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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί

να κάνει µια νέα προσέγγιση στην

εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ΄ τόµος περιλαµβάνει µια
επιλογή 20 κειµένων διαφόρων αρχαίων συγγραφέων µε δικανικό 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
δοκιµάζοντας πρώτα µόνος του να απαντήσει

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

σ’ ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων
και στη συνέχεια να ελέγξει την

ορθότητα των απαντήσεών του.

Θεσσαλονίκη 2010
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Θέµα 1ο ∆ηµοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 1 - 2

5

Θέµα 2ο

∆ηµοσθένης, Β΄ Ολυνθιακός 22 – 23

19

Θέµα 3ο

∆ηµοσθένης, Ολυνθιακός

33

Θέµα 4ο

∆ηµοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄ 1 - 2

48

Θέµα 5ο

∆ηµοσθένης, Κατά Φιλίππου Γ΄ 3-4

61

Θέµα 6ο ∆ηµοσθένης, Ολυνθιακὸς Γ΄ , 10 – 12

77

Θέµα 7ο

∆ηµοσθένης, Περί του στεφάνου 5 – 6

93

Θέµα 8ο

∆ηµοσθένης, Περί του στεφάνου 25 – 26

107

Θέµα 9ο

Λυσίας, Κατά Αγοράτου 3 – 4

121

Θέµα 10ο

Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Α΄ 23 – 24

135

Γ΄ 1 – 2

Θέµα 11ο Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 4 –54

149

Θέµα 12ο Λυσίας, Κατὰ Ερατοσθένους 34 – 35

161

Θέµα 13ο Λυσίας, Κατὰ Ερατοσθένους 89–91

175

Θέµα 14ο Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος 177 – 178

189

Θέµα 15ο Αισχίνης, Περί της παραπρεσβείας 5

203

Θέµα 16ο Αισχίνης, Περί της παραπρεσβείας 79

217

Θέµα 17ο Αισχίνης, Κατά Τιµάρχου 177 – 178

230

Θέµα 18ο Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 12 - 13

244

Θέµα 19ο Ισοκράτης, Περὶ Ειρήνης 36 – 37

258

Θέµα 20ο Ανδοκίδης, Περί των µυστηρίων 7

271

Λεξιλόγιο δικανικών όρων

285
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9ο

Ἐγώ οὖν, ἄνδρεσ δικασταί, δίκαιον καί ὅσιον ἡγοῦµαι εἶναι καὶ ἐµοί
καὶ ὑµῖν ἅπασι τιµωρεῖσθαι καθ’ ὅσον ἕκαστοσ δύναται, καὶ ποιοῦσι
ταῦτα νοµίζω ἡµῖν καὶ παρά θεῶν καὶ παρ’ ἀνθρώπων ἄµεινον ἄν
γίγνεσθαι. ∆εῖ δ’ ὑµᾶσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἐξ ἀρχῆσ τῶν πραγµάτων
ἁπάντων ἀκοῦσαι, ἵν’ εἰδῆτε πρῶτον µὲν ᾧ τρόπῳ ὑµῖν ἡ δηµοκρατία
κατελύθη καὶ ὑφ’ ὅτου, ἔπειτα ᾧ τρόπῳ οἱ ἄνδρεσ ὑπ’ Ἀγοράτου
ἀπέθανον, καὶ δὴ ὅ,τι ἀποθνῂσκειν µέλλοντεσ ἐπέσκηψαν· ἅπαντα
γὰρ ταῦτα ἀκριβῶσ ἄν µαθόντεσ ἥδιον καὶ ὁσιώτερον Ἀγοράτου
τουτουί καταψηφίζοισθε. Ὅθεν οὖν ἡµεῖσ τε ῥᾷστα διδάξοµεν καὶ
ὑµεῖσ µαθήσεσθε, ἐντεῦθεν ὑµῖν ἄρξοµαι διηγεῖσθαι.

(Λυσίασ, Κατά Αγοράτου 3 – 4)
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ΙΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

δίκαιοσ

ο σύµφωνοσ µε τον ανθρώπινο νόµο

ὅσιοσ

ο σύµφωνοσ µε το θείο νόµο

τιµωροῦµαί τινα

τιµωρώ

ἀποθνῂσκω

θανατώνοµαι

δὴ

µάλιστα, βέβαια

ἐπισκήπτω

αφήνω εντολή

ἡδέωσ

µε ευχαρίστηση

καταψηφίζοµαί τινοσ

καταδικάζω κάποιον

ὅθεν

απ’ όπου, από το σηµείο από το οποίο

ῥᾷστα (επίρρηµα)

ευκολότατα

διδάσκω

εξηγώ, διαφωτίζω

ἐντεῦθεν

από εκεί, από το σηµείο αυτό

6

www.e-filologos.gr

Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΙII. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εγώ, λοιπόν, άνδρεσ δικαστέσ, νοµίζω ότι είναι σύµφωνο µε τουσ
ανθρώπινουσ και τουσ θείουσ νόµουσ και για µένα και για όλουσ εσάσ
να τιµωρήσετε (τον Αγόρατο) όσο µπορεί ο καθένασ· και αν κάνουµε
αυτά, νοµίζω ότι και από µέρουσ των θεών και από µέρουσ των
ανθρώπων θα είναι καλύτερα για µασ. Πρέπει όµωσ, άνδρεσ Αθηναίοι,
να ακούσετε από την αρχή όλα τα πράγµατα, για να γνωρίζετε
πρώτα – πρώτα µε ποιο τρόπο καταλύθηκε για σασ η δηµοκρατία και
από ποιον, έπειτα µε ποιον τρόπο οι άνδρεσ θανατώθηκαν εξαιτίασ
του Αγόρατου και µάλιστα τι εντολέσ άφησαν, όταν θανατώνονταν.
Γιατί, αν µάθετε ακριβώσ όλα αυτά, µε περισσότερη ευχαρίστηση και
ευσέβεια θα καταδικάσετε αυτόν εδώ τον Αγόρατο. Από το σηµείο
από το οποίο, λοιπόν, και εµείσ ευκολότατα θα διαφωτίσουµε και
εσείσ θα µάθετε, από εκεί θα αρχίσω να διηγούµαι.
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IV. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ἐγώ οὖν, ἄνδρεσ δικασταί, δίκαιον καί ὅσιον ἡγοῦµαι εἶναι καὶ ἐµοί καὶ
ὑµῖν ἅπασι τιµωρεῖσθαι:
Κύρια συµπερασµατική πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική
(ἡγοῦµαι) και δηλώνει το πραγµατικό.
ἡγοῦµαι

ρήµα

Ἐγώ

υποκείµενο

δίκαιον καί ὅσιον εἶναι απρόσωπεσ εκφράσεισ, ειδικά αντικείµενα του
ρήµατοσ· συνδέονται παρατακτικά µε το καὶ
καὶ ἐµοί καὶ ὑµῖν

δοτική προσωπική απλή· συνδέονται παρατακτιV
κα µε καὶ  καὶ

ἅπασι

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ στο ὑµῖν

τιµωρεῖσθαι

τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο των απρόσωV
πων εκφράσεων δίκαιον καί ὅσιον εἶναι

2. καθ’ ὅσον ἕκαστοσ δύναται:
∆ευτερεύουσα αναφορική επιρρηµατική πρόταση κρίσεωσ. Εισάγεται µε
την αναφορική αντωνυµία ὅσον ωσ επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του
τρόπου. Εκφέρεται µε οριστική (δύναται) και δηλώνει το πραγµατικό.
δύναται

ρήµα

ἕκαστοσ

υποκείµενο

καθ’ ὅσον

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του τρόπου
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3. καὶ ποιοῦσι ταῦτα νοµίζω ἡµῖν καὶ παρά θεῶν καὶ παρ’ ἀνθρώπων
ἄµεινον ἄν γίγνεσθαι:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (νοµίζω) και δηλώνει το
πραγµατικό.
νοµίζω

ρήµα

(ἐγώ)

εννοούµενο υποκείµενο

ἄµεινον ἄν γίγνεσθαι

απρόσωπη έκφραση, αντικείµενο του ρήµατοσ

ἡµῖν

δοτική προσωπική απλή

καὶ παρά θεῶν

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ προέλευσησ

καὶ παρ’ ἀνθρώπων

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ προέλευσησ·
συνδέονται παρατακτικά καὶ  καὶ

ποιοῦσι

υποθετική µετοχή, συνηµµένη (εἰ ποιοῖµεν)
ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

εἰ ποιοῖµεν

ἄν γίγνεσθαι

Απλή σκέψη

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
εἰ ποιοῖµεν

ἄν γένοιτο

Απλή σκέψη

ἡµῖν

υποκείµενο τησ µετοχήσ ποιοῦσι

ταῦτα

σύστοιχο αντικείµενο τησ µετοχήσ ποιοῦσι

4. ∆εῖ δ’ ὑµᾶσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἐξ ἀρχῆσ τῶν πραγµάτων ἁπάντων
ἀκοῦσαι:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (∆εῖ) και δηλώνει το
πραγµατικό.
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∆εῖ

απρόσωπο ρήµα

ἀκοῦσαι

τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρ. ρήµατοσ ∆εῖ

ὑµᾶσ

υποκείµενο του απαρεµφάτου ἀκοῦσαι

τῶν πραγµάτων

αντικείµενο του ἀκοῦσαι (άµεση αντίληψη)

ἁπάντων

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ στο τῶν πραγµάτων

ἐξ ἀρχῆσ

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του χρόνου

ὦ ἄνδρεσ

κλητική προσφώνηση

Ἀθηναῖοι

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο ὦ ἄνδρεσ

5. ἵν’ εἰδῆτε:
∆ευτερεύουσα τελική πρόταση επιθυµίασ. Εκφέρεται µε υποτακτική
(εἰδῆτε) και δηλώνει σκοπό προσδοκώµενο.
εἰδῆτε

ρήµα

(ὑµεῖσ)

εννοούµενο υποκείµενο

6. πρῶτον µὲν ᾧ τρόπῳ ὑµῖν ἡ δηµοκρατία κατελύθη καὶ ὑφ’ ὅτου:
∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση κρίσεωσ µερικήσ αγνοίασ.
Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία ᾧ. Εξαρτάται από το ρήµα
εἰδῆτε (δηλώνει γνώση)

ωσ αντικείµενο. Εκφέρεται µε οριστική

(κατελύθη) και δηλώνει το πραγµατικό.
κατελύθη

ρήµα

ἡ δηµοκρατία

υποκείµενο

ὑµῖν

δοτική προσωπική αντιχαριστική
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τρόπῳ

δοτική του τρόπου

ᾧ

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο τρόπῳ

ὑφ’ ὅτου

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ του ποιητικού αιτίου

πρῶτον µὲν

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του χρόνου

7. ἔπειτα ᾧ τρόπῳ οἱ ἄνδρεσ ὑπ’ Ἀγοράτου ἀπέθανον:
∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση κρίσεωσ µερικήσ αγνοίασ.
Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία ᾧ. Συνδέεται χρονικά µε
πρῶτον µὲν  ἔπειτα µε την προηγούµενη (6η) πρόταση.

το

Εξαρτάται από

το ρήµα εἰδῆτε (δηλώνει γνώση) ωσ αντικείµενο. Εκφέρεται µε οριστική
(ἀπέθανον) και δηλώνει το πραγµατικό.
ἀπέθανον

ρήµα

οἱ ἄνδρεσ

υποκείµενο

ὑπ’ Ἀγοράτου

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αιτίασ

τρόπῳ

δοτική του τρόπου

ᾧ

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο τρόπῳ

ἔπειτα

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του χρόνου

8. καὶ δὴ ὅ,τι ἀποθνῂσκειν µέλλοντεσ ἐπέσκηψαν:
∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση κρίσεωσ µερικήσ αγνοίασ.
Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία ὅ,τι. Συνδέεται παρατακτικά µε
το καὶ την προηγούµενη (7η) πρόταση. Εξαρτάται από το ρήµα εἰδῆτε
(δηλώνει γνώση) ωσ αντικείµενο. Εκφέρεται µε οριστική (ἐπέσκηψαν) και
δηλώνει το πραγµατικό.
ἐπέσκηψαν

ρήµα
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(οἱ ἄνδρεσ)

εννοούµενο υποκείµενο

ὅ,τι

σύστοιχο αντικείµενο

µέλλοντεσ

χρονική µετοχή, συνηµµένη (ὅτε ἔµελλον)

(οἱ ἄνδρεσ)

υποκείµενο τησ µετοχήσ µέλλοντεσ

ἀποθνῂσκειν

τελικό

απαρέµφατο,

αντικείµενο

τησ

µετοχήσ

µέλλοντεσ

9. ἅπαντα γὰρ ταῦτα ἀκριβῶσ ἄν µαθόντεσ ἥδιον καὶ ὁσιώτερον Ἀγοράτου
τουτουί καταψηφίζοισθε:
Κύρια αιτιολογική πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε δυνητική ευκτική (ἄν
καταψηφίζοισθε) και είναι απόδοση του υποθετικού λόγου τησ απλήσ
σκέψησ.
ἄν καταψηφίζοισθε

ρήµα

(ὑµεῖσ)

εννοούµενο υποκείµενο

Ἀγοράτου

αντικείµενο

τουτουί

επιθετικόσ προσδιορισµόσ στο Ἀγοράτου

ἥδιον καὶ ὁσιώτερον

επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του τρόπου·
συνδέονται παρατακτικά µε το καὶ

µαθόντεσ

υποθετική µετοχή, συνηµµένη (εἰ µάθοιτε)
ΥΠΟΘΕΣΗ
εἰ µάθοιτε

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

∆ΗΛΩΝΕΙ

ἄν καταψηφίζοισθε Απλή σκέψη

(ὑµεῖσ)

υποκείµενο τησ µετοχήσ µαθόντεσ

ταῦτα

σύστοιχο αντικείµενο τησ µετοχήσ µαθόντεσ
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ἅπαντα

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ στο ταῦτα

ἀκριβῶσ

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

10. Ὅθεν οὖν ἡµεῖσ τε ῥᾷστα διδάξοµεν:
Κύρια συµπερασµατική πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική
(διδάξοµεν) και δηλώνει το πραγµατικό.
διδάξοµεν

ρήµα

ἡµεῖσ

υποκείµενο

ῥᾷστα

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τρόπου

Ὅθεν

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τόπου

11. καὶ ὑµεῖσ µαθήσεσθε:
Κύρια συµπερασµατική πρόταση κρίσεωσ. Συνδέεται παρατακτικά τε – καὶ
µε την προηγούµενη (10η) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (µαθήσεσθε) και
δηλώνει το πραγµατικό.
µαθήσεσθε

ρήµα

ὑµεῖσ

υποκείµενο

12. ἐντεῦθεν ὑµῖν ἄρξοµαι διηγεῖσθαι:
Κύρια πρόταση κρίσεωσ. Εκφέρεται µε οριστική (ἄρξοµαι) και δηλώνει το
πραγµατικό.
ἄρξοµαι

ρήµα

(ἐγώ)

εννοούµενο υποκείµενο
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διηγεῖσθαι

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατοσ

(ἐγώ)

υποκείµενο του απαρεµφάτου (ταυτοπροσωπία)

ὑµῖν

αντικείµενο του απαρεµφάτου διηγεῖσθαι

ἐντεῦθεν

επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ του τόπου
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

V. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1) ἄνδρεσ, ἀνθρώπων, ἀρχῆσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο
Γ
∆
Α
Κ

2) ἐµοί, ὅτου: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντικ

Ο
Γ
∆
Α
Κ

3) ἥδιον, ὁσιώτερον, ῥᾷστα: γραφούν τα παραθετικά των επιρρηµάτων
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤ

ΠΑΡΑΤΑΤ

ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΡΙΣΤ

ΠΑΡΑΚ

ΥΠΕΡΣ

ἡγοῦµαι
δύναµαι
ἀκούω
µανθάνω
ἄρχοµαι
5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: ποιοῦσι, γίγνεσθαι, ἀπέθανον, διδάξοµεν,
µαθήσεσθε
ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: εἰδῆτε, κατελύθη, ἀπέθανον
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

VΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) ἄνδρεσ, ἀνθρώπων, ἀρχῆσ: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντ

Ο

ἀνήρ

ἄνδρεσ

ἄνθρωποσ

ἄνθρωποι

ἀρχή

ἀρχαί

Γ

ἀνδρόσ

ἀνδρῶν

ἀνθρώπου

ἀνθρώπων

ἀρχῆσ

ἀρχῶν

∆

ἀνδρί

ἀνδράσι

ἀνθρώπῳ

ἀνθρώποισ

ἀρχῇ

ἀρχαῖσ

Α

ἄνδρα

ἄνδρασ

ἄνθρωπον

ἀνθρώπουσ

ἀρχήν

ἀρχάσ

Κ

ἄνερ

ἄνδρεσ

ἄνθρωπε

ἄνθρωποι

ἀρχή

ἀρχαί

2) ἐµοί, ὅτου: Να κλιθούν
Ενικόσ

Πληθυντ

Ενικόσ

Πληθυντικόσ

Ο

ἐγώ

ἡµεῖσ

ὅστισ

οἵτινεσ

Γ

ἐµοῦ V µου

ἡµῶν

οὗτινοσ V ὅτου

ὧντινων

∆

ἐµοί – µοι

ἡµῖν

ᾧτινι

οἷστισι

Α

ἐµέ V µε

ἡµᾶσ

ὅντινα

οὕστινασ

Κ

________

________

__________

________

V ὅτῳ

3) ἥδιον, ὁσιώτερον, ῥᾷστα: γραφούν τα παραθετικά των επιρρηµάτων
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

ἡδέωσ

ἥδιον

ἥδιστα

ὁσίωσ

ὁσιώτερον

ὁσιώτατα

ῥᾳδίωσ

ῥᾷον

ῥᾷστα
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι:
ΕΝΕΣΤ

ΠΑΡΑΤΑΤ

ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΡΙΣΤ

ΠΑΡΑΚ

ΥΠΕΡΣ

ἡγοῦµαι

ἡγούµην

ἡγήσοµαι

ἡγησάµην

ἥγηµαι

ἡγήµην

δύναµαι

ἐ(ἠ)δυνάµην

δυνήσοµαι

ἐ(ἠ)δυνήθην

δεδύνηµαι

ἐδεδυνήµην

ἀκούω

ἢκουον

ἀκούσοµαι

ἢκουσα

ἀκήκοα

ἠκηκόειν

µανθάνω

ἐµάνθανον

µαθήσοµαι

ἒµαθον

µεµάθηκα

ἐµεµαθήκειν

ἄρχοµαι

ἠρχόµην

ἄρξοµαι

ἠρξάµην

ἦργµαι

ἤργµην

5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: ποιοῦσι, γίγνεσθαι, ἀπέθανον, διδάξοµεν,
µαθήσεσθε
ΕΝΕΣΤ

ΠΑΡΑΤ

ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΡΙΣΤ

ΠΑΡΑΚ

ΥΠΕΡΣΥΝ

ποιοῦσι

ποιήσουσι

ποιήσασι

πεποιηκόσι

γίγνεσθαι

γενήσεσθαι

γενέσθαι

γεγενῆσθαι V γεγονέναι

ἀποθνῂσκουσι

ἀπέθνῃσκον

ἀποθανοῦνται

ἀπέθανον

τεθνήκασι

διδάσκοµεν

ἐδιδάσκοµεν

διδάξοµεν

ἐδιδάξαµεν

δεδιδάχαµεν ἐδεδιδάχεµεν

µανθάνετε

ἐµανθάνετε

µαθήσεσθε

ἐµάθετε

µεµαθήκατε

ἐτεθνήκεσαν

ἐµεµαθήκετε

6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: εἰδῆτε, κατελύθη, ἀπέθανον
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἴστε

εἰδῆτε

εἰδείητε V εἰδεῖτε

ἴστε

κατελύθη

καταλυθῇ

καταλυθείη

καταλυθήτω

ἀπέθανον

ἀποθάνωσι

ἀποθάνοιεν

ἀποθανόντων
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

∆ΙΚΑNΙΚΟΙ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ

Ἂγοµαι

φόνου: κατηγορούµαι για φόνο

ἄγω

εἰσ δίκην: οδηγώ στο δικαστήριο

ἀγών

δίκη, δικαστικόσ αγώνασ

ἀδικῶ

βλάπτω κάποιον, ενεργώ παράνοµα

αἱρῶ

αποδείχνω κάποιον ένοχο, πετυχαίνω την καταδίκη του

αἰτία

τὴν δίκην: κερδίζω τη δίκη
αιτία, αφορµή, κατηγορία
αἰτίαν ἒχω: κατηγορούµαι
αἰτίαν λαµβάνω: κατηγορούµαι
ἐπιφέρω αἰτίαν τινί: ρίχνω το σφάλµα σε κάποιον
αἰτίαν ὑπέχω: είµαι υπό κατηγορία
ἐν αἰτίᾳ ἒχω τινά, δι’ αἰτίασ ἒχω τινά: κατηγορώ κάποιον
ἀπολύω τινά τῆσ αἰτίασ: απαλλάσσω κάποιον από την
κατηγορία, αθωώνω

αἰτιῶµαι

τινά: κατηγορώ, κατακρίνω κάποιο
τινά τινοσ +γενική τησ αιτίασ: κατηγορώ κάποιον για κάτι
τινά περί τινοσ: κατηγορώ κάποιον για κάτι

ἀκούω

κακῶσ ἀκούω ὑπό τινοσ: κακολογούµαι από κάποιον

ἁλίσκοµαι

κηρύσσοµαι ένοχοσ, καταδικάζοµαι σε θάνατο
θανάτου: καταδικάζοµαι σε θάνατο
ψευδοµαρτυριῶν: καταδικάζοµαι για ψευδορκία

ἀλλότρια

ξένεσ υποθέσεισ
ἀλλοτρίωσ ἔχω πρὸσ τινα: διάκειµαι εχθρικά σε κάποιον

ἁµαρτάνω

διαπράττω αδίκηµα, έχω άδικο, βλάπτω, απατώ
περί πολλούσ: αδικώ πολλούσ

ἁµάρτηµα

αδίκηµα
γνώµησ: κακόσ υπολογισµόσ
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Θ.Α. Αµελίδης

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ἀµφισβητοῦντεσ

αντίδικοι

ἀµφισβητῶ

έχω αξιώσεισ στην περιουσία κάποιου

ἀναίρεσισ

ακύρωση νόµων

ἀναιρῶ

ακυρώνω, διαγράφω

ἀναπείθω

πείθω ολότελα κάποιον και τον παίρνω µε το µέροσ µου,
πείθω κάποιον να κάνει κάτι, εξαπατώ, αποπλανώ

ἀνάστατοσ

πρόσφυγασ

ἀντιλογία

αντιπαράθεση λόγων

ἀντίπαλοσ

ισόπαλοσ

ἀντιποιοῦµαι

διεκδικώ, ανταποδίδω

ἀντόµνυµι

ορκίζοµαι και εγώ

ἀξιῶ

αξιώνω, έχω την αξίωση, θεωρώ δίκαιο

ἀπάγοµαι

φυλακίζοµαι

ἀπαθήσ

ατιµώρητοσ, αβλαβήσ

ἀπελαύνω

εξορίζω, αποµακρύνω

ἀπισχυρίζοµαι

αρνούµαι κατηγορηµατικά

ἀπογιγνώσκω

αθωώνω

ἀπογράφω

καταγράφω, κάνω απογραφή

ἀπογράφω

αποκηρύσσω κάποιον, καταγγέλλω, κατηγορώ

ἀποδείκνυµι

νόµουσ: δηµοσιεύω νόµουσ

ἀποδηµῶ

φεύγω από την πατρίδα µου

ἀποδιαιτῶ

αθωώνω

ἀποδίδωµι

εξοφλώ τα χρέη µου

ἀπολύοµαι

τὰσ διαβολάσ: αναιρώ, ανασκευάζω τισ συκοφαντίεσ

ἀπολύω

τὰσ αἰτίασ: αθωώνω από την κατηγορία
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