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Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο από τα δύο τεύχη που συμπληρώνουν την ύλη της Α΄ Γυμνασίου. 
Περιέχει κείμενα αφηγηματικά, κατάλληλα διαμορφωμένα για την εξυπηρέτηση των στόχων 
της διδασκαλίας στη συγκεκριμένη τάξη. Τα περισσότερα είναι διασκευές αυθεντικών 
αρχαιοελληνικών κειμένων, άλλα έχουν συντεθεί εξαρχής. Οι ασκήσεις που συμπληρώνουν 
κάθε ενότητα βοηθούν στην κατανόηση νέων γραμματικών φαινομένων, κυρίως όμως 
στοχεύουν στην εμπέδωση της γραμματικής ύλης που έχει ήδη διδαχθεί, αφού σχεδόν το 
σύνολο των στόχων που καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα έχει καλυφθεί στις οκτώ πρώτες 
ενότητες του εγχειριδίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν. 

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του τεύχους αυτού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη συνεργασία 
της επιστημονικής ομάδας που αποτελείται από την κ. Λουκία Χατζημιχαήλ, Επιθεωρήτρια 
Φιλολογικών Μαθημάτων και τους φιλολόγους κκ. Πόπη Πούγιουρου και Σταύρο Σταύρου, 
Λειτουργούς του Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων. Για τις παρατηρήσεις της ευχαριστώ 
επίσης τη Σύμβουλο Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Έλενα Πηδιά. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων έκανε και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και άρτια παραγωγή 
του τεύχους. 

Αντώνης Τσακμάκης

Προλογικό σημείωμα
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5Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν

Ἀρχίδαμος 
παιδεύων τὸν 

στρατόν

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
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7Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν

      ο κείμενο που ακολουθεί είναι διασκευασμένο 
απόσπασμα από τα Στρατηγικά του Πολυαίνου, ο οποίος 
γεννήθηκε στη Βιθυνία της Μ. Ασίας γύρω στο 100 μ.Χ., 
αλλά έζησε μέρος της ζωής του στη Ρώμη. 

Τα Στρατηγικά είναι μια συλλογή στρατιωτικών 
τεχνασμάτων και αξιομνημόνευτων περιστατικών, που 
δείχνουν τη στρατηγική ικανότητα και ευφυΐα σημαντικών 
Ελλήνων, Ρωμαίων, αλλά και βαρβάρων ηγεμόνων 
(δεν απουσιάζουν και περιστατικά όπου η ηρωίδα είναι 
γυναίκα). Ο Πολύαινος αντλεί τις πληροφορίες του από 
διάφορους ιστορικούς, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 
διασώζει πολύτιμα αποσπάσματα, καθώς το έργο τους 
έχει χαθεί. Αφιέρωσε το έργο του στους αυτοκράτορες 
Μάρκο Αυρήλιο και Λούκιο Βέρο, με αφορμή τον πόλεμο 
κατά των Πάρθων (161-166 μ.Χ.). Το θέμα του έργου 
είναι χαρακτηριστικό για τη στροφή που παρατηρείται 
τον 2ο αιώνα μ.Χ. στο παρελθόν, όπου αναζητούνται 
διδακτικά πρότυπα για το παρόν.

Το κείμενο αναφέρεται σε έναν σημαντικό άνδρα του 
4ου  αιώνα π.Χ., τον Αρχίδαμο Γ΄ (περ. 400-338), γιο του 
Αγησιλάου, τον οποίον και διαδέχθηκε το 361/0 ως ένας 
από τους δύο βασιλείς της Σπάρτης.
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Ἀρχίδαμος Λακεδαιμονίων βασιλεὺς διεβίβαζε τὸν λαὸν διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου 
ὁδοῦ.  

Βουλόμενος δὲ παραμυθεῖσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐπῆλθε λάθρᾳ τοῖς πολεμίοις, οὓς ῥᾳδίως διέφθειρεν 
(οὐ γὰρ ἦσαν παρεσκευασμένοι), καὶ λείαν πολλὴν ἐλάβετο. 
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Εἶτα ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ᾄδοντας παιᾶνας, ἠρώτησεν, ὁπότε 
οἴονται καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχθη τὸ ἀνδραγάθημα.     

Ἀπεκρίναντο δὲ αὐτῷ οἱ μὲν “ἡνίκα προσεβάλλομεν”, οἱ δὲ “ἡνίκα ἐτοξεύομεν”, αὐτὸς δὲ 
“οὐδαμῶς”, ἔφη, “ἐκ τούτων δοκεῖ μοι τὸ κατόρθωμα κατορθοῦσθαι, ἀλλὰ τότε, ὁπότε τὴν 
στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα· τὸ γὰρ βούλεσθαι πονεῖν πάντων κρατεῖ”. 
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

διεβίβαζε  γ´ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. διαβιβάζω

λαόν βλ. λεξιλόγιο 

ἀνύδρου  γενική ενικού θηλυκού γένους του επιθέτου ἄνυδρος, -ος, -ον

παραμυθεῖσθαι   απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. παραμυθοῦμαι (<παραμυθέομαι)

ἐπῆλθε   γ´ ενικό οριστικής αορίστου β´ του ρ. ἐπέρχομαι, βλ. λεξιλόγιο για τη σημασία

διέφθειρεν γ´ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. διαφθείρω, βλ. λεξιλόγιο για τη σημασία

παρεσκευασμένοι  μετοχή παρακειμένου του ρ. παρασκευάζομαι

ὁρῶν  μετοχή ενεστώτα του ρ. ὁρῶ (<ὁράω)

ᾄδοντας   μετοχή ενεστώτα του ρ. ᾄδω

παιᾶνας αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού  παιάν (ὁ)

οἴονται  γ´ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του ρ. οἴομαι

κατεπράχθη   γ´ ενικό οριστικής παθητικού αορίστου α´ του ρ. καταπράττομαι

ἀπεκρίναντο   γ´ πληθυντικό οριστικής αορίστου του ρ. ἀποκρίνομαι

ἡνίκα   βλ. λεξιλόγιο

προσεβάλλομεν  α´ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. προσβάλλω

κατορθοῦσθαι  απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. κατορθοῦμαι (<κατορθόομαι)

κρατεῖ βλ. λεξιλόγιο
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1.  Συμπλήρωσε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού   
οἱ πολέμιοι. Στη συνέχεια  συμπλήρωσε τα κενά στον πίνακα που ακολουθεί.

Ὁρῶμεν ................τοὺς πολεμίους................ ᾄδοντας παιᾶνας. 
................................................ οὐ παρεσκευασμένοι εἰσί.
Λείαν πολλὴν ................................................................................................ ἐλάβομεν.
Ἀρχίδαμος ἐπέρχεται ................................................................................................ .
Ὁ ἡμέτερος στρατὸς διέφθειρε ................................................................................................ .
Ἐκρατήσαμεν ................................................................................................ . 
Ὁ στρατηγὸς αὐτῶν παραμυθεῖται ................................................................................................ . 

2. Αντιστοίχισε τις λέξεις της μιας στήλης με τις αντίθετές τους στην άλλη στήλη.

λάθρᾳ ἔνυδρος

πολέμιος φανερῶς

ῥᾳδίως στενόχωρος

πολλήν ὀλίγην

ἄνυδρος φίλος

εὐρύχωρος χαλεπῶς

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ενικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική ἀνύδρου ὁδοῦ
Δοτική
Αιτιατική λαόν
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Δοτική πολεμίοις
Αιτιατική
Κλητική
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3.  Ξαναγράψε τις προτάσεις που ακολουθούν μεταφέροντας το ρήμα από τον παρατατικό          
στον ενεστώτα.

Ἀρίστων οὐκ ἔπειθε τοὺς δικαστάς. 
Ἀρίστων οὐ πείθει τοὺς δικαστάς.
Ἐγὼ οὐ ταῦτα ἔλεγον περὶ Γλαύκου. 
................................................................................................................................................................................................................................................

Οὐκ αὐτὸς ἔφερες ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου;
................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡ πόλις Ἀρχίδαμον ἐκέλευε ἐλθεῖν οἴκαδε.
................................................................................................................................................................................................................................................

Ἡμεῖς τοὺς πολεμίους ἐτοξεύομεν.
................................................................................................................................................................................................................................................

Πόθεν ὑμεῖς, ὦ Ἀθηναῖοι, τοῦτον ἐγιγνώσκετε; 
................................................................................................................................................................................................................................................

Τίνες τὸ πῦρ τῶν θεῶν ἐξ Ὀλύμπου ἔκλεπτον; 
................................................................................................................................................................................................................................................

 Μπορείς τώρα να κλίνεις το ρήμα λέγω στον ενεστώτα και παρατατικό; 
 Για βοήθεια μπορείς να κοιτάξεις τις προηγούμενες προτάσεις.

Ενεστώτας Παρατατικός

λέγω

4 . Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα απαρέμφατα μέσης φωνής σύμφωνα με το παράδειγμα.

Τὸ γὰρ ..........βούλεσθαι.......... πονεῖν πάντων κρατεῖ. (βούλομαι)

Κατὰ νοῦν ἔχω μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν......................................................................................................... . (γυμνάζομαι)

Κορίνθιος βούλεται εἰς Ἀθήνας......................................................................................................... . (πορεύομαι)

Ὁ κύριος βούλεται ἔνδον......................................................................................................... . (κρύπτομαι)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Οὐκ ἔξεστι τῷ ἀθλητῇ χερσὶν ......................................................................................................... τῆς σφαίρας. (ἅπτομαι)

Ἀρχίδαμος ἐβούλετο ......................................................................................................... τοὺς ἄνδρας. (παραμυθοῦμαι)

Οἴομαι τούτους ......................................................................................................... ἐπὶ τῇ νίκῃ. (εὐφραίνομαι)

5. Συμπλήρωσε με την κατάλληλη αναφορική αντωνυμία.

ὃς    οἳ    ὃ    ὧν    ἣ    ἃ    οὗς    ἣν

Ἀρχίδαμος διεβίβαζε τὸν λαὸν δι’ ὁδοῦ......................... στενόχωρος καὶ ἄνυδρος ἦν.

Ἐβούλετο παραμυθεῖσθαι τοὺς ἄνδρας ......................... ἠγανάκτουν.

Διένειμεν τὴν λείαν ......................... ἔλαβε παρὰ τῶν πολεμίων.

Ἐρωτᾷ τοὺς στρατιώτας ......................... παιᾶνας ᾄδουσι.

Ἐνθυμεῖσθε τῶν ἔργων δι᾽......................... τὸ ἀνδραγάθημα ἐπράχθη.

Μέγα ἐστὶ τὸ κατόρθωμα ......................... ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπράχθη.

Ὁρῶ τοὺς στρατιώτας, ......................... πρότερον ἠγανάκτουν.

Ἀρχίδαμος, ......................... Λακεδαιμόνιός ἐστιν, τὸν λαὸν διεβίβαζε.

Ταῦτά ἐστιν τὰ ἀνδραγαθήματα, ......................... οἱ ἄνθρωποι ἐνθυμοῦνται.

Ἀρχίδαμος ἐρωτᾷ τούτους, ......................... ὁρᾷ γελῶντας.

6.  Συμπλήρωσε τις λέξεις, ώστε τα αρχικά τους να σχηματίζουν ένα επίρρημα του κειμένου που 
σημαίνει "εύκολα".

δύναμη  Ρ Ω Μ Η ......................................................... 

ντροπή ................................................................................  

το πιο φοβερό .................................................................................  

να ξέρεις .................................................................................  

ότι (εναλλακτικός τύπος) .................................................................................  

εξετάζω .................................................................................  
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15Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος

Ἀλώπηξ 
καὶ 

δρυτόμος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
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17Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος

               ο κείμενο που ακολουθεί (διασκευασμένο) 
προέρχεται από τη συλλογή των αισώπειων μύθων 
(ή αίνων) που μας σώζεται από την ύστερη αρχαιότητα. 

Η συλλογή αυτή πρέπει να αναπτύχθηκε γύρω από έναν 
αρχικό πυρήνα μύθων που αποδίδονταν σε κάποιον 
Αίσωπο, τον οποίο η παράδοση  τοποθετεί στον 6ο 
αιώνα π.Χ. Αν οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι 
αξιόπιστες, η δράση του τοποθετείται κυρίως στη Σάμο. 
Προφανώς απέκτησε φήμη σοφού και χρησιμοποιούσε 
ιστορίες του συγκεκριμένου είδους, με αποτέλεσμα να 
συνδεθούν με το όνομά του. Ανάλογες ιστορίες (συχνά 
τις ίδιες) βρίσκουμε και σε λαούς με τους οποίους οι 
Έλληνες έρχονταν σε επαφή (Λυδούς, Ασσυρίους, 
Αιγυπτίους). 

Ο αισώπειος μύθος είναι σύντομη, φανταστική ιστορία 
με πρωταγωνιστές κυρίως ζώα ή ζώα και ανθρώπους 
(κάποτε όμως εμφανίζονται και θεοί, ήρωες ή φυτά) 
και έχει αλληγορικό νόημα. Ο στόχος της συνήθως 
είναι διδακτικός, και πιο συγκεκριμένα πολιτικός ή 
ηθικός (δηλ. έχει να κάνει με την ορθή ανθρώπινη 
συμπεριφορά). Στη συγκεκριμένη συλλογή ο στόχος 
κάθε ιστορίας δηλώνεται σαφώς στο επιμύθιο, τον 
επιγραμματικό επίλογο. 
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Ἀλώπηξ κυνηγοὺς ἔφευγεν, ὡς δ’ ἐθεάσατό τινα δρυτόμον, τοῦτον ἱκετεύει κατακρύπτειν 
αὐτήν. Ὁ δὲ αὐτῇ παραινεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ καλύβην κρύπτεσθαι. Μετ’ οὐ πολὺ δὲ παρεγένοντο 
οἱ κυνηγοὶ πυνθανόμενοι εἰ εἶδεν ἀλώπεκα τῇδε παριοῦσαν. Ὁ δὲ δρυτόμος τῇ μὲν φωνῇ ἠρνεῖτο 
εἰδέναι, τῇ δὲ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν ὅπου κατεκρύπτετο. Οἱ δὲ οὐχ οἷς ἔνευε προσεῖχον τὸν 
νοῦν, οἷς δ’ ἔλεγε ἐπίστευσαν. 
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Οὕτω δὴ ἀπῆλθον. Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν, ἡ ἀλώπηξ ἀπροσφωνητὶ ἐπορεύετο· ἐπεὶ δ’ αὐτὴν 
ὁ δρυτόμος ἐμέμφετο, ὅτι διασωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ διὰ φωνῆς αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ἔφη ἡ 
ἀλώπηξ “ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες”.

Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς τοὺς χρηστὰ μὲν ἐπαγγελλομένους, δι’ ἔργων δὲ φαῦλα δρῶντας. 
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ἀλώπηξ (ἡ)  βλ. λεξιλόγιο

ἐθεάσατο   γ´ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. θεῶμαι (<θεάομαι)

παρῄνεσεν  γ´ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. παραινῶ (<παραινέω)

εἰσελθοῦσαν μετοχή αορίστου β´ του ρ. εἰσέρχομαι

παρεγένοντο γ´ πληθυντικό οριστικής αορίστου β´ του ρ. παραγίγνομαι

πυνθανόμενοι  μετοχή ενεστώτα του ρ. πυνθάνομαι

τῇδε επίρρημα, βλ. λεξιλόγιο

παριοῦσαν   μετοχή ενεστώτα του ρ. παρέρχομαι

ἠρνεῖτο  γ´ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. ἀρνοῦμαι (<ἀρνέομαι)

εἰδέναι  απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. οἶδα

ἐσήμαινεν γ´ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. σημαίνω, βλ. λεξιλόγιο

ἀπηλλάγησαν  γ´ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου β΄ του ρ. ἀπαλλάττομαι, βλ. λεξιλόγιο

ἀπροσφωνητί  επίρρημα, βλ. λεξιλόγιο

διασωθεῖσα μετοχή παθητικού αορίστου α´ του ρ. διασώζομαι

ἐμαρτύρησεν  γ´ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. μαρτυρῶ (<μαρτυρέω), βλ. λεξιλόγιο

ἔφη  γ´ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. φημί

ηὐχαρίστησα α´ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. εὐχαριστῶ (<εὐχαριστέω)

χειρός γενική ενικού του ουσιαστικού χείρ (ἡ)

ἐπαγγελλομένους  μετοχή ενεστώτα του ρ. ἐπαγγέλλομαι, βλ. λεξιλόγιο

φαῦλα αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους του επιθέτου φαῦλος, -η, -ον

δρῶντας μετοχή ενεστώτα του ρ. δρῶ (<δράω)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπλήρωσε τα κενά σύμφωνα με το παράδειγμα που σου δίνεται.

Σοὶ οὐκ ηὐχαρίστησα. 
Ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες.

Τὴν ἀλώπεκα οὐχ ηὕρομεν. 

Τὴν ἀλώπεκα  ................................................................................................, εἰ τῇ χειρὶ τοῦ δρυτόμου ἐπιστεύομεν.

Ἡ ἀλώπηξ τοὺς κυνηγοὺς οὐκ ἔφυγεν. 

Ἡ ἀλώπηξ τοὺς κυνηγοὺς  ................................................................................................, εἰ πόδας ταχεῖς εἶχεν.

Οἱ πολέμιοι οὐκ ἐκράτησαν. 

Οἱ πολέμιοι  ................................................................................................, εἰ  προσεῖχον τὸν νοῦν.

Οὐκ ἐλάλει τὸ λάλον ὕδωρ.

 ................................................................................................ τὸ λάλον ὕδωρ, εἰ ἄνθρωποι θεοὺς Ὀλυμπίους ἐνόμιζον.

Πλαταιεῖς οὐκ ἐγίγνωσκον Ἀρίστωνα. 

Πλαταιεῖς  ................................................................................................ Ἀρίστωνα, εἰ  ἦν Πλαταιεύς.

Γαλάτεια μῆλα οὐκ ἔλαβε. 

Γαλάτεια μῆλα ................................................................................................, εἰ Ἀρκτῖνος αὐτὴν ἐφίλει.

Δεσπότης οὐκ ἔδωκεν τοῖς λησταῖς δίκην ἀξίαν. 

Δεσπότης  ................................................................................................ τοῖς λησταῖς δίκην ἀξίαν, εἰ  ἐδύνατο.

2.  Παρατήρησε τις προτάσεις που ακολουθούν και προσπάθησε να εντοπίσεις το κοινό στοιχείο που 
υπάρχει στη σύνταξη των ρημάτων.

Ηὐχαρίστησα ἄν σοι.
Ἕπεσθέ μοι, ὦ θεαί!
Οὗτος φανερῶς τοῖς νέοις διαλέγεται.
Ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς.
Ὁ πολέμιος ἐπιβουλεύεται Ἰθάκῃ.
Οἱ νεανίαι χρῶνται διαλέκτῳ ἀγνώτῳ.
Συμμαρτυροῦσί μοι ῥαψῳδοὶ πλεῖστοι.

Όλα τα ρήματα που προηγούνται .................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Με βάση την προηγούμενη διαπίστωση, συμπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν με την 
κατάλληλη πτώση της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση.

Εὐχαριστῶ ................................................................................................  (ὁ ἑταῖρος)

Ἕπομαι ................................................................................................  (ὁ στρατηγός)

Χρῶμαι ................................................................................................  (ἡ οὐσία τοῦ πατρός)

Ἀπιστῶ ................................................................................................  (οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν)

Διαλέγομαι ................................................................................................  (οἱ Ἀθηναῖοι)

Ἕπεσθε ................................................................................................  (ὁ παιδαγωγός), ὦ νεανίαι!

3.  Στις προτάσεις που ακολουθούν να προσδιορίσεις αν τα απαρέμφατα που υπάρχουν είναι ειδικά 
ή τελικά.

Ἡ ἀλώπηξ τοῦτον ἱκετεύει κατακρύπτειν αὐτήν. [....................................................................................]

Ὁ δὲ αὐτῇ παρῄνεσεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ καλύβην κρύπτεσθαι. [....................................................................................]

Ὁ δρυτόμος τῇ φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι. [....................................................................................]

Ἀλλ’ οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν τὸ Ἡρακλέους τρόπαιον. [....................................................................................]

Πολλὰ δύναμαι λέγειν περὶ τούτου τοῦ πράγματος.[....................................................................................]

Πολλοὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ σφᾶς αὐτοὺς τρέφειν ἐδύναντο. [....................................................................................]

Δεῖ ἐλπίζειν; [....................................................................................]

Σέ, ὦ Πάρι, κελεύει ὁ Ζεὺς δικάζειν. [....................................................................................]

Ταῦτα τοῦ πατρὸς δοκοῦσιν εἶναι. [....................................................................................]

Τελικό απαρέμφατο χαρακτηρίζουμε το απαρέμφατο που δηλώνει κάτι το οποίο ο ομιλητής 
επιδιώκει, επιθυμεί, προβλέπει ή το αντιμετωπίζει ως δυνατότητα, υποχρέωση κλπ.
(Στα Νέα Ελληνικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε έκφραση με το να + ρήμα).

Ειδικό απαρέμφατο χαρακτηρίζουμε το απαρέμφατο που δηλώνει κάτι το οποίο ο ομιλητής 
λέει, σκέφτεται, νομίζει κλπ. 
(Στα Νέα Ελληνικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ειδική πρόταση με το ότι).
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Συμπλήρωσε τα κενά χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που υπάρχουν στο πλαίσιο.

                                      ἀλλὰ     δὲ     εἰ     ἐπεὶ     μὲν     ὅτι     ὡς

Οἱ κυνηγοὶ δρυτόμον ἐρωτῶσι .................... εἶδεν ἀλώπεκα παριοῦσαν.

Ὁ δρυτόμος τῇ φωνῇ ἠρνεῖτο, .................... τῇ χειρὶ ἔνευε τοῖς κυνηγοῖς.

.................... οἱ κυνηγοὶ παρεγένοντο, ἀλώπηξ ἐκρύπτετο ἐν τῇ καλύβῃ.

.................... ἀλώπηξ κυνηγοὺς ἔφευγεν, ἱκέτευσε δρυτόμον κατακρύπτειν αὐτήν.

Δρυτόμος οὐκ ἂν ἐμαρτύρησεν, .................... ἐβούλετο ἀλώπεκα διασῶσαι.

Οἱ κυνηγοὶ οἴονται .................... ὁ δρυτόμος ἀληθῆ λέγει.

Ὁ δρυτόμος ἐπαγγέλλεται .................... χρηστά, πράττει .................... φαῦλα.

5.  Στα παραδείγματα που ακολουθούν να απομονώσεις την πρόθεση διὰ (με την πτώση που τη 
συνοδεύει). Στη συνέχεια να την καταγράψεις στον πίνακα που ακολουθεί και να προσδιορίσεις 
την επιρρηματική σημασία (π.χ. τρόπο, μέσο κ.ά.) που εκφράζει.

Σπεύδει ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἀλλ’ οὐ πάνυ σθένει διὰ τὸ γῆρας.
Οὐδὲν δ’ ἔχομεν τῶν ἐπιτηδείων ἐν τῷ οἴκῳ διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην.
Διὰ χρόνου ὁρῶ σε πάλιν.
Διὰ τῶν τοιούτων αἰσχύνη μεγίστη γίγνεται ἡμῖν τοῖς γνησίοις Πλαταιεῦσι. 
Διὰ βραχέων ὅμως πείσω τοὺς δικαστάς.
Οὐκέτι κλέπτω, ὅτι πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς κλοπάς. 
Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς τοὺς χρηστὰ μὲν ἐπαγγελλομένους, δι’ ἔργων δὲ φαῦλα δρῶντας. 
Ἐπεὶ δ’ αὐτὴν ὁ δρυτόμος ἐμέμφετο, ὅτι διασωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ διὰ φωνῆς αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, 
ἔφη ἡ ἀλώπηξ.

Πρόθεση Πτώση Επιρρηματική σημασία

διὰ τὸ γῆρας αιτιατική αιτία
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           ο κείμενο αυτής της ενότητας αναφέρεται σε ένα 
πρόσωπο ιστορικό, που έγινε ήρωας μυθικών αφηγήσεων 
στην ελληνική παράδοση. Ο Μίδας υπήρξε βασιλιάς της 
Φρυγίας στη Μικρά Ασία στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. 
Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι ο Μίδας αφιέρωσε έναν θρόνο 
στους Δελφούς. Στους ρωμαϊκούς χρόνους συναντούμε 
την πληροφορία ότι θεωρούνταν ευρετής του κασσίτερου, 
του μόλυβδου αλλά και εφευρέτης της άγκυρας. 

Υπάρχουν και άλλες μυθολογικές παραδόσεις για τον 
Μίδα: Σε μια επίσκεψή του στο όρος Τμώλος έγινε 
μάρτυρας του μουσικού αγώνα ανάμεσα στον θεό 
Απόλλωνα, που έπαιζε κιθάρα, και τον Πάνα που έπαιζε 
αυλό (σύμφωνα με άλλη εκδοχή αντίπαλος του Απόλλωνα 
ήταν ο σάτυρος Μαρσύας). Νικητής ανακηρύσσεται ο 
Απόλλων, ο Μίδας όμως, χωρίς να ερωτηθεί, εκφράζει 
την προτίμησή του για τον αντίπαλό του. Τότε ο Απόλλων 
τον τιμωρεί, δίνοντάς του αφτιά γαϊδάρου. Ο Μίδας, για 
να τα κρύψει, φορά έναν ψηλό σκούφο. (Με αυτή τη 
λεπτομέρεια οι Έλληνες ίσως προσπάθησαν να εξηγήσουν 
την προέλευση του χαρακτηριστικού φρυγικού σκούφου). 
Ο μόνος που γνώριζε το πάθημα του Μίδα ήταν ο κουρέας 
του, ο οποίος όμως είχε δεσμευθεί να μην αποκαλύψει το 
μυστικό σε κανέναν. Επειδή δεν άντεχε, έσκυψε στη γη 
και το ψιθύρισε σε έναν λάκκο. Τα καλάμια που φύτρωσαν 
αργότερα στο σημείο εκείνο, σε κάθε φύσημα του ανέμου 
επαναλάμβαναν την πληροφορία με το θρόισμά τους. 
Έτσι το μυστικό του Μίδα φανερώθηκε.
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Μίδας ὁ Γορδίου, Φρυγῶν βασιλεύς, σοφὸς ἐλέγετο. Σιληνὸς δέ ποτε παρ’ αὐτῷ ἐξενίζετο, 
μάλιστα δὲ τῷ οἴνῳ ηὐφραίνετο˙ ἦν γὰρ ἄριστος. Ἡμέρᾳ οὖν δεκάτῃ ὁ Σιληνὸς Μίδαν ἤγαγεν 
πρὸς Διόνυσον, τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, ἵνα καὶ ἐκεῖνος γεύσηται τοῦ ἀρίστου οἴνου.

Διόνυσος δὲ ὑπερήδετο καὶ ἐπηγγέλλετο τῷ Μίδᾳ εὐχήν, ἣν ἂν βούληται, ἐκτελέσειν. Ὁ δὲ 
ηὔχετο πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται, χρυσὸν γίγνεσθαι. Καὶ ἐκ τούτου οὕτως ἐγίγνετο.
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Μίδας δὲ ὑπερβαλλόντως ἐπλούτει, τροφῆς δὲ γεύεσθαι οὐκ ἐδύνατο. Ἄρτος γὰρ καὶ ὀπῶραι καὶ 
ὕδωρ καὶ ἄλφιτα, πάντα χρυσὸς ἐγίγνοντο. Ὡς δὲ Μίδας λιμῷ τε καὶ δίψῃ ὑπερφυῶς ἐτρύχετο, 
ἑαυτὸν ὡς ἄσοφον ἐμέμφετο.   

Διόνυσος δὲ ὁρῶν τὸ πάθος ἐκέλευσεν αὐτὸν πρὸς Πακτωλόν, τῆς Φρυγίας ποταμὸν μέγιστον 
ἐλθεῖν καὶ τοῦ ῥεύματος ἅπτεσθαι. Ὡς δ’ ἥψατο ὁ Μίδας τοῦ ὕδατος, ἡ δύναμις εἰς τὸν ποταμὸν 
ἀνεχώρησε, καὶ ἐκ τούτου ὁ Πακτωλὸς ψάμμον χρυσῆν φέρει. 
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ἐξενίζετο  γ′ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. ξενίζομαι

ηὐφραίνετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εὐφραίνομαι

ἄριστος  υπερθετικός βαθμός του επιθέτου ἀγαθός, -ή, -όν

γεύσηται  γ′  ενικό υποτακτικής αορίστου του ρ. γεύομαι

ὑπερήδετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. ὑπερήδομαι

ἐπηγγέλλετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. ἐπαγγέλλομαι

βούληται  γ′   ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. βούλομαι

ἐκτελέσειν  απαρέμφατο μέλλοντα του ρ. ἐκτελῶ (<ἐκτελέω)

ηὔχετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εὔχομαι

ἅπτηται  γ′  ενικό υποτακτικής ενεστώτα  του ρ. ἅπτομαι

οὕτως  βλ. λεξιλόγιο

ἐπλούτει  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. πλουτῶ (<πλουτέω)

ἐδύνατο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. δύναμαι

ὀπῶραι  ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού ὀπώρα (ἡ)

ἄλφιτα  ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού ἄλφιτον (τό)

δίψῃ  δοτική ενικού του ουσιαστικού δίψα (ἡ)

ἐτρύχετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. τρύχομαι

ἄσοφον  αιτιατική ενικού αρσενικού γένους του επιθέτου ἄσοφος, -ος, -ον

ἐμέμφετο  γ′  ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. μέμφομαι

μέγιστον  υπερθετικός βαθμός του επιθέτου μέγας, μεγάλη, μέγα

ἐλθεῖν  απαρέμφατο αορίστου β′  του ρ. ἔρχομαι

ἥψατο  γ′  ενικό οριστικής αορίστου του ρ. ἅπτομαι

ὕδατος  γενική ενικού του ουσιαστικού ὕδωρ (τό) 

ἀνεχώρησε  γ′  ενικό οριστικής αορίστου του ρ. ἀναχωρῶ (<ἀναχωρέω)

ψάμμον  αιτιατική ενικού του ουσιαστικού ψάμμος (ἡ)

χρυσῆν  αιτιατική ενικού θηλυκού γένους του επιθέτου χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.  Μετάφερε τα ρήματα του πίνακα στον χρόνο που λείπει και προσπάθησε να συμπληρώσεις τις 

παρατηρήσεις που ακολουθούν.
         

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐλέγετο

ἐξενίζετο

ἐμέμφετο 

ἐγίγνετο

ἐγίγνοντο

γεύομαι ἐγευόμην

εὐφραίνεται ηὐφραίνετο

ηὔχετο

ἅπτεται ἥπτετο

ἅπτονται

ἥδομαι ἡδόμην

ἀγγέλλεται ἠγγέλλετο

ἐπαγγέλλεται

ὑπερήδετο
 

Παρατηρώ ότι: 

Τα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο, στον παρατατικό .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... .

Τα ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... .

Πιο συγκεκριμένα, το α και το ε μετατρέπονται σε ............................................, ενώ ρήματα που αρχίζουν με η 

........................................................................................................................................................................................................................................................ .

Τα σύνθετα ρήματα ..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. .

Οι ίδιες αλλαγές γίνονται και κατά τον σχηματισμό του αορίστου.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις σύμφωνα με τα παραδείγματα.

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες (ἔχω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τὰ ἐπιτήδεια ἐφύλαττες (φυλάττω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ ἡμᾶς τοῦ φόβου ..................................................... (λύω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοὺς λῃστὰς ..................................................... (βλάπτω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν αὐτῷ, εἰ ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου ..................................................... (φέρω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ ἐν τῇ οἰκίᾳ .....................................................(παραμένω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τὸν θώρακα αὐτίκα .....................................................(κομίζω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν ὑμῖν, εἰ τὸν δοῦλον πρὸς ἡμᾶς .....................................................(πέμπω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν ὑμῖν, εἰ τῶν διδασκάλων .....................................................(ἀκούω).

Ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ ἡμᾶς εἰς ὄρος .....................................................(ἄγω).

3. Σύνδεσε τις δύο προτάσεις με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθεί.

Σοὶ οὐκ ηὐχαρίστησα. Τοῖς γὰρ λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς οὐκ εἶχες.
Ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες.

Τῶν ἐχθρῶν οὐκ ἐκρατήσαμεν. Οὐ γὰρ ἐτοξεύομεν. 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Γαλάτεια τῆς πνοῆς τῶν αὐλῶν οὐκ ἥδετο. Οὐ γὰρ προσεῖχε τὸν νοῦν.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ὁ δεσπότης οὐκ εἶχεν ἀργύριον ἐν οἴκῳ. Οὐ γὰρ ἐπλούτει. 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Γαλάτεια οὐκ ἔφαγεν. Ἀρκτῖνος γὰρ οὐ παρῆν.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ἀρίστωνα οὐ κακῶς εἴπομεν. Οὐκ ἐδυνάμεθα.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Τι νομίζεις ότι εκφράζει το δεύτερο μέρος των προτάσεων (υπόθεση); Υπογράμμισε το σωστό.

Εκφράζει: κάτι που γίνεται τώρα ή έγινε στο παρελθόν (πραγματικό)  

            κάτι που δεν έγινε (μη πραγματικό)

            κάτι που μπορεί ή πρόκειται να γίνει (ενδεχόμενο, προσδοκώμενο)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Στο πιο κάτω κρυπτόλεξο βρες 10 φαγητά και ποτά των αρχαίων Ελλήνων.

Α Ρ Τ Ο Σ Σ Ω Μ Υ Σ

Λ Η Γ Π Ο Γ Τ Ο Μ Κ

Φ Υ Δ Ω Ρ Κ Υ Ν Η Ο

Ι Ο Ε Ρ Α Ο Ρ Τ Λ Ρ

Τ Ψ Τ Α Χ Ξ Ο Υ Ο Ο

Α Ο Ο Ι Ν Ο Σ Δ Ν Δ

Σ Ν Ε Δ Ω Σ Α Σ Γ Ο

Φ Ε Κ Ρ Ο Μ Μ Υ Ο Ν

5. Ο Μίδας από σοφός κατέληξε ..................................... Λύσε την ακροστιχίδα για να βρεις την απάντηση.

Ο πιο καλός.

Φιλοξενήθηκε από τον Μίδα. 

Αγγείο για το σερβίρισμα του κρασιού. 

Οὐ ….. τύχην ἐμήν, θα μπορούσε να πει ο Μίδας. 

Βλέπω. 

Ο Πακτωλός ήταν μέγιστος, όχι … 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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6.  Τι εκφράζουν οι υπογραμμισμένες δευτερεύουσες προτάσεις στα παραδείγματα που ακολουθούν; 
Υπογράμμισε το σωστό.

Εκφράζουν: κάτι που γίνεται τώρα ή έγινε στο παρελθόν (πραγματικό)

 κάτι που δεν έγινε (μη πραγματικό)

 κάτι που μπορεί ή πρόκειται να γίνει (ενδεχόμενο, προσδοκώμενο)

Σιληνὸς ἤγαγεν Μίδαν πρὸς Διόνυσον, ἵνα καὶ ἐκεῖνος γεύσηται τοῦ οἴνου.

Διόνυσος ἐπηγγέλλετο τῷ Μίδᾳ εὐχήν, ἣν ἂν βούληται, ἐκτελέσειν. 

Μίδας ηὔχετο πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται, χρυσὸν γίγνεσθαι. 

Παίετε αὐτόν, ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν με ἀποινί.

Σὺ ἔλεγες περὶ Γλαύκου ὡς ἥξει, ἵνα ἀργύριον παρὰ τῆς γυναικὸς λαμβάνῃς.

Ἢν σήμερον Γαλάτεια μὴ παραφανῇ, δώσω τὸν στέφανον Γλαύκῃ. 

Τι παρατηρείς ως προς τη μορφή του ρήματος κάθε δευτερεύουσας πρότασης; 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΣΚΗΣΕΙΣ



35Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης



36Aρχαία Ελληνική Γλώσσα



37Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης

Θεμιστοκλῆς 
καὶ 

Εὐρυβιάδης

ENOTHTA 4
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         ο 480 π.Χ., στη διάρκεια της δεύτερης περσικής 
εκστρατείας στην Ελλάδα,  ο περσικός στρατός υπό την 
ηγεσία του Ξέρξη, αφού έκαμψε την αντίσταση των 
Ελλήνων στις Θερμοπύλες, κατέλαβε την Αθήνα, την 
οποία οι Αθηναίοι είχαν εγκαταλείψει. Ο ελληνικός στόλος 
βρίσκεται συγκεντρωμένος στη Σαλαμίνα. Το κείμενο που 
ακολουθεί παρουσιάζει την κρίσιμη συζήτηση μεταξύ των 
Ελλήνων αρχηγών ως προς τη στρατηγική που έπρεπε να 
ακολουθήσουν. 

Για το περιστατικό πληροφορίες αντλούμε από τον 
Πλούταρχο και, κυρίως, από τον Ηρόδοτο (σύμφωνα 
με τον οποίο τα λόγια που ο Πλούταρχος αποδίδει στον  
Ευρυβιάδη, ειπώθηκαν  από τον Κορίνθιο Αδείμαντο). 
Τη βάση για το απόσπασμα που ακολουθεί αποτέλεσε το 
κείμενο του Πλουτάρχου.
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Εὐρυβιάδης Λακεδαιμόνιος τὴν ἡγεμονίαν 
τῶν νεῶν εἶχεν διὰ τὸ τῆς Σπάρτης ἀξίωμα, 
μαλακὸς δ’ ἦν περὶ τὸν κίνδυνον. 

Αἴρειν οὖν ἐβούλετο ἀπὸ Σαλαμῖνος καὶ πλεῖν 
ἐπὶ τὸν Ἰσθμόν, ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἀντέλεγεν· 
τοῦ δὲ Εὐρυβιάδου πρὸς αὐτὸν λέγοντος· 
“ὦ Θεμιστόκλεις, ἐν τοῖς ἀγῶσι τοὺς 
προεξανισταμένους ῥαπίζουσι”, “ναί”, εἶπεν 
ὁ Θεμιστοκλῆς, “ἀλλὰ τοὺς ἀπολειπομένους 
οὐ στεφανοῦσιν”.
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Ὅτε δ’ ἐκεῖνος τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξων ἐπῆρε, ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· “πάταξον μέν, ἄκουσον 
δέ”. Τοῦ Εὐρυβιάδου δὲ θαυμάσαντος τὴν πραότητα καὶ κελεύσαντος λέγειν, ὁ Θεμιστοκλῆς 
ἥπτετο τῶν λόγων. 

Ἕτερος δέ τις στρατηγὸς ἐρωτᾷ, πῶς ἀνὴρ ἄπολις τοὺς πόλιν 
ἔχοντας διδάσκει ἐγκαταλείπειν αὐτήν. 

Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἐπέστρεψε τὸν λόγον λέγων· “ἡμεῖς 
τοι, ὦ μοχθηρέ, τὰς μὲν οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλείπομεν, 
οὐκ ἀξιοῦντες ἀψύχων ἕνεκα δουλεύειν, πόλις δ’ ἡμῖν ἔστι 
μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων αἱ διακόσιαι τριήρεις, αἳ νῦν ὑμῖν 
βοηθοί εἰσι, εἰ βούλεσθε σῴζεσθαι δι’ αὐτῶν’’.

Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ἀντικρούειν ἐβούλετο. Θεμιστοκλῆς 
δὲ χαλεπαίνων “ἦ γάρ”, ἔφη, “καὶ ὑμῖν περὶ πολέμου λόγος 
ἐστί, οἳ καθάπερ αἱ τευθίδες μάχαιραν μὲν ἔχετε, καρδίαν δὲ 
οὐκ ἔχετε”;
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

τῶν νεῶν  γενική πληθυντικού του ουσιαστικού ναῦς (ἡ), βλ. λεξιλόγιο

μαλακός   βλ. λεξιλόγιο

αἴρειν      απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. αἴρω, βλ. λεξιλόγιο

πλεῖν   απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. πλέω

βακτηρίαν  βλ. λεξιλόγιο

ἐπῆρε γ′ ενικό οριστικής αορίστου του ρ. ἐπαίρω

πραότητα  βλ. λεξιλόγιο 

κελεύσαντος   μετοχή αορίστου του ρ. κελεύω

ἥπτετο τῶν λόγων  βλ. ἅπτομαι

ἄπολις  βλ. λεξιλόγιο

μοχθηρέ   κλητική ενικού του επιθέτου μοχθηρός, -ά, -όν, βλ. λεξιλόγιο

ἀντικρούειν   απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. ἀντικρούω

χαλεπαίνων   μετοχή ενεστώτα του ρ. χαλεπαίνω

καθάπερ  αναφορικό επίρρημα

τευθίδες ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού τευθίς (ἡ)

μάχαιραν   βλ. λεξιλόγιο

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ευρυβιάδης
Σπαρτιάτης ναύαρχος, αρχηγός του συμμαχικού στόλου των Ελλήνων στους Περσικούς Πολέμους. 
Το 480 π.Χ. πέτυχε τη μεγάλη νίκη εναντίον των Περσών στη ναυμαχία στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο. 
Ακολούθησαν η ήττα στις Θερμοπύλες και η νικηφόρα ναυμαχία στη Σαλαμίνα. Ο Ευρυβιάδης, παρά 
τη διαφωνία του με τον Θεμιστοκλή, συμμετείχε στη ναυμαχία. Μετά τη λαμπρή νίκη οι Σπαρτιάτες 
τίμησαν τον Θεμιστοκλή για τη σοφία και επιδεξιότητά του και τον Ευρυβιάδη για την ανδρεία του.

Θεμιστοκλής
Ένας από τους μεγαλύτερους Αθηναίους πολιτικούς (525-461 π.Χ.). Πολέμησε στη μάχη του 
Μαραθώνα, όπου διακρίθηκε ως αρχηγός του στρατού ο Μιλτιάδης. Λέγεται ότι ο Θεμιστοκλής 
ζήλεψε τη δόξα του σε βαθμό που τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί – του αποδίδεται σχετικά η 
φράση: «οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν τὸ τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον». Ήταν ο πρώτος πολιτικός που διέγνωσε την 
αξία του ναυτικού για την Αθήνα και έπεισε τους συμπατριώτες του να κατασκευάσουν ισχυρότατο 
στόλο. Μετά την ήττα στις Θερμοπύλες, ο Θεμιστοκλής κατέστρωσε ένα ευφυέστατο σχέδιο για να 
αντιμετωπίσει τους Πέρσες με το ναυτικό στα στενά της Σαλαμίνας. Το σχέδιό του εφαρμόστηκε παρά 
τις διαφωνίες του Ευρυβιάδη και χάρισε στους Έλληνες τη νίκη και την απαλλαγή από τον περσικό 
κίνδυνο. Παρά τις μεγάλες του επιτυχίες οι πολιτικοί του αντίπαλοι κατόρθωσαν να τον εξορίσουν 
(471 π.Χ.). Ο Θεμιστοκλής κατέφυγε στην αυλή του Αρταξέρξη. Σύμφωνα με μια παράδοση,  το 461 
π.Χ. προτίμησε να πεθάνει πίνοντας δηλητήριο παρά να συμπράξει με τον Πέρση βασιλιά εναντίον της 
πατρίδας του. Το κείμενο που ακολουθεί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεμιστοκλής, σύμφωνα με 
την παράδοση, έπεισε τους Αθηναίους να ακολουθήσουν τις εισηγήσεις του.
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Η εκκένωση της Αθήνας από τους Αθηναίους

Τότε ο Θεμιστοκλής, επειδή δεν μπορούσε με ανθρώπινους συλλογισμούς να φέρει με το μέρος 

του το πλήθος, έβγαλε στη μέση ένα τέχνασμα, όπως γίνεται σε παράσταση τραγωδίας· σκέφτηκε 

δηλαδή να τους παρουσιάσει σημεία από τους θεούς και μαντείες. Πήρε για θεϊκό σημάδι αυτό 

που έγινε τις μέρες εκείνες με το δράκοντα, που, όπως λένε, εξαφανίστηκε από το ναό. Και, επειδή 

τις προσφορές που του παρέθεταν  κάθε μέρα τις έβρισκαν άθικτες, οι ιερείς το ανακοίνωναν στο 

λαό, και ο Θεμιστοκλής έδινε την εξήγηση, πως η θεά παράτησε την Αθήνα και έτσι έδειχνε στους 

Αθηναίους το δρόμο προς τη θάλασσα. Επίσης και με το χρησμό προσπαθούσε να τραβήξει το 

λαό, λέγοντας πως το «ξύλινο τείχος» δε φανέρωνε τίποτε άλλο παρά τα πλοία. Για τούτο και τη 

Σαλαμίνα ο θεός στο χρησμό του την ονομάζει «ευλογημένη» και όχι φοβερή ούτε καταραμένη, 

γιατί έμελλε να δώσει το όνομά της σε μια μεγάλη ευτυχία των Ελλήνων. Και όταν υπερίσχυσε 

η γνώμη του, υποβάλλει στην εκκλησία του δήμου την πρόταση: να εμπιστευτούν την πόλη στην 

Αθηνά που είναι προστάτισσά της, και όλοι όσοι έχουν τη στρατεύσιμη ηλικία να μπουν στα πλοία 

και να προσπαθεί ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί να διασώσει τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 

δούλους. Όταν η πρόταση αυτή εγκρίθηκε, οι περισσότεροι από τους Αθηναίους έφεραν γι’ ασφάλεια 

τα παιδιά και τις γυναίκες τους στην Τροιζήνα, όπου οι κάτοικοι τα δέχονταν με μεγάλη προθυμία. 

Αποφάσισαν μάλιστα να αναλάβουν τη διατροφή τους με δημόσια έξοδα, δίνοντας κάθε μέρα δύο 

οβολούς στον καθένα, και να επιτρέπουν στα παιδιά να παίρνουν οπωρικά από παντού, και ακόμη 

να πληρώνουν γι’ αυτά μιστούς σε δασκάλους. Την πρόταση αυτή την είχε κάμει ο Νικαγόρας. Και 

επειδή το δημόσιο ταμείο των Αθηναίων δεν είχε χρήματα, η βουλή του Αρείου Πάγου, καθώς λέει 

ο Αριστοτέλης, έδωσε σε κάθε στρατευμένο πολίτη οκτώ δραχμές· αυτό έγινε η κυριότερη αφορμή 

να γεμίσουν με πληρώματα τα πλοία. Ο Κλείδημος όμως νομίζει πως και τούτο ήταν τέχνασμα 

του Θεμιστοκλή. Λέει δηλαδή ότι, όταν οι Αθηναίοι κατέβαιναν στον Πειραιά, χάθηκε το κεφάλι 

της Γοργόνας από το άγαλμα της θεάς Αθηνάς˙ ο Θεμιστοκλής τότε κάνοντας πως το αναζητεί και 

ψάχνοντας με επιμονή όλα, βρίσκει μέσα στις αποσκευές πολλά χρήματα κρυμμένα, που δόθηκαν 

σε κοινή χρήση και έτσι όσοι μπήκαν στα πλοία είχαν άφθονα εφόδια.

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 10 (μετ. Μ. Οικονόμου)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.  Συμπλήρωσε σύμφωνα με τα παραδείγματα αντικαθιστώντας τη δευτερεύουσα πρόταση 
 με ὡς + μετοχή.

Εὐρυβιάδης τὴν βακτηρίαν αἴρει ἵνα πατάξῃ.
Εὐρυβιάδης τὴν βακτηρίαν αἴρει ὡς πατάξων.

Ἕλληνες ἐπὶ Τροίαν πλέουσιν ἵνα πολεμήσωσιν.
Ἕλληνες ἐπὶ Τροίαν πλέουσιν ὡς πολεμήσοντες.

Ὁ κριτὴς τὸν κότινον αἴρει ἵνα στεφανώσῃ.

Ὁ κριτὴς τὸν κότινον αἴρει .........................................................................................

Ὁ παιδαγωγὸς τὴν χεῖρα αἴρει ἵνα ῥαπίσῃ.

Ὁ παιδαγωγὸς τὴν χεῖρα αἴρει .........................................................................................

Λῃσταὶ ἐπὶ τὴν οἰκίαν προσέρχονται ἵνα κλέψωσιν.

Λῃσταὶ ἐπὶ τὴν οἰκίαν προσέρχονται .........................................................................................

Οἰκέτης τοὺς λῃστὰς πόρρω τῆς οἰκίας ἐκπέμπει ἵνα σώσῃ τὰ ἔνδον.

Οἰκέτης τοὺς λῃστὰς πόρρω τῆς οἰκίας ἐκπέμπει .........................................................................................

Θεοὶ εἰς Καύκασον σπεύδουσιν ἵνα ἐξετάσωσι Προμηθέα. 

Θεοὶ εἰς Καύκασον σπεύδουσιν ......................................................................................... Προμηθέα. 

Τι δηλώνει η μετοχή αυτή; 

Δηλώνει .......................................................................... και γι’ αυτό ονομάζεται .................................................................................... .

2.  Μετάτρεψε τις προτάσεις σύμφωνα με τα παραδείγματα που ακολουθούν. 
Ποια μετατροπή γίνεται στη δευτερεύουσα πρόταση;

Ὅτε Εὐρυβιάδης ἔλεγε πρὸς αὐτόν, Θεμιστοκλῆς εἶπεν.
Εὐρυβιάδου λέγοντος πρὸς αὐτὸν Θεμιστοκλῆς εἶπεν.

Ὅτε Εὐρυβιάδης ἡγεμονίαν εἶχεν, Ἕλληνες ἐν Σαλαμῖνι ἐπολέμησαν.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ἐπεὶ γένειον ὑποφαίνει, ὥρα ἐστὶ πεῖραν λαμβάνειν τῆς σῆς δυνάμεως.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ἐπεὶ Ἀρκτῖνος ἄπεστι, Γαλάτεια ἀθυμεῖ.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ἐπεὶ Διόνυσος ἀνδρεῖός ἐστι, ἡ μήτηρ εὐφραίνεται.

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3  Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του απαρεμφάτου ενεστώτα 
 (ενεργητικής ή μέσης φωνής).

Εὐρυβιάδης ἐβούλετο αἴρειν (αἴρω).
Αἱ τριήρεις βοηθοὶ ὑμῖν εἰσιν, εἰ βούλεσθε σῴζεσθαι (σῴζομαι). 

Θεμιστοκλῆς ἐβούλετο ................................................................................ (ἀντιλέγω).

Εὐρυβιάδης ἐκέλευε αὐτὸν ................................................................................ (λέγω).

Τίς διδάσκει ἡμᾶς τὴν πόλιν ................................................................................ (ἐγκαταλείπω);

Θεμιστοκλῆς ἤρξατο ................................................................................ (ἅπτομαι) τῶν λόγων.

Θησεὺς κατὰ νοῦν ἔχει ................................................................................ (γυμνάζομαι) ἐν τῷ σταδίῳ.

Ὥρα ἐστὶ ................................................................................ (συλλέγομαι) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

4.  Μετάτρεψε τη σύνταξη των προτάσεων σύμφωνα με το παράδειγμα.

πόλις ἡμῖν ἔστι μεγίστη    ➞ ἔχομεν πόλιν μεγίστην

ἔστιν ἐκείνῳ βακτηρία    ➞ ἐκεῖνος................................................................................

ἔστιν ὑμῖν οἰκέτης ἀγαθός;    ➞ ................................................................................

μάχαιραν ἔχετε     ➞ μάχαιρα ὑμῖν ἐστι

καρδίαν οὐκ ἔχετε;    ➞ ................................................................................

Εὐρυβιάδης ἔχει τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν  ➞ ................................................................................

Ἰόλαον ἔχομεν ἐπίκουρον.   ➞ ................................................................................

5. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις που λείπουν με –ον ή –ων. Θυμήσου να βάλεις τον σωστό τόνο.

Εὐρυβιάδης τὴν ἡγεμονίαν τ__  νε__ εἶχε, μαλακὸς δ’ ἦν περὶ τ__  κίνδυν__.

Ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· “πάταξ__ μέν, ἄκουσ__ δέ”, ἥπτετο δὲ τ__ λόγ__.

Ὁ Θεμιστοκλῆς ἐπέστρεψε τ__ λόγ__ λέγων· “πόλις δ’ ἡμῖν ἔστι μεγίστη τ__ Ἑλληνίδ__ αἱ διακόσιαι 

τριήρεις”.

Οὐδὲν ἔχομεν τ__ ἐπιτηδεί__.

Γένει__ ἐπὶ τῶν σ__  παρει__ ὑποφαίνει.

Φων__ βαρβαρικ__ ἀκούω.

Tοῦτ__ τ__  ἀθλητὴν τοξόται τινὲς ἄνευ τόξ__ ἀπάγουσι.

Πορεύεται ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ τ__ τέκν__.

Eἰ τυρ__ εἶχ__ οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου.

Αὔρι__ ἴσως ἄλλ__ στέφαν__ Γαλατείᾳ οἴσω.
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5.  Εκεί ήθελε ο Ευρυβιάδης να γίνει η ναυμαχία. Συμπλήρωσε τα ονόματα που λείπουν, 
για να το βρεις.

Η περιοχή από όπου κατάγεται ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος. 

Αἱ Λάκαιναι κατάγονται από την … 

Συγκρούστηκε με τον Ευρυβιάδη.

Βασιλιάς της Φρυγίας που απέκτησε αφτιά γαϊδάρου.

Είναι ο Τμώλος.

Εκεί ήθελε ο Θεμιστοκλής να γίνει η ναυμαχία.

Ι.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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Μάχη πρώτη 
Περσῶν καὶ 
Μακεδόνων

ENOTHTA 5
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            ο κείμενο της ενότητας αναφέρεται στην πρώτη 
μάχη που έδωσε ο Αλέξανδρος εναντίον των Περσών κατά 
την εκστρατεία του στην Ασία, τη μάχη κοντά στον ποταμό 
Γρανικό, το 334 π.Χ. 
 
Στην εκστρατεία συμμετείχαν οι περισσότερες ελληνικές 
πόλεις. Οι μόνοι που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος ήταν οι 
Σπαρτιάτες, που είχαν πάντοτε την αξίωση να είναι οι ίδιοι 
επικεφαλής. Την εκστρατεία είχε προετοιμάσει ο πατέρας 
του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος Β΄ (382-336 π.Χ.), ο οποίος είχε 
κάνει το μακεδονικό κράτος την ισχυρότερη στρατιωτική 
δύναμη της Ελλάδας στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. 
Δυστυχώς οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τον Φίλιππο, 
τον Αλέξανδρο και την εποχή των διαδόχων του Αλεξάνδρου 
δεν προέρχονται από πηγές σύγχρονές τους, αφού κανένα 
ιστορικό έργο της εποχής τους δεν σώθηκε μέχρι σήμερα. 
Την εκστρατεία του Αλεξάνδρου εξιστόρησε τον 2ο αιώνα 
μ.Χ. ο Αρριανός στο έργο του Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (την 
εποχή εκείνη σώζονταν ακόμη τα ιστορικά έργα της εποχής 
του Αλεξάνδρου). Στο έργο αυτό (1.16) στηρίζεται το κείμενο 
που ακολουθεί.
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Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν Ἑλλήσποντον διέβη εὐπετῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Γρανικόν, 
καίπερ ὁρῶν τοὺς Πέρσας τεταγμένους ὡς ἐς μάχην. Ἔνθα καὶ ἐγένετο μάχη καρτερά, καὶ 
Μακεδόνες ἐνίκων.
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Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν ἀπέθανον εἰς χιλίους, τῶν δὲ μισθοφόρων ἐζωγρήθησαν ἀμφὶ 
δισχιλίους. 

Μακεδόνων δὲ τῶν μὲν ἑταίρων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ πέντε ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ ἀπέθανον. 
Καὶ τούτων Ἀλέξανδρος χαλκᾶς εἰκόνας Λύσιππον ἐκέλευσε ποιῆσαι, ἃς ἐν Δίῳ ἔστησεν. Τῶν 
δὲ ἄλλων ἱππέων ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα, καὶ τούτους τῇ ὑστεραίᾳ ἔθαψεν Ἀλέξανδρος σὺν τοῖς 
ὅπλοις τε καὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ.
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Τέκνοις δὲ καὶ τοῖς οἰκείοις ἀτέλειαν ἔδωκε καὶ ὅσαι ἄλλαι κατὰ τὰς κτήσεις ἑκάστων εἰσφοραί, 
καὶ τῶν τετρωμένων πολλὴν πρόνοιαν ἔσχεν. 

Ἀποπέμπει δὲ καὶ εἰς Ἀθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ Ἀθηνᾷ ἐν 
πόλει, καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε τόδε· Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν 
Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν Ἀσίαν κατοικούντων.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

διέβη  γ΄ ενικό αορίστου β΄ του ρ. διαβαίνω

καίπερ  βλ. λεξιλόγιο

τεταγμένους  μετοχή παρακειμένου του ρ. τάττομαι

ἀπέθανεν  γ΄ ενικό οριστικής αορίστου β΄ του ρ. ἀποθνῄσκω

ἐζωγρήθησαν  γ΄ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου του ρ. ζωγρῶ (<ζωγρέω)

ἑταίρων  βλ. λεξιλόγιο

προσβολῇ  βλ. λεξιλόγιο

εἰκόνας  βλ. λεξιλόγιο

κόσμῳ  βλ. λεξιλόγιο

εἰσφοραί  βλ. λεξιλόγιο

τετρωμένων  μετοχή παρακειμένου του ρ. τιτρώσκομαι

ἐπιγραφῆναι  απαρέμφατο παθητικού αορίστου του ρ. ἐπιγράφομαι

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αλέξανδρος  Γ΄
Γιος του Φιλίππου Β΄, βασιλιά της Μακεδονίας, και της Ολυμπιάδας, πριγκίπισσας της Ηπείρου. 
Γεννήθηκε στην Πέλλα το 356 π.Χ. και πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ., έχοντας κατακτήσει πάρα 
πολλά εδάφη (Μικρά Ασία, Περσία, Αίγυπτο κ.ά.). Ο Φίλιππος ανέθεσε τη διαπαιδαγώγηση του γιου 
του στον μεγαλύτερο φιλόσοφο της εποχής, τον Αριστοτέλη, που καταγόταν από τη Στάγ(ε)ιρο ή 
Στάγ(ε)ιρα (τα) της Μακεδονίας. Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος ανέβηκε στον θρόνο 
σε ηλικία μόλις 20 ετών. Ανακηρύχθηκε από το συνέδριο της Κορίνθου, όπως προηγουμένως ο πατέρας 
του,  στρατηγός αυτοκράτωρ της Ελλάδας και ανέλαβε τον αγώνα κατά των Περσών. Ο Αλέξανδρος 
πραγματοποίησε νικηφόρα πορεία φτάνοντας μέχρι τον Ινδό ποταμό και την Αίγυπτο. Θεωρείται ένας από 
τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς ηγέτες της ιστορίας και γι’ αυτό ονομάστηκε Μέγας.
  
Φίλιππος Β΄ 
Ο Φίλιππος γεννήθηκε στην Πέλλα το 382 π.Χ. και έγινε βασιλιάς το 359 π.Χ. Προχωρώντας σε μια 
σειρά από μεταρρυθμίσεις στο βασίλειό του και αναλαμβάνοντας έντονο διπλωματικό και στρατιωτικό 
έργο, κατόρθωσε να ενώσει τους Έλληνες υπό την ηγεμονία του, κυρίως μετά τη μάχη της Χαιρώνειας 
το 338 π.Χ., όπου νίκησε τον συνασπισμό των Αθηναίων, Θηβαίων και σχεδόν όλων των υπολοίπων 
Ελλήνων. Αναδιοργάνωσε τον στρατό του και επινόησε την περίφημη μακεδονική φάλαγγα με βασικό 
επιθετικό όπλο τη σάρισα (δόρυ μεγάλου μήκους). Δολοφονήθηκε το 336 π.Χ. από έναν άνδρα της 
φρουράς του, τον Παυσανία, ενώ εισερχόταν στο θέατρο των Αιγών για τους γάμους της κόρης 
του Κλεοπάτρας.



56Aρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ἑταῖροι
Πρόκειται για επίλεκτο τμήμα του μακεδονικού ιππικού, που στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου 
αριθμούσε 1800-2100 Μακεδόνες. Από αυτούς προερχόταν το άγημα που πολεμούσε γύρω από τον 
βασιλιά. Αναγνωρίζονταν ως το ισχυρότερο ιππικό της εποχής. 
 

Λύσιππος
Σημαντικός γλύπτης του 4ου αιώνα π.Χ. που φιλοτέχνησε χάλκινα, κυρίως, αγάλματα. Ήταν ένας 
από τους καλλιτέχνες της αυλής του Αλεξάνδρου. Σήμερα σώζονται πολλά ρωμαϊκά αντίγραφα των 
έργων του.
 

Δίον
Θρησκευτικό κέντρο της Μακεδονίας στους πρόποδες του Ολύμπου που έφερε το όνομα του Δία, 
στον οποίο ήταν αφιερωμένος ναός του Ολυμπίου Διός, όπου στήθηκε το σύνταγμα των εικοσιπέντε 
εταίρων που σκοτώθηκαν στον Γρανικό. 
Στο Δίον διοργανώνονταν αθλητικοί και μουσικοί αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας, ενώ στα τέλη του 
4ου αι. π.Χ. γύρω από το ιερό αναπτύχθηκε σημαντική πόλη. 

Επίγραμμα
Σύντομη επιγραφή, συνήθως λαξευμένη σε πέτρα. Ανάλογα με τη λειτουργία του διακρίνουμε 
επιμέρους είδη, όπως το επιτάφιο και το αναθηματικό (αφιερωματικό – όπως εδώ) επίγραμμα. 
Συχνά ήταν έμμετρο και τη δημιουργία του ανέθεταν σε ποιητές. Αργότερα μάλιστα εξελίχθηκε και 
αναπτύχθηκε ως ποιητικό είδος, ανεξάρτητα από την αρχική χρηστική του λειτουργία.
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1. Συμπλήρωσε με τον σωστό τύπο του άρθρου.

Ἀλέξανδρος διέβη τὸν ποταμόν.

Μακεδόνων δὲ ...................... μὲν ἑταίρων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ πέντε ἐν ...................... πρώτῃ προσβολῇ 

ἀπέθανον.

Τούτους ......................ὑστεραίᾳ ἔθαψεν Ἀλέξανδρος σὺν ...................... ὅπλοις τε καὶ ...................... ἄλλῳ κόσμῳ.

...................... οἰκείοις ἀτέλειαν ἔδωκε.

Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ ...................... Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἀπὸ ...................... βαρβάρων τῶν 

...................... Ἀσίαν κατοικούντων.

...................... δρυτόμος ...................... φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι.

Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν, ...................... ἀλώπηξ ἀπροσφωνητὶ ἐπορεύετο.

Ἀρχίδαμος βουλόμενος παραμυθεῖσθαι ...................... ἄνδρας, ἐπῆλθε λάθρᾳ ...................... πολεμίοις.

Λέγε, τίς πρὸς ...................... θύραις ἕστηκεν;

Ἄξω ...................... θεὰς πρὸς ...................... βουκόλον.

Τίνες αὗται ...................... γυναῖκες;

2. Κλίνε μαζί με το άρθρο τους τα ονόματα: ὁ ποταμός, ἡ φωνή, ἡ γλῶσσα, ἡ θάλασσα.

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ὁ ποταμός ἡ φωνή ἡ θάλασσα

Γενική τῆς γλώσσης

Δοτική τῇ γλώσσῃ

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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3.  Πρόσεξε τα αριθμητικά που υπάρχουν στο κείμενο και προσπάθησε να καταγράψεις πώς 
εκφέρονταν στα αρχαία ελληνικά οι πιο κάτω αριθμοί.

15 ...........................................................................................................................................................................................................................

50 ...........................................................................................................................................................................................................................

60 ...........................................................................................................................................................................................................................

70 ...........................................................................................................................................................................................................................

80 ...........................................................................................................................................................................................................................

90 ...........................................................................................................................................................................................................................

100 ...........................................................................................................................................................................................................................

120 ...........................................................................................................................................................................................................................

200 ...........................................................................................................................................................................................................................

300 ...........................................................................................................................................................................................................................

1000 ...........................................................................................................................................................................................................................

2000 ...........................................................................................................................................................................................................................

4. Ποιες προθέσεις χρησιμοποιούνται στο κείμενο συνοδεύοντας αριθμητικά μεγέθη; 

.......................................................            .......................................................            .......................................................

5. Συμπλήρωσε την κατάλληλη πρόθεση.

ὑπὲρ     ἀμφὶ     εἰς

Λύσιππος ....................................................... τὰς εἴκοσι καὶ πέντε χαλκᾶς εἰκόνας ἐποίησε.

Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν .......................................................χιλίους Ἀλέξανδρος ἐνίκα.

Τῶν δὲ μισθοφόρων ἐζωγρήθησαν ....................................................... δισχιλίους.

Ἡρακλῆς ....................................................... τοὺς δέκα ἄθλους ἔπραξεν.

Ἐν Κύπρῳ .......................................................  ὀκτακοσίας χιλιάδας κάτοικοί εἰσιν/ἐσμεν.

Ἐν τῷ ἡμετέρῳ σχολείῳ ....................................................... τοὺς πεντήκοντα μαθητάς εἰσιν/ἐσμεν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6. Απάντησε στις ερωτήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά.

Ἀλέξανδρος χαλεπῶς ἀπὸ Εὐρώπης εἰς τὴν Ἀσίαν ἐπορεύετο;
Τίνες ἐνίκων παρὰ Γρανικόν; 
Ἦν ἡ μάχη ὡς παιδιά; 
Τί ἐκέλευσε Ἀλέξανδρος Λύσιππον;
Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμησαν ἐν τῇ μάχῃ; 
Τίνα ἤπειρον οἱ βάρβαροι κατοικοῦσιν;
Τίνα χώραν σὺ οἰκεῖς; 
Τίνων ἔσχε πρόνοιαν Ἀλέξανδρος; 
Τίνος πρόνοιαν ἔχεις σύ; 

7.  Διάβασε προσεκτικά τις ακόλουθες προτάσεις προσέχοντας ιδιαίτερα τη σημασία της 
γενικής.

Τῶν μὲν δὴ ἱππέων ἀπέθανον εἰς χιλίους.
Τῶν δὲ μισθοφόρων ἐζωγρήθησαν ἀμφὶ δισχιλίους.
Τῶν μὲν ἑταίρων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ πέντε ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ ἀπέθανον, τῶν δὲ 
ἄλλων ἱππέων ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα (ἀπέθανον).

Η γενική δηλώνει το σύνολο από το οποίο επιλέγεται ή εξαιρείται ένα μέρος.

                 

Συμπλήρωσε τώρα με την αντίστοιχη γενική τις προτάσεις που ακολουθούν.

Οἱ πλεῖστοι ...................................................... (οἱ διδάσκαλοι) τὰς θερινὰς ἀργοὺς ἄγουσι.

Κελεύει ὁ Ζεὺς δικάζειν, ἥτις ἡ καλλίστη ...................................................... (αἱ θεαί) τῶν Ὀλυμπίων 

ἐστίν.

Χαῖρε νεανίσκε! Μῶν εἶ ......................................................; (οἱ ἀθάνατοι)

Συμμαρτυροῦσι δέ μοι ῥαψῳδοὶ καὶ ...................................................... (οἱ ποιηταί) οἱ πλεῖστοι.

Λύχνοι ἡλίου λαμπρότεροι φέγγουσιν ὑπὲρ τοῦ σταδίου. Οὐδεὶς δ’......................................................

(ἄνθρωποι) προσορᾶν σθένει.

Η γενική αυτή ονομάζεται γενική διαιρετική.
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EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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1.	 	Τοποθέτησε	τις	λέξεις	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες.	Στην	πρώτη	περίπτωση	στην	κάθετη	χρωματισμένη	
στήλη	θα	σχηματιστεί	ένα	ρήμα	που	στα	αρχαία	ελληνικά	σημαίνει	νομίζω	και	στη	δεύτερη	μια	ποιητική	
ονομασία	της	λέξης	ἆθλον.

1

2

3

4

5

1.  στρατηγός:  δοτική πληθυντικού
2.  βακτηρία:  αιτιατική ενικού
3.  πόλεμος:  αιτιατική πληθυντικού
4.  καρδία:   αιτιατική ενικού
5.  κίνδυνος:  δοτική πληθυντικού

1

2

3

4

5

1.  ἡγεμονία:  αιτιατική ενικού
2.  πόλεμος:   δοτική ενικού
3.  Ἐρέτρια:  αιτιατική ενικού
4.  μάχαιρα:  αιτιατική πληθυντικού
5.  οἰκία:  αιτιατική πληθυντικού

2.	 	Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις	με	την	κατάλληλη	πτώση	του	ουσιαστικού,	ακολουθώντας	το	παράδειγμα	
που	σου	δίνεται.

Ἡ ἀλώπηξ κυνηγοὺς (κυνηγοί) ἔφευγεν.

Ἀρχίδαμος Λακεδαιμονίων βασιλεὺς διεβίβαζε ...................................................................................... (ὁ λαός) διὰ 

στενοχώρου καὶ ἀνύδρου ........................................... (ὁδός)

Ἀρχίδαμος εἶδεν τοὺς ...................................................................................... (στρατιῶται) εὐφραινομένους.

Ὁ δὲ δρυτόμος τῇ ...................................................................................... (φωνή) ἠρνεῖτο εἰδέναι.

Σιληνὸς δὲ μάλιστα τῷ ...................................................................................... (οἶνος) ηὐφραίνετο.

Ἡ δύναμις εἰς ...................................................................................... (ὁ ποταμὸς) ἀνεχώρησε.

Εὐρυβιάδης Λακεδαιμόνιος ...................................................................................... (ἡ ἡγεμονία) τῶν νεῶν εἶχεν.
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3.	 	Ακολούθησε	το	παράδειγμα	και	γράψε	δίπλα	από	κάθε	ουσιαστικό	ενικού	αριθμού	τον	αριθμό	που	
δηλώνει	την	αντίστοιχη	πτώση	πληθυντικού	αριθμού.

Ενικός Πληθυντικός

τοῦ λαοῦ -
τὸν λαόν
τοῦ στρατιώτου
τῷ στρατιώτῃ
ἡ ὁδός
ὦ ὁδέ
τὴν οἰκίαν 
τῆς οἰκίας
τὴν τροφήν
τῇ τροφῇ
ὁ στρατηγός
τῷ στρατηγῷ

1.   αἱ ὁδοί
2.   τῶν λαῶν
3.   τῶν οἰκιῶν
4.   τὰς τροφάς
5.   τοὺς λαούς
6.   τοῖς στρατηγοῖς
7.   τῶν στρατιωτῶν
8.   τὰς οἰκίας
9.   τοῖς στρατιώταις
10. ὦ ὁδοί
11. ταῖς τροφαῖς
12. οἱ στρατηγοί

4.	 	Συμπλήρωσε	το	απαρέμφατο	ενεργητικής	και	μέσης	φωνής	και	χαρακτήρισέ	το	ως	ειδικό	ή	τελικό,	
σύμφωνα	με	το	παράδειγμα.

Ἀρχίδαμος ἐβούλετο κρατεῖν (κρατῶ) τῶν πολεμίων. [τελικό]

Ὁ πολέμιος ἱκετεύει τὸν στρατηγὸν μὴ ........................................................ (διαφθείρω) αὐτόν. [...........................................................]

Ὁ Μίδας ηὔχετο πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται, χρυσὸν ........................................................... (γίγνομαι) [...........................................................]

Μίδας οὐκ ἐδύνατο ........................................................... (γεύομαι) τροφῆς. [...........................................................]

Διόνυσος λέγει Μίδαν πρὸς Πακτωλὸν ........................................................... (πορεύομαι) καὶ τοῦ ῥεύματος 

........................................................... (ἅπτομαι) [...........................................................], [...........................................................]

Εὐρυβιάδης ἐβούλετο ........................................................... (αἴρω) ἀπὸ Σαλαμῖνος. [...........................................................]

Εὐρυβιάδης ἐθαύμασε αὐτὸν καὶ ἐκέλευσε ........................................................... (λέγω) [...........................................................]

Ἀνὴρ ἄπολις τοὺς πόλιν ἔχοντας διδάσκει ........................................................... (ἐγκαταλείπω) αὐτήν. 

[...........................................................]

Ἡμεῖς οὐ νομίζομεν ἀψύχων ἕνεκα ........................................................... (δουλεύω) [...........................................................]

Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ........................................................... (ἀντικρούω) ἐβούλετο. [...........................................................]

  2
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5.	 Βάλε	στον	σωστό	τύπο	και	στη	σωστή	σειρά	τις	λέξεις,	ώστε	να	σχηματίσεις	προτάσεις,	
	 σύμφωνα	με	το	παράδειγμα.

Ἀρχίδαμος     ὁ λαὸς     διὰ     ἄνυδρος     διαβιβάζω     ὁδὸς
Ἀρχίδαμος διαβιβάζει τὸν λαὸν διὰ ἀνύδρου ὁδοῦ.

Ἱκετεύω     ὁ δρυτόμος     ἀλώπηξ     αὐτὴ     κατακρύπτω

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Εἰμὶ     ἄριστος     ὁ οἶνος

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Πολλοὶ     οἱ Πέρσαι     ἐν     ἀπέθανον     ἡ μάχη

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ὑμεῖς     ἔχω     μὲν     καρδία     μάχαιρα     δὲ     ἔχω     οὐκ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.	 Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις	με	τον	σωστό	σύνδεσμο.	Ένας	σύνδεσμος	θα	χρησιμοποιηθεί	δύο	φορές.

ἀλλὰ     ἐπεὶ     μέν-δὲ     γὰρ     εἰ      ἵνα

Πάταξον ......................................, ἄκουσον .......................................

Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν Ἑλλήσποντον διέβη εὐπετῶς, ...................................... καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Γρανικόν.

...................................... δ’ αὐτὴν ὁ δρυτόμος ἐμέμφετο, ἔφη ἡ ἀλώπηξ.

Ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, ...................................... τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες.

Σιληνὸς μάλιστα τῷ οἴνῳ ηὐφραίνετο˙ ἦν ...................................... ἄριστος.

Σιληνὸς Μίδαν ἤγαγεν πρὸς Διόνυσον, ...................................... καὶ ἐκεῖνος γεύσηται τοῦ ἀρίστου οἴνου.

Αἱ διακόσιαι τριήρεις νῦν ὑμῖν βοηθοί εἰσι, ...................................... βούλεσθε σῴζεσθαι δι’ αὐτῶν.

7.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	την	κατάλληλη	πρόθεση.

Ἀλέξανδρος ἀποπέμπει τριακοσίας πανοπλίας ...................................... Ἀθήνας.

Ἀρχίδαμος πολλὴν λείαν ἔλαβεν ...................................... τῶν βαρβάρων.

Τῶν πολεμίων ἀπέθανον ...................................... τοὺς πεντήκοντα.

Ἀλέξανδρος εἰκόνας τῶν ἑταίρων ἔστησεν ...................................... Δίῳ.

Οὐκ ἦν σοι θεράπων ἕτερος ...................................... ἐμοῦ.

Εὐρυβιάδης ἐβούλετο αἴρειν τὸν στόλον ...................................... Σαλαμῖνος ...................................... Ἰσθμόν.

Δρυτόμος πέμπει ἀλώπεκα ......................................τὴν  ἑαυτοῦ καλύβην.
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Αὕται αἱ πανοπλίαι ...................................... Ἀσίας εἰσί.

Ἀλέξανδρος ηὐφραίνετο ...................................... τῇ νίκῃ.

Ἀθηναῖοι πατρίδος ...................................... μάχονται.

8.	 Λύσε	το	σταυρόλεξο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Η υπογεγραμμένη δε λαμβάνεται υπόψη)

Οριζόντια
1. Περίπου (πρόθ. με αριθμητικό).
2. Οἱ στρατιῶται εὐφραίνονται ................... τῆ νίκῃ.
3. Κατηγορώ.
4. Πανηγυρικό τραγούδι. * Πείνα στη δοτική.
5. Τῇ (αντίστροφα).
6. Φιλοξενούμαι.
7. Υἱός στη δοτική.
8. Γνέφω. *Δοτική ενικού για το αρσ. και ουδ. άρθρο. *................ ἴσθι (αντίστροφα).
9. Είμαι δυνατός, ισχυρός (ρήμα). * Αρσενικό άρθρο, ονομαστική πληθυντικού.
10. Άρθρο ουδετέρου στον πληθυντικό. * Σύνδεσμος. * Πρόθεση.

Κάθετα
1. Η αλεπού.
2. Εξαίρεση από τη φορολογία.
3. Λέω, ισχυρίζομαι. *Εσύ αντίστροφα.
4. Οὐκ ...................................... με καθεύδειν τὸ Μιλτιάδου τρόπαιον.* Επιφώνημα πόνου.
5. Συνεχόμενα γράμματα στο αλφάβητο. *Νερό χωρίς σύμφωνα.
6. ..................................... ὅλης τῆς ὕλης. * Έτσι (επίρ.).
7. Εχθρός στη δοτική.
8. Είμαι. * Αρχή και τέλος της αλφαβήτου.
9. Έκφραση όρκου (αντίστροφα). *Επιφώνημα επιτυχίας (αντίστροφα).
10.  Αξιώνω. * Λάφυρα.
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9.	 Σύνδεσε	τις	δύο	προτάσεις	με	τον	υποθετικό	σύνδεσμο	εἰ	σύμφωνα	με	το	παράδειγμα	που	ακολουθεί.

Σοὶ οὐκ ηὐχαρίστησα. Τοῖς λόγοις ὅμοια τῆς χειρὸς οὐκ εἶχες.
Ηὐχαρίστησα ἄν σοι, εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τῆς χειρὸς εἶχες.

Μίδας ἀλφίτων οὐκ ἥπτετο. Οὐκ ὀρθῶς ηὔχετο.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Τὸ κατόρθωμα οὐ κατεπράχθη. Οἱ στρατιῶται οὐκ ἐβούλοντο πονεῖν.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Σιληνὸς οὐκ ἐγεύετο τοῦ ἀρίστου οἴνου. Οὐκ ἐξενίζετο παρὰ Μίδᾳ. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ἐρετριεῖς οἰκίας οὐ κατέλειπον. Οὐκ εἶχον τριήρεις βοηθούς.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Οἱ Ἕλληνες οὐκ ἔπλεον ἐπὶ τὸν Ἰσθμόν. Θεμιστοκλῆς οὐκ ἦν μαλακὸς περὶ τὸν κίνδυνον. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Δεσπότης  τὰ ἐπιτήδεια οὐκ εἶχεν ἐν τῇ οἰκίᾳ. Ὁ οἰκέτης σώφρων οὐκ ἦν.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Γρανικὸς ποταμὸς ψάμμον χρυσῆν οὐκ ἔφερε. Μίδας τοῦ ὕδατος οὐκ ἥψατο.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

10.	Βάλε	σε	σειρά	τις	πιο	κάτω	προτάσεις,	ώστε	να	σχηματιστεί	ένας	διάλογος	με	λογική	σειρά.

  Ἀπεκρίναντο δὲ αὐτῷ:

  Ἀγησίλαος ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἠρώτησεν:

  «Οὐδαμῶς», ἔφη,

  «Ἡνίκα ἐτοξεύομεν»

  «Πότε κατεπράχθη τὸ ἀνδραγάθημα;»

  «ἀλλὰ τότε, ὅτε τὴν στενόχωρον ὁδὸν ἐπορευόμεθα».
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11.	Μετάφερε	τα	ρήματα	των	προτάσεων	στον	ενεστώτα	ή	στον	παρατατικό	ανάλογα	με	την	περίπτωση. 

Ἀλώπηξ κυνηγοὺς ἔφευγεν.

Νῦν ἡ  ἀλώπηξ κυνηγοὺς φεύγει.

Ἀλώπηξ κυνηγὸν ἱκετεύει κατακρύπτειν αὐτήν. 

Ἀλώπηξ κυνηγὸν .......................................................κατακρύπτειν αὐτήν. 

Κυνηγοὶ οὐχ οἷς ἔνευε προσεῖχον. 

Νῦν οἱ κυνηγοὶ οὐχ οἷς .................................................  .......................................................

Ὁ δρυτόμος τῇ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν ὅπου κατεκρύπτετο.

Ὁ δρυτόμος  τῇ χειρὶ νεύων ....................................................... ὅπου ....................................................... 

Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς τοὺς χρηστὰ ἐπαγγελλομένους.

Οὗτος ὁ λόγος ....................................................... πρὸς τοὺς χρηστὰ ἐπαγγελλομένους.

Εὐρυβιάδης τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν εἶχεν.

Εὐρυβιάδης τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν .......................................................

Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ἀντικρούειν ἐβούλετο.

Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ἀντικρούειν .......................................................

Ὁ Πακτωλὸς ψάμμον χρυσῆν φέρει.

Ὁ Πακτωλὸς ψάμμον χρυσῆν .......................................................





ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
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Α

ᾄδω 1. τραγουδώ 
2. ψάλλω

αἴρω 1. σηκώνω, ψηλώνω 
2. (για στρατό ή πλοία) απομακρύνω, αναχωρώ

ἄλφιτον, τό 1. χοντροαλεσμένο αλεύρι από κριθάρι
2. κάθε είδους αλεύρι 3. άρτος, ψωμί

ἀλώπηξ (ἀλώπεκος), ἡ αλεπού

ἀμφί (πρόθ.) γύρω από, κατά τη διάρκεια, περίπου (με αριθμούς)

ἀνάθημα (ἀναθήματος), τό αφιέρωμα

ἀνδραγάθημα (ἀνδραγαθήματος), τό η γενναία πράξη, το κατόρθωμα

ἀντικρούω συγκρούομαι, εμποδίζω

ἀντιλέγω 1. απαντώ 
2. διαφωνώ

ἄνυδρος, -ος, -ον χωρίς νερό, που στερείται νερό

ἀξιῶ (<ἀξιόω) αξιώνω, απαιτώ

ἀξίωμα (ἀξιώματος), τό 1. αυτό για το οποίο θεωρείται κάποιος άξιος 
2. εκτίμηση, φήμη, υπόληψη 
3. απαίτηση, αξίωση

ἀπαλλάττομαι 1. απελευθερώνομαι, απαλλάσσομαι 
2. απομακρύνομαι, αναχωρώ 
3. αθωώνομαι 

ἀποθνῄσκω σκοτώνομαι, φονεύομαι

ἀπολείπομαι εγκαταλείπομαι, μένω πίσω

ἄπολις (ἀπόλιδος ή ἀπόλεως), ὁ, ἡ αυτός που δεν έχει πόλη/ πατρίδα, αυτός που δεν 
έχει πολιτικά δικαιώματα

ἀποπέμπω αποστέλλω, στέλνω πίσω

ἅπτομαι

ἅπτομαι τῶν λόγων

1. αγγίζω
2. αναλαμβάνω, αρχίζω
3. εμπλέκομαι
                ανοίγω συζήτηση, επιχειρηματολογώ

ἀπροσφωνητί (επίρ.) χωρίς να απευθύνει λόγο, αμίλητος

ἁρμόττω & ἁρμόζω 1. ταιριάζω 
2. συνενώνω 
3. τακτοποιώ

ἄσοφος, -ος, -ον ο μη σοφός, ο ανόητος

ἀτέλεια, ἡ εξαίρεση από τη φορολογία



85Λεξιλόγιο

Β

βακτηρία, ἡ ραβδί, στήριγμα

Δ

διαβαίνω περνώ από το ένα μέρος στο άλλο

διαβιβάζω μεταφέρω από ένα μέρος σε άλλο

διαφθείρω 1. καταστρέφω εντελώς, φονεύω
2. διαφθείρω, καταστρέφω ηθικά

δουλεύω είμαι δούλος, υπήκοος

δρυτόμος, ὁ ξυλοκόπος

δρῶ (<δράω) πράττω, ενεργώ, πραγματοποιώ

δύναμις (δυνάμεως), ἡ δύναμη, ικανότητα 

Ε

εἰκών (εἰκόνος), ἡ ομοίωμα, άγαλμα, ανδριάντας

εἰσφορά, ἡ 1. φόρος στην περιουσία 
2. οικονομική συμβολή

ἐπαγγέλλομαι 1. υπόσχομαι, προσφέρω 
2. ασκώ επάγγελμα 
3. καθιστώ γνωστό, λέγω

ἐπαίρω σηκώνω, ψηλώνω

ἐπέρχομαι 1. έρχομαι ξαφνικά 
2. επιτίθεμαι

ἐπίγραμμα 1. επιγραφή (επιτύμβια ή τιμητική)        
2. είδος σύντομου ποιήματος

ἐπιγράφω 1. γράφω πάνω σε μια επιφάνεια, χαράσσω 
2.  καταχωρίζω το όνομα ενός πολίτη σε έναν 

δημόσιο κατάλογο

ἐπιστρέφω
          ἐπιστρέφω τὸν λόγον

στρέφω, γυρίζω προς κάποιο μέρος
          απαντώ

ἑταῖρος, ἑταίρα, ἑταῖρον
          ἑταῖροι

ο σύντροφος, ο ακόλουθος, ο φίλος
η προσωπική φρουρά, οι ιππείς της φρουράς    
των βασιλέων της Μακεδονίας

εὐπετῶς (επίρ.) εύκολα

εὐφραίνομαι ευχαριστιέμαι, χαίρομαι

Ζ

ζωγρῶ (<ζωγρέω) αιχμαλωτίζω, συλλαμβάνω κάποιον ζωντανό
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Η

ἦ (ερωτ. επίρ.) 1. βεβαιωτικό: αλήθεια, βέβαια
2.   ερωτηματικό: δεν είναι έτσι; αλήθεια; 
(σε ευθείες ερωτήσεις στις οποίες κάποιος αναμένει 
με ενδιαφέρον την απάντηση)

ἡγεμονία, ἡ ανώτατη αρχή, κυριαρχία, αρχηγία

ἡνίκα (επίρ.) όταν, κατά τη στιγμή που

Θ

θαυμάζω 1. εκπλήττομαι, ξαφνιάζομαι 
2. απορώ

θεῶμαι (<θεάομαι) 1. βλέπω καθαρά 
2. βλέπω ως θεατής

Κ

καθάπερ (επίρ.) όπως ακριβώς, σαν

καίπερ (επίρ.) παρόλο, και όμως, αν και (συνήθως με μετοχή)

καρτερός, -ά, όν δυνατός, ισχυρός, γενναίος

καταπράττομαι κατορθώνομαι, πραγματοποιούμαι, επιτυγχάνομαι

κίνδυνος, ὁ 1. κίνδυνος 
2. μάχη

κόσμος, ὁ 1. τάξη  
2. πολίτευμα, κυβέρνηση (για κράτη) 
3. κόσμημα, στολίδι, στολισμός 
4. τιμή 
5. ο κόσμος, το σύμπαν

κρατῶ (<κρατέω) 1. υπερισχύω, νικώ 
2. κυριεύω, εξουσιάζω, έχω υπό τον έλεγχό μου 
3. κρατώ, στηρίζω 
4. ελέγχω, κυβερνώ

κτῆσις (κτήσεως), ἡ η απόκτηση, το απόκτημα, η περιουσία

Λ

λαός, ὁ 1. στρατιώτες, στρατός 
2. υπήκοοι 
3. ο λαός, οι άνθρωποι

λεία, ἡ η λεία, τα λάφυρα

λιμός, ὁ πείνα, έλλειψη τροφής
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Μ

μαλακός, -ή, -όν για πράγματα: μαλακός, πράος, ήσυχος
για πρόσωπα: ήπιος, πράος, υποχωρητικός, 
άτολμος, δειλός

μαρτυρῶ (<μαρτυρέω) δίνω μαρτυρία, διαβεβαιώνω, επιβεβαιώνω

μάχαιρα, ἡ 1. μαχαίρι, μικρό ξίφος 
2.  (μεταφ.) το “κόκκαλο” στο καλαμάρι που 

μοιάζει με μαχαίρι 

μέμφομαι 1. κατηγορώ κάποιον ή κάτι 
2.  καταλογίζω κάτι σε κάποιον, 
    τον επικρίνω για κάτι 
3. εκφράζω απαρέσκεια

μοχθηρός, -ά, -όν 1. άθλιος, ελεεινός 
2. πονηρός, κακός, φαύλος, πανούργος

Ν

ναῦς (νεώς), ἡ πλοίο

νεύω κάνω νεύμα, γνέφω

Ξ

ξενίζομαι 1. φιλοξενούμαι, τυγχάνω φιλοξενίας 
2. είμαι ξένος, μιλώ με ξενική προφορά

Ο

οἶδα γνωρίζω

ὀπώρα, ἡ καρπός, ιδιαίτερα ο καρπός των δέντρων

οὕτως (επίρ.) έτσι, με αυτόν τον τρόπο

Π

πάθος (πάθους), τό 1. ό,τι παθαίνει κανείς, πάθημα 
2. δυστύχημα, συμφορά 
3. ισχυρό συναίσθημα της ψυχής

παιάν (παιᾶνος), ὁ 1. ύμνος προς τιμή του Απόλλωνα 
2. πολεμικό εμβατήριο

παραγίγνομαι 1. παρευρίσκομαι, βρίσκομαι κοντά 
2. φθάνω

παραινῶ (<παραινέω) συμβουλεύω, προτρέπω, προτείνω

παραμυθοῦμαι (<παραμυθέομαι) 1. παρηγορώ 
2. παροτρύνω, παρακινώ
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παρασκευάζομαι προετοιμάζομαι

πάρειμι (παρά+εἶμι) 1. έρχομαι, παρουσιάζομαι (για να μιλήσω) 
2. περνώ, περνώ δίπλα από κάτι

πατάσσω χτυπώ, πάλλομαι

πονῶ (<πονέω) εργάζομαι σκληρά, κοπιάζω, μοχθώ

πραότης (πραότητος), ἡ ηπιότητα, ηρεμία 

προεξανίσταμαι σηκώνομαι πάνω πριν τον καθορισμένο χρόνο

πρόνοια, ἡ
        πρόνοιαν ἔχω

πρόνοια, μέριμνα, φροντίδα
         φροντίζω, μεριμνώ

προσβολή, ἡ επίθεση, έφοδος

πυνθάνομαι 1. μαθαίνω κάτι από κάποιον 
2. πληροφορούμαι κάτι 
3. ερευνώ, ρωτώ, ζητώ να μάθω

Ρ

ῥᾳδίως (επίρ.) εύκολα

ῥαπίζω 1. χτυπώ με ραβδί, μαστιγώνω, χτυπώ 
2. χαστουκίζω

ῥεῦμα (ῥεύματος), τό υγρό που κυλά, το ρεύμα του ποταμού

Σ

σημαίνω δίνω σημάδι, φανερώνω, γνωστοποιώ

στενόχωρος, -ος, -ον στενός, που έχει στενότητα χώρου

στεφανῶ (<στεφανόω) στεφανώνω, δίνω στεφάνι ως βραβείο για νίκη

Τ

τάττομαι παρατάσσομαι (για μάχη)

τευθίς (τευθίδος), ἡ καλαμάρι

τῇδε (επίρ.) προς τα εδώ, προς αυτή την κατεύθυνση

τιτρώσκω πληγώνω

τοι (εγκλιτικό μόριο) 1.  δηλώνει πεποίθηση για τα λεγόμενα ή γενική 
αλήθεια: αλήθεια, βέβαια

2. εισάγει συμπέρασμα: επομένως, λοιπόν, γι᾽αυτό
3.  συνδέεται με άλλα μόρια επιτείνοντας την έννοιά 

τους (π.χ. μέντοι)

τρύχομαι καταπονούμαι, ταλαιπωρούμαι, βασανίζομαι
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Υ

ὕδωρ (ὕδατος), τό νερό

ὑπερβαλλόντως (επίρ.) υπέρμετρα, υπερβολικά

ὑπερήδομαι ευχαριστιέμαι, χαίρομαι υπερβολικά

ὑπερφυῶς (επίρ.) με θαυμαστό τρόπο, παράδοξα, υπερβολικά

ὑστεραῖος, -a, -ον
         τῇ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ)

επόμενος
          την επόμενη μέρα

Φ

φαῦλος, -η, -ον για πράγματα: 1. εύκολος, ασήμαντος 
                        2. απλός συνηθισμένος 
                        3. ευτελής, κακός
για πρόσωπα:  1. κατώτερης κοινωνικής τάξης 
                        2. ανίκανος, κακός

φεύγω 1.καταφεύγω 
2. αποφεύγω 
3. εξορίζομαι

φημί ισχυρίζομαι, λέγω

φωνή, ἡ 1. ο ήχος, ο τόνος 
2. η ομιλία, η γλώσσα 
3. η κραυγή των ζώων

Χ

χαλεπαίνω οργίζομαι, αγανακτώ

χαλκοῦς, -ῆ, -οῦν χάλκινος

χείρ (χειρός), ἡ χέρι

χρηστός, -ή, -όν 1. ο χρήσιμος, ο καλός 
2. ο τίμιος, ο αξιοπρεπής

χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν χρυσός

Ψ

ψάμμος, ἡ άμμος

Ω

ὡς 1. (αναφ. επίρ.) όπως 
2.  (σύνδ.) ειδικός: ότι  χρονικός: όταν, μόλις 

αιτιολογικός: διότι τελικός: για να
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