Θ.Α. ΑΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση
του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α΄ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20
κειµένων αρχαίων συγγραφέων µε στρατιωτικό περιεχόµενο.
Η δοµή κάθε θεµατογραφίας είναι η εξής:
Ι) Θέµα.
ΙΙ) Λεξιλόγιο.
ΙΙΙ) Μετάφραση.
IV) Λεπτοµερής συντακτική ανάλυση. Για τις απαντήσεις των συντακτικών φαινοµένων
ο καθηγητής ή ο µαθητής µπορεί να προσφεύγει στις αντίστοιχες ενότητες του βιβλίου
µου «Συντακτικό των Αρχαίων Ελληνικών».
V) Ασκήσεις γραµµατικής. Υπάρχουν σε πίνακες ένα πλήθος ερωτήσεων για να
εξασκείται ο µαθητής σε όλα τα γραµµατικά φαινόµενα που είναι απαραίτητα να γνωρίζει.
VI) Απαντήσεις των ασκήσεων της γραµµατικής. Έτσι, µπορεί ο ίδιος ο µαθητής να
ελέγχει και µόνος του τις απαντήσεις. Σηµαντική θα είναι η επίσης βοήθεια που µπορεί
να βρει για κάθε γραµµατικό φαινόµενο στο βιβλίο µου «Γραµµατική των Αρχαίων
Ελληνικών».
VII) Λεξιλόγιο στρατιωτικών όρων. Είναι συγκεντρωµένος

ένας µεγάλος αριθµός

λέξεων και όρων που είναι απαραίτητος να γνωρίζει κάποιος για τη µετάφραση των
κειµένων της θεµατογραφίας.
Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο είναι σε µορφή PDF, ώστε ο συνάδελφος -καθηγητής
µπορεί εύκολα να επιλέξει ό,τι χρειάζεται για τη διδασκαλία της θεµατογραφίας και να
προσφέρει ένα πλήθος κειµένων και ασκήσεων στο µαθητή.
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Ο µαθητής, επίσης, µπορεί να εξασκηθεί

Α΄ ΤΟΜΟΣ

σ’ ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων

δοκιµάζοντας πρώτα µόνος του να απαντήσει και στη συνέχεια να ελέγξει την ορθότητα
των απαντήσεών του.

Θεσσαλονίκη 2009
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ο

Θέµα 1 Kύρου Ανάβασις
Θέµα 2ο Kύρου Ανάβασις

Β΄, 4, 2 - 3
∆΄, 6, 22 - 25

5
17

Θέµα 3ο Kύρου Ανάβασις

Ζ΄, 3, 3 - 4

30

Θέµα 4ο Kύρου Ανάβασις

Ζ΄, 3, 8 - 10

45

Θέµα 5ο Ελληνικά

Β΄, 1, 1 - 2

62

Θέµα 6ο Ελληνικά

∆΄, 7, 2

76

Θέµα 7ο Ελληνικά

Ε΄, 1, 29

89

Θέµα 8ο Ελληνικά

ΣΤ΄, 4, 19 - 21

101

Θέµα 9ο Ελληνικά

Ζ΄ , 1, 39

116

Θέµα 10ο Ελληνικά

Ζ ΄ , 5, 9 - 10

131

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ
ο

Θέµα 11

Βιβλίο

Α΄, 18,

1- 2

144

Θέµα 12ο Βιβλίο

Α΄, 60,

1- 3

155

Θέµα 13ο Βιβλίο

Α΄, 94,

1- 3

165

Θέµα 14ο Βιβλίο

Β΄, 58,

1- 2

179

Θέµα 15ο Βιβλίο

Γ΄, 20,

1- 2

190

Θέµα 16ο Βιβλίο

∆΄, 15-18, 1 - 2

202

Θέµα 17ο Βιβλίο

∆΄, 27,

3- 4

215

Θέµα 18ο Βιβλίο

∆΄, 98,

1- 3

228

Θέµα 19ο Βιβλίο

Η΄, 17,

1- 3

240

Θέµα 20ο Βιβλίο

Η΄, 18,

1- 2

251

Λεξιλόγιο στρατιωτικών όρων

262
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Α΄ ΤΟΜΟΣ

Ι. ΘΕΜΑ 13Ο

Παυσανίασ δὲ ὁ Κλεοµβρότου ἐκ Λακεδαίµονοσ στρατηγὸσ τῶν Ἑλλήνων
ἐξεπέµφθη µετὰ εἲκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ
Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἂλλων ξυµµάχων πλῆθοσ. Καὶ
ἐστράτευσαν ἐσ Κύπρον καὶ αὐτῆσ τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ
ὓστερον ἐσ Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ
ἡγεµονίᾳ. Ἢδη δὲ βιαίου ὂντοσ αὐτοῦ οἳ τε ἂλλοι Ἓλληνεσ ἢχθοντο καὶ
οὐχ ἣκιστα οἱ Ἲωνεσ καὶ ὃσοι ἀπὸ βασιλέωσ νεωστὶ ἠλευθέρωντο·
φοιτῶντέσ τε πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ἠξίουν αὐτοὺσ ἡγεµόνασ σφῶν
γενέσθαι κατὰ τὸ ξυγγενέσ καὶ Παυσανίᾳ µὴ ἐπιτρέπειν, ἢν που βιάζηται.
Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺσ λόγουσ καὶ προσεῖχον τὴν γνώµην ὡσ οὐ
περιοψόµενοι τἆλλά τε καταστησόMµενοι ᾗ φαίνοιτο

ἂριστα αὐτοῖσ.

(Θουκυδίδησ A΄, 94, 1 – 3)
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IΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἐκπολιορκέωMῶ

κυριεύω µε πολιορκία

ἂχθοµαι

στεναχωριέµαι, αγανακτώ, δυσφορώ

οὐχ ἣκιστα

περισσότερο (σχήµα λιτότητασ)

νεωστί

πριν από λίγο καιρό

φοιτάωM ῶ

επισκέπτοµαι συχνά

ἀξιόωMῶ

έχω την αξίωση, απαιτώ, ζητώ

τὸ ξυγγενέσ

συγγένεια

βιάζοµαι

χρησιµοποιώ βία

που

κάπου

δέχοµαι τουσ λόγουσ

δέχοµαι τισ προτάσεισ

προσέχω τὴν γνώµην

προσέχω, ενδιαφέροµαι

περιορῶ

αδιαφορώ

καθίσταµαί τι

ρυθµίζω κάτι

ᾗ

όπωσ
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ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εντωµεταξύ ο Παυσανίασ, ο γιοσ του Κλεοµβρότου, στάλθηκε από τη Σπάρτη ωσ
στρατηγόσ των Ελλήνων µε είκοσι πλοία από την Πελοπόννησο· έπλευσαν µαζί
(του) και οι Αθηναίοι µε τριάντα πλοία και πλήθοσ από τουσ άλλουσ συµµάχουσ.
Και εκστράτευσαν (πρώτα) εναντίον τησ Κύπρου και κατέστρεψαν µεγάλο µέροσ
αυτήσ, και ύστερα εναντίον του Βυζαντίου, τον καιρό που (το) κατείχαν οι Μήδοι,
και το κυρίεψαν κατά τη διάρκεια τησ ηγεµονίασ αυτού. Επειδή όµωσ αυτόσ ήταν
τώρα πλέον βίαιοσ, δυσφορούσαν και οι άλλοι Έλληνεσ και περισσότερο οι Ίωνεσ
και όσοι είχαν απελευθερωθεί πριν από λίγο από τη σκλαβιά του βασιλιά· και
πηγαίνοντασ συχνά στουσ Αθηναίουσ ζητούσαν να γίνουν αυτοί ηγεµόνεσ τουσ
εξαιτίασ τησ συγγένειασ και να µην επιτρέπουν στον Παυσανία (να χρησιµοποιεί
βία), αν κάπου χρησιµοποιεί βία. Οι δε Αθηναίοι και δέχθηκαν τισ προτάσεισ και
πρόσεχαν, επειδή δε θα έµεναν αδιάφοροι, να ρυθµίσουν και τισ άλλεσ
περιπτώσεισ, όπωσ φαινόταν πολύ καλύτερα σ’ αυτούσ.
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ΙV. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Παυσανίασ δὲ ὁ Κλεοµβρότου ἐκ Λακεδαίµονοσ στρατηγὸσ τῶν Ἑλλήνων
ἐξεπέµφθη µετὰ εἲκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἐξεπέµφθη) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἐξεπέµφθη

ρήµα

Παυσανίασ

υποκείµενο

ὁ Κλεοµβρότου

παράθεση στο Παυσανίασ

στρατηγὸσ

επιρρηµατικό κατηγορούµενο του σκοπού

τῶν Ἑλλήνων

γενική αντικειµενική στο στρατηγόσ (στρατηγεῖ τῶν
Ἑλλήνων)

µετὰ νεῶν

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ συνοδείασ

εἲκοσι

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο νεῶν

ἀπὸ Πελοποννήσου

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ που δηλώνει από τόπου
κίνηση

2. ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἂλλων ξυµµάχων πλῆθοσ.
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ξυνέπλεον) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ξυνέπλεον

ρήµα

καὶ Ἀθηναῖοι καὶ πλῆθοσ

υποκείµενα· συνδέονται παρατακτικά µε το καὶ
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ναυσὶ

δοτική τησ συνοδείασ

τριάκοντα

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο ναυσί

ξυµµάχων

γενική του περιεχοµένου στο πλῆθοσ

τῶν ἂλλων

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο ξυµµάχων

3. Καὶ ἐστράτευσαν ἐσ Κύπρον:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἐστράτευσαν) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἐστράτευσαν

ρήµα

(καὶ Ἀθηναῖοι καὶ πλῆθοσ)

εννοούµενα υποκείµενα

ἐσ Κύπρον

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ εχθρικήσ διάθεσησ

4. καὶ αὐτῆσ τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά µε το καὶ µε την προηγούµενη
(3η) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (κατεστρέψαντο) και δηλώνει το
πραγµατικό.
κατεστρέψαντο

ρήµα

(καὶ Ἀθηναῖοι καὶ πλῆθοσ) εννοούµενα υποκείµενα
τὰ πολλὰ

σύστοιχο αντικείµενο

αὐτῆσ

γενική διαιρετική στο τὰ πολλά
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Α΄ ΤΟΜΟΣ

5. καὶ ὓστερον (ἐστράτευσαν) ἐσ Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά µε το καὶ µε την προηγούµενη
(4η) πρόταση. Εννοείται το ρήµα ἐστράτευσαν· εκφέρεται µε οριστική
(ἐστράτευσαν) και δηλώνει το πραγµατικό.
(ἐστράτευσαν)

εννοούµενο ρήµα

(καὶ Ἀθηναῖοι καὶ πλῆθοσ)

εννοούµενα υποκείµενα

ἐσ Βυζάντιον

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ εχθρικήσ διάθεσησ

ὓστερον

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του χρόνου

ἐχόντων

χρονική µετοχή, γενική απόλυτη (ὅτε εἶχον)

Μήδων

υποκείµενο τησ µετοχήσ ἐχόντων

6. καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεµονίᾳ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά µε το καὶ µε την προηγούµενη
(5η) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (ἐξεπολιόρκησαν) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἐξεπολιόρκησαν

ρήµα

(καὶ Ἀθηναῖοι καὶ πλῆθοσ)

εννοούµενα υποκείµενα

ἐν τῇ ἡγεµονίᾳ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του χρόνου

τῇδε

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ στο τῇ ἡγεµονίᾳ
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7. Ἢδη δὲ βιαίου ὂντοσ αὐτοῦ οἳ τε ἂλλοι Ἓλληνεσ ἢχθοντο καὶ οὐχ ἣκιστα οἱ
Ἲωνεσ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἤχθοντο) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἢχθοντο

ρήµα

οἳ τε Ἓλληνεσ καὶ οἱ Ἲωνεσ

υποκείµενα· συνδέοντ. παρατακτικά µε τε# καὶ

ἂλλοι

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο οἳ τε Ἓλληνεσ

οὐχ ἣκιστα

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του ποσού

ὂντοσ

αιτιολογική µετ., γενική απόλυτη (ἐπειδή ἐστί)

αὐτοῦ

υποκείµενο τησ µετοχήσ ὂντοσ

βιαίου

κατηγορούµενο στο αὐτοῦ· συνδ. ρήµα ὂντοσ

ἢδη

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του χρόνου

8. καὶ ὃσοι ἀπὸ βασιλέωσ νεωστὶ ἠλευθέρωντο:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά

µε το καὶ

µε την

προηγούµενη (7η) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (ἠλευθέρωντο) και δηλώνει
το πραγµατικό.
ἠλευθέρωντο

ρήµα

ὃσοι

υποκείµενο

ἀπὸ βασιλέωσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ προέλευσησ

νεωστὶ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του χρόνου
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9. φοιτῶντέσ τε πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ἠξίουν αὐτοὺσ ἡγεµόνασ σφῶν γενέσθαι κατὰ
τὸ ξυγγενέσ καὶ Παυσανίᾳ µὴ ἐπιτρέπειν:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἠξίουν) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἠξίουν

ρήµα

(οὗτοι)

εννοούµενο υποκείµενο

γενέσθαι

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ ἠξίουν

αὐτοὺσ

υποκείµενο του απαρεµφάτου (ετεροπροσωπία)

ἡγεµόνασ

κατηγορούµενο στο υποκείµενο αὐτούσ·
συνδετικό ρήµα γενέσθαι

σφῶν

γενική αντικειµενική στο ἡγεµόνασ (ἡγηµονεύουσι
σφῶν)

κατὰ τὸ ξυγγενέσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

καὶ µὴ ἐπιτρέπειν

τελικό απαρέµφατο (άρνηση µὴ), αντικείµενο του
ρήµατοσ ἠξίουν· τα τελικά απαρέµφατα συνδέονται
παρατακτικά µε το καὶ

αὐτούσ

υποκείµενο του απαρεµ. ἐπιτρέπειν (ετεροπροσωπία)

Παυσανίᾳ

αντικείµενο στο απαρέµφατο ἐπιτρέπειν

φοιτῶντέσ

τροπική µετοχή, συνηµµένη

(οὗτοι)

εννοούµενο υποκείµενο τησ µετοχήσ φοιτῶντέσ

πρὸσ τοὺσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ κατεύθυνσησ σε

Ἀθηναίουσ

πρόσωπο
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

ἢν που βιάζηται:
∆ευτερεύουσα υποθετική πρόταση επιθυµίασ.
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

(ἠξίουν)

Αόριστη επανάληψη στο παρόν

µὴ ἐπιτρέπειν

ή στο µέλλον

ἢν βιάζηται

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
ἢν βιάζηται

µὴ ἐπιτρέπετε

Αόριστη επανάληψη στο παρόν

(Προστακτική)

ή στο µέλλον

βιάζηται

ρήµα

(Παυσανίασ)

εννοούµενο υποκείµενο

που

επιρρηµατικόσ προσδιορισµού του τόπου

11.

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺσ λόγουσ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἐδέξαντό) και δηλώνει το
πραγµατικό.

ἐδέξαντό

ρήµα

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι

υποκείµενο

τοὺσ λόγουσ

αντικείµενο

12.

καὶ προσεῖχον τὴν γνώµην ὡσ οὐ περιοψόµενοι τἆλλά τε καταστησόµενοι:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά τε # καὶ µε την
προηγούµενη (11η)

πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική

(προσεῖχον) και

δηλώνει το πραγµατικό.
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Α΄ ΤΟΜΟΣ

προσεῖχον

ρήµα

(οἱ Ἀθηναῖοι)

εννοούµενο υποκείµενο

τὴν γνώµην

αντικείµενο του ρήµατοσ

ὡσ οὐ περιοψόµενοι

αιτιολογική µετοχή (ὡσ: υποκειµενική γνώµη), άρνηση
οὐ, συνηµµένη µετοχή (ἐπειδή οὐ περιόψονται)

(οἱ Ἀθηναῖοι)

εννοούµενο υποκείµενο µετοχήσ περιοψόµενοι

καταστησόµενοι

κατηγορηµατική µετοχή, αναφέρεται στο υποκείµενο
τησ µετοχήσ οἱ Ἀθηναῖοι· εξαρτάται από το περιοψόM
µενοι (δηλώνει ανοχή)

(οἱ Ἀθηναῖοι)

εννοούµενο υποκείµενο τησ µετοχήσ καταστησόµενοι

τἆλλά

σύστοιχο αντικείµενο στο καταστησόµενοι

13.

ᾗ φαίνοιτο ἂριστα αὐτοῖσ.
∆ευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε
ευκτική του πλαγίου λόγου (φαίνοιτο), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού
χρόνου (προσεῖχον). ∆ηλώνει υποκειµενική γνώµη.

φαίνοιτο

απρόσωπο ρήµα

αὐτοῖσ

δοτική προσωπική

ἂριστα

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

ᾗ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

V. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1) νεῶν, πλῆθοσ, βασιλέωσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντικ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο
Γ
∆
Α
Κ
2) ἡγεµόνασ, ξυγγενέσ, γνώµην: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντικ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο
Γ
∆
Α
Κ
3) ἂριστα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήµατοσ
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ
πλέω
ἂχθοµαι
ἀξιῶ
φαίνοµαι
φοιτῶ
5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: στησόµενοι, ἐστράτευσαν, ὂντοσ, ἢχθοντο,
ὀψόµενοι
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: γενοῦ, ἐπέµφθη, φαίνοιτο, κατέστησ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

VΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) νεῶν, πλῆθοσ, βασιλέωσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντικ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο

ναῦσ

νῆεσ

πλῆθοσ

πλήθη

βασιλεύσ

βασιλεῖσ

Γ

νεώσ

νεῶν

πλήθουσ

πληθῶν

βασιλέωσ

βασιλέων

∆

νηί

ναυσί

πλήθει

πλήθεσι

βασιλεῖ

βασιλεῦσι

Α

ναῦν

ναῦσ

πλῆθοσ

πλήθη

βασιλέα

βασιλέασ

Κ

ναῦ

νῆεσ

πλῆθοσ

πλήθη

βασιλεῦ

βασιλεῖσ

2) ἡγεµόνασ, ξυγγενέσ, γνώµην: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Ο

ἡγεµών

ἡγεµόνεσ

ξυγγενέσ

Γ

ἡγεµόνοσ

ἡγεµόνων

∆

ἡγεµόνι

Α
Κ

Πληθυντ
ξυγγενῆ

Ενικόσ

Πληθυντ

γνώµη

γνῶµαι

ξυγγενοῦσ ξυγγενῶν

γνώµησ

γνωµῶν

ἡγεµόσι

ξυγγενεῖ

ξυγγενέσι

γνώµῃ

γνώµαισ

ἡγεµόνα

ἡγεµόνασ

ξυγγενέσ

ξυγγενῆ

γνώµην

γνώµασ

ἡγεµών

ἡγεµόνεσ

ξυγγενέσ

ξυγγενῆ

γνώµη

γνῶµαι

3) ἂριστα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήµατοσ
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

εὖ

ἂµεινον

ἂριστα

βέλτιον

βέλτιστα

κρεῖττον

κράτιστα
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙ

ΥΠΕΡΣΥΝ

πλέω

ἒπλεον

πλεύσοµαι ἒπλευσα

πέπλευκα

ἐπεπλεύκειν

ἂχθοµαι

ἠχθόµην

ἀχθέσοµαι

ἠχθέσθην

ἢχθηµαι

ἠχθήµην

ἀξιῶ

ἠξίουν

ἀξιώσω

ἠξίωσα

ἠξίωκα

ἠξιώκειν

φαίνοµαι

ἐφαινόµην

φανήσοµαι ἐφάνην

πέφασµαι

ἐπεφάσµην

φοιτῶ

ἐφοίτων

φοιτήσω

πεφοίτηκα

ἐπεφοιτήκειν

ἐφοίτησα

5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: στησόµενοι, ἐστράτευσαν, ὂντοσ, ἢχθοντο,
ὀψόµενοι
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ

ἱστάµενοι

στησόµενοι

στάντεσ

στρατεύουσι ἐστράτευον

στρατεύσουσι ἐστράτευσαν

ἐστρατεύκασι

ὂντοσ

ἐσοµένου

γεγονότοσ

ἂχθονται

ἢχθοντο

ὁρῶντεσ

γενοµένου

ἑστηκότεσ M ἑστῶτεσ

ἀχθέσονται ἠχθέσθησαν ἢχθηνται
ὀψόµενοι

ἰδόντεσ

ἐστρατεύκεσαν

ἢχθηντο

ἑωρακότεσ

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: γενοῦ, ἐπέµφθη, φαίνοιτο, κατέστησ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἐγένου

γένῃ

γένοιο

γενοῦ

ἐπέµφθη

πεµφθῇ

πεµφθείη

πεµφθήτω

φαίνεται

φαίνηται

φαίνοιτο

φαινέσθω

κατέστησ

καταστῇσ

κατασταίη

κατάστηθι
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ

ἀγείρω

συγκεντρώνω, συναθροίζω

ἄγγελοσ

αγγελιοφόρος

ἀγοράζω

βρίσκοµαι στην αγορά

ἀγώγιµοσ

εἰµί: οδηγούµαι

ἀδοξία

κακή φήµη

ἀθρόοσ

(για τα στρατιώτες): συµπυκνωµένος

ἀθυµῶ

είµαι λιγόψυχος, απελπισµένος, έχω χάσει το θάρρος µου

αἰγιαλόσ

ακροθαλασσιά, γιαλός
ἒχω εἰς τὸν αἰγιαλόν: αγκυροβολώ στην ακροθαλασσιά

αἲρω

σηκώνω
(για πλοία): αποµακρύνω τα πλοία από τη στεριά
Αµετάβατο: είµαι έτοιµος να ξεκινήσω, ξεκινώ

αἲροµαι

παίρνω κάτι για τον εαυτό µου, περιφανεύοµαι, φουσκώνω.
Σηκώνω, επιχειρώ, αρχίζω τον πόλεµο, τη φυγή

αἱροῦµαι

λαµβάνω, εκλέγω, προτιµώ

αἵρεσισ

κατάληψη, άλωση

αἱρῶ

τινά: συλλαµβάνω, αιχµαλωτίζω
τι: κυριεύω

ἀκάτιον

µικρό πλοίο, λέµβος
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΤΟΜΟΣ

ἀκήρυκτοσ

πόλεµος: ξαφνικός πόλεµος, δεν έχει προαναγγελθεί µε κήρυκα

ἀκοσµῶ

δεν κάνω κάτι σωστό, απειθαρχώ, είµαι ανυπότακτος

ἂκρον

κορυφή του βουνού, ύψωµα

ἄκρα

ακρωτήριο

ἀκροβολίζοµαι

αψιµαχώ, κάνω µικροεπιθέσεις

ἀλγηδών

σωµατικός πόνος. Ψυχικός πόνος

ἁλίζοµαι

συγκεντρώνοµαι

ἀλίµενοσ

αυτός που δεν έχει λιµάνι, ο αφιλόξενος

ἁλίσκοµαι

τινά: συλλαµβάνοµαι, αιχµαλωτίζοµαι
τι: κυριεύοµαι (για πόλεις)
+ κατηγ. µετοχή: πιάνοµαι να κάνω κάτι

ἂλκιµοσ

γενναίος, ρωµαλέος

ἀλληλοφόνοσ

αλληλοσκοτωµένος

ἀλλότριοσ

ξένος

ἀµαχεί

(επίρρηµα) χωρίς µάχη, χωρίς αντίσταση

ἀµύνω

(τινά τι): αποκρούω κάποιον από κάποιον, ιδίως τον όλεθρο, την
καταστροφή από κάποιον
(τινί): υπερασπίζω κάποιον, βοηθώ κάποιον
απολύτως: αποκρούω τις επιθέσεις, υπερασπίζοµαι, βοηθώ
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