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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 16-17 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Γιατί οι Αθηναίοι «τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν»; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Γιατί   δρούσαν   εχθρικά  προς  τους  Πέρσες  (και  ιδιαίτερα  προς  τον  σατράπη  της 
Λυδίας Κύρο) που είχαν τότε συμμαχήσει με τους Σπαρτιάτες εναντίον τους.

(β) Γιατί  ήθελαν  να  εκδικηθούν  τους  Πέρσες για τις καταστροφές που προξένησαν στην 
Ελλάδα κατά τα Μηδικά.

(γ) Γιατί επεδίωκαν τότε να καταλάβουν τις περιοχές των παραλίων της Μ. Ασίας.

2. «Λύσανδρος δὲ ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν»: Γιατί 
ο  Λύσανδρος  προσπαθεί  να  αποκλείσει  τον  αθηναϊκό  στόλο  από  τον  Ελλήσποντο;  
(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Για να αποκόψει τον αθηναϊκό στόλο από ενισχύσεις που στάθμευαν στον  Ελλήσπο-
ντο.

(β) Για να εξασφαλίσει νέες πηγές εφοδιασμού για τη Σπάρτη.
(γ) Για  να  αποκόψει  την  Αθήνα  από  τις  πηγές  εφοδιασμού (ιδαίτερα σιτηρών) από 

τον Ελλήσποντο.

3. Από ποια παράδοση πήρε το όνομά του ο Ελλήσποντος; Πώς ονομάζεται σήμερα;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. «Οἱ  Ἀθηναῖοι  παρεσκευάζοντο  πρὸς  ναυμαχίαν  -  Λύσανδρος  δὲ  ἐκπλεῖ  πρὸς  τὸν  
Ἑλλήσποντον»: Να συγκρίνετε τους Αθηναίους στρατηγούς με τον Λύσανδρο, με βάση τις 
πρώτες στρατηγικές τους επιλογές, όπως φαίνονται από το απόσπασμα αυτό:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1.        (α) ὁρμώμενοι: Ε.Α. στο γ΄ ενικό πρόσωπο ΕΝΣ της ίδιας φωνής:
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

 
(β) [εποίουν: Ε.Α. στο β΄ πληθ. πρόσωπο ΕΝΣ της ίδιας φωνής:
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________
Υποτακτική _________________   Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                       _________________
Προστακτική _________________                      _________________

2. Οἰ  Ἀθηναῖοι ἐπέπλεον ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον: Να ξαναγραφεί η πρόταση με τη 
μεταφορά του ρήματος σε όλους τους χρόνους (Χ.Α.) και με την αλλαγή του υποκειμένου οἱ  
Ἀθηναῖοι σε ὑμεῖς:

ΕΝΣ:  Ὑμεῖς _________________________________________________
ΠΡΤ:  Ὑμεῖς _________________________________________________
ΜΕΛ: Ὑμεῖς _________________________________________________
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ΑΟΡ:  Ὑμεῖς _________________________________________________
ΠΡΚ:  Ὑμεῖς _________________________________________________
ΥΠΡ:  Ὑμεῖς _________________________________________________

3. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

(α) παρεσκευάζοντο: γ΄ πληθ. πρόσωπο ΕΝΣ του ρ. παρασκευάζομαι (Σ - Λ)
(β) προσείλοντο: γ΄ πληθ. πρόσωπο ΑΟΡ β΄ του ρ. προσαιρέομαι-οῦμαι (Σ - Λ) 
(γ) τὰς ἀφεστηκυίας: αιτ. πληθ. του θηλυκού μετοχής ΠΡΚ (Σ - Λ)

4. Να βρεθούν τα σύνθετα ρήματα (προσοχή, όχι μετοχές ή απαρέμφατα) του αποσπάσματος 
και, αφού τεθούν στο α΄ ενικό πρόσωπο ΕΝΣ της φωνής που βρίσκονται, να χωριστούν στα 
συνθετικά τους:

Σύνθετα ρήματα     α΄ ενικό ΕΝΣ α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό
_________________          ________________ ______________ _____________
_________________          ________________ ______________ _____________
_________________          ________________ ______________ _____________
_________________          ________________ ______________ _____________

5. Επιλέξτε τον σωστό γραμματικό χαρακτηρισμό:
]ορμώμενοι: Είναι μετοχή μέσης φωνής ΕΝΣ του ρ. (α) ]ορμάω-~ω

                                                                                      (β) ]ορμέω-~ω
                                                                                      (γ) ]ορμίζω
     Τι σημαίνει το καθένα από τα τρία παραπάνω ρήματα; 

]ορμάω-ῶ= ___________________________________________________________
]ορμέω-ῶ= ___________________________________________________________
]ορμίζω= ___________________________________________________________

6. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
Οἱ  Ἀθηναῖοι κακῶς ἐποίουν τὴν βασιλέως (χώραν) Οἱ κάτοικοι τῆς βασιλέως (χώρας)  
κακῶς _________________ ὑπὸ τῶν  Ἀθηναίων.

7. Να συμπληρωθούν οι πτώσεις που ζητούνται:
(α) [αφεστηκυίας πόλεις

             Ενικός                                           Πληθυντικός
         Ονομ. ________________________ __________________________

Γεν. ________________________ __________________________
Δοτ. ________________________ __________________________
Αιτ.  ________________________ __________________________
Κλητ. ________________________ __________________________

(β) ναυμαχίαν
             Ενικός                                           Πληθυντικός
Γεν.      ________________________ __________________________
Δοτ.     ________________________ __________________________
Αιτ.    ________________________ __________________________

(γ) ]ορμώμενοι
             Ενικός                                           Πληθυντικός
            Γεν.      ________________________ __________________________

Δοτ.    ________________________ __________________________
Αιτ.    ________________________ __________________________
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(δ) βασιλέως
      Ενικός                                           Πληθυντικός
            Δοτ.                                                            __________________________

Αιτ.                                                            __________________________
Κλητ.  ________________________         

(ε) {εκπλουν
Ενικός                                           Πληθυντικός

            Ονομ.  ________________________ __________________________
Γεν.     ________________________ __________________________
Δοτ.    ________________________ __________________________
Αιτ.      ________________________ __________________________

8. καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο: 
     Να αναγνωριστεί γραμματικά ο υπογραμμισμένος τύπος:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  βρείτε  3  νεοελληνικές  λέξεις  (απλές  ή  σύνθετες)  ετυμολογικά  συγγενείς  με  το  ρ.  ]
ορμάω-ῶ και να σχηματίσετε προτάσεις που να τις περιέχουν. Το ίδιο να γίνει και για το 
ρ. ποιέω-ῶ:

]ορμάω-ῶ

i. Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

ii. Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

iii. Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

ποιέω-ῶ
i.   Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

ii.  Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

iii. Λέξη ___________________
Πρόταση______________________________________________________________

2. Να συνδέσετε καθεμιά από τις λέξεις της δεξιάς στήλης (Νέα Ελληνική) με μια από τις δύο 
σειρές της αριστερής (Αρχαία Ελληνική), με βάση την ετυμολογική τους συγγένεια:

Αρχαία Ελληνική                                    Νέα Ελληνική
1) ]ορμάω-ῶ>ὁρμή                                      α) αφορμή
                                                                 β) εξορμώ
                                                                 γ) ορμητήριο
                                                                 δ) ορμητικός
                                                                 ε) ορμίσκος
                                                                 στ) παρόρμηση
                                                                 ζ) προσορμίζομαι
2) ]ορμέω-ῶ/ὁρμίζω>ὅρμος              η) ορμόνη
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3. Ποια η σημασιολογική διαφορά μεταξύ των λέξεων ναῦς, πλοῖον, ὁλκάς, τριήρης;
ναῦς= ___________________________________________________________

 πλοῖον= ___________________________________________________________
       ]ολκάς= ___________________________________________________________
       τριήρης= ___________________________________________________________

4. Να βρεθούν 3 απλές (όχι σύνθετες) λέξεις της Νέας Ελληνικής ετυμολογικά συγγενείς με 
το ρ. πλέω.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βρεθούν οι εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί (ΕΕΠ) του αποσπάσματος και οι 
σημασίες τους.

ΕΕΠ                                                                           Σημασία
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________
_____________________________________ _________________________________

2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
(α) ]ορμώμενοι ___________________________________________________________
(β) Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον ______________________________________
(γ) στρατηγούς _________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 18-21 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. «]η γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν»: Με ποια φράση από το προηγούμενο απόσπασμα (κεφ. Ι 
16-17) συνδέεται νοηματικά και γιατί; (Να ληφθούν υπόψη πληροφορίες από την εισαγωγή 
σχετικά με τις σχέσεις Αθηναίων - Σπαρτιατών - Περσών την εποχή εκείνη):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Τι σήμαινε η κατάληψη της Λαμψάκου από τον Λύσανδρο (α) για τους Αθηναίους, (β) για 
τους Σπαρτιάτες; Να αξιολογήσετε τη στρατηγική αυτή κίνηση του Σπαρτιάτη ναυάρχου:

(α) ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
(β) ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
Αξιολόγηση 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3. «Τὰ δὲ  ἐλεύθερα  σώματα  πάντα  ἀφῆκε  Λύσανδρος»:  Να  αξιολογήσετε  ηθικά  τον 
Λύσανδρο από την πράξη του αυτή:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ποια πραγματολογικά στοιχεία μπορούμε να εξαγάγουμε από τις παραγράφους 18 και 19 
(α)  για  τη  διεξαγωγή  του  ναυτικού  πολέμου και  (β)  για  τον  τρόπο  ανεφοδιασμού  των 
εκστρατευτικών σωμάτων την εποχή εκείνη;

(α)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(β)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.  «Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες… ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἐκατόν…»: Αν λάβουμε 
υπόψη την εις βάρος των Αθηναίων κατάληξη των γεγονότων, πώς θα μπορούσαμε να τους 
χαρακτηρίσουμε από την κίνησή τους αυτή;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ποια τεχνική εφαρμόζει εδώ (συνειδητά ή ασυνείδητα) ο Ξενοφώντας; (Επιλέξτε τη σωστή 
απάντηση):

(α) Αντίθεση   (β) Προοικονομία (γ) Αναφορά στο ήθος των αντιπάλων

6. Να  βρεθούν  τα  ρήματα  που  καθορίζουν  τη  δραστηριότητα  των  Αθηναίων  και  του 
Λυσάνδρου. Να  προσεχθεί  η  εναλλαγή  των  χρόνων.  Τι  προσδίδει  στην  αφήγηση  η 
εναλλαγή αυτή;

Δραστηριότητα Αθηναίων (Χρόνος) Δραστηριότητα Λυσάνδρου (Χρόνος) 
                (Ρήμα)                                                                    (Ρήμα)

_______________________ ________ ________________________ _________
_______________________ ________ ________________________ _________
_______________________ ________ ________________________ _________
_______________________ ________ ________________________ _________
_______________________ ________ ________________________ _________
_______________________ ________ ________________________ _________
Ασθητική κρίση
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Ο Ξενοφώντας, αναφέρεται στην αθηναϊκή παράταξη συνήθως με το οἱ  Ἀθηναῖοι, ενώ στη 
σπαρτιατική περισσότερο με το  ὁ Λύσανδρος αντί  για το  οἱ Λακεδαιμόνιοι.  Για ποιους 
λόγους, κατά τη γνώμη σας, το κάνει αυτό;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να συνδέσετε τους τύπους της αριστερής στήλης με τα γραμματικά στοιχεία της δεξιάς που 
περιγράφουν τον καθένα. Στη συνέχεια, οι τύποι να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό απ’ 
αυτόν που βρίσκονται:

Τύποι                             Γραμματικά στοιχεία                 Αλλαγή αριθμού   
1) παρῆσαν                 α) γ΄ πρόσωπο ενικού ΕΝΣ      ___________________  
2) παρέπλει            β) γ΄ πρόσωπο πληθ. ΕΝΣ        ___________________
3) ]ηγεῖτο                 γ) γ΄ πρόσωπο ενικού ΠΡΤ      ___________________
4) αἱροῦσι            δ) γ΄ πρόσωπο πληθ. ΠΡΤ        ___________________
5) ὡρμίσαντο             ε) γ΄ πρόσωπο ενικού ΑΟΡ      ___________________

            6) ἔπλευσαν              στ) γ΄ πρόσωπο πληθ. ΑΟΡ     ___________________
ζ) γ΄ πρόσωπο ενικού ΠΡΚ
η) γ΄ πρόσωπο πληθ. ΠΡΚ

2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
(α) παρῆσαν (β΄ και γ΄ ενικό προστ. ΕΝΣ) ____________   _____________
(β) παρέπλει (β΄ και γ΄ πληθ. οριστ. ΕΝΣ) ____________   _____________
(γ) ἡγεῖτο (α΄ και γ΄ ενικό υποτ. ΕΝΣ) ____________   _____________
(δ) αἱροῦσι (β΄ και γ΄ ενικό ευκτ. ΑΟΡ β΄)            ____________   _____________
(ε) ]ωρμίσαντο (β΄ και γ΄ ενικό οριστ. ΕΝΣ)           ____________   _____________
(στ) [αριστοποιουμένοις (β΄ πληθ. προστ. ΕΝΣ)   ____________  
(ζ) {επλευσαν (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστ. ΕΝΣ) ____________   _____________

3. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

[ανήγοντο: β΄ πληθ. ΠΡΤ του ρ.  ἄγομαι (Σ - Λ)
[ανήχθησαν: γ΄ πληθ. οριστ. παθ. ΑΟΡ του ρ.  [ανάγομαι (Σ - Λ)
προσβαλόντες: μετοχή ΑΟΡ β΄ του ρ.  βάλλω (Σ - Λ)

4. προσβαλόντες, ἀνήχθησαν: Ε.Α. στο β΄ ενικό της φωνής και του χρόνου που βρίσκεται ο 
κάθε τύπος.

(α) προσβαλόντες
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________
(β) [ανήχθησαν
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

5. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους δύο αριθμούς):
(α) πελάγιοι 

             Ενικός                                           Πληθυντικός
Γεν. ________________________ __________________________
Δοτ. ________________________ __________________________
Αιτ.  ________________________ __________________________

(β) σύμμαχον οὖσαν
             Ενικός                                           Πληθυντικός

Γεν. ________________________ __________________________
Δοτ. ________________________ __________________________
Αιτ.  ________________________ __________________________
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(γ) τὰ ἐλεύθερα σώματα πάντα
             Ενικός                                           Πληθυντικός

Γεν. ________________________ __________________________
Δοτ. ________________________ __________________________
Αιτ.  ________________________ __________________________
(δ) ναυσίν

             Ενικός                                           Πληθυντικός
Γεν. ________________________ __________________________
Δοτ. ________________________ __________________________
Αιτ.  ________________________ __________________________

6. πλουσίαν: Να γραφούν οι πτώσεις στις οποίες τονίζεται στην προπαραλήγουσα:
__________________________________________________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  βρείτε  2  νεοελληνικά  σύνθετα  ρήματα  με  β΄  συνθετικό  το  ρ.   βάλλω,  και  να 
σχηματίσετε 2 προτάσεις όπου να τα χρησιμοποιείτε. Το ίδιο και για το ρ.  [αγγέλλω:

βάλλω
i. Σύνθετο ___________________
Πρόταση ________________________________________________________________

ii. Σύνθετο ___________________
Πρόταση ________________________________________________________________

[αγγέλλω
       i.   Σύνθετο __________________

Πρόταση ________________________________________________________________

ii.  Σύνθετο __________________
Πρόταση ________________________________________________________________

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με νεοελληνικές λέξεις παράγωγες από το ρ. ]ηγέομαι-οῦμαι, ή 
σύνθετες με β΄ συνθετικό παράγωγα του ίδιου ρήματος:

(α) Ο ________________ της πρότασης αυτής έδωσε σημαντικές λύσεις στο αδιέξοδο.
(β) Ο σωστός _________________ φροντίζει πρώτα απ’ όλα τον λαό του.
(γ) Η   ______________    των   γεγονότων   από   τους   αυτόπτεις  μάρτυρες  ήταν 

ιδιαίτερα ζωντανή.
(δ) Του ζήτησα ___________________ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

3. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  νεοελληνικές  σύνθετες  λέξεις  με  β΄  συνθετικό  κάποιο 
παράγωγο του ρ. {αγω:

(α) Η εποχή του _________________ άρχισε και οι οικολόγοι διαμαρτύρονται.
(β) Αισθανόταν  σαν ____________.  Ήταν  πάντα  απομονωμένος  και  κανείς  δεν του 

έδινε σημασία. 
(γ) Ο _______________ της εκδήλωσης πλήρωσε μουσικούς και χορευτές.
(δ) Η   ___________  μέθοδος   προχωρεί   από   το  ειδικό  στο  γενικό,  ενώ  η 

____________ ακολουθεί αντίστροφη πορεία.
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Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να συνδέσετε τα επιρρήματα (αριστερή στήλη) του αποσπάσματος με την επιρρηματική 
σημασία (δεξία στήλη) που εκφράζουν: 

Επιρρήματα                            Σημασίες
          1) [εντα ~υθα                           α) Τόπος 
          2) [εκε ~ιθεν                               β) Χρόνος
            3) ε[υθύς                                  γ) Τρόπος
           4) [αντίον                                 δ) Σκοπός
           5) ταύτ ?η                                  ε) Αιτία

            στ) Ποσό

2. Να  βρεθούν  και  να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  οι  ονοματικοί  προσδιορισμοί  των 
παραγράφων 18-19:

                   Ονοματικοί προσδιορισμοί                    Είδος                       Τι προσδιορίζουν
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________
______________________________     _______________     ______________________

  
3. ]ωρμίσαντο: τι το προσδιορίζει; (Προσοχή: 2 σωστές επιλογές)

(α) τ~ης Χερρονήσου                    
(β) [εν [ Ελαιο ~υντι
(γ) [ογδοήκοντα καὶ ἑκατόν
(δ) ναυσίν

4. Τι είναι συντακτικά και τι προσδιορίζουν οι λέξεις:
                                    Συντακτική αναγνώριση     Προσδιορισμός στο…

(α) πελάγιοι  ______________________   ______________________
(β) σύμμαχον     ______________________ ______________________
(γ) πλουσίαν             ______________________ ______________________

5. Να συνδέσετε τις  προτάσεις  (αριστερή στήλη) του κειμένου με το είδος μετοχής (δεξιά 
στήλη) που περιέχουν:

Προτάσεις                                                         Είδη μετοχών 
… παρέπλει ε[ις Λάμψακον σύμμαχον ο  @  υσαν   Ἀθηναίων.           Χρονική
Προσβαλόντες τ~?η πόλει αἱρο ~υσι κατὰ κράτος…                         Τελική
… καὶ διήρπασαν οἱ στρατι ~ωται (τ̀ην πόλιν) ο  @  υσαν   πλουσίαν…   Επιθετική  
Ο ]ι δὲ Ἀθηνα ~ιοι κατὰ πόδας πλέοντες ]ωρμίσαντο [εν Ἐλαιο ~υντι… Υποθετική
Ἐντα ~υθα δὴ [  αριστοποιουμένοις   α [υτο ~ις [αγγέλλεται τ̀α περὶ Λάμψακον Αιτιολογική
Ἐκε~ιθεν δὲ ε[υθ̀υς [  επισιτισάμενοι   {επλευσαν ε[ις Α [ιγὸς ποταμούς…         Εναντιωματική  

                                         Τροπική
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6. Επιλέξτε τον σωστό συντακτικό χαρακτηρισμό των δύο υπογραμμισμένων στοιχείων της 
παρακάτω πρότασης:

Ἐντα ~υθα δὴ [αριστοποιουμένοις α  [  υτο  ~  ις   [αγγέλλεται τ   ̀ α     περ   ̀ ι     Λάμψακον  …
i. α[υτο ~ις: (α) Υποκείμενο στο [αριστοποιουμένοις
              (β) Αντικείμενο στο [αγγέλλεται
              (γ) Και τα δύο
ii. τὰ περὶ Λάμψακον: (α) Υποκείμενο στο [αγγέλλεται

   (β) Αντικείμενο στο [αγγέλλεται

Ποιο συντακτικό φαινόμενο της Αττικής διαλέκτου παρουσιάζεται εδώ;
______________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 22-24 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ο Λύσανδρος δεν αντιμετώπιζε τους Αθηναίους άμεσα,  αλλά τηρούσε στάση αναμονής. 
Γιατί; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Επειδή φοβόταν την ήττα.
(β) Επειδή δεν διέθετε ικανό στόλο.
(γ) Επειδή σκεφτόταν να τους αιφνιδιάσει.
(δ) Επειδή περίμενε να επιτεθούν εκείνοι πρώτοι.

2. Να επισημάνετε τις εντολές του Λυσάνδρου προς τους Σπαρτιάτες.  Ποιο είναι,  κατά τη 
γνώμη σας, το γενικότερο σχέδιο στο οποίο εντάσσονται;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ποια στάση τηρεί ο Λύσανδρος κατά τη συνάντηση των δύο στόλων και ποιους σκοπούς, 
κατά τη γνώμη σας, εξυπηρετεί η τακτική του;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Πώς αντιμετωπίζουν οι  Αθηναίοι  τους Σπαρτιάτες  στο συγκεκριμένο απόσπασμα και  τι 
προοικονομεί η στάση τους αυτή για την τελική έκβαση της ναυμαχίας;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Ήταν σωστή, κατά τη γνώμη σας, η αναμονή του Λυσάνδρου, και γιατί;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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6. Ποια αδυναμία των Αθηναίων εκμεταλλεύθηκε κατάλληλα ο Λύσανδρος και με ποιο τρόπο 
πέτυχε τη συστηματική παρακολούθησή τους;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Ποια στοιχεία της πολεμικής τακτικής του Λυσάνδρου μπορούμε να συναγάγουμε από το 
συγκεκριμένο κείμενο;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Με βάση ποια στοιχεία θα κρίνατε το κείμενο ως ιστορική πηγή;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Ο Ξενοφών χαρακτηρίζεται  ως κλασικός συγγραφέας,  υποδειγματικός για τη σαφήνεια,  
απλότητα,  φυσικότητα  και  παραστατικότητα  της  περιγραφής  του.  Ποια  στοιχεία  του 
αποσπάσματος θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον χαρακτηρισμό αυτόν;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. «Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τ ~ων νε~ων [εκέλευσεν \επεσθαι το ~ις Ἀθηναίοις,  
[επειδὰν δὲ [εκβ ~ωσι, κατιδόντας \ο,τι ποιο ~υσιν [αποπλε ~ιν καὶ α [υτ ?~ω [εξαγγε ~ιλαι»: Με βάση 
αυτό το απόσπασμα, ποιος ήταν στόχος του Λυσάνδρου; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Να παρακολουθεί τους Αθηναίους διακριτικά με αργά πλοία.
(β) Να  βγουν  οι  Σπαρτιάτες  στην  ξηρά,   για   να   παρακολουθούν   προσεκτικά  τις 
      κινήσεις των Αθηναίων.
(γ) Να κατασκοπεύσει τους Αθηναίους με γρήγορα πλοία.
(δ) Να επιτεθεί στους αντιπάλους μόλις βγουν στην ξηρά.
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Ὁ Λύσανδρος [εσήμανε καὶ προε ~ιπεν ε[ις τ̀ας να ~υς ε[ισβαίνειν:  Να  ξαναγράψετε  την 
πρόταση μεταφέροντας τους ρηματικούς τύπους σε όλους τους χρόνους που ζητούνται:

ΕΝΣ: ___________________________________________________________________
ΠΡΤ: ___________________________________________________________________
ΜΕΛ: ___________________________________________________________________
ΑΟΡ: ___________________________________________________________________
ΠΡΚ: ___________________________________________________________________

2. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τους  κατάλληλους  ρηματικούς  τύπους  ανάλογα  με  το 
πρόσωπο που δηλώνεται από τις αντωνυμίες:

[εγώ εἰμί {αγω πλέω ποι ~ω  ]ορ ~ω
            ο #υτος       ____ ____ _____ _____ _____

]ημε ~ις       ____ ____ _____ _____ _____
]υμε~ις       ____ ____ _____ _____ _____

3. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

(α) κινήσοιτο: ευκτ. ΜΕΛ του ρ. κινέω-~ω (Σ - Λ)
(β) [αντανήγαγε: ΑΟΡ β΄ του ρ. [αντανοίγω (Σ - Λ)
(γ) κατιδόντας: μετοχή ΑΟΡ β΄ του ρ. καθοράω-~ω (Σ - Λ)
(δ) [εξεβίβασεν: οριστ. ΠΡΤ του ρ. [εκβαίνω (Σ - Λ)
(ε) τα ~ις ναυσίν: δοτ. πληθ. του ουσιαστικού ]η να ~υς (Σ - Λ)
(στ) [επειδάν: χρονικός σύνδεσμος (Σ - Λ)
(ζ) ]η [επιο ~υσα: μετοχή του ρ. \επομαι (Σ - Λ)

4. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους της αριστερής στήλης με τον γραμματικό χαρακτηρισμό της 
δεξιάς που ταιριάζει στον καθένα:

Τύποι                                                    Γραμματικοί χαρακτηρισμοί
1) [ανίσχοντι α) Χρονικός σύνδεσμος
2) παρετάξαντο β) Χρονικό επίρρημα
3) [αντανήγαγε                                    γ) Απαρέμφατο
4) ε[ισβαίνειν                                      δ) Ουσιαστικό
5) [οψέ                                                  ε) ΑΟΡ β΄ 
6) [επειδάν                                           στ) ΑΟΡ
7) νυκτί                                               ζ) Μετοχή

                                                                          η) ΠΡΤ
θ) ΜΕΛ

5. (α) παραβάλλων: Να μεταφερθεί στον ΑΟΡ β΄: ……………………. 
     

(β) κινήσοιτο: Ε.Α. στο ίδιο πρόσωπο της ίδιας φωνής του ΕΝΣ:
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________
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(γ) [ανάξοιτο: Να γραφεί ο τύπος στους χρόνους που ζητούνται:
ΕΝΣ: ______________
Παθητικός ΜΕΛ: _______________

           ΑΟΡ: _______________
            Παθητικός ΑΟΡ: _______________
      

(δ) παρετάξαντο: Χ.Α.
            ΕΝΣ: ________________
            ΠΡΤ: ________________

ΜΕΛ: ________________ Παθητικός ΜΕΛ: _______________
           ΑΟΡ: παρετάξαντο  Παθητικός ΑΟΡ: _______________
            ΠΡΚ: _______________
            ΥΠΡ: _______________

(ε) [απέπλευσεν: Να κλιθεί η οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ:
Οριστ. ΕΝΣ Οριστ. ΠΡΤ

            Ενικός
α΄ πρόσωπο     ______________ ______________
β΄ πρόσωπο     ______________ ______________
γ΄ πρόσωπο    ______________ ______________

            Πληθυντικός
α΄ πρόσωπο     ______________ ______________
β΄ πρόσωπο     ______________ ______________
γ΄ πρόσωπο     ______________ ______________

         
(στ) [εκέλευσεν: Ε.Α.
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

           
(ζ) \επεσθαι: Ε.Α. στο β΄ ενικό πρόσωπο ΑΟΡ β΄:
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

           
(η) κατιδόντας: Γ.Α. ___________________________________________________

6. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους 2 αριθμούς):
(α) παρασκευασάμενος

 Ενικός                                   Πληθυντικός
            Γεν.     _________________ __________________

Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________

     
(β) παραβάλλων

Ενικός                                           Πληθυντικός
            Γεν.     _________________ __________________

Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________

     
(γ) τάξεως

Ενικός                                           Πληθυντικός
            Γεν.     _________________ __________________

Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________
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(δ) νυκτί
Ενικός                                           Πληθυντικός

            Γεν.     _________________ __________________
Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________

     
(ε) μετώπ ?ω

Ενικός                                           Πληθυντικός
            Γεν.     _________________ __________________

Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________

     
(στ) [ Αθηνα ~ιοι

Ενικός                                           Πληθυντικός
            Γεν.     _________________ __________________

Δοτ.    _________________ __________________
Αιτ.     _________________ __________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. παρετάξαντο < τάσσω: Τι γνωρίζετε για την ετυμολογία της λέξης «ταξίδι»;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. κατιδόντας (ΑΟΡ  β΄  του ]οράω-~ω,  θ. ]ορα-):  Ποια  η  ετυμολογική  και  σημασιολογική 
διαφορά μεταξύ των λέξεων {ωρα - \ωρα;

________________________________________________________________________

3. κατιδόντας:  Να  γράψετε  2  νεοελληνικές  απλές  λέξεις  ετυμολογικά  συγγενείς  με  το 
καθένα από τα τρία θέματα του ρ. ]οράω-~ω:

1ο θέμα (]ορα-)
 Λέξη α΄ _____________________
 Λέξη β΄ _____________________

2ο θέμα (ιδ-)
 Λέξη α΄ _____________________ 
 Λέξη β΄ _____________________

3ο θέμα  (οπ-)
 Λέξη α΄ _____________________ 
 Λέξη β΄ _____________________

4. κινήσοιτο: Να βρείτε τρία σύνθετα νεοελληνικά ρήματα με β΄ συνθετικό το ρ. κινέω-~ω και 
να σχηματίσετε μια πρόταση με το καθένα.

1ο σύνθετο _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
2ο σύνθετο _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
3ο σύνθετο _______________
Πρόταση __________________________________________________________________

5. κινήσοιτο (κινέω-~ω>[αει  -  κίνητος  ):  Να βρείτε ακόμα δύο νεοελληνικές  λέξεις  με  πρώτο 
συνθετικό το [αεί: (α) __________________,  (β) ____________________

6. Σημειώστε  τρία παράγωγα ουσιαστικά και τρία σύνθετα ρήματα από τα δύο παρακάτω 
ρήματα:

  βαίνω:   α. ____________ β. ____________ γ. ____________
     α. ____________ β. ____________ γ. ____________
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βάλλω:     α. ____________ β. ____________ γ. ____________
                               α. ____________ β. ____________ γ. ____________

7. Να γραφούν σύνθετα και παράγωγα της λέξης να ~υς στη Νέα Ελληνική:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Να γραφεί ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα παράγωγο επίθετο της Νέας Ελληνικής για 
τα ακόλουθα ρήματα:

     Ρήμα Παράγωγο ουσιαστικό Παράγωγο επίθετο
     ποι ~ω                                                ____________________ _________________
     ]ορῶ                                              ____________________ _________________
     τάττομαι ____________________ _________________
     [αγγέλλω ____________________ _________________

9. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις ακόλουθες λέξεις:
     απόπλους ____________________________________________________________________
     βάθρο ____________________________________________________________________
     διάβημα ____________________________________________________________________
     περίπλους ____________________________________________________________________

10. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις των δύο στηλών σχηματίζοντας λογικά ζεύγη:
1) ]η [επιο ~υσα                   α) γευματίζω
2) [αριστοποιο ~υμαι               β) η επομένη
3) [οψέ                                    γ) διατάσσω
4) προαγορεύω  δ) βράδυ
5) [επανάγομαι                           ε) ανοίγομαι στα ανοιχτά
6) [αντανάγομαι                         στ) ξαναβγαίνω

11. Να συνδέσετε την κάθε λέξη της αριστερής στήλης με το αντίθετό της στη δεξιά:
1) \υστερον α) [οψέ
2) [επιβιβάζω β) [επιο ~υσα
3) ]η προτεραία    γ) ε[ισβαίνω
4) προηγο ~υμαι δ) [εκβιβάζω
5) {ορθρος ε) \επομαι
6) [εκβαίνω στ) πρότερον

ζ) [επανάγομαι
η) [ανίσχω

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να σημειωθούν πάνω στο κείμενο οι χρονικές και αιτιολογικές προτάσεις και οι λέξεις με 
τις οποίες εισάγονται.

2. Να αναλυθεί συντακτικά το απρμφ. \επεσθαι
Είδος Συντακτική θέση Υ του απρμφ. (Ταυτοπροσωπία-Ετεροπροσωπία)
___________ _________________________________________________________
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3. Ως τι λειτουργεί η υπογραμμισμένη δοτική σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις;
(α) Λύσανδρος δὲ τ  ?~  η   [  επιούσ  ?  η     νυκτ   ̀ ι   [εσήμανεν…
      Σημασία δοτικής: ______________________________________________________
(β) Λύσανδρος… [εκέλευσεν τὰς ταχίστας τ ~ων νε~ων \επεσθαι το  ~  ις     Ἀ  θηναίοις  …
      Σημασία δοτικής: ______________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 25-26 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να διαβάσετε από την Εισαγωγή τα σχετικά με τον Αλκιβιάδη και να τον χαρακτηρίσετε  
ως πολιτικό άνδρα:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Ήταν  σωστές,  κατά  τη  γνώμη  σας,  οι  συμβουλές  του  Αλκιβιάδη  προς  τους  Αθηναίους 
στρατηγούς;  Πώς  επιχειρηματολογεί  ο  ίδιος,  όπως  φαίνεται  στο  κείμενο,  υπέρ  των 
συμβουλών αυτών;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ποια  ψυχικά  πάθη,  κατά  την  κρίση  σας,  μπορεί  να  οδήγησαν  τους  στρατηγούς  να 
αψηφήσουν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. [ Αλκιβιάδης κατιδὼν: 
      1) τοὺς μὲν [ Αθηναίους                        α) [εν λιμένι (ὁρμο ~υντας)

                                β) μετιόντας τὰ [επιτήδεια [εκ Σηστο ~υ 15 σταδίους 
                                                                        [από τ ~ων νε~ων

               γ) ]ορμο ~υντας [εν α [ιγιαλ ~ω 
        δ) πρὸς πόλει (ὁρμο ~υντας)
        ε) πρ̀ος ο [υδεμι ~?α πόλει (ὁρμο ~υντας)

2) τοὺς δὲ πολεμίους         στ) {εχοντας πάντα
• Να συνδέσετε τα στοιχεία όρμισης των  δύο  αντιπάλων (δεξιά στήλη) με την παράταξη 

(αριστερή  στήλη)  στην  οποία  ταιριάζει το καθένα (σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του 
Αλκιβιάδη). 
• Τι είδους (συντακτικά) είναι οι μετοχές της δεξιάς στήλης; _________________
• Να προσδιορίσετε ποιες  προϋποθέσεις  ήταν  αναγκαίες   την   εποχή   εκείνη 

για  τη σωστή όρμιση στόλου:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να  συνδέσετε  τους  ρηματικούς  τύπους  (αριστερή  στήλη)  με  το  ρήμα  από  το  οποίο 
προέρχονται (δεξιά στήλη):

Τύποι Ρήμα από το οποίο προέρχονται
1) κατιδών α) παραινέω-~ω
2) ]ορμο ~υντας β) ]ορμάω-~ω
3) μετιόντας γ) ]ορμέω-~ω
4) {εφη δ) ]ορμίζω
5) ]ορμε ~ιν ε) {απειμι ( [απέρχομαι)
6) ]ορμίσαι στ) μέτειμι (μετέρχομαι)
7) παρ ?ήνει ζ) φημί
8) [απιέναι η) καθίημι

θ) καθοράω-~ω

2. Να γραφούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού οι τύποι:
κατιδών  ___________________________
τ ~ων τειχ ~ων  ___________________________
α [ιγιαλ ~?ω  ___________________________
]ορμο ~υντας  ___________________________
τ ~ων νε~ων  ___________________________
τοὺς πολεμίους  ___________________________
λιμένα  ___________________________
πόλιν  ___________________________
[εκε ~ινον  ___________________________

3. μετιόντες: (α) Ε.Α. στο γ΄ πληθ. πρόσωπο ΕΝΣ
                         (β) Χ.Α. στο α΄ πληθ. πρόσωπο οριστ.
    (α)  Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 

Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

     (β)     ΕΝΣ: __________________________
    ΠΡΤ: __________________________
    ΜΕΛ: __________________________
    ΑΟΡ: __________________________
    ΠΡΚ: __________________________
    ΥΠΡ: __________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με απλές ή σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής ετυμολογικά 
συγγενείς με το ουσιαστικό ]η να~υς:
(α) Ο Λύσανδρος ήταν ____________________ του Σπαρτιατικού στόλου.
(β) Ο ________________ των πλοίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
(γ) Ο   στόλος   μετά   τη   ναυμαχία   επέστρεψε  στον  _________________  όπου 

επισκευάστηκαν τα πλοία που είχαν υποστεί ζημιές.
(δ) Τα  σύγχρονα  ____________________  είναι  εξοπλισμένα  με  μηχανήματα  τελευταίας 

τεχνολογίας για την κατασκευή τον εξοπλισμό και τη συντήρηση πλοίων. 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με απλές ή σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής ετυμολογικά 
συγγενείς με το ουσιαστικό ]η πόλις:
(α) Οι γάλλοι φοιτητές του Μαϊου του ’68 ήταν έντονα ________________________.
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(β) Το __________________ επίπεδο  δεν  κρίνεται ούτε από τα έργα τέχνης, ούτε από την 
πνευματική  δημιουργία τόσο, όσο από το βαθμό σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή και  
αξιοπρέπεια. 

(γ) Ο βουλευτής Χ θα ___________________ στη Β΄ περιφέρεια Αθηνών.
(δ) Το ____________________ της Ελλάδας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία.

3. μετιόντας: Να βρείτε τρία σύνθετα νεοελληνικά ρήματα με β΄ συνθετικό το ρ. {ερχομαι και 
να σχηματίσετε μια πρόταση με το καθένα:

1ο σύνθετο ____________________
Πρόταση __________________________________________________________________
2ο σύνθετο ____________________
Πρόταση __________________________________________________________________
3ο σύνθετο ____________________
Πρόταση __________________________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να μεταφερθεί σε ευθύ λόγο:
[ Αλκιβιάδης {εφη ο [υκ [εν καλ ~?ω α [υτοὺς ]ορμε ~ιν, [αλλὰ μεθορμίσαι ε[ις Σηστὸν παρ ?ήνει.

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Να αναλυθούν συντακτικά τα απαρέμφατα ]ορμε ~ιν, μεθορμίσαι:
        Είδος Συντακτική θέση Υ του απρμφ. (Ταυτοπρ.-Ετεροπρ.)
      ]ορμε ~ιν    _________ _______________ _______________________________
      μεθορμίσαι  _________ _______________ _______________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 27 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Οι Αθηναίοι έβγαιναν και διασκορπίζονταν στη Χερρόνησο,
(α) για να προμηθευτούν τρόφιμα.
(β) για να προμηθευτούν τρόφιμα και επειδή περιφρονούσαν τον Λύσανδρο.
(γ) για  να  προμηθευτούν  τρόφιμα  και επειδή περιφρονούσαν τον Λύσανδρο, μια 

και δεν έβγαινε εναντίον τους στο ανοιχτό πέλαγος.

2. «καταφρονο ~υντες (τοὺς Ἀθηναίους)  δὴ το ~υ Λυσάνδρου \οτι ο [υκ [ανταν ~ηγε»:  Πώς  θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους Αθηναίους; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) συνετούς
(β) αλαζονικούς και υπερόπτες
(γ) γεμάτους αυτοπεποίθηση
(δ) ανίδεους από στρατηγική τέχνη

3. Αν λάβουμε υπόψη την τελική καταστροφή του αθηναϊκού στόλου, ποιους συσχετισμούς με 
την αρχαία τραγωδία μπορούμε να διακρίνουμε στην περιφρονητική στάση των Αθηναίων 
απέναντι στους Σπαρτιάτες;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Πώς την εποχή εκείνη μετέδιδαν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή στη στεριά;
________________________________________________________________________
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να χαρακτηριστούν γραμματικά οι τύποι:
(α) [επιπλέουσι: _______________________________________________________
(β) κατίδωσιν: _______________________________________________________
(γ) [εποίουν: _______________________________________________________
(δ) [ωνούμενοι: _______________________________________________________
(ε) καταφρονο ~υντες:_______________________________________________________
(στ) [ανταν ~ηγεν: _______________________________________________________
(ζ) [αποπλέοντας: _______________________________________________________

2. Να βρεθούν οι αντωνυμίες του αποσπάσματος και το είδος τους. Να γραφούν στη δοτική 
πληθυντικού του αριθμού που βρίσκονται:

Αντωνυμίες Είδος Δοτ. πληθ.
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________

3. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους 2 αριθμούς):
(α) [εκβεβηκότας

 Ενικός                               Πληθυντικός
            Γεν.      ____________________ ____________________

Δοτ.     ____________________ ____________________
Αιτ.     ____________________ ____________________

     
(β) τὸν πλο~υν

Ενικός                               Πληθυντικός
            Γεν.      ____________________ ____________________

Δοτ.     ____________________ ____________________
Αιτ.     ____________________ ____________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. ]επομένοις: Να συμπληρωθούν τα κενά με νεοελληνικά ετυμολογικά συγγενή:
(α) Οι ειδικές παρατηρήσεις πρέπει να _________________ μιας γενικής θεώρησης. 
(β) «Ας περάσει ο ______________________», φώναξε η γραμματέας του γιατρού.
(γ) Δεν πρόκειται να βρέξει. _________________ ας πάμε μια εκδρομή.

2. Να  αντιστοιχίσετε  τους  τύπους  του  κειμένου  (αριστερή  στήλη)  με  την  κατάλληλη 
νεοελληνική (δεξιά στήλη) ετυμολογικά συγγενή λέξη:

1) κατίδωσιν α) κελευστής
2) [εσκεδασμένους β) ποίημα
3) [εποίουν γ) πλοιάριο
4) σιτία δ) επισιτισμός
5) [αποπλέοντας ε) πλεύση
6) [εκέλευσε στ) διασκεδάζω

ζ) ιδέα

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βρεθεί το είδος των μετοχών:
(α) το ~ις ]επομένοις: ___________________________________________________
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(β) [εκβεβηκότας - [εσκεδασμένους: _____________________________________
(γ) [ωνούμενοι - καταφρονο ~υντες: _____________________________________

2. Να  βρεθούν  οι  μεταβατικοί  ρηματικοί  τύποι  (και  απαρέμφατα  και  μετοχές)  του 
αποσπάσματος και τα αντικείμενά τους:

Μεταβατικοί ρημ. τύποι Αντικείμενα
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 28-29 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να παρουσιάσετε περιληπτικά τη δράση όλου του κειμένου που έχετε διδαχθεί μέχρι τώρα 
τονίζοντας ιδιαίτερα την κορύφωσή της σ’ αυτό το απόσπασμα:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Συγκρίνετε την τελική εξευτελιστική ήττα των Αθηναίων με την πρότερη περιφρονητική και 
υπεροπτική στάση τους απέναντι στους Σπαρτιάτες. Μπορείτε να εξαγάγετε κάποιο ηθικό 
δίδαγμα με γενικότερες προεκτάσεις στην ανθρώπινη ζωή;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

3. Πώς παρουσιάζεται ο Κόνωνας στο απόσπασμα; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):
(α) παρορμητικός και επιπόλαιος
(β) συμφεροντολόγος και εγωιστής
(γ) φιλόδοξος
(δ) συνετός, πειθαρχημένος και με στρατηγικές ικανότητες

      Να  τον  συγκρίνετε   με   τον   Μένανδρο   και   τον   Τυδέα,   που   παρουσιάστηκαν  στην 
      παράγραφο 26 σε σύγκρουση με τον Αλκιβιάδη.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Τι γνωρίζετε για την Πάραλο;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20



Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να κατατάξετε τους ρηματικούς τύπους του αποσπάσματος σύμφωνα (α) με τον χρόνο, (β) 
με την έγκλιση (απαρέμφατο ή μετοχή):

(α) ΕΝΣ: ______________________________________________________________
ΠΡΤ: ______________________________________________________________
ΜΕΛ: ______________________________________________________________
ΑΟΡ: ______________________________________________________________
ΠΡΚ: ______________________________________________________________
ΥΠΡ: ______________________________________________________________

(β)   Οριστική ______________________________________________________________
Υποτακτική ______________________________________________________________
Ευκτική ______________________________________________________________ 
Προστακτική ______________________________________________________________ 
Απαρέμφατο ______________________________________________________________
Μετοχή ______________________________________________________________

2. Οι μετοχές και τα απαρέμφατα χρόνου ΕΝΣ του αποσπάσματος να τραπούν στον ΑΟΡ και  
το αντίστροφο:

Μτχ. και απρμφ. ΕΝΣ Μτχ. και απρμφ. ΑΟΡ
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________

3. Να συμπληρωθούν στο ίδιο γένος, την ίδια πτώση και τον ίδιο αριθμό όσα παραθετικά των 
παρακάτω επιθέτων λείπουν:                                           

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός
__________________ ___________________ τὴν ταχίστην
πλήρεις (ν ~ηες) ___________________ ___________________
__________________ ___________________ πλείστους 
τὰ μεγάλα ___________________ ___________________

4. {εχων: Χ.Α. στο α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής:
                ΕΝΣ: _______________________________

ΠΡΤ: _______________________________
ΜΕΛ: _______________________________
ΑΟΡ: _______________________________
ΠΡΚ: _______________________________
ΥΠΡ: _______________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να εξηγήσετε την ετυμολογική συγγένεια των παρακάτω λέξεων με το ρ. {εχω:
(α) μέθεξη ______________________________________________________________
(β) ενοχή ______________________________________________________________
(γ) σχέση ______________________________________________________________
(δ) ραβδούχος ______________________________________________________________

2. {εχω (θέμα του ΑΟΡ β΄: σχ- > σχολή): Τι σήμαινε σχολή στην Αρχαία Ελληνική;
________________________________________________________________________

3. Να σχηματίσετε από μια πρόταση με κάθε ένα από τα παρακάτω ρήματα:
(α) ανέχομαι 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(β) ενέχομαι 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(γ) κατέχομαι 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να συνδέσετε  τα  ρήματα της αριστερής  στήλης  με  τα σημασιολογικά  συγγενή  τους της 
δεξιάς:

1) ]ορ ~ω α) θε~ωμαι
2) σημαίνω β) μηνύω 
3) βοηθ ~ω γ) δέχομαι
4) λαμβάνω δ) [επικουρ ~ω
5) [απαγγέλλω ε) δείκνυμι

στ) [αδικ ~ω

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
(α) τ`̀ο πεζόν: _______________________________________________________
(β) τὸν [επίπλουν: _______________________________________________________
(γ) ]αθρόαι: _______________________________________________________
(δ) πάσας: _______________________________________________________
(ε) τὴν {ακραν: _______________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 1-2

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Όταν  ο  Λύσανδρος  κατέπλευσε  στο  Βυζάντιο  και  την  Καλχηδόνα,  προέβη  σε 
συγκεκριμένες πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες. Να τις αναφέρετε:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Να εξετάσετε κατά πόσον ήταν σωστή από στρατιωτική άποψη η ενέργεια του Λύσανδρου 
να επιτρέψει την επιστροφή στην Αθήνα των Αθηναίων φρουρών και άλλων συμμάχων τους 
που βρίσκονταν στο Βυζάντιο και την Καλχηδόνα.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Πώς αξιολογείτε από πολιτικής απόψεως την ενέργεια του Λύσανδρου να εγκαταστήσει 
στο Βυζάντιο και την Καλχηδόνα τον Λάκωνα Σθενέλαο ως αρμοστή;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Όταν ο Λύσανδρος επέστρεψε στη Λάμψακο, ασχολήθηκε με την επισκευή των πλοίων για 
έναν από τους παρακάτω λόγους. Να τον εντοπίσετε:

(α) Δεν άντεχε να βλέπει «λαβωμένα» τα νικηφόρα πλοία του.
(β) Είχε μανία με τη ναυπηγική τέχνη.
(γ) Ως  ηγέτης,  όφειλε  να  δώσει  κίνητρο  στους  τεχνίτες   να   ασχοληθούν   με  κάτι 
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      ωφέλιμο για τους ίδιους και για τον στόλο.
(δ) Πίστευε ότι η έκβαση του πολέμου θα κρινόταν στη θάλασσα.

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Αφού  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τον  κατάλληλο  τύπο  του  ρήματος  ή  των  ρημάτων  της 
παρένθεσης, να μετατρέψετε τη χρονική εκφορά των προτάσεων στον ΠΡΤ:

(α)  ] Ο Λύσανδρος καθίσταται τ̀α [εν Λαμψάκ ?ω καὶ _________ [επὶ τ̀ο Βυζάντιον.  
(πλέω)

                   ΠΡΤ: ____________________________________________________________

(β) Ο #υτοι φεύγουσιν ε[ις τὸν Πόντον καὶ \υστερον ε[ις Ἀθήνας [ Αθηνα ~ιοι _______
                   (γίγνομαι)
                   ΠΡΤ: ____________________________________________________________

(γ) Λύσανδρος δὲ καταλείπει Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος ]αρμοστὴν Λάκωνα,  
α [υτὸς δὲ ε[ις Λάμψακον ______________  καὶ τὰς να ~υς _______________.

      ([αποπλέω, [επισκευάζω)
                   ΠΡΤ: ____________________________________________________________
                                   ____________________________________________________________

2. Να συμπληρώσετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων:
ΕΝΣ: ]ορ ~ω πλέω γίγνομαι [αποπέμπω
ΠΡΤ: ]ε………… {ε………… ……………. [απέ………….
ΜΕΛ: {ο………… ………….. ……………. ………………
ΑΟΡ: ε@ι…..…… {ε………… ……………. ………………
ΠΡΚ: ]ε………… πε………. ……………. [απο………….
ΥΠΡ: ]ε………… [ε………… ……………. ……………….

3. Να διαγράψετε τους λανθασμένους γραμματικούς χαρακτηρισμούς:
(α) ο]ι προδόντες: ουσιαστικό - ρήμα - μετοχή
(β) [εγένοντο: οριστ. ΠΡΤ - οριστ. ΑΟΡ
(γ) ε [ιδώς: ρήμα - ουσιαστικό - μετοχή - επίθετο
(δ) θ ~αττον: ουσιαστικό ουδετ. γένους - επίθετο - επίρρημα
(ε) {ιδοι: χρονικός σύνδεσμος - ουσιαστικό - ρήμα

4. (α)  {εφυγον: Ε.Α. στο β΄ ενικό και β΄ πληθ. πρόσωπο του ίδιου χρόνου:
Οριστική ___________ ___________ Απαρέμφατο _________________
Υποτακτική ___________ ___________ Μετοχή _________________
Ευκτική ___________ ___________   _________________
Προστακτική ___________ ___________       _________________

     (β)  [εγένοντο: Ε.Α. στο β΄ ενικό πρόσωπο ΕΝΣ:
Οριστική _________________  Απαρέμφατο _________________ 
Υποτακτική _________________    Μετοχή _________________
Ευκτική _________________                 _________________
Προστακτική _________________                 _________________

5. Να γραφούν η ονομαστική και δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω τύπων:
(α) ]υποσπόνδους

 Ενικός                                Πληθυντικός
            Ονομ.  ________________________ __________________________

Δοτ.     ________________________ __________________________
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(β) φρουρούς
 Ενικός                                       Πληθυντικός
            Ονομ.  ________________________ __________________________

Δοτ.     ________________________ __________________________
(γ) [επιτηδείων

 Ενικός                                      Πληθυντικός
            Ονομ.  ________________________ __________________________

Δοτ.     ________________________ __________________________

6. (α) πλείους: Να κλιθεί στο αρσ. και ουδ. γένος στο βαθμό που βρίσκεται:
 Ενικός                                             Πληθυντικός

Αρσενικό Ουδέτερο     Αρσενικό Ουδέτερο
Ονομ. __________ ______________ ___________ ______________

            Γεν.    __________ ______________ ___________ ______________
Δοτ.    __________ ______________ ___________ ______________
Αιτ.     __________ ______________ ___________ ______________
Κλητ.  __________ ______________ ___________ ______________

     (β) να~υς: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού:
 Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ___________________ ___________________

Δοτ.     ___________________ ___________________
Αιτ.     ___________________ ___________________

 
Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις
1. Να  βρείτε  τρεις  νεοελληνικές  λέξεις  (απλές  ή  σύνθετες)  ετυμολογικά  συγγενείς  με  τις 

λέξεις (α) ]υπόσπονδος και (β) ]αρμοστής και να σχηματίσετε μία πρόταση με μια από τις 3 
στην κάθε περίπτωση:

(α) ]υπόσπονδος
1η λέξη _______________
2η λέξη_______________
3η λέξη_______________
Πρόταση 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(β) ]αρμοστής
1η λέξη _______________
2η λέξη_______________
3η λέξη_______________
Πρόταση 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Να  μελετήσετε  τα  παραδείγματα  (α)  και  (β)  και  να  γράψετε  από  τρεις  ετυμολογικά 
συγγενείς νεοελληνικές λέξεις (απλές ή σύνθετες) για τα ρήματα (γ) και (δ):

(α) {εφυγον φυγή
φυγάς
καταφύγιο
αποφυγή

(β) συλλεγ ~ωσιν σύλλογος
συλλογή
συλλεκτικός

(γ) [επισκευάζω _____________
_____________
_____________

(δ) καταλείπω _____________
_____________
_____________
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Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να  γράψετε  τους  εμπρόθετους  επιρρηματικούς  προσδιορισμούς  (ΕΕΠ)  τόπου  του 
αποσπάσματος και να σημειώσετε τι σημαίνει ο καθένας: 

          ΕΕΠ τόπου                                                                       Σημασία
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________

2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις:
(α) α[υτόν: _______________________________________________________
(β) [ Αθηνα ~ιοι: _______________________________________________________
(γ) τ ~ων [ Αθηναίων: _______________________________________________________

  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 3-4 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου:
(α) Πότε [ελέγετο ]η συμφορὰ [εν τα ~ις [ Αθήναις;
________________________________________________________________________
(β) Τίνι τρόπ ?ω [ελέγετο ]η συμφορά; 
_______________________________________________________________________
(γ) Διὰ τὶ ο ]ι [ Αθηνα ~ιοι ο [υκ [εκοιμήθησαν [εκείνης τ ~ης νυκτός;
________________________________________________________________________

2. Γιατί οι Αθηναίοι φοβούνται ενδεχόμενα αντίποινα;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ποια  ήταν  τα  συνήθη  δεινά  που  ακολουθούσαν  την  κατάληψη  μιας  πόλεως  στην 
αρχαιότητα;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

     
Να  αναφέρετε  ανάλογα  σύγχρονα  δεινά  που  είναι   δυνατό   να   επιφέρουν 
πολεμικές συγκρούσεις στις μέρες μας:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να αξιολογήσετε  τις  αντιδράσεις  και  τις  ενέργειες  των Αθηναίων μετά την είδηση της 
καταστροφής του στόλου τους στους Αιγός ποταμούς:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Πού,  κατά  τη  γνώμη  σας,  απέβλεπε  η  απόφαση  των  Αθηναίων  να  επιχωματώσουν  τα 
λιμάνια τους;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. (α) Τι ήταν η Πάραλος;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

      (β) Τι ήταν τα Μακρά Τείχη;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

      (γ) Τι ήταν η εκκλησία του δήμου;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. «]ο \ετερος τ~?ω ]ετέρ ?ω παραγγέλλει»: Να γράψετε την πρόταση στην οριστική όλων των 
χρόνων, τρέποντάς την στον πληθυντικό:

ΕΝΣ: ____________________________________________________________________
ΠΡΤ: ____________________________________________________________________
ΜΕΛ: ____________________________________________________________________
ΑΟΡ: ____________________________________________________________________
ΠΡΚ: ____________________________________________________________________
ΥΠΡ: ____________________________________________________________________

2. Να συμπληρώσετε τις λέξεις:
(α) [ Εν δὲ τ…… [ Αθήν…… τ ~ης Π……….  [αφικομ…… νυκτ…… [ελέγ…… ]η  
      συμφορά.
(β) Ο[ιμωγὴ [εκ το ~υ Πειραι…… διὰ τ~ων μακρ……  τειχ……  ε[ις {αστυ δι ~ηκεν.
(γ) Τ ~?η  δὲ  ]υστεραί…  [εκκλησ……  [εποίη……   [εν  #?η   {εδοξ……   τούς  τε  λιμέν…… 

[αποχ ~ω…… καὶ τ̀α τείχη ε[υτρεπί…… καὶ φυλακ…… [εφιστ ~αναι καὶ τ{αλλα   
πάντα ]ως ε[ις πολιορκ…… τ̀ην πόλ…… παρασκευάζειν.

3. Να συμπληρώσετε τα κενά:
ΕΝΣ ΠΡΤ ΜΕΛ ΑΟΡ ΠΡΚ ΥΠΡ

        [αφικομένης _________  __________ __________ __________ _________
        ___________ [ελέγετο          __________ __________ __________ _________
        νομίζοντες      _________ __________ __________ __________ _________
        ___________ _________ __________ [εποίησαν         __________ _________

4. Να συμπληρώσετε τα γνωμικά με αντωνυμίες από το πλαίσιο:
(α) [ Αγάπα τ̀ον πλησίον σου ]ως ___________.                                [αλλήλους
(β) Γν ~ωθι ___________.                                                                     ]εαυτόν
(γ) Πάντων μάλιστα δε~ι τ̀ον {ανθρωπον α [ισχύνεθαι __________.   σαυτόν

]εαυτο ~ις
σεαυτόν

5. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  των  προτάσεων  με  τον  κατάλληλο  τύπο  της  αυτοπαθούς 
αντωνυμίας ( ]εμαυτο ~υ, σεαυτο ~υ, ]εαυτο ~υ):

(α) Ε [ι [ αδικε ~ις τοὺς φίλους ______________ [αδικε ~ις.
(β) ] Ο λοιδορ ~ων τὸν τ~ων ]ετέρων βίον [ελεγχέτω πρότερον τὸν _______________.
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(γ) [ Εθέλοντες κτήσασθαι νο ~υν ]υγι ~η γυμνάζομεν καθ’ ]ημέραν ______________.
(δ) Μὴ κακ ~ως ποίει ______________ @ω φίλε.
(ε) @ Ω νέε, {αρεσκε π ~ασιν, μὴ μόνον ______________.
(στ) ] Ο γὰρ φιλ ~ων ______________ μόνον ]υπὸ τ~ων {αλλων μισε ~ιται.

Γ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) συμφορά: υποκείμενο του ρ. [ελέγετο (Σ - Λ)
     (β) διὰ τ~ων μακρ ~ων τειχ ~ων: ΕΕΠ τόπου που δηλώνει στάση (Σ - Λ)
     (γ) τοὺς [απολωλότας: υποκείμενο της μετοχής πενθο ~υντες (Σ - Λ)
     (δ) πείσεσθαι: αντικείμενο του απαρεμφάτου νομίζοντες (Σ - Λ)
     (ε) τ~ων ] Ελλήνων: γεν. διαιρετική (Σ - Λ)
     (στ) [αποίκους: κατηγορούμενο (Σ - Λ)

     Να δικαιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στο (στ):
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 16-17

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου:
(α) Τὶ ε@ιπεν ]ο Θηραμένης [εν τ ~?η [εκκλησί ?α;
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(β) Τὶ [εποίει Θηραμένης παρὰ Λύσανδρον;
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(γ) Τὶ Θηραμένης [απήγγειλεν [εν [εκκλησί ?α \οτε #ηκεν [εν [ Αθήναις τετάρτ ?ω μηνί;
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Γιατί οι Αθηναίοι εμπιστεύτηκαν τον Θηραμένη και τον έστειλαν στον Λύσανδρο;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Γιατί, κατά τον Ξενοφώντα, ο Θηραμένης χρονοτριβούσε κοντά στον Λύσανδρο;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Αν υποθέσουμε ότι ο Ξενοφών κάνει λάθος στις εκτιμήσεις του για τον Θηραμένη, πώς θα 
δικαιολογούσαμε ότι οι ενέργειες του τελευταίου ήταν θετικές και ωφέλιμες για την Αθήνα;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. Στην Αθήνα, παρά τις δύσκολες στιγμές εξαιτίας της πολιορκίας των Λακεδαιμονίων, οι 
θεσμοί  της  δημοκρατίας  λειτουργούν  άψογα.  Να  σχολιάσετε  τη  θέση  αυτή  αντλώντας 
στοιχεία από το κείμενο:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρώσετε τα κενά:
Ονομ. __________ ____________ α [υτοκράτωρ
Γεν. __________ πίστεως ____________
Δοτ. __________ ____________ ____________
Αιτ. [εκκλησίαν ____________ ____________
Κλητ. __________ ____________ ____________

2. Να συμπληρώσετε τα κενά:
(α) λέγω

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
      ΕΝΣ:  λέγεις           λέγ ?ης         λέγοιμι          λέγε

ΠΡΤ:  _________ __________ __________ ____________
ΜΕΛ: _________ __________ __________ ____________
ΑΟΡ:   _________ __________ __________ ____________
ΠΡΚ:   _________ __________ __________ ____________
ΥΠΡ: _________ __________ __________ ____________
(β) κελεύω

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
            ΕΝΣ: κελεύεις      κελεύ ?ης       κελεύοιμι    κέλευε

ΠΡΤ:  _________ __________ __________ ____________
ΜΕΛ: _________ __________ __________ ____________
ΑΟΡ:   _________ __________ __________ ____________
ΠΡΚ:   _________ __________ __________ ____________
ΥΠΡ: _________ __________ __________ ____________

3. Να διαγράψετε τους λανθασμένους γραμματικούς χαρακτηρισμούς:
(α) {οντων: ουσιαστικό - μετοχή
(β) πλείω: ουσιαστικό - επίθετο
(γ) λέγοι: ουσιαστικό - ρήμα - μετοχή
(δ) τίς: άρθρο - αντωνυμία - πρόθεση
(ε) [ιέναι: ουσιαστικό - άρθρο - απαρέμφατο

4. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στην παρένθεση:
(α) {οντων (β΄ εν. και β΄ πληθ. ευκτ. ΑΟΡ) _________ _________
(β) πέμψαι (γ΄ εν. και γ΄ πληθ. οριστ. ΠΡΚ) _________ _________
(γ) βουλόμενοι (β΄ εν. και γ΄ πληθ. οριστ. παθ. ΑΟΡ) _________ _________
(δ) πεμφθείς (β΄ εν. και β΄ πληθ. οριστ. ΠΡΚ εν. φωνής) _________ _________
(ε) ]ομολογήσειν (α΄ εν. και β΄ πληθ. οριστ. ΑΟΡ) _________ _________
(στ) κατέχοι (β΄ εν. και β΄ πληθ. ευκτ. ΜΕΛ) _________ _________ 

5. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού:
(α) πίστεως

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.   ____________________ ____________________

Δοτ.   ____________________ ____________________
Αιτ.    ____________________ ____________________
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(β) μ~ηνας
Ενικός                                 Πληθυντικός

            Γεν.   ____________________ ____________________
Δοτ.   ____________________ ____________________
Αιτ.    ____________________ ____________________
(γ) πρεσβευτής

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.   ____________________ ____________________

Δοτ.   ____________________ ____________________
Αιτ.    ____________________ ____________________

6.  (α)  λέγοι: Ε.Α. στο β΄ ενικό πρόσωπο της ίδιας φωνής και του ίδιου χρόνου:
     Οριστική __________________ Απαρέμφατο _________________
     Υποτακτική __________________ Μετοχή _________________
     Ευκτική __________________ _________________
     Προστακτική __________________ _________________
     (β)  [ερωτ ~?ωτο: Ε.Α. στο β΄ ενικό πρόσωπο της ίδιας φωνής και του ίδιου χρόνου:
     Οριστική __________________ Απαρέμφατο _________________
     Υποτακτική __________________ Μετοχή _________________
     Ευκτική __________________ _________________
     Προστακτική __________________ _________________
   
Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να βρείτε 2 σύνθετα ρήματα της Νέας Ελληνικής με β΄ συνθετικό το ρήμα  {εχω και  να 
σχηματίσετε προτάσεις, μία για το καθένα. Το ίδιο και για το ρήμα [αγγέλλω:

{εχω:
i. Σύνθετο ____________________
Πρόταση ________________________________________________________________

ii. Σύνθετο ____________________
Πρόταση ________________________________________________________________

[αγγέλλω:
       i.   Σύνθετο _____________________

Πρόταση ________________________________________________________________

ii.  Σύνθετο ____________________
Πρόταση ________________________________________________________________

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με νεοελληνικές  λέξεις  παράγωγες  από ή σύνθετες με το ρ.  
α]ιρέομαι-ο~υμαι:

(α) Οι __________ άρχοντες είναι μια απλή απόδειξη του δημοκρατικού πολιτεύματος.
(β) Όταν  τον  ______________ από  το  αξίωμά  του,  απομονώθηκε  στο  σπίτι του και  
κλείστηκε στον εαυτό του.
(γ) Η _________ είναι η πιο μεγάλη τιμωρία που μπορεί να υποστεί ένας αξιωματικός.

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) Θηραμένης: υποκείμενο του ρ. βούλοιντο (Σ - Λ)
     (β) [εν [εκκλησί ?α: ΕΕΠ τόπου (Σ - Λ) 
     (γ) τὴν πόλιν: αντικείμενο του απαρεμφάτου [εξανδραποδίσασθαι (Σ - Λ)
     (δ) τὸν σ ~ιτον: αντικείμενο του απαρεμφάτου [επιλελοιπέναι (Σ - Λ)
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 18-19 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου:
(α) Τίνα {επεμψε το ~ις [εφόροις Λύσανδρος;
________________________________________________________________________
(β) Διὰ τ̀ι το ~υτον {επεμψεν;
________________________________________________________________________
(γ) Τὶ ε@ιπον [ερωτώμενοι τίνι λόγ ?ω \ηκοιεν ο ]ι πρέσβεις;
________________________________________________________________________
(δ) Τὶ [αντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβα ~ιοι [εν τ ~?η [εκκλησί ?α τ ~ων Λακεδαιμονίων;
________________________________________________________________________

2. Να κρίνετε την κίνηση του Λύσανδρου, που περιγράφεται στο απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ 
το ~ις [εφόροις … ε[ιρήνης καὶ πολέμου». (Να λάβετε υπόψη ότι ήδη η συμπεριφορά του είχε 
προκαλέσει την οργή του βασιλιά Παυσανία και των εφόρων).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, καθώς και ορισμένοι άλλοι Έλληνες αντιδρούν στην πρόταση 
των  Αθηναίων  πρέσβεων  για  ειρήνη  και  προτείνουν  στους  Σπαρτιάτες  όχι  να 
συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά να τους καταστρέψουν εντελώς. Πού οφείλεται  
η στάση τους αυτή; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Στο   γεγονός   ότι   ήθελαν  να  δείξουν στους Σπαρτιάτες πόσο αφοσιωμένοι ήταν 
      σ’ αυτούς.
(β) Στο  ότι   είχαν   καταστρώσει   σχέδιο,    αφού   επιτεθούν   οι   Σπαρτιάτες   στους 

                  Αθηναίους, να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία και να κυριεύσουν την Σπάρτη. 
(γ) Στο γεγονός  ότι κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου τόσο πολύ είχαν εξαφθεί 

                  τα  πάθη,  ώστε  η  διάθεση  για  αντεκδίκηση για όσα οι ίδιοι είχαν πάθει από τους 
                  Αθηναίους έφτανε και ξεπερνούσε τα όρια του τυφλού μίσους.

4.  Τι γνωρίζετε για το πολίτευμα της Σπάρτης;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.  Τι ήταν οι έφοροι;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να αντικαταστήσετε τους τύπους στο ίδιο πρόσωπο ή πτώση και στον ίδιο αριθμό:
     ΕΝΣ: [ερωτώμενοι  ___________ ___________
     ΠΡΤ:  ___________ [αντέλεγον      ___________
     ΜΕΛ: ___________ ___________ ___________
     ΑΟΡ:  ___________ ___________ ε@ιπον       
     ΠΡΚ:  ___________ ___________ ___________
     ΥΠΡ:  ___________ ___________ ___________
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2. Να γράψετε τα απαρέμφατα στους ζητούμενους χρόνους:
ΕΝΣ: ε @ιναι καλε ~ιν [εξαιρε ~ιν
ΜΕΛ: _________ _________ __________
ΑΟΡ: _________ _________ __________
ΠΡΚ: _________ _________ __________

3. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τους  κατάλληλους  ρηματικούς  τύπους  σύμφωνα  με  το 
παράδειγμα (α):

(α) [εγώ πέμπω [αγγέλλω [ερωτ ~ω α]ιρ ~ω
(β) ο #υτος _________ _________ _________ _________
(γ) ]ημε ~ις _________ _________ _________ _________
(δ) ]υμε~ις _________ _________ _________ _________

4. Να συνδέσετε  τους  τύπους  της  αριστερής  στήλης  με  τον  γραμματικό  χαρακτηρισμό  της 
δεξιάς, που ανταποκρίνεται στον καθένα:

   Τύποι Γραμματικοί χαρακτηρισμοί
[αγγελο ~υντα                 Ουσιαστικό
φυγάδα                      Ερωτηματική αντωνυμία
\οτι                        Μετοχή
πρέσβεις                            Χρονικός σύνδεσμος
τίνι                            Αναφορική αντωνυμία

Απαρέμφατο
Ειδικός σύνδεσμος

5. (α) {επεμψεν: Να μεταφερθεί στον παθ. ΑΟΡ _____________________
     (β) ε@ιπαν: Να γραφεί το γ΄ πληθ. ευκτ. ΑΟΡ β΄ _____________________
     (γ) [εκέλευον: Να γραφεί το γ΄ πληθ. προστ. ΠΡΚ _____________________

6.  [εποίησαν: Ε.Α. στο β΄ ενικό και το γ΄ πληθ. ΠΡΚ μέσης φωνής
     Οριστική ___________ ___________ Απαρέμφατο _________________
     Υποτακτική ___________ ___________ Μετοχή _________________
     Ευκτική ___________ ___________                       _________________
     Προστακτική ___________ ___________                       _________________

7. Να κλιθεί το τίνι λόγ ?ω
Ενικός                            Πληθυντικός

Ονομ. _________________ _________________            
Γεν.    _________________ _________________
Δοτ.     _________________ _________________
Αιτ.     _________________ _________________

           Κλητ.   _________________ _________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω φράσεων με απλές  ή σύνθετες νεοελληνικές 
λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τον τύπο [αγγελο ~υντα:

(α) Ο _______________  διαδραματίζει  ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση του μύθου 
στο  αρχαίο δράμα. 
(β) Οι _________________ ήδη  καταχωρίστηκαν,  γι’  αυτό  πρέπει  να κάνετε υπομονή 
μέχρι την επόμενη έκδοση του περιοδικού.
(γ) Οι  δημοσιογράφοι  περίμεναν  με  ανυπομονησία  τις  _____________________ του 
πρωθυπουργού για τα νέα οικονομικά μέτρα.
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2. Να  συνδέσετε  τους  τύπους  του  κειμένου  (δεξιά  στήλη)  με  την  ή  τις  κατάλληλες, 
ετυμολογικά συγγενείς νεοελληνικές λέξεις (αριστερή στήλη):

[αποκρίναιτο αντίλογος
καλε ~ιν  απόκριση
[αντέλεγον σπονδή
σπένδεσθαι ομοσπονδία

υποκριτής
αντίρρηση
παράκληση

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) [αγγελο ~υντα: κατηγορηματική μετοχή (Σ - Λ)
     (β) το ~ις [εφόροις: αντικείμενο στο {επεμψεν (Σ - Λ)
     (γ) [ Αριστοτέλην: υποκείμενο στο {επεμψεν (Σ - Λ)
     (δ) φυγάδα: κατηγορούμενο στο [ Αριστοτέλην (Σ - Λ)
     (ε) ε[ιρήνης: αντικείμενο στο  ε@ιναι (Σ - Λ)
     (στ) α[υτούς: υποκείμενο στο καλε ~ιν (Σ - Λ)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 20-21

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου:
(α) Τὶ  Λακεδαιμόνιοι  {εφασαν  το ~ις  Κορινθίοις  καὶ  το ~ις  Θηβαίοις  περ̀ι   το ~υ   μὴ 
      σπένδεσθαι [ Αθηναίους [αλλ’ [εξαιρε ~ιν;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(β) Ποιους  όρους  για  ειρήνη   πρότειναν   οι   Λακεδαιμόνιοι   στους   πρέσβεις   των  
Αθηναίων;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(γ)  Διὰ τ̀ι, \οταν ε[ισ ~ηλθον ε[ις τὰς [  Αθήνας Θηραμένης καὶ ο ]ι σὺν α [υτ~?ω πρέσβεις,  
     {οχλος πολὺς περιεχε ~ιτο α [υτούς;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(δ) Διὰ τὶ ο [υκ [ενεχώρει μέλλειν τοὺς [ Αθηναίους;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Πώς  κρίνετε  την  απάντηση  που  έδωσαν  οι  Λακεδαιμόνιοι  στους  Κορινθίους,  τους 
Θηβαίους  και  τους  άλλους  συμμάχους,  που  ζητούσαν  την  ολοσχερή  καταστροφή  της 
Αθήνας; Συζητήστε τις ακόλουθες εκδοχές:
(α) Οι  Λακεδαιμόνιοι  πίστευαν  ότι  οι Αθηναίοι, κάτω από τη δική τους ηγεμονία, θα 

συντελούσαν στην πλήρη κυριαρχία τους στην Ελλάδα.
(β) Ο  Ξενοφών  επινόησε  αυτή την απάντηση λόγω της φιλοσπαρτιατικής του στάσης, για 

να προβάλει την δήθεν ηθική ανωτερότητα των Λακεδαιμονίων.
(γ) Οι  Λακεδαιμόνιοι,  από  τη μια αποστόμωσαν τους συμμάχους τους που παρενέβησαν 

στα  στρατηγικά  τους  σχέδια,  και  από  την  άλλη  στέλνουν  ένα  σαφές  μήνυμα  στην 
Αθήνα για συνθηκολόγηση με τους δικούς τους όρους.
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3. Να δικαιολογήσετε την άποψη ότι οι όροι της ειρήνης όχι μόνο επαχθείς ήταν, αλλά και 
εξευτελιστικοί για το γόητρο της Αθήνας.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να  δικαιολογήσετε  (από  την  πλευρά  των  νικητών)  τους  όρους  που  έθεσαν  οι 
Λακεδαιμόνιοι για ειρήνη:

(α) Καταστροφή των Μακρών Τειχών:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(β) Παράδοση των πλοίων:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(γ) Επιστροφή των εξορίστων:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Στο απόσπασμα αυτό παρουσιάζεται μια σκηνή που τη χαρακτηρίζει η δραματική ένταση. 
Να την εντοπίσετε και να τη σχολιάσετε:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Πότε χτίστηκαν τα Μακρά Τείχη; Ποια προσωπικότητα δέσποζε τότε στην Αθήνα;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Ποιος  ηγέτης  των  Αθηναίων  άλλαξε  τον  στρατιωτικό  προσανατολισμό  της  Αθήνας 
στρέφοντάς την προς τη θάλασσα;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να σχηματιστούν οι ζητούμενοι τύποι:
____________________ (δοτ. εν.)

(α) τὸ μέγα [αγαθόν:          ____________________ (γεν. πληθ.)
____________________ (αιτ. πληθ.)

____________________ (δοτ. εν.)
(β) ]η ]ελληνὶς πόλις:          ____________________ (αιτ. εν.)

____________________ (δοτ. πληθ. )

____________________ (γεν. εν.)
(γ) ]ο πολὺς {οχλος:          ____________________ (δοτ. εν.)

____________________ (αιτ. εν.)

33



2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) [εχθρόν

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.    ______________________ _______________________

Δοτ.    ______________________ _______________________
Αιτ.    ______________________ _______________________
(β) φίλον

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.    ______________________ _______________________

Δοτ.    ______________________ _______________________
Αιτ.    ______________________ _______________________
(γ) φυγάδα

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.    ______________________ _______________________

Δοτ.    ______________________ _______________________
Αιτ.    ______________________ _______________________
(δ) πλ ~ηθος

Ενικός                                 Πληθυντικός
            Γεν.    ______________________ _______________________

Δοτ.    ______________________ _______________________
Αιτ.    ______________________ _______________________

3. «Λακεδαιμόνιοι ο [υκ {εφασαν πόλιν ]ελληνίδα [ανδραποδιε ~ιν μέγα [αγαθὸν ε[ιργασμένην 
[εν το ~ις μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τ ~?η ] Ελλάδι».

     Να μετατρέψετε την πρόταση (εκτός από τα κύρια ονόματα) στον πληθυντικό:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να συμπληρώσετε τα κενά:
ΕΝΣ: ____________ νομίζοντες ]ηγ ~ωνται ____________
ΠΡΤ: ____________ ____________ ____________ [επανέφερον
ΜΕΛ: ____________ ____________ ____________ ____________
ΑΟΡ: γενομένοις ____________ ____________ ____________
ΠΡΚ: ____________ ____________ ____________ ____________
ΥΠΡ: ____________ ____________ ____________ ____________

5. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους:
ΕΝΣ: γίγνομαι καθαιρ ~ω νομίζω ε[ισέρχομαι
ΠΡΤ: _________ _________ _________ __________
ΜΕΛ: _________ _________ _________ __________
ΑΟΡ: _________ _________ _________ __________
ΠΡΚ: _________ _________ _________ __________
ΥΠΡ: _________ _________ _________ __________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  βρείτε  3  λέξεις  (απλές  ή  σύνθετες)  ετυμολογικά  συγγενείς  με  καθεμιά  από  τις  
ακόλουθες:

(α) ε[ιργασμένην: _______________ ________________ _______________
(β) \επεσθαι:      _______________ ________________ _______________
(γ) ]ηγ ~ωνται:         _______________ ________________ _______________
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Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

    (α) πόλιν: υποκείμενο στο [ανδραποδιε ~ιν (Σ - Λ)
(β) ] Ελληνίδα: επιθετικός προσδιορισμός (Σ - Λ)
(γ) μεγίστοις: κατηγορηματικός προσδιορισμός (Σ - Λ)
(δ) τοὺς φυγάδας: αντικείμενο στο παραδόντας (Σ - Λ)
(ε) πολύς: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο {οχλος (Σ - Λ)
(στ) διὰ τὸ πλ ~ηθος: ΕΕΠ αιτίας (Σ - Λ)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 22-23 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου:
(α) Τὶς προηγόρει τ ~ων πρέσβεων καὶ τὶ ο #υτος {ελεξεν το ~ις [ Αθηναίοις;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(β) Τίνες @ησαν ο ]ι πλείονες, ο ]ι [αντειπόντες {η ο ]ι συνεπαινέσαντες;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(γ) Τὶ μετὰ τα ~υτα Λύσανδρος {επραξεν;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ορισμένοι από τους Αθηναίους αντέδρασαν στις προτάσεις του 
Θηραμένη;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Πώς κρίνετε την τελική απόφαση των Αθηναίων να αποδεχθούν τα όσα τους μετέφερε ο 
Θηραμένης χωρίς να απαιτήσουν κάποια μετατροπή των επαχθών όρων της ειρήνης;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Όπως  μας  παραδίδει  ο  Λυσίας  (Λυσία,  Κατά  Ερατοσθένους),  ο  Θηραμένης,  μετά  την 
επιτυχημένη αποστολή του, αντιμετωπίστηκε από τους Αθηναίους σαν ήρωας. Πώς κρίνετε 
στο θέμα αυτό τους Αθηναίους από τη μια και τον Θηραμένη από την άλλη;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Δημιουργική εργασία:  
Να υποθέσεις ότι είσαι ένας νέος που ζει στην Αθήνα και ότι είσαι αυτήκοος μάρτυρας  
των όσων ο Θηραμένης ανακοίνωσε στους Αθηναίους.

Να αποδώσεις, όπως εσύ σκέφτεσαι και αισθάνεσαι τα πράγματα, το ιδιαίτερο κλίμα 
που επικρατούσε εκείνη την ημέρα στην Αθήνα. 
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(Μπορείς να επιλέξεις μια από τις δύο θέσεις: ή εκείνων των λίγων που αντέδρασαν ή 
εκείνων των πολλών που αποδέχτηκαν τους όρους της Σπάρτης).

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

(α) [απήγγελλον: οριστ. ΑΟΡ (Σ - Λ)
(β) ο#ις: δοτ. πληθ. αρσεν. της αναφ. αντων. \ος, \η, \ο  (Σ - Λ)
(γ) χρή: ουσιαστικό γ΄ κλίσης (Σ - Λ)
(δ) πείθεσθαι: απαρέμφατο ΕΝΣ του ρ. πείθομαι  (Σ - Λ)

2. Να συμπληρωθούν τα κενά με τους κατάλληλους τύπους της δεικτικής αντωνυμίας  ο #υτος,  
α \υτη, το ~υτο:

i. ______________ [εστιν ]ο βασιλε ~υς.
ii. Μετὰ δὲ_________ Λύσανδρος [απέπλει ε[ις Πειραι ~α.
iii. ___________ [εστι σωτήριον παντί,  πείθεσθαι το ~ις νόμοις μ~αλλον {η το ~ις 

{αρχουσι.
iv. _____________ λεχθέντων [εδίδοσαν ο ]ι Λακεδαιμόνιοι το ~ις συμμάχοις λόγον.
v. _________________ δ’ [εστιν ]η κρίσις \οτι τ̀ο φ~ως [ελήλυθεν ε[ις τ̀ον κόσμον.
vi. [ Εν τα ~ις ______________ πόλεσι τύραννοι [εδι ?ώκουν.

3. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τον  ρηματικό  τύπο  που  ταιριάζει  στην  κάθε  αντωνυμία 
τοποθετώντας το ρήμα στο χρόνο που δηλώνει επανάληψη στο παρελθόν:

[εγώ [απαγγέλλω πείθομαι περιαιρ ~ω καταπλέω
ο#υτος ___________ ___________ ___________ ___________
]ημε ~ις ___________ ___________ ___________ ___________
]υμε ~ις ___________ ___________ ___________ ___________
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4. Να  αντιστοιχίσετε  τους  τύπους  της  αριστερής  στήλης  με  τους  γραμματικούς 
χαρακτηρισμούς της δεξιάς:

προηγόρει Απρμφ.
τὰ τείχη Αντωνυμία
περιαιρε ~ιν Ρήμα που σημαίνει εκφορά λόγου
α [υτ ~?ω Επίθετο
πλειόνων Ρήμα που σημαίνει κίνηση
κατέπλει Πρόθεση
ε[ις Ουσιαστικό

Γ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

(α) πείθεσθαι: υποκείμενο στο απρόσ. χρή (Σ - Λ)
(β) Λακεδαιμονίοις: αντικείμενο στο πείθεσθαι (Σ - Λ)
(γ) τὰ τείχη: υποκείμενο στο παιριαιρε ~ιν (Σ - Λ)
(δ) τὴν ε[ιρήνην: αντικείμενο στο δέχεσθαι (Σ - Λ)
(ε) πολλ ~?η: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο προθυμί ?α (Σ - Λ)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 11-12 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να επιλέξετε το (Σ) αν η περίοδος συμφωνεί με το περιεχόμενο του αποσπάσματος και το 
(Λ) αν όχι:
(α) Οι  τριάκοντα  εξελέγησαν με τον όρο να συντάξουν νέα νομοθεσία,   με βάση την 

οποία θα κυβερνούσαν. (Σ - Λ)
(β) Οι   τριάκοντα   ανέβαλλαν  να  συντάξουν  και  να  δημοσιεύσουν  τους  νόμους,  γιατί 

ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. (Σ - Λ)
(γ) Οι τριάκοντα καταδίκαζαν σε θάνατο όσους συκοφαντούσαν τη δημοκρατία. (Σ - Λ)
(δ) Η βουλή καταδίκαζε ευχαρίστως με την ψήφο της τους συκοφάντες. (Σ - Λ)
(ε) Ο λαός δυσφορούσε με την καταδίκη των συμπολιτών του. (Σ - Λ)

2. Να επισημάνετε το σωστό:
Οι τριάκοντα: (α) διέταξαν την κατεδάφιση των μακρών τειχών

(β) καθαιρέθηκαν γιατί διέταξαν τη γρήγορη κατεδάφιση των τειχών
(γ) εξελέγησαν μετά την κατεδάφιση των μακρών τειχών

3. Να περιγράψετε σε λίγες γραμμές την πολιτική τακτική που ακολούθησαν οι τριάκοντα:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ποιοι οι κυριότεροι χειρισμοί των τριάκοντα; Να αναλύσετε το πολιτικό σχέδιο που ήθελαν 
να εφαρμόσουν:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Να επισημάνετε τις ρηματικές φράσεις που δηλώνουν τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης 
των τριάκοντα:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Τι γνωρίζετε για τα μακρά τείχη;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) ]?ηρέθησαν: παθ. ΑΟΡ του ρ. α {ιρομαι (Σ - Λ)
     (β) τάχιστα: συγκριτικός βαθμός επιρρήματος (Σ - Λ)
     (γ) καθ ?ηρέθη: παθ. ΑΟΡ του ρ. καθαιρο ~υμαι (Σ - Λ)
     (δ) πολιτεύσοιντο: ΕΝΣ οριστ. του ρ. πολιτεύομαι (Σ - Λ)
     (ε) κατέστησαν: ΑΟΡ οριστ. του ρ. καθίστημι (Σ - Λ)
     (στ) ?{ηδεσαν: ΑΟΡ β΄ οριστ. του ρ. ]οράω-~ω (Σ - Λ)
     (ζ) {ηχθοντο: ΑΟΡ β΄ οριστ. του ρ. {αγομαι (Σ - Λ)

2. «{ Επειτα … {ηχθοντο»: Να ξαναγραφεί η περίοδος στον ενικό αριθμό:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. «Ο ]ι δ̀ε τριάκοντα … α[υτο ~ις»: Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι ΑΟΡ της περιόδου σε 
χρόνο (α) ΕΝΣ, (β) ΠΡΤ, (γ) ΜΕΛ, (δ) ΠΡΚ:

(α) ΕΝΣ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(β) ΠΡΤ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(γ) ΜΕΛ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(δ) ΠΡΚ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να συζεύξετε όσα μέλη της στήλης Α μπορούν να συζευχθούν με τα αντίστοιχα της στήλης  
Β:

Στήλη Α Στήλη Β
τάχιστα ΜΕΛ
μακρά ΠΡΤ
καθ ?ηρέθη Επίρρημα
[αποδεικνύναι Δευτερόκλιτο επίθετο
?{ηδεσαν Απρμφ. ΑΟΡ
]εαυτο ~ις Αυτοπαθής αντωνυμία
πολιτεύσοιντο Παθ. ΑΟΡ
βαρε ~ις
συγγράψαι

5. πολιτεύσοιντο: Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην υποτ. και προστ. ΕΝΣ και ΑΟΡ:
ΕΝΣ: (α) Υποτακτική: _______________________
          (β) Προστακτική: _______________________
ΑΟΡ: (α) Υποτακτική: _______________________

(β) Προστακτική: _______________________

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους:
[εγώ ]?ηρέθην __________ _____________ _________
σύ _________ συγγράψ ?η _____________ _________
]υμε ~ις _________ __________ καταψηφιε ~ιτε  _________
ο#υτοι _________ __________ _____________ {ηχθοντο

7. ]ηδέως:  Να  γραφούν  και  οι  τρεις  βαθμοί  του  επιθέτου  (και  στα  3  γένη)  και  του 
επιρρήματος:

Επίθετο:
 Αρσενικό                  Θηλυκό  Ουδέτερο

Θετικός: ______________ ______________ ______________
Συγκριτικός: ______________ ______________ ______________
Υπερθετικός: ______________ ______________ ______________

Επίρρημα:
Θετικός: _______________
Συγκριτικός: _______________
Υπερθετικός: _______________
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Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να ετυμολογήσετε τη λέξη συκοφαντία και να ερμηνεύσετε την προέλευσή της:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. συν ?ήδεσαν: Να γράψετε 3 παράγωγα του ρήματος (απλά ή σύνθετα) στη Νέα Ελληνική:
___________________________
___________________________
___________________________

3. α]ιρο~υμαι:  Ποιες  οι  σημασίες  του  ρήματος  στην  Αρχαία  Ελληνική  (ενεργ.,  μέση,  παθ. 
φωνή);

Ενεργητική: ___________________________
Μέση: ___________________________
Παθητική: ___________________________

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με σύνθετα του ρ. α]ιρο ~υμαι:
(α) Από  την  ανταλλαγή  πληθυσμών  του 1923 _____________________ οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της Δυτ. Θράκης.
(β) Τα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής σε –άω ονομάζονται __________________.
(γ) Τα μέχρι τώρα πορίσματά μας ___________________ από τα νέα στοιχεία.

5. Να σχηματίσετε προτάσεις χρησιμοποιώντας το ρ. α]ιρο~υμαι σύνθετο με τις προθέσεις (α) 
διά, (β) από, (γ) υπό-εξ:

(α) ____________________________________________________________________
(β) ____________________________________________________________________
(γ) ____________________________________________________________________

6. Το ρήμα μέλλω σημαίνει: (α) φροντίζω
(β) αναβάλλω
(γ) συνθέτω μια μελωδία

7. ]ηδέως: Ποιες λέξεις της Νέας Ελληνικής από την ίδια ρίζα γνωρίζετε;
________________________________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Συμπληρώστε τα κενά:
(α) περ̀ι τὸν Πειραι ~α: ΕΕΠ του ______________________
(β) [εφ’ #?ωτε … νόμους: δευτερεύουσα _____________________ πρόταση
(γ) καθ’ ο\υστινας πολιτεύσοιντο: δευτερεύουσα _____________________ πρόταση
(δ) [αποδεικνύναι: ____________ απρμφ., αντικείμενο του ρήματος _______________
(ε) ζ~ωντας: ________________ μετοχή
(στ) ]εαυτο ~ις: Αντικ. του ρήμ. ________________
(ζ) ο[υδέν: _________________ αντικ. του ρ. {ηχθοντο
(η) ο\ι τε {αλλοι: Υποκ. του ρ. _________________
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2. Τι είδους προτάσεις εισάγονται με το [εφ’ #?ωτε και πώς εκφέρονται;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) α]ιρεθέντες: χρονική μτχ. (Σ - Λ)
     (β) πάντες: επιθ. προσδ. (Σ - Λ)
     (γ) α[υτ ~ων: αντικ. στο κατεψηφίζετο (Σ - Λ)
     (δ) τοιο ~υτοι: κατηγορούμενο (Σ - Λ)
     (ε) βαρε ~ις: κατηγορούμενο (Σ - Λ)

4. α[ιρεθέντες: Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση:
________________________________________________________________________

5. Να εντοπισθούν οι προσδιορισμοί του χρόνου στο απόσπασμα.

6. Να εντοπισθούν οι αναφορικές προτάσεις του αποσπάσματος.

7. [ Εν τ ~?η δημοκρατί ?α: Ο ΕΕΠ δηλώνει: (α) τόπο
     (β) αναφορά
     (γ) χρόνο
     (Επιλέξτε το σωστό)

8. καθ’ ο\υστινας πολιτεύσοιντο: Να δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς της δευτερεύουσας 
πρότασης:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 13-14 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να καταγράψετε την κλιμάκωση των ενεργειών των τριάκοντα. Ποιους στόχους εξυπηρετεί 
καθεμιά και ποιο το ευρύτερο πολιτικό σχέδιο των τριάκοντα;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Να χαρακτηρίσετε τους τριάκοντα από απόψεως πολιτικής με βάση τις ενέργειές τους (α) 
απέναντι  στους  συμπολίτες  τους,  (β)  απέναντι  στον  Λύσανδρο,  τον  Καλλίβιο  και  τους 
Σπαρτιάτες φρουρούς.

(α)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(β)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Γιατί οι τριάκοντα [εθεράπευον τον Καλλίβιο;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ποιες κατηγορίες πολιτών προσπαθούσαν να εξοντώσουν οι τριάκοντα και γιατί;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Να αναφέρετε τους σημαντικότερους πολιτικούς όρους που χρησιμοποιεί ο Ξενοφών για 
την παρουσίαση πολιτικών γεγονότων:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Σε ποια σημεία φαίνεται η παρασκηνιακή δράση των τριάκοντα και σε ποια η προσπάθεια 
αυθαίρετης και αυταρχικής διακυβέρνησης; Να εντοπίσετε τις σχετικές λέξεις ή φράσεις:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση:
Οι τριάκοντα επιθυμούσαν να εξολοθρεύσουν:
(α) όσους τους συκοφαντούσαν
(β) όσους δεν ανέχονταν την ολιγαρχική διοίκηση
(γ) όσους δεν ανέχονταν να παραμερίζονται

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να αναγνωριστούν γραμματικά οι τύποι:
(α) συμπρ~αξαι: __________________________________________________
(β) συμπράξαι: __________________________________________________
(γ) σύμπραξαι: __________________________________________________

2. Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση:
i.  Ο τύπος {ηρξαντο είναι χρόνου:
    (α) ΠΡΤ
    (β) ΑΟΡ α΄
    (γ) ΑΟΡ β΄
    (δ) ΥΠΡ
ii. Ο τύπος {?ηδεσαν είναι χρόνου:
     (α) ΠΡΤ
     (β) ΑΟΡ α΄
     (γ) ΥΠΡ
iii. Ο τύπος {ελαβον είναι χρόνου:
     (α) ΠΡΤ
     (β) ΑΟΡ α΄     (γ) ΑΟΡ β΄ 
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3. Ο ]ι τριάκοντα {επεισαν Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι συμπρ~αξαι [ελθε ~ιν:  Να 
ξαναγράψετε την πρόταση μεταφέροντας τους ρηματικούς τύπους σε όλους τους χρόνους,  
σύμφωνα με το παράδειγμα:

ΕΝΣ: Ο ]ι τριάκοντα πείθουσι Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι συμπράττειν [ιέναι.
ΠΡΤ: Ο ]ι τριάκοντα {επειθον Λύσανδρον _________________________________
ΜΕΛ: _________________________________________________________________
ΑΟΡ: _________________________________________________________________
ΠΡΚ: _________________________________________________________________
ΥΠΡ: _________________________________________________________________

4. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) πόλις

Ενικός Πληθυντικός
Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________

` (β) φρουρός
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________

(γ) πολιτεία
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________

(δ) ]αρμοστής
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________

5. [ολίγου, πλείστους, \ηκιστα: Να γραφούν οι τρεις βαθμοί των επιθέτων (και στα τρία γένη) 
και των επιρρημάτων που εξάγονται από τις παραπάνω λέξεις:

(α) [ολίγου
Επίθετο:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Θετικός:          ___________ ___________ _____________
Συγκριτικός: ___________ ___________ _____________
Υπερθετικός: ___________ ___________ _____________

Επίρρημα:
Θετικός: ______________
Συγκριτικός: ______________
Υπερθετικός: ______________

(β) πλείστους
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Θετικός:          ___________ ___________ _____________
Συγκριτικός: ___________ ___________ _____________
Υπερθετικός: ___________ ___________ _____________

Επίρρημα:
Θετικός: ______________
Συγκριτικός: ______________ Υπερθετικός: ______________
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(γ) \ηκιστα
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Θετικός:          ___________ ___________ _____________
Συγκριτικός: ___________ ___________ _____________
Υπερθετικός: ___________ ___________ _____________

Επίρρημα:
Θετικός: ______________
Συγκριτικός: ______________
Υπερθετικός: ______________

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους:
[εγώ βουλεύομαι __________ __________ ___________
ο#υτος __________ __________ ]υπισχνε ~ιται ___________
]υμε ~ις __________ __________ __________ πεισθ ~ητε
ο#υτοι __________ βούλοιντο __________      ___________

7. Να συμπληρώσετε τα κενά:
ΕΝΣ ΠΡΤ ΜΕΛ ΑΟΡ ΑΟΡ β΄
πέμπειν __________ πέμψειν __________
__________ {επειθον __________ __________
__________ __________ λήψεται                      ___________
__________ __________ __________ [ενόμισαν

8. (α) [επαινοίη: Ε.Α.
Οριστική ____________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική ____________________        Μετοχή _______________
Ευκτική ____________________ _______________
Προστακτική ____________________ _______________

     (β) πράττοιεν: Ε.Α.
Οριστική ____________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική ____________________        Μετοχή _______________
Ευκτική ____________________ _______________
Προστακτική ____________________ _______________

 
Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να συζεύξετε τα μέρη της στήλης Α με τα αντίστοιχα της στήλης Β:
Στήλη Α Στήλη Β
[εξείη {αν παραμερίζομαι
[εκποδὼν ποιο ~υμαι περιποίηση
]υπισχνο ~υμαι ελάχιστα
θεραπεί ?α θα είναι δυνατό
\ηκιστα εκτοπίζω
παρωθο ~υμαι υπόσχομαι

2. Να  σχηματίσετε  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής  που  συγγενεύουν  ετυμολογικά  με  τις 
παρακάτω:

(α) βουλεύομαι: …………………….……………………………………………………..
(β) βούλομαι: …….………………….……………………………………………………..
(γ) [ανέχομαι: ….……………………..……………………………………………………..
(δ) πείθω: …………………………….……………………………………………………..
(ε) [ωθο~υμαι: ………………………………………………………………………………..
(στ) ]αρμοστής: …………………….………………………………………………………..
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3. Με ποιες προθέσεις όταν συντεθεί το ρήμα  λαμβάνω μας δίνει διαφορετικές ρηματικές 
σημασίες; Να συμπληρώσετε κατά το παράδειγμα:

Πρόθεση Ρήμα Όνομα
εκ εκλαμβάνω      -
συν συλλαμβάνω σύλληψη
επί-ανά ____________ ____________
προς ____________ ____________
προ ____________ ____________
_____ ____________ ____________
_____ ____________ ____________
_____ ____________ ____________
_____ ____________ ____________
_____ ____________ ____________

4. Να μεταφραστούν οι φράσεις:
(α) Χρ ~ωμαι τ~?η πόλει \οπως βούλομαι.
(β) [  Εκποδὼν ποιο ~υμαι τοὺς πονηρούς.
(γ) Καθίσταμαι τὴν πολιτείαν.
(δ) \ Ηκιστα [ανέχομαι παρωθούμενος.
(ε) ]  Υπισχνε ~ιτο θρέψειν α [υτούς.

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. χρ ~ησθαι: Να γίνει συντακτική αναγνώριση του τύπου:
________________________________________________________________________

2. Να εντοπιστούν και να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις της παραγράφου 13.

3. Να επιλέξετε τον σωστό συντακτικό χαρακτηρισμό:
θεραπεί ?α: (α) Σύστοιχο αντικείμενο

(β) Δοτική τρόπου
(γ) Δοτική προσωπική

4. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν 
είναι λάθος:

     (α) βουλεύεσθαι: αντικείμενο στο ρ. {ηρξαντο (Σ - Λ)
     (β) \οπως {αν … βούλοιντο: τελική πρόταση (Σ - Λ)
     (γ) συμπρ ~αξαι: αντικείμενο στο ρ. {επεισαν (Σ - Λ)
     (δ) [ελθε ~ιν: υποκείμενο στο συμπρ ~αξαι (Σ - Λ)
     (ε) θρέψειν: αντικείμενο στο ρ. ]υπισχνο ~υντο (Σ - Λ)
     (στ) α[υτοί: υποκείμενο στο ρ. ]υπισχνο ~υντο (Σ - Λ)
     (ζ) φρουρούς: αντικείμενο στο πεμφθ~ηναι (Σ - Λ)
     (η) ]ως πάντα [επαινοίη: ειδική πρόταση (Σ - Λ)

5. Η μετοχή παρωθουμένους είναι: (α) Κατηγορηματική
(β) Επιθετική
(γ) Χρονική

6. Να προσδιορίσετε τα αντικείμενα του ρ. [ενόμιζον (παράγρ. 14) και τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7. Να συμπληρωθούν τα κενά:
(α) [εξείη α  [  υτο  ~  ις  : δοτική _________________
(β) ποιησάμενοι: _________________ μετοχή
(γ) [επιχειρο ~υντας: _________________ μετοχή

8. {επεισαν,  συμπρ~αξαι,  [[ελθε ~ιν:  Να προσδιορίσετε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των 
ρηματικών τύπων:

(α) {επεισαν: Υποκείμενο: _______________________
Αντικείμενο: _______________________

(β) συμπρ~αξαι: Υποκείμενο: _______________________
 Αντικείμενο: _______________________

(γ) [ελθε ~ιν: Υποκείμενο: _______________________
Αντικείμενο: _______________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 15-16 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Φεύγω ]υπὸ το ~υ δήμου σημαίνει:
(α) αποχωρώ από την πόλη
(β) καταδιώκομαι από τον λαό
(γ) εξορίζομαι διά ψηφοφορίας από την Εκκλησία του δήμου
(Επιλέξτε το σωστό)

     
      Σε  ποιες  περιπτώσεις  ενεργοποιείται  η  σχετική  διαδικασία;  (Να  απαντήσετε σε  λίγες 
      γραμμές):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. καλὸς κ [αγαθός: Σε ποια χαρακτηριστικά του ατόμου αναφέρεται η φράση; Ποιο πρότυπο 
ανθρώπου συνθέτει; Ποια κατηγορία πολιτών προσδιορίζει στο κείμενό μας;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Στο απόσπασμα διαγράφεται το διαφορετικό ήθος δύο προσώπων από τους τριάκοντα: (α) 
του Θηραμένη και (β) του Κριτία. Να προσδιορίσετε την αντίθεση:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί το ύφος του Θηραμένη και πώς του Κριτία;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Η τυραννία ήταν πολίτευμα: (α) αριστοκρατικό
(β) ολιγαρχικό
(γ) δημοκρατικό
(δ) μοναρχικό
(Επιλέξτε το σωστό)

6. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν η περίοδος συμφωνεί με το περιεχόμενο του αποσπάσματος  
και το (Λ) αν όχι:
(α) Ο  Κριτίας  επιθυμούσε  να  φονεύει  πολλούς,  επειδή, εκτός των άλλων, είχε εξοριστεί  
από το δημοκρατικό πλήθος. (Σ-Λ)

     (β) Ο Θηραμένης υποστήριζε ότι δεν έπρεπε να θανατώνουν τους καλοὺς κ [αγαθούς. (Σ-Λ)
     (γ) Ο Κριτίας διετείνετο ότι δεν είναι σωστό να εξοντώνουν τους πολύ ικανούς. (Σ-Λ)
     (δ) Ο Κριτίας πίστευε ότι πρέπει να ασκήσουν τη διακυβένρηση ως τύραννοι. (Σ-Λ)

7. ο[υκ ε [ικός ε {ιη … καὶ [επράξαμεν: Να ερμηνεύσετε την άποψη του Θηραμένη:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. ο[υκ [εγχωροίη … ε[υήθης ε @ι: Ποια η πολιτική τακτική του Κριτία, όπως σκιαγραφείται από 
τα λεγόμενά του;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τον  ορθό τύπο  των λέξεων/φράσεων  που  βρίσκονται  σε 
παρένθεση:

     (α) Τ?~ω πρώτ ?ω χρόν ?ω ]ο Κριτίας καὶ ]ο Θηραμένης ( ]ομογνώμων, φίλος) ___________
       ________________ @ησαν.
(β) Ο[υκ (ε[ικός [εστι, δυνητ. ευκτ.) _______________ θανατο ~υν, ε{ι τις (τιμ ~ωμαι, ευκτ.) 

                  _________________ ]υπὸ το ~υ δήμου.
(γ) Καὶ   [εγὼ   καὶ   σὺ  πολλὰ  δὴ  το ~υ  [αρέσκειν  \ενεκα  τ ~?η  πόλει   καὶ   (λέγω,  
      ΠΡΚ) ________________ καὶ (πράττω, ΠΡΚ) __________________.
(δ) Θηραμένης δὲ ( [αντιλέγω, ΑΟΡ) ________________ \οτι ο [υκ ( [εγχωρ ~ω, γ΄ ενικό  
       ευκτικής ΕΝΣ) ______________ το ~ις  βουλομένοις  πλεονεκτε ~ιν μὴ ο [υκ [εκποδὼν 
      ποιε ~ισθαι τοὺς ]ικανωτάτους (διακωλύω, απρμφ. ΑΟΡ) __________.
(ε) Ε [ι  δὲ  (ο {ιομαι, α΄ πληθ. οριστ. ΕΝΣ) _____________ (χρή, απρμφ.) ____________

                ( [επιμελο ~υμαι, απρμφ.) ταύτης τ ~ης [αρχ ~ης #ηττόν τι \ωσπερ τυραννίδος, ε[υήθεις 
      (ε[ιμί, α΄ πληθ.) __________________.
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2. Να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται:
(α) ]ομογνώμων
Αρσενικό

Ενικός Πληθυντικός
Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________

Θηλυκό
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

Ουδέτερο
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

(β) προπετής
Αρσενικό

Ενικός Πληθυντικός
Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

Θηλυκό
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

Ουδέτερο
Ενικός Πληθυντικός

Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

3. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:
Ενικός Πληθυντικός

]ο ε[υήθης ο ]ι ε[υήθεις
το ~υ _____________ τ ~ων ______________
τ ~?ω   _____________ το ~ις ______________
τὸν  ε[υήθη τοὺς ε[υήθεις 
( @ω)   _____________ ( @ω) ______________

Ενικός Πληθυντικός
τὸ _____________ τὰ ______________
το ~υ _____________ τ ~ων ______________
τ ~?ω _____________ το ~ις ______________
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4. τυραννίς: Να κλιθεί:
Ενικός Πληθυντικός

Ονομαστική _______________ ________________
Γενική              _______________ ________________
Δοτική _______________ ________________
Αιτιατική _______________ ________________
Κλητική _______________ ________________

5. Να συζεύξετε τα μέλη της στήλης Α με τα κατάλληλα από τη στήλη Β:
Στήλη Α Στήλη Β
πρώτ ?ω Δευτερόκλιτο επίθετο 
φίλος Μετοχή ΑΟΡ β΄
προπετής Ευκτική ΕΝΣ
[αποκτείνειν Απρμφ. ΑΟΡ
φυγών Υπερθετικός βαθμός επιθέτου
[ετιμ ~ατο Τριτόκλιτο επίθετο
[εγχωροίη Αριθμητικό επίθετο
]ικανωτάτους Απρμφ. ΕΝΣ

ΠΡΤ

6. Να συμπληρωθούν οι αρχικοί χρόνοι:
(α) [αποκτείνω

ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

(β) φεύγω
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

(γ) [αντικόπτω
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

(δ) [εργάζομαι
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

(ε) λέγω
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________
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7. (α) [αποκτείνειν: Χ.Α.
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

      (β) φυγών: Χ.Α.
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

    (γ) λέγων: Χ.Α.
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

    (δ) βουλομένοις: Χ.Α.
ΕΝΣ: _________________________
ΠΡΤ: _________________________
ΜΕΛ: _________________________
ΑΟΡ: _________________________
ΠΡΚ: _________________________
ΥΠΡ: _________________________

8.  (α) [εχρ ~ητο: Ε.Α.
Οριστική _________________ Απαρέμφατο __________________
Υποτακτική _________________     Μετοχή __________________
Ευκτική _________________ __________________
Προστακτική _________________ __________________

    (β) [ετιμ ~~ατο: Ε.Α.
Οριστική _________________ Απαρέμφατο __________________
Υποτακτική _________________     Μετοχή __________________
Ευκτική _________________ __________________
Προστακτική _________________ __________________

    (γ) [εγχωροίη: Ε.Α.
Οριστική _________________ Απαρέμφατο __________________
Υποτακτική _________________     Μετοχή __________________
Ευκτική _________________ __________________
Προστακτική _________________ __________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να συζεύξετε κάθε μέλος της στήλης Α με ένα της στήλης Β:
Στήλη Α Στήλη Β
ε[ικός [εστι για να υπερισχύσουμε
ο [ικείως χρ~ωμαί τινι αυτοί που επιθυμούν να αρέσουν
κακὸν [εργάζομαί τινα κάπως λιγότερο
το ~υ πλεονεκτε ~ιν \ενεκα έχω οικειότητα με κάποιον
ο [υκ [εγχωρε ~ι ]υμ~ιν εμποδίζω κάποιον
ο ]ι βουλόμενοι [αρέσκειν είναι φυσικό
[εμποδών ε[ιμί τινι κάνω κακό σε κάποιον
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2. Να σχηματίσετε ουσιαστικά από τις παρακάτω λέξεις:
(α) προπετής: _______________________________________________________
(β) ε[υήθης: _______________________________________________________
(γ) πλεονεκτ ~ω: _______________________________________________________
(δ) διακωλύω: _______________________________________________________

3. [εγχωροίη:  Το  ρήμα  είναι  απλό  ή  σύνθετο;  Να  το  συνθέσετε  με  όσες  περισσότερες 
προθέσεις μπορείτε. Να σχηματίσετε προτάσεις στη Νέα Ελληνική με 5 από τα παράγωγα 
ρήματα:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Η δοτική τ~?ω Θηραμέν ?η είναι: (α) προσωπική
(β) αντικειμενική
(γ) της αναφοράς
(Επιλέξτε το σωστό)

2. Ο ΕΕΠ ]υπὸ το ~υ δήμου δηλώνει: (α) προέλευση
(β) αιτία
(γ) ποιητικό αίτιο
(Επιλέξτε το σωστό)

3. Να συμπληρωθούν τα κενά στους συντακτικούς χαρακτηρισμούς:
(α) α[υτός: ____________________ προσδιορισμός
(β) προπετής: ____________________
(γ) πολλούς: ______________________ του [αποκτείνειν
(δ) \ατε φυγών: ___________________ μετοχή
(ε) θανατο ~υν: _____________________ του ε[ικὸς ε{ιη
(στ) κακόν: ___________________ αντικείμενο του ___________________
(ζ) το ~υ [αρέσκειν \ενεκα: ΕΕΠ του __________________
(η) τ~ης [αρχ ~ης: ____________________ του [επιμελε ~ισθαι

4. Να μεταφερθούν σε ευθύ λόγο οι απόψεις του Θηραμένη και του Κριτία που βρίσκονται σε 
πλάγιο:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  τα  απαρέμφατα  του  αποσπάσματος  και  να  βρεθεί  το 
υποκείμενο και το αντικείμενο καθενός:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 50-51

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Τι γνωρίζετε για τους «τρισχιλίους»;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Να χαρακτηριστεί ο Κριτίας από τις ενέργειες και το λόγο του.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ποιες φράσεις δείχνουν ότι ο Κριτίας και οι υπόλοιποι τριάκοντα ακυρώνουν τη Βουλή και  
υποκαθιστούν το έργο της;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να βρείτε τις λέξεις του κειμένου που έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Η παρουσίαση των γεγονότων γίνεται με
(α) περιγραφή
(β) αφήγηση
(γ) διάλογο
Να σημειώσετε το σωστό.

6. Οι λοιποί τριάκοντα τύραννοι
(α) συμφωνούν με τις ενέργειες του Κριτία
(β) διαφωνούν μαζί του
(γ) είναι επιφυλακτικοί
Να σημειώσετε το σωστό.

7. Να συνδυαστούν οι φράσεις των δύο στηλών, ώστε να προκύπτει ολοκληρωμένο νόημα.
] Η βουλὴ δήλη [εγένετο το ~υτο ο [υ βιωτὸν ]ηγησάμενος.
] Ο Κριτίας προσ ~ηλθε το ~ις τριάκοντα ε[υμεν ~ως [επιθορυβήσασα.
Κριτίας [εξ~ηλθε (τ ~ης βουλ ~ης) τοὺς τ̀α [εγχειρίδια {εχοντας.
Κριτίας [επιστ ~ηναι [εκέλευσε διαλεχθείς τι το ~ις τριάκοντα.

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. … προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι το ~ις τριάκοντα [εξ~ηλθε (τ ~ης βουλ ~ης): Να ξαναγραφεί η 
φράση με τις μετοχές να τοποθετούνται σε όλους τους χρόνους:

52



ΕΝΣ: ____________________________________________________________________
ΜΕΛ: ____________________________________________________________________
ΑΟΡ: Προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι το ~ις τριάκοντα [εξ~ηλθε (τ ~ης βουλ ~ης).
ΠΡΚ: ____________________________________________________________________

2. Να κλιθούν:
(α) προστάτης

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ.  _____________________ ______________________

            Γεν. _____________________ ______________________
Δοτ. _____________________ ______________________
Αιτ.     _____________________ ______________________
Κλητ. _____________________ ______________________

(β) [ανήρ
Ενικός                          Πληθυντικός

Ονομ.  _____________________ ______________________
            Γεν. _____________________ ______________________

Δοτ. _____________________ ______________________
Αιτ.     _____________________ ______________________
Κλητ. _____________________ ______________________

(γ) ψ ~ηφος
Ενικός                          Πληθυντικός

Ονομ.  _____________________ ______________________
            Γεν. _____________________ ______________________

Δοτ. _____________________ ______________________
Αιτ.     _____________________ ______________________
Κλητ. _____________________ ______________________

3. Να προσδιοριστεί το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ο τύπος [αναφεύξοιτο είναι
(α) μέσης φωνής με ενεργητική σημασία/διάθεση;
(β) μέσης φωνής με παθητική σημασία/διάθεση;
(γ) ενεργητικής φωνής με ενεργητική σημασία/διάθεση;
Να σημειώσετε το σωστό.

5. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τους γραμματικούς χαρακτηρισμούς 
της δεξιάς.

α [υτο ~υ Οριστ. ΕΝΣ συνηρημένου ρήματος
το ~υτο Δεικτική αντωνυμία
[ανήσομεν Επαναληπτική αντωνυμία
θανατο ~υμεν Οριστ. ΜΕΛ ασυναίρετου ρήματος

6. Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε υπόδειξη.
(α) ] Ο  Κριτίας  ___________ (γιγνώσκω, οριστ. ΑΟΡ β΄) \οτι Θηραμένης __________
       ([αναφεύγω, οριστ. ΜΕΛ). 
(β) ] Ο  Κριτίας  [επιστ ~ηναι   τ~?η   βουλ ~?η ______________  (κελεύω,  οριστ.  ΠΡΤ)   τ̀ον 
       _______________ ( {εχω, μτχ. ΕΝΣ).
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(γ) { Εστιν  [εν ___________  ( ]ο καινὸς νόμος, δοτ. ενικού) _________________ (μηδείς, 
αιτ. ενικού) [αποθνήσκειν.

7. Να συμπληρωθούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων.
(α) παύομαι
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
(β) [επιτρέπω
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
(γ) διαλέγομαι
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
(δ) γιγνώσκω
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  συμπληρωθούν  τα  κενά  με  νεοελληνικές  λέξεις  παράγωγες  από  ή  σύνθετες  με  τα 
ρήματα ]ηγο ~υμαι και λυμαίνομαι.

(α) Ο καθηγητής οφείλει να ___________________ τα δυσνόητα σημεία του κειμένου.
(β) Η γλώσσα της  _____________________ πρέπει να διακρίνεται για τη σαφήνειά της.
(γ) Άνθρωποι σαν κι αυτόν _____________________ το δημόσιο ταμείο.
(δ) Δεν επιτρέπεται η ρίψη βιομηχανικών ______________________ στη θάλασσα.

2. Να βρεθεί η σημασιολογική διαφορά των ρημάτων θορυβ ~ω, [επιθορυβ ~ω, καταθορυβ ~ω.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να χαρακτηριστούν και να συνταχθούν αναλυτικά οι παρακάτω μετοχές:
(α) ε[ιπών: _______________________________________________________
(β) [επιθορυβήσασα: _______________________________________________________
(γ) γνούς: _______________________________________________________
(δ) ]ορ ~ων: _______________________________________________________
(ε) διαλεχθείς: _______________________________________________________

2. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι δοτικές του κειμένου.
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3. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις:
(α) ]ηγησάμενος: _______________________________________________________
(β) φανερ ~ως: _______________________________________________________
(γ) προστάτου: _______________________________________________________
(δ) πάλιν: _______________________________________________________
(ε) συνδοκο ~υν: _______________________________________________________

4. Η μετοχή [εξαπατώμενος είναι:
(α) αναφορική
(β) κατηγορηματική
(γ) αιτιολογική
(δ) τελική
Να σημειώσετε το σωστό.

5. Ο ΕΕΠ [εκ το ~υ καταλόγου δηλώνει:
(α) απομάκρυνση
(β) προέλευση
(γ) αιτία
(δ) αναφορά
Να σημειώσετε το σωστό.

6. Το απρμφ. [επιστ ~ηναι είναι
(α) ειδικό
(β) τελικό
Να σημειώσετε το σωστό.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 52-54 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Τι γνωρίζετε για τους «\ενδεκα» στην κλασική Αθήνα;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Για ποιο λόγο ο Θηραμένης προσέφυγε στο βωμό της Βουλής;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
(α) Ο κήρυκας των τριάκοντα συνέλαβε μαζί με τον Σάτυρο και τον Θηραμένη. (Σ - Λ)
(β) Ο  Θηραμένης γνωρίζει ότι η ικεσία του στον βωμό δεν πρόκειται να τον βοηθήσει.  
(Σ - Λ)
(γ) Ο  Θηραμένης  απειλεί τους βουλευτές ότι δημιουργείται προηγούμενο που μπορεί 
να αποβεί εις βάρος του. (Σ - Λ)
(δ) Ο Σάτυρος ανέλαβε την εκτέλεση του Θηραμένη. (Σ - Λ)

4. Να σημειώσετε το σωστό από τα παρακάτω:
Ο Θηραμένης ζητά από τους βουλευτές:
(α) να μην επιτρέψουν στον Κριτία να αυθαιρετεί.
(β) να μην επιτρέψουν στον Κριτία να εξαλείφει από τον κατάλογο των «τρισχιλίων» 
οποιονδήποτε πολίτη.
(γ) να του χαρίσουν τη ζωή, αθωώνοντάς τον.
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(δ) να αλλάξουν τον άδικο νόμο που προστατεύει μόνο αυτούς που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο.

5. Τι γνωρίζετε για την εκτέλεση της θανατικής καταδίκης στην αρχαία Αθήνα;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να εντοπιστεί το σωστό ή το λάθος:
(α) [ακούσας: μετοχή ΑΟΡ του ρ. [ακούω (Σ-Λ)
(β) {εφη: οριστ. ΠΡΤ του ρ. λέγω (Σ-Λ)
(γ) [εξαλείφειν: απαρέμφατο ΑΟΡ β΄ του ρ. [εκλείπω (Σ-Λ)
(δ) [αγνο ~ω: οριστ. ΕΝΣ του ρ. [αγνοέω-~ω (Σ-Λ)
(ε) [αρκέσει: οριστ. ΕΝΣ του ρ. [αρκέσω (Σ-Λ)
(στ)  [αδικώτατοι: ονομ. πληθ. του επιθ. β΄ κλίσης  ]ο, ]η [αδικώτατος,  τὸ [αδικώτατον 
(Σ-Λ)
(ζ)  ]ηγουμένου: γεν.  εν.  του  επιθ. β΄ κλίσης ]ο ]ηγούμενος, ]η ]ηγουμένη, τὸ ]ηγούμενον 
(Σ-Λ)
(η)  κατακεκριμένον:  αιτ.  εν.  του  επιθ.  β΄  κλίσης  ]ο κατακεκριμμένος, ]η 
κατακεκριμένη, τὸ κατακεκριμμένον (Σ - Λ)

2. «Καὶ το ~υτο μ̀εν,  μ̀α τοὺς θεοὺς, ο[υκ [αγνο ~ω, \οτι ο[υδὲν μοι [αρκέσει \οδε βωμός, [αλλὰ 
βούλομαι καὶ το ~υτο [επιδε ~ιξαι…»

Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι ΕΝΣ της περιόδου στους υπόλοιπους χρόνους:
ΠΡΤ: ____________________________________________________________________
ΜΕΛ: ____________________________________________________________________
ΑΟΡ: ____________________________________________________________________
ΠΡΚ: ____________________________________________________________________
ΥΠΡ: ____________________________________________________________________

3. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους:
σύ ______ __________ __________     __________     _________
ο#υτος λέγει __________ __________     βουληθείη     __________
]ημε ~ις ______ πράττοιμεν βεβοηθήκαμεν    __________  __________
ο#υτοι ______ __________ __________     __________     __________

4. Να γίνουν εγκλιτικές αντικαταστάσεις στους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
(α) πράττετε 

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(β) βούληται

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(γ) [ανεπήδησεν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
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(δ) ε @ιπεν
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(ε) {εγραψαν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

5. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στις μετοχές του κειμένου:
ΕΝΣ: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
ΜΕΛ: _________________________________________________________________

                       _________________________________________________________________
ΑΟΡ: _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
ΠΡΚ: _________________________________________________________________
          _________________________________________________________________

6. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου:
(α) ]υπηρέτης

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________
(β) κ ~ηρυξ

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________
(γ) {ονομα

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________
(δ) ]εστία

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________

7. Να συζεύξετε τα μέλη της αριστερής στήλης με τα κατάλληλα στης δεξιάς:
μέντοι Υποτ. ΕΝΣ
κατακεκριμένον Απαρέμφατο ΕΝΣ
[επιδε ~ιξαι Υπερθετικός βαθμός επιθέτου
βούληται Δοτ. δεικτικής αντωνυμίας
[εννομώτατα Μετοχή ΠΡΚ
τουτονί Συγκριτικός βαθμός επιθέτου
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[εμοί Δοτ. ουσιαστικού
τ ~?ω καταλόγ ?ω Μετοχή ΑΟΡ β΄ 
[εξαλείφειν Ονομ. πληθ. προσωπικής αντωνυμίας 
ε[ισελθόντες
[απαγαγόντες

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Το ρήμα κατακρίνομαι σημαίνει:
(α) κρίνομαι αυστηρά
(β) καταδικάζω
(γ) καταδικάζομαι
Να σημειώσετε το σωστό.

2. Να γράψετε 3 παράγωγα του ρ. ]ηγο ~υμαι στη Νέα Ελληνική:
_________________ ___________________ ___________________

3. Το ρήμα θαυμάζω σημαίνει:
(α) εκφράζω τον θαυμασμό μου
(β) απορώ
(γ) εκπλήσσομαι
Να σημειώσετε το σωστό.

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να προσδιοριστεί το σωστό ή το λάθος:
(α) [επιδε ~ιξαι: ειδ. απαρέμφατο, αντικ. του ρ. βούλομαι (Σ - Λ)
(β) |ον {αν βούληται: δευτ. αναφ. ονοματική πρόταση επιθυμίας (Σ - Λ) 
(γ) [ασεβέστατοι: επιθ. προσδ. στο ενν. υποκ. {ανθρωποι (Σ - Λ)
(δ) γιγνώσκοντες: αιτιολ. μετοχή, συνημμένη στο υποκ. του ρήματος (Σ - Λ)
(ε) [επὶ τὸν Θηραμένη: ΕΕΠ εχθρικής κίνησης (Σ - Λ)
(στ) Σατύρου: Υποκ. της μτχ.  ]ηγουμένου (Σ - Λ)
(ζ) ]υμ ~ιν: Δοτ. αντικειμενική στο ρ.  παραδίδομεν (Σ - Λ)

2. Να χαρακτηριστεί και να αναλυθεί συντακτικά η πρόταση «ε [ι μὴ βοηθήσετε ]υμ ~ιν α[υτο ~ις 
καὶ τα ~υτα γιγνώσκοντες».

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Να επιλέξετε το σωστό:
i. Η μτχ. ε [ισελθόντες είναι:
(α) χρονική (β) αναφορική (γ) κατηγορηματική
ii. Η μτχ. λαβόντες είναι:
(α) εναντιωματική (β) αναφορική (γ) αιτιολογική
(δ) τίποτα από τα παραπάνω
iii. Η μτχ. ]ηγουμένου είναι:
(α) αιτιολογική (γεν. απόλυτη)
(β) χρονική (γεν. απόλυτη)    (γ) επιθετική στη γεν. Σατύρου

4. «\οτι ο[υδὲν μοι [αρκέσει \οδε ]ο βωμός»: Να χαρακτηριστεί και να αναλυθεί συντακτικά η 
πρόταση.
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 55-56 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση:
i. Ο Θηραμένης, ενώ έπινε το κώνιο

α) ευχήθηκε υγεία στον Κριτία
β) καταριόταν τον Κριτία
γ) θρηνούσε για την τύχη του
δ) έκανε σπονδή, ρίχνοντας σταγόνες από το κώνιο

ii. Ο Σάτυρος απείλησε τον Θηραμένη
α) ότι ο θάνατός του θα γίνει μαρτυρικός
β) ότι θα τον έκανε να σωπάσει με τη βία
γ) ότι θα θρηνούσε, αν δεν σιωπούσε
δ) ότι θα τον εκτελούσε εκείνη τη στιγμή

iii. Οι βουλευτές δεν αντέδρασαν στη σύλληψη του Θηραμένη, διότι
α) δεν διεπράττετο καμία ιεροσυλία
β) στο Βουλευτήριο υπήρχαν οπλοφόροι των Τριάκοντα.
γ) ο Θηραμένης ήταν φανερά ένοχος
δ) ο Σάτρυος και οι άνθρωποί του τους απειλούσαν με τα εγχειρίδια

iv. Ο «κότταβος» ήταν
α) ομαδικό παιγνίδι στην αρχαία Αθήνα
β) η διαδικασία εκτέλεσης με κώνιο
γ) το κύπελο από το οποίο έπιναν το κώνιο οι μελλοθάνατοι
δ) νεανικό παιγνίδι μαντικής που πρωτοεμφανίστηκε στη Σικελία

2. Να βρεθούν οι λέξεις του κειμένου που δηλώνουν την αδράνεια των βουλευτών μπροστά 
στην κατάφωρη παραβίαση των νόμων.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

     Να σχολιάσετε τη στάση αυτή.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Για  ποιους  λόγους  πιστεύετε  ότι  ο  Θηραμένης  αντιδρούσε  στα  γενόμενα  φωνάζοντας 
έντονα;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στις παρακάτω προτάσεις:
α) Ο  Σάτυρος  χτύπησε  δυνατά  τον  Θηραμένη,  επειδή  ο τελευταίος φώναζε δυνατά 

στην αγορά. (Σ - Λ)
β) Οι  βουλευτές  παρακολουθούσαν  απαθείς  τη   σύλληψη   του   Θηραμένη  από τον 

Σάτυρο. (Σ - Λ)
γ) Ο  χώρος μπροστά στο Βουλευτήριο είχε καταληφθεί από ενόπλους προκειμένου να μη 

διαφύγει ο Θηραμένης. (Σ - Λ)
δ) Ο Θηραμένης αντιμετώπισε με ψυχραιμία τον θάνατο. (Σ - Λ)
ε) Οι εκτελεστές του Θηραμένη τον περιέπαιζαν την ώρα που έπινε το κώνιο. (Σ - Λ)
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. (α) καθορ ~αν: Ε.Α. στο β΄ ενικό της φωνής και του χρόνου που βρίσκεται:
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(β) [αγνοο~ντες: Ε.Α. στο β΄ ενικό της φωνής και του χρόνου που βρίσκεται:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

2. Να σημειωθεί αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή το λάθος:
α) τὸν δηλο~υντα: μετοχή ΕΝΣ του ρ. δηλόω-~ω. (Σ - Λ)
β) σιωπ ~ω: οριστ. ΕΝΣ του ρ. σιωπέω-~ω. (Σ - Λ)
γ) [απολιπε ~ιν: απαρέμφατο ΑΟΡ β΄ του ρ. [απολείπω. (Σ - Λ)
δ) [αγνο ~ω: οριστ. ΕΝΣ του ρ. [αγνοέω-~ω. (Σ - Λ)
ε) {εφασαν: οριστ. ΑΟΡ  του ρ. φημί. (Σ - Λ)
στ) ο[ιμώξοιτο: ευκτ. ΑΟΡ του ρ. ο [ιμόζω. (Σ - Λ)

3. Να κλιθούν οι συνεκφορές:
(α) [αξιόλογα [αποφθέγματα

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________
(β) ]η ]ορ ~ωσα βουλή

Ενικός                          Πληθυντικός
Ονομ. __________________ __________________

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
Κλητ.   __________________ __________________

4. Καὶ το ~υτο μ̀εν ο[υκ [αγνο~ω, [εκε ~ινον δ̀ε κρίνω το ~υ [ανδρὸς [αγαστόν.  Να μεταφερθεί η 
φράση στον πληθυντικό:

________________________________________________________________________

5. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους δύο αριθμούς):
(α) [ανθρώπους

Ενικός                          Πληθυντικός
            Γεν.    __________________ __________________

Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
(β) [εγχειρίδια

Ενικός                          Πληθυντικός
            Γεν.    __________________ __________________

Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
(γ) μεγάλ ?η

Ενικός                          Πληθυντικός
            Γεν.    __________________ __________________

Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________
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(δ) [αποφθέγματα
Ενικός                          Πληθυντικός

            Γεν.    __________________ __________________
Δοτ.     __________________ __________________
Αιτ.      __________________ __________________

6. Να γίνει Χ.Α. στο γ΄ ενικό και πληθ. οριστ. στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι:
α)  λειπόμενον
ΕΝΣ: ______________________ ________________________ 
ΠΡΤ: ______________________ ________________________
ΜΕΛ: ______________________ ________________________
ΑΟΡ: ______________________ ________________________
ΠΡΚ: ______________________ ________________________
ΥΠΡ: ______________________ ________________________
β)  καθορ ~αν
ΕΝΣ: ______________________ ________________________ 
ΠΡΤ: ______________________ ________________________
ΜΕΛ: ______________________ ________________________
ΑΟΡ: ______________________ ________________________
ΠΡΚ: ______________________ ________________________
ΥΠΡ: ______________________ ________________________
γ)  γιγνόμενα
ΕΝΣ: ______________________ ________________________ 
ΠΡΤ: ______________________ ________________________
ΜΕΛ: ______________________ ________________________
ΑΟΡ: ______________________ ________________________
ΠΡΚ: ______________________ ________________________
ΥΠΡ: ______________________ ________________________
δ)  [επικαλε ~ιται
ΕΝΣ: ______________________ ________________________ 
ΠΡΤ: ______________________ ________________________
ΜΕΛ: ______________________ ________________________
ΑΟΡ: ______________________ ________________________
ΠΡΚ: ______________________ ________________________
ΥΠΡ: ______________________ ________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. πάρειμι,  {ελκω:  Να  γραφούν  4  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής  που  προέρχονται  από  τα 
παραπάνω ρήματα:

πάρειμι
_______________  ________________ _______________ ______________
{ελκω
_______________  ________________ _______________ ______________

2. [αγαστός,  [επερωτ ~ω:  Να  συμπληρωθούν  οι  παρακάτω  φράσεις  με  νεοελληνικές  λέξεις 
προερχόμενες από τις παραπάνω της Αρχαίας Ελληνικής.
α) Ο Υπουργός απέφυγε να απαντήσει στις _________________ της Αντιπολίτευσης.
β) Δεν υπάρχει__________________ συνεργασία μεταξύ των μελών της Κυβέρνησης.
γ) Κατέθεσε  _________________ για  τις  αγροτικές  αποζημιώσεις  της  εκλογικής  του 

περιφέρειας.
δ) Οι  προβληματικές  προσωπικές  τους  σχέσεις  κάνουν τη συμβίωσή τους κάθε άλλο 

παρά ______________________.
ε) Οι  σχέσεις  τους  πλέον  έχουν  αποκατασταθεί,  αλλά  απέχουν   πολύ   από   το  να 

χαρακτηριστούν ______________________.
στ) Μην υπεκφεύγεις του θέματος απαντώντας μου ______________________.
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Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να αναγνωριστούν συντακτικά.

2. Οι μτχ. ]ορ ~ωσα και [αγνοο ~υντες είναι
α) αιτιολογικές απόλυτες
β) επιθετικές, προσδιορισμοί στο υποκείμενο του ρήματος
γ) αιτιολογικές συνημμένες στο υποκείμενο του ρήματος

3. τὸ μὴ [απολιπε ~ιν: Πρόκειται για:
α) ειδικό απρμφ., αντικείμενο στη μτχ. παρεστηκότος.
β) έναρθρο απρμφ., επεξήγηση στο [εκε~ινο.
γ) έναρθρο απρμφ., αντικείμενο στο ρ. κρίνω.

4. { Αν δ̀ε σιωπ ~ω, ο[υκ {αρα ο[ιμώξομαι; Να γίνει αναλυτική σύνταξη.

5. Να  συζεύξετε  τους  όρους  της  αριστερής  στήλης  με  τους  κατάλληλους  συντακτικούς 
χαρακτηρισμούς της δεξιάς:

ο [υκ [αξιόλογα Δοτική αντικειμενική
τὸ παιγνι ~ωδες Χρονική μετοχή
παρεστηκότος Τελική μετοχή
Σατύρ ?ω Γενική απόλυτη, εναντιωματική μετοχή
δηλο ~υντα Επιρ. προσδ. κίνησης σε τόπο
[απὸ το ~υ βωμο ~υ Κατηγορούμενο

Επιθ. προσδ.
Υποκείμενο απαρεμφάτου
Επιρ. προσδ. απομάκρυνσης
Κατηγορηματική μετοχή

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 18-19 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ποια σύσταση δίνει ο μάντης και τι αυτή εξυπηρετεί;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Πώς θα χαρακτηρίζαμε τη δράση του μάντη;
(α) Πράξη αυτοθυσίας.
(β) Παράτολμη ενέργεια χωρίς λόγο.
(γ) Λανθασμένη από στρατιωτικής πλευράς.

      Αιτιολογήστε την απάντησή σας σε 3 σειρές:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. … προσιόντες [αλλήλοις διελέγοντο: Όταν τελείωσε η μάχη, «οι αντίπαλοι» συζητούσαν 
μεταξύ τους. Πιστεύετε πως στη σκηνή αυτή βρίσκεται  κάποιος ιδιαίτερος συμβολισμός; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους 2 αριθμούς):
(α) ε[ιπών

 Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

     (β) μεταστραφείς
Ενικός                                Πληθυντικός

            Γεν.      ______________________ ______________________
Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) ]ο Πειραιεύς

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(δ) ]ο μάντις

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(ε) ]ο {αρχων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(στ) ]η μο~ιρα

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

2. (α) πέσοι: Ε.Α. στο β΄ ενικό και β΄ πληθ. πρόσωπο στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται:
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
     (β) τρωθείη: Ε.Α. στο γ΄ ενικό και β΄ πληθ. στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

3. Να αναγνωριστούν γραμματικά οι τύποι:
(α) [επιτίθεσθαι: _____________________________________________________
(β) [ανέλαβον: _____________________________________________________
(γ) [εγένετο: _____________________________________________________
(δ) [απεδίδοσαν: _____________________________________________________

4. Να σημειώσετε αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή λάθος:
     (α) ]ηγησόμεθα: υποτ. ΕΝΣ (Σ - Λ)
     (β) παρήγγελλεν: ΑΟΡ, ενεργ. φωνή (Σ - Λ)
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     (γ) τέθαπται: οριστ. ΠΡΚ μέσης φωνής (Σ - Λ)
     (δ) προσιόντες: μετοχή ΕΝΣ του ρ. προσέρχομαι (Σ - Λ)
     (ε) [επιτίθεσθαι: απρμφ. ΕΝΣ του ρ. [επιτίθημι (Σ - Λ)

5. Να βρεθούν τα σύνθετα ρήματα (όχι απρμφ. και μτχ.) του αποσπάσματος και, αφού τεθούν 
στο α΄ ενικό πρόσωπο ΕΝΣ της φωνής που βρίσκονται, να χωριστούν στα συνθετικά τους:

Σύνθετα ρήματα α΄ ενικό ΕΝΣ  α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________
_________________         ______________ ___________ ___________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  βρείτε  3  νεοελληνικές  λέξεις  ετυμολογικά  συγγενείς  με  τις  παρακάτω  λέξεις  της 
Αρχαίας Ελληνικής και να τις χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις:

(α) μεταστραφείς
1η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
2η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
3η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________

(β) τρωθείη
1η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
2η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
3η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________

(γ) ]ηγησόμεθα
1η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
2η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________
3η λέξη _______________
Πρόταση __________________________________________________________________

2. Να γράψετε τα ρήματα από τα οποία προέρχονται οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στο α΄ 
ενικό ΕΝΣ ενεργ. φωνής:

(α) προσιόντες: ___________________________________
(β) [ανέλαβον: ___________________________________
(γ) [απεδίδοσαν: ___________________________________
(δ) [εκπηδήσας: ___________________________________

3. Να συμπληρώσετε  τα  κενά  με  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής  που  προέρχονται  από  το  ρ. 
[αποδίδωμι
(α) Η _____________________ της φορολογικής πολιτικής υπήρξε περιορισμένη.
(β) Η  πολιτεία _____________________ τις οφειλόμενες τιμές στα τρία γενναία παιδιά 

που έπεσαν στα Ίμια.
(γ) Και  όμως, ______________________ δικαιοσύνη, ακόμη και κάτω από τις  δυσμενείς 

αυτές συνθήκες.
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(δ) Ο Νίκος______________________ τεράστια σημασία στην εμφάνισή του.

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να γίνει χωρισμός προτάσεων στο απόσπασμα. Ταυτόχρονα, να επιχειρηθεί η αναγνώριση 
των προτάσεων και να δικαιολογηθεί, όπου είναι δυνατόν, η εισαγωγή και η εκφορά τους.

2. Να σημειώσετε αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή λάθος:
     (α) τα ~υτα: Υποκείμενο στο ε[ιπών (Σ - Λ)
     (β) [εν τ~?η διαβάσει: ΕΕΠ τόπου (Σ - Λ)
     (γ) πρ~ωτος: Επιρρηματικό κατηγορούμενο στο [εκπηδήσας (Σ - Λ)
     (δ) τ ~ων μὲν {αλλων: Γενική διαιρετική (Σ - Λ)
     (ε) το ~ις πολεμίοις: Δοτική ως επιρ. προσδ. του τρόπου στο [εμπεσών (Σ - Λ)

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι:
(α) ]υμ ~ιν: _______________________________________________
(β) ]επομένοις: _______________________________________________
(γ) πρ̀ος τοὺς [εναντίους: _______________________________________________
(δ) μέχρι το ~υ ]ομαλο ~υ: _______________________________________________
(ε) τ~ων [εν Πειραιε ~ι: _______________________________________________
(στ) περὶ ]εβδομήκοντα: _______________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 20 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Ελευσίνια Μυστήρια.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Σε ποιους απευθύνεται ο Κλεόκριτος; Τι τους λέει; (Να δώσετε την απάντησή σας σε μια 
παράγραφο).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Η ομιλία του έχει λογικό ή συγκινησιακό χαρακτήρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Ε.Α. στο πρόσωπο, τον χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται οι τύποι:
(α) {ελεξεν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(β) [εποιήσαμεν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(γ) γεγενήμεθα

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(δ) κεκινδυνεύκαμεν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(ε) μετεσχήκαμεν

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

2. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους τύπους:
(α) {ων: _______________________________________________
(β) κατασιωπησάμενος: _______________________________________________
(γ) [εξελαύνετε: _______________________________________________
(δ) [αποκτε ~ιναι: _______________________________________________
(ε) βούλεσθε: _______________________________________________

3. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που ζητούνται:
(α) ε{υφωνος

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) {ων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________
(γ) καλλίστων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________
(δ) συστρατι ~ωται

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
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(ε) θάλατταν
Ενικός                                Πληθυντικός

            Γεν.      ______________________ ______________________
Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

4. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) τὸ σεμνότατον ]ιερόν

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) ]η κοινὴ σωτηρία

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

5. Να γραφούν οι 3 βαθμοί των επιθέτων στην ονομ. ενικού του αρσενικού γένους:
(α) σεμνοτάτων

Θετικός: ____________________
Συγκριτικός: ____________________
Υπερθετικός: ____________________

(β) καλλίστων
Θετικός: ____________________
Συγκριτικός: ____________________
Υπερθετικός: ____________________

6. Το επίθετο πολύς να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις και στα 3 γένη:
(α) Αρσενικό: ____________________

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) Θηλυκό: ______________________

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) Ουδέτερο: ____________________

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να βρείτε 3 λέξεις ετυμολογικά συγγενείς (απλές ή σύνθετες) με τις λέξεις:
(α) ]ο μύστης
      __________________
      __________________
      __________________   

(β) ]ο ε{υφωνος
      __________________
      __________________
      __________________   
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2. Να εντοπίσετε την ετυμολογία των λέξεων:
(α) [εξελαύνω: _____________________________________________________
(β) ε{υφωνος: _____________________________________________________
(γ) μετεσχήκαμεν: _____________________________________________________
(δ) [αμφότεροι: _____________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις μετοχές {ων και κατασιωπησάμενος.

2. Να σημειώσετε αν ο συντακτικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή λάθος:
     (α) ]ημ ~ας: αντικείμενο του [εξελαύνετε (Σ - Λ)
     (β) πώποτε: αντικείμενο του [εποιήσαμεν (Σ - Λ)
     (γ) ]ιερ ~ων: αντικείμενο του μετεσχήκαμεν (Σ - Λ)
     (δ) κατὰ γ ~ην: ΕΕΠ τόπου (Σ - Λ)
     (ε) πολλά: σύστοιχο αντικείμενο του κεκινδυνεύκαμεν (Σ – Λ)

3. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις ή φράσεις:
(α) ]υμ ~ιν: ___________________________________________________________
(β) κακόν: ___________________________________________________________
(γ) θυσι ~ων: ___________________________________________________________
(δ) ]υπὲρ τ ~ης [ελευθερίας: _______________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 21-22 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ο  κήρυκας  προσπαθεί  να  πείσει  τους  ολιγαρχικούς  να  πάψουν  να  υπακούουν  στους 
Τριάκοντα. Ποια είναι η επιχειρηματολογία του;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Ο Κλεόκριτος,  απευθυνόμενος  στους συμπολίτες  του προσπαθεί  να τους πείσει  διά του 
συναισθήματος ή διά της λογικής; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Τι  ξέρετε  σχετικά  με  τις  διώξεις  Αθηναίων  πολιτών  από  τους  Τριάκοντα;  Πόσο καιρό 
διήρκεσε η εξουσία τους;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

68



4. Με  ποιες  φράσεις  καταδικάζει  ο  Κλεόκριτος  την  εμφύλια  διαμάχη;  Γιατί  τη  θεωρεί 
παράλογη και επικίνδυνη;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) τούτ ?ω

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

(β) [αλλήλοις
Ενικός                                Πληθυντικός

            Γεν.      ______________________ ______________________
Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

(γ) πλείους
Ενικός                                Πληθυντικός

            Γεν.      ______________________ ______________________
Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

2.        (α) α{ισχιστον
Πλάγιες πτώσεις του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό:

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου στην πτώση και το γένος που βρίσκεται:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________

Επίρρημα παράγωγο από το επίθετο και στους 3 βαθμούς:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________
Υπερθετικός: __________________

(β) χαλεπώτατον
Πλάγιες πτώσεις του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό:

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου στην πτώση και το γένος που βρίσκεται:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________
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Επίρρημα παράγωγο από το επίθετο και στους 3 βαθμούς:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________
Υπερθετικός: __________________

(γ) [ανοσιώτατον
Πλάγιες πτώσεις του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό:

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου στην πτώση και το γένος που βρίσκεται:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________

Επίρρημα παράγωγο από το επίθετο και στους 3 βαθμούς:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________
Υπερθετικός: __________________

(δ) {εχθιστον
Πλάγιες πτώσεις του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό:

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου στην πτώση και το γένος που βρίσκεται:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________

Επίρρημα παράγωγο από το επίθετο και στους 3 βαθμούς:
Θετικός: __________________
Συγκριτικός: __________________
Υπερθετικός: __________________

3. κοινωνο ~υμεν: Ε.Α. στο β΄ ενικό και β΄ πληθ. ΕΝΣ:
     Οριστική …….………………………         Απαρέμφατο …….………………
Υποτακτική …….……………………        Μετοχή …….……………………
Ευκτική …….………………………..                       …….……………………
Προστακτική ……..………………….                      …….……………………

4. Να σημειώσετε αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή λάθος:
     (α) παύσασθε: οριστ. ΕΝΣ, μέσης φωνής του ρ. παύομαι  (Σ - Λ)
     (β) ]αμαρτάνοντες: απρμφ. ΑΟΡ β΄ του ρ. ]αμαρτάνω  (Σ - Λ)
     (γ) [απεκτόνασι: ΠΡΚ του ρ. [αποκτείνω  (Σ - Λ)
     (δ) [αποθανόντων: μτχ. ΑΟΡ β΄ του ρ. [αποθνήσκω  (Σ - Λ)

5. ]αμαρτάνοντες: Ε.Α. στο β΄ ενικό και γ΄ πληθ. ΑΟΡ β΄ στη φωνή που βρίσκεται:
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

6. πολύς, πολλή, πολύ
(α) Αρσενικό:

Συγκριτικός: ___________________
Υπερθετικός: ___________________
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Θηλυκό:
Συγκριτικός: ___________________
Υπερθετικός: ___________________

Ουδέτερο:
Συγκριτικός: ___________________
Υπερθετικός: ___________________

(β) i.  Αρσενικό - Θετικός βαθμός:
Ενικός                                     Πληθυντικός

            Γεν.    _______________________ _______________________
Δοτ.   _______________________   _______________________
Αιτ.     _______________________ _______________________

Αρσενικό - Συγκριτικός βαθμός:
Ενικός                                     Πληθυντικός

            Γεν.    _______________________ _______________________
Δοτ.   _______________________   _______________________
Αιτ.     _______________________ _______________________

ii. Ουδέτερο - Θετικός βαθμός:
Ενικός                                     Πληθυντικός

            Γεν.    _______________________ _______________________
Δοτ.   _______________________   _______________________
Αιτ.     _______________________ _______________________

Ουδέτερο - Συγκριτικός βαθμός:
Ενικός                                     Πληθυντικός

            Γεν.    _______________________ _______________________
Δοτ.   _______________________   _______________________
Αιτ.     _______________________ _______________________

7. ἀποκτείνω: 
(α) Ε.Α. στο β΄ ενικό ΜΕΛ ενεργ. φωνής:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
 
(β) Ε.Α. στο γ΄ πληθ. ΑΟΡ ενεργ. φωνής:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

8. πείθεσθε:
(α) Απρμφ. ενεργ. φωνής:

ΕΝΣ: ______________________
ΜΕΛ: ______________________
ΑΟΡ: ______________________
ΠΡΚ: ______________________

      Απρμφ. μέσης φωνής:
ΕΝΣ: ______________________
ΜΕΛ: ______________________
ΑΟΡ: ______________________
ΠΡΚ: ______________________
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(β) Ε.Α. στο β΄ πληθ. ΑΟΡ β΄ ενεργ. φωνής:
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
       Ε.Α. στο γ΄ ενικό ΑΟΡ β΄ μέσης φωνής:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
(γ) Ε.Α. στο γ΄ πληθ. ΠΡΚ μέσης φωνής:

Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να γραφούν για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις 3 νεοελληνικές ετυμολογικά συγγενείς:
(α) [αποκτείνω: ________________ ________________ _______________
(β) α[ιδο~υμαι:   ________________ ________________ _______________
(γ) πολιτεύομαι: ________________ ________________ _______________

2. Να  αντιστοιχίσετε  τους  τύπους  του  κειμένου  (αριστερή  στήλη)  με  την  κατάλληλη 
νεοελληνική ετυμολογικά συγγενή λέξη/φράση (δεξιά στήλη):

χαλεπώτατον πλειονότητα
]αμαρτάνοντες παροχή
κερδέων επιστήμη
παρέχουσιν ιδιώτης
[επίστασθε κέρδος
[ιδίων αμάρτημα
πλείους «χαλεποί καιροί»

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να εντοπίσετε 5 ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς στο απόσπασμα.

2. Να κάνετε αντιστοίχιση:
\ενεκα κερδέων Επιθετικός προσδιορισμός
πατρώων Γενική διαιρετική
[ Αθηναίων Υποκείμενο στο απρόσωπο [εξόν
πολιτεύεσθαι Σύστοιχο αντικείμενο
πολλά ΕΕΠ του αναγκαστικού αιτίου
[εξόν Εναντιωματική μτχ., αιτιατική απόλυτη

3. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις:
(α) α[ιδούμενος: _______________________________________________
(β) το ~ις τριάκοντα: _______________________________________________
(γ) πάντες: _______________________________________________
(δ) ]αμαρτάνοντες: _______________________________________________
(ε) [ιδίων κερδέων \ενεκα: _______________________________________________
(στ) [αλλήλοις: _______________________________________________

4. Να  εντοπισθούν  οι  δευτερεύουσες  προτάσεις  του  κειμένου  και  να  χαρακτηριστούν 
(εισαγωγή - εκφορά).
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 23 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ήταν αποτελεσματικός ο λόγος του κήρυκα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι ολιγαρχικοί; Ποιοι επικράτησαν; Οι σκληροπυρηνικοί ή 
οι μετριοπαθείς;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Με ποια κριτήρια οι ολιγαρχικοί έπαιρναν τις αποφάσεις τους;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Πώς παρουσιάζονται οι Τριάκοντα [εν τ ~?ω συνεδρί ?ω;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. (α) {εφασαν: Ε.Α. στο γ΄ ενικό και β΄ πληθ. ΕΝΣ 
γ΄ ενικό           β΄ πληθ.

Οριστική ___________ ___________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική ___________ ___________ Μετοχή _______________
Ευκτική ___________ ___________ _______________

          Προστακτική ___________ ___________ _______________
     (β) [ηδικηκέναι: Χ.Α.

ΕΝΣ: _______________________
ΜΕΛ: _______________________
ΑΟΡ: _______________________
ΠΡΚ: [ηδικηκέναι

     (γ) ]ελέσθαι: Χ.Α.
ΕΝΣ: _______________________
ΜΕΛ: _______________________
ΑΟΡ: ]ελέσθαι
ΠΡΚ: _______________________

      (δ) [απήγαγον: Ε.Α.
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________
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2. τεταγμένοι
(α) Γ.Α.: _______________________________________________________________

(β) 
i. Οριστική ΠΡΚ  :

Ενικός Πληθυντικός
α΄ __________________ __________________
β΄ __________________ __________________
γ΄ __________________ __________________

ii. Προστακτική ΠΡΚ  :
Ενικός Πληθυντικός

α΄ __________________ __________________
β΄ __________________ __________________
γ΄ __________________ __________________

iii. Οριστική ΥΠΡ  :
Ενικός Πληθυντικός

α΄ __________________ __________________
β΄ __________________ __________________
γ΄ __________________ __________________

3. Να σημειώσετε αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός ή λάθος:
     (α) [επίστευον: ΑΟΡ β΄ του ρ. πιστεύω  (Σ - Λ)
     (β) πείθεσθαι: απρμφ. ΑΟΡ β΄ του ρ. πείθομαι  (Σ - Λ)
     (γ) διεφέροντο: γ΄ ενικό ΠΡΤ του ρ. διαφέρομαι  (Σ - Λ)
     (δ) {εφασαν: γ΄ πληθ. ΠΡΤ του ρ. φημί  (Σ - Λ)
     (ε) καταπα ~υσαι: ευκτική ΑΟΡ του ρ. καταπαύω (Σ - Λ)

4. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
(α) [απάγω
ΕΝΣ: __________________
ΠΡΤ: __________________
ΜΕΛ: __________________
ΑΟΡ: __________________
ΠΡΚ: __________________
ΥΠΡ: __________________
(β) προσακούω
ΕΝΣ: __________________
ΠΡΤ: __________________
ΜΕΛ: __________________
ΑΟΡ: __________________
ΠΡΚ: __________________
ΥΠΡ: __________________
(γ) πείθω πείθομαι
ΕΝΣ: __________________ ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: __________________ ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: __________________ ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: __________________ ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: __________________ ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: __________________ ΥΠΡ: ___________________
(δ) α]ιρ ~ω α]ιρο ~υμαι
ΕΝΣ: __________________ ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: __________________ ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: __________________ ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: __________________ ΑΟΡ: ___________________
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ΠΡΚ: __________________ ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: __________________ ΥΠΡ: ___________________

5.  [απολλύναι
(α) Χ.Α.
ΕΝΣ: __________________
ΜΕΛ: __________________
ΑΟΡ: __________________
ΠΡΚ: __________________

(β) Ε.Α. στο γ΄ ενικό ΕΝΣ
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

6.  Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) ]εαυτ ~ων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) {ερημοι

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) τεταγμένοι

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(δ) \εκαστος

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  να  γράψετε  έως  5  νεοελληνικές  ετυμολογικά 
συγγενείς:

(α) λοιποί: _____________________________________________________
(β) {αστυ: _____________________________________________________
(γ) διεφέροντο: _____________________________________________________
(δ) [επεποιήκεσαν: _____________________________________________________
(ε) δέοιντο: _____________________________________________________
(στ) {εφασαν: _____________________________________________________

2. Πώς θα τα λέγαμε στα Νέα Ελληνικά;
Αρχαία Ελληνικά Νέα Ελληνικά
(α) τ~?η ]υστεραί ?α _______________
(β) ο[υδὲν δέοιντο _______________
(γ) χρή _______________
(δ) α]ιρ ~ω _______________
(ε) α]ιρο~υμαι _______________
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Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις των 2 πρώτων περιόδων του κειμένου.

2. Τι είναι συντακτικώς:
(α) τοια ~υτα: ________________________________
(β) ο[υδέν: ________________________________
(γ) τ ~ων κακ ~ων: ________________________________
(δ) το ~ις τριάκοντα: ________________________________
(ε) {αλλους: ________________________________
(στ) ]ελέσθαι: ________________________________

3. Εντοπίστε τους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (ΕΕΠ) στο απόσπασμα και 
χαρακτηρίστε τους:

ΕΕΠ                                                                Χαρακτηρισμός
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________
___________________________________ ____________________________

4. Τι δηλώνουν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί;
(α) τ~?η ]υστεραί ?α: ___________________________________________
(β) πάνυ: ___________________________________________
(γ) [εντόνως: ___________________________________________
(δ) πανταχο ~υ: ___________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 37-38 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Τι προτείνεται στους Λακεδαιμονίους και τι συμπέρασμα βγάζετε για την Αθήνα, την ισχύ 
της και την εθνική της αξιοπρέπεια;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Γιατί  οι  ολιγαρχικοί  ζητούν  από  τους  επαναστάτες  την  παράδοση  του  Πειραιά  και  της 
Μουνιχίας;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Γιατί  οι  Λακεδαιμόνιοι  επέλεξαν  το  ρόλο  του  διαμεσολαβητή;  Τους  ευνοούσε  αυτό 
πολιτικά και γιατί;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. {επεμπον:    Χ.Α. στο β΄ ενικό στη φωνή που βρίσκεται:
ΕΝΣ: ____________________
ΠΡΤ: ____________________
ΜΕΛ: ____________________
ΑΟΡ: ____________________
ΠΡΚ: ____________________
ΥΠΡ: ____________________

2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) {αστεως

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) Πειραιε ~ι

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) {ανδρας

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(δ) [  Ελευσ ~ινα

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

3. [αρξάντων: Ε.Α. στο β΄ ενικό και γ΄ πληθ. ΠΡΚ μέσης φωνής
β΄ ενικό           γ΄ πληθ.

Οριστική ___________ ___________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική ___________ ___________ Μετοχή _______________
Ευκτική ___________ ___________ _______________

          Προστακτική ___________ ___________ _______________

4. Να αναγνωριστούν γραμματικά οι τύποι:
(α) φασίν: _____________________________________________________
(β) παραδιδόασιν: _____________________________________________________
(γ) [επέταξαν: _____________________________________________________
(δ) διαλλάξαι: _____________________________________________________

5. δύναιντο: Ε.Α. στο γ΄ ενικό και β΄ πληθ. ΕΝΣ
γ΄ ενικό β΄ πληθ.

Οριστική ___________ ___________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική ___________ ___________ Μετοχή _______________
Ευκτική ___________ ___________ _______________

          Προστακτική ___________ ___________ _______________
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Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Βρείτε από 3 νεοελληνικές λέξεις (απλές ή σύνθετες) ετυμολογικά συγγενείς για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις και χρησιμοποιήστε τις μέσα σε προτάσεις:

διαλλάττω:
Λέξη (α) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (β) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (γ) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________

βούλομαι:
Λέξη (α) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (β) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (γ) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________

χρ ~ωμαι:
Λέξη (α) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (β) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________
Λέξη (γ) _________________
Πρόταση ________________________________________________________________

2. Πώς θα το λέγαμε στα Νέα Ελληνικά;
Αρχαία Ελληνικά Νέα Ελληνικά
[οχο ~υμαι ________________
φημί ________________
παραδίδωμι ________________
διαλλάττω ________________
{αρχομαι ________________
δοκ ~ω ________________

3. Εντοπίστε την ετυμολογία των λέξεων:
(α) παραδιδόασι: _____________________________________________________
(β) {εκκλητοι: _____________________________________________________
(γ) διαλλάττω: _____________________________________________________
(δ) [επέταξαν: _____________________________________________________

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις της πρώτης περιόδου.

2. [εφ’ #?ωτε ε [ιρήνην μ̀εν {εχειν πρ̀ος [αλλήλους:  Τι  ξέρετε  για  το  είδος  αυτό  της 
συμπερασματικής πρότασης;

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι:
(α) σφ ~ας α[υτούς: _________________________________________________
(β) χρ ~ησθαι: _________________________________________________
(γ) πάντων α[υτ ~ων: _________________________________________________
(δ) πεντεκαίδεκα: _________________________________________________
(ε) σ̀υν Παυσανί ?α: _________________________________________________
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(στ) πλὴν τ~ων τριάκοντα: _________________________________________________
(ζ) τ~ων [εξ {αστεως: _________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 39-40 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Ο Παυσανίας διέλυσε το στράτευμα. Γι’ αυτή του την πράξη:
(α) καταδικάστηκε σε θάνατο
(β) δικαιώθηκε ως εμπνευσμένος και έξυπνος στρατηγός
(γ) συνέχισε τη δραστηριότητά του
Να επιλέξετε το σωστό.

2. Ο Θρασύβουλος συμβουλεύει τους ολιγαρχικούς να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Γιατί;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ο Θρασύβουλος συνδέει το « {αρχειν» με ορισμένες πολύ σημαντικές πολιτικές αρετές. Να 
τις εντοπίσετε.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Οι ολιγαρχικοί ανέβηκαν στην εξουσία και στην αρχή εκμεταλλεύτηκαν τη λαϊκή οργή για 
την  ήττα,  η  οποία  αποδιδόταν  στους  δημοκρατικούς  ηγέτες.  Γρήγορα  όμως  ο  λαός 
κατάλαβε  την  ποιότητα  και  τον  σκοπό  της  εξουσίας  τους.  Ο  Θρασύβουλος  στο 
συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται σε αυτόν τον σκοπό. Ποιος ήταν;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους τύπους:
(α) [ανελθόντες: ____________________________________________________
(β) {εθυσαν: ____________________________________________________
(γ) γν ~ωναι: ____________________________________________________
(δ) πενέστερος: ____________________________________________________
(ε) γνοίητε: ____________________________________________________

2. (α) περανθέντων: Χ.Α. 
ΕΝΣ: ________________________
ΜΕΛ: ________________________
ΑΟΡ: ________________________
ΠΡΚ: ________________________

     (β) δι~ηκε: Χ.Α.
ΕΝΣ: ________________________
ΠΡΤ: ________________________
ΜΕΛ: ________________________
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ΑΟΡ: ________________________
ΠΡΚ: ________________________
ΥΠΡ: ________________________

3. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των αντωνυμιών:
(α) ὧν

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) ]ημ ~ων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) ]υμ ~ας α[υτούς

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(δ) τούτων

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

4. πενέστερος
(α) Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί του τύπου:
___________________________________________
___________________________________________

(β) Να κλιθεί ο θετικός βαθμός στις πλάγιες πτώσεις:
Ενικός                                Πληθυντικός

            Γεν.      ______________________ ______________________
Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

5. κατέβησαν: Ε.Α. στο β΄ ενικό και γ΄ πληθ. στο χρόνο που βρίσκεται:
Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________
Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________
Ευκτική _________________ _______________

          Προστακτική _________________ _______________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να γράψετε νεοελληνικές λέξεις (έως τρεις) ετυμολογικά συγγενείς με:
(α) περανθέντων: _____________________________________________________
(β) {εθυσαν: _____________________________________________________
(γ) συμβουλεύω: _____________________________________________________
(δ) γν ~ωναι: _____________________________________________________
(ε) φρονητέον: _____________________________________________________

2. Πώς λέμε στα Νέα Ελληνικά:
(α) {ενθα: _______________________________________________
(β) μέγα φρονητέον [εστί: _______________________________________________
(γ) πενέστερος: _______________________________________________
(δ) [εκκλησίαν [εποίησαν: _______________________________________________
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3. Να  χρησιμοποιήσετε  την  καταλληλότερη  από  τις  προτεινόμενες  λέξεις  στις  παρακάτω 
προτάσεις:
(α) ____________  πόσο επικίνδυνο είναι  να τρέχεις  υπερβολικά με  το αυτοκίνητό σου.  

(σκέψου, αναλογίσου, συλλογίσου)
(β) Ο άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να __________________ όταν έχει χρήματα. (ξιπάζεται,  

μεγαλοφρονεί, αδιαφορεί)
(γ) Πρέπει  να  τηρούμε  την  __________________  συμπεριφορά την  ώρα του  μυστηρίου. 

(ταιριαστή, προσήκουσα, πρέπουσα)

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. «Μάλιστα δ̀ε {αν γνοίητε …  πότερον δικαιότεροί [εστε;»:  Να  χωριστούν  και  να 
χαρακτηριστούν οι προτάσεις.

2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
(α) σ̀υν το ~ις \οπλοις: ___________________________________________
(β) ]υμ ~ιν: ___________________________________________
(γ) γν ~ωναι: ___________________________________________
(δ) ]υμ ~ων: ___________________________________________
(ε) \ενεκα χρημάτων: ___________________________________________

3. Να επιλέξετε το κατάλληλο από τα δύο προτεινόμενα είδη για καθεμιά από τις παρακάτω 
μετοχές:

(α) περανθέντων
i. Αιτιολογική
ii. Χρονική

(β) [ανελθόντες
i. Κατηγορηματική
ii. Χρονική

(γ) {ων
i. Εναντιωματική
ii. Τελική

(δ) {οντες
i. Αιτιολογική
ii. Εναντιωματική

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙV 42-43 

Α. Ερμηνευτικές - Πραγματολογικές - Αισθητικές Ασκήσεις

1. Πώς κρίνετε τις κινήσεις των ολιγαρχικών;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Οι  δημοκρατικοί,  όταν  έμαθαν  ότι  οι  ολιγαρχικοί  συγκεντρώνουν  μισθοφόρους,  και 
μάλιστα ξένους, επιτέθηκαν εναντίον τους. Το αποτέλεσμα ήταν η σφαγή των στρατηγών.

(α) Ποιοι ήταν αυτοί οι στρατηγοί;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(β) Μήπως  η  στάση  των δημοκρατικών (από τη μια να εμφανίζονται διαλλακτικοί και 
από  την  άλλη  να  σφαγιάζουν  πολιτικούς  αντιπάλους) είναι αντιφατική; Πού την 
αποδίδετε;
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

3. Μετά το τέλος και αυτής της αναμέτρησης με τους ολιγαρχικούς, οι νικητές δημοκρατικοί  
δίνουν  όρκο  ότι  «θα  ξεχάσουν  τις  έχθρες  και  θα  ζουν  όλοι  μαζί  ως  πολίτες».  Αυτή  η 
συμφιλιωτική στάση αποδίδεται:

(α) σε πολιτική τακτική
(β) στη  διαμόρφωση  από  το  δημοκρατικό  πολίτευμα συνειδήσεων που αρνούνται τη 
λογική της σύγκρουσης, της εκδίκησης, της αδελφοκτονίας
Να επιλέξετε το σωστό.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρωθούν οι χρόνοι:
ΕΝΣ: χρ ~ησθαι _________ _____________________
ΜΕΛ: __________ _________ _____________________
ΑΟΡ: __________ [ελθόντας συναλλαγ ~ηναι {επεισαν
ΠΡΚ: __________ _________ _____________________

2. Να γίνουν Χ.Α. στις μετοχές στην πτώση, τον αριθμό και το γένος που βρίσκονται:
(α) καταστησάμενοι
ΕΝΣ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
(β) στρατευσάμενον
ΕΝΣ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________

3. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων στην φωνή που δίνονται:
(α) ταράττομαι
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
(β) [εμμένω
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
(γ) [αποκτείνω
ΕΝΣ: ___________________
ΠΡΤ: ___________________
ΜΕΛ: ___________________
ΑΟΡ: ___________________
ΠΡΚ: ___________________
ΥΠΡ: ___________________
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4.  Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις:
(α) ο[υδέν

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(β) [ομόσαντες

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(γ) [αρχάς

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________
(δ) [ Ελευσίς

Ενικός                                Πληθυντικός
            Γεν.      ______________________ ______________________

Δοτ.     ______________________ ______________________
Αιτ.     ______________________ ______________________

5. Να χαρακτηριστούν γραμματικά:
(α) [ακούσαντες: _________________________________________________
(β) ε[ιπών: _________________________________________________
(γ) μισθο~υσθαι: _________________________________________________
(δ) μνησικακήσειν: _________________________________________________

Γ. Λεξιλογικές - Ετυμολογικές - Σημασιολογικές Ασκήσεις

1. Να  βρείτε  3  νεοελληνικές  λέξεις  από  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  αρχαίες  και  να 
σχηματίσετε από μια πρόταση για την καθεμιά:

(α) χρ ~ησθαι
1η λέξη: ___________________
1η πρόταση: _____________________________________________________________
2η λέξη: ___________________
2η πρόταση: _____________________________________________________________
3η λέξη: ___________________
3η πρόταση: _____________________________________________________________

(β) μισθο ~υσθαι
1η λέξη: ___________________
1η πρόταση: _____________________________________________________________
2η λέξη: ___________________
2η πρόταση: _____________________________________________________________
3η λέξη: ___________________
3η πρόταση: _____________________________________________________________

(γ) πανδημεί
1η λέξη: ___________________
1η πρόταση: _____________________________________________________________
2η λέξη: ___________________
2η πρόταση: _____________________________________________________________
3η λέξη: ___________________
3η πρόταση: _____________________________________________________________
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(δ) [απέκτειναν
1η λέξη: ___________________
1η πρόταση: _____________________________________________________________
2η λέξη: ___________________
2η πρόταση: _____________________________________________________________
3η λέξη: ___________________
3η πρόταση: _____________________________________________________________

2. Να συζεύξετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις μεταφράσεις της δεξιάς:
[εμμένω συναλλάσσομαι
συναλλαγ ~ηναι διαλύω
[ομόσαντες διορίζω άρχοντες
[αρχὰς καθίσταμαι μένω σταθερός

ορκίζομαι

Δ. Συντακτικές Ασκήσεις

1. Να γίνει χωρισμός προτάσεων στην πρώτη περίοδο του αποσπάσματος.

2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
(α) τα ~υτα: _____________________________________________________
(β) το ~ις νόμοις: _____________________________________________________
(γ) χρόν ?ω: _____________________________________________________
(δ) πανδημεί: _____________________________________________________
(ε) συναλλαγ ~ηναι: _____________________________________________________

(στ) το ~ις \ορκοις: _____________________________________________________
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