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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Ο θεός φέρει Νίκην 

2. Μιλτιάδης ην στρατηγός. 

3. Οι στρατιωται ωργίζοντο τω Κλεάρχω. 

4. Τύραννος ο έρως λέγεται. 

5. Οι θεοί σώζουσι την πόλιν. 

6. Αι Σειρηνες ησαν Αχελώου και Μελπομένης θυγατέρες. 

7. Οι ιχθύες εισίν άφωνοι. 

8. Κρομμύων οσφραίνομαι. 

9. Κέντρον αι μέλιτται έχουσιν. 

10. Ανθρώπου ψυχή του θείου μετέχει. 

11. Ουτος εμέ των πατρωων απεστέρησεν. 

12. Οι εταίροι τον Οδυσσέα εδέσμευον. 

13. Άρα θεοίς πιστεύεις; 

14. Ο ανήρ δίκαιος  εστί 

15. Η Νίκη ταινίαν έχει και επί τη κεφαλή στέφανον. 

16. Άνθρωπος τις είχεν ίππον και όνον. 

17. Θεωρω τον Αισχύλον ποιητήν. 

18. Προμηθευς έδωκε τοις ανθρώποις το πυρ. 

19. Ούτως έβαινεν η μάχη. 



 

 2 

20. Ο πόλεμος πολλών κακών αίτιος εστί. 

21. Η Σάμος νήσος εστί. 

22. Άνθρωπος είχεν όνον και ίππον. 

23. Επιθυμούμεν δόξης. 

24. Αποστέρει την τιμήν με. 

25. Εκκένωσαν την πόλιν ανδρών. 

26. Ανθρώπου ψυχή των θεώ μετέχει. 

27. Παύσασθε μάχης. 

28. Η γλώττα μη προτρεχέτω της διανοίας. 

29. Έπεσθε τοις κελεύσμασι. 

30. Τα έργα ου συμφωνεί τοις λόγοις. 

31. Πάσαν υμιν την αλήθειαν ερώ. 

32. Ζηλω σε του πλούτου. 

33. Διδάσκει σε την στρατηγίαν. 

34. Ενίκησαν νίκην λαμπράν. 

35. Χρη του βάρους μεταδιδόναι τοις φίλοις. 

36. Αντέλεγον πολλοί μη σπένδεσθαι Αθηναίοις. 

37. Οι Λακεδαιμόνιοι εφόνευσαν τους κήρυκας. 

38. Ο ικέτης ήψατο των γονάτων του βασιλέως . 

39. Οι βάρβαροι εκώλυον Αγησίλαον της πορείας. 

40. Ο πατήρ νοσεί νόσον βαρείαν. 
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41. Τη αχαριστία έπεται η αναισχυντία. 

42. Αγαθός άρχων ουδέν διαφέρει πατρός αγαθού. 

43. Θαυμάζω σε της τόλμης. 

44. Ο πάππος τον Κύρον καλήν στολήν ενέδυσε. 

45. Αμφισβητούσι οι φίλοι τοις φίλοις, ερίζουσι δε οι εχθροί αλλήλοις. 

46. Μέμνησο των απόντων φίλων. 

47. Διογείτων έκρυπτε την θυγατέρα τον θάνατον του ανδρός. 

48. Η ιππική προσήκει μάλιστα τω ελευθέρω. 

49. Εθαύμαζον αυτού της τόλμης. 

50. Ο των ανθρώπων βίος θεάτρω έοικε. 

51. Μεταδίδως του σίτου των κυνί. 

52.  Σωκράτης θυσίας έθυε. 

53. Διηγούμην τα της μάχης αυτοίς. 

54. Πόνων πλείστων μετέσχον. 

55. Κλέαρχος επολέμει τοις Θραξί. 

56. Ουκ ερωτω σε τουτο. 

57. Δόμαι χρημάτων. 

58. Πάσαν υμιν την αλήθειαν ερώ. 

59. Αναμνήσω υμας τους των προγόνων κινδύνους. 

60. Οι εχθροί τους χιτώνας τους νεκρούς εξέδυσαν. 

61. Οδου παραχωρούσιν οι νεώτεροι τοις πρεσβυτέροις. 
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62. Εναυμάχησαν την εν Σαλαμίνι ναυμαχίαν. 

63. Παυσανίας πάθος μέγα πέπονθε. 

64. Ταυτα έλεγον τοις παισί. 

65. Εκοινώνησαν των αυτών κινδύνων ημιν. 

66. Οι Ηλείοι εκώλυον τους Λακεδαιμονίους του αγώνος. 

67. Κάτων εδίδασκεν τον υιόν μουσικήν. 

68. Κίμων εδίδου χρήματα τοις πτωχοίς. 

69. Εμού ακούσεσθε πάσαν την αλήθειαν. 

70. Κροίσος έζη βίον ευδαίμονα. 

71. Οι Αθηναίοι εκάλουν τους ποιητάς θείους. 

72. Ξενοφών επυνθάνετο των αιχμαλώτων ετέραν οδόν. 


