Θ.Α. ΑΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Β΄ ΤΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση
του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β΄ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20
κειµένων διαφόρων αρχαίων συγγραφέων µε πολιτικό περιεχόµενο.
Η δοµή της 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 πολιτικών 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

Β΄ ΤΟΜΟΣ

σ’ ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων

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

Θεσσαλονίκη 2010
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Θέµα 1ο Πλάτων, Γοργίας

519 Β – C

5

Θέµα 2ο

Πλάτων, Μενέξενος VIII, 238 C- D

19

Θέµα 3ο

Πλάτων, Πολιτεία Α 347 b-d

35

Θέµα 4ο

Πλάτων, Πολιτεία E 473 d-e

50

Θέµα 5ο

Πλάτων, Πολιτεία ΣΤ 489 b-c

63

Θέµα 6ο Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία XIV

1–2

76

Θέµα 7ο

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία XΧΙ

1– 3

90

Θέµα 8ο

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία XΧXVΙ 1– 2

103

Θέµα 9ο

Αριστοτέλης, Πολιτικά

ΙΙ

115

Θέµα 10ο

Αριστοτέλης, Πολιτικά

ΙΙ 9, 18-20

Θέµα 11ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι

7–1

Η 81

128
142

Θέµα 12ο Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία VΙΙΙ, 1-2

156

Θέµα 13ο Ισοκράτης, Παναθηναϊκός

132 – 134

168

Θέµα 14ο Ισοκράτους, Περὶ Ειρήνης

10 - 11

182

Θέµα 15ο Ισοκράτης, Περὶ Ειρήνης

64 – 65

194

Θέµα 16ο ∆ηµοσθένης, Περί του στεφάνου

46 – 47

209

Θέµα 17ο ∆ηµοσθένης, Περί του στεφάνου 102 – 103

222

Θέµα 18ο ∆ηµοσθένης, Κατά Τιµοκράτους 139 - 140

236

Θέµα 19ο Αισχίνης, Κατά Τιµάρχου
Θέµα 20ο Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος

252
268

Λεξιλόγιο πολιτικών όρων

6– 8
169 – 170

279
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Ι. ΘΕΜΑ 3ο

∆ιὰ ταῦτα τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, οὔτε χρηµάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ
ἀγαθοὶ οὔτε τιµῆσ· οὔτε γὰρ φανερῶσ πραττόµενοι τῆσ ἀρχῆσ ἕνεκα
µισθὸν µισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆσ ἀρχῆσ
λαµβάνοντεσ κλέπται. Οὐδ' αὖ τιµῆσ ἕνεκα· οὐ γάρ εἰσι φιλότιµοι. ∆εῖ δὴ
αὐτοῖσ ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζηµίαν, εἰ µέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν8ὅθεν
κινδυνεύει τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ µὴ ἀνάγκην περιµένειν
αἰσχρὸν νενοµίσθαι8τῆσ δὲ ζηµίασ µεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι,
ἐὰν µὴ αὐτὸσ ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντέσ µοι φαίνονται ἄρχειν, ὅταν
ἄρχωσιν, οἱ ἐπιεικεῖσ, καὶ τότε ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ ὡσ ἐπ' ἀγαθόν
τι ἰόντεσ οὐδ' ὡσ εὐπαθήσοντεσ ἐν αὐτῷ, ἀλλ' ὡσ ἐπ' ἀναγκαῖον καὶ οὐκ
ἔχοντεσ

ἑαυτῶν

βελτίοσιν

ἐπιτρέψαι

οὐδὲ

ὁµοίοισ.

(Πλάτων, Πολιτεία Α 347 b8d)
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IΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἦν δ’ ἐγώ

είπα εγώ

οἱ ἀγαθοί

οι άριστοι

πράττοµαι χρήµατα

εισπράττω χρήµατα

αὖ

πάλι

φιλότιµοσ

φιλόδοξοσ

δή

λοιπόν, βέβαια

πρόσειµι

υπάρχω, υφίσταµαι

ζηµία

τιµωρία

ὃθεν

για αυτόν το λόγο

ἀνάγκη

αναγκαίο

πονηρόσ

κακόσ

οἱ ἐπιεικεῖσ

δίκαιοι, άριστοι

εὐπαθῶ

ζω άνετα

ἒχω + απαρέµφατο

µπορώ

ἐπιτρέπω

αναθέτω την εξουσία

περιµένω

υποµένω
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ΙII. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Γι’ αυτούσ τουσ λόγουσ, είπα εγώ, ούτε για τα χρήµατα ούτε για τισ τιµέσ θέλουν να
εξουσιάζουν οι άριστοι. Γιατί ούτε επιθυµούν να αποκαλούνται µισθωτοί
εισπράττοντασ φανερά µισθό για την άσκηση τησ εξουσίασ, ούτε (επιθυµούν να
αποκαλούνται) κλέφτεσ παίρνοντασ οι ίδιοι κρυφά (χρήµατα) από την άσκηση τησ
εξουσίασ. Ούτε πάλι (θέλουν να διοικούν) για την απόκτηση τιµήσ· γιατί δεν είναι
φιλόδοξοι. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει για αυτούσ (κάποια) ανάγκη και (φόβοσ)
τιµωρίασ, αν σκοπεύουν να θέλουν να εξουσιάζουν – για αυτό το λόγο κινδυνεύει
να θεωρείται αισχρό (επονείδιστο) το να έρχεται (κανείσ) µε τη θέλησή του στην
εξουσία αλλά το να µην υποµένει το αναγκαίο – η µέγιστη δε τιµωρία (είναι) το να
κυβερνάται (κανείσ) από τον χειρότερο, εάν δε θέλει ο ίδιοσ να κυβερνά· επειδή
φοβούνται αυτήν (την τιµωρία), µου φαίνονται ότι διοικούν, οι άριστοι, όταν
διοικούν, και τότε έρχονται στην εξουσία όχι µε την ιδέα ότι έρχονται σε κάτι καλό
ούτε ότι θα ζήσουν άνετα σ’ αυτό, αλλά ότι (έρχονται) σε (κάτι) αναγκαίο και
επειδή δεν µπορούν να αναθέσουν την εξουσία σε καλύτερούσ τουσ ούτε σε όµοιούσ
(τουσ).
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ΙV. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ∆ιὰ ταῦτα τοίνυν, οὔτε χρηµάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιµῆσ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ (άρνηση οὔτε). Εκφέρεται µε οριστική (ἐθέλουσιν)
και δηλώνει το πραγµατικό.
οὒτε ἐθέλουσιν

ρήµα

οἱ ἀγαθοὶ

υποκείµενο

ἄρχειν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

οἱ ἀγαθοί

υποκείµενο του ἂρχειν (ταυτοπροσωπία)

∆ιὰ ταῦτα

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

ἓνεκα χρηµάτων

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

(ἓνεκα) τιµῆσ

εµπρόθετοσ

προσδιορισµόσ

τησ

αιτίασ·

συνδέονται

παρατακτικά 8 αποφαντικά οὔτε – οὔτε
2. ἦν δ' ἐγώ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἦν) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἦν

ρήµα

ἐγώ

υποκείµενο

3. οὔτε γὰρ φανερῶσ πραττόµενοι τῆσ ἀρχῆσ ἕνεκα µισθὸν µισθωτοὶ βούλονται
κεκλῆσθαι:
Κύρια αιτιολογική πρόταση κρίσεωσ (άρνηση οὔτε). Εκφέρεται µε οριστική
(βούλονται) και δηλώνει το πραγµατικό.
οὒτε βούλονται

ρήµα

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο

κεκλῆσθαι

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

µισθωτοί

κατηγορούµενο στο οἱ ἀγαθοί· συνδετικό ρήµα κεκλῆσθαι

πραττόµενοι

τροπική µετοχή, συνηµµένη
8

www.e-filologos.gr

Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Β΄ ΤΟΜΟΣ

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο τησ µετοχήσ πραττόµενοι

µισθόν

αντικείµενο τησ µετοχήσ πραττόµενοι

φανερῶσ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

ἓνεκα τῆσ ἀρχῆσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

4. οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆσ ἀρχῆσ λαµβάνοντεσ κλέπται (βούλονται κεκλῆσθαι):
Κύρια αιτιολογική πρόταση κρίσεωσ (άρνηση οὔτε). Εννοείται το ρήµα
βούλονται. Συνδέεται

µε την προηγούµενη (3η) πρόταση παρατακτικά –

αποφαντικά οὒτε – οὒτε. Εκφέρεται µε οριστική (βούλονται) και δηλώνει το
πραγµατικό.
(οὒτε βούλονται)

εννοούµενο ρήµα

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο

(κεκλῆσθαι)

εννοούµενο τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο του κεκλῆσθαι (ταυτοπροσωπία)

κλέπται

κατηγορούµενο στο οἱ ἀγαθοί· συνδετικό ρήµα κεκλῆσθαι

λαµβάνοντεσ

τροπική µετοχή, συνηµµένη

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο τησ µετοχήσ λαµβάνοντεσ

αὐτοί

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ στο οἱ ἀγαθοί

(µισθόν)

εννοούµενο αντικείµενο τησ µετοχήσ λαµβάνοντεσ

λάθρᾳ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

ἐκ τῆσ ἀρχῆσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

5. Οὐδ' αὖ τιµῆσ ἕνεκα:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ (άρνηση οὐδ’). Εννοείται το ρήµα βούλονται.
Συνδέεται µε την προηγούµενη (4η) πρόταση παρατακτικά 8 αποφαντικά
οὒτε – οὒτε. Εκφέρεται µε οριστική (βούλονται) και δηλώνει το πραγµατικό.
(οὒτε βούλονται)

εννοούµενο ρήµα

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο

(ἂρχειν)

εννοούµενο τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο του κεκλῆσθαι (ταυτοπροσωπία)
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ἓνεκα τιµῆσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

αὖ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του ποσού

6. οὐ γάρ εἰσι φιλότιµοι.
Κύρια αιτιολογική πρόταση κρίσεωσ (άρνηση οὐ). Εκφέρεται µε οριστική
(εἰσι) και δηλώνει το πραγµατικό.
εἰσι

ρήµα

(οἱ αγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο

φιλότιµοι

κατηγορούµενο στο υποκ. οἱ ἀγαθοί· συνδετικό ρήµα εἰσι

7. δεῖ δὴ αὐτοῖσ ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζηµίαν:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (δεῖ) και δηλώνει το
πραγµατικό.
δεῖ

απρόσωπο ρήµα

προσεῖναι

τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του ρήµατοσ

αὐτοῖσ

δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήµα δεῖ

ἀνάγκην καὶ ζηµίαν υποκείµ. του προσεῖναι· συνδέονται παρατακτικά µε καὶ

8. εἰ µέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν:
∆ευτερεύουσα υποθετική πρόταση επιθυµίασ.
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

εἰ µέλλουσιν ἐθέλειν

δεῖ προσεῖναι

Πραγµατικό

ἄρχειν
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µέλλουσιν

ρήµα

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο

ἐθέλειν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

(οἱ ἀγαθοί)

εννοούµενο υποκείµενο (ταυτοπροσωπία)

ἄρχειν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ἐθέλειν

9. 8ὅθεν κινδυνεύει τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ µὴ ἀνάγκην περιµένειν
αἰσχρὸν νενοµίσθαι8:
∆ευτερεύουσα αναφορική πρόταση κρίσεωσ παραβολική. Εκφέρεται µε
οριστική (κινδυνεύει) και δηλώνει το πραγµατικό.
κινδυνεύει

απρόσωπο ρήµα

νενοµίσθαι

τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του κινδυνεύει

τὸ ἰέναι

τελικό έναρθρο απαρέµφατο, υποκείµενο στο νενοµίσθαι

αἰσχρόν

κατηγορούµενο στο υποκείµενο τὸ ἰέναι· συνδετικό ρήµα
νενοµίσθαι

(τινά)

εννοούµενο υποκείµενο στο έναρθρο απαρέµφατο τὸ ἰέναι

ἑκόντα

επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου· εξαρτ. απὸ ἰέναι

ἐπὶ τὸ ἄρχειν

έναρθρο απαρέµφ. εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του σκοπού

µὴ (τὸ) περιµένειν τελικό έναρθρο απαρέµφατο (άρνηση µὴ), υποκείµενο στο
νενοµίσθαι
(τινά)

εννοούµενο υποκείµενο στο έναρθρο απαρέµφατο (τὸ) µὴ
περιµένειν
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αντικείµενο του έναρθρου απαρέµφατου µὴ (τὸ) περιµένειν

10. τῆσ δὲ ζηµίασ µεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι (ἐστί):
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εννοείται το ρήµα (ἐστί). Εκφέρεται µε οριστική
(ἐστί) και δηλώνει το πραγµατικό.
(ἐστί)

εννοούµενο ρήµα

τὸ ἄρχεσθαι

τελικό έναρθρο απαρέµφατο, υποκείµενο στο ἐστί

ὑπὸ πονηροτέρου εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του ποιητικού αιτίου στο τὸ
ἄρχεσθαι
µεγίστη

κατηγορούµενο στο υποκείµενο τὸ ἄρχεσθαι· συνδετικό
ρήµα ἐστί

τῆσ δὲ ζηµίασ

γενική διαιρετική στο µεγίστη

11. ἐὰν µὴ αὐτὸσ ἐθέλῃ ἄρχειν:
∆ευτερεύουσα υποθετική πρόταση επιθυµίασ.
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

ἐὰν µὴ ἐθέλῃ ἄρχειν

ἐστί τὸ ἄρχεσθαι

Αόριστη επανάληψη στο
παρόν ή στο µέλλον

ἐθέλῃ

ρήµα

αὐτὸσ

υποκείµενο

ἄρχειν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα

αὐτόσ

υποκείµενο του απαρεµφάτου ἄρχειν (ταυτοπροσωπία)
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12. ἣν δείσαντέσ µοι φαίνονται ἄρχειν οἱ ἐπιεικεῖσ :
Κύρια αναφορική πρόταση κρίσεωσ (ἥν στην αρχή ηµιπεριόδου). Εκφέρεται
µε οριστική (φαίνονται) και δηλώνει το πραγµατικό.
φαίνονται

ρήµα

µοι

δοτική προσωπική

οἱ ἐπιεικεῖσ

υποκείµενο του ρήµατοσ

ἄρχειν

ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

οἱ ἐπιεικεῖσ

υποκείµενο του απαρεµφάτου ἄρχειν (ταυτοπροσωπία)

δείσαντέσ

αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη (ἐπειδή ἔδεισαν)

οἱ ἐπιεικεῖσ

υποκείµενο τησ µετοχήσ δείσαντεσ

ἣν

αντικείµενο τησ µετοχήσ δείσαντεσ

13. ὅταν ἄρχωσιν:
∆ευτερεύουσα χρονικοcποθετική πρόταση επιθυµίασ.
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

ὃταν ἂρχωσι

φαίνονται µοι ἂρχειν

Προσδοκώµενο

ἂρχωσι

ρήµα

οἱ ἐπιεικεῖσ

υποκείµενο
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14. καὶ τότε ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ ὡσ ἐπ' ἀγαθόν τι ἰόντεσ οὐδ' ὡσ
εὐπαθήσοντεσ ἐν αὐτῷ, ἀλλ' ὡσ ἐπ' ἀναγκαῖον καὶ οὐκ ἔχοντεσ ἑαυτῶν
βελτίοσιν ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὁµοίοισ:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἔρχονται) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἒρχονται

ρήµα

(οἱ ἐπιεικεῖσ)

εννοούµενο υποκείµενο

ἐπὶ τὸ ἄρχειν

έναρθρο απαρέµφατο, εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ
του σκοπού

οὐχ ὡσ ἰόντεσ

αιτιολογική µετοχή (άρνηση οὐχ)· (ὡσ υποκειµενική
γνώµη), συνηµµένη (ἐπειδή ἴασι)

(οἱ ἐπιεικεῖσ)

υποκείµενο τησ µετοχήσ ἰόντεσ

ἐπ' ἀγαθόν

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του σκοπού

τι

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο ἀγαθόν

οὐδ' ὡσ εὐπαθήσοντεσ

αιτιολογική µετοχή (άρνηση οὐδ’)· (ὡσ υποκειµενική
γνώµη), συνηµµένη (ἐπειδή εὐπαθήσουσι)

(οἱ ἐπιεικεῖσ)

υποκείµενο τησ µετοχήσ εὐπαθήσοντεσ

ἐν αὐτῷ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ κατάστασησ

ἀλλ' ὡσ οὐκ ἔχοντεσ

αιτιολογική µετοχή (άρνηση οὐκ)· (ὡσ υποκειµενική
γνώµη), συνηµµένη (οὐκ ἔχουσι)· συνδέονται οι µε8
τοχέσ µε άρση και θέση οὐδ’ 8 ἀλλ’

(οἱ ἐπιεικεῖσ)

υποκείµενο τησ µετοχήσ ἔχοντεσ
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ἐπιτρέψειν

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ἒχοντεσ

(οἱ ἐπιεικεῖσ)

υποκείµενο του απαρ. ἐπιτρέψειν (ταυτοπροσωπία)

βελτίοσιν

αντικείµενο του απαρεµφάτου ἐπιτρέψειν

ἑαυτῶν

γενική συγκριτική στο βελτίοσιν

οὐδὲ ὁµοίοισ

αντικείµενο του απαρεµφάτου ἐπιτρέψειν·
αντικείµενα συνδέονται παρατακτικά – αποφαντικά
µε το οὐδέ
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V. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1) τιµῆσ, ἐπιεικεῖσ, ἰόντεσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο
Γ
∆
Α
Κ
2) ἑκόντα: Να κλιθεί στα τρία γένη
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Ο
Γ
∆
Α
Κ
3)αἰσχρόν, µεγίστη:Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρηµάτων
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
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4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ
βούλοµαι
λαµβάνω
ἒρχοµαι
φαίνοµαι
ἐπιτρέπω
5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: κεκλῆσθαι, λαµβάνοντεσ, προσεῖναι,
περιµένειν, ἒχοντεσ
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: ἒρχωνται, φαίνονται, ἂρχωσι, ἐθέλῃ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
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VI. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) τιµῆσ, ἐπιεικεῖσ, ἰόντεσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυν

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο

τιµή

τιµαί

ἐπιεικήσ

ἐπιεικεῖσ

ἰών

ἰόντεσ

Γ

τιµῆσ

τιµῶν

ἐπιεικοῦσ

ἐπιεικῶν

ἰόντοσ

ἰόντων

∆

τιµῇ

τιµαῖσ

ἐπιεικεῖ

ἐπιεικέσι

ἰόντι

ἰοῦσι

Α

τιµήν

τιµάσ

ἐπιεικῆ

ἐπιεικεῖσ

ἰόντα

ἰόντασ

Κ

τιµή

τιµαί

ἐπιεικέσ

ἐπιεικεῖσ

ἰών

ἰόντεσ

2)ἑκόντα: Να κλιθεί στα τρία γένη
Ενικόσ

Πληθυντικ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο

ἑκών

ἑκόντεσ

ἑκοῦσα

ἑκοῦσαι

ἑκόν

ἑκόντα

Γ

ἑκόντοσ

ἑκόντων

ἑκούσησ

ἑκουσῶν

ἑκόντοσ

ἑκόντων

∆

ἑκόντι

ἑκοῦσι

ἑκούσῃ

ἑκούσαισ

ἑκόντι

ἑκοῦσι

Α

ἑκόντα

ἑκόντασ

ἑκοῦσαν

ἑκούσασ

ἑκόν

ἑκόντα

Κ

ἑκόν

ἑκόντεσ

ἑκοῦσα

ἑκοῦσαι

ἑκόν

ἑκόντα

3)αἰσχρόν, µεγίστη:Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρηµάτων
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

τὸ αἰσχρόν

τὸ αἲσχιον

τὸ αἲσχιστον

αἰσχρῶσ

αἲσχιον

αἲσχιστα

ἡ µεγάλη

ἡ µείζων

ἡ µεγίστη

µέγα, µεγάλωσ

µεῖζον

µέγιστα
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4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ
βούλοµαι

ἐ(ἠ)βουλόµην

λαµβάνω

βουλήσοµαι

ἐ(ἠ)βουλησάµην βεβούληµαι

ἐβεβουλήµην

ἐλάµβανον λήψοµαι

ἒλαβον

εἲληφα

εἰλήφειν

ἒρχοµαι

ᾖα/ᾒειν

εἶµι

ἦλθον

ἐλήλυθα

ἐληλύθειν

φαίνοµαι

ἐφαινόµην

φανοῦµαι

ἐφηνάµην

πέφασµαι

ἐπεφάσµην

ἐπιτρέπω

ἐπέτρεπον

ἐπιτρέψω

ἐπέτρεψα

ἐπιτέτροφα

ἐπετετρόφειν

5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: κεκλῆσθαι, λαµβάνοντεσ, προσεῖναι,
περιµένειν, ἒχοντεσ
ΕΝΕΣΤΩΤ

ΠΑΡΑΤ

ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣ

καλεῖσθαι

καλεῖσθαι

καλέσασθαι

κεκλῆσθαι

λαµβάνοντεσ

ληψόµενοι

λαβόντεσ

εἰληφότεσ

προσεῖναι

προσέσεσθαι προσγενέσθαι

προσγεγονέναι

περιµένειν

περιµενεῖν

περιµεῖναι

περιµεµενηκέναι

ἒχοντεσ

ἓξοντεσ

σχόντεσ

ἐσχηκότεσ

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: ἒρχωνται, φαίνονται, ἂρχωσι, ἐθέλῃ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἔρχωνται 8 ἲωσι

ἲωσι

ἲοιεν

ἰόντων

φαίνονται

φαίνωνται

φαίνοιντο

φαινέσθων

ἂρχουσι

ἂρχωσι

ἂρχοιεν

ἀρχόντων

ἐθέλει

ἐθέλῃ

ἐθέλοι

ἐθελέτω
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ΟΡΟΙ

Συγκέντρωση του λαού διαφορετική από τη βουλή.
Ο χώρος συγκέντρωσης αλλά και συναλλαγής.
∆ιάφορα είδη που πωλούνται στην αγορά, τρόφιµα
ἀγοράν ποιοῦµαι: αγοράζω
ἀγοράν παρέχω τινί: επιτρέπω σε κάποιον κάτι

ἄδεια

αµνηστία

ἂδεια

αφοβία, ασφάλεια

αἱροῦµαι

τινά τινός: προτιµώ κάποιον απ’ έναν άλλο
τινά: εκλέγω µε την ψήφο µου κάποιον
Παθητικό: εκλέγοµαι

αἱρῶ

τινά: συλλαµβάνω, πιάνω αιχµάλωτο, αιχµαλωτίζω
τι: κυριεύω κάτι
+ κατηγορηµ. µετοχή: πιάνω κάποιο να κάνει κάτι

ἀκοαί λόγων

λόγοι ακουσµένοι, παραδόσεις

ἀλλότριοσ

αυτός που ανήκει σε κάποιον άλλο. Ξένος, αλλοδαπός

ἁλῶµαι

περιπλανώµαι. Είµαι µακριά από την πατρίδα µου, είµαι
εξόριστος
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ἁµαρτάνω

τινός: αποτυγχάνω το σκοπό µου, αστοχώ

ἀναπείθω

πείθω κάποιον ολότελα και τον παίρνω µε το µέρος µου.
Πείθω κάποιον να κάνει κάτι. Εξαπατώ, αποπλανώ

ἀνελεύθεροσ

δουλοπρεπής, ταπεινωτικός

ἀνεπιτήδειοσ

ακατάλληλος, άχρηστος. Εχθρικός, όχι φιλικός

ἀνίηµι

στέλνω στον επάνω κόσµο από τον κάτω. Αφήνω, εγκαταλείπω.
Παθητικό: αφήνοµαι ελεύθερος να πάω κάπου.
Χαλαρώνω, παραµελώ, παραδίνω.
Είµαι χαλαρός, άτονος

ἀνίστηµι

στήνω κάποιον όρθιο, τον κάνω να σηκωθεί. Ξεσηκώνω σε
επανάσταση.

Κάνω

τους

κατοίκους

µιας

πόλης

να

µεταναστεύσουν, τους κάνω πρόσφυγες
ἀντιλογία

συζήτηση, αντίκρουση των επιχειρηµάτων

ἀντιστασιώτησ

πολιτικός αντίπαλος

ἀπαγορεύω

κουράζοµαι, αποκάµνω

ἀπάγω

οδηγώ µακριά, αποµακρύνω. ∆ίνω πίσω, πληρώνω. Οδηγώ στη
φυλακή.
Αποµακρύνω το λόγο από το θέµα, ξεφεύγω από το θέµα (για
συζήτηση)

ἀπελαύνοµαι

αποκλείοµαι
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