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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

Να υπογραμμιστούν τα διάφορα είδη κατηγορουμένου: 

1. Ηρακλής και Θησεύς κατέστησαν αθληταί. 

2. Το πεδίον εστί του πατρός 

3. Επύαξα πρότερα Κύρου αφίκετο. 

4. Η ηγεμονία εστί των πολιτών. 

5. Εγώ σε άσμενος εόρακα. 

6. Πεφύκασιν αγαθοί. 

7. Λίθοι και πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν χρήσιμα εστίν. 

8. Αιδώς και φόβος έμφυτα εστίν. 

9. Πρόξενος ην τριάκοντα ετών. 

10. Αυτοί τε οι άνθρωποι και η γη αυτών επώνυμοι του καταστρεψαμένου 
καλούνται. 
 
 

11. Ο Ευφράτης εστί τεσσάρων πλέθρων. 

12. Το χωρίον πολλου αργυρίου γίγνεται. 

13. Εθελοντής υπομένει τους πόνους. 

14. Φίλιππος ηυξήθη μέγας. 

15. Το σιγάν του ομολογούντος εστί. 

16.  Το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρός σοφού εστι. 

17. Το λέγειν ταληθή ελευθέρου ανδρός εστί. 

18. Γενομένης δε ισχυράς της ναυμαχίας πολλοί απώλοντο. 
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19. Ίωνες έλεγον ουκ είναι αυτόνομοι. 

20. Πάντα εστί χρυσού. 

21. Ιπποκράτης εστί των επιχωρίων. 

22. Τίνος ήκετε διδάσκαλοι; 

23. Η πόλις παρεσκευάσθη αυταρκεστάτη. 

24. Οι στρατιώται είποντο άσμενοι. 

25. Τριταίοι αφίκοντο. 

26. Αθηναίοι εκ της Χίου ανήγοντο πελάγιοι. 

27. Σκοταίοι αφίκοντο. 

28. Οι νήες έπλευσαν βοηθοί. 

29. Οι στρατηγοί εξήλθον πρώτοι. 

30. Η ηγεμονία εστί των πολιτών. 

31. Ήρετο το ύψος του ύψους μέγα. 

32. Η Σπάρτη ην των ολιγανθρωποτάτων πόλεων. 

33. Αι των θεών οικίαι ήσαν χρυσου και αργυρού. 

34. Εγώ ουκ ειμί των αδυνάτων. 

35. Ίππαρχος και Θεσσαλός ήσαν αδερφοί. 

36. Οι Αρκάδες πρώτοι πλέουσι. 

37. Τοις φίλοις Κλέαρχος επειράτο χρήσθαι ανάνδροις. 

38. Παρά βασιλέως πολλοί των Περσών σύμβουλοι προς Κύρον ήλθον. 

39. Η αγορά και το πρυτανείον παρίου λίθου ήσαν. 
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40. Άνεμος έπνει εναντίος. 

41. Τα όρη απότομα υπέρ του ποταμού εκρέματο. 

42. Τα ιερά ην τριών ταλάντων. 

43. Ειμί τριάκοντα ετών. 

44. Ουδείς εκών αμαρτάνει. 

45. Οι στρατιώται εσκήνουν υπαίθριοι. 

46. Χρη παίδας εκδιδάσκεσθαι σοφούς. 

47. Αναξαγόρας φησί τον ήλιον λίθον είναι. 

48. Ο δήμος είλετο Νικίαν στρατηγόν. 

49. Το σιγάν εστί σωφρονείν. 

50. Παρά ταύτην την πόλιν ην πυραμίς λίθινη, το μεν εύρος ενός πλέθρου το δε 

ύψος δύο πλέθρων. 
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