα, αρσ.) δεινὸν. 

10. Διὰ δὲ τὸ πάντῃ διαβεβρῶσθαι πικρὸν ὂν παντὶ χαλεπὸν προσπίπτει τοῦ σώματος ὅσον ἂν 

μήπω ………… (διέφθαρται, ουδ.). 

11. Ὅταν τὰ μεγάλα ………… (ἠδίκησαι, αρσ.), τότε καταλλάγηθι. 

12. Οὐ τοῦτο δὲ λέγω, ἐὰν ………… (πέπεισμαι, αρσ.) ἐμαυτὸν ἁμαρτωλὸν εἶναι. 

13. Ἴσθι γάρ, ὅτι, ἐὰν ὁ ἑταῖρος ………… (μεμόλυνται, αρσ.), καὶ τὸν συνανατριβόμενον αὐτῷ 

συμμολύνεσθαι ἀνάγκη, κἂν αὐτὸς ὢν τύχῃ καθαρός. 
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15. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας τις Υποτακτικές των ρημάτων 

στις παρενθέσεις από την ενεργητική στη μέση φωνή: 

1. Ἀξιῶ δ’ ὑμᾶς ὁποῖός τις ἂν ἐκ τῆς κατηγορίας τῆς νῦν καὶ τῆς ἀπολογίας ………… (φαίνω), 

τοιοῦτον εἶναί με νομίζειν. 

2. Ἐνόμιζον γὰρ, ἢν ………… (παύσωσι) προϊέμενοι, μικρῶν προσόδων ἀποστερήσεσθαι. 

3. Λέγε μοι καὶ τὰς ἐμὰς ἀδικίας, ἵν’ ἢ παύσωμαι κακὸς ὢν, ἢ ………… (αἰσχύνω). 

4. Τὴν ὀργὴν ἣν εἰκός ἐστι γενέσθαι παρ’ ὑμῶν, ἄν τι λυπῆσθε τῷ πολέμῳ, εἰς τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν 

λέγοντας τὰ βέλτιστα τρέψαι βούλονται, ἵνα τούτους κρίνητε καὶ μὴ Φίλιππον ………… 

(ἀμύνητε). 

5. Καὶ σὺ μὲν ῥήματα ………… (χαρίζῃς) εὐχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ. 

6. Μὴ οὖν καὶ δι’ ἑτέραν ὀργὴν τούτου ἀδικοῦντος νῦν ………… (ἀποψηφίσητε). 

7. Καὶ σὺ μὲν ὑπὲρ ἀργίας ἐγκαλεῖς· ἐγὼ δὲ ὑπὲρ ἔργων πονηρῶν, ὅταν ἐπιβουλεύῃς, ὅταν 

ὀμνύῃς, ὅταν ………… (ψεύδῃς), ὅταν ἁρπάζῃς, ὅταν μυρία τοιαῦτα ποιῇς. 

8. Ἀλλὰ εὐθύς, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν ………… (ἄρξωμεν) εἰς τὸ δασὺ προσιέναι, φέρονται οἱ 

λίθοι πολλοί. 

9. Καὶ ἂν μή μοι ………… (πείθῃ) μηδὲ ἀφίῃ τῆς δίκης ἢ ἀντ’ ἐμοῦ ………… (γράφῃ) σέ, αὐτὰ ταῦτα 

λέγε ἐν τῷ δικαστηρίῳ. 

10. Ἤν ποτ’ εἰρήνη γένηται καὶ πόνων ………… (παύσωμεν), μὴ φθονεῖθ’ ἡμῖν κομῶσι μηδ’ 

ἀπεστλεγγισμένοις. 

11. Ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ πρόθυμος ὢν ἀνὴρ μηδὲν 

………… (φέρῃ) τῶν κακιόνων πλέον. 

12. Τούτοις πολλὴ δοκεῖ συγγνώμη εἶναι, ἐὰν μὴ εἰδώς τις ἀδικήσῃ ἢ ………… (ψεύσῃ) ἢ ἄλλο τι 

κακὸν ποιήσῃ. 

13. Ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ………… (ἄρχωμεν) πίνειν ὕδωρ. 

14. Καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ ………… 

(συμβουλεύσῃ). 

15. Ἀλλ’ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, ………… (πείθωμεν) αὐτῷ. 

16. Οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ’ ………… (ἅψῃς) πέπλων. 

17. Ἤν δὲ κατὰ γῆν ………… (στέλλητε), ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι. 

18. Θάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε· οὐδ’ ἐὰν μηδέποτε ………… (παύσω) θεώμενος, οὐ μὴ κρατηθῶ ὥστε 

ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ ποιεῖν. 

19. Τούτοις ἐγκαλοῦσιν οὓς ἂν μήτ’ ………… (αἰσχύνωσι) μήτε δεδίωσι. 

20. Ἔπειδὰν οὖν ………… (ἄρξωσι) τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ 

καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτεινύναι. 
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16. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα: 

1. Ταῦτ’ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεὸν καὶ τῶν ἀστῶν καὶ 

ξένων ἄν τινα ………… (οἴομαι, α΄εν.) σοφὸν εἶναι. 

2. Νυνὶ ἀκούσας σὺ τοῦτο ἐμοὶ ὁμοίως ἐπιστάμενος ἄπει, καὶ ἄλλον διδάξεις, ἐὰν ………… 

(βούλομαι, β΄εν.). 

3. Ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν οἷς πολλοὶ ἔνεισιν ἔπαινοι καὶ 

ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ ………… (ὀρέγομαι, γ΄εν.) 

τοιοῦτος γενέσθαι. 

4. Ἀλλὰ ………… (δέομαι, α΄πληθ.) καὶ παραμυθώμεθα καὶ ………… (προσεύχομαι, α΄πληθ.) αὐτοῖν 

ἐκφανῆναι. 

5. Δοκεῖ δ’ ἔμοιγ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δείξειν οὐκ εἰς μακράν, ἂν οἵ τε θεοὶ θέλωσι καὶ ὑμεῖς 

………… (βούλομαι, β΄πληθ.). 

6. Ἤν δὲ δῃώσαντες ………… (οἴχομαι, γ΄πληθ.), πολεμίαν εἶναι ταύτην τὴν πόλιν Λακεδαιμονίοις 

καὶ Ἀθηναίοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπὸ ἀμφοτέρων. 

7. Τούτους δὴ δικαίως ἄν τις καλοίη μεγαλογνώμονας, ᾧ ἂν ταῦτα γιγνώσκοντες πολλοὶ ………… 

(ἕπομαι, γ΄πληθ.). 

8. Ἐπειδὰν δ’, ἔφη, ………… (αἰσθάνομαι, β΄πληθ.) ἐμοῦ ἐπιτιθεμένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, 

τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καθ’ ὑμᾶς ἐπιχειρεῖτε. 

9. Ὁπότε δὴ τοίνυν ἐνταῦθά ἐσμεν τοῦ λόγου, τόδε ………… (ἀποκρίνομαι, α΄πληθ.). 

10. Ἀριστεὺς ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν μή τι ἀπὸ Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον 

………… (γίγνομαι, γ΄εν.), ξυνεβούλευε μὲν πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις 

ἐκπλεῦσαι. 

11. Τίς γὰρ ἂν ὑπερβολὴ γένοιτο τῆς τοιαύτης εὐδαιμονίας, ὅταν πρέσβεις μὲν ἥκωσιν ἐκ τῶν 

μεγίστων πόλεων οἱ μάλιστ’ εὐδοκιμοῦντες εἰς τὴν σὴν δυναστείαν, μετὰ δὲ τούτων ………… 

(βουλεύομαι, β΄εν.) περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ………… (αἰσθάνομαι, β΄εν.) δὲ τὴν Ἑλλάδα 

πᾶσαν ὀρθὴν οὖσαν ἐφ’ οἷς σὺ τυγχάνεις εἰσηγούμενος; 

12. Ἀξιῶ δ’ ὑμᾶς, ἢν ἄρα ………… (φαίνομαι, α΄εν.) λόγους διεξιὼν πολὺ τῶν εἰθισμένων λέγεσθαι 

παρ’ ὑμῖν ἐξηλλαγμένους, μὴ δυσχεραίνειν, ἀλλ’ ἔχειν συγγνώμην. 

13. Ὅταν ………… (εὔχομαι, α΄εν.), ὅταν εὐεργετεῖν ………… (βούλομαι, α΄εν.), πῶς τὸν τοιοῦτον 

ἐχθρὸν ἔχω; 

14. Ὑμεῖς δὲ ἢν εὖ ………… (βουλεύομαι, β΄πληθ.), οὐκ ἐξ ὧν οὗτοι ἀγγέλλουσι σκοποῦντες 

λογιεῖσθε τὰ εἰκότα. 

15. Ἐπειδὰν δ’ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες ἀλλήλοις ………… (γίγνομαι, α΄πληθ.), 

παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσθε. 
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17. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο Υποτακτικής Αορίστου: 

1. Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανθῇ ὁ λόγος καὶ Γοργίᾳ τῷδε …………  (χαρίζομαι, 

α΄εν.). 

2. Μὴ σπείρῃς, μὴ φυτεύσῃς, μὴ ………… (στρατεύομαι, β΄εν.), μηδὲν ὅλως ………… (ἐργάζομαι, 

β΄εν.)· πάντως γὰρ καὶ ἑκόντος σου καὶ ἄκοντος ἥξει τὰ τῆς γενέσεως. 

3. Ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες Ἀργεῖοι πόλιν, ἑκοῦσα θνῄσκω· μή τις ………… (ἅπτομαι, γ΄εν.) χροὸς 

τοὐμοῦ. 

4. Ἴθι δή, ἦν δ’ ἐγώ, ………… (ἀναλογίζομαι, α΄πληθ.) τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν. 

5. Οὐδὲν γὰρ οἷόν τ’ ἐστὶ πραχθῆναι νοῦν ἐχόντως, ἂν μὴ τοῦτο πρῶτον μετὰ πολλῆς προνοίας 

………… (λογίζομαι, β΄πληθ.) καὶ ………… (βουλεύομαι, β΄πληθ.). 

6. Ἅπαντες δ’ οἱ ὄρνιθες, ἐπειδὰν ἅπαξ ………… (ἄρχομαι, γ΄πληθ.) τίκτειν, διὰ τέλους ὡς εἰπεῖν 

ἔχουσιν ᾠά. 

7. Ὅταν γὰρ τεθῇ οὗ ποταμὸς ἐξερεύγεται, καὶ ………… (γεύομαι, γ΄πληθ.) τοῦ ὕδατος, 

ἀποθνήσκουσιν αὐθημερόν. 

8. Ἀνάγκη γάρ, ἐὰν ὑμεῖς ………… (καταψηφίζομαι, β΄πληθ.), καὶ μὴ ὄντα φονέα μηδ’ ἔνοχον τῷ 

ἔργῳ χρῆσθαι τῇ δίκῃ καὶ τῷ νόμῳ. 

9. Περὶ δὲ τῆς εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶμεν καὶ ………… (σκέπτομαι, α΄πληθ.) τί ἂν ἐν τῷ παρόντι 

γενέσθαι βουληθεῖμεν ἡμῖν. 

10. Πρῶτον μὲν οὖν, ἵνα μή τις ὑμῶν τάχα δὴ βοηθῶν οἷς ἐξημάρτηκε πρόφασιν ………… 

(πορίζομαι, γ΄εν.) τῆς ἁμαρτίας, εἰπάτω νῦν τίς ὑμῶν ὑπ’ ἐμοῦ κακῶς ἀκήκοεν ἢ πέπονθεν. 

11. Ἐὰν ἐλεήσῃς πολέμιον, ἔσται σοι ἐχθρὸς, καὶ ἐὰν ………… (φείδομαι, β΄εν.) πάθους, 

ἐπαναστήσεταί σοι. 

12. Ἴθι δή μοι ἀποκαλύψας καὶ τὰ στήθη καὶ τὸ μετάφρενον ἐπίδειξον, ἵνα ………… (ἐπισκέπτομαι, 

α΄εν.) σαφέστερον. 

13. Ὥστε κἂν ἐπιθυμήσῃς τινὰ αἰσχρὰν ἐπιθυμίαν, μὴ ………… (φθέγγομαι, β΄εν.) δὲ ῥῆμα 

αἰσχρὸν, κατέσβεσας καὶ τὴν ἐπιθυμίαν. 

14. Οὐκοῦν καὶ ὅσα μὲν ἂν νοῦς τε καὶ διάνοια ………… (ἐργάζομαι, γ΄εν.), ταῦτά ἐστι τὰ 

ἐπαινετά, ἃ δὲ μή, ψεκτά; 

15. Ἀλλ’ οὖν μέμνησθ’ ἁγὼ προλέγω, μηδὲ πρὸς ἄτης θηραθεῖσαι ………… (μέμφομαι β΄πληθ.) 

τύχην. 
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18. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Υποτακτική Ενεστώτα 

στην Υποτακτική Αορίστου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Αὔριον δὲ πρῴ, ἕως ἂν ἐγὼ θύωμαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀριστῆσαι καὶ ἄνδρας καὶ ἵππους. 

(…………) 

2. Εὑρήσεις δὲ καὶ σύ, ἢν ὀρθῶς λογίζῃ, ἐμὲ ἀληθῆ λέγοντα. (…………) 

3. Θέσφαθ’, ὥς γέ φησι Κάλχας, ἵνα πορεύηται στρατός. (…………) 

4. Ὅπῃ γὰρ ἂν πορευώμεθα, κρατοῦμεν τῆς χώρας. (…………) 

5. Τοῦτο ὑμεῖς, ἢν εὖ βουλεύησθε, φυλάξεσθε. (…………) 

6. Ἐν τούτῳ γὰρ αὐτοῖς ἐστιν ἡ ὠφέλεια, ἄλλως τε κἂν μὴ παρόντες τυγχάνωσιν ὧν ἂν 

καταψεύδωνται. (…………) 

7. Φέρε νυν ἐγώ σοι παρακολουθῶ πλησίον, ἵν’ ἀποβλέπωμαι. (…………) 

8. Ἂν οὕτως εὔχῃ, πολὺν ἀπολήψῃ τὸν μισθόν. (…………) 

9. Ἤν δὲ ἡ μὲν πόλις τρέπηται ἐπὶ τὰ ναυτικὰ καὶ ἀρκῇ αὐτῇ τὰ τείχη διασῴζειν, ἐνταῦθα δὴ 

θεῶν μὲν οἶμαι πρῶτον συμμάχων ἰσχυρῶν δεῖ. (…………) 

10. Εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους 

τοὺς ἐναντίους ἕξομεν. (…………) 

11. Ὅταν γὰρ ὑβρίζησθε, τότε κλαύσεσθε. (…………) 

12. Καὶ γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ τοὺς ἀρίστους δεῖ πρώτους τάττειν καὶ τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς 

χειρίστους, ἵνα ὑπὸ μὲν τῶν ἄγωνται, ὑπὸ δὲ τῶν ὠθῶνται. (…………) 

 

19. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Υποτακτική Αορίστου 

στην Υποτακτική Παρακειμένου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής (προσοχή στο 

γένος του υποκειμένου!): 

1. Καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν. (αρσ.) (…………) 

2. Ψεύσῃ δὲ μηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληθῆ λέγε. (θηλ.) (…………) 

3. Ὅταν γε μὴν παραδέξηται τὸν ἵππον ὡς ἀναβησόμενος, νῦν αὖ γράψομεν ὅσα ποιῶν ὁ ἱππεὺς 

καὶ ἑαυτῷ καὶ τῷ ἵππῳ ὠφελιμώτατος ἂν ἐν τῇ ἱππικῇ εἴη. (…………) 

4. Ἔπειτα νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις πολλὰ δαπανῶν, ἢν δ’ ἐκστρατευσώμεθα, θρεψόμεθα ἐκ τῆς 

πολεμίας. (αρσ.) (…………) 

5. Καὶ  ὑμεῖς δὲ μὴ παύσησθε τοὺς ἐνθένδε πλέοντας ἐρωτᾷν. (θηλ.) (…………) 

6. Καὶ εὐθέως μάντεις καὶ ἱερεῖς παρεκάλουν ὅπως τὸ σημεῖον τὸ γενάμενον διαλύσωνται. 

(…………) 

7. Τότε ἀξιώσω λόγου, τὸ ἐν γράμμασι καὶ προστάγμασιν, ὅταν καὶ κάλλος ἀποδέξωμαι τὸ ἐν 

χρώμασι. (αρσ.) (…………) 

8. Μὴ δῆτα πρὸς θεῶν τοῦτό μ’ ἐργάσῃ, ξένε. (…………) 

9. Γελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηθέντι ἐπιστήμη τί ἐστιν, ὅταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς 

ὄνομα. (αρσ.) (…………) 

10. Δεξώμεθα τοὺς νόμους τῆς ζωῆς, πεισθῶμεν προτρεπομένῳ θεῷ, μάθωμεν αὐτόν, ἵνα ἵλεως 

ᾖ. (αρσ.) (…………) 

11. Ἀκαθάρτου μὴ ἅψησθε. (θηλ.) (…………) 

12. Τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν παραλαβόντες ἐκτὸς τῶν νῦν ἠθῶν, ἃ καὶ οἱ γονῆς ἔχουσι, θρέψωνται 

ἐν τοῖς σφετέροις τρόποισι καὶ νόμοις. (αρσ.) (…………) 
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20. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Υποτακτική 

Παρακειμένου στην Υποτακτική Ενεστώτα στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Ὑπὲρ τούτου πάντα καὶ ποιῆσαι καὶ παθεῖν ὦ παρεσκευασμένος. (…………) 

2. Εἰπὲ δή μοι, ἂν ἴδῃς ἐν οἰκίᾳ τὸ ἀργύρεον σκεῦος ἔξω ἐῤῥιμμένον, κἂν μὴ ᾖς ἐπιτεταγμένος, 

ἆρ’ οὐ λήψῃ τοῦτο καὶ εἰσοίσεις ἐν τῇ οἰκίᾳ; (…………) 

3. Ὥστ’ εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων ὑποβλέπουσ’ ἡμᾶς σκοποῦνταί τ’ εὐθέως μὴ μοιχὸς 

ἔνδον ᾖ τις ἀποκεκρυμμένος. (…………) 

4. Κἂν ἁμαρτωλοὶ ὦμεν καὶ κατῃσχυμμένοι, ὅμως μετὰ ἀκριβείας καὶ κατὰ τοὺς τοῦ Θεοῦ 

νόμους εὐξάμενοι ἀνύομεν μεγάλα. (…………) 

5. Οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ἐὰν οὕτως ἦτε πεπαιδευμένοι, οὐ παροξυνθήσεσθε ῥᾳδίως, οὐκ 

ἐγκαλέσετε, οὐκ ὀργισθήσεσθε, οὐ λοιδορήσετε. (…………) 

6. Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι συνηγμένοι δύο ἢ τρεῖς, φησὶν, ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ 

αὐτῶν. (…………) 

7. Οὐκ ἔτι θυμὸς λοιπὸν τοῦτό ἐστιν, ὅταν τῆς οἰκείας συμπαθείας ἀπηλλαγμένος ὦ. (…………) 

8. Ὅταν γὰρ τοῦ ἀνδρὸς τελευτήσαντος ᾖς πλούτου περιβεβλημένη πολὺν ὄγκον, εἰκότως οὐ 

φέρεις τὴν χηρείαν. (…………) 

9. Τοῦτο γὰρ ἅμα κόσμον τε παρέξει καί, ἢν οἷον δεῖ εἰργασμένον ᾖ, δέξεται ὅταν βούληται τῷ 

ἀναβάτῃ τὸ πρόσωπον μέχρι τῆς ῥινός. (…………) 

10. Κἂν γὰρ τῷ σώματι κεχωρισμένοι ὦμεν, ἀλλὰ τῇ τῆς ἀγάπης ἁλύσει μένομεν πρὸς αὐτὸν 

συνδεδεμένοι. (…………) 

11. Μάθετε τοίνυν καὶ ὑμεῖς τὴν ἐπιείκειαν, ἵνα ἐν ἑκατέροις ἦτε ἀπηρτισμένοι. (…………) 

12. Τοῦτο γὰρ ὁ ἀληθὴς πλοῦτος, αὕτη ἡ μεγίστη περιουσία, ὅταν ἀνὴρ μετὰ γυναικὸς μὴ 

διχονοῇ, ἀλλὰ καθάπερ σῶμα ἓν οὕτως ὦσι συνημμένοι. (…………) 
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21. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο Υποτακτικής Αορίστου: 

1. Οὔτε φίλους ἡμᾶς ὁρῶσιν ἑαυτῶν, ἵνα ………… (φείδομαι, γ΄πληθ.), οὔτε φιλάγαθοί εἰσιν, ἵνα 

διορθώσωνται. 

2. Ὑμᾶς δ’, ἐὰν ………… (ἀμύνομαι, β΄πληθ.) ἤδη, σωφρονήσειν φημί, ἐὰν δ’ ἐάσητε, οὐδὲ τοῦθ’ 

ὅταν βούλησθε δυνήσεσθαι ποιῆσαι. 

3. Μὴ οὖν ………… (παραπέμπομαι, β΄πληθ.), καὶ ὡς ἀλογίστοις χρήσησθε ἑαυτοῖς. 

4. Ποῖ τις τράπηται; ποῖον αὐτῶν ………… (καταδέχομαι, α΄εν.); τίνι πεισθῶ τῶν παραγγελμάτων; 

5. Μὴ ………… (ἅπτομαι, β΄εν.), μηδὲ ………… (γεύομαι, β΄εν.), μηδὲ θίγῃς· ἅ ἐστι πάντα εἰς 

φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων. 

6. Γίνεται δὲ μαλακὰ τὰ κυήματα οὕτως ὥστ’ ἄν τις ………… (ἅπτομαι, γ΄εν.) συνθλίβεσθαι. 

7. Τούτου δ’ ὅρος ἐστὶν ἄρα, ὃς ἂν πλεῖστον ἀργύριον ………… (ἐργάζομαι, γ΄εν.). 

8. Πρῶτον δὴ στάντες οἷον ἐξαναπνεύσωμεν, καὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς …………  (διαλογίζομαι, 

α΄πληθ.) ἅμα ἀναπαυόμενοι, φέρε, ὁπόσα ἡμῖν ὁ σοφιστὴς πέφανται. 

9. Ἁπλῶς καὶ συντόμως ………… (διαλέγομαι, α΄πληθ.). 

10. Διὰ γὰρ τοῦτο τὸν μακρὸν καὶ πολὺν τοῦτον ὑμῖν ἀπεμήκυνα λόγον, ἵνα μετὰ πάσης ………… 

(ὑποδέχομαι, β΄πληθ.) τὸ καταβαλλόμενον φυλακῆς. 

11. Ὥστ’ ἂν μὲν ἐμοὶ ………… (ψηφίζομαι, β΄πληθ.) τὸν κλῆρον, καὶ πρὸς ἐκεῖνον ὑμῖν καλῶς ἕξει 

καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οἷς προσήκει τι τούτων τῶν πραγμάτων. 

12. Φημὶ γὰρ χρῆναι ἄγειν καὶ φέρειν τοὺς πολεμίους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ἕως ἂν 

………… (παύομαι, γ΄πληθ.) τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητοῦντες. 

13. Μικρὸν ἐπίσχες τὴν ἀπειλὴν, ἵνα ………… (φθέγγομαι, α΄εν.). 

14. Ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ ………… (μέμφομαι, α΄εν.) εἴ τι μὴ 

ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. 

15. Καὶ μὴ ………… (ψεύδομαι, β΄εν.) λόγον ἐν καιρῷ προσευχῆς σου. 

16. Κἄν ποτ’ εἰρήνη φανῇ, ὅστις ἂν νυνὶ ………… (δανείζομαι, γ΄εν.) παρ’ ἡμῶν, ἢν λάβῃ μηκέτ’ 

ἀποδῷ. 

17. Ταῦτα οὖν λέγοντι τί ………… (ἀποκρίνομαι, α΄πληθ.), ὦ Ἱππία; 

18. Ἐλευθέρωσίν τε γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ………… 

(ξυγκατεργάζονται, γ΄πληθ.). 

19. Εἰσὶ δέ τινες οἱ προαναλίσκοντες μόνου τούτου ἕνεκα ἵνα ἄρχειν ὑφ’ ὑμῶν ἀξιωθέντες 

διπλάσια ………… (κομίζομαι, γ΄πληθ.). 

20. Ὃν ὁ Θεὸς ἐπαινεῖ, μὴ ………… (μέμφομαι, β΄εν.). 
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22. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Υποτακτική Ενεστώτα 

στην Υποτακτική Αορίστου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Οἷς ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσῃ, οὐδενὸς ἀπεχόμενος ὅθεν ἂν δυνατὸν ᾖ τι 

κερδᾶναι. (…………) 

2. Κἂν διαλλαττώμεθα ἐπὶ τοῖσδε, τοὺς πρέσβεις ἐπ’ ἄριστον καλῶ. (…………) 

3. Εἰς τοσοῦτον γεγέννημαι, ἵνα δικάζωμαι, ἵνα διακρίνωμαι διὰ τοὺς ἐλέγχους. (…………) - 

(…………) 

4. Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ , εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ ἀπόκλεισον τὰς θύρας. (…………) 

5. Χωρίον ἡμῖν ἀπομέρισον ἐξαίρετον, ἵνα μὴ τὴν τῶν ἄλλων δεσμωτῶν ῥᾳθυμίαν ἡμῖν 

καταλογίζῃ. (…………) 

6. Ἀλλὰ τί αὖ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων μάχηται τοῖς πολεμίοις ἀλλὰ μὴ μένων; (…………) 

7. Ἀλλ’ ἀρκέσει ὑμῖν μικρὰ σκυτάλη ὥστ’ ἐκεῖθεν πάντα ὑπηρετεῖσθαι ὅσων ἂν δέησθε. (…………) 

8. Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ἐξείη μὴ πείθεσθαι, ἐπικειμένης γε ζημίας, ἐάν τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ πείθηται; 

(…………) 

9. Κἂν ὑμεῖς αἰσχύνησθε εἰπεῖν τὴν αἰτίαν, ἐγὼ φανερῶς ἐρῶ. (…………) 

10. Ὅπου ἂν στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν. (…………) 

11. Ἤν δ’ ἄρα, ἔφη, ὑμῶν βουλομένων ταῦτα μὴ πείθωνταί τινες, ἐπὶ τούτους ἡμᾶς ἄγετε, ὅπως 

ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ἐκεῖνοι ὑμῶν ἄρχωσιν. (…………) 

12. Μὴ ἐν καρδίᾳ ἀνομίας ἐργάζησθε. (…………) 

13. Ἢν οὖν ἀσκῆτε καὶ προσδέχησθε τοὺς χρηστοὺς ἀντὶ τῶν πονηρῶν, ὥσπερ τὸ πάλαιον, 

βέλτιον ἕξετε χρῆσθαι καὶ τοῖς δημαγωγοῖς καὶ τοῖς πολιτευομένοις. (…………) 

14. Καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. (…………) 

15. Ἀλλ’ εὐχώμεθα. (…………) 

16. Οἱ δ’ ἐχθροὶ δεδιότες τό τε στράτευμα μὴ εὔνουν ἔχῃ, ἢν ἤδη ἀγωνίζηται, ἀπέτρεπον. 

(…………) 

17. ἢν πολλάκις προσδοκίας ἀγαθῶν ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, οὐδ’ ὁπόταν ἀληθεῖς ἐλπίδας λέγῃ 

ὁ τοιοῦτος πείθειν δύναται. (…………) 

18. Ἕως δ’ ἂν κοινοῦ τινος ἐφάπτῃ, ἐκείνων πέρι σοι ἔσται ὁ λόγος ὧν ἂν ἡ κοινότης ᾖ. (…………) 

19. Ἐὰν ἀποδέχῃ τῶν φίλων τοὺς πρὸς τὸ φαυλότατον χαριζομένους, οὐχ ἕξεις ἐν τῷ βίῳ τοὺς 

πρὸς τὸ βέλτιστον ἀπεχθανομένους. (…………) 

20. Καὶ δὴ καὶ στολή γέ που ταῖς ἐπικηδείοις ᾠδαῖς οὐ στέφανοι πρέποιεν ἂν οὐδ’ ἐπίχρυσοι 

κόσμοι, πᾶν δὲ τοὐναντίον, ἵν’ ὅτι τάχιστα περὶ αὐτῶν λέγων ἀπαλλάττωμαι. (…………) 

  



Βασίλης Ν. Βασιλείου - Αλεξάνδρα Κ. Κολοβού 

132  

 

23. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Ενεστώτα σε Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ἐγὼ δ’ ἐπανελθὼν πρὸς τὸν πατέρα πρόειμι δή, ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ὡς τάχιστα μαθὼν οἷά 

ἐστι ………… (παρασκευάζομαι) ὅ τι ἂν ………… (δέομαι), ὅπως ὡς κάλλιστα σὺν θεῷ ………… 

(ἀγωνιζόμεθα). 

2. Μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος 

………… (οἴεται) ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν. 

3. Ἐγὼ δὲ ἐμαυτόν, ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ ὅ τι ἂν ………… 

(βούλεται) ποιῆσαι. 

4. Ἀλλὰ ………… (πορευόμεθα) ἔνθεν ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἢν δυνώμεθα, καὶ 

ἀπελθεῖν ῥᾴδιον, ἢν ………… (βουλόμεθα). 

5. Μὴ ………… (ἀπάγεσθε) τῇ τῶν πολλῶν ἀπάτῃ. 

6. Ἑξακοσίους λογάδας τῶν ὁπλιτῶν ἐξέκριναν πρότερον, ὧν ἦρχε Διόμιλος φυγὰς ἐξ Ἄνδρου, 

ὅπως, ἢν ἐς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτες ………… (παραγίγνονται). 

7. Καίτοι τῶν φρονίμως διακειμένων οὐκ ἐλάχιστον τοῦτο σημεῖόν ἐστιν, ἢν τὰς αὐτὰς πράξεις 

ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων ………… (φαίνονται) γνωρίζοντες. 

8. Ὁποτέροις ἂν οὖν ………… (αἰσθάνεσθε) τὰ πραχθέντα συνενεγκόντα, ταῦτα δὴ αἱρούμενοι 

ὀρθῶς ἂν βουλεύοισθε. 

9. Καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι ………… (γιγνόμεθα). 

10. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν, ὅταν μὲν ἀγαθοῦ τινος αἴτια ………… (γίγνεται), 

ἀγαθὰ ἂν εἴη, ὅταν δὲ κακοῦ, κακά. 

11. Ἐὰν δὲ ………… (βούλει), σὺ ἐμοὶ παράσχες, περὶ ὧν μεταξὺ ἐπαυσάμεθα διεξιόντες, τούτοις 

τέλος ἐπιθεῖναι. 

12. Ἄν δὲ ………… (αἰσθάνομαι) χείρων γιγνόμενος καὶ ………… (καταμέμφομαι) ἐμαυτόν, πῶς ἄν, 

εἰπεῖν, ἐγὼ ἔτι ἂν ἡδέως βιοτεύοιμι; 

13. Ὅταν ………… (κατεύχει) ταῦθ’, ὁμοῦ κἀμοὶ θανεῖν εὔχου· τί γὰρ δεῖ ζῆν με σοῦ τεθνηκότος; 

14. Ὅρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχὴν ἐάν σοι  ἱκανῶς ………… (λέγεται). 

15. Καὶ γὰρ ἤν τί που δεινὸν ………… (γίγνεται), ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. 

16. Μὴ γὰρ ………… (οἰόμεθα) τέλος ἡμῖν εἶναι τῶν νῦν τὴν πάντων ἡμῶν ἀπορίαν, ἀλλ’ εἰ δρᾶν 

τοῦθ’ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν, σοὶ δραστέον. 

17. Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι ………… (διαλεγόμεθα) ἤδη τοῖς τὰ πάντα φάσκουσιν κινεῖσθαι 

καὶ ἐρωτῶμεν. 

18. Ὑμεῖς δὲ χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρθίαν ὅταν σάλπιγγος ἠχὼ δῶσιν ἀρχηγοὶ στρατοῦ, πρὸς 

ναῦς Ἀχαιῶν, ὡς ………… (ἀποστέλλεσθε) γῆς. 

19. Ἤν οὖν ἐμοὶ ………… (πείθεσθε), σωθήσεσθ’ ἔτι. 

20. Οἶδα μὲν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα, ὅταν ………… (οἴονται) ναυμαχήσειν ἄνθρωποι, καὶ ἀσκεῖται 

καὶ μελετᾶται. 
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24. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Αορίστου σε Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ἐπειδὰν δὲ ………… (διεπραξάμην) ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν 

Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

2. Ἀκοὴν δὲ, φησὶ, ματαίαν μὴ ………… (παρεδέξω). 

3. Πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται, ἢ ἐὰν δύναμιν …………  

(παρεσκευάσατο) τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται;  

4. Ὅσῳ δ’ ἂν κουφότερον ………… (συνεσκευασάμεθα) καὶ εὐτελέστερον, τοσούτῳ ἥδιον τὰς 

ἐπιούσας ἡμέρας ἀριστήσομέν τε καὶ δειπνήσομεν καὶ καθευδήσομεν. 

5. Οὐ πρότερον ἅπτεται τῶν προκειμένων, ἕως ἂν ὑμῖν αὐτὸς ………… (ἐπηύξατο) τὴν παρὰ τοῦ 

Κυρίου χάριν, καὶ ὑμεῖς ………… (ἐπεφθέγξασθε) αὐτῷ. 

6. Χειμών τε γὰρ ἦν, καὶ τὸν πόλεμον αὐτόθεν ποιεῖσθαι οὔπω ἐδόκει δυνατὸν εἶναι, πρὶν ἂν καὶ 

χρήματα ἅμα αὐτόθεν τε  ………… (ξυνελέξαντο) καὶ παρ’ Ἀθηναίων ἔλθῃ. 

7. Ἡ δ’ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς Ἅιδου δόμους. στείχω δ’ ἐπ’ αὐτήν, ὡς …………  (κατηρξάμην) ξίφει. 

8. Κόρη Διώνης Κύπρι, μή μ’ ………… (ἐξειργάσω). 

9. Ὅς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα ………… (παρεσκευάσατο) αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι 

περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκαστον; 

10. Ἡμεῖς δὲ πειρασόμεθα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα ………… (διεπραξάμεθα) ἃ σοί τ’ ἂν καὶ ἡμῖν 

νομίζομεν πραχθέντα κοινὰ γενέσθαι ἀγαθά. 

11. Ἤν δ’ ………… (ἀνελογίσασθε) τὴν ἄγνοιαν ὅσην ἔχομεν πάντες ἄνθρωποι, οὐδὲν τούτων 

ἀλόγως οὐδ’ ἔξω τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως εὑρεθήσεται γεγενημένον. 

12. Τούτου δὲ χάριν προετρεψάμην ἐλθεῖν τούτους· ἵνα καὶ διὰ λόγων σε ………… 

(προετρέψαντο). 

13. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα κἀγὼ ἐμαυτὸν ………… (ἀνεσκεψάμην) ποῖόν τι ἔχω τὸ 

πρόσωπον. 

14. Μηχανῶ τοίνυν, ἔφη, ὅπως φανερούς σοι ὄντας τοὺς πολεμίους ἀφανὴς αὐτὸς ὢν ἐκείνοις 

καὶ ἐν δυσχωρίᾳ αὐτοὺς γιγνομένους ἐν ἐρυμνῷ αὐτὸς ὢν ………… (ὑπεδέξω). 

15. Ἤν δὲ ὅταν μὲν ποιήσῃ ἵππος ὡς ἂν βούλοιο, ………… (ἀντεχαρίσω) τι αὐτῷ, ὅταν δὲ ἀπειθῇ, 

κολάζῃς, οὕτω μάλιστ’ ἂν μάθοι τὸ δέον ὑπηρετεῖν. 

16. Εἰσὶ γάρ τινες οἳ τῶν τοιούτων καταγελῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς ………… (συνεβουλεύσατο), οὐκ 

ἂν εἴποιεν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευομένου ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν 

αὑτῶν δόξαν. 

17. Καὶ μήν, ἔφη, σοί, ὦ Σώκρατες, προλέγω ὅτι ὁπότερ’ ἂν ………… (ἀπεκρίνατο) τὸ μειράκιον, 

ἐξελεγχθήσεται. 

18. Πρῶτον δὴ τοῦτο ………… (ἀπεδεξάμεθα); θῶμεν παιδείαν εἶναι πρώτην διὰ Μουσῶν τε καὶ 

Ἀπόλλωνος, ἢ πῶς; 

19. Φέρε δὴ λοιπὸν διδάξωμεν ὑμᾶς καὶ τοῦ χρέους τὴν ὑπόθεσιν, ἵνα καὶ αὐτοὶ προθυμότερον 

………… (ὑπεδέξασθε) τὰ λεγόμενα, καὶ τὴν ἡμετέραν εὐγνωμοσύνην ἀποδεξάμενοι, ………… 

(ἠμείψασθε) ἡμᾶς τῷ μετὰ σπουδῆς προσέχειν τοῖς λεγομένοις. 

20. Οἱ τοὺς ἵππους ὠνούμενοι οὐ πρότερον οἴονται γιγνώσκειν ὃν ἂν βούλωνται γνῶναι, πρὶν ἂν 

………… (ἐπεσκέψαντο) πότερον εὐπειθής ἐστιν ἢ δυσπειθής. 
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Ενότητα 11η 

1. Ευκτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Ευκτική Ενεστώτα, ανάλογα με το πρόσωπο και τον 

αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε οὐκ οἶδα· ………… δ’ ἂν οὐκ εἶναι τόδε. 
2. β΄πρόσωπο: 
Εἰ δέ τίς σοι καὶ τῶν ἡμετέρων ἐστὶ λόγος, …………  καὶ τὸν ἡμέτερον 
λόγον. 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐχ ἵνα ἀδικοίη …………, ἀλλ’ ὅπως τοῖς 
ἀδικουμένοις βοηθήσειεν. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Ἁθρόοι γὰρ ὄντες καὶ τάχιστα καὶ ἀσφαλέστατα ………… ἄν. 
5. β΄πρόσωπο: 
Εἰ δὲ …………  μου, καὶ ἐγὼ τὴν γυμνότητα δείξω. 
6. γ΄πρόσωπο: 
Ὥστε τελευτῶντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔλεγον ὡς τοιούτων ………… 
συστρατιωτῶν. 

α. ἀνέχοισθέ 
β. βουλοίμην 
γ. δέοιντο 
δ. δέχοιο 
ε. πορευοίμεθα 
στ.στρατεύοιτο 

 

2. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Ευκτική Μέλλοντα, ανάλογα με το πρόσωπο και τον 

αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Κἀγὼ ’πακούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν ἄστροις τὸ λοιπὸν 
ἐκμετρούμενος χθόνα ἔφευγον, ἔνθα μήποτ’ ………… κακῶν χρησμῶν 
ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 
2. β΄πρόσωπο: 
Ἥν δὲ ἐγράψατο γραφήν, οἰκείαν εἱμαρμένην πληρούτω. μηδὲ γὰρ 
δικαίου ποτὲ φόνου …………. 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων καθ’ ἡσυχίαν 
μᾶλλον ………….  
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Οὐ γὰρ ἂν εἴη γῆς οὐδαμῇ τῶν πάντων οὐδεὶς ὃς ἂν ἡμῖν ἐχέγγυα 
δοίη πιστὰ ὡς ἀλλήλους αὖθις ………… πρὶν ἐπιλιπεῖν τὸ ζῆν. 
5. β΄πρόσωπο: 
Καὶ ὁ Θεὸς ἐπηγγέλλετο διὰ τοῦ Ἱερεμίου, φείδεσθαι τῆς πόλεως 
ὑμῶν, εἰ ………… αἴροντες βαστάγματα ἐν σαββάτῳ. 
6. γ΄πρόσωπο: 
Αἱρεθέντες δὲ ἐφ’ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ’ οὕστινας …………, 
τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι. 

α. βουλεύσοιτο 
β. ὀψοίμεθα 
γ. ὀψοίμην 
δ. παύσοισθε 
ε. πολιτεύσοιντο 
στ.προσάψοιο 
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3. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Ευκτική Αορίστου, ανάλογα με το πρόσωπο και τον 

αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο καλεῖν αὐτοὺς …………, ὅτι μηδὲ θέμις. 
2. β΄πρόσωπο: 
Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν …………; 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ὁ δὲ καλὸς καὶ ἡσυχίαν ἔχων πάντ’ ἂν ………….  
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Ἴσως γὰρ ἂν χρηστόν τι …………. 
5. β΄πρόσωπο: 
Γνοίητε δ’ ἄν, εἰ …………  ἐκείνως. 
6. γ΄πρόσωπο: 
καλῶς γ’ ἂν οὖν ………… μ’ οἴκοις ὧν πατέρα κατέκτανον. 

α. βουλευσαίμεθα 
β. δέξαιντό 
γ. δέξαιο 
δ. διαπράξαιτο 
ε. παυσαίμην 
στ.σκέψαισθε 

 

4. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Ευκτική Παρακειμένου, ανάλογα με το πρόσωπο και 

τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. α΄πρόσωπο: 
Προσελθὼν οὖν τῷ στρατηγῷ ἐδήλωσα ὅτι …………, ἔτυχον δὲ 
οὐδενὸς τῶν μετρίων. 
2. β΄πρόσωπο: 
Μεγάλης μέντ’ ἂν  τῆς δυναστείας …………. 
3. γ΄πρόσωπο: 
Ἐπεὶ δὲ συνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ 
Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι καὶ ὡς ξένος τῷ Πέρσῃ ἐπ’ οὐδενὶ 
ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος …………. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
4. α΄πρόσωπο: 
Ἡμᾶς δὲ παραστησάμενος ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους 
τοὺς παρόντας ὅσα ………… καὶ οἵαις τύχαις κεχρημένοι. 
5. β΄πρόσωπο: 
Φημὶ δὲ καὶ εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν 
Κλεάνδρῳ κρῖναι· οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς …………  τῆς αἰτίας . 
6. γ΄πρόσωπο: 
Πυθόμενος δὲ ὅτι αἱ τῶν Πελοποννησίων νῆες ἐξ Ἀβύδου 
………… εἰς Κύζικον, αὐτὸς μὲν πεζῇ ἦλθεν εἰς Σηστόν, τὰς δὲ 
ναῦς περιπλεῖν ἐκεῖσε ἐκέλευσεν. 

α. ἀνηγμέναι εἶεν 
β. ἀπολελυμένοι εἴητε 
γ. γεγενημένος εἴη 
δ. ἐπειλημμένος εἴης 
ε. ἐστρατευμένος εἴην 
στ.πεπονθότες εἴημεν 
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5. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Ευκτική Ενεστώτα μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες, εἰ μὴ ………… (α΄εν.)· ἀλλὰ 
πῶς λέγεις; 

α. αἰσχύνοιο 
β. ἀπαλλάττοιντο 
γ. βουλεύοισθε 
δ. βουλοίμην 
ε. βούλοιο 
στ. δέοιτο 
ζ. δεχοίμην 
η. μαινοίμεθα 
θ. πείθοιντο 
ι. πράττοιτο 

2. Οἱ δ’ ἔφοροι δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτόν, Σαμίῳ τῷ τότε 
ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι ………… (γ΄εν.). 

3. Τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθῶς δεσπότας 
ἀμείνους αὑτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ………… (γ΄πληθ.) 
αὐτῶν;. 

4. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι, ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ κράτος ἐλαύνοντες 
ὑπήκουον, συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ καὶ 
ἐνδεικνύμενοι ὅτι σφόδρα ………… (γ΄πληθ.). 

5. Βιασθέντες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ’ ἂν ………… (β΄πληθ.) ὅ τι 
δύναισθε κακὸν ἐμοί, ἐγώ τ’ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσθενεστάτους 
…………  (α΄εν.) εἶναι. 

6. Μή νυν ἐλπίσῃς τὸ σὸν κακὸν ἡμᾶς ὑφέξειν. Καὶ γὰρ ἂν 
………… (α΄πληθ.) ἄν. 

7. Σὺ δέ, ἦν δ’ ἐγώ, πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν ………… (β΄εν.) εἰς τοὺς 
Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων; 

8. Λέγε δή μοι, ἔφη, εἴ τινα τῶν γνωρίμων ………… (β΄εν.) 
κατεργάσασθαι, ὁπότε θύοι, καλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον, τί ἂν 
ποιοίης; 

9. Ἐθαύμαζε δ’εἴ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον ………… 
(γ΄εν.). 

 

6. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Ευκτική Μέλλοντα μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Ὁ γάρ τοι παῖς με ὁ Σάτυρος ἀπέδρα· καὶ δῆτα μέλλων σοι 
φράζειν ὅτι ………… (α΄εν.) αὐτόν, ὑπό τινος ἄλλου 
ἐπελαθόμην. 

α. δέξοιντο 
β. διωξοίμην 
γ. εἰρωνεύσοιο 
δ. ἐξέσοιτό 
ε. ἐσοίμην 
στ.ἔσοιντο 
ζ. ἔσοιτο 
η. θεασοίμεθα 

2. Ἔλεγον ὅτι, ἢν ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα μετὰ σφῶν ἔλθωσιν, ὁ 
περίπλους οὐκέτι ………… (γ΄εν.) Ἀθηναίοις ὁμοίως περὶ 
Πελοπόννησον. 

3. Αὐταρκοῦσαν ἀμοιβὴν εἰληφέναι νομίζομεν, εἰ τὴν ὑμετέραν 
………… (α΄πληθ.) προκοπὴν μετὰ ἀκριβείας κατέχουσαν τὰ 
λεγόμενα. 

4. Μηδὲν οἴου ἄλλο μηχανᾶσθαι ἢ ὅπως ἡμῖν ὅτι κάλλιστα τοὺς 
νόμους πεισθέντες ………… (γ΄πληθ.). 

5. Ταῦτα δ’ εἶπε γιγνώσκων ὅτι ἀκούσαντες πολὺ εὐτακτότεροι 
καὶ θεραπευτικώτεροι ………… (γ΄πληθ.). 

6. Καὶ ταῦτ’ ἐγὼ ᾔδη τε καὶ τούτοις προύλεγον, ὅτι σὺ 
ἀποκρίνασθαι μὲν οὐκ ἐθελήσοις, ………… (β΄εν.) δὲ καὶ πάντα 
μᾶλλον ποιήσοις ἢ ἀποκρινοῖο, εἴ τίς τί σε ἐρωτᾷ. 

7. Ἐπεὶ δ’ ἔτυχές ποτε καὶ ἐμοῦ δεηθεὶς προθύμως ἐξαγγεῖλαι 
πρὸς Μήδους τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα 
προθύμως σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι ………… (α΄εν.) 
καὶ ………… (γ΄εν.) μοι διαλέγεσθαί σοι ὁπόσον χρόνον 
βουλοίμην. 
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7. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Ευκτικής Αορίστου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Ἐγὼ δὲ πρὸς ταῦτ’………… (α΄εν.) ἂν, ὅτι τοὺς ἀντιπάλους 
ἔχομεν οὐδὲν βέλτιον ἡμῶν φρονοῦντας. 

α. ἀναλογίσαισθε 
β. ἀποδέξαιο 
γ. ἀποκριναίμην 
δ. βουλεύσαιντο 
ε. εὐξαίμην 
στ.καταψηφίσαισθε 
ζ. μεμψαίμεθα 
η. μέμψαιτό 
θ. παυσαίμεθα 
ι. χαρίσαιτο 

2. Τί δ’ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος ἆρ’ οὐ μᾶλλον ἂν ………… 
(β΄εν.) ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισθα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν 
γραμμάτων μαθήσει; 

3. Πόλλ’ ἂν αἱ γυναῖκες ἡμεῖς ἐν δίκῃ ………… (α΄πληθ.) ἂν 
τοῖσιν ἀνδράσιν δικαίως. 

4. Οὐ γὰρ ὑπ’ ἀνάγκης ἀλλ’ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα περὶ τῶν 
οἰκείων ………… (γ΄πληθ.), πρὸς τὴν δύναμιν τὴν αὑτῶν εὖ 
ποιοῦσιν. 

5. Μάλιστα δ’ ἂν γνοίητε ὑμᾶς αὐτούς, εἰ ………… (β΄πληθ.) 
ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὥστε ἡμῶν ἄρχειν 
ἐπιχειρεῖν. 

6. Ὁμολογοῦσιν ἡμᾶς εἰ σωφρονήσαιμεν καὶ ………… 
(α΄πληθ.) τῆς πρὸς ἀλλήλους μανίας, ταχέως ἂν ἄνευ 
πόνων καὶ κινδύνων κατασχεῖν τὴν ὁμόνοιαν τὴν πρὸς 
ἀλλήλους. 

7. Αὐτός τε οἶδ’ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὅ τι πείσοιτο, 
ἀλλὰ τί ἄν σοι ποιήσας ………… (γ΄εν.). 

8. Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν ………… σε. 

9. Ἐγὼ δέ γ’ ………… (α΄εν.) ἂν ἐντυχεῖν τινι λαβεῖν τ’ 
ἀγώνισμ’ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 

10. Ἀλλ’ οὐκ ἂν ἡγοῦμαι αὐτοὺς δίκην ἀξίαν δεδωκέναι, εἰ 
ἀκροασάμενοι αὐτῶν ………… (β΄πληθ.). 

 

8. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Ευκτική Αορίστου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Ὥστε δὲ ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμᾶς φίλους μὲν εἶναι ἀντὶ 
πολεμίων, ξυμμάχους δὲ μηδετέρων, οὐκ ἂν ………… 
(β΄πληθ.); 

α. ἅψαιο 
β. δέξαισθε 
γ. δέξαιτο 
δ. διισχυρισαίμην 
ε. εὐξαίμεθα 
στ.προσάψαιντο 

2. Τὰ γὰρ αὐτὰ εὐχόμεθα καὶ τοῖς φίλοις ἅπερ ἂν ἑαυτοῖς 
………… (α΄πληθ.). 

3. Ἀλλ’ ὅμως οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδείς ἐστιν οὕτως 
ἀκρατὴς, ὅστις ἂν ………… (γ΄εν.) καὶ τοὺς μαθητὰς εἶναι 
τοιούτους. 

4. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ………… (β΄εν.) κἂν ἴδοις κἂν ταῖς 
ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο. 

5. Καὶ τὰ μέν γε ἄλλα οὐκ ἂν πάνυ ὑπὲρ τοῦ λόγου …………. 
(α΄εν.) 

6. Ὅσοι δὲ ἄρα αἰδοῦνται τὸ θεῖον, οὐκ ἄν ποτε τῶνδε τῶν 
ὀρνίθων ἐπὶ τροφῇ ………… (γ΄πληθ.). 
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9. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Ευκτικής Παρακειμένου μ.φ., 

σύμφωνα και με τις παρενθέσεις: 

1. Οὐ δύναμαι δὲ κατιδεῖν, ἀλλ’ ἀπορῶ ποίοις ἂν 
λόγοις μετὰ ταῦτα χρησάμενος ὀρθῶς ………… 
(α΄εν.). 

α. ἀπηλλαγμένοι εἴημεν 
β. ἀποκεκριμένοι εἶεν 
γ. βεβουλευμένος εἴην 
δ. γεγενημένος εἴη 
ε. ἐκπεπληγμένοι εἶεν 
στ.κατειργασμένος εἴης 
ζ. παρηγγελμένον εἴη 
η. προστεταγμένον εἴη 

2. Καὶ πρῶτον μὲν εὐθὺς ………… (β΄εν.)ἂν τὸ 
φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, οὗ δὴ σὺ ἐπιθυμῶν 
τυγχάνεις. 

3. Ἐπεὶ δὲ συνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον, τότε δὴ 
κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι καὶ 
ὡς ξένος τῷ Πέρσῃ ἐπ’ οὐδενὶ ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος 
………… (γ΄εν.). 

4. Ὀλίγα γὰρ εἷς γ’ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀκούσειε· καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὥσπερ ἀμελεῖν ἂν …………  (γ΄εν.), εἰ ἑνὶ 
τοῦτο …………  (γ΄εν.). 

5. Καὶ τούτου τοῦ φόβου ἂν …………  (α΄πληθ.), εἰ μὴ 
πλείονας ἀνθρώπους ἢ ὅσους αὐτὰ τὰ ἔργα 
προσαιτοίη κατ’ ἐνιαυτὸν ἐμβάλοιμεν. 

6. Ἡμᾶς δ’ ἂν οἱ ἐκεῖ Ἕλληνες μάλιστα μὲν ………… 
(γ΄πληθ.) εἰ μὴ ἀφικοίμεθα, ἔπειτα δὲ καὶ εἰ 
δείξαντες τὴν δύναμιν δι’ ὀλίγου ἀπέλθοιμεν. 

7. Ἐν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη 
………… (γ΄πληθ.). 
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10. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Ευκτικής Ενεστώτα μ.φ. που ταιριάζει γραμματικά-

συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἐγὼ τῶν μὲν ἄλλων ............ (α΄εν.) ἂν οὕτως ἐπαινούντων δικαιοσύνην καὶ ψεγόντων ἀδικίαν. 

(α. ἀποδέχωμαι, β. ἀποδεχοίμην, γ. ἀποδέχημαι, δ. ἀποδέχοιο) 

2. Αὐτῷ ἄρ’ ἂν μᾶλλον ............ (β΄εν.) ἢ τέτταρσιν οὖσιν ἡμῖν; 

(α. πείθοιο, β. πείθοιτο, γ. πείθοις, δ. πείθῃ) 

3. Ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἦγεν, ἵνα μὴ ............ (γ΄εν.) μηδείς. 

(α. φθέγγοιο, β. φθέγγηται, γ. φθέγγῃ, δ. φθέγγοιτο) 

4. Ὅπως δ’ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς κύριοι ............ (α΄πληθ.), μὴ αὐτάρκεις ὄντες κτήσασθαι αὐτά, εἰ μὴ 

ἔσται οἰκεῖον ἱππικὸν Πέρσαις τοῦτο ἐγὼ οὐκέτι ὁρῶ. 

(α. ἐγιγνόμεθα, β. γιγνώμεθα, γ. γιγνοίμεθα, δ. γίγνοισθε) 

5. Αἰεὶ δ’ εὐτυχεῖς ............ (β΄πληθ.) μοι. 

(α. φαίνεσθε, β. φαίνησθε, γ. φαίνοισθε, δ. φαίνητε) 

6. Καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ............ (γ΄πληθ.) ἢ ἀπίοιεν 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

(α. ἄγοιντο, β. ἄγωνται, γ. ἄγονται, δ. ἄγοιεν) 

7. Εἰ δὲ καί ποτε ............ (β΄πληθ.) συστολῆς περὶ τὴν ψυχὴν ὑμῶν, εἰπάτω αὐτῇ ὁ ἐν ἡμῖν 

Χριστοῦ νοῦς θελούσῃ τὸ ὅσον ἐφ’ ἑαυτῇ καὶ αὐτὸν συγχεῖν. 

(α. αἰσθάνησθε, β. αἰσθάνεσθε, γ. αἰσθάνοισθε, δ. αἰσθάνοιτε) 

8. Ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψαι, εἰ ἄρα ............ (γ΄πληθ.) ὑπὸ 

Κερκυραίων πλεῖν. 

(α. κωλύοιντο, β. κωλύονται, γ. κωλύοιεν, δ. κωλύωνται) 

9. Καὶ γὰρ ἂν δικαιότερον καὶ ὁσιώτερον καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων ............ (γ΄εν.) ὑμῖν. 

(α. γίγνοιτο, β. γίγνοιο, γ. γίγνεται, δ. γίγνηται) 

10. Ὅπλοις δὲ πότερον τοῖς ἐκπαγλοτάτοις αὐτὸς κατακεκοσμημένος δεινότερος ἂν ............ 

(β΄εν.) τοῖς πολεμίοις ἢ τῆς πόλεως ὅλης εὐόπλου σοι οὔσης; 

(α. φαίνει, β. φαίνῃ, γ. φαίνοιτο, δ. φαίνοιο) 

11. Καὶ γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη, ὦ βουλή, εἰ ὅτε μὲν ἁπλῆ μοι ἦν ἡ συμφορά, τότε μὲν ............ (α΄εν.) 

λαμβάνων τὸ ἀργύριον τοῦτο. 

(α. φαίνωμαι, β. φαινοίμην, γ. φαίνομαι, δ. ἐφαινόμην) 

12. Ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν ............ (γ΄εν.). 

(α. λέγεται, β. λέγοιο, γ. λέγοιτο, δ. λέγηται) 

13. Εἰ ............ (α΄πληθ.) Μένωνα τόνδε ἀγαθὸν ἰατρὸν γενέσθαι, παρὰ τίνας ἂν αὐτὸν πέμποιμεν 

διδασκάλους; 

(α. βούλονται, β. βούλωνται, γ. βουλοίμεθα, δ. βούλοιμεν) 

14. Μηδὲ τοῖς προλεχθεῖσιν ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς ............ (β΄πληθ.). 

(α. συναπάγοισθε, β. συναπάγησθε, γ. συναπάγεσθε, δ. συναπάγοιτε) 

15. Διὰ πολεμίας πορευομένους βέλτιόν ἐστι τεταγμένους πορεύεσθαι οὕτως ὡς ἂν ἄριστα 

............ (γ΄πληθ.), εἰ δέοι. 

(α. μάχοιεν, β. μάχωνται, γ. μάχονται, δ. μάχοιντο) 
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11. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Ευκτικής Ενεστώτα που ταιριάζει γραμματικά-

συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Καί μ’ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ’ ἀθλίῳ καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα 

προὐφάνη λέγων, ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ’ ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ’ 

ὁρᾶν, φονεὺς δ’ ............ (α΄εν.) τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 

(α. ἐσοίμην, β. ἔσοιο, γ. ἔσομαι, δ. εἴην) 

2. Ἔτι δ’ ἔλεγον ὡς εὔδηλον καὶ τοῖς Ἀθηναίοις ............ (γ΄εν.) ὅτι οὐδ’ ἡ πόλις τῶν 

Λακεδαιμονίων ταῦτα συνῄδει. 

(α. ἔσται, β. ἔσει, γ. ἔσοιο, δ. ἔσοιτο) 

3. Ἐγὼ μέν, ὦ μακάριε Ἑρμόγενες, οὐδεμίαν λέγω, ἀλλ’ ἐπελάθου γε ὧν ὀλίγον πρότερον ἔλεγον, 

ὅτι οὐκ εἰδείην ἀλλὰ ............ (α΄εν.) μετὰ σοῦ. 

(α. σκέψῃ, β. σκέψωμαι, γ. σκεψοίμην, δ. σκέψοιο) 

4. Ἀλκιβιάδης γὰρ ὅτ’ ἀπῄει ἐκ τῆς ἀρχῆς ἤδη μετάπεμπτος, ἐπιστάμενος ὅτι ............ (γ΄εν.), 

μηνύει τοῖς τῶν Συρακοσίων φίλοις τοῖς ἐν τῇ Μεσσήνῃ ξυνειδὼς τὸ μέλλον. 

(α. φεύγοιτο, β. φεύξοιτο, γ. φεύξαιτο, δ. φεύξαιο) 

5. Ἡμεῖς δέ που εἴπομεν ὅτι τοῦτο μέν, εἴ που παραπίπτοι, εἰς αὖθις ............ (α΄πληθ.), νῦν δὲ 

τοὺς μὲν φύλακας φύλακας ποιοῖμεν; 

(α. σκεπτοίμεθα, β. σκεψαίμεθα, γ. σκεψοίμεθα, δ. σκέψοιο) 

6. Εἰ γὰρ ἀνθρώπῳ τινὶ τῶν ὑπερεχόντων ἐν ἀξιώμασι βιωτικοῖς οἰκειούμενόν τινα ............ 

(α΄πληθ.), πᾶσαν θεραπείαν εἰς αὐτὸν ἐπιδείκνυσθαι σπουδάζομεν. 

(α. θεασοίμεθα, β. θεασαίμεθα, γ. θεάσοιο, δ. θεάσαιο) 

7. Καὶ γὰρ ὁ Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω μὲν ποιοῦντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις 

φίλιαι ............ (γ΄πληθ.). 

(α. ἔσοιντο, β. ἔσοισθε, γ. ἔσονται, δ. ἔσεται) 

8. Ὡς γάρ ποτε ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τἆλλα θηρία ............ (γ΄πληθ.), ἠπίσταντο οἱ συνιστάντες 

ἡμᾶς. 

(α. γενήσωνται, β. γενήσοιεν, γ. γενήσονται, δ. γενήσοιντο) 

9. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι ............ (γ΄εν.), εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, 

οἰμώξομαι; 

(α. οἰμώξοιτο, β. οἰμώξεται, γ. οἰμώξηται, δ. οἰμώξοιο) 

10. Καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ............ (γ΄εν.) 

πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα. 

(α. ἔσται, β. ἔσοιο, γ. ἔσοιντο, δ. ἔσοιτο) 
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12. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Ευκτικής Αορίστου μ.φ. που ταιριάζει γραμματικά-

συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Πολλάκις εἴρηκα ὅτι ............ (α΄εν.) ἂν ἅπαντας εἰδέναι τοὺς πολίτας καὶ τὸν βίον ὃν ζῶ καὶ 

τοὺς λόγους οὓς λέγω. 

(α. δεξοίμην, β. δεξαίμην, γ. δεχοίμην, δ. δέξαιμι) 

2. Σὺ δὲ πεζὴν μὲν δύναμιν ἐνθένδε ἔχων ἔρχῃ ἀνθ’ ἧς οἶδ’ ὅτι πολλαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν 

............ (β΄εν.). 

(α. δέξαιτο, β. δέξοιο, γ. δέξῃ, δ. δέξαιο) 

3. Πῶς δ’ ἂν μεθύων χρηστόν τι ............ (γ΄εν.) ἀνήρ; 

(α. βουλεύσοιτο, β. βουλεύσαιο, γ. βουλεύσαιτο, δ. βουλεύσοιο) 

4. Ταῦτα γὰρ ἐπίπονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν ............ 

(α΄πληθ.) ἔχειν. 

(α. δεξαίμεθα, β. δεξοίμεθα, γ. δέξοισθε, δ. δέξαισθε) 

5. Ὥστε πάντων ἂν συμβαίη δεινότατον, εἰ τοὺς βουλομένους τοῖς αὐτοῖς τούτοις διενεγκεῖν τῶν 

ἡλικιωτῶν, οἷσπερ ὑμεῖς ἁπάντων, διαφθείρεσθαι ............ (β΄πληθ.). 

(α. ψηφίσοισθε, β. ψηφίσησθε, γ. ψηφίσαιντο, δ. ψηφίσαισθε) 

6. Ἀθηναῖοι μὲν ἐνόμισαν οὐκ ἂν ἔτι τὸν Βρασίδαν σφῶν προσαποστῆσαι οὐδὲν πρὶν ............ 

(γ΄πληθ.) καθ’ ἡσυχίαν. 

(α. παρασκευάσοιντο, β. παρασκευάσοιεν, γ. παρασκευάσωνται, δ. παρασκευάσαιντο) 

7. Καὶ γὰρ οἱ ἰατροί, εἴπερ δίκαιοι εἶεν καὶ φιλάνθρωποι, ............ (γ΄πληθ.) ἂν ἀπολωλέναι τὴν 

τέχνην σὺν ταῖς νόσοις. 

(α. εὔξοιντο, β. εὔξαιντο, γ. εὔξαιεν, δ. εὔξωνται) 

8. Πρῶτον μὲν ............ (α΄πληθ.) τὰ Λακεδαιμονίων. 

(α. σκεψαίμεθα, β. σκεψοίμεθα, γ. σκεψώμεθα, δ. σκεψόμεθα) 

9. Βαρβάρων γε οὐδενὸς ἂν ............ (γ΄εν.), εἴπερ μόνον ἑρμηνέα ποθὲν ἔχοι. 

(α. φείσοιτο, β. φείσαιτο, γ. φείσειε, δ. φείσηται) 

10. Νῦν οὖν, ὦ Πρωταγόρα, σμικροῦ τινος ἐνδεής εἰμι πάντ’ ἔχειν, εἴ μοι ............ (β΄εν.)τόδε. 

(α. ἀποκρίναιο, β. ἀποκρίνοιο, γ. ἀποκρίνῃ, δ. ἀπεκρίνω) 
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13. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Ευκτικής του ρ. εἰμί, για να συμπληρώσετε την 

Ευκτική του ρήματος μ.φ. και να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἆρ’ οὖν, ὦ κράτιστε, συγκαταψέξεις αὐτῇ καὶ τὰς ἑτέρας τῶν γλωσσῶν, αἵπερ ἂν ............ 

(γ΄πληθ.) τῆς Ἑλλήνων ἐξῳκισμέναι; 

(α. εἰσί, β. ἦσαν, γ. ὦσι, δ. εἶεν) 

2. Ἀπιὼν δὲ ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου ἔλεγε ὅτι δυστυχεστάτην ἐκείνην ............ (α΄πληθ.) τὴν 

στρατείαν ἐστρατευμένοι, ἐν ᾗ πολλοὶ μὲν ἡμῶν ἀπέθανον, οἱ δὲ σώσαντες τὰ ὅπλα ὑπὸ τῶν 

ἀποβαλόντων ψευδομαρτυρίων ἑαλώκασι. 

(α. ὦμεν, β. ἦμεν, γ. ἐσμέν, δ. εἴημεν/εἶμεν) 

3. Τὸ μὲν οὖν διὰ τὰ τοιαῦτα αὐτοματίζειν τὴν φορὰν τῆς γενέσεως ἄλλοις μὲν ἂν ............ (γ΄εν.) 

πεφροντισμένον καὶ εἰρημένον, ἐμοὶ δ’ οὐκ ἂν δήπου. 

(α. ᾖ, β. εἴην, γ. εἴη, δ. ἦσθα) 

4. Ἐλθὼν δὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουθεῖν μοι τὴν θεράπαιναν εἰς τὴν ἀγοράν, ἀγαγὼν δ’ αὐτὴν 

ὡς τῶν ἐπιτηδείων τινὰ ἔλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα ............ (α΄εν.) πεπυσμένος τὰ γιγνόμενα ἐν τῇ 

οἰκίᾳ. 

(α. εἴην, β. ὦ, γ. εἰμί, δ. ἦν) 

5. Οὐ γὰρ δὴ προστυχής γε αὐτὸς οἶδ’ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν τῷ Νείλῳ τιθασείαις τῶν ἰχθύων καὶ 

τῶν ἐν ταῖς βασιλικαῖς λίμναις. ἐν μὲν γὰρ κρήναις τάχ’ ἂν ἴσως ............ (β΄εν.) ᾐσθημένος. 

(α. εἶ, β. ᾖς, γ. εἴη, δ. εἴης) 

6. Πάλιν αὖ ἐρωτώμενος ἐν τίνι χρόνῳ μέλλοι ταῦτα πράττεσθαι, εἶπεν ὅτι ἐπιδημεῖν οἱ 

παρηγγελμένον ............ (γ΄εν.). 

(α. ἐστί, β. ἦν, γ. ᾖ, δ. εἴη) 

7. Καλῶς τοίνυν ἂν ἡμῖν ἡ πρεσβυτῶν ἔμφρων παιδιὰ μέχρι δεῦρ’ ............ (γ΄εν.) τὰ νῦν 

διαπεπαισμένη. 

(α. εἶεν, β. εἴης, γ. εἴη, δ. εἶμεν) 

8. Οὐκοῦν ὀρθῶς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐφοβήθημεν ὑποπτεύσαντες μὴ λέγοντες μέν τι 

τυγχάνοιμεν σχῆμα βασιλικόν, οὐ μὴν ἀπειργασμένοι γε ............ (α΄πληθ.) πω δι’ ἀκριβείας 

τὸν πολιτικόν, ἕως ἂν τοὺς περικεχυμένους αὐτῷ καὶ τῆς συννομῆς αὐτῷ ἀντιποιουμένους 

περιελόντες καὶ χωρίσαντες ἀπ’ ἐκείνων καθαρὸν μόνον αὐτὸν ἀποφήνωμεν;   

(α. εἶμεν, β. εἴητε, γ. ὦμεν, δ. ἦμεν) 

9. Ἐδίδασκεν ὅτι οἱ Ὀλύνθιοι κατεστραμμένοι τὴν μείζω δύναμιν Μακεδονίας ............ (γ΄πληθ.). 

(α. εἶεν, β. εἴη, γ. ᾖ, δ. ἦσθα) 

10. Οὐκοῦν καὶ τέχναι, ὅσαιπερ σιδήρου δέονται καὶ χαλκοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, τὸν 

αὐτὸν χρόνον καὶ ἔτι πλείονα ἠφανισμέναι ἂν ............ (γ΄πληθ.) ἐν τῷ τότε; 

(α. ὦσι, β. εἴησαν, γ. εἰσί, δ. ἦσαν) 
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14. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Ενεστώτα σε Ευκτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ἀλλὰ …………  (βούλομαι) ἄν, ἔφη, εἰ μὴ …………  (οἴομαι) γε ὑπὸ σοῦ ἐξαπατᾶσθαι. 

2. Εἰ τοῖς καλοῖς ………… (ἕπει/ἕπῃ) νουθετούμενος, οὐκ ἐντραπήσῃ τοῖς κακοῖς γελώμενος. 

3. Καὶ ὁ Κῦρος δὲ ἐνταῦθα λέγεται εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοιτο, μὴ ὁ πατήρ τι ………… (ἄχθεται) 

καὶ ἡ πόλις …………  (μέμφεται). 

4. Ὦ ἄνδρες, εἰ πολέμου ἡμῖν γενομένου ………… (βουλόμεθα) ἑλέσθαι ἄνδρα, ὑφ’ οὗ μάλιστ’ ἂν 

αὐτοὶ μὲν ………… (σῳζόμεθα), τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα, ἆρ’ ὅντινα ἂν ………… 

(αἰσθανόμεθα) ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων ἢ πόνου ἢ ὕπνου, τοῦτον ἂν αἱροίμεθα; 

5. Εὐριπίδην φάσ’ ἄνδρα κηδεστήν τινα αὑτοῦ γέροντα δεῦρ’ ἀναπέμψαι τήμερον, ἵν’ ἅττα 

………… (βουλεύεσθε) καὶ μέλλοιτε δρᾶν, ἐκεῖνος εἴη τῶν λόγων κατάσκοπος. 

6. Ποτέρως δ’ ἂν δικαιότεροι εἶεν, εἰ ………… (ἐργάζονται) ἢ εἰ ἀργοῦντες ………… (βουλεύονται) 

περὶ τῶν ἐπιτηδείων; 

7. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ ………… (βούλονται) ταῦτα καὶ 

………… (δέχονται) τὴν ξυμμαχίαν. 

8. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις Ἕλλησιν ………… (ὀργίζεσθε) ἂν, εἴ τις Λακεδαιμονίους ὑμῶν περὶ πλείονος 

ποιεῖται, ὑμεῖς δ’ αὐτοὶ φανήσεσθε πιστότερον πρὸς ἐκείνους ἢ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς 

διακείμενοι; 

9. Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον 

εὐπορώτεροι ………… (γιγνόμεθα) καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; 

10. Εἰ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ τῆς χώρας μάχεσθαι, κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ ………… 

(μάχεται). 

11. Ἐκέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραμένην λαβεῖν ὅντινα ………… (βούλεται). 

12. Ἐν δὲ τῷ σώματι ἔχω τὴν ψυχήν, ᾗ καταμανθάνεις καὶ ὡς ἂν ἐμβλέπουσα ………… 

(χαρίζει/χαρίζῃ) καὶ ὅ τι ἂν λέγουσα εὐφραίνοις. 

13. Εἰ δὲ ………… (βούλει) ξένον ποιῆσαι ὑποδέχεσθαι σεαυτόν, ὁπότε ἔλθοις εἰς τὴν ἐκείνου, τί 

ἂν ποιοίης; 

14. Ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν παραινῶν ποίους τινὰς χρὴ εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε κἂν ………… (αἰσχύνομαι) ἄν. 

15. Ἐγὼ τά τ’ οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μή, φιλῶ τ’ ἐμαυτοῦ τέκνα· ………… (μαίνομαι) γὰρ ἄν. 
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15. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Αορίστου σε Ευκτική στο ίδιο πρόσωπο: 

1. Ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ’ ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι …………  (ἐστρατευσάμην) ἂν ἄνευ 

Ξενοφῶντος. 

2. Τί δ’, ἔφη, ὦ Κῦρε, εἰ καὶ σὺ συγκαλέσας ἕως ἔτι ἔξεστι ………… (παρεκελεύσω), εἰ ἄρα τι καὶ σὺ 

ἀμείνους ποιήσαις τοὺς στρατιώτας; 

3. Οἷς δ’ οὐδεὶς ἂν οὔτε περὶ τῶν ἰδίων οὔτε περὶ τῶν κοινῶν ………… (συνεβουλεύσατο), τούτους 

δ’ αὐτοκράτορας ἐκπέμπομεν ὡς ἐκεῖ σοφωτέρους ἐσομένους καὶ ῥᾷον βουλευσομένους 

περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἢ περὶ τῶν ἐνθάδε προτιθεμένων. 

4. Οὕτω γὰρ ἂν ἐπὶ ταῖς λοιδορίαις ἔγκλημα ῥᾳδίως ………… (ἀπεδυσάμεθα). 

5. Ἐγὼ δὲ σχεδὸν ἐπίσταμαι τὴν ὑμετέραν γνώμην, ὅτι οὔτ’ ἂν ………… (κατεψηφίσασθε) οὔτ’ ἂν 

………… (ἀπεψηφίσασθε) ἑτέρου τινὸς ἕνεκα μᾶλλον ἢ αὐτοῦ τοῦ πράγματος· ταῦτα γὰρ καὶ 

ὅσια καὶ δίκαια. 

6. Ἔχε δή· ἆρ’ ἄν ποτε ὄμματα τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς ………… (ἀπειργάσαντο) μὴ ἔχοντα τὴν 

αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν, ἀλλ’ ἀντὶ τῆς ἀρετῆς κακίαν; 

7. Οἵδε τῶν μὲν ἐξ ἀγορᾶς ἐμποληθέντων κρεαδίων ἐὰν γένωνται κρείττους, ἥρπασαν 

προσπεσόντες, τῶν δὲ ἐκ τῆς τοῦ Διὸς ἱερουργίας οὐκ ἂν ………… (προσήψαντο). 

8. Μάλιστα δ’ ἂν νικῴμεθα καὶ ὑμεῖς νικῴητε, εἰ ………… (παρεσκευάσασθε) τῇ τῶν προγόνων 

δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι μηδ’ ἀναλώσοντες αὐτήν. 

9. Καὶ ὅσα ἄλλα ………… (προσδιωρισάμεθα) ἄν, ἔστω προσδιωρισμένα πρὸς τὰς λογικὰς 

δυσχερείας. 

10. Καὶ τί ἂν ………… (ηὐξάμεθα) μᾶλλον ἢ λαβεῖν πλησιάζοντας καὶ παραταττομένους καὶ περὶ 

τὰς αὐτὰς δυσχωρίας ἡμῖν ἀντιστρατοπεδεύοντας ἀνθρώπους ἀτάκτους καὶ μιγάδας καὶ 

πολλοῖς ἄρχουσι χρωμένους; 

11. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, 

φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ………… (ἀπεκρίνατο) Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης 

καὶ πολέμου. 

12. Οὐδ’ Ἄρτεμις λοχία ………… (προσεφθέγξατο) ἂν τὰς ἀτέκνους. 

13. Τὸ γὰρ τῶν ἐπαγγελιῶν σου μνημόσυνον πληρωθήσεται, καὶ μεταβολήν τινα τῶν παρόντων 

κακῶν ῥᾳδίως ἂν ………… (ἐπεχαρίσω). 

14. Ἀλλ’ οὐδ’ ἂν τῶν ἕνδεκα γενόμενος ………… (ἀπεδέξω), εἴ τις ἀπάγοι τινὰ φάσκων θοἰμάτιον 

ἀποδεδύσθαι ἢ τὸν χιτωνίσκον ἐκδεδύσθαι, ἀλλ’ ἀφείης ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅτι οὐ 

λωποδύτης ὀνομάζεται. 

15. Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱππία, οὔκ, εἰ ταῦτά γε ………… (ἀπεκρινάμην), ἀλλὰ δικαίως, ἔμοιγε δοκεῖ. 
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16. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης από Οριστική Παρακειμένου σε Ευκτική στο ίδιο πρόσωπο (προσοχή στο γένος του 

υποκειμένου!): 

1. Ὑποδεῖξαί σοι βουλόμενος ὡς χρὴ τούτων ἑκάτερον ποιεῖν, διείλεγμαι (αρσ.) ………… περὶ 

αὐτῶν. 

2. Ἐγὼ μὲν γὰρ πέπεισμαι  (θηλ.) ………… τούτους μόνους ὧν δεῖ πλεονεκτεῖν, τοὺς δ’ ἄλλους ὧν 

οὐ βέλτιόν ἐστιν. 

3. Ἐκ τούτου μάλιστα φανερὸς γενησόμενος ὃν τρόπον εἴθισμαι (αρσ.) ………… καὶ τοῖς ἰδιώταις 

καὶ τοῖς δυνάσταις πλησιάζειν. 

4. Τῶν δὲ λόγων τινὰς ὧν γέγραφας αὐτὸς ἀνεγνωκὼς ἥδιστα μὲν ἄν σοι περὶ ὅλης 

ἐπαρρησιασάμην τῆς παιδεύσεως περὶ ἣν ἠνάγκασαι (αρσ.) …………  διατρίβειν. 

5. Λογίζομαι γὰρ αὐτῷ συνοίσειν, μάλιστα μὲν τῇ φιλανθρωπίᾳ τῇ σῇ στοχαζόμενος, ἣν ἔχειν 

ὑπείληψαι (ουδ.) ………… παρὰ τοῖς ἔξωθεν ἀνθρώποις. 

6. Σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδοκίμασαι (αρσ.) …………   καὶ ἀνὴρ γεγένησαι (αρσ.) …………  , σκόπει αὐτὸς 

ἤδη πόθεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια. 

7. Nαυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ αὑτῆς γεγένηται 

(θηλ.) …………. 

8. Ἡ μὲν πόλις σφῶν τετείχισται (θηλ.) ………… ἤδη ὥστε ἱκανὴ εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας. 

9. Καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται (ουδ. πληθ.) …………, 

ἀξυνεσίας ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας. 

10. Ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ἠναγκάσμεθα (αρσ.) …………  ὥστε πεζομαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν. 

11. Κτείνειν γ’ ὃν ἂν χρῇ; τοῦτο γὰρ τετάγμεθα (αρσ.) …………. 

12. Περὶ ταύτης δύ’ ὅρκους ὀμόσαντες δικάζετε, τὸν μὲν, ὅνπερ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις εἴθισθε (αρσ.) 

…………, τὸν δ’ ὃν ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ἐποιήσασθε. 

13. Καὶ τοῦτο τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶσιν ἑτέροις προβέβληνται (αρσ.) 

…………, ἀλλ’ ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι. 

14. Οὕτω δεινὴ ἡ συμφορὰ γεγένηται ὥστε πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τούτου ἐστέρηνται (θηλ.) 

…………. 

15. Ἅπαντα μὲν γὰρ πλείονος ἢ ταλάντου τετίμηνται (ουδ.) …………. 
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17. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας τις Ευκτικές των ρημάτων στις 

παρενθέσεις από την ενεργητική στη μέση φωνή: 

1. Καὶ γὰρ πονοίην ἂν ῥᾷον ἐκείνῳ ἢ ………… (ἀναπαύοιμι), καὶ κινδυνεύοιμ’ ἂν πρὸ ἐκείνου 

ἥδιον ἢ ἀκίνδυνος ζῴην. 

2. Δοκεῖ δέ μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι ἢ δεῖσθαί τινος ἀνθρώπων, ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ’ 

ὅτῳ ἂν ………… (δανείζοιμι). 

3. Ἐγὼ γάρ σε ταῦτα ἐπίτηδες ἐδιδαξάμην, ὅπως γιγνώσκων διὰ τῆς μαντικῆς τὰ παρὰ τῶν θεῶν 

συμβουλευόμενα, τούτοις ………… (πείθοις). 

4. Μάλιστα δ’ ἂν εὐδοκιμοίης, εἰ ………… (φαίνοις) ταῦτα μὴ πράττων ἃ τοῖς ἄλλοις ἂν 

πράττουσιν ἐπιτιμῴης. 

5. Καὶ ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν ἐπεκούρει, εἴ τίς τι ………… (δέοι). 

6. Τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν ………… (λέγοι) ἄν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄσοι φόβος.  

7. Σῳζομένων ὑμῶν καὶ διὰ τὸ μὴ ἀσθενεῖς ὑμᾶς ὄντας ἀντέχειν Συρακοσίοις ἧσσον ἂν τούτων 

πεμψάντων τινὰ δύναμιν Πελοποννησίοις ἡμεῖς ………… (βλάπτοιμεν). 

8. Ἄν δ’ οὖν τῷ ὄντι ἐπεξίωσί πῃ, ἐκ πολλοῦ προορῶντες αὐτοὺς οὐκ ἂν ἀπαράσκευοι ………… 

(λαμβάνοιμεν). 

9. Οἷς ὑμεῖς δικαίως ἂν ………… (ὀργίζοιτε) πολὺ μᾶλλον ἢ τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀποστᾶσιν ἡμῶν. 

10. Χαίροντες ………… (εὐφραίνοιτε). 

11. Ὄπισθεν δὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη, εἴ τι τῶν σκευοφόρων ὑπολείποιτο, οἱ προστυγχάνοντες 

τῶν ἀρχόντων ἐπεμέλοντο ὡς μὴ ………… (κωλύοιεν) πορεύεσθαι. 

12. Εἰ ἐγὼ θέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν ἐμοὶ ………… (πείθοιεν) καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων. 

13. Καὶ πρὸς τούτοις, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐνόμιζεν, εἰ μὲν αὐτοῦ μένειν ἐπιχειροίην, 

ἐκδοθήσεσθαί μ’ ὑπὸ τῆς πόλεως Σατύρῳ, εἰ δ’ ………… (εἰσπλεύσοιμι) εἰς τὸν Πόντον, 

ἀποθανεῖσθαί με μετὰ τοῦ πατρός. 

14. Τό γε συμφέρον καὶ οὗτος ἠπίστατο, ὅτι τότε ………… (παύσοι) στρεβλούμενος, ὁπότε εἴποι τὰ 

τούτοις δοκοῦντα. 

15. Ὁ δ’ ἐπαινέσας με καὶ εἰπὼν ὅτι μᾶλλον ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος εἴην, ἀφῆκέ μοι ἐλθόντι 

πρὸς ὑμᾶς λέγειν τἀληθῆ, ὅτι διανοοῖτο στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ ………… 

(πείσοιμεν). 

16. Συνεῖχον δ’ ὅμως οἱ δημαγωγοὶ ἄμφω τὰ στρατεύματα στρατηγίας καὶ δημαγωγίας πέρι 

βουλευόμενοι, ὅπως μετ’ ἐπιστήμης δημαγωγήσαιεν καὶ ………… (στρατεύσοιεν). 

17. ………… (παύσαιμι) ἢ ζῶν ἢ μεμνημένος τῶν υἱέων τοῦ τάφου. 

18. Καὶ σὺ μὲν τῆς τοῦ παιδὸς κεφαλῆς οὐκ ἂν ………… (ἅψαις/ἅψειας) ἀπελθὼν, τραπέζης δὲ 

ἅπτῃ, καὶ οὐ φρίττεις οὐδὲ δέδοικας; 

19. Πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν ᾤετο γενέσθαι, εἴ τι Κύρῳ ………… (χαρίσαι/χαρίσειε). 

20. ………… (ὁρίσαιμεν) τί ποτέ ἐστι πραότης, καὶ τί τραχύτης. 

21. Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς γιγνώσκω τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ 

χρησάμενοι μᾶλλον ἂν ………… (κολάσαιτε) τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. 

22. Ὡς δ’ ἔγνω ὁ Κῦρος τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ ………… (βιάσαιεν/βιάσειαν) εἴσω, ὀλίγοι 

ὄντες ὑπὸ πολλῶν σφαλεῖέν τι, παρηγγύησεν ἐπὶ πόδ’ ἀνάγειν ἔξω βελῶν καὶ πείθεσθαι. 
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18. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο Ευκτικής Ενεστώτα: 

1. Ἐπειδὴ δ’ οὐχ οὕτως ἔχει, ………… (βούλομαι, α΄εν.) ἂν παύσασθαι τοὺς φλυαροῦντας. 

2. Τὴν μὲν οὖν τελεωτέραν ὅπλισιν ………… (δέχομαι, β΄εν.) παρὰ τῶν μειζόνων στρατηγῶν, δι’ ἧς 

δυνήσῃ τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. 

3. Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ὄτυς, κατὰ θάλατταν ἤδη ἂν ………… (πέμπομαι, γ΄εν.), εἰ σὺ ………… 

(βούλομαι, β΄εν.). 

4. Ἐκ τούτου μεταβαλὼν ἔλεγεν ὡς ………… (ἀγγέλομαι, γ΄εν.) ὁ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκώς, 

νικῴη δὲ τῇ ναυμαχίᾳ. 

5. Εἰ δέ τι ἁμαρτηθείη, ………… (ἀπέχομαι, α΄πληθ.) ἂν αὐτοῦ. 

6. Ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς ………… (δέχομαι, β΄πληθ.) μαθεῖν χρή. 

7. Ὠνούμενοι ἐλάμβανον ὅσων ………… (δέομαι, γ΄πληθ.). 

8. Καὶ οἱ πρέσβεις ἀφικόμενοι αὐτῶν λόγους ἐποιοῦντο πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ’ ᾧ ἂν 

σφίσιν αἱ σπονδαὶ ………… (γίγνομαι, γ΄πληθ.). 

9. Εἰ δὲ μή, ἔγωγ’ ἂν ὅσῳ ………… (οἴομαι, α΄εν.) καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς ἑπομένους 

βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον ………… (φυλάττομαι, α΄εν.). 

10. Σὺ δὲ ὁ σοφός, εἴπερ βούλοιο ψεύδεσθαι, ἀεὶ ἂν κατὰ τὰ αὐτὰ ………… (ψεύδομαι, β΄εν.); 

11. Ὁ χρυσός, εἰ ………… (βούλομαι, β΄εν.) τἀληθῆ λέγειν, ἔκτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα, καὶ κέρδη τὰ 

σά. 

12. Εἰ οὖν φοβηθεὶς εἴποιμι ἐγὼ ἐπὶ τούτοις τάδε, ἆρα οὐκ ἂν ………… (ἄχθομαι, β΄εν.), ὦ Ἱππία; 

13. Πεζῇ διεπορεύθη εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων πρότερον ὀφθεὶς ἢ ἀγγελθεὶς ὅτι 

………… (πορεύομαι, γ΄εν.). 

14. Λύσανδρος δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ Ἀγησιλάου ἀντεῖπεν ὡς οὐκ ………… (οἴομαι, γ΄εν.) τὸν θεὸν 

τοῦτο κελεύειν φυλάξασθαι, μὴ προσπταίσας τις χωλεύσαι, ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὐκ ὢν τοῦ 

γένους βασιλεύσειε. 

15. ………… (πορεύομαι, α΄πληθ.) δ’ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη. 

16. Ἐδιδάσκομεν δὲ αὐτὴν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἡμᾶς, ὅτ’ ………… (εὐφραίνομαι, α΄πληθ.), τῶν 

εὐφροσυνῶν μεταδιδόντες. 

17. νῦν δ’ οὗτός ἐστιν ὁ συκοφαντῶν, ὥστ’ οὐδὲν ἂν δικαίως αὐτοῦ λέγοντος ………… 

(ἀποδέχομαι, β΄πληθ.). 

18. Ὅ δὲ μάλιστα ἐγώ τε νομίζω ἐπίκαιρον ὑμεῖς τε διὰ τὸ ξύνηθες ἥσυχον ἥκιστ’ ἂν ὀξέως 

………… (πείθομαι, β΄πληθ.), ὅμως εἰρήσεται. 

19. Καὶ οἱ μὲν ἂν ὑπὸ Συρακοσίοις εὐθὺς ………… (γίγνομαι, β΄πληθ.), οἷς αὐτοὶ ἴστε οἵᾳ γνώμῃ 

ἐπήλθετε, οἱ δὲ ἐκεῖ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις. 

20. Οἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι καὶ αὔριον, ἕωθεν εἰ εὔζωνοι ………… (πορεύομαι, γ΄πληθ.), 

καταλήψοιντο. 
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19. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το ρήμα της παρένθεσης στο 

κατάλληλο πρόσωπο Ευκτικής Μέλλοντα: 

1. Ἄνυτος ἔλεγε πρὸς ὑμᾶς ὡς εἰ ………… (διαφεύγω-μέλλ.: διαφεύξομαι, α΄εν.) ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ 

ὑεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες παντάπασι διαφθαρήσονται. 

2. Κἄγωγ’, ὦ Δῆμ’, εἰ μή σε φιλῶ καὶ μὴ στέργω, κατατμηθεὶς ………… (ἕπομαι, α΄εν.) ἐν 

περικομματίοις. 

3. Καί μ’ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ’ ἀθλίῳ καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα 

προὐφάνη λέγων, ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ’ ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ’ 

ὁρᾶν, φονεὺς δ’ ………… (εἰμί, α΄εν.) τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 

4. Προϊδόντες γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὅτι ………… (εἰμί, γ΄εν.) ὁ πόλεμος ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν αἰεὶ 

σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε καὶ τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ καθεστῶτος 

προκαταλαβεῖν. 

5. Ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προθύμως σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι ………… (εἰμί, α΄εν.) καὶ 

………… (ἔξειμι, γ΄εν.) μοι διαλέγεσθαί σοι ὁπόσον χρόνον βουλοίμην. 

6. Ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι τέλεσι ταῦτα 

ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς ………… (βουλεύομαι, γ΄εν.) περὶ αὐτῶν ὅ τι δύναιτο ἀγαθόν. 

7. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγγελεῖν, Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ………… 

(ἀπαλλάττομαι, γ΄εν.) ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. 

8. Τότε δὴ καὶ ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρου τά τε ἄλλα προθύμως ἀπήγγελλε τοῖς Μήδοις καὶ 

προσετίθει ὅτι αὐτός γε οὐκ ………… (ἀπολείπομαι, γ΄εν.) ἀνδρὸς καλλίστου καὶ ἀρίστου, καὶ 

τὸ μέγιστον, ἀπὸ θεῶν γεγονότος. 

9. ᾜδειν γὰρ ὅτι ἀποθνῄσκοντος μὲν Λέοντος τοῦ Σαλαμινίου, οἱ ὅμοιοι τούτῳ φοβήσοιντο, 

φοβούμενοι δὲ ἐναντίοι τῇδε τῇ πολιτείᾳ ………… (εἰμί, γ΄πληθ.). 

10. Εὐθὺς δὲ Σεύθῃ εἶπεν, ὅτι ………… (συστρατεύομαι, γ΄πληθ.) αὐτῷ. 

11. Οὕτως οὐδὲ οἱ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν μυρίαις φροντίσιν ἑαυτοὺς κατατήκοντες οὐκ εὐκόλως 

ἂν τοῦτο ………… (παραδέχομαι, γ΄πληθ.). 

12. Οἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι καὶ αὔριον, ἕωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύοιντο, ………… (καταλαμβάνω, 

γ΄πληθ.). 

13. Τῶν δὲ ἀγγέλων οὓς ἔπεμψεν ὁ Κῦρος προειπὼν ᾗ ………… (πορεύομαι, γ΄πληθ.), ὅπως ἄγοιεν 

τὰ στρατεύματα καὶ τὰς κλίμακας κομίζοιεν, τοὺς μὲν εἴασεν ὁ Γαδάτας διαφεύγειν. 

14. Καὶ γὰρ οἱ Ἠλεῖοι συστρατευόμενοι αὐτοῖς ἔπειθον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι 

παραγένοιντο· εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι ………… (πάρειμι, γ΄πληθ.). 
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20. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο Ευκτικής Αορίστου: 

1. Ὅπου δὲ βασιλεῖ διαλεγόμενος ὑπὲρ τοῦ δήμου τοὺς λόγους ἐποιούμην, ἦπου τοῖς ἐν 

δημοκρατίᾳ πολιτευομένοις σφόδρ’ ἂν ………… (παρακελεύομαι, α΄πληθ.) τὸ πλῆθος 

θεραπεύειν. 

2. Ἐγὼ δὲ νὴ τοὺς θεοὺς καὶ ………… (δέχομαι, α΄εν.) ἂν αὐτὸς μᾶλλον δύο ἡμέρας ἄσιτος ἢ ὑμᾶς 

μίαν γενέσθαι. 

3. Εἰ δὲ δή τις ἀφέμενος τῶν ἄλλων ἔροιτό με, τί τούτων μεγίστην ἔχει δύναμιν πρὸς τὴν τῶν 

λόγων παιδείαν, ………… (ἀποκρίνομαι, α΄εν.) ἂν ὅτι τὸ τῆς φύσεως ἀνυπέρβλητόν ἐστιν καὶ 

πολὺ πάντων διαφέρει. 

4. Μετὰ γὰρ τούτων σκοπούμενος μᾶλλον ἢ μετὰ τῆς τῶν πολλῶν δόξης ἄμεινον ἂν ………… 

(βουλεύομαι, β΄εν.) περὶ αὐτῶν. 

5. Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν ………… (εὔχομαι, β΄εν.) περὶ σεαυτὸν γενέσθαι 

τοὺς σεαυτοῦ παῖδας. 

6. Σὺ δὲ, ἀΐδιος ὢν καὶ αἰώνιος, μεταβολήν τινα τῶν παρόντων κακῶν ῥᾳδίως ἄν μοι ………… 

(χαρίζομαι, β΄εν.). 

7. Ὅ τι δ’ ἂν ὑμεῖς ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ μὴ ὀρθῶς γνῶτε, τοῦτο οὐκ ἔστιν ὅποι ἄν τις ἀνενεγκὼν τὴν 

ἁμαρτίαν ………… (ἀπολύομαι, γ΄εν.). 

8. Ἥδιστον μὲν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀνθρώπῳ ὄντι μὴ γενέσθαι μηδένα κίνδυνον περὶ τοῦ 

σώματος, καὶ εὐχόμενος ἄν τις ταῦτα ………… (εὔχομαι, γ΄εν.). 

9. Κἀγώ τ’ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι, στρατός τ’ ἂν οὐ ………… (μέμφομαι, γ΄εν.) μ’, εἰ τὰ 

πράγματα λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σθένει. 

10. Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ 

ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως ………… (βουλεύομαι, α΄πληθ.) εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. 

11. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος εἰ διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ 

………… (παύομαι, α΄πληθ.) ἂν τῆς διαφορᾶς; 

12. Εἰ γὰρ τοιαῦτα ………… (δέχομαι, α΄πληθ.) γράμματα συνεχῶς, πολλὴν καρπωσόμεθα τὴν 

παράκλησιν. 

13. Φέρε δή, τί ἂν εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄντες ἐτύχετε αὐτοῦ ἢ καὶ ὑεῖς; ………… (ἀποψηφίζομαι, 

β΄πληθ.); 

14. Φίλιππος δ’, ἅπερ ………… (εὔχομαι, β΄πληθ.) ἂν ὑμεῖς, ἂν παρέλθῃ, πράξει, καὶ Θεσπιὰς μὲν 

καὶ Πλαταιὰς τειχιεῖ, Θηβαίους δὲ παύσει τῆς ὕβρεως. 

15. Καὶ μήποτε αὐτῶν ἐπὶ νοῦν ἀναβαίη τὸ κάλλιον εἶναι τὸν ἀδικοῦντα δοῦναι τιμωρίαν 

αὐθαίρετον, ἀλλὰ μηδὲ ………… (παύομαι, γ΄πληθ.) εὐτυχοῦντες ἐν οἷς ἀδικοῦσιν. 

16. Ἅ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλειάσιοι ἔδεισαν μὴ εἰ ………… (στρατεύομαι, γ΄πληθ.) ἐπ’ αὐτούς, τῶν 

ἔνδοθεν παρείησάν τινες αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν. 

17. Καὶ τοῦ αἵματος δὲ αὐτοῦ ἡδέως ἂν ………… (ἀπογεύομαι, γ΄πληθ.) τοῦ τὴν γυναῖκα 

ὑβρικότος ἀνδρὸς, καὶ πάντα ἂν ἕλοιντο καὶ ποιῆσαι καὶ παθεῖν διὰ τοῦτο. 

18. Οἱ δ’ ἵνα μήτε τὴν πόλιν μηδὲν κακὸν ………… (ἐργάζομαι, γ΄ πληθ.) μήθ’ ὑμῶν μηδένα, ἀλλ’ 

εὖνοι ὄντες εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον, ὧν εἷς ὢν οὑτοσὶ τυγχάνει Πολύστρατος. 

19. Ἔρειδε, μὴ ………… (παύομαι, β΄εν.) μηδέποτ’ ἐσθίων τέως ἕως σαυτὸν λάθῃς διαρραγείς. 

20. Περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν ………… (φθέγγομαι, γ΄εν.) τις; 
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21. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Ενεστώτα στην 

Ευκτική Αορίστου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Καὶ γὰρ πονοίην ἂν ῥᾷον ἐκείνῳ ἢ ἀναπαυοίμην, καὶ κινδυνεύοιμ’ ἂν πρὸ ἐκείνου ἥδιον ἢ 

ἀκίνδυνος ζῴην. (…………) 

2. Καὶ τοίνυν, ὦ ξένε, ἐγὼ μέν σοι σφόδρα δεχοίμην ἂν τοῦτον τὸν νόμον, ὁ δὲ δὴ Κλεινίας αὐτὸς 

φραζέτω τί ποτε περὶ αὐτῶν διανοεῖται. (…………) 

3. Ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν συμπαθεστέρων ταττοίμην. (…………) 

4. Πάνυ ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ μὴ οὐ καὶ τοῦτο χαρίζεσθαι καὶ εἴ τι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς 

ἐμῆς δέοιο ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. (…………) 

5. Εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἂν ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας. (…………) 

6. Ἀεὶ μὲν ἐργάζοιο τὴν σωτηρίαν. (…………) 

7. Ὁ ταῦτα οὖν νουθετῶν ἐν τῷ φανερῷ πότερα εὐμενὴς ἂν δικαίως ἢ προδότης νομίζοιτο; 

(…………) 

8. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον, αὐτῷ προπιὼν ὁ Κῦρος ἤρετο τί ἂν μάλιστα χαρίζοιτο ποιῶν. (…………) 

9. Καὶ γὰρ εἴ τις αὐτῶν καταπέσοι, μᾶλλον ἂν οὕτω σῴζοιτο. (…………) 

10. Ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, οὓς εἴρητ’ ἔχειν πάσαισιν ὑμῖν, ὁπότε συλλεγοίμεθα; (…………) 

11. Καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκότως δι’ αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. (…………) 

12. Εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς 

βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα; (…………) 

13. Δῶμεν συγγνώμην ἀλλήλοις, ἐγώ τε ὁ τυραννηθεὶς τὴν καλὴν τυραννίδα, τοῦτο γὰρ νῦν 

προστίθημι, καὶ ὑμεῖς οἱ καλῶς τυραννήσαντες, εἴ τί μοι μέμφοισθε τῆς βραδυτῆτος. (…………) 

14. Ὥστε πολλῷ ἂν δικαιότερον ὑμεῖς κρίνοισθε ἢ ἐγὼ νῦν φεύγω ὑφ’ ὑμῶν ἀδίκως. (…………) 

15. Εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν διοικοῖτε καὶ δικαίως καὶ 

τῇ πόλει συμφερόντως. (…………) 

16. Καὶ ἐλάχιστ’ ἂν οἱ τοιοῦτοι πταίοντες διὰ τὸ μὴ τῷ ὀρθουμένῳ αὐτοῦ πιστεύοντες 

ἐπαίρεσθαι ἐν τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο. (…………) 

17. Νόμον ἔθεσθε, ἵν’ οἱ τολμῶντες μνησικακεῖν μὴ μόνον ἐπιορκοῦντες ἐξελέγχοιντο μηδὲ τὴν 

παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίαν ὑπομένοιεν ἀλλὰ καὶ παραχρῆμα ζημιοῖντο. (…………) 

18. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ πόλις γ’ ἂν ὠφεληθείη, εἰ οἱ πολῖται μετ’ ἀλλήλων στρατεύοιντο μᾶλλον ἢ εἰ 

συντάττοιντο αὐτοῖς, ὥσπερ νῦν, Λυδοὶ καὶ Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ 

βάρβαροι. (…………) - (…………) 

19. Ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Περικλῆς, εἴ γε νῦν μάλιστα πείθοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν, πῶς ἂν αὐτοὺς 

προτρεψαίμεθα πάλιν ἀνερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ εὐκλείας καὶ εὐδαιμονίας. 

(…………) 

20. Ποτέρως δ’ ἂν δικαιότεροι εἶεν, εἰ ἐργάζοιντο ἢ εἰ ἀργοῦντες βουλεύοιντο περὶ τῶν 

ἐπιτηδείων; (…………) - (…………) 
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22. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Αορίστου στην 

Ευκτική Παρακειμένου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής (προσοχή στο γένος 

του υποκειμένου!): 

1. Οὔτε συνῄδει κακὸν οὐδὲν ὃ ἐγὼ δεδιὼς μή τις πύθηται ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, οὔτε εἰ 

ταῦτα διαπραξαίμην, ἤλπιζόν ποθεν χρήματα λήψεσθαι. (αρσ.) (…………) 

2. Δέξαιο ἂν οὖν σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ τὸ αἴσχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον; (θηλ.) (…………) 

3. Τάχα δ’ οὐκ ἄν τις προσδέξαιτο αὐτὴν διὰ τὸ μὴ σύνηθες νομοθέτῃ μὴ τυραννοῦντι. (αρσ.) 

(…………) 

4. Πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεθα ἂν οὕτως ἀργαλέων τ’ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. (αρσ.) 

(…………) 

5. Τῶν δ’ ἐμῶν παίδων φυγὰς ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεθα, οὐ χρυσοῦ μόνον. (θηλ.) (…………) 

6. Ὑμέτερον δὴ ἔργον ἐστίν, ὦ ἄνδρες βουλευταί, σκέψασθαι ποτέρῳ ἂν πειθόμενοι περὶ τῆς 

δοκιμασίας ταύτης ἄμεινον βουλεύσαισθε. (αρσ.) (…………) 

7. Καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔχρῃζον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆναί τι, καὶ τὰ 

ξένια ἃ ἧκε παρὰ Τιβαρηνῶν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ’ ἐπιμεῖναι κελεύσαντες ἔστε βουλεύσαιντο 

ἐθύοντο. (αρσ.) (…………) 

8. Δοκεῖ γάρ μοι καὶ τοῖς πολεμίοις καλὴ θέα γενέσθαι, καὶ ὡς πολλὰ ἂν εὔξαιντο τοιαῦτα 

θεάσασθαι. (αρσ.) (…………) 

9. Ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι 

τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας. (αρσ.) (…………) 

10. Οὗτοι μὲν οὖν ἀγαθοὶ δαίμονες ὄντες οὐκ ἄν ποτε ψεύσαιντο, σὺ δὲ ὥσπερ αὐτῶν ἐδεήθης, 

ἐντεῦθεν ἐκεῖσε πορθμεύων δεήθητι, κἀκεῖθεν ἐνθάδε. (αρσ.) (…………) 

11. Οὗτοι γὰρ ποίαν δίκην οὐ δικάσαιντο ἂν ἢ ποῖον δικαστήριον οὐκ ἐξαπατήσειαν ἢ τίνας 

ὅρκους οὐκ ἂν τολμήσειαν παραβαίνειν; (αρσ.) (…………) 

12. Δοκεῖτε δέ μοι πολὺ βέλτιον ἂν περὶ τοῦ πολέμου καὶ ὅλης τῆς παρασκευῆς βουλεύσασθαι, 

εἰ λογίσαισθε ὅτι τοῖς πνεύμασιν καὶ ταῖς ὥραις τοῦ ἔτους τὰ πολλὰ προλαμβάνων 

διαπράττεται Φίλιππος. (αρσ.) (…………) 

13. Ὦ φίλαι, εἴτε ἡδονὰς ὑμᾶς χρὴ προσαγορεύειν εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, μῶν οὐκ ἂν 

δέξαισθε οἰκεῖν  μετὰ φρονήσεως πάσης ἢ χωρὶς τοῦ φρονεῖν; (θηλ.) (…………) 

14. Τί οὖν ἂν πρὸς ταῦτα ὀρθῶς ἀποκριναίμεθα τοῖς θείοις ἀνδράσιν; (αρσ.) (…………) 

15. Τυχὸν δ’ ἂν καὶ πρωτεῖα συγχωρηθείημεν, εἰ νομίμῳ πολέμῳ καὶ φαινομέναις ταῖς 

παρασκευαῖς πλήθη πρὸς πλῆθος ἀγωνισαίμεθα. (αρσ.) (…………) 

16. Πῶς ἂν μαχέσαιτο παγκράτιον θώρακ’ ἔχων; (αρσ.) (…………) 

17. Ἀλλ’ οὕτω λογίσαιτο ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου. (θηλ.) (…………) 

18. Οὐδὲν ἄλλο αὐτὸν δεῖ σκοποῦντα ἀνευρίσκειν ἢ τί πείσας μέγιστον ἀγαθὸν ἐργάσαιτο ἂν 

πόλιν. (αρσ.) (…………) 

19. Ἀλλὰ πῶς ἄν τις μάλιστα, ὦ Σώκρατες, ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς προτρέψαιτο; (αρσ.) (…………) 

20. Ὑπὲρ ὧν οὐδεὶς οὔτ’ ἂν εἰπεῖν ἀξίως δύναιτο οὔτ’ ἂν τίμημ’ ἱκανὸν ἐπιγράψαιτο. (αρσ.) 

(…………) 
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23. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Μέλλοντα στην 

Ευκτική Ενεστώτα στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής και το ρήμα εἰμί: 

1. ᾜδειν γὰρ ὅτι οὕτω γε τὸ ἀντίπαλον ἰσχυρὸν ἔσοιτο, εἰ τῷ μὲν πλήθει ἡγεμόνες ἱκανοὶ 

προσγενήσοιντο, τοῖς δ’ ἡγεῖσθαι βουλομένοις σύμμαχοι πολλοὶ φανήσοιντο. (…………) - 

(…………) - (…………) 

2. Καὶ πάντα μετὰ ἀκριβείας ἐξήταζον, ὥσπερ τινὶ μέλλοντες εὐθύνας παρασχεῖν ὧν ἂν 

ψηφίσοιντο. (…………) 

3. Ὕπώπτευον δὲ καὶ τὰς τῶν πολλῶν γλώττας, μήπως καὶ ἀτυχήσαντά με παραπρεσβείας οἱ 

πολλοὶ γράψοιντο. (…………) 

4. Ἐπεσκόπουν τίνα ποτὲ τρόπον ἅψοιντο τοῦ λόγου καὶ ὁπόθεν ἄρξοιντο παρακελευόμενοι τῷ 

νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ ἀρετὴν ἀσκεῖν. (…………) - (…………) 

5. Εἰ γὰρ φυλάξοιντο ταῦτα, καὶ αὐτοὶ καθευδοῦνται ἐπὶ τὸν θρόνον σου τὸν τῷ Χριστῷ 

ἡτοιμασμένον. (…………) 

6. Οὕτως οὐδὲ οἱ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν μυρίαις φροντίσιν ἑαυτοὺς κατατήκοντες οὐκ εὐκόλως 

ἂν τοῦτο παραδέξοιντο. (…………) 

7. Ὅ τε Φίλιππος ὁ ξυμπεμφθεὶς αὐτῷ ἐπεστάλκει Μινδάρῳ τῷ ναυάρχῳ καὶ ἄλλος Ἱπποκράτης, 

ἀνὴρ Σπαρτιάτης καὶ ὢν ἐν Φασήλιδι, ὅτι οὔτε αἱ νῆες παρέσοιντο πάντα τε ἀδικοῖντο ὑπὸ 

Τισσαφέρνους. (…………) 

8. Ὁ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἔσοιντο σπονδαί. (…………) 

9. ᾜδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοιτο τῶν ἐρωτημάτων. (…………) 

10. Λύσανδρος δὲ πάντα παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα 

παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. (…………) 

11. Καὶ δὴ καὶ τῆς τῶν ὀνύχων χρείας ὅτι πολλὰ τῶν θρεμμάτων καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσοιτο ᾔδεσαν. 

(…………) 

12. Πνεῦμά τε οὐκ ἦν περιεστὸς δεόμενον ἀναπνοῆς, οὐδ’ αὖ τινος ἐπιδεὲς ἦν ὀργάνου σχεῖν ᾧ 

τὴν μὲν εἰς ἑαυτὸ τροφὴν δέξοιτο, τὴν δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμψοι πάλιν. (…………) 

13. Οἱ δ’αὖ Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν 

ἔσεσθαι. (…………) 

14. Προεῖπε δέ, ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ μὴ 

στρατεύεσθαι. (…………) 

15. Προλεγόντων γὰρ αὐτῷ τῶν ἄλλων ἰατρῶν, εἰ ταύτην τὴν θεραπείαν θεραπεύσοιτο, ὅτι 

ἰάσιμος ὢν διαφθαρήσοιτο, δι’ ὑμᾶς τοὺς συμβούλους διαφθαρεὶς ἐμοὶ ἀνόσιον ἔγκλημα 

προσέβαλεν. (…………) - (…………) 
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24. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Ενεστώτα στην 

Ευκτική Μέλλοντα και Παρακειμένου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Εἴ σε μὴ μισῶ, γενοίμην ἐν Κρατίνου κῴδιον καὶ διδασκοίμην προσᾴδειν Μορσίμου τραγῳδίᾳ. 

(…………) - (…………) 

2. Εἰ δέ μοι πείθοιο, τὴν γλῶτταν εὐσεβείᾳ κοσμήσεις. (…………) - (…………)  

3. Τοῖς μέντοι Ἀρκάσι πέμπειν ἠναγκάζοντο τοὺς ἱππέας ἐπικούρους διὰ τὴν συμμαχίαν, εἴ τις 

στρατεύοιτο ἐπὶ τὴν Ἀρκαδίαν. (…………) - (…………) 

4. Εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός τις δίκη, ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας εἰπέ μοι. (…………) - 

(…………) 

5. Ποῦ καὶ τρέφοιτο ἂν δωμάτων νέα γυνή; (…………) - (…………) 

6. Ὁμοίως γοῦν ἄν, ἔφη, ἡμῖν αὐτοῖς πορευοίμεθα. (…………) - (…………) 

7. Τὸν Οἰδίπου τε παῖδα, Πολυνείκην λέγω, ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεθα ἄν. (…………) - 

(…………) 

8. Ὑμεῖς δὲ, εἰ μὲν δέχοισθε τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτο ἄμεινον ἀμφοτέροις. (…………) - (…………) 

9. Ὥστε ἁθρόοι ἐπορεύοντο, ἐπεμελοῦντό τε ἰσχυρῶς ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ ὡς μὴ ὑπολείποιντο. 

(…………) - (…………) 

10. Οἱ δὲ ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς μὴ πεζῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων τι χώραν κακὸν 

ἐργάζοιντο. (…………) - (…………) 

 

25. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Αορίστου στην 

Ευκτική Μέλλοντα και Παρακειμένου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι ὅ τι τούτου μεῖζον αὐτοῖς εὐξαίμην κακόν. (…………) - (…………) 

2. Οὐ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ ἔγωγε ἐκεῖνο ἂν ἥδιστα, ὅπερ ἠρόμην τὸ πρῶτον, καὶ σκεψαίμην 

καὶ ἀκούσαιμι. (…………) - (…………) 

3. Οὕτω γὰρ ἂν ἄριστα βουλεύσαιο περὶ αὐτῶν. (…………) - (…………) 

4. Ἅψαιο δ’ ἂν αὐτῆς, ὅταν μηδὲν τῶν ἀνθρωπίνων θαυμάζῃς. (…………) - (…………) 

5. Καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐξεστρατοπεδεύσατο ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα, ὅπως εἴ τίς τι 

ἐπιλελησμένος εἴη, μετέλθοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεόμενος γνοίη, τοῦτο ἐπιπαρασκευάσαιτο. 

(…………) - (…………) 

6. Μεθυόντων γὰρ μεθύων καὶ νέος ἄρχων μὴ σοφός, εἰ μὴ κακὸν ἀπεργάσαιτό τι μέγα, πολλῇ 

χρῷτ’ ἂν ἀγαθῇ τύχῃ. (…………) - (…………) 

7. Ἐπεὶ δ’ Ἀρίσταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς δήπου 

ἦν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα ὅ τι χρὴ ποιεῖν. (…………) - (…………) 

8. Τί δῆτα προταξαίμεθα ἂν εὔγνωστον μὲν καὶ σμικρόν, λόγον δὲ μηδενὸς ἐλάττονα ἔχον τῶν 

μειζόνων; (…………) - (…………) 

9. Τίνας δὲ ἂν παραστάτας ἥδιον τούτων ποιήσαισθε, ὧν γε καὶ οἱ ταχθέντες ἐν Θερμοπύλαις 

ἅπαντες εἵλοντο μαχόμενοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῶντες ἐπεισφρέσθαι τὸν βάρβαρον τῇ 

Ἑλλάδι; (…………) - (…………) 

10. Καὶ εἴ γε ἦν δυνατὸν τοῦτο γενέσθαι, ἔμαθες ἂν ἀπὸ τῆς πείρας αὐτῆς, ὡς οὐκ ἀλαζονείας τὰ 

ῥήματα, ἀλλὰ πολλῷ πλείω καὶ μείζω εὑρόντες καταφρονήσουσιν ἐκείνου, καὶ οὐκ ἄν ποτε 

αὐτὸν ἀλλάξαιντο τούτου. (…………) - (…………) 
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26. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Μέλλοντα, 

Αορίστου ή Παρακειμένου στην Ευκτική Ενεστώτα στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης 

φωνής: 

1. Πρὸς τοῦτον ἂν εἶεν γεγραμμένοι Δημοσθένει οἱ περὶ τῆς ἐξούλης λόγοι. (…………) 

2. Εἰ γὰρ καὶ πάντα τις ἔχοι, διεφθαρμένος δ’ εἴη καὶ νοσῶν τῷ φρονοῦντι, οὐχ αἱρετὸς ὁ βίος. 

(…………) 

3. Περὶ τῆς πολιτείας τὴν ἐκκλησίαν ἐποίουν, ἵνα μήτε ῥήτωρ αὐτοῖς μηδεὶς ἐναντιοῖτο μηδὲ 

διαπειλοῖτο ὑμεῖς τε μὴ τὰ τῇ πόλει συμφέροντα ἕλοισθε, ἀλλὰ τἀκείνοις δοκοῦντα 

ψηφίσαισθε. (…………) 

4. Ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Περικλῆς, εἴ γε νῦν μάλιστα πείθοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν, πῶς ἂν αὐτοὺς 

προτρεψαίμεθα πάλιν ἀνερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ εὐκλείας καὶ εὐδαιμονίας. 

(…………) 

5. Ἔγνω δὲ ὁ Φρύνιχος ὅτι ἔσοιτο περὶ τῆς τοῦ Ἀλκιβιάδου καθόδου λόγος καὶ ὅτι Ἀθηναῖοι 

ἐνδέξονται αὐτήν. (…………) 

6. Εὔδηλον γὰρ ἦν ὅτι τούτων ἀπολομένων καὶ οἱ μέτοικοι ἅπαντες πολέμιοι τῇ πολιτείᾳ 

ἔσοιντο. (…………) 

7. Ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἡράκλειαν κατέβαλε τὸ Ἡρακλεωτῶν τεῖχος, δῆλον ὅτι οὐ τοῦτο 

φοβούμενος, μή τινες ἀναπεπταμένης ταύτης τῆς παρόδου πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου 

δύναμιν. (…………) 

8. Οἱ οὖν ἀμφὶ τὸν Σωκράτην πρῶτον μέν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, ἐπαινοῦντες τὴν κλῆσιν οὐχ 

ὑπισχνοῦντο συνδειπνήσειν· ὡς δὲ πάνυ ἀχθόμενος φανερὸς ἦν, εἰ μὴ ἕψοιντο, 

συνηκολούθησαν. (…………) 

9. Εἴθε γὰρ ἀποδυσαίμην καὶ τὰ ῥάκια ταῦτα, ἵνα γυμνὸς διαδράμω τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου. 

(…………) 

10. Ἐγὼ γοῦν δεξαίμην ἂν πάσας τὰς ἀσπίδας ἐρριφέναι ἢ τοιαύτην γνώμην ἔχειν περὶ τὸν 

πατέρα. (…………) 

11. Οὐκοῦν ὅτε τις οἰκέταις κατεσκευασμένος εἰς δύναμιν εἴη πλήθει καὶ ἐπιτηδειότητι πρὸς 

ἑκάστας τὰς τῶν ἔργων παραβοηθείας, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο οἰκήσεις χρὴ διαγράφειν τῷ λόγῳ; 

(…………) 

12. Διώρισται μὲν γὰρ τοῖς σχήμασιν· τὴν δὲ φύσιν φασὶν αὐτῶν εἶναι μίαν, ὥσπερ ἂν εἰ χρυσὸς 

ἕκαστον εἴη κεχωρισμένος. (…………) 

13. Σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα 

ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα. (…………) 

14. Εἰ καὶ τὰ λάθρα ἡμῖν ἡμαρτημένα ἀναλογισαίμεθα, τότε ὀψόμεθα μάλιστα τὴν τοῦ Θεοῦ 

πρόνοιαν οὐκ ἐπάγουσαν καθ’ ἕκαστον ἁμάρτημα τὴν τιμωρίαν ἡμῖν. (…………) 

15. Καὶ οὐκ ἂν θαυμασαίμεθα τῶν Ὀρφικῶν ἀκούοντες ἐπῶν. (…………) 

16. Ἐπεὶ δὲ διεσιώπησεν ὁ Εὐθύδημος σκοπῶν ὅ τι ἀποκρίναιτο, πάλιν ὁ Σωκράτης, Ἆρα μὴ 

ἰατρός; ἔφη. (…………) 

17. Σκέψασθαι δὲ χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, διὰ τί ἄν τις τοιούτων ἀνδρῶν φείσαιτο; (…………) 

18. Καλῶς γ’ ἂν οὖν σὺ πρᾶγμα προσπεσόν σοι ὠμοσπάρακτον παραλαβὼν μεταχειρίσαιο 

χρηστῶς. (…………) 

19. Καὶ αὐτός, οἷμαι, ἀκηκοὼς οὐκ ἂν μέμψαιο. (…………) 

20. Ἀλλ’ εἴ τις θεῶν αἵρεσίν σοι δοίη, μετὰ ποίας ἂν ἐπιμελείας καὶ διατριβῆς εὔξαιο τὸν βίον 

διαγαγεῖν, οὐδεμίαν ἕλοι’ ἂν, εἴπερ ἐμοὶ συμβούλῳ χρῷο, μᾶλλον ἢ ταύτην. (…………) 
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27. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας από την Ευκτική Ενεστώτα στην 

Ευκτική Αορίστου στον ίδιο τύπο τα βαρύτονα ρήματα μέσης φωνής: 

1. Ἀλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἐρινοῦ Θεαίτητον προύπεμψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς 

ἀναπαυοίμην. (…………) 

2. Ἀγαπητὸν γὰρ εἰ καὶ τοῖς ἐσχάτοις τῶν λόγου ποσῶς μετεχόντων συνταττοίμην. (…………) 

3. Τὴν ἀρετὴν φῂς διδακτὸν εἶναι, καὶ ἐγὼ εἴπερ ἄλλῳ τῳ ἀνθρώπων πειθοίμην ἄν, καὶ σοὶ 

πείθομαι. (…………) 

4. Δέχοιο καὶ τούτους προσκυνητὰς, τοὺς νῦν ὑβριστάς. (…………) 

5. Εἰ ἐθέλοις παρ’ αὐτῶν μανθάνειν, τί ἂν ἔτι μοι ταῦτα ποιοῦντι μέμφοιο; (…………) 

6. Νικῶν μὲν γὰρ οὐκ ἂν θαυμάζοιο ἀλλὰ φθονοῖο, ὡς ἀπὸ πολλῶν οἴκων τὰς δαπάνας 

ποιούμενος, νικώμενος δ’ ἂν πάντων μάλιστα καταγελῷο. (…………) 

7. Οἱ δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα. (…………) 

8. Πρῶτον μὲν γὰρ ἔγωγε ἐπαινῶ αὐτοῦ ὅτι τὸ στρατόπεδον ἐν τῷ τείχει τῶν Τεγεατῶν 

ἐποιήσατο, ἔνθ’ ἐν ἀσφαλεστέρῳ τε ἦν ἢ εἰ ἔξω ἐστρατοπεδεύετο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐν 

ἀδηλοτέρῳ ὅ τι πράττοιτο. (…………) 

9. Ἀνθρωπίνῃ δὲ γνώμῃ τίς ἂν ἢ φευγόντων πολεμίων ἀποτρέποιτο ἢ ὅπλα παραδιδόντων οὐκ 

ἂν λαμβάνοι ἢ ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὰ ἑαυτῶν οὐκ ἂν δέχοιτο. (…………) - (…………) 

10. Ὀρθῶς ἄν ποτε ἄρα ὁριζοίμεθα ὁριζόμενοι δικαίους εἶναι τοὺς εἰδότας τὰ περὶ ἀνθρώπους 

νόμιμα; (…………) 

11. Τὰς χάριτας ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεθα ἄν σοι μὴ ἀποδιδόντες. (…………) 

12. Ταῦτ’ ἂν ποιοῦντες καὶ κατὰ ταῦτα ζῶντες ἑκάστοτε ἕκαστοι τὴν ἀξίαν ἂν παρὰ θεῶν καὶ 

ὅσοι κρείττονες ἡμῶν κομιζοίμεθα, ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖς διάγοντες τὸ πλεῖστον τοῦ βίου. 

(…………) 

13. Ὁποτέροις ἂν οὖν αἰσθάνησθε τὰ πραχθέντα συνενεγκόντα, ταῦτα δὴ αἱρούμενοι ὀρθῶς ἂν 

βουλεύοισθε. (…………) 

14. Εἰ μέν τοι τούτων ἄξιον φθέγγοισθε ἔπος, φθέγξασθε κἀμοί. (…………) 

15. Συμφορώτερόν γε μεντἂν ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν ᾧ ἔτι εἰσὶν οἳ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ 

ἀπολομένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς Θηβαίους. (…………) 

16. Ὑμεῖς δ’ ἄν μοι τάδε ποιοῦντες χαρίζοισθε. (…………) 

17. Τῶν δρασάντων οὔτε ζήτησις οὔτ’ εἰ ὑποπτεύοιντο δικαίωσις ἐγίγνετο. (…………) 

18. Καὶ οἱ μὲν Θηβαῖοι, ὅπου στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς ὧν ἔκοπτον δένδρων κατέβαλλον πρὸ 

τῶν τάξεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως ἐφυλάττοντο. (…………) 

19. Αὗται, ἔφη· γελοῖον γὰρ ἂν εἴη εἰ ἄνευ ἔργων οἰκεῖα ὀνόματα διὰ τῶν στομάτων μόνον 

φθέγγοιντο. (…………) 

20. Ὅτι, ἔφη, ἐγώ, ὦ Γωβρύα, πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους οἳ οὔτε ἀσεβεῖν ἂν θέλοιεν 

οὔτε ἀδικεῖν οὔτε ἂν ψεύδοιντο ἑκόντες εἶναι. (…………) 
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Ενότητα 12η 

1. Προστακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 
 

1. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Προστακτική Ενεστώτα, ανάλογα με το πρόσωπο και 

τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. β΄πρόσωπο: 
………… μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα. 
2.γ΄πρόσωπο: 
Καὶ μηδεὶς …………  με δυσκόλως διακεῖσθαι πρὸς τοὺς ταύτην ἔχοντας 
τὴν ἡλικίαν. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
3. β΄πρόσωπο: 
Ὑμεῖς οὖν μὴ ………… εἰς ὑμᾶς τὴν αἰτίαν ταύτην περιτρέψαι, ἐξὸν τὸν 
ἀδικοῦντα κολάσασιν ἀπηλλάχθαι. 
4. γ΄πρόσωπο: 
Ἕν μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις καὶ διάθεσις …………. 

α. βούλεσθε 
β. βουλεύου 
γ. λεγέσθωσαν 
δ. οἰέσθω 

 

2. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Προστακτική Αορίστου, ανάλογα με το πρόσωπο και 

τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. β΄πρόσωπο: 
…………  μὴ θράσος τέκῃ φόβον. 
2.γ΄πρόσωπο: 
Καὶ τί ἐστιν τοῦτο τὸ ἀγαθόν; …………  Γοργίας. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
3. β΄πρόσωπο: 
Αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους ………… ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν 
πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα. 
4. γ΄πρόσωπο: 
…………  παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι. 

α. ἀποκρινάσθω 
β. κομισάσθωσαν 
γ. παύσασθε 
δ. φύλαξαι 

 

3. Αντιστοιχίστε τα βαρύτονα ρήματα μ.φ. σε Προστακτική Παρακειμένου, ανάλογα με το πρόσωπο 

και τον αριθμό τους, στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν: 

Ενικός αριθμός 
1. β΄πρόσωπο: 
Βλέπε τὴν παροῦσαν ἐκκλησίαν, καὶ …………  πρὸς ἡμᾶς ἐρίζων. 
2.γ΄πρόσωπο: 
Ὁ δεῖνα, φησὶν, ………… νόσου, ἕτερος δαιμόνων, καὶ δῆσον ἐκεῖνον, καὶ λῦσον 
τοῦτον. 
 
Πληθυντικός αριθμός 
3. β΄πρόσωπο: 
Ἔπειθ’ ὑμεῖς οἱ καθήμενοι, ὡς μὲν ἂν εἴποιτε δικαίους λόγους καὶ λέγοντος ἄλλου 
συνείητε, ἄμεινον Φιλίππου …………. 
4. γ΄πρόσωπο: 
Ἀλλ’ οὗτοι μὲν, ὅπερ εἶπον, …………, ἐπεὶ καὶ καλῶς αὐτοὺς προλαβὼν ὁ λόγος 
ἠμύνατο. 

α. ἀπηλλάχθω 
β. ἐῤῥίφθων 
γ. παρεσκεύασθε 
δ. πέπαυσο 
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4. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Προστακτική Ενεστώτα μ.φ., για 

να συμπληρώσετε το περιεχόμενό της: 

1. ………… (γ΄πληθ.) οἱ δεσμῶται, ἵνα μειζόνως ἡ δύναμίς μου 
φαίνηται διὰ σοῦ τοῦ κατεχομένου καὶ συμπεποδισμένου. 

α. ἀποκρινέσθω 
β. ἄχθεσθε 
γ. γιγνέσθω 
δ. κομίζου 
ε. κρινέσθων 
στ.λυέσθωσαν 
ζ. παρασκευάζεσθε 
η. πυνθανέσθω 
θ. πυνθάνου 
ι. ψηφίζεσθε 

2. Ὃ δὲ καὶ μάλιστα ἐνθυμεῖσθε, καὶ μή μοι …………  
(β΄πληθ.), ἂν ὑμᾶς πολλάκις ταὐτὰ διδάξω. 

3. Εἰ οὖν βούλεται Πῶλος πυνθάνεσθαι, ………… (γ΄εν.). 

4. Ἠκούσαμεν μέν, ………… (β΄εν.) δὲ τῶν ξένων ἔσω 
παρελθών. 

5. Εἴσω ………… (β΄εν.) καὶ σύ, Κασσάνδραν λέγω. 

6. Τούτων ὑμεῖς μεμνημένοι τὰ δίκαια ………… (β΄πληθ.). 

7. Ὁ δ’ ἀγὼν ἐν δικαστηρίῳ ………… (γ΄εν.) τοιῷδέ τινι τρόπῳ. 

8. Τούτων ὁποτέρῳ βούλεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῷ νόμῳ 
………… (γ΄πληθ.) οἱ ἄνδρες κατὰ ἕνα ἕκαστον διῃρημένων 
τῆς ἡμέρας τριῶν μερῶν. 

9. ………… (γ΄εν.) ὁ κατήγορος, ὦ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ 
ἄλλα θορυβείτω. 

10. Καὶ ὑμεῖς οὕτω ………… (β΄πληθ.) ὡς αὔριον, ἐὰν πλοῦς ᾖ, 
ἀναξόμενοι. 

 

5. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Προστακτική Αορίστου μ.φ., για 

να συμπληρώσετε το περιεχόμενό της: 

1. Μόνον σὺ ………… τάσδ’ ἐπιστολὰς πατρός,  τὸ σωφρονεῖν 
τιμῶσα τοῦ βίου πλέον. 

α. ἀπόκριναί 
β. βουλεύσασθε 
γ. δέξαι 
δ. ἐργασάσθω 
ε. εὐξάσθωσαν 
στ.παύσασθε 
ζ. ταξάσθω 
η. φθεγξάσθωσαν 
θ. φύλαξαι 
ι. φυλάξασθε 

2. Ἐν ἄστει μὲν ἀστυνόμον, ἐν ἀγρῷ δὲ ἀγρονόμον ἐπάγων ὁ 
βουλόμενος ………… τί χρὴ ποιεῖν ἑκάτερον. 

3. ………… (β΄πληθ.) μάχης καὶ λοιδορίας. 

4. Καλέσατε τὰς θρηνούσας, καὶ πρὸς τὰς σοφὰς 
ἀποστείλατε, καὶ ………… (γ΄πληθ.). 

5. Νῦν οὖν ………… (β΄πληθ.) ὅσα ἐντέλλομαι ὑμῖν, τέκνα. 

6. ………… (β΄εν.) μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα 
ποητήν; 

7. Μείζονα τὴν ἡμέραν ………… (γ΄εν.). 

8. Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ δρᾶν ταῦτα, ………… (β΄πληθ.) καὶ τοῖς 
ξυμμάχοις ἐλθόντες ἀνακοινώσατε. 

9. Ὦ καλλίνικε, πατρὸς ἐκ νικηφόρου γεγώς, Ὀρέστα, τῆς ὑπ’ 
Ἰλίῳ μάχης, ………… κόμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. 

10. Εἰ ἀληθῶς εἰσιν οὗτοι προφῆται, ………… (γ΄πληθ.) πρὸς τὸν 
Θεὸν, ὥστε τὰ ὄντα μὴ ἀπαχθῆναι. 
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6. Αντιστοιχίστε στα κενά των παρακάτω προτάσεων τα ρήματα σε Προστακτικής Παρακειμένου 

μ.φ., για να συμπληρώσετε το περιεχόμενό της: 

1. Εὖ γὰρ ἴσθι καὶ ………… (β΄εν.) ἀκριβῶς, ὅτι τὸ τέλος τῶν 
πονηρευομένων ὀλέθριον τυγχάνει. 

α. ἀπεληλάσθωσαν 
β. ἐγκεχαράχθωσαν 
γ. εἰρήσθω 
δ. ἐπιτετράφθω 
ε. λελύσθω 
στ.παρεσκεύασθε 
ζ. πέπαυσο 
η. πέπεισθε 
θ. πέπεισο 
ι. προτετάχθω 

2. ………… (γ΄εν.), φησὶν, ὁ δεσμὸς, καὶ λόγος ἔστω μηδεὶς 
ἀναγκαίου ζυγοῦ. 

3. Ὁμοίως ἅπασιν ὑπὲρ τῶν συνθηκῶν ………… (β΄πληθ.) 
πολεμεῖν. 

4. Ἀλλ’ οὗτοι μὲν ἔξω θείου χοροῦ …………  (γ΄πληθ.), μετὰ 
τῶν τῆς ἀσεβείας πατέρων Νεστορίου τε, καὶ ὅσοι τούτῳ 
μυσταγωγοί τε καὶ μύσται γεγόνασιν. 

5. Καὶ περὶ μὲν ἀναθημάτων τοσαῦτα …………. 

6. ………… (β΄εν.) λοιπὸν τοῦ ὀμνύειν· μὴ βούλου τὴν ἑαυτοῦ 
γλῶσσαν πρὸς τοὺς ὅρκους ἐθίζειν. 

7. Καὶ ………… (γ΄εν.) τοῦ πλείονος τῶν ἀναγκαίων ἡ χρῆσις. 

8. Ἔστω χρυσὸς, ἔστω σίδηρος, δακτύλιοι δὲ ἀμφότεροι, καὶ 
τὴν αὐτὴν …………  (γ΄πληθ.) εἰκόνα βασιλικὴν, εἶτα κηρὸν 
ἐντυπούτωσαν. 

9. Ὁ μὲν οὖν σαφὴς λόγος τούτων ………… (γ΄εν.) τῷ πάντα 
εἰδότι πρὶν γενέσεως αὐτῶν. 

10. ………… (β΄πληθ.) τοῦτο, καὶ οὐδὲν δεῖ πραγμάτων ἡμῖν. 

 

7. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Προστακτικής Ενεστώτα μ.φ. βαρύτονου ρήματος 

που ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Μᾶλλον ............ (β΄εν.) δικαίαν πενίαν ἢ πλοῦτον ἄδικον. 

(α. ἀπεδέχου, β. ἀποδέχοιο, γ. ἀποδέχου, δ. ἀποδέχῃ) 

 

2. Δέσποιν’, ὅσον σοι ῥᾳδίως προσίσταται, τοσόνδε ............ (β΄εν.) τῇδε συμβῆναι λόγοις. 

(α. πείθῃ, β. πείθου, γ. πείθοιο, δ. πεῖθε) 

 

3. Ἤν μέντοι, ἔφη, ἐπιβουλεύων ἁλίσκηται, μηδ’ ἂν πάνυ πολλὰς ἐπιστολὰς δέχωμαι, φίλον ἕξειν 

με ............ (γ΄εν.). 

(α. οἰέτω, β. οἰέσθω, γ. οἴου, δ. οἴοιτο) 

 

4. Ἐὰν δὲ ξένος ὁ τελευτήσας ᾖ, καὶ τῆς τοῦ ξένου χώρας ............ (γ΄εν.) τοὺς αὐτοὺς χρόνους. 

(α. εἰργέσθω, β. εἰργέτω, γ. εἰργέσθων, δ. εἴργου) 

 

5. Πρὸς ταῦτα ............ (β΄πληθ.) εὖ, καὶ ἀγωνίσασθε τοῖς τε Ἕλλησιν ἄρξαι πρῶτοι ἐλευθερίας 

καὶ ἀίδιον δόξαν καταθέσθαι. 

(α. βουλεύησθε, β. βουλεύοισθε, γ. ἐβουλεύεσθε, δ. βουλεύεσθε) 

 

6. Ἀλλ’ ............ (β΄πληθ.) ἡγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. 

(α. ἕπου, β. ἕποισθε, γ. ἕπεσθε, δ. ἑπέσθωσαν) 

7. Ἐπειδὴ φόβος Κυρίου ἀρχὴ αἰσθήσεως, οἱ τὰ γήινα φρονοῦντες διὰ φόβου ............ (γ΄πληθ.). 

(α. παιδευόντων, β. παιδευέσθωσαν, γ. παιδευέτωσαν, δ. παιδευομένων) 
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8. Εἰ δὲ αἱ τῶν πονηρῶν εὐημερίαι θορυβοῦσί τινας, καὶ ἐπὶ τούτων ἐκεῖνο ............ (γ΄πληθ.) 

πάλιν. 

(α. λογιζέτωσαν, β. λογιζέσθωσαν, γ. λογιζέσθω, δ. ἐλογίζοντο) 

 

9. Πόλεως μὲν οὖν αἱ φρουραὶ πέρι ταύτῃ ............ (γ΄πληθ.), στρατηγῶν ἐπιμελουμένων καὶ 

ταξιαρχῶν καὶ ἱππάρχων καὶ φυλάρχων καὶ πρυτάνεων. 

(α. γιγνέσθωσαν, β. γιγνέτωσαν, γ. γιγνόντων, δ. γιγνέσθω) 

 

10. Καὶ νῦν, εἴ τις καὶ τότε ἐν τῷ πάσχειν οὐκ εἰκότως ὠργίζετό μοι, μετὰ τοῦ ἀληθοῦς σκοπῶν 

............ (γ΄εν.). 

(α. ἀναπειθέτω, β. ἀναπειθέσθων, γ. ἀναπειθέσθωσαν, δ. ἀναπειθέσθω) 

 

8. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Προστακτικής Αορίστου μ.φ. βαρύτονου ρήματος που 

ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των προτάσεων, 

υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ’ ἐμός, ............ (β΄εν.) χοάς μοι τάσδε κηλητηρίους, νεκρῶν ἀγωγούς. 

(α. δέξαι, β. δέξαιο, γ. δέξου, δ. δέξῃ) 

 

2. Εἰ δὲ βούλει, ὦ Σιμωνίδη, εἰδέναι ὅτι ἀληθῆ λέγω, ὧδε ............ (β΄εν.). 

(α. ἐπισκέψαιο, β. ἐπισκέψαι, γ. ἐπίσκεψαι, δ. ἐπισκέψῃ) 

 

3. Γενέσθω πρότερον πιστὸς, ............ (γ΄εν.) τοῦ κηρύγματος, καὶ τότε καὶ αὐτὸς ἐπιδραμεῖται 

τοῖς δεσμοῖς τούτοις. 

(α. γευέσθω, β. γευσάσθω, γ. γεύσαιτο, δ. γευσέσθω) 

 

4. Εἰ δὲ καὶ τοιοῦτόν ἐστιν, ὁποῖον αὐτὸ ὑποπτεύω εἶναι, ............ (γ΄εν.) ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ ποιητοῦ ὁ 

λόγος αὐτός. 

(α. ἀποκρινέσθω, β. ἀποκρινάτω, γ. ἀποκρινέτω, δ. ἀποκρινάσθω) 

 

5. Ὦ δαιμόνιαι, ............ (β΄πληθ.) τῶν τερατευμάτων. 

(α. παύσασθε, β. παύσεσθε, γ. ἐπαύσασθε, δ. παύσατε) 

 

6. Ἀλλ’, ὦ πατρῴα γῆ θεοί τ’ ἐγχώριοι, ............ (β΄πληθ.) μ’ εὐτυχοῦντα ταῖσδε ταῖς ὁδοῖς, σύ τ’, 

ὦ πατρῷον δῶμα. 

(α. δέξεσθέ, β. δέξασθέ, γ. ἐδέξασθέ, δ. δέξαισθέ) 

 

7. Καὶ ............ (γ΄πληθ.) οἱ τὸ ἐκείνου τάχος τοῖς δαίμοσιν ἐπιφημίζοντες· εἰ μή γε καὶ αὐτὸ τὸ 

κακὸν εἶναι τούτοις προσθήσομεν. 

(α. παυσάντων, β. παυσάσθωσαν, γ. παυσέσθωσαν, δ. παύσαιντο) 

 

8. Ἐπεὶ ............ (γ΄πληθ.) αὐτοὶ τῆς ἀπαιδευσίας, καὶ ἐκ τριῶν αὐτὸν ὁμολογήσουσι φύσεων, καὶ 

ἡμεῖς γε στέρξομεν. 

(α. καταρξάτωσαν, β. καταρξέσθων, γ. καταρξάσθωσαν, δ. καταρξαμένων) 

 

9. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑμῖν προσήκει, ............ (β΄πληθ.) εἰ ἄρα ἐπ’ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα 

φρονητέον. 
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(α. σκέπτεσθε, β. σκέψεσθε, γ. ἐσκέψασθε, δ. σκέψασθε) 

 

10. Καὶ νῦν προσελθὼν στῆθι πλησίον πατρός, ............ (β΄εν.) δ’ ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 

πέπονθα. 

(α. σκέψον, β. σκέψαιο, γ. σκέψου, δ. σκέψαι) 

 

9. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της Προστακτικής Παρακειμένου μ.φ. βαρύτονου 

ρήματος που ταιριάζει γραμματικά-συντακτικά, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των 

προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Ἀλλὰ, φίλων ὄχ’ ἄριστε Νεμέσσιε, τοῦτο ............ (β΄εν.) δῶρον ἐμῆς φιλίης, πάντων 

γλυκερώτερον ἄλλων. 

(α. δέδεξαι, β. ἐδέδεξο, γ. δέδεξο, δ. δέδεκτο) 

 

2. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις ............ (β΄εν.) τῆς βασιλείας, καὶ φρόντιζ’ ὅπως μηδὲν ἀνάξιον τῆς τιμῆς 

ταύτης πράξεις. 

(α. μέμνησαι, β. ἐμέμνησο, γ. μέμνησο, δ. μέμνητο) 

 

3. Εἰ δὲ τοῦτο ἀληθὲς, ............ (γ΄εν.) πάλιν τῶν δι’ ἐναντίας πρόβλημα. 

(α. λέλυται, β. λελύσω, γ. ἐλέλυτο, δ. λελύσθω) 

 

4. Καὶ ταῦτα μὲν δή, ἢν τούτων τις ἐπιθυμήσῃ, μέχρι τούτων ἡμῖν ............ (γ΄εν.). 

(α. γεγράφθω, β. γέγραψο, γ. γέγραπται, δ. ἐγέγραπτο) 

 

5. Ἐν τοιούτοις ἤθεσι ............ (β΄πληθ.) νομικοῖς. 

(α. τέθραφθε, β. τέθραψο, γ. ἐτέθραφθε, δ. τέθραψε) 

 

6. Μὴ ............ (β΄πληθ.) τῶν ὀφλημάτων ὑμεῖς τῶν ἐμῶν διὰ τὸ τῶν ἡμερῶν πλῆθος. 

(α. ἐπελέλησθε, β. ἐπιλέλησο, γ. ἐπιλέλησθε, δ. ἐπιλέληστε) 

 

7. Οἱ περὶ τούτων τῆς παροινίας Σίμωνος ἀντιῤῥητικοὶ λόγοι ............ (γ΄πληθ.). 

(α. ἀπελήλανται, β. ἀπεληλάσθωσαν, γ. ἀπεληλάσθω, δ. ἀπελήλασθε) 

 

8. Ἐπειδὴ γὰρ τὴν μακροθυμίαν ψευδολογίαν καλοῦσι, ............ (γ΄πληθ.) ὡς παραυτίκα τῆς 

προφητείας τὸ τέλος, καὶ ἐν προθύροις λοιπὸν ἡ προῤῥηθεῖσα τιμωρία φανήσεται. 

(α. πεπείσθω, β. πέπεισο, γ. πεπείσθωσαν, δ. ἐπέπεισθε) 

 

9. Καὶ περὶ μὲν τοῦ κοινοῦ ζῴου καὶ τοῦ κατὰ τὸ σῶμα αὐτοῦ μέρους, ᾗ τις ἂν καὶ 

διαπαιδαγωγῶν καὶ διαπαιδαγωγούμενος ὑφ’ αὑτοῦ μάλιστ’ ἂν κατὰ λόγον ζῴη, ταύτῃ 

............ (γ΄εν.). 

(α. λέλεξο, β. λέλεκται, γ. ἐλέλεκτο, δ. λελέχθω) 

 

10. Ἔστω δίκαιος ὁ πλοῦτος, καὶ πάσης ἁρπαγῆς ............ (γ΄εν.)· οὐ γὰρ δὴ σὺ ὑπεύθυνος περὶ 

ὧν ὁ πατὴρ ἐπλεονέκτησεν. 

(α. ἀπηλλάχθω, β. ἀπήλλαξο, γ. ἀπήλλακται, δ. ἀπήλλακτο) 
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10. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής Ενεστώτα: 

1. Μηδὲν θανάτου μοῖραν ………… (ἐπεύχομαι, β΄πληθ.) τοῖσδε βαρυνθείς. 

2. Ὥστε μὴ περὶ τῆς Σικελίας τις ………… (οἴομαι, γ΄εν.) μόνον βουλεύειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς 

Πελοποννήσου. 

3. Ἄγε νυν ἐπειδὴ τἄλλα πεπόηται καλῶς, ………… (ἀπάγομαι, β΄πληθ.) ταύτας, ὦ Λάκωνες, 

τασδεδὶ ὑμεῖς. 

4. Πτηνῶν τε γένη κατακοιμάσθω, θηρῶν τ’ ἀγρίων πόδες ὑλοδρόμων μὴ ………… (λύομαι, 

γ΄πληθ.). 

5. Πρὸς ταῦτ’ ἐπ’ ἐμοὶ ………… (ῥίπτομαι, γ΄εν.) μὲν πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰθὴρ δ’ ………… 

(ἐρεθίζομαι, γ΄εν.) βροντῇ σφακέλῳ τ’ ἀγρίων ἀνέμων. 

6. Αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ ………… 

(πείθομαι, β΄πληθ.) τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα. 

7. Πρὸς γὰρ ταῖς αὑτοῦ στρατείαις καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀδυνατοῦντος ………… (στρατεύομαι, γ΄εν.) καὶ 

τὰς ὑπὲρ ἐκείνου πολεμικὰς ………… (τάττομαι, γ΄εν.) τάξεις, ἢ μὴ δρῶν ταῦτα ὑπόδικος τῷ 

ἐθέλοντι τῆς ἀστρατείας ………… (γίγνομαι, γ΄εν.) κατὰ νόμον. 

8. Καὶ ἐὰν μέν σοι δρῶντι ταῦτα λωφᾷ τι τὸ νόσημα· εἰ δὲ μή, καλλίω θάνατον σκεψάμενος 

………… (ἀπαλλάττομαι, β΄εν.) τοῦ βίου.  

9. Ἐὰν δέ τις ὄφλῃ κλοπῆς δημοσίᾳ δίκην, πείσας τὴν πόλιν ἢ τὸ κλέμμα ἐκτείσας διπλοῦν, 

………… (ἀπαλλάττομαι, γ΄εν.) τῶν δεσμῶν. 

10. Τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους ………… (αἰσχύνομαι, β΄εν.), τοῖς 

δὲ νόμοις ………… (πείθομαι, β΄εν.). 

 

11. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής Αορίστου: 

1. Οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ ………… (γεύομαι, β΄εν.) τῆς θύρας, καθ’ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ’ 

ἔχων. 

2. ………… (συνεύχομαι, γ΄εν.) δὲ αὐτός τε καὶ ὃν ἂν ἐθέλῃ μετ’ αὐτοῦ συνεύχεσθαι. 

3. Διὰ τοῦτο, τέκνα μου, ………… (φυλάττομαι, β΄πληθ.) πάντα, ὅσα ἐντέλλομαι ὑμῖν, καὶ οὐ μὴ 

ἁμαρτήσητε. 

4. Ἀκουέτωσαν, καὶ ἐντραπήτωσαν, καὶ ………… (παύομαι, γ΄πληθ.) τοιαῦτα μαινόμενοι. 

5. Μὴ ………… (φείδομαι, γ΄εν.) ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ἐπιτεταμένως, Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. 

6. Καὶ σύγε, ὅ τι βούλει, ἔφη, ὦ θεῖε, τιμωρησάμενος τοῦτο ὅμως ………… (χαρίζομαι, β΄εν.) μοι. 

7. Ἐπειδὴ ἥμαρτε καὶ ἄξιός ἐστι θανάτου, ………… (χαρίζομαι, β΄πληθ.) αὐτὸν τῇ ἑορτῇ. 

8. Αὐτὴ σὺ ταῦτα μανθάνουσ’ ἤδη ………… (φράζομαι, β΄εν.). 

9. Πειθόμενοι δὲ τούτων ὅτῳ βούλεσθε, ………… (ἀποψηφίζομαι, β΄πληθ.) μου. 

10. Ὦ θύγατερ, ………… (ἅπτομαι, β΄εν.) μητρός, ἔκτεινον χέρα, δός· μὴ λίπῃς μ’ ἄπαιδα· 

ἀπωλόμην, φίλαι. 
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12. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας το βαρύτονο ρήμα μ.φ. της 

παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής Παρακειμένου: 

1. ………… (παύομαι, β΄εν.), Σώσθενες, μὴ καὶ ἀναστῆναι πείσῃς τὴν κόρην· αἰδὼς γὰρ παῖς 

ἐλέγχων ἐστί, πρᾶξις δ’ οὐκ ἔτεκεν αὐτήν. 

2. Καὶ ἵνα σώσῃ, φησὶν, ………… (ἀπολύομαι, γ΄εν.) δουλείας. 

3. Ὁρῶντες ὑμᾶς αὐτοὺς οἷοι ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι χωρεῖτε μὴ ………… 

(καταπλήττομαι, β΄πληθ.) ἄγαν. 

4. Αἱ μὲν οὖν περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις ………… (λέγομαι, γ΄πληθ.). 

5. Κέντρῳ γὰρ τῷ Α, διαστήματι δὲ τῷ ΑΔ κύκλος ………… (γράφομαι, γ΄εν.) ὁ ΕΔΖ. 

6. ………… (συντρέφομαι, β΄πληθ.) δὲ καὶ ………… (συντάττομαι, β΄πληθ.) ἐν τῷ πολέμῳ πολὺ 

πλείω χρόνον ἢ οἱ πολέμιοι. 

7. ………… (ἀπολαμβάνομαι, γ΄πληθ.) τε αἱ μὲν β ζ καὶ δ η καὶ β θ καὶ δ κ περιφέρειαι ἐν ταῖς τῶν 

τροπικῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διαστάσεσιν. 

8. Τῶν ἀπόντων φίλων ………… (μιμνῄσκομαι, β΄εν.) πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοκῇς μηδὲ τούτων 

ἀπόντων ὀλιγωρεῖν. 

9. Ὁ δ’ αὖ θώραξ οὕτως ………… (ἐργάζομαι, γ΄εν.) ὡς μὴ κωλύειν μήτε καθίζειν μήτ’ ἐπικύπτειν. 

10. Μὴ ………… (πείθομαι, β΄πληθ.) ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι. 

 

13. Συμπληρώστε τα κενά μεταφέροντας τις Προστακτικές Ενεστώτα βαρύτονων ρημάτων μ.φ. των 

παρακάτω προτάσεων στον αντίστοιχο τύπο του Αορίστου και του Παρακειμένου: 

1. Χαίρων πορεύου· πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ’ ἀφίξομαι, πράξασ’ ἃ 

μέλλω καὶ τυχοῦσ’ ἃ βούλομαι. (…………) - (…………) 

2. Ἐὰν δ’ ἕλῃ, τὴν διπλασίαν πραττέσθω τὸν ὑποφεύγοντα καὶ μὴ ἐθελήσαντα ὑποσχεῖν ἑκόντα 

τιμωρίαν. (…………) - (…………) 

3. Πρὸς τάδε βουλεύεσθε εὖ καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ οἱ 

πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν. (…………) - (…………) 

4. Σκύθαι δὲ τοὺς ὄνους ἱερεύοντες μὴ παυέσθων, ὡς Ἀπολλόδωρός φησι καὶ Καλλίμαχος. 

(…………) - (…………) 

5. Ἄγος φυλάσσου(…………) - (…………) 

6. Καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν, ἀνέγκλητοι ὄντες. (…………) - 

(…………) 

7. Ὁ δὲ ἀλλαττόμενος ἢ νόμισμα ἀντὶ νομίσματος, ἢ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁτιοῦν ἢ καὶ μὴ ζῴων, 

ἀκίβδηλον πᾶν διδότω καὶ δεχέσθω τῷ νόμῳ συνεπόμενος. (…………) - (…………) 

8. Ἑκάβη, διδάσκου, μηδὲ τῷ θυμουμένῳ τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενός. (…………) - 

(…………) 

9. Διὰ τὴν σὴν χάριν ἀπαλλαττέσθωσαν ἤδη ποτὲ, τὴν ἑαυτῶν κομισάμενοι αἰσχύνην. (…………) - 

(…………) 

10. Τούτου ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε Λακεδαιμονίοις σῴζεσθέ τε ἀσφαλῶς ὅποι θέλει ἕκαστος. 

(…………) - (…………) 
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14. Συμπληρώστε τα κενά κουτάκια μεταφέροντας τις Προστακτικές Αορίστου βαρύτονων ρημάτων 

μ.φ. των παρακάτω προτάσεων στον αντίστοιχο τύπο του Ενεστώτα και του Παρακειμένου: 

1. Ὀργῆς δ’ ἐξανεὶς κακῆς, ἄναξ Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις. (…………) - (…………) 

2. Ἀλλ’ ἐκδεξάσθω σε τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀναβολήν τινα παρὰ σεαυτοῦ λάβε. (…………) - (…………) 

3. Πρὸς μὲν οὖν τὸ ἐμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθε, πρὸς δὲ τὸ διὰ τὴν 

ἧσσαν δεδιέναι τὸ ἀπαράσκευοι τότε τυχεῖν. (…………) - (…………) 

4. Κομισάσθωσαν αἰσχύνην παραχρῆμα οἱ λέγοντές μοι, Εὖγε, εὖγε. (…………) - (…………) 

5. Εὔξασθε ἵνα ἡμῖν ὁ Θεὸς ἐπισιτισμὸν ἀποστείλῃ εἰς πλησμονήν. (…………) - (…………) 

6. Εἰ ταῦτα δεινὰ γέγονε, παρελήλυθε· χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. (…………) - (…………) 

7. Ἕκαστος ὑμῶν ἕνα τῶν ἀδελφῶν ἀνασωσάτω, περιεργασάσθω, πολυπραγμονησάτω, ἵνα εἰς 

τὴν ἐπιοῦσαν σύναξιν μετὰ πολλῆς παῤῥησίας ἀπαντήσωμεν, δῶρα τῷ Θεῷ κομίζοντες. 

(…………) - (…………) 

8. Καταδεξάσθωσαν τοίνυν τοῦτο πρότερον, καὶ τότε πρὸς ἐκεῖνο αὐτοῖς ἀποκρινούμεθα. 

(…………) - (…………) 

9. Καὶ γὰρ εἰ μηδ’ ἀφ’ ἑνὸς τῶν ἄλλων τοῦτο μαθεῖν δύναταί τις, ὡδὶ λογισάσθω. (…………) - 

(…………) 

10. Στρέψαι στράτευμ’ ἐς Ἄργος ὡς τάχιστά γε, καὶ μὴ σέ τ’ αὐτὸν καὶ πόλιν διεργάσῃ. (…………) - 

(…………) 

 

15. Συμπληρώστε τα κενά κουτάκια μεταφέροντας τις Προστακτικές Παρακειμένου βαρύτονων 

ρημάτων μ.φ. των παρακάτω προτάσεων στον αντίστοιχο τύπο του Ενεστώτα και του Αορίστου: 

1. Λέλυσο. Σὸν ἔργον, φεῦγε πρὶν τὸν τοξότην ἥκοντα καταλαβεῖν. (…………) - (…………) 

2. Καὶ περὶ μὲν τῶν νόμων οὕτως διωρίσθω. (…………) - (…………) 

3. Ὑποσχόμενοί τε ἡμῖν ὕστερον μὴ κτενεῖν παρανόμως διεφθείρατε, μὴ δεινὰ εἴργασθε. 

(…………) - (…………) 

4. Ἐπειδὴ γὰρ τὴν μακροθυμίαν ψευδολογίαν καλοῦσι, πεπείσθωσαν ὡς παραυτίκα τῆς 

προφητείας τὸ τέλος, καὶ ἐν προθύροις λοιπὸν ἡ προῤῥηθεῖσα τιμωρία φανήσεται. (…………) - 

(…………) 

5. Διασκευάσθω δὴ πάλιν ὁμοῦ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ἡ τοῦ θεωρήματος δύναμις. (…………) - 

(…………) 

6. Διὰ τοσούτων ἡλικιῶν ἐν ἀθεότητι μὴ κατατέτριφθε. (…………) - (…………) 

7. Ἐπὶ κλίνης ἔῤῥιψο παρειμένος καὶ λελυμένος. (…………) - (…………) 

8. Ἀντεστράφη, φησὶ, τὰ τῆς διδασκαλίας· ἀντεστράφθω λοιπὸν καὶ τὰ τῆς δεσποτείας. (…………) - 

(…………) 

9. Νῦν δὲ κατεσκεύασθε οὕτω πάντες οἱ παρόντες ὥστε ἄρχετε οἱ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. 

(…………) - (…………) 

10. Ἔστω τρίγωνον δεδομένον τῷ εἴδει τὸ ΑΒΓ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ ἑκάστης τῶν πλευρῶν 

αὐτοῦ τετράγωνα τὰ ΕΒ, ΓΔ, ΓΖ. (…………) - (…………) 
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2. Κτητικές αντωνυμίες 

 

1. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για έναν κτήτορα (ἐμός), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Τέθνηκεν ἢ ζῇ παῖς ………; σήμαινέ μοι. 

α. ἐμοὶ 
β. ἐμοῖς 
γ. ἐμὸν 
δ. ἐμός 
ε. ἐμοῦ 
στ.ἐμοὺς 
ζ. ἐμῷ 
η. ἐμῶν 

2. Τί φῄς; τέθνηκε πατρὸς ……… στυγνὸς φονεύς; 

3. Ἀλλ’, ὦ Κλεώνυμε, ἴσθι μὲν ὅτι ἐγὼ τῷ ……… πατρὶ οὐδ’ 
ἀντιβλέπειν δύναμαι. 

4. Ὁ χρυσός, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν, ἔκτεινε τὸν ……… 
παῖδα, καὶ κέρδη τὰ σά. 

5. Οὕτω μὲν τοίνυν ἤδη οἱ ……… ὀφθαλμοὶ καλλίονες ἂν τῶν 
σῶν εἴησαν. 

6. Εἰκότως ἂν οἱ τούτων λόγοι πιστότεροι ἦσαν τῶν 
………μαρτύρων. 

7. Σοφὴν δὲ μισῶ· μὴ γὰρ ἔν γ’ ………δόμοις εἴη φρονοῦσα 
πλείον’ ἢ γυναῖκα χρή. 

8. Μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν 
γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ………ἢ τοῖς 
νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι. 

 

2. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για έναν κτήτορα (ἐμή), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Γελοία δ’ αὖ, ἔφην ἐγώ, ἡ ……… εἰσφορὰ φαίνοιτ’ ἄν, εἰ 
μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχθέντα σῴζοι. 

α. ἐμαί 
β. ἐμαῖς 
γ. ἐμὰς 
δ. ἐμὴ 
ε. ἐμῇ 
στ.ἐμὴν 
ζ. ἐμῆς 
η. ἐμῶν 

2. Καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ……… πλάνης δεῖξον, τίς 
ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

3. Οὐ γάρ σ’ ἔγωγε τῇδ’ ……… θάψω χερί. 

4. Τῆς σῆς λατρείας τὴν ……… δυσπραξίαν, σαφῶς ἐπίστασ’, 
οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ’ ἐγώ. 

5. Στάζουσι κόραι δακρύοισιν ………. 

6. Μέθες· μί’ οὖσα τῶν ……… Ἐρινύων μέσον μ’ ὀχμάζεις, ὡς 
βάλῃς ἐς Τάρταρον. 

7. Θεὸς μὲν οὖν, ἄνπερ γε ……… εὐχαῖς ἐπήκοος γίγνηταί τις 
θεῶν. 

8. Καὶ πρῶτα μέν σοι τὰς ……… λέξω τύχας, ὅσους πονήσας 
καὶ διεξελθὼν πόνους ἀθάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς 
πάρεσθ’ ὁρᾶν. 
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3. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για έναν κτήτορα (ἐμόν), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Πρῶτον ……… τὸ γέρας. 

α. ἐμὰ 
β. ἐμοῖς 
γ. ἐμόν 
δ. ἐμοῦ 
ε. ἐμῷ 
στ.ἐμῶν 

2. Κἂν ἀνωμότοις ὑμῖν καὶ μὴ κατὰ νόμον μηδένα 
ἐπιτρέψαιμι περὶ τοῦ σώματος τοῦ ……… διαψηφίσασθαι. 

3. Καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι 
δὲ τῷ ……… ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος. 

4. Αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ……… . 

5. Τὰ δ’ ……… δῶρα Κύπριδος ἔτεκε πολὺ μὲν αἷμα, πολὺ δὲ 
δάκρυον. 

6. Ἐπήκοος δ’ ……… ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ. 

7. Τί χρῆμα μέλλεις σῶν φρενῶν οὐκ ἔνδον ὢν λιπεῖν μ’ 
ἔρημον σὺν τέκνοις ………; 

8. Οὔτε πόλιν τὴν ἐμὴν οὔτε χρήματα τὰ ……… διαρπάζει. 

 

4. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για έναν κτήτορα (σός), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Τοῦτ’ οὖν, ἔφη, λέγεις ὡς καὶ ὁ ……… πατὴρ ἐν τῇδε τῇ μιᾷ 
ἡμέρᾳ ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται; 

α. σοὶ 
β. σοῖς 
γ. σὸν 
δ. σὸς 
ε. σοῦ 
στ.σοὺς 
ζ. σῷ 
η. σῶν 

2. Ὦ θύγατερ, οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα φροῦδοι μάτην 
ῥιφέντες ἀμφὶ ……… φόνου. 

3. Νῦν μὴν εὖ τῷ ……… λόγῳ ἔοικε μαρτυρεῖν, τὸ ἀρχαῖον 
αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἀγριότητα διὰ μυθολογίας ἐπανενεγκών. 

4. Ἀλλ’ ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὁ ἀδικῶν, κατὰ τὸν ……… 
λόγον εὐδαίμων ἔσται; 

5. Οὐκοῦν καὶ οὗτοι ……… θεοὶ ἂν εἶεν; 

6. Αἰαῖ, Προμηθεῦ, ……… ὕπερ στένω πόνων. 

7. Ἀλλ’ εἶμι καὶ ……… ταῦτα πείσομαι λόγοις. 

8. Τοὺς ……… δὲ μύθους ῥᾳδίως ἐγὼ φέρω. 
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5. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για έναν κτήτορα (σή), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Εἶεν, ἔφη, τῶν δὲ ῥινῶν ποτέρα καλλίων, ἡ ……… ἢ ἡ ἐμή; 

α. σαὶ 
β. σαῖς 
γ. σὰς 
δ. σὴ 
ε. σῇ 
στ.σὴν 
ζ. σῆς 
η. σῶν 

2. Ἐπειδὴ γὰρ αὐτός τε φῂς ῥήτωρ εἶναι καὶ ἄλλους ποιεῖν 
ῥητορικούς, εὖ ἔχει τὰ τῆς ……… τέχνης παρὰ σοῦ 
πυνθάνεσθαι. 

3. Δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι, ἄλλως τε ἐπειδὴ ἐν τῇ ……… 
οἰκίᾳ γέγονεν καὶ τέθραπται. 

4. Ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις ὤν, ἥκω δ’ εἰς τὴν ……… 
οἰκίαν, ἀδικῶ δ’ οὐδέν, χρημάτων δ’ ἕνεκα ἀπόλλυμαι. 

5. Νῦν δὲ ……… γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν. 

6. Δοκεῖς ἀπειλῶν ……… μέλειν τι δαίμοσιν; 

7. Τί λέγεις, ὦ Κῦρε; ἦ γὰρ σὺ ταῖς ……… χερσὶ τούτων τι 
ἐφύτευσας; 

8. Αὔριον δ’, ἔφη, πρῲ δεῦρ’ ἐπὶ τὰς ……… θύρας 
παρέσονται οἱ ἐπικαίριοι, ὅπως βουλευσώμεθα πάντες 
σὺν σοὶ ὅ τι χρὴ ποιεῖν τὸ ἐκ τοῦδε. 

 

 

6. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για έναν κτήτορα (σή), έτσι ώστε να συμπληρωθεί η κλίση 

της: 

1. Σὺ δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνθρωπε, καὶ τί τὸ ……… ἔργον; 

α. σὰ 
β. σοῖς 
γ. σὸν 
δ. σοῦ 
ε. σῷ 
στ.σῶν 

2. Καὶ ὁ Κροῖσος μέντοι μάλα ἄκων συνεχώρησεν αὐτοῖς 
οὕτω τάττεσθαι· ἐβούλετο γὰρ ὅτι πλεῖστον 
ὑπερφαλαγγῆσαι τοῦ ……… στρατεύματος. 

3. Ἀλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα· ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ 
……… μέρει, σὺ δ’ ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ. 

4. Οὐκοῦν τό γε ἄρτι λεχθὲν εἰδότων ἦν μίμημα; τὸ γὰρ 
……… σχῆμα καὶ σὲ γιγνώσκων ἄν τις μιμήσαιτο. 

5. Ἀλλ’ ἡ γὰρ ἐκ σοῦ δυσμένεια καὶ τὰ ……… ἔργ’ 
ἐξαναγκάζει με ταῦτα δρᾶν βίᾳ. 

6. Ἀπ’ οὖν τέκνων ……… πημονὴν εἴργοι θεός. 

7. Οὐ μὴν ἀλλ’ ἐκεῖν’ ἔχω περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ὅτι 
χρησιμωτέραν οὐκ ἂν εὕροις ταύτης οὔτε τοῖς Ἕλλησιν 
οὔτε τοῖς ……… πράγμασιν. 

8. Ὦ Κῦρε βασιλεῦ, καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς πλουσίῳ χρῆσθαι· 
πάμπολλα γὰρ ἔχων πάρειμι δῶρα διὰ τὰ ……… 
γράμματα. 
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7. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ἡμέτερος), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Ὁ μὲν οὖν Φιλόνεως εὐθέως παραχρῆμα ἀποθνῄσκει, ὁ 
δὲ πατὴρ ὁ ………… εἰς νόσον ἐμπίπτει, ἐξ ἧς καὶ ἀπώλετο 
εἰκοσταῖος. 

α. ἡμέτεροι 
β. ἡμετέροις 
γ. ἡμέτερον 
δ. ἡμέτερος 
ε. ἡμετέρου 
στ.ἡμετέρους 
ζ. ἡμετέρῳ 
η. ἡμετέρων 

2. Ὦ ἄνδρες, ἀποδείξω ἐξ ἐπιβουλῆς καὶ προβουλῆς τὴν 
τούτων μητέρα φονέα οὖσαν τοῦ ………… πατρός 

3. Καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν θαλάσσης ἐκ Βυζαντίου 
ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ………… οἴκῳ ἐς αἰεὶ 
ἀνάγραπτος. 

4. Καὶ γὰρ ἂν ἄτοπον ποιοίης, εἰ τὸν μὲν δῆμον τὸν ………… 
ψέγοις ὅτι ῥᾳδίως πείθεται τοῖς διαβάλλουσιν. 

5. Ἀεὶ μὲν οὖν οἵ θ’ ………… πρόγονοι καὶ Λακεδαιμόνιοι 
φιλοτίμως πρὸς ἀλλήλους εἶχον. 

6. Ἐφρουρεῖτο μὲν γὰρ ἡ χώρα, συγκατειληφότες δ’ ἦσάν 
τινες τῶν ………… φυγάδων τὴν πόλιν. 

7. Οἶμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ………… στρατιώταις τὸν 
αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι. 

8. Ἡμῖν γὰρ πολεμίους τοὺς ………… τιμωρουμένοις ἐμποδὼν 
ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. 

 

8. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ἡμετέρα), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Ὑπὸ γοῦν τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες 
ἠνείχοντο, ἡ δὲ ………… ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι, εἰκότως· 
τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. 

α. ἡμετέρα 
β. ἡμετέρᾳ 
γ. ἡμέτεραι 
δ. ἡμετέραις 
ε. ἡμετέραν 
στ.ἡμετέρας 
ζ. ἡμετέρας 
η. ἡμετέρων 

2. Γενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ 
πολλὰ τῆς ………… χρείας. 

3. Καλὸν δ’ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι τῇ 
………… ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν βιάσασθαι τὴν τούτων 
μετριότητα. 

4. Λόγῳ μὲν γὰρ τὴν ………… δύναμιν σῴζοι ἄν τις, ἔργῳ δὲ 
τὴν αὑτοῦ σωτηρίαν. 

5. Αἱ δὲ ………… ψυχαὶ, ἀγαθαὶ μὲν οὖσαι, τῶν ἀγαθῶν 
ὀρέγονται. 

6. Κείσονται πρὸ τῶν ………… θυρῶν, ἐκλυόμενοι καὶ 
λιμώττοντες. 

7. Ἐννοῶ γάρ, φάναι, ὅτι ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν ταῖς ………… 
ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέραις χερσίν. 

8. Νῦν δὲ τὰς μὲν οὐσίας τὰς ………… ἰδίᾳ διηρπάκασιν, τῆς 
δὲ διαβολῆς ἅπασι τοῖς συμμάχοις ἥκουσιν 
μεταδώσοντες. 
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9. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους της 

κτητικής αντωνυμίας α΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ἡμέτερον), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Γίγνεσθε δὲ ἄνδρες οἵουσπερ ὑμᾶς οἵ τε Ἕλληνες ἀξιοῦσι 
καὶ τὸ ………… δέος βούλεται. 

α. ἡμέτερα 
β. ἡμετέροις 
γ. ἡμέτερον 
δ. ἡμετέρου 
ε. ἡμετέρῳ 
στ.ἡμετέρων 

2. Ἀλλ’ αὐτή, φησίν, ἡ τροπὴ τοῦ ………… σώματος πάθος 
ἐστίν. 

3. Ὥστε τὰς τούτων ἀπορίας ἀντιπάλους ἡγοῦμαι τῷ ………… 
πλήθει. 

4. Πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ κατὰ τὸ ………… πλῆθος εἶχον οἱ 
πολέμιοι. 

5. Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί’, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἔχει μὲν προφάσεις τὰ 
………… ἁμαρτήματα ὥστ’ ἀπιστεῖν ἡμῖν. 

6. Πολλοὶ προσέχουσι ταύτῃ τῇ δίκῃ τὸν νοῦν, οὐ τῶν 
………… πραγμάτων φροντίζοντες ἀλλ’ ἡγούμενοι περὶ τῶν 
συνθηκῶν εἶναι τὴν κρίσιν. 

7. Καὶ γὰρ ἐξαγγελθῆναι τοῖς Ἕλλησι καλλίω ταῦτ’ ἐστὶν καὶ 
μᾶλλον ἁρμόττοντα τοῖς ………… φρονήμασιν ὧν ἔνιοί 
τινες ὑμῖν συμβουλεύουσιν. 

8. Ὁρᾷς οὖν τὰ …………  ἱμάτια; 

 

10. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ὑμέτερος), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Μουσικὴν δὲ Ἀγαθοκλῆς τε ὁ ………… πρόσχημα 
ἐποιήσατο, μέγας ὢν σοφιστής, καὶ Πυθοκλείδης ὁ Κεῖος 
καὶ ἄλλοι πολλοί. 

α. ὑμέτεροι 
β. ὑμετέροις 
γ. ὑμέτερον 
δ. ὑμέτερος 
ε. ὑμετέρου 
στ.ὑμετέρους 
ζ. ὑμετέρῳ 
η. ὑμετέρων 

2. Ὁ ἀνὴρ ἀπήχθη ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ ………… 
παραδεδομένος ἤδη τοῖς ἕνδεκα, οἱ δ’ ἄλλοι ἐτέθνασαν 
οὐδὲν αἴτιοι ὄντες. 

3. Καὶ ἡμεῖς οὖν νῦν βασιλεῖ τῷ ………… πολεμοῦντες πάντα 
ἠναγκάσμεθα τὰ ἐκείνου πολέμια νομίζειν. 

4. Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα Ἑλλήνων 
εἴργασμαι τὸν ………… οἶκον. 

5. Τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες οἱ ………… ἔδοσαν ἀρετῆς ἕνεκα 
καὶ προθυμίας τῆς ἐν ἐκείνοις τοῖς κινδύνοις γενομένης, 
ὑμεῖς δὲ τἀναντία δρᾶτε. 

6. Οὑτωσὶ μὲν δὴ πολλοῖς ἐλασσωθεὶς τῶν νόμων τῶν 
………… καὶ τοῦ δικαίου καθέστηκα εἰς τὸν ἀγῶνα. 

7. Ὑμεῖς δὲ (ὃ τῶν εὖ φρονούντων ἔργον ἐστί) μᾶλλον 
πιστεύετε τοῖς ………… αὐτῶν ὀφθαλμοῖς ἢ τοῖς τούτου 
λόγοις. 

8. Ἥν τινα οὖν μήτε εἰσάγειν μήτε παραδοῦναι ἐξῆν αὐτῷ, 
οὐδ’ ἀπογράφεσθαι ἠξίου παρὰ τοὺς ………… νόμους. 
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11. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ὑμετέρα), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Ἐὰν δὲ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν αὐτοὶ δοκῶσιν 
εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν γένηται, ………… ἡ τιμὴ καὶ ἡ 
δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει. 

α. ὑμετέρα 
β. ὑμετέρᾳ 
γ. ὑμέτεραι 
δ. ὑμετέραις 
ε. ὑμετέραν 
στ.ὑμετέρας 
ζ. ὑμετέρας 
η. ὑμετέρων 

2. Οὐ πρὸς τῆς ………… δόξης, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τάδε, οὔτε 
ἐς τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα. 

3. Ὑμεῖς δὲ εἴ τι ἄλλο ἐν νῷ ἔχετε ἢ εἰ ἐναντιώσεσθε τῇ τε 
………… αὐτῶν ἐλευθερίᾳ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, δεινὸν 
ἂν εἴη. 

4. Ἐγὼ γάρ, οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν τὴν ………… ἀρχὴν 
ἢ οἵτινες ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναγκασθέντες ἀπέστησαν, 
ξυγγνώμην ἔχω. 

5. Αἵ γε ………… ἐλπίδες ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους 
διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. 

6. Οὐ γὰρ πρὸς ἐπίδειξιν οὐδὲ κρότους λέγομεν νῦν, ἀλλὰ 
πρὸς θεραπείαν τῶν ………… ψυχῶν. 

7. Ἐγὼ δ’ οἶδα μὲν διότι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς 
………… διανοίαις. 

8. Διαφεύγω γὰρ οὐδ’ οὕτω τὰς ………… γνώμας, ἀλλ’ ὑμεῖς 
ἔσεσθε οἱ κἀκεῖ περὶ ἐμοῦ διαψηφιζόμενοι. 

 

12. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους της 

κτητικής αντωνυμίας β΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (ὑμέτερον), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Τούτων δὲ ἀφιγμένων ἀναγκαίως ἔχει μοι ποιεῖν ταῦτα, 
ἢν μὴ τὸ ………… ἀντίον γένηται. 

α. ὑμέτερα 
β. ὑμετέροις 
γ. ὑμέτερον 
δ. ὑμετέρου 
ε. ὑμετέρῳ 
στ.ὑμετέρων 

2. Ὑμᾶς ἄνομα δρᾶν πείθοντες καὶ τοῦ ………… ἁμαρτήματος 
ὑπαίτιοι γιγνόμεθα. 

3. Ὥς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ 
ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ………… 
πλήθει παραινεῖν. 

4. Τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ………… χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν 
ἐποίουν. 

5. Ἑτέροις ἡγεῖτο οἷς τὰ ………… δυστυχήματα εὐτυχήματα 
ἐγεγόνει. 

6. Καὶ τῶν μὲν κτημάτων τῶν ………… αὐτῶν ἀπέστητε, 
βουλόμενοι τὴν συμμαχίαν ὡς μεγίστην ποιῆσαι. 

7. Οὐδαμῶς τοῖς ………… συνθήσομαι ῥήμασιν. 

8. Οὐδὲ τὰ μὲν ἐμὰ πράγματα ἑώρων κινδυνεύοντα, τὰ δ’ 
………… ἀσφαλῶς ἔχοντα. 
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13. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του αρσενικού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (σφέτερος), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Μαθὼν δὲ ὁ Κλεομένης ποιεῦντας τοὺς Ἀργείους ὁκοῖόν 
τι ὁ ………… κῆρυξ σημήνειε, παραγγέλλει σφι, ὅταν 
σημήνῃ ὁ κῆρυξ ποιέεσθαι ἄριστον, τότε ἀναλαβόντας τὰ 
ὅπλα χωρέειν ἐς τοὺς Ἀργείους. 

α. σφέτεροι 
β. σφετέροις 
γ. σφέτερον 
δ. σφέτερος 
ε. σφετέρου 
στ.σφετέρους 
ζ. σφετέρῳ 
η. σφετέρων 

2. Ὁ μέντοι Νεάντζης μετὰ μικρὸν προσελθὼν καὶ τοῦ 
………… ἀποβὰς ἵππου ἄλλον ᾐτεῖτο τὸν βασιλέα. 

3. Ἀφ’ ὧν οἱ Ἀθηναῖοι μᾶλλον ἔτι ἠθύμουν καὶ ἐνόμιζον ἐπὶ 
τῷ ………… ὀλέθρῳ καὶ ταῦτα πάντα γίγνεσθαι. 

4. Ἐλθὼν οὖν εἰς τὸν τυρὸν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐπυνθανόμην 
αὐτῶν, εἴ τινα γιγνώσκοιεν Παγκλέωνα πολίτην …………. 

5. Ὡς δ’ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, καὶ τῷ Κύρῳ λέγουσιν ὅτι οὗτοί 
εἰσιν οἱ ………… . 

6. Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς τὴν 
Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες ὑπό τε Φλειασίων καὶ τῶν 
………… φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. 

7. Καὶ τοῖς μὲν Ἀρκάδων ………… οὖσι ξυμμάχοις προεῖπον 
ἁθροισθεῖσιν ἰέναι κατὰ πόδας αὐτῶν ἐς Τεγέαν. 

8. Ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα ἄνθρωποι ἐπ’ 
ἐχθροὺς τοὺς ………… ἰόντες τῶν ἁπάντων ἀπερίοπτοί εἰσι 
παρὰ τὸ νικᾶν 

 

14. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του θηλυκού γένους της 

κτητικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (σφετέρα), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. Ἐν γὰρ τῷ προτέρῳ πολέμῳ …………  ἡ πόλις αὕτη ἦν. 

α. σφετέρα 
β. σφετέρᾳ 
γ. σφέτεραι 
δ. σφετέραις 
ε. σφετέραν 
στ.σφετέρας 
ζ. σφετέρας 
η. σφετέρων 

2. Οὐκ ἀντετίθεσαν τὴν Ἀθηναίων ἐκ πολλοῦ ἐμπειρίαν τῆς 
………… δι’ ὀλίγου μελέτης. 

3. Τοῖς μὲν οὖν ὁπλίταις οὐκ ἐδυνήθησαν προσμεῖξαι οὐδὲ τῇ 
………… ἐμπειρίᾳ χρήσασθαι. 

4. Ἵν’ αὐτοὶ τὴν ………… (γῆν) αὐτῶν ἀσφαλῶς καρπῶνται, 
πειρῶνται διδάσκειν ὑμᾶς ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ὑμετέρας 
παραχωρῆσαι. 

5. Καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο, δείσαντες, 
ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ ………… δέκα 
νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ὦσιν. 

6. Ἔπλευσαν δὲ ἐν τούτῳ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι ἐκ τῆς Ἀβύδου 
ἐπὶ τὸν Ἐλαιοῦντα καὶ τῶν ………… νεῶν τῶν αἰχμαλώτων ὅσαι 
ἦσαν ὑγιεῖς ἐκομίσαντο. 

7. Πάντες μὲν κοινωνούντων τῆς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεως 
ὁπόσοιπερ ἂν ὅπλα ἱππικὰ ἢ πεζικὰ τιθῶνται καὶ πολέμου 
κεκοινωνήκωσιν ἐν ταῖς ………… αὐτῶν τῆς ἡλικίας δυνάμεσιν. 

8. Οὐκ ἂν ᾤοντο πρὸς ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ναῦς τὰς ………… 
τολμῆσαι τοὺς Ἀθηναίους εἴκοσι ταῖς ἑαυτῶν ναυμαχίαν 
ποιήσασθαι. 
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15. Αντιστοιχίστε στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τους τύπους του ουδετέρου γένους της 

κτητικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (σφέτερον), έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

η κλίση της: 

1. ………… δὲ ἤδη ἔργον ἦν τὸ καταδουλοῦσθαι τοὺς ἄλλους. 

α. σφέτερα 
β. σφετέροις 
γ. σφέτερον 
δ. σφετέρου 
ε. σφετέρῳ 
στ.σφετέρων 

2. Ὁλκάδας προώρμισε πρὸ τοῦ ………… σταυρώματος, ὃ 
αὐτοῖς πρὸ τῶν νεῶν ἀντὶ λιμένος κλῃστοῦ ἐν τῇ θαλάσσῃ 
ἐπεπήγει. 

3. Οὐ γὰρ νομίζουσι τὴν ἀρετὴν αὐτοῖς πρὸς τῷ ………… 
ἀγαθῷ πεφυκέναι, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ κακῷ. 

4. Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ ………… καὶ τοὺς ἱππέας 
παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ 
λειπομένοις ἐς Πλάταιαν ἐλθόντες τὴν γῆν ἐδῄουν. 

5. Τοῖς στρατιώταις ἐδόκει τὰ ………… διαφθαρῆναι. 

6. Καίτοι εἰ ἐσωφρόνουν κατεμαρτύρουν ἂν αὐτῶν, καὶ τοὺς 
διδασκάλους τῶν …………  ἁμαρτημάτων σφόδρ’ ἂν 
ἐκόλαζον. 

7. Οὕτως γὰρ ἡγοῦνται οὐκέτι τοῖς ………… αὐτῶν 
ἁμαρτήμασι τὸν νοῦν ὑμᾶς προσέξειν. 

8. Ἀποπέμπουσιν οὖν πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς 
ὅρων εἶναι αὐθημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ 
τὰ ………… αὐτῶν, ἤν τι βούλωνται, πρεσβεύεσθαι. 

 

16. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της κτητικής αντωνυμίας για έναν κτήτορα που ταιριάζει 

γραμματικά στο ουσιαστικό με έντονη γραφή, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των 

προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. Σὸν ἆρα τοὔργον, οὐκ ............ (α΄προσ.) κεκλήσεται. 

(α. ἐμός, β. σήν, γ. ἐμόν, δ. ἑόν) 

 

2. Κἀγὼ δόμοις τοῖσδ’ ἄρσεν’ ἐντίκτω κόρον, πλαθεῖσ’ Ἀχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ’ ............ 

(α΄προσ.). 

(α. ἐμῷ, β. σῇ, γ. ἑῷ, δ. σῷ) 

 

3. Κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐκλῄζεθ’· ἡ δ’ ἔσω κάλλιστ’ ἂν εἴποι ............ (β΄προσ.) γυνὴ τάδ’ ὡς ἔχει. 

(α. ἐμή, β. σή, γ. ἑή, δ. σήν) 

 

4. Τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ ............ (β΄προσ.)  θιάσου τολμήσειεν εἶναι; 

(α. ἐμῶν, β. ἑοῦ, γ. ἐμοῦ, δ. σοῦ) 

  

5. Θάρρει, ὦ γύναι· καλὸν μὲν γὰρ κἀγαθὸν ἀκούομεν καὶ τὸν ............ (β΄προσ.) ἄνδρα εἶναι. 

(α. ἐμόν, β. σόν, γ. ἑόν, δ. σός) 

 

6. ............ (β΄προσ.) τόξα τούσδε διώλεσε καὶ θεῶν ὃς αἴτιος. 

(α. σούς, β. σά, γ. ἑά, δ. ἐμά) 
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7. Ἐπεὶ σχολῇ ποθ’ ἥξειν δεῦρ’ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ ταῖς ............ (β΄προσ.) ἀπειλαῖς αἷς ἐχειμάσθην 

τότε. 

(α. σαῖς, β. ἑαῖς, γ. ἐμαῖς, δ. σοῖς) 

 

8. Ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς ............ (β΄προσ.) γάμους ἀγὼν Ἀτρείδαις καὶ τέκνοις ἥκει 

μέγας. 

(α. ἐμούς, β. ἑούς, γ. σοί, δ. σούς) 

 

9. Πτηνῶν τ’ ἀγέλας, αἳ βλάπτουσιν σέμν’ ἀναθήματα, τόξοις ............ (α΄προσ.) φυγάδας θήσομεν. 

(α. ἑούς, β. σά, γ. ἐμοῖς, δ. ἐμά) 

 

10. Πρῶτον δ’, ἔφη, ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς θησαυροὺς πέμπε καὶ παραλαμβανόντων οἱ σοὶ φύλακες παρὰ 

τῶν ............ (α΄προσ.) φυλάκων. 

(α. σοῦ, β. ἐμοῦ, γ. ἐμῶν, δ. ἑῶν) 

 

11. Εἴρηκας, ἔφη, αὐτὸ δι’ ὅπερ ἔγωγε τὰ ............ (α΄προσ.) ἔργα πλείστου ἄξια νομίζω εἶναι. 

(α. ἐμά, β. σά, γ. ἑά, δ. ἐμόν) 

 

12. Ὁ δὲ πατὴρ ὁ ............ (α΄προσ.) εἰς Νάξον πλεῖν ἔμελλεν. 

(α. ἐμόν, β. σόν, γ. ἐμός, δ. σός) 

 

13. Κᾆτ’ ἐρημίαν ἴδω πολλῶν μελάθρων, ἀπορίαν τ’ ............ (α΄προσ.) βίῳ; 

(α. ἐμῇ, β. ἐμῷ, γ. σῷ, δ. σῇ) 

 

14. Ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ............ (α΄προσ.) γνώμην λέγω, πρὸς δῶμα δεῦρ’ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

(α. σήν, β. ἑήν, γ. ἐμὴν, δ. ἐμῇ) 

 

15. Τοὔπος δ’ ἐφάνθη ταῖς ............ (α΄προσ.)  γνώμαις ὅτι πεισθεὶς ὁ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς 

λέγοι; 

(α. σαῖς, β. ἑοῖς, γ. ἐμαῖς, δ. ἐμοῖς) 

 

16. Πειρατέον ἔτι σαφέστερον φράζειν εὐνοίᾳ τῆς ............ (β΄προσ.) φύσεως, ὦ Σώκρατες. 

(α. σῆς, β. σῇ, γ. ἐμῆς, δ. ἑῇ) 

 

17. Φαῦλοι γὰρ ἂν τῷ γε ............ (β΄προσ.)  λόγῳ εἶεν τῶν ἡμιθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν. 

(α. σῇ, β. σῷ, γ. ἐμῷ, δ. ἑῷ) 

 

18. Νῦν δ’ ὅρκιόν σοι Ζῆνα καὶ πέδον χθονὸς ὄμνυμι τῶν ............ (β΄προσ.) μήποθ’ ἅψασθαι 

γάμων μηδ’ ἂν θελῆσαι μηδ’ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 

(α. ἐμῶν, β. ἑῶν, γ. σῶν, δ. σαί) 

 

19. Οὐδ’ αἰσχύνομαι τοῖς ............ (β΄προσ.) λόγοις, τῇ τύχῃ δ’ ἀλγύνομαι. 

(α. ἐμοῖς, β. σούς, γ. σοῖς, δ. σαῖς) 

 

20. Ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα ............ (β΄προσ.) ὄψεις μαρᾶναι; τίς σ’ ἐπῆρε δαιμόνων; 

(α. σάς, β. ἐμάς, γ. σούς, δ. σά) 
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17. Επιλέξτε από τις παρενθέσεις τον τύπο της κτητικής αντωνυμίας για πολλούς κτήτορες που 

ταιριάζει γραμματικά στο ουσιαστικό με έντονη γραφή, για να συμπληρώσετε το περιεχόμενο 

των προτάσεων, υπογραμμίζοντάς τον: 

1. σὲ μὲν ............ (α΄προσ.) ψῆφος ἀναιρεῖ, παῖδα δ’ ἐμὴ παῖς τόνδ’ Ἑρμιόνη. 

(α. ὑμετέρα, β. ἡμετέρα, γ. σφετέραν, δ. ἡμετέραν) 

 

2. Τοῦ ............ (α΄προσ.) προγόνου, ὦ Εὐθύφρων, ἔοικεν εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. 

(α. ἡμέτερος, β. ὑμετέρῳ, γ. ἡμετέρου, δ. ἡμέτερον) 

 

3. Τῇ μὲν ............ (β΄προσ.) πόλει τῆς γῆς τῆς ὑπ’ Ὠρωπίων δεδομένης φθονοῦσιν, αὐτοὶ δὲ βίᾳ 

τὴν ἀλλοτρίαν χώραν κατανέμονται. 

(α. ὑμετέρῳ, β. ὑμετέρᾳ, γ. ἡμετέρῳ, δ. σφετέρᾳ) 

 

4. Ἀποδέχονται πάντες τοὺς τῷ ............ (γ΄προσ.) ἤθει λεγομένους λόγους καὶ τοὺς ὁμοίους. 

(α. σφέτερον, β. ὑμετέρῳ, γ. ἡμετέρᾳ, δ. σφετέρῳ) 

 

5. Ἐν γὰρ τῷ προτέρῳ πολέμῳ ............ (γ΄προσ.) τὸ παρανόμημα μᾶλλον ἐγένετο. 

(α. ἡμέτερον, β. σφέτερον, γ. ὑμέτερον, δ. σφετέρῳ) 

 

6. Ἐμοὶ ζωὴ πλοῦτος ἐν τῷ ............ (β΄προσ.) κεῖται θησαυρῷ. 

(α. ὑμετέρῳ, β. ἡμετέρῳ, γ. σφετέρῳ, δ. ὑμετέρου) 

 

7. Οἱ δ’ ............ (α΄προσ.) πρόγονοι μάλιστα μὲν ἐβούλοντο διαφυλάξαι τὴν παροῦσαν δόξαν. 

(α. ἡμετέρους, β. ὑμετέρους, γ. σφέτεροι, δ. ἡμέτεροι) 

 

8. Μὴ παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, μηδὲ διὰ τῶν ............ (α΄προσ.) παιδεύσῃς 

ἄλλους μαστίγων, ἐνὸν ἡμᾶς διὰ τῆς ἑτέρων βασάνου σωφρονισθῆναι. 

(α. ἡμετέρας, β. ἡμετέραις, γ. ἡμέτεραι, δ. ἡμετέρων) 

 

9. Ἑτέροις ἡγεῖτο οἷς τὰ ............ (β΄προσ.) δυστυχήματα εὐτυχήματα ἐγεγόνει. 

(α. σφέτερα, β. ὑμέτερα, γ. ἡμέτερα, δ. ὑμέτερον) 

 

10. Τούτου δὲ γενομένου νόμιζε τὰς Θήβας παντάπασιν ὑπὸ Λακεδαιμονίοις καὶ ἡμῖν τοῖς 

............ (β΄προσ.) φίλοις ἔσεσθαι. 

(α. ὑμετέραις, β. ὑμετέροις, γ. ἡμετέροις, δ. σφετέραις) 

 

11. Ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ............ (β΄προσ.) διατριβὰς ἔλθωσιν καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσιν. 

(α. ἡμετέρους, β. ὑμετέρους, γ. σφετέρας, δ. ὑμετέρας) 

 

12. Ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται Δημοσθένη μετὰ τῶν ............ (γ΄προσ.) 

στρατηγῶν. 

(α. ὑμετέρων, β. σφετέροις, γ. σφετέρων, δ. ἡμετέρων) 

 

13. Οἱ δὲ Κορίνθιοι πρὸς ταῖς ............ (γ΄προσ.) δέκα ναυσὶ Λευκαδίας δύο καὶ Ἀμπρακιώτιδας 

τρεῖς προσπληρώσαντες ὕστερον ἔμελλον πλεύσεσθαι. 

(α. σφετέροις, β. σφετέραις, γ. ὑμετέραις, δ. ἡμετέραις) 

 

14. Εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ἀκριβέστατα ἑκάστους τὰ ............ (γ΄προσ.) αὐτῶν δεινὰ ἐπισταμένους 

φοβεῖσθαι. 

(α. σφετέρους, β. ὑμέτερα, γ. σφέτερα, δ. ἡμέτερα) 
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15. Τοσούτῳ τὴν ............ (α΄προσ.) παρασκευὴν κρείσσω νομίζω. 

(α. σφετέρα, β. ἡμετέρα, γ. ἡμετέραν, δ. ὑμετέραν) 

 

16. Λαμβάνει φύσιν ἀλόγων οὐ πάνυ τοι χρησίμην τῷ γένει τῷ ............ (α΄προσ.), ἀλλὰ καὶ 

ἐπίβουλον. 

(α. ἡμετέρῳ, β. ὑμετέρῳ, γ. ἡμέτερον, δ. σφετέρῳ) 

 

17. Ἐκεῖ οἱ ............ (α΄προσ.) ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ἅιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται. 

(α. ἡμετέρα, β. ἡμέτεροι, γ. ἡμέτεραι, δ. ὑμέτεροι) 

 

18. Ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου τοῦ ............ (β΄προσ.) ἅπαντα ἐγένετο. 

(α. ὑμέτερου, β. σφετέρου, γ. ὑμετέρου, δ. ἡμετέρῳ) 

 

19. Ξυγκαλέσας πάντας τοὺς ξυμμάχους ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν τὴν ............ 

(γ΄προσ.) ἔχοντας αὐτονόμους οἰκεῖν. 

(α. ὑμετέραν, β. ἡμετέρα, γ. σφετέρα, δ. σφετέραν) 

 

20. Ἄγονται δὲ καὶ φέρονται καὶ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας ὑπὸ τῶν οἰκετῶν τῶν ............ 

(γ΄προσ.) αὐτῶν. 

(α. σφετέρων, β. ἡμετέρων, γ. ὑμετέραις, δ. σφετέραις) 

 

18. Αντιστοιχίστε στα κενά δίπλα από τις κτητικές αντωνυμίες των παρακάτω προτάσεων τον 

αντίστοιχο τύπο της για έναν ή για πολλούς κτήτορες: 

1. Τοῖς θεοῖς εὔχεσθε τοὺς ἄλλους εἶναι τοιούτους πολίτας, 
ἵνα τῶν μὲν ὑμετέρων μὴ ἐπιθυμήσωσι, τὰ δὲ σφέτερα 
………… αὐτῶν εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκωσιν. 

α. ἑά 
β. ἑοῖς 
γ. ἑῶν 
δ. ἡμετέρα 
ε. ἡμετέρᾳ 
στ.ἡμέτεροι 
η. ἡμετέρων 
θ. σαῖς 
ι. σῶν 
ια.ὑμετέρᾳ 
ιβ.ὑμετέρου 

2. Ἀναγκάζει με καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν δῆλον ὅτι ἡ ἐμὴ ………… 
φαυλότης. 

3. Ἥκω φέρων σοι σοῦ ………… κασιγνήτου λόγους. 

4. Μεῖνον—τί φεύγεις; —δεξιάν τ’ ἐμῇ ………… χερὶ 
σύναψον, ἀρχὴν μακαρίαν νυμφευμάτων. 

5. Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν ποιεῖτε· καὶ γὰρ τὸν ἄλλον χρόνον 
εἰώθατε πάντας τοὺς ἄλλους ἐκβάλλειν πλὴν τοὺς 
συναγορεύοντας ταῖς ὑμετέραις ………… ἐπιθυμίαις. 

6. Μᾶλλον δ’ ᾐσχύνοντ’ ἐπὶ τοῖς κοινοῖς ἁμαρτήμασιν ἢ νῦν 
ἐπὶ τοῖς ἰδίοις τοῖς σφετέροις ………… αὐτῶν. 

7. Τίνα φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνθρωπον τῇ συνουσίᾳ 
τῇ σῇ …………; 

8. Φεῦ φεῦ· τί δ’ ἡμεῖς οἵ τ’ ἐμοὶ ………… γεννήτορες; ἆρ’ 
εἰσίν; ἆρ’ οὐκ εἰσί; τίς φράσειεν ἄν; 

9. Περὶ τῶν σφετέρων ………… αὐτῶν κακῶς βουλευσάμενοι 
περὶ τῶν ὑμετέρων ………… δημηγοροῦσιν. 

10. Ὧ φίλτατ’, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν ………… κάμπτεις φρενῶν. 
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19. Αντιστοιχίστε στα κενά δίπλα από τις κτητικές αντωνυμίες των παρακάτω προτάσεων τον 

αντίστοιχο τύπο της για έναν ή για πολλούς κτήτορες: 

1. Ἄλλων δὲ πλῆθος οὐκ ἐπαισθάνῃ κακῶν ἅ σ’ ἐξισώσει σοί 
τε καὶ τοῖς σοῖς ………… τέκνοις. 

α. ἑῇ 
β. ἑῇ 
γ. ἑῆς 
δ. ἐμαῖς 
ε. ἑήν 
στ.ἑμῆς 
ζ. ἡμετέροις 
η. σούς 
θ. ὑμετέροις 
ι. ὑμέτερον 

2. ᾯ γὰρ ἂν τρόπῳ τὴν ἡμετέραν ………… μετὰ 
Πελοποννησίων ἀφέλωνται, εἰκὸς ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν 
σφετέραν ………… διὰ τοῦ αὐτοῦ καθαιρεθῆναι. 

3. Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ………… ἀρχῆς, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ 
ἀθυμοῦμεν τὴν τελευτήν. 

4. Προσβαλὼν τοῖς Ἀθηναίοις πεφοβημένοις τε ἅμα τῇ 
σφετέρᾳ ………… ἀταξίᾳ καὶ τὴν τόλμαν αὐτοῦ 
ἐκπεπληγμένοις κατὰ μέσον τὸ στράτευμα τρέπει. 

5. Διδάσκετε τοὺς παῖδας τοὺς ὑμετέρους ………… αὐτῶν 
πειθαρχεῖν, καὶ περὶ τὴν παίδευσιν τὴν εἰρημένην ἐθίζετ’ 
αὐτοὺς ὡς μάλιστα διατρίβειν. 

6. Οἱ δ’ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς 
σφετέρας ………… γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. 

7. Ἔκτεινά σ’ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς …………. 

8. Ἀλλ’, ὦ Σώκρατες, τὸ σὸν ………… τί ἐστι πρᾶγμα; 

9. Ὁμολογήσειαν μὲν ἂν ταῖς ἡμετέραις ………… διανοίαις 
ἕκαστον τῶν ὄντων βέλτιον γίγνεσθαι καὶ χρησιμώτερον. 

10. Τῶν περδίκων οἱ τοροί τε καὶ ᾠδικοὶ τῇ σφετέρᾳ ………… 
θαρροῦσιν εὐγλωττίᾳ. 

 

20. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας την κτητική αντωνυμία 

α΄προσώπου για πολλούς κτήτορες της παρένθεσης στον αντίστοιχο τύπο για έναν κτήτορα: 

1. Οὔτι καὶ νῦν ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται, ἢν ἅπαξ εἰς χεῖρας ἔλθῃ τὰς ………… (ἡμετέρας). 

2. Τίς δὲ ἡ ………… (ἡμετέρα) δύναμις; 

3. Νῦν δ’ αἵδε μ’ ἐκσῴζουσιν, αἵδ’ ………… (ἡμέτεραι) τροφοί,  αἵδ’ ἄνδρες, οὐ γυναῖκες, εἰς τὸ 

συμπονεῖν. 

4. Ὅρα δὴ ἐπὶ δυοῖν, σῖγμα καὶ ὦ. ἀμφότερά ἐστιν ἡ πρώτη συλλαβὴ τοῦ ………… (ἡμετέρου) 

ὀνόματος. 

5. Μήτι οὖν καὶ ἐν τῷ ………… (ἡμετέρῳ) αἵματι ἔσται τι τοιοῦτον ἀγαθὸν τῷ κόσμῳ; 

6. Σὺ δ’ εἶ παλαιὸς δεσπόταις ………… (ἡμετέροις) φίλος. 

7. Ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω, σὺ δέ, ὦ Κῦρε, παῖς ………… (ἡμέτερος) εἶ. 

8. Λήδας γένεθλον, δωμάτων ………… (ἡμετέρων) φύλαξ, ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰκότως ἐμῇ· μακρὰν 

γὰρ ἐξέτεινας. 

9. Τὴν δ’ ………… (ἡμετέραν) ψυχὴν ἐγὼ οὐ παύσομαι δρῶν εὖ—κατεσθίων τε σέ. 

10. Ὁρᾷς, φάναι, ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ ………… (ἡμέτεροι) θησαυροί; 
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21. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας την κτητική αντωνυμία 

β΄προσώπου για πολλούς κτήτορες της παρένθεσης στον αντίστοιχο τύπο για έναν κτήτορα: 

1. Εἰπέ μοι, ὦ γύναι, ἆρα ἤδη κατενόησας τίνος ποτὲ ἕνεκα ἐγώ τε σὲ ἔλαβον καὶ οἱ ……… 

(ὑμέτεροι) γονεῖς ἔδοσάν σε ἐμοί; 

2. Πάτερ, ……… (ὑμέτερος) εἰμι, καὶ σύ μοι γνώμας ἔχων χρηστὰς ἀπορθοῖς, αἷς ἔγωγ’ ἐφέψομαι. 

3. Οὐδ’ ἦν ἱκανά σοι τὰ Μενέλεω μέλαθρα ταῖς ……… (ὑμετέραις) ἐγκαθυβρίζειν τρυφαῖς. 

4. Τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη ἔδοξεν εἶναι ἡ ……… (ὑμετέρα) δύναμις. 

5. Τί χρῆμα μέλλεις ……… (ὑμετέρων) φρενῶν οὐκ ἔνδον ὢν λιπεῖν μ’ ἔρημον σὺν τέκνοις ἐμοῖς; 

6. Ἱπποκράτης γὰρ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν τῆς ……… (ὑμετέρας) συνουσίας. 

7. Ὦ Διὸς Παλλὰς μεγίστου θύγατερ, οὐκ ἀπιστίᾳ …… (ὑμετέρους) λόγους ἐδεξάμεσθα. 

8. Τί δὲ σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν ……… (ὑμέτερον) ἑταῖρον δεῖ παρελθεῖν. 

9. Ὁ χρυσός, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν, ἔκτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα, καὶ κέρδη τὰ ……… (ὑμέτερα). 

10. Πότερα δ’ ἡγῇ, ὦ Κῦρε, ἄμεινον εἶναι σὺν τῷ ……… (ὑμετέρῳ) ἀγαθῷ τὰς τιμωρίας ποιεῖσθαι 

ἢ σὺν τῇ ……… (ὑμετέρᾳ) ζημίᾳ; 

 

22. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας την κτητική αντωνυμία α΄ 

προσώπου για έναν κτήτορα της παρένθεσης στον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες: 

1. Δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ………… (ἐμαῖς) ἀγωνίζεσθαι. 

2. Οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ………… (ἑμῆς) 

εὐβουλίας. 

3. Ὑμεῖς μὲν οὖν μέχρι ταυτησὶ τῆς ἡμέρας ἐμμένετε ταῖς συνθήκαις καὶ τοῖς ὅρκοις οὓς 

ἐποιήσασθε πρὸς τοὺς προγόνους τοὺς ………… (ἐμούς). 

4. Ὁ δέ γε ………… (ἐμός) φύλαξ πολεμικός τε καὶ φιλόσοφος τυγχάνει ὤν. 

5. Τίς γὰρ ἂν ὑπέμεινεν τὴν ἀσέλγειαν τῶν πατέρων τῶν ………… (ἐμῶν); 

6. Δῆλον δέ ἐστιν οἶκον εἶναι τῆς σοφίας τὸ ………… (ἐμόν) σῶμα, ὅπερ ἀναλαβὼν γέγονεν 

ἄνθρωπος. 

7. Ὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ’ ἀβέλτεροι, ………… (ἐμά) κέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίθοι, ἀριθμός, 

πρόβατ’ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 

8. Ἐπὶ γὰρ τῷ ………… (ἐμῷ) ἀγαθῷ καὶ ἐκινδύνευσε καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν, ᾗ ἐβαρύνετο. 

9. Ἀλλ’ αἱ ἁμαρτίαι αἱ ………… (ἐμαί) τοῦτο διακόπτουσιν. 

10. Ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ………… 

(ἐμή) ὑποψία. 
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23. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας την κτητική αντωνυμία β΄ 

προσώπου για έναν κτήτορα της παρένθεσης στον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες: 

1. Ἀπέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν’ ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ………… (σούς) αὐτῶν κεκτῆσθε. 

2. Τῆς οὖν ………… (σῆς) εὐσεβείας ἕνεκα καὶ τῶν νόμων ἀπάγοντες τιμωρεῖσθε αὐτόν. 

3. Ἐξῆν γὰρ αὐτῷ ἐν ἀγῶνι καὶ κινδύνῳ μεγάλῳ καταστήσαντι μετὰ τῶν νόμων τῶν ………… (σῶν) 

ἀπολέσαι ἐκεῖνον. 

4. Εὖγε, ὦ μάρτυρες· ………… (σός) καὶ οὗτος ὁ ἆθλος· ὑμεῖς νενικήκατε τὸν πολὺν πόλεμον, εὖ 

οἶδα. 

5. Αἱ νῆες αἱ ………… (σαί) διεφθάρησαν καὶ τὰ πράγματα τὰ ἐν τῇ πόλει ἀσθενέστερα ἐγεγένητο. 

6. Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐπὶ τὴν ………… (σήν) πόλιν οἷόν τ’ αὐτοῖς ἐπανελθεῖν ἐστιν, ἣν οὕτω συνεχῶς 

φανήσονται προδιδόντες. 

7. Καίτοι δεινὸν, εἰ ἐπὶ μὲν τοῖς ………… (σοῖς) αὐτῶν πράγμασιν ἐμμενεῖτε τοῖς ὅρκοις, ἐπὶ δὲ τῇ 

τούτου συκοφαντίᾳ παραβαίνειν ἐπιχειρήσετε. 

8. Θηραμένης δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ………… (σοῦ) θορύβου. 

9. Σκέψασθε δὴ καὶ τοῦ πατρὸς τὴν ἐπιστολήν, ἣν ἔδωκεν ἀποδοῦναι ἐμοί, πότερα τῷ ………… 

(σῷ) πλήθει ἀγαθὰ ἐνῆν ἢ οὔ. 

10. Ἐὰν ἡ ………… (σή) πόλις προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ πόλεις ἐσόμεθα αἱ βοηθοῦσαι αὐτοῖς. 

 

24. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων μεταφέροντας την κτητική αντωνυμία γ΄ 

προσώπου για έναν κτήτορα της παρένθεσης στον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες: 

1. Ἐλογίζετο μέγα ἂν τοῦτο γενέσθαι τοῖς μὲν ………… (ἑοῖς) συμμάχοις εἰς τὸ ἐπιρρῶσαι αὐτούς, 

τοῖς δὲ ἐναντίοις εἰς τὸ εἰς ἀθυμίαν ἐμπεσεῖν. 

2. Ἡμῶν οὖν ἐν τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἡγησάμενοι Λακεδαιμόνιοι τοὺς μὲν τῆς ἐλευθερίας 

ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, ………… (ἑόν) δὲ ἤδη ἔργον εἶναι καταδουλοῦσθαι τοὺς ἄλλους, 

ταῦτ’ ἔπραττον. 

3. Τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα Θηβαῖοι Μεγαρέων ἀνδράσι κατὰ στάσιν ἐκπεπτωκόσι καὶ 

ὅσοι τὰ ………… (ἑά) φρονοῦντες Πλαταιῶν περιῆσαν ἔδοσαν ἐνοικεῖν. 

4. Διανοοῦνται, ὁπόσοι ἐν Σάμῳ στρατεύονται μὴ ὄντες τῆς ………… (ἑῆς) γνώμης, τούτων πάντων 

τοὺς προσήκοντας λαβόντες εἴρξειν, ἵνα, ἢν μὴ ὑπακούσωσι, τεθνήκωσιν. 

5. Αὐτὸς τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσι καὶ Μεσσηνίοις καὶ Ζακυνθίοις καὶ Ἀθηναίων τριακοσίοις 

τοῖς ἐπιβάταις τῶν ………… (ἑῶν) νεῶν, ἐστράτευσεν ἐπ’ Αἰτωλούς. 

6. Ἐκέλευε τρόπῳ τῷ ………… (ἑῷ) θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν. 

7. Καὶ ἅμα τὴν ………… (ἑήν) πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν. 

8. Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε Μαργανέας οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε 

Τριφυλίους· ………… (ἑάς) γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις. 

9. Καὶ ὁ μὲν Γύλιππος ἀνέλαβε τῶν τε ………… (ἑῶν) ναυτῶν καὶ ἐπιβατῶν τοὺς ὡπλισμένους 

ἑπτακοσίους μάλιστα. 

10. Ἤγγειλαν τήν τε τοῦ Πλημμυρίου λῆψιν καὶ τῆς ναυμαχίας πέρι ὡς οὐ τῇ τῶν πολεμίων ἰσχύι 

μᾶλλον ἢ τῇ ………… (ἑῇ) ταραχῇ ἡσσηθεῖεν.  
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Απαντήσεις 

Ενότητα 1η 

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης – 1. Αφωνόληκτα 

1. 1.πίνακα, 2.κῆρυξ, 3.φύλακι, 4.θωράκων, 5.θώραξι, 6.μαστίγων, 7.διώρυχας, 8.πίνακας, 9. 

κήρυκα-κήρυκος. 

2. 1.γὺψ-γυπὸς, 2.Αἰθίοπι-Αἰθίοψ, 3.Κύκλωπες, 4.φλεβῶν, 5.κώνωψι, 6.Χάλυβας, 7.φλεβός-

φλέψ 

3. 1.νυκτὶ, 2.Ἑλλάδος, 3.τάπητος-τάπητι, 4.πραότητας-ἀγριότητας, 5.ὄρνιν-ὄρνισι, 

6.θεραπαινίδες 

4. 1.ε, 2.γ, 3.ζ, 4.η, 5.ι, 6.α, 7.δ, 8.στ, 9.β, 10.θ 

5. 1.η, 2.ι, 3.δ, 4.θ, 5.στ, 6.ζ, 7.α, 8.β, 9.γ, 10.ε 

6. 1.γ, 2.δ, 3.στ, 4.β, 5.θ, 6.ζ, 7.ι, 8.ε, 9.η, 10.α 

7. 1.πίνακες, 2.κήρυκες-κήρυξι(ν), 3.θωράκων, 4.φύλακας, 5.κήρυκες, 6.θώραξ, 7.σάλπιγγος, 

σύριγγος, 8.μάστιγι, 9.κήρυκα, 10. φύλαξ 

8. 1.φλέβες, 2.γυπῶν, 3.γυψί(ν), 4.Κύκλωπας, 5.Κύκλωπες, 6.γύψ, 7.Αἰθίοπος, 8.φλεβί, 

9.Κύκλωπι, 10. γῦπα 

9. 1.ἐσθῆτες, 2.νυκτῶν, 3.οἰκειότησι(ν), 4.ἐλπίδας, 5.χάριτας, 6.τυραννίδες, 7.ἄνακτες, 8.τάπης, 

9.ἐλπίδι, 10. χάριν 

10. 1.ἀσπίδες, 2.κνημίς, 3.σφραγίδων, 4.ἔρωτος, 5.ἐλπίσι(ν), 6.τυραννίδι, 7.χάριτας, 8.λαμπάδα, 

9.ὄρνιθες, 10. νύξ 

11. 1.πίνακος, 2.πίνακες, 3.κῆρυξ, 4.κήρυκι, 5.κήρυκες, 6.κήρυξι, 7.φυλάκων, 8.θώρακας, 

9.σάλπιγξ, 10. σάλπιγγα, 11.μάστιγας, 12.φάλαγγι, 13.φάλαγξ, 14.διώρυχος, 15.διώρυξι 

12. 1.γῦπα, 2.γῦπες, 3.γυπῶν, 4.Αἰθίοψ, 5.Αἰθίοπες, 6.Αἰθίοψι, 7.φλέψ-φλεβός, 8.φλεβί, 

9.Κύκλωψ 

13. 1.νυκτί, 2.νύξ, 3.νύκτες, 4.νυξί, 5.ἐσθῆτα, 6.ἐσθῆσι, 7.τάπητας, 8.δεξιότης, 9.οἰκειότητος, 10. 

οἰκειότητας, 11.πραότητι, 12.ποιότητες, 13.πραότητος, 14.ποιότησι 

14. 1.ὄρνις, 2.ὄρνιν, 3.ὄρνιθας, 4.ἐλπίς, 5.ἐλπίδος, 6.ἐλπίδι, 7.ἐλπίδα, 8.ἐλπίδες, 9.ἐλπίδων, 10. 

ἐλπίσι, 11.χάριν, 12.χάριτες, 13.χάρισιν, 14.τυραννίδα, 15.Ἑλλάς 

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης – 2. Ημιφωνόληκτα 

1. 1.ἀκτὶς, 2.Σαλαμῖνος, 3.Ἐλευσῖνι, 4.χειμῶνα, 5.Σαλαμίς, 6.ἀγῶνες, 7.Ἑλλήνων, Ἕλλησιν, 

8.ἀγῶνας, 9.Ἕλληνες 
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2. 1.λιμὴν, 2.ἀηδόνος, 3.ἡγεμόνι, 4.αὐχένα, 5.ἡγεμὼν, 6.λιμένες, 7.αὐχένων, 8.ἡγεμόσιν, 

9.χελιδόνας, 10.γείτονες 

3. 1.ζ, 2.β, 3.γ, 4.δ-στ, 5.ζ, 6.α, 7.ε, 8.η, 9.θ 

4. 1.ζ, 2.στ, 3.α, 4.η, 5.ι, 6.δ, 7.γ, 8.θ, 9.ε, 10.β 

5. 1.Ἐλευσῖνες, 2.Ἑλλήνων-Ἕλληνα, 3.ἀγῶνα-ἀγῶσι(ν), 4.Ἱέρωνες, 5.Ἕλλην, 6.ἀγῶνος, 7.χειμῶνι, 

8.ἀγῶνα 

6. 1.ἀηδόνες-χελιδόνες, 2.ἡγεμόνων, 3.χελιδόσι(ν), 4.γείτονας-γείτοσι(ν), 5.δαίμονες, 6.ἀηδών, 

7.ἡγεμόνος, 8.δαίμονα, 9.γεῖτον 

7. 1.ἀκτῖνι, 2.ἀκτίς, 3.ἀκτίνων-ἀκτῖνας, 4.Σαλαμῖνος, 5.Ἐλευσῖνα, 6.Ἕλλην-Ἕλληνος, 7.Ἕλλησι-

Ἕλληνας, 8.ἀγῶνος, 9.ἀγών, 10.ἀγῶνα, 11.ἀγῶσι, 12.ἀγῶνας 

8. 1.λιμὴν, 2.λιμένος, 3.λιμένι, 4.λιμένα, 5.λιμένες, 6.λιμένων, 7.αὐχέσιν, 8.αὐχένας, 9.ἡγεμών, 

10.ἡγεμόνος, 11.ἡγεμόνι, 12.χελιδών, 13.χελιδόσιν, 14.γεῖτον, 15.δαίμων 

9. 1.ἀκτῖνα, 2.Σαλαμῖνι, 3.Ἐλευσῖνα, 4.Ἕλληνος, 5.Ἕλληνι, 6.Ἕλλησιν, 7.ἀγῶνος, 8.ἀγῶνα, 

9.ἀγώνων, 10.ἀγῶσι, 11.χειμῶνος, 12.χειμώνων, 13.χειμῶσι, 14.Κρίτωνος, 15.Κόνωνι, 

16.Γλαύκωνος-Πλάτωνα, 17.Κρίτων, 18.Φαίδων 

10. 1.λιμένι-λιμένος, 2.λιμένα, 3.λιμένες, 4.λιμένων, 5.λιμέσιν, 6.λιμένας, 7.λιμένες, 8.χελιδόνα, 

9.χελιδόνων, 10.χελιδόνες-χελιδόσι, 11.ἀηδόνα, 12.γείτων, 13.γείτονες, 14.γειτόνων, 

15.γείτοσιν, 16.γείτονας, 17.γείτονες, 18.δαίμοσιν 

Ενότητα 2η 

1. Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης –Αφωνόληκτα, Ημιφωνόληκτα, Υγρόληκτα 

1. κτῆμα-ἀγώνισμα, 2.πράγματος, 3.ἅλματι, 4.κλῆμα, 5.ὠφέλημα, 6.δράματα, 7.κλημάτων, 

8.ὄμμασι, 9.ἄσθματα, 10.τολμήματα 

2. 1.Ἀλκμάν, 2.Ἀκαρνᾶνος, 3.πελεκᾶνι, 4.μῆνα, 5.Σειρήν, 6.πελεκᾶνες, 7.Τιτάνων, 8.παρθενῶσι, 

9.ξενῶνας, 10.ἀνδρῶνες 

3. 1.μῆνες - Θαργηλιών - Σκιροφοριών, 2.Ἐλαφηβολιῶνος - μηνός, 3.μησί - Μουνιχιῶνι - 

Θαργηλιῶνι - Σκιρροφοριῶνι, 4. Ἐκατομβαιῶνα - μῆνα, 5.Κρίτων, 6.Λάκωνες, 7.ἀμπελώνων - 

ἐλαιώνων, 8.κλωσί, 9.κλῶνας, 10.Λάκωνας, 11.Λάκωνες  

4. 1.Ἀγαμέμνων, 2.Ἰάσονος, 3.δαίμονι, 4.κίονα, 5.βραχίων, 6.δαιτυμόνες, 7.εἰκόνων, 8.ἡγεμόσιν, 

9.κανόνας, 10.τλήμονες 

5. 1.σωτήρ, 2.λουτῆρος, 3.θηρί, 4.χεῖρα, 5.χείρ, 6.στατῆρες, 7.κλητήρων, 8.κρατῆρσιν, 9.χεῖρας, 

10.θῆρες 

6. 1.αἰθέρος-ἀστήρ, 2.αἰθέρος-ἀέρος, 3.ῥήτορι, 4.παντοκράτορα, 5.κοσμῆτορ, 6.πατέρες, 

7.ἀνδρῶν, 8.μητράσι, 9.Πάτερ-θυγατέρας, 10. ἄνδρες 
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7. 1.Ἐπικλέους-Σωκράτης, 2.Δημοσθένους, 3.Ἀριστοφάνει, 4.Ἡρακλέα, 5.Περίκλεις, 6.βέλη, 

7.ἐπῶν, 8.τείχεσιν, 9.πελάγη, 10.τείχη 

8. 1.α, 2.στ., 3.θ, 4.ε, 5.δ, 6.ζ, 7.γ, 8.η, 9.β, 10.ι 

9. 1.γ, 2.ζ, 3.β, 4.ε, 5.δ, 6.θ, 7.η, 8.α, 9.ι, 10.στ 

10. 1.δ, 2.ε, 3.β, 4.θ, 5.στ, 6.ι, 7.η, 8.γ, 9.ζ, 10.α 

11. 1.στ, 2.α, 3.γ, 4.ε, 5.η, 6.β, 7.δ, 8.ι, 9.ζ, 10.θ 

12. 1.ι, 2.η, 3.α, 4.στ, 5.β, 6.θ, 7.ζ, 8.ε, 9.γ, 10.δ 

13. 1.ι, 2.β, 3.η, 4.δ, 5.θ, 6.γ, 7.στ, 8.ζ, 9.α, 10.ε 

14. 1.ι, 2.γ, 3.β, 4.α, 5.θ, 6.δ, 7.ζ, 8.η, 9.ε, 10.στ 

15. 1.β, 2.στ, 3.δ, 4.γ, 5.θ, 6.η, 7.ε, 8.ι, 9.α, 10.ζ 

16. 1.πράγματα, 2.ὀμμάτων, 3.κύμασι(ν), 4.κλήματα, 5.δώματα, 6.κύματος-κῦμα, 7.κλήματι, 

8.πρᾶγμα, 9.σχῆμα 

17. 1.Ἀκαρνᾶνες, 2.παιάνων, 3.μησί, 4.Εὐρυτᾶνας, 5.Παιᾶνες, 6.μήν, 7.Σειρῆνος, 8.Ἀκαρνᾶνι, 

9.πυρῆνα, 10.Τιτάν 

18. 1.κανόνες, 2.ἡγεμόνων, 3.κηδεμόσι(ν), 4.ποιμένας-δαιτυμόνας, 5.δαίμονες, 6.κίων, 

7.βραχίονος, 8.τρυγόνι, 9.εἰκόνα, 10.δαίμων 

19. 1.κλητῆρες, 2.κρατήρων, 3.σωτῆρσι, 4.λουτῆρας, 5.χεῖρες, 6.θήρ, 7.χειρός, 8.στατῆρι, 

9.κλητῆρα, 10.σῶτερ 

20. 1.ἀέρες, 2.αἰθέρων, 3.ῥήτορσι, 4.ἀστέρες-ἀστράσι, 5.αἰθέρας, 6.αὐτοκράτορες, 7.ῥήτωρ, 

8.ἀέρος, 9.ῥήτορι, 10.ῥῆτορ 

21. 1.πατέρες, 2.ἀνδρῶν, 3.πατράσι-μητράσιν, 4.θυγατέρας, 5.θυγατέρες, 6.γαστήρ, 

7.θυγατρός, 8.πατρί, 9.ἄνδρα, 10.ἄνερ 

22. 1.Σωκράται, 2.Ἀριστοτελῶν, 3.Δημοσθέναις, 4.Ἀριστοφάνας, 5.Σωκράται, 6.Περικλεῖς, 

7.Ἡρακλέων, 8.Σοφοκλεῖς, 9.Ἡρακλεῖς 

23. 1.ἔθνη, 2.βελῶν, 3.ἔπεσιν, 4.τείχη, 5.χρέος, 6.χρέεσιν, 7.ἐδάφει, 8.πελάγους, 9.ξίφει, 

10.ξίφη 

24. 1.σχῆμα, 2.δώματα, 3.κτήματος, 4.ᾄσματι, 5.δράματι, 6.κτήμασι, 7.σώμασι, 8.κτημάτων, 

9.ᾄσματος, 10.σώματι 

25. 1.πυρήν, 2.ξενῶνος, 3.Πάν, 4.μηνός, 5.Κρίτων, 6.Ἀπόλλωνι, 7.Λάκωσιν, 8.Ἄπολλον, 

9.Σικυῶνα, 10.Σειρῆσιν 

26. 1.Κανόνι, 2.κηδεμόνα, 3.ἡγεμών, 4.Ἰᾶσον, 5.δαῖμον, 6.κίοσι, 7.ἡγεμόνας, 8.κανόσι, 

9.εἰκόνας, 10.τέκτονες 
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27. 1.Κλητῆρα, 2.Κρατῆρες, 3.στατῆρι, 4.Σῶτερ, 5.χεῖρες, 6.ἀστέρων, 7.ῥῆτορ, 8.αἰθέρι, 

9.αὐτοκράτορσι, 10.Ἀήρ-Αἰθήρ 

28. 1.πατήρ, 2.πατρός, 3.πατέρα, 4.πάτερ, 5.ἀνήρ, 6.ἀνδρί, 7.ἄνερ, 8.πατέρας-πατέρων, 

9.μητράσι, 10.θύγατερ 

29. 1.Σωκράτους, 2.Δημοσθένει, 3.Σώκρατες-Ἱππόκρατες, 4.Περικλέους, 5.Περικλεῖ-Περίκλεις-

Περικλέα, 6.βελῶν-ξιφῶν, 7.ἐδάφει, 8.πλήθει-μεγέθεσιν, 9.πελάγη, 10.κλέα 

30. 1.μῆνας, 2.πελεκᾶνας, 3.ἀμπελῶσιν-ἐλαιῶσιν, 4.Σειρήνων-Σειρῆνες-Σειρήνων-Σειρῆσι, 

5.παρθενῶνα, 6.Γλαύκωνος-Πλάτωνα, 7.Ἀπόλλωνι, 8.Σικυῶνος, 9.ἡγεμόνι, 10.εἰκόσι, 

11.δαιτυμόνας, 12.κίονα, 13.δαῖμον, 14.τεκτόνων, 15.Ἀγάμεμνον 

31. 1.νιπτῆρες, 2.κρατῆρα, 3.σωτῆρα, 4.θηρσίν, 5.χειρί, 6.χεῖρες, 7.ἀέρα-ἀστέρες, 8.ῥητόρων, 

9.αὐτοκράτορας, 10.παντοκράτορ, 11.πατρί-πατρός, 12.ἀνδράσιν, 13.μῆτερ, 14.θυγατράσι, 

15.Δήμητερ 

32. 1.Σωκράτους, 2.Ἱπποκράτει-Δημοσθένει-Δημοσθένη-Ἱπποκράτη, 3.Σώκρατες, 4.Ἡρακλέα, 

5.Περικλεῖ-Περικλέους-Περίκλεις, 6.τείχεσιν, 7.πλήθει, 8.τείχη, 9.ξιφῶν, 10.μεγέθη-πελαγῶν 

Ενότητα 3η 

1. Γ΄κλίση επιθέτων - Φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ 

1. 1.βραχέος-πλατέος-βαθέος, 2.πλατέα-βαθείας-πλατέα, 3.δριμεῖαι-γλυκεῖαι-βαρεῖαι, 4.ὀξεῖ-

ἀμβλεῖ-ὀξύ-ἀμβλύ, 5.θήλεσιν-θήλεια-θήλειαι 

2. 1.α, 2.γ, 3.ι, 4.δ, 5.ε, 6.στ, 7.ζ, 8.θ, 9.η, 10.β 

3. 1.στ, 2.ε, 3.δ, 4.β, 5.ι, 6.γ, 7.α, 8.ζ, 9.η, 10.θ 

4. 1.ι, 2.γ, 3.ζ, 4.στ, 5.ε, 6.α, 7.β, 8.θ, 9.δ, 10.η 

5. 1.στ, 2.γ, 3.α, 4.ι, 5.η, 6.θ, 7.δ, 8.ζ, 9.ε, 10.β 

6. 1.ι, 2.γ, 3.ζ, 4.στ, 5.ε, 6.α, 7.β, 8.θ, 9.δ, 10.η 

7. 1.ε, 2.β, 3.α, 4.ζ, 5.στ-α, 6.γ, 7.ε, 8.δ, 9.β 

8. 1.βαθεῖς, 2.γλυκεῖαι, 3.βραδέα-ταχέα, 4.εὐρέων, 5.ἡδέσι(ν), 6.ἡδείας-γλυκείαις, 7.θρασεῖς, 

8.θρασείας 

9. 1.εὐθεῖα-εὐθείᾳ, 2.ταχέα-βραδύς, 3.ὀξέος-βαρέος, 4.ὀξείας, 5.θρασύν, 6.ἡδεῖ, 7.ταχείᾳ 

10. 1.θήλεις, 2.θηλέων-θήλεα, 3.θήλειαι, 4.θηλειῶν, 5.θήλεσι, 6.θηλείαις, 7.θήλεις, 8.θηλείας, 

9.θήλεις 

11. 1.θῆλυς-θῆλυ, 2.θήλεια, 3.θήλεος, 4.θηλείας, 5.θήλει, 6.θηλείᾳ, 7.θήλειαν-θῆλυν, 8.θήλεια 

12. 1.ἡμισείας-ἡμίσεσι-ἡμίσειαι-ἡμίσεα, 2.ἡμίσεις, 3.ἡμισέων, 4.ἡμισειῶν, 5.ἡμισείας-ἡμίσεσι, 

6.ἡμισείαις 
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13. 1.ἥμισυς, 2.ἡμίσεια, 3.ἥμισυ, 4.ἡμίσεος, 5.ἡμισείας, 6.ἡμίσει, 7.ἡμισείᾳ, 8.ἥμισυν, 9. 

ἡμίσειαν, 10.ἡμίσεια 

14. 1.βαθεῖα, 2.βαθείας, 3.βαθεῖ, 4.βαθύ, 5.βαθεῖαι, 6.βαθέων, 7.βαθέσι-βραχέσι(ν), 8.βαθείας, 

9.βαθέα, 10.βαθεῖς 

15. 1.ἡδύς-γλυκύς, 2.ὀξέος-γλυκέος, 3.ταχεῖα, 4.ταχεῖς, 5.ταχεῖαι, 6.εὐρείας, 7.ἡδείας, 8.ἡδύ 

16. 1.θήλεα-θηλειῶν, 2.ἡμίσεις, 3.ἥμισυ, 4.βαθείᾳ, 5.βαθύν-βαθύ, 6.γλυκεῖα, 7.γλυκεῖς, 8.ταχεῖ, 

9.ἡδέσι 

17. 1.ἡδύ-ἡδέων, 2.ἡδέος, 3.εὐρεῖαι, 4.ἡδεῖα, 5.θρασύν, 6.ὀξέσι, 7.βραδείᾳ, 8.βραδεῖαι, 

9.εὐθέα 

18. 1.εὐθείας, 2.θήλεια, 3.θήλειαν, 4.ἡμίσεσι, 5.ἡμίσει, 6.βραδύν, 7.βραδεῖα, 8.ὀξείαις, 9.ὀξεῖς-

βραδεῖς 

19. 1.βαθέος, 2.γλυκεῖα-ἡδεῖα, 3.γλυκεῖ, 4.ταχείᾳ, 5.ταχεῖαν, 6.ταχεῖαι, 7.ἡδέα, 8.ἡδείαις, 

9.ὀξέσι, 10.εὐθεῖς 

20. 1.θήλεος, 2.ἡμίσεσιν, 3.θήλεις, 4.εὐθείᾳ, 5.βραδείας, 6.ὀξεῖαι, 7.ὀξύν, 8.θρασέων, 

9.ἡδείαις, 10.ἡδέα 

21. 1.στ, 2.β, 3.ε, 4.θ, 5.ι, 6.α, 7.ζ, 8.η, 9.δ, 10.γ 

22. 1.ζ, 2.στ, 3.ε, 4.η, 5.ι, 6.α, 7.β, 8.θ, 9.γ, 10.δ 

23. 1.βαθεῖα-βαθέος-βαθεῖ-βαθεῖαι, 2.ἡδύ-ἡδείας-ἡδέα-ἡδειῶν, 3.ταχεῖ-ταχύν-ταχείαις-ταχέα, 

4.γλυκεῖαν-γλυκύ-γλυκύν-γλυκεῖς, 5.ὀξείᾳ-ὀξέος-‘ὀξεῖ-ὀξείας, 6.βραδέων-βραδύν-βραδείαις-

βραδέα, 7.εὐθείαις-εὐθέων-εὐθέα-εὐθειῶν, 8.θρασέσι-θρασείαις-θρασείας-θρασεῖ, 

9.θηλείας-θήλεος-θήλειαι-θηλέων, 10.ἡμισέων-ἡμισειῶν-ἡμίσεος-ἡμίσεις 

 

2. Η Υποτακτική γενικά – Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ενεργητικής φωνής των βαρύτονων 

ρημάτων 

1. 1.δ, 2.α, 3.γ, 4.δ, 5.α, 6.β, 7.γ, 8.ε, 9.β, 10.δ 

2. 1.δ, 2.β, 3.γ, 4.ε, 5.δ, 6.β, 7.γ, 8.α, 9.α, 10.γ 

3. 1.πείθω, 2.πείσω, 3.ἱκετεύσῃς, 4.λαμβάνῃς-εὐφραίνῃ, 5.ἀφανίσῃ-φονεύσῃ-κατακαύσῃ, 

6.λέγωμεν, 7.καταπαύσωμεν, 8.πέμψητε, 9.πράξωσι-πολιτεύσωσι(ν), 10.συγγράψῃς 

4. 1.πιστεύσωσι(ν), 2.ἐλπίσῃ, 3.πείθωμεν, 4.πείσητε, 5.παύσῃς, 6.διαλύσωσι-παύσωσι, 

7.διώκητε-τοξεύητε, 8.διδάσκῃς-θεραπεύῃς, 9.μέλλωμεν, 10.διαφυλάξῃ 

5. 1.προσέταξας, 2.ἀπέτρεψε, 3.διετρίψαμεν, 4.ἐκπέμπομεν-ἐπείσατε-ἔχετε, 5.ἔκρυψαν, 

6.κλέπτῃ, 7. συνεκάλυψαν, 8.ἐδιώξαμεν-ἀπηλλάξαμεν, 9.κατάρχομεν-νομίζομεν, 

10.ἀνεκήρυξα 
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Ενότητα 4η 

1. Υποτακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.ὦ, 2.ᾖς, 3.ᾖ, 4.ὦμεν, 5.ἦτε, 6.ὦσι 

2. 1.ἐστέ, 2.ἐστί, 3.εἰσί, 4.ἐσμέν, 5.εἰμί, 6.εἶ 

3. 1.δ, 2.β, 3.α, 4.ε, 5.γ, 6.στ 

4. 1.ὦ, 2.ᾖς, 3.ᾖ, 4.ὦμεν, 5.ἦτε, 6.ὦσιν 

5. 1.ὦσιν, 2.ἦτε, 3.ᾖ, 4.ᾖς, 5.ὦ, 6.ᾖς, 7.ᾖ, 8.ὦμεν, 9.ἦτε, 10.ὦσιν 

6. 1.γ, 2.ε, 3.α, 4.στ, 5.δ, 6.β 

7. 1.ἐπιωρκηκότες ὦσι-λελυκότες ὦσι, 2.γεγραφώς ὦ, 3.ἠλπικότες ὦμεν, 4.γεγραφώς ᾖ, 

5.ἀκηκοότες ἦτε, 6.ἐκκεκοφότες ὦσι-κατακεκαυκότες ὦσι, 7.ἀκηκοώς ᾖς, 8.πεποιηκώς ᾖ-

τεταχώς ᾖ, 9.διατετριφώς ὦ, 10.ἀκηκοότες ἦτε 

8. 1.ὦσι, 2.ἦτε, 3.ὦμεν, 4.ᾖ, 5.ᾖς, 6.ὦ, 7.ᾖς, 8.ᾖ, 9.ὦμεν, 10.ὦσι 

2. Αλληλοπαθητική αντωνυμία 

1. 1.στ, 2.δ, 3.β, 4.ε, 5.γ, 6.α 

2. 1.ἀλλήλων, 2.ἀλλήλων, 3.ἀλλήλαις, 4.ἀλλήλοις, 5.ἀλλήλους, 6.ἀλλήλας, 7.ἄλληλα, 

8.ἀλλήλαις, 9.ἄλληλα, 10.ἀλλήλας 

 

Ενότητα 5η 

1. Επίθετα γ' κλίσης 

1. 1.εὐσεβῶν, 2.ἀσθενῆ-ἀληθής, 3.ἀληθεῖ-ψευδεῖ, 4.δυσσεβῶν-συγγενῶν-συνήθων, 5.ἀμελῆ-

ἐπιμελεῖς, 6.σώφρονα-ἄφρονος-νοσώδους, 7.σωφρόνων-εὐλαβῆ, 8.εὐτελοῦς-ἀγεννοῦς-

μεγαλόφρονος, 9.κακόδαιμον, 10.ἄφροσιν-ἔμφροσιν 

2. 1.ἀμαθής-πολυπράγμων, 2.εὐγνώμονες, 3.ἄφρον, 4.σαφῶν, 5.σαφές, 6.ἀκριβῆ, 7.ψευδεῖς, 

8.ἐπιμελέσι, 9.ἀτυχοῦς, 10.εὐγενεῖ 

3. 1.στ, 2.β, 3.η, 4.ε, 5.δ, 6.θ, 7.ι, 8.ζ, 9.γ, 10.α 

4. 1.στ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.β, 6.ζ, 7.γ, 8.θ, 9.η, 10.α 

5. 1.ι, 2.ζ, 3.α, 4.ε, 5.β, 6.η, 7.στ, 8.θ, 9.δ, 10.γ 

6. 1.θ, 2.στ, 3.ε, 4.β, 5.δ-δ, 6.ζ, 7.η, 8.γ, 9.β, 10.α 
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7. 1.συνήθεις, 2.συνήθων, 3.συνήθεσιν, 4.συνήθεις, 5.σύνηθες, 6.συνήθει, 7.συνήθους, 

8.σύνηθες, 9.συνήθης, 10.σύνηθες 

8. 1.κακόδαιμον, 2.κακοδαίμονας, 3.ἀγνώμονι, 4.ἄγνωμον, 5.κακοδαίμονες, 6.ἄφρονα, 

7.ἄφρονος-σώφρων, 8.μεγαλόφρον, 9.ἐλεῆμον, 10.εὐγνώμονος 

9. 1.Ἀκριβεῖς, 2.ἀκριβεῖ, 3.ἀκριβής, 4.ἀγενῆ, 5.σαφῆ, 6.ψευδεῖς, 7.ψευδεῖς, 8.ψευδέσιν, 

9.ψευδεῖς, 10.ψευδῆ 

10. 1.συνήθεις-ἀσυνήθεις, 2.εὐγενές, 3.παντελῆ-εὐγενεῖ, 4.εὐγενεῖς, 5.εὐγενῆ, 6.ἐπιμελοῦς, 

7.ἐπιμελῆ, 8.ψευδοῦς-ἀληθής-ψευδοῦς-ἀληθῆ, 9.ἀληθεῖ-ψευδεῖ, 10.ἀληθέσι 

11. 1.εὐσεβεῖς, 2.εὐσεβῆ, 3.εὐσεβῶν, 4.εὐσεβέσι, 5.εὐσεβεῖς, 6.εὐσεβῆ, 7.εὐσεβῆ, 8.εὐσεβοῦς, 

9.εὐσεβεῖ, 10.εὐσεβές 

12. 1.σώφρονες, 2.σώφρονα, 3.σωφρόνων, 4.σώφροσι-σώφρονας, 5.σῶφρον, 6.σώφρονος, 

7.σώφρονι, 8.σώφρονα, 9.σῶφρον 

13. 1.εὐσεβής, 2.εὐσεβές, 3.ἀληθοῦς, 4.ἀληθεῖ, 5.ἀληθῆ, 6.εὐσεβές, 7.ἀληθεῖς, 8.συνήθων, 

9.συνήθεσι, 10.συνήθεις 

14. 1.σαφής, 2.εὐγενές-σαφές, 3.σαφοῦς, 4.σαφεῖ, 5.σαφῆ, 6.σαφές, 7.σαφεῖς, 8.σαφῆ, 

9.σαφέσι, 10.σαφεῖς 

15. 1.ἀληθέσι, 2.ψευδέσιν-ἀληθέσιν, 3.ἀληθεῖς-σαφεῖς, 4.ἀληθῆ-ψευδῆ, 5.ἀψευδές, 

6.εὐσεβεῖς, 7.ἀληθῆ-εὐσεβέσι, 8.ἀληθῆ, 9.ἀληθέσι, 10.ἀληθεῖς 

16. 1.σώφρων, 2.σῶφρον, 3.σώφρονος, 4.σώφρονι, 5.εὐδαίμονα, 6.εὔδαιμον, 7.εὐδαίμονα, 

8.κακοδαιμόνων, 9.ἀγνώμοσι, 10.εὐγνώμονας 

17. 1.σώφρονος, 2.σώφρονι, 3.σώφρονα, 4.σώφρονος, 5.σῶφρον, 6.σώφρονες, 7.εὐδαίμονες, 

8.εὐδαιμόνων, 9.εὐδαίμοσι, 10.εὐδαίμονα 

18. 1.εὐσχήμονι-σώφρονι, 2.εὐσχημόνων, 3.εὐσχήμων, 4.εὔσχημον, 5.εὐγνωμόνων, 

6.εὐγνώμονα, 7.εὐγνώμονι, 8.ἄφρονα-ἔμφρονα, 9.ἄφρονα, 10.ἀγνώμοσι 

2. Ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί – Αόριστη αντωνυμία τὶς-τὶς-τὶ 

1. ζ, 2.ε, 3.ε, 4.δ, 5.α, 6.γ, 7.ζ-α-ζ, 8.β-στ, 9.η, 10α 

2. 1.θ, 2.α, 3.ζ, 4.στ, 5.β, 6.ε, 7.γ, 8.η, 9.ι, 10.δ 

3. 1.Τίς-τίνες, 2.Τίνος, 3.τί-τίνος/τοῦ, 4.τίνι/τῷ, 5.τίνα, 6.Τίς-τίνες, 7. τίνων, 8.τίσιν, 9.Τί-τίς-τίνας, 

10.Τίνα 

4. 1.τις, 2.του/τινος, 3.τινὶ/τῳ, 4.τι, 5.τινὲς, 6.τινῶν, 7.τισὶν, 8.τινὰς, 9.τινα/ἄττα, 10.τισὶν 

5. 1.τίνα, 2.τίνων, 3.τίσιν, 4.τίνας, 5.τίνα, 6.τίνες-τίς, 7.τίνος/τοῦ, 8.τίνι/τῷ, 9.τίνα, 10.τίνι/τῷ 

6. 1.τινὲς-τινὰ/ἄττα, 2.τινὲς, 3.τινῶν, 4.τινὲς-τισὶν, 5.τισὶν-τινὰ, 6.τινὰς, 7.τὶς, 8.τὶ, 9.τινὸς, 10.τὶ 
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7. 1.Τίς-τίς, 2.τίνος/τοῦ, 3.τίνι/τῷ-τίνι/τῷ, 4.τίνι-τῷ, 5.Τίνα-Τίνα, 6.Τί, 7.τίνες, 8.Τίνων-τίνων, 

9.Τίνες-τίσιν, 10.τίνας 

8. 1.τι, 2.τινὸς/του, 3.τινὶ-τῳ, 4.τινα, 5.τι, 6.τινὲς, 7.τινῶν, 8.τινῶν, 9.τισὶν, 10.τινὰ/ἄττα 

9. 1.τὶς, 2.τίς, 3.τίς, 4.τινὸς, 5.τίνος, 6.τίνος, 7.τίνι/τῷ, 8.τινὶ/τῳ, 9.τινὶ/τῳ, 10.Τὶ, 11.τὶ, 12.τίνων, 

13.τὶ-τινῶν, 14.τισὶ, 15.τίνων-τίσι, 16.τινὰς, 17.τινὰς, 18.Τίνας, 19.τίνα-τίνα-τίνα, 20.τινὰ 

 

Ενότητα 6η 

1. Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.α, 2.στ, 3.γ, 4.ε, 5.δ, 6.β 

2. 1.ε, 2.γ, 3.α, 4.β, 5.στ, 6.δ 

3. 1.β, 2.γ, 3.ε, 4.στ, 5.α, 6.δ 

4. 1.δυνητική, 2.πλαγίου λόγου, 3.επαναληπτική, 4.ευχετική, 5.δυνητική, 6.δυνητική, 7.πλαγίου 

λόγου, 8.ευχετική, 9.πλαγίου λόγου, 10.επαναληπτική 

5. 1.επαναληπτική, 2.πλαγίου λόγου, 3.ευχετική, 4.δυνητική, 5.επαναληπτική, 6.πλαγίου λόγου, 

7.δυνητική, 8.ευχετική, 9.δυνητική, 10.δυνητική 

6. 1.επαναληπτική, 2.δυνητική, 3.πλαγίου λόγου, 4.δυνητική, 5.ευχετική, 6.επαναληπτική, 

7.επαναληπτική, 8.πλαγίου λόγου, 9.δυνητική, 10.δυνητική 

7. 1.δυνητική, 2.πλαγίου λόγου, 3.επαναληπτική, 4.πλαγίου λόγου, 5.δυνητική, 6.πλαγίου 

λόγου, 7.ευχετική, 8.ευχετική, 9.επαναληπτική, 10.δυνητική 

8. 1.ἔχοιμι, 2.λήγοις, 3.θαυμάζοι, 4.πάσχοιμεν, 5.ἀτιμάζοιτε-γιγνώσκοιτε, 6.νομίζοιεν 

9. 1.πάσχοιμι, 2.προκόπτοις-ἐθέλοις, 3.ἥκοι-λέγοιμι-σπουδάζοι, 4.θύοι, 5.ἄρχοιμεν, 6.δικάζοιτε, 

7.ἁμαρτάνοιτε, 8.φεύγοιεν, 9.προσβαίνοιεν, 10.τοξεύοιεν 

10. 1.πιστεύσοιμι, 2.ἐθελήσοις, 3.διαφυλάξοι, 4.ἀπολαύσοιμεν, 5.δικάσοιτε, 6.πέμψοιεν 

11. 1.πείσαιμί, 2.λέξειας/λέξαις, 3.ἐλπίσαι/ἐλπίσειε, 4.ἐκπλήξαιμεν, 5.σώσαιτε, 

6.πράξειαν/πράξαιεν 

12. 1.πείσαιμι, 2.πράξαιμι, 3.πείσαις/πείσειας, 4.ἐπιτρέψαις/ἐπιτρέψειας, 5.γράψειεν/γράψαι, 

6.φθάσειε/φθάσαι, 7.θαυμάσαιμεν, 8.κινδυνεύσαιτε, 9.διαφθείραιεν/διαφθείρειαν,  

10.στρατεύσαιεν/στρατεύσειαν 

 

2. Αναφορικές αντωνυμίες ὅς-ἥ-ὅ, ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ, ὅστις-ἥτις-ὅ,τι 

1. 1.ὅς, 2.ἧς, 3.ᾧ. 4.ὅν, 5.αἵ, 6.ὧν, 7.οἷς, 8.οὕς, 9.ἅς 
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2. 1.ἥπερ, 2.ὅπερ, 3.οὗπερ, 4.ᾧπερ, 5.ὅνπερ, 6.οἵπερ, 7.αἵπερ, 8.ὧνπερ, 9.οἷσπερ, 10.ἅπερ 

3. 1.ὅστις, 2.ἥτις, 3.οὗτινος/ὅτου, 4.ᾗτινι, 5.ὅ τι/ὅ,τι, 6.αἵτινες, 7.ἅτινα/ἅττα, 8. ὧντινων, 

9.αἷστισιν, 10.ἅστινας 

4. 1.ἥ, 2.οὗ, 3.ᾧ, 4.ᾗ, 5.ὅ. 6.οἵ, 7.ὧν, 8.αἷς, 9.οἶς, 10.ἅ 

5. 1.ὅσπερ, 2.ἧσπερ, 3.ᾧπερ, 4.ᾗπερ, 5.ὅπερ, 6.ἅπερ, 7.ὧνπερ, 8.αἷσπερ, 9.οἷσπερ, 10.ἅσπερ 

6. 1.ὅστις, 2.ὅτου/οὗτινος, 3.ἧστινος, 4.ᾦτινι/ὅτῳ, 5.ὅ τι/ὅ,τι, 6.αἵτινες, 7.ὧντινων, 8.οἷστισιν, 

9.ἅστινας, 10.ἅτινα/ἅττα 

7. 1.ἅ, 2.ὧν, 3.ἅς, 4.ὅ, 5.οὗ, 6.οὗ, 7.ᾧ, 8.ᾗ, 9.ἥν, 10.ὅν 

8. 1.οἵπερ, 2.αἵπερ, 3.ὧνπερ, 4.ὧνπερ, 5.οἷσπερ, 6.ἅσπερ, 7.ἅπερ, 8.οὗπερ, 9.ᾗπερ, 10.ὅνπερ 

9. 1.οἵτινες, 2.αἵτινες, 3.ὧντινων, 4.ὧντινων, 5.οἷστισι, 6.αἷστισιν, 7.ὅ,τι-ὅ,τι, 8.ἅτινα/ἅττα-

ᾧτινι/ὅτῳ, 9.ὅντινα, 10.ἥντινα-ᾧτινι/ὅτῳ 

10. 1.ὅστις, 2.οὗτινος/ὅτου, 3.ᾧτινι, 4.ὅντινα, 5.οἵτινες-οὕστινας, 6.ὧντινων, 7.οἷστισιν, 

8.οὕστινας 

11. 1.ἥτις, 2.ἧστινος, 3.ᾗτινι, 4.ἥντινα, 5.αἵτινες, 6.ὧντινων, 7.ᾧτινι/ὅτῳ-αἷστισιν, 8.ἅστινας 

12. 1.ὅ,τι, 2.οὗτινος/ὅτου, 3.ᾧτινι/ὅτῳ, 4.ὅ,τι, 5.ἅτινα/ἅττα, 6.ὧντινων, 7.οἷστισιν, 8.ἅτινα/ἅττα 

 

Ενότητα 7η 

1. Ευκτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. 

1. 1.γ, 2.δ, 3.α, 4.β, 5.στ, 6.ε 

2. 1.γ, 2.α, 3.β, 4.στ, 5.ε, 6.δ 

3. 1.εἴην, 2.εἴημεν/εἶμεν, 3.εἴητε/εἶτε, 4.εἴη, 5.εἴημεν/εἶμεν, 6.εἴησαν/εἶεν, 7.εἴησαν/εἶεν, 

8.εἴης, 9.εἴητε/εἶτε, 10.εἴησαν/εἶεν 

4. 1.εἴης, 2.εἴη, 3.εἴημεν/εἶμεν, 4.εἴητε/εἶτε, 5.εἴησαν/εἶεν, 6.εἴησαν/εἶεν, 7.εἴην, 8.εἴη, 

9.εἴημεν/εἶμεν, 10.εἴησαν/εἶεν 

5. 1.β, 2.γ, 3.στ, 4.α, 5.ε, 6.δ 

6. 1.ε, 2.στ, 3.γ, 4.δ, 5.β, 6.α, 

7.1.δ, 2.α, 3.ι, 4.η, 5.β, 6.γ, 7.ε, 8.ζ, 9.στ, 10.θ 

8. 1.βεβλεφώς εἴην, 2.τεθαυμακυῖα εἴην, 3.ὑπεκπεφευγώς εἴης, 4.μεμαθηκυῖα εἴης, 

5.πεπομφυῖα εἴη, 6.γεγονός εἴη, 7.παραβεβληκότες εἴημεν/εἶμεν, 8.εἰληφότες εἴητε/εἶτε, 

9.μεμενηκότες εἴησαν/εἶεν, προσπεπλευκυῖαι εἴησαν/εἶεν 
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9. 1.τεθαυμακώς εἴην, 2.λελατρευκυῖα εἴης – τεθυκυῖα εἴης - προσκεκυνηκυῖα εἴης, 3.λελοιπός 

εἴη, 4.πεφευγυῖα εἴη, 5.κεκινδυνευκότες εἴημεν/εἶμεν, 6.ἐσπουδακυῖαι εἴητε/εἶτε, 

ἐπιωρκηκότες εἴησαν/εἶεν-λελυκότες εἴησαν/εἶεν, 8.τεθνηκώς εἴη-πεφευγώς εἴη, 9.λελοιπώς 

εἴη, 10.ἐπεψηφικώς εἴη 

10. 1.ἐκκεκηρυχώς εἴην, 2.ἐζηκυῖα εἴην, 3.ἀκηκοώς εἴης, 4.πεπεικός εἴης, 5.ἐστρατοπεδευκώς 

εἴη, 6.σεσωκυῖα εἴη, 7.ὀρωρυχός εἴη, 8.ἐσπουδακότες εἴημεν/εἶμεν, 9.ἐφθαρκυῖαι 

εἴημεν/εἶμεν, 10.ἀκηκοότες εἴητε/εἶτε, 11.εἰρηκότες εἴητε/εἶτε, 12.ἱδρυκότες εἴησαν/εἶεν, 

13.συνῳκικυῖαι εἴησαν/εἶεν, 14.πεπονθότα εἴη-δεδρακότα εἴη, 15.πεπραχότα εἴη 

 

2. Επίθετα γ' κλίσης 

1. 1.ζ, 2.ε, 3.δ, 4.α, 5.ζ, 6.γ, 7.στ, 8.η, 9.β, 10.γ 

2. 1.α, 2.ζ, 3.στ, 4.δ, 5.α, 6.β, 7.η, 8.γ, 9.ε, 10.β 

3. 1.α, 2.δ, 3.γ, 4.α, 5.α, 6.β, 7.ε, 8.στ, 9.β, 10.β 

4. 1.β, 2.α, 3.ια, 4.ι, 5.στ, 6.δ, 7.ε, 8.ζ, 9.θ, 10.η, 11.γ 

5. 1.στ, 2.β, 3.ε, 4.ι, 5.α, 6.η, 7.δ, 8.γ, 9.θ, 10.ζ 

6. 1.α, 2.ζ, 3.στ, 4.ι, 5.δ, 6.η, 7.ε, 8.β, 9.θ, 10.γ 

7. 1.πᾶς, 2.παντός, 3.πᾶσα, 4.πάσης, 5.πᾶσαι, 6.πασῶν, 7.πάντα, 8.πάντων, 9.πᾶσι, 10.πάντας 

8. 1.πάντων, 2.πασῶν, 3.πάσαις-πάντες, 4.πάσας, 5.πάντα-πάντα, 6.πάντας, 7.παντί, 8.πάσῃ, 

9.πᾶσαν, 10.πᾶν 

9. 1.ἅπαν, 2.ἅπασαι, 3.ἁπάσης-ἁπασῶν, 4.ἁπάσαις, 5.ἅπαντας, 6.ἁπάντων-ἅπασιν, 7.ἁπάσας, 

8.ἅπαντος, 9.ἅπαντι, 10.ἁπάσῃ 

10. 1.α, 2.γ, 3.γ, 4.α, 5.β, 6.β, 7.γ, 8.α, 9.β, 10.α 

 

Ενότητα 8η 

1. Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.ι-η, 2.ζ-α, 3.γ, 4.ε, 5.στ-δ, 6.β-θ 

2. 1.ζ-η, 2.ε, 3.γ, 4.στ, 5.θ, 6.ι, 7.β, 8.δ, 9.α 

3. 1.α, 2.στ, 3.ι, 4.γ, 5.θ, 6.ε, 7.β, 8.η, 9.ζ, 10.δ 

4. 1.δ, 2.η, 3.ε, 4.γ, 5.ι, 6.στ, 7.ζ, 8.β, 9.θ, 10.α 

5. 1.η, 2.β, 3.στ, 4.γ, 5.α, 6.ε, 7.ζ, 8.δ 

6. 1.γ, 2.α, 3.γ, 4.β, 5.α, 6.γ, 7.γ, 8.β, 9.δ, 10.β 
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7. 1.δ, 2.β, 3.β, 4.α, 5.α, 6.γ, 7.γ, 8.α, 9.β, 10.γ 

8. 1.δ, 2.β, 3.β, 4.α, 5.α, 6.γ, 7.γ, 8.α, 9.β, 10.γ 

9. 1.α, 2.γ, 3.δ, 4.β, 5.δ, 6.α, 7.γ, 8.δ, 9.γ, 10.γ 

10. 1.θήρευε, 2.διαφύλαττε-προσλάμβανε, 3.ἐπίτρεπε-ἴσχε-καταλάμβανε, 4.πειθέτω, 

5.κωλυέτω-ἐξειργέτω, 6.λεγέτω-συμβουλευέτω, 7.χαίρετε-εἰρηνεύετε, 8.κωλύετε-ἐντρέπετε, 

9.ἀκουόντων/ἀκουέτωσαν-καταλυόντων/καταλυέτωσαν, 10.ἡκόντων/ἡκέτωσαν-

δικαζόντων/δικαζέτωσαν 

11. 1.συμβούλευε, 2.κωλυέτω-ἀμυνέτω, 3.προτρέπετε, 4.λυέτωσαν/λυόντων, 5.ἐρμήνευε, 

6.ἔχετε-εἰρηνεύετε, 7.φύλαττε, 8.κινδυνευέτω, 9.πεῖθε, 10.πραττέτω 

12. 1.δίδαξον, 2.σήμηνον, 3.ἄκουσον, 4.σῷσον, 5.εἰπάτω, 6.πιστευσάτω, 7.νομισάτω, 

8.πέμψατε, 9.λυσάντων/λυσάτωσαν, 10.ἐλπισάντων/ἐλπισάτωσαν 

13. 1.ἀπαγγείλατε, 2.ἀπορρίψατε, 3.νομίσατε, 4.ἐπίτρεψον, 5.θαύμασον-παῦσον, 6.μεῖνον-

σύναψον, 7.τριψάτω, 8.ἀποκοψάτω, 9.φυλάξατε, 10.παιξάτωσαν 

14. 1.πείσατε, 2.ἰχνευσάντων/ἰχνευσάτωσαν, 3.πράξατε, 4.χωρισάτω, 5.δίδαξον, 6.ἄκουε, 

7.ἀνάμενε, 8.ἀκούετε, 9.κελεύετε, 10.κοπτόντων/κοπτέτωσαν 

15. 1.δουλευόντων/δουλευέτωσαν, 2.φυλάττετε/φυλάσσετε, 3.πέμπετε, 4.νομιζέτω, 5.πειθέτω, 

6.σπεῦδε-εὐτρέπιζε-ἑτοίμαζε, 7.διώξατε, 8.γραψάντων/γραψάτωσαν, 9.τυψάτω-ὑβρισάτω, 

10.ἐκδίδαξον-συμβούλευσον 

 

Ενότητα 9η 

1. Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.β, 2.γ, 3.α, 4.δ 

2. 1.γ, 2.δ, 3.β, 4.στ, 5.ε, 6.δ, 7.γ, 8.α 

3. 1.γ, 2.β, 3.β, 4.α, 5.δ, 6.γ, 7.β, 8.β, 9.α, 10.β, 11.α, 12.β, 13.β, 14.γ, 15.δ 

4. 1.ἀπέστω, 2.ἔστω, 3.ἴσθι, 4.παρέστω, 5.ἔστε, 6.ἔστωσαν/ὄντων/ἔστων, 

7.ἐπέστωσαν/ἐπόντων/ἐπέστων, 8.σύνεστε, 9.ἔστωσαν/ὄντων/ἔστων, 10.σύνισθι, 

11.πάρεστε, 12.ἐνέστω, 13.ἔστω, 14.πάρισθι, 15.ἴσθι 

5. 1.ἴσθι, 2.ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν, 3.ἔστε, 4.ἔστω, 5.ἔστω, 6.ἴσθι, 7.ἔστε, 

8.ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν, 9.ἔστω, 10.ἔστε, 11.ἴσθι, 12.ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν 

6. 1.β, 2.γ, 3.α, 4.δ 

7. 1.η, 2.στ, 3.ε, 4.α, 5.γ, 6.ζ, 7.δ, 8.β 

8. 1η, 2.β, 3.ια, 4.ε-στ, 5.ζ, 6.ι, 7.θ, 8.δ, 9.α, 10.γ 
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9. 1.ε, 2.η, 3.δ, 4.α, 5.ζ, 6.β, 7.γ, 8.θ, 9.στ 

10. 1.β, 2.ε, 3.στ, 4.δ, 5.γ, 6.α 

11. 1.προσειληφώς ἔστω, 2.πεφυκότα ἔστω, 3.ἀπεμνημονευκώς ἴσθι, 4.κεκλοφυῖα ἴσθι, 

5.βεβηκυῖα ἔστω, 6.πεπλευκότες ἔστε, 7.ἀναπεπτωκότες ἔστε, 8.δεδυκότες 

ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν, 9.εἰρηκώς ἔστω-εἰληφότες ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν, 10.πεπιστευκότα 

ἔστε 

12. 1.γεγραφυῖαι ἔστε, 2.νενομικότες ἔστων, 3.πεπεικότες ἔστων, 4.ἠδικηκυῖα ἔστω, 

5.πεπτωκώς ἔστω, 6.συμβεβληκώς ἴσθι, 7.ἐγνωκυῖα ἔστω, 8.πεπομφώς ἔστω, 9.εἰρηκυῖαι 

ἔστε, 10.εἰρηκότες ἔστων-ἀκηκοότες ἔστων 

13. 1.ἀπηγγελκυῖαι ἔστε, 2.ἀπερριφότες ἔστε, 3.νενομικώς ἔστω, 4.ἐπιτετροφώς ἴσθι, 

5.τεθαυμακυῖα ἴσθι, 6.μεμενηκός ἴσθι, 7.ἀκηκοότες ἔστε, 8.ἀποκεκοφώς ἔστω, 9.δεδιδαχότα 

ἔστω, 10.κεχωρικώς ἔστω 

2. Ανώμαλα επίθετα 

1. 1.θ, 2.γ, 3.ε, 4.η, 5.ζ, 6.α, 7.στ, 8.β, 9.δ, 10.α 

2. 1.δ, 2.ζ, 3.ε, 4.στ, 5.δ, 6.α, 7.η, 8.β, 9.γ, 10.α 

3. 1.στ, 2.γ, 3.δ, 4.στ, 5.στ, 6.α, 7.ε, 8.β, 9.α, 10.α 

4. 1.β, 2.α, 3.γ, 4.β, 5.γ, 6.α, 7.β, 8.δ, 9.α, 10.α, 11.β, 12.δ, 13.γ, 14.β, 15.α 

5. 1.πολύς, 2.πολλή, 3.πολύ, 4.πολλοῦ, 5.πολλῆς, 6.πολλοῦ, 7.πολλῷ, 8.πολλῇ, 9.πολλῷ, 

10.πολύν, 11.πολλήν, 12.πολύ, 13.πολλοί, 14.πολλαί, 15.πολλῶν-πολλῶν, 16.πολλῶν, 

17.πολλαῖς, 18.πολλοῖς, 19.πολλάς, 20.πολλά 

6. 1.πολλούς, 2.πολλαῖς, 3.πολλοί, 4.πολύ, 5.πολύν, 6.πολλῷ, 7.πολλῷ, 8.πολλῆς, 9.πολλοῦ, 

10.πολύ, 11.πολλή, 12.πολύς, 13.πολλοί-πολλαί, 14.πολλά, 15.πολλοῖς, 16.πολλαῖς, 

17.πολλούς, 18.πολλῶν, 19.πολλήν-πολλοῦ, 20.πολύν 

7. 1.θ, 2.δ, 3.στ, 4.η, 5.α, 6.β, 7.ζ, 8.γ, 9.ε, 10.β 

8. 1.δ, 2.ζ, 3.ε, 4.στ, 5.δ, 6.α, 7.η, 8.β, 9.γ, 10.α 

9. 1.α, 2.δ, 3.ε, 4.α, 5.α, 6.β, 7.στ, 8.γ, 9.β, 10.β 

10. 1.α, 2.γ, 3.δ, 4.β, 5.α, 6.α, 7.γ, 8.γ, 9.β, 10.α, 11.β, 12.γ, 13.α, 14.β, 15.γ, 16.γ, 17.δ, 18.β, 

19.γ, 20.β 

11. 1.μεγάλα, 2.μεγάλας, 3.μεγάλους, 4.μεγάλοις, 5.μεγάλαις, 6.μεγάλων, 7.μεγάλων, 

8.μεγάλων, 9.μεγάλα, 10.μεγάλαι, 11.μεγάλοι, 12.μέγα, 13.μέγα, 14.μεγάλην, 15.μέγαν, 

16.μεγάλῳ, 17.μεγάλῃ, 18.μεγάλου, 19.μεγάλης, 20.μέγα 

12. 1.μέγας, 2.μεγάλη, 3.μέγα, 4.μεγάλου, 5.μεγάλῳ, 6.μεγάλῃ, 7.μέγαν, 8.μεγάλην, 9.μέγα, 

10.μεγάλοι, 11.μεγάλαις, 12.μεγάλους, 13.μεγάλα, 14.μεγάλας, 15.μεγάλοις, 16.μεγάλαις, 

17.μεγάλων, 18.μεγάλων, 19.μέγαν, 20.μέγα 
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13. 1.μέγα-πολύ, 2.μεγάλου-πολλῆς, 3.μεγάλους-πολλοί, 4.πολλοί-μεγάλων, 5.πολλοῖς-

μεγάλοις, 6.πολλούς-μεγάλους, 7.μέγα-πολύ, 8.πολλῇ-μεγάλου, 9.πολλοῖς-πολλῷ-μεγάλῳ, 

10.μεγάλοι-πολλά 

 

Ενότητα 10η 

Υποτακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.δ, 2.γ, 3.στ, 4.ε, 5.α, 6.β 

2. 1.δ, 2.γ, 3.ε, 4.στ, 5.α, 6.β 

3. 1.α, 2.στ, 3.ε, 4.δ, 5.γ, 6.β 

4. 1.στ, 2.ε, 3.γ, 4.η, 5.θ, 6.α, 7.στ, 8.δ, 9.β, 10.γ 

5. 1.δ, 2.α, 3.γ, 4.ε, 5.β, 6.στ 

6. 1.γ, 2.α, 3.θ, 4.δ, 5.η, 6.ε, 7.β, 8.στ, 9.ι, 10.ζ 

7. 1.δ, 2.α, 3.γ, 4.ε, 5.β, 6.στ 

8. 1.α, 2.ι, 3.δ, 4.ε, 5.ζ, 6.η, 7.στ, 8.θ, 9.β, 10.γ 

9. 1.β, 2.α, 3.δ, 4.γ, 5.γ, 6.α, 7.γ, 8.α, 9.α, 10.δ 

10. 1.α, 2.δ, 3.γ, 4.γ, 5.α, 6.δ, 7.γ, 8.α, 9.β, 10.δ 

11. 1.α, 2.δ, 3.γ, 4.γ, 5.α, 6.δ, 7.γ, 8.α, 9.β, 10.α 

12. 1.πείθωμαι, 2.μέμφῃ, 3.βούληται, 4.πορευώμεθα, 5.βούλησθε, 6.βούλωνται, 

7.πυνθάνωνται, 8.συνέρχησθε, 9.ἀποφαινώμεθα, 10.παραγίγνηται, 11.περιεργάζῃ, 

12.δέχωμαι 

13. 1.παύσωμαι, 2.παύσῃ, 3.ψεύσηται, 4.σκεψώμεθα, 5.ἀποδέξησθε, 6.βουλεύσωνται, 

7.ἐφάψωνται, 8.μέμψησθε, 9.συλλογισώμεθα, 10.γράψηται, 11.φθέγξῃ, 12.χαρίσωμαι 

14. 1.ἀπηρτισμένη ὦ, 2.ἠλειμμένος ᾖς, 3.συνηθροισμένος ᾖ, 4.συνημμένοι ὦμεν, 

5.παρεσκευασμένοι ἦτε, 6.τεταμέναι ὦσι, 7.τεταραγμέναι ὦσι, 8.διεγηγερμένοι ἦτε, 

9.εἰργασμένοι ὦμεν, 10.διεφθαρμένον ᾖ, 11.ἠδικημένος ᾖς, 12.πεπεισμένος ὦ, 

13.μεμολυσμένος ᾖ 

15. 1.φαίνωμαι, 2.παύσωνται, 3.αἰσχύνωμαι, 4.ἀμύνησθε, 5.χαρίζῃ, 6.ἀποψηφίσησθε, 7.ψεύδῃ, 

8.ἀρξώμεθα, 9.πείθηται-γράφηται, 10.παυσώμεθα, 11.φέρηται, 12.ψεύσηται, 

13.ἀρχώμεθα, 14.συμβουλεύσηται, 15.πειθώμεθα, 16.ἅψῃ, 17.στέλλησθε, 18.παύσωμαι, 

19.αἰσχύνωνται, 20.ἄρξωνται 
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16. 1.οἴωμαι, 2.βούλῃ, 3.ὀρέγηται, 4.προσευχώμεθα, 5.βούλησθε, 6.οἴχωνται, 7.ἕπωνται, 

8.αἰσθάνησθε, 9.ἀποκρινώμεθα, 10.γίγνηται, 11.βουλεύῃ-αἰσθάνῃ, 12.φαίνωμαι, 

13.εὔχωμαι-βούλωμαι, 14.βουλεύησθε, 15.γιγνώμεθα 

17. 1.χαρίσωμαι, 2.στρατεύσῃ-ἐργάσῃ, 3.ἅψηται, 4.ἀναλογισώμεθα, 5.λογίσησθε-

βουλεύσησθε, 6.ἄρξωνται, 7.γεύσωνται, 8.καταψηφίσησθε, 9.σκεψώμεθα, 10.πορίσηται, 

11.φείσῃ, 12.ἐπισκέψωμαι, 13.φθέγξῃ, 14.ἐργάσηται, 15.μέμψησθε 

18. 1.θύσωμαι, 2.λογίσῃ, 3.πορεύσηται, 4.πορευσώμεθα, 5.βουλεύσησθε, 6.καταψεύσωνται, 

7.ἀποβλέψωμαι, 8.εὔξῃ, 9.τρέψηται, 10.δεξώμεθα, 11.ὑβρίσησθε, 12.ἄξωνται 

19. 1.πεπαυμένος ὦ, 2.ἐψευσμένη ᾖς, 3.παραδεδεγμένος ᾖ, 4.ἐξεστρατευμένοι ὦμεν, 

5.πεπαυμέναι ἦτε, 6.διαλελυμένοι ὦσι, 7.ἀποδεδεγμένος ὦ, 8.εἰργασμένος ᾖς, 

9.ἀποκεκριμένος ᾖ, 10.δεδεγμένοι ὦμεν, 11.ἡμμέναι ἦτε, 12.τεθραμμένοι ὦσι 

20. 1.παρασκευάζωμαι, 2.ἐπιτάττῃ, 3.ἀποκρύπτηται, 4.καταισχυνώμεθα, 5.παιδεύησθε, 

6.συνάγωνται, 7.ἀπαλλάττωμαι, 8.περιβάλλῃ, 9.ἐργάζηται, 10.χωριζώμεθα, 

11.ἀπαρτίζησθε, 12.συνάπτωνται 

21. φείσωνται, 2.ἀμύνησθε, 3.παραπέμψησθε, 4.καταδέξωμαι, 5.ἅψῃ-γεύσῃ, 6.ἅψηται, 

7.ἐργάσηται, 8.διαλογισώμεθα, 9.διαλεξώμεθα, 10.ὑποδέξησθε, 11.ψηφίσησθε, 

12.παύσωνται ,13.φθέγξωμαι, 14.μέμψωμαι, 15.ψεύσῃ, 16. δανείσηται, 17.ἀποκρινώμεθα, 

18.ξυγκατεργάσωνται, 19.κομίσωνται, 20.μέμψῃ 

22. 1.ἐργάσωνται, 2.διαλλαξώμεθα, 3.δικάσωμαι-διακρίνωμαι, 4.προσεύξῃ, 5.καταλογίσῃ, 

6.μαχέσηται, 7.δεήσησθε, 8.πείσηται, 9.αἰσχύνησθε, 10.στρατοπεδεύσωνται, 

11.πείσωνται, 12.ἐργάσησθε, 13.προσδέξησθε, 14.ἐκπορισώμεθα, 15.εὐξώμεθα, 

16.ἀγωνίσηται, 17.ψεύσηται, 18.ἐφάψῃ, 19.ἀποδέξῃ, 20.ἀπαλλάξωμαι 

23. 1.παρασκευάζωμαι-δέωμαι-ἀγωνιζώμεθα, 2.οἴηται, 3.βούληται, 4.πορευώμεθα-

βουλώμεθα, 5.ἀπάγησθε, 6.παραγίγνωνται, 7.φαίνωνται, 8.αἰσθάνησθε, 9.γιγνώμεθα, 

10.γίγνηται, 11.βούλῃ, 12.αἰσθάνωμαι-καταμέμφωμαι, 13.κατεύχῃ, 14.λέγηται, 

15.γίγνηται, 16.οἰώμεθα, 17.διαλεγώμεθα, 18.ἀποστέλλησθε, 19.πείθησθε, 20.οἴωνται 

24. 1.διαπράξωμαι, 2.παραδέξῃ, 3.παρασκευάσηται, 4.συσκευασώμεθα, 5.ἐπεύξηται-

ἐπιφθέγξησθε, 6.ξυλλέξωνται, 7.κατάρξωμαι, 8.ἐξεργάσῃ, 9.παρασκευάσηται, 

10.διαπραξώμεθα, 11.ἀναλογίσησθε, 12.προτρέψωνται, 13.ἀνασκέψωμαι, 14.ὑποδέξῃ, 

15.ἀντιχαρίσῃ, 16.συμβουλεύσηται, 17.ἀποκρίνηται, 18.ἀποδεξώμεθα, 19.ὑποδέξησθε-

ἀμείψησθε, 20.ἐπισκέψωνται 

 

Ενότητα 11η 

1. Ευκτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.β, 2.δ, 3.στ, 4.ε, 5.α, 6.γ 

2. 1.γ, 2.στ, 3.α, 4.β, 5.δ, 6.ε 
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3. 1.ε, 2.γ, 3.δ, 4.α, 5.στ, 6.β 

4. 1.ε, 2.δ, 3.γ, 4.στ, 5.β, 6.α 

5. 1.ζ, 2.στ, 3.β, 4.θ, 5.γ-δ, 6.η, 7.α, 8.ε, 9.ι 

6. 1.β, 2.ζ, 3.η, 4.α, 5.στ, 6.γ, 7.ε-δ 

7. 1.γ, 2.β, 3.ζ, 4.δ, 5.α, 6.θ, 7.ι, 8.η, 9.ε, 10.στ 

8. 1.β, 2.ε, 3.γ, 4.α, 5.δ, 6.στ 

9. 1.γ, 2.στ, 3.δ, 4.ζ-η, 5.α, 6.ε, 7.β 

10. 1.β, 2.α, 3.δ, 4.γ, 5.γ, 6.α, 7.γ, 8.α, 9.α, 10.δ, 11.β, 12.γ, 13.γ, 14.α, 15.δ 

11. 1.α, 2.δ, 3.γ, 4.β, 5.γ, 6.α, 7.α, 8.δ, 9.α, 10.δ 

12. 1.β, 2.δ, 3.γ, 4.α, 5.δ, 6.δ, 7.β, 8.α, 9.β, 10.α 

13. 1.δ, 2.δ, 3.γ, 4.α, 5.δ, 6.δ, 7.γ, 8.α, 9.α, 10.β 

14. 1.βουλοίμην-οἰοίμην, 2.ἕποιο, 3.ἄχθοιτο-μέμφοιτο, 4.βουλοίμεθα-σῳζοίμεθα-

αἰσθανοίμεθα, 5.βουλεύοισθε, 6.ἐργάζοιντο-βουλεύοιντο, 7.βούλοιντο-δέχοιντο, 

8.ὀργίζοισθε, 9.γιγνοίμεθα, 10.μάχοιτο, 11.βούλοιτο, 12.χαρίζοιο, 13.βούλοιο, 

14.αἰσχυνοίμην, 15.μαινοίμην 

15. 1.στρατευσαίμην, 2.παρακελεύσαιο, 3.συμβουλεύσαιτο, 4.ἀποδυσαίμεθα, 

5.καταψηφίσαισθε-ἀποψηφίσαισθε, 6.ἀπεργάσαιντο, 7.προσάψαιντο, 

8.παρασκευάσαισθε, 9.προσδιορισαίμεθα, 10.εὐξαίμεθα, 11.ἀποκρίναιτο, 

12.προσφθέγξαιτο, 13.ἐπιχαρίσαιο, 14.ἀποδέξαιο, 15.ἀποκριναίμην 

16. 1.διειλεγμένος εἴην, 2.πεπεισμένη εἴην, 3.εἰθισμένος εἴην, 4.ἠναγκασμένος εἴης, 

5.ὑπειλημμένον εἴης, 6.δεδοκιμασμένος εἴης-γεγενημένος εἴης, 7.γεγενημένη εἴη, 

8.τετειχισμένη εἴη, 9.ἀπηλλαγμένα εἴη, 10.ἠναγκασμένοι εἴημεν/εἶμεν, 11.τεταγμένοι 

εἴημεν/εἶμεν, 12.εἰθισμένοι εἴητε/εἶτε, 13.προβεβλημένοι εἶεν, 14.ἐστερημέναι εἶεν, 

15.τετιμημένα εἶεν 

17. 1.ἀναπαυοίμην, 2.δανειζοίμην, 3.πείθοιο, 4.φαίνοιο, 5.δέοιτο, 6.λέγοιτο, 7.βλαπτοίμεθα, 

8.λαμβανοίμεθα, 9.ὀργίζοισθε, 10.εὐφραίνοισθε, 11.κωλύοιντο, 12.πείθοιντο, 

13.εἰσπλευσοίμην, 14.παύσοιτο, 15.πεισοίμεθα, 16.στρατεύσοιντο, 17.παυσαίμην, 

18.ἅψαιο, 19.χαρίσαιτο, 20.ὁρισαίμεθα, 21.κολάσαισθε, 22.βιάσαιντο 

18. 1.βουλοίμην, 2.δέχοιο, 3.πέμπτοιτο-βούλοιο, 4.ἀγγέλλοιτο, 5.ἀπεχοίμεθα, 6.δέχοισθε, 

7.δέοιντο, 8.γίγνοιντο, 9.οἰοίμην-φυλαττοίμην, 10.ψεύδοιο, 11.βούλοιο, 12.ἄχθοιο, 

13.πορεύοιτο, 14.οἴοιτο, 15.πορευοίμεθα, 16.εὐφραινοίμεθα, 17.ἀποδέχοισθε, 

18.πείθοισθε, 19.γίγνοισθε, 20.πορεύοιντο 
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19. 1.διαφευξοίμην, 2.ἑψοίμην, 3.ἐσοίμην, 4.ἔσοιτο, 5.ἐσοίμην-ἐξέσοιτο, 6.βουλεύσοιτο, 

7.ἀπαλλάξοιτο, 8.ἀπολείψοιτο, 9.ἔσοιντο, 10.συστρατεύσοιντο, 11.παραδέξοιντο, 

12.καταλήψοιντο, 13.πορεύσοιντο, 14.παρέσοιντο 

20. 1.παρακελευσαίμην, 2.δεξαίμην, 3.ἀποκριναίμην, 4.βουλεύσαιο, 5.εὔξαιο, 6.χαρίσαιο, 

7.ἀπολύσαιτο, 8.εὔξαιτο, 9.μέμψαιτο, 10.βουλευσαίμεθα, 11.παυσαίμεθα, 12.δεξαίμεθα, 

13.ἀποψηφίσαισθε, 14.εὔξαισθε, 15.παύσαιντο, 16.στρατεύσαιντο, 17.ἀπογεύσαιντο, 

18.ἐργάσαιντο, 19.παύσαιο, 20.φθέγξαιτο 

21. 1.ἀναπαυσαίμην, 2.δεξαίμην, 3.ταξαίμην, 4.δεήσαιο, 5.ἀναστρέψαιο, 6.ἐργάσαιο, 

7.νομίσαιτο, 8.χαρίσαιτο, 9.σῴσαιτο, 10.συλλεξαίμεθα, 11.βλαψαίμεθα, 12.ἀγωνισαίμεθα, 

13.μέμψαισθε, 14.κρίναισθε, 15.πείσαισθε, 16.καταλύσαιντο, 17.ἐξελέγξαιντο, 

18.στρατεύσαιντο-συντάξαιντο, 19.πείσαιντο, 20.ἐργάσαιντο-βουλεύσαιντο 

22. 1.διαπεπραγμένος εἴην, 2.δεδεγμένη εἴης, 3.δεδεγμένος εἴη, 4.πεπαυμένοι εἴημεν/εἶμεν, 

5.ἠλλεγμέναι εἴημεν/εἶμεν, 6.βεβουλευμένοι εἴητε/εἶτε, 7.βεβουλευμένοι εἴησαν/εἶεν, 

8.ηὐγμένοι εἴησαν/εἶεν, 9.ἠργμένοι εἶεν, 10.ἐψευσμένοι εἶεν, 11.δεδικασμένοι εἶεν, 

12.λελογισμένοι εἴητε/εἶτε, 13.δεδεγμέναι εἴητε/εἶτε, 14.ἀποκεκριμένοι εἴημεν/εἶμεν, 

15.ἠγωνισμένοι εἴημεν/εἶμεν, 16.μεμαχημένος εἴη, 17.λελογισμένη εἴη, 18.εἰργασμένος 

εἴη, 19.προτετραμμένος εἴη, 20.ἐπιγεγραμμένος εἴη 

23. 1.εἴη-προσγίγνοιντο-φαίνοιντο, 2.ψηφίζοιντο, 3.γράφοιντο, 4.ἅπτοιντο-ἄρχοιντο, 

5.φυλάττοιντο, 6.παραδέχοιντο, 7.παρείησαν/παρεῖεν, 8.εἴησαν/εἶεν, 9.ἀνακύπτοιντο, 

10.ἀνάγοιτο, 11.δέοιτο, 12.δέχοιτο, 13.εἴη, 14.ἐξείη, 15.θεραπεύοιτο-διαφθείροιτο 

24. 1.διδαξοίμην-δεδιδαγμένος εἴην, 2.πείσοιο-πεπεισμένος εἴης, 3.στρατεύσοιτο-

ἐστρατευμένος εἴη, 4.γράψοιτο-γεγραμμένη εἴη, 5.θρέψοιτο-τεθραμμένη εἴη, 

6.πορευσοίμεθα-πεπορευμένοι εἴημεν/εἶμεν, 7.ψευσοίμεθα-ἐψευσμένοι εἴημεν/εἶμεν, 

8.δέξοισθε-δεδεγμένοι εἴητε/εἶτε, 9.ὑπολείψοιντο-ὑπολελειμμένοι εἴησαν/εἶεν, 

10.ἐργάσοιντο-εἰργασμένοι εἴησαν/εἶεν 

25. 1.εὐξοίμην-ηὐγμένος εἴην, 2.σκεψοίμην-ἐσκεμμένος εἴην, 3.βουλεύσοιο-βεβουλευμένος 

εἴης, 4.ἅψοιο-ἡμμένος εἴης, 5.ἐπιπαρασκευάσοιτο-ἐπιπαρεσκευασμένος εἴη, 

6.ἀπεργάσοιτο-ἀπειργασμένος εἴη, 7.βουλευσοίμεθα-βεβουλευμένοι εἴημεν/εἶμεν, 

8.προταξοίμεθα-προτεταγμένοι εἴημεν/εἶμεν, 9.ποιήσοισθε-πεποιημένοι εἴητε/εἶτε, 

10.ἀλλάξοιντο-ἠλλαγμένοι εἴησαν/εἶεν 

26. 1.γράφοιντο, 2.διαφθείροιτο, 3.ψηφίζοισθε, 4.προτρεποίμεθα, 5.εἴη, 6.εἴησαν/εἶεν, 

7.πορεύοιντο, 8.ἕποιντο, 9.ἀποδυοίμην, 10.δεχοίμην, 11.κατασκευάζοιτο, 12.χωρίζοιτο, 

13.παύοισθε, 14.ἀναλογιζοίμεθα, 15.θαυμαζοίμεθα, 16.ἀποκρίνοιτο, 17.φείδοιτο, 

18.μεταχειρίζοιο, 19.μέμφοιο, 20.εὔχοιο 

27. 1.ἀναπαυσαίμην, 2.συνταξαίμην, 3.πεισαίμην, 4.δέξαιο, 5.μέμψαιο, 6.θαυμάσαιο, 

7.ἀναπαύσαιτο, 8.πράξαιτο, 9.ἀποτρέψαιτο-δέξαιτο, 10.ὁρισαίμεθα, 11.αἰσχυναίμεθα, 

12.κομισαίμεθα, 13.βουλεύσαισθε, 14.φθέγξαισθε, 15.ἀναγκάσαισθε, 16.χαρίσαισθε, 

17.ὑποπτεύσαιντο, 18.στρατοπεδεύσαιντο, 19.φθέγξαιντο, 20.ψεύσαιντο 
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Ενότητα 12η 

1. Προστακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 

1. 1.β, 2.δ, 3.α, 4.γ 

2. 1.δ, 2.α, 3.γ, 4.β 

3. 1.δ, 2.α, 3.γ, 4.β 

4. 1.στ, 2.β, 3.η, 4.θ, 5.δ, 6.ι, 7.γ, 8.ε, 9.α, 10.ζ 

5. 1.θ, 2.ζ, 3.στ, 4.η, 5.ι, 6.α, 7.δ, 8.β, 9.γ, 10.ε 

6. 1.θ, 2.ε, 3.στ, 4.α, 5.γ, 6.ζ, 7.ι, 8.β, 9.δ, 10.η 

7. 1.γ, 2.β, 3.β, 4.α, 5.δ, 6.γ, 7.β, 8.β, 9.α, 10.δ 

8. 1.α, 2.γ, 3.β, 4.δ, 5.α, 6.β, 7.β, 8.γ, 9.δ, 10.δ 

9. 1.γ, 2.γ, 3.δ, 4.α, 5.α, 6.γ, 7.β, 8.γ, 9.δ, 10.α 

10. 1.ἐπεύχου, 2.οἰέσθω, 3.ἀπάγεσθε, 4.λυέσθων/λυέσθωσαν, 5.ῥιπτέσθω-ἐρεθιζέσθω, 

6.πείθεσθε, 7.στρατευέσθω-ταττέσθω-γιγνέσθω, 8.ἀπαλλάττου, 9.ἀπαλλαττέσθω, 

10.αἰσχύνου-πείθου 

11. 1.γεῦσαι, 2.συνευξάσθω, 3.φυλάξασθε, 4.παυσάσθων/παυσάσθωσαν, 5.φεισάσθω, 

6.χάρισαί, 7.χαρίσασθε, 8.φράσαι, 9.ἀποψηφίσασθε, 10.ἅψαι 

12. 1.πέπαυσο, 2.ἀπολελύσθω, 3.καταπέπληχθε, 4.εἰρήσθων/εἰρήσθωσαν, 5.γεγράφθω, 

6.συντέτραφθε-συντέταχθε, 7.ἀπειλήφθων/ἀπειλήφθωσαν, 8.μέμνησο, 9.εἰργάσθω, 

10.πέπεισθε 

13. 1.πόρευσαι-πεπόρευσο, 2.πραξάσθω-πεπράχθω, 3.βουλεύσασθε-βεβούλευσθε, 

4.παυσάσθων/παυσάσθωσαν-πεπαύσθων/πεπαύσθωσαν, 5.φύλαξαι-πεφύλαξο, 

6.δοκιμάσθων/δοκιμάσθωσαν-δεδοκιμάσθων/δεδοκιμάσθωσαν, 7.δεξάσθω-δεδέχθω, 

8.δίδαξαι-δεδίδαξο, 9.ἀπαλλαξάσθων/ἀπαλλαξάσθωσαν-ἀπηλλάχθων/ἀπηλλάχθωσαν, 

10.σώσασθε-σέσωσθε 

14. 1.βουλεύου-βεβούλευσο, 2.ἐκδεχέσθω-ἐκδεδέχθω, 3.ἀντιτάττεσθε-ἀντιτέταχθε, 

4.κομιζέσθων/κομιζέσθωσαν-κεκομίσθων/κεκομίσθωσαν, 5.εὔχεσθε-ηὖχθε, 6.χαρίζεσθε-

κεχάρισθε, 7.περιεργαζέσθω-περιειργάσθω, 8.καταδεχέσθων/καταδεχέσθωσαν-

καταδεδέχθων/καταδεδέχθωσαν, 9.λογιζέσθω-λελογίσθω, 10.στρέφου-ἔστρεψο 

15. 1.λύου-λῦσαι, 2.διοριζέσθω-διορισάσθω, 3.ἐργάζεσθε-ἐργάσασθε, 

4.πειθέσθων/πειθέσθωσαν-πεισάσθων/πεισάσθωσαν, 5.διασκευαζέσθω-διασκευασάσθω, 

6.κατατρίβεσθε-κατατρίψασθε, 7.ῥίπτου-ῥῖψαι, 8.ἀντιστρεφέσθω-ἀντιστρεψάσθω, 

9.κατασκευάζεσθε-κατασκευάσασθε, 10.ἀναγραφέσθω-ἀναγραψάσθω 
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2. Κτητικές αντωνυμίες 

1. 1.δ, 2.ε, 3.ζ, 4.γ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.στ 

2. 1.δ, 2.ζ, 3.ε, 4.στ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.γ 

3. 1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.α, 6.στ, 7.β, 8.α 

4. 1.δ, 2.ε, 3.ζ, 4.γ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.στ 

5. 1.δ, 2.ζ, 3.ε, 4.στ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.γ 

6. 1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.α, 6.στ, 7.β, 8.α 

7. 1.δ, 2.ε, 3.ζ, 4.γ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.στ 

8. 1.α, 2.ζ, 3.β, 4.ε, 5.γ, 6.η, 7.δ, 8.ζ 

9. 1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.α, 6.στ, 7.β, 8.α 

10. 1.δ, 2.ε, 3.ζ, 4.γ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.στ 

11. 1.α, 2.ζ, 3.β, 4.ε, 5.γ, 6.η, 7.δ, 8.ζ 

12. 1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.α, 6.στ, 7.β, 8.α 

13. 1.δ, 2.ε, 3.ζ, 4.γ, 5.α, 6.η, 7.β, 8.στ 

14. 1.α, 2.στ, 3.β, 4.ε, 5.γ, 6.η, 7.δ, 8.ζ 

15. 1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.γ, 5.α, 6.στ, 7.β, 8.α 

16. 1.γ, 2.α, 3.β, 4.δ, 5.β, 6.β, 7.α, 8.δ, 9.γ, 10.γ, 11.α, 12.γ, 13.β, 14.γ, 15.γ, 16.α, 17.β, 18.γ, 19.γ, 

20.α 

17. 1.β, 2.γ, 3.β, 4.δ, 5.β, 6.α, 7.δ, 8.δ, 9.β, 10.β, 11.δ, 12.γ, 13.β, 14.γ, 15.γ, 16.α, 17.β, 18.γ, 

19.δ, 20.α 

18. 1.α, 2.δ, 3.ιβ, 4.ε, 5.θ, 6.β, 7.ια, 8.στ, 9.γ-ι, 10.η 

19. 1.θ, 2.ε, 3.στ, 4.β, 5.η, 6.γ, 7.ζ, 8.ι, 9.δ, 10.β 

20. 1.ἐμάς, 2.ἐμή, 3.ἐμαί, 4.ἐμοῦ, 5.ἐμῷ, 6.ἐμοῖς, 7.ἐμός, 8.ἐμῶν, 9.ἐμήν, 10.ἐμοί 

21. 1.σοί, 2.σός, 3.σαῖς, 4.σή, 5.σῶν, 6.σῆς, 7.σούς, 8.σόν, 9.σά, 10.σῷ-σῇ 

22. 1.ἡμετέραις, 2.ἡμετέρας, 3.ἡμετέρους, 4.ἡμέτερος, 5.ἡμετέρων, 6.ἡμέτερον, 7.ἡμέτερα, 

8.ἡμετέρῳ, 9.ἡμέτεραι, 10.ἡμετέρα 

23. 1.ὑμετέρους, 2.ὑμετέρας, 3.ὑμετέρων, 4.ὑμέτερος, 5.ὑμέτεραι, 6.ὑμετέραν, 7.ὑμετέροις, 

8.ὑμετέρου, 9.ὑμετέρῳ, 10.ὑμετέρα 

24. 1.σφετέροις, 2.σφέτερον, 3.σφέτερα, 4.σφετέρας, 5.σφετέρων, 6.σφετέρῳ, 7.σφετέραν, 

8.σφετέρας, 9.σφετέρων, 10.σφετέρᾳ 
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