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ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Ὦ Θησεῦ, κελεύει σε ἡ μήτηρ 
σπουδῇ ἐλθεῖν οἴκαδε πρὸς αὐτήν.

ΘΗΣΕΥΣ: Ἐνθυμεῖται ἀεὶ τῶν σπουδαίων, ὅταν 
ἐγὼ βούλωμαι ...

... ἐν τῇ παλαίστρᾳ τὸ σῶμα ἀσκεῖν, 
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7Θησεὺς ἔφηβος

… ἅπτεται δὲ τῶν λόγων, ὅταν κατὰ νοῦν ἔχω ἐν τῷ σταδίῳ μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν γυμνάζεσθαι.    

Οὐ χρείαν ἔχομεν ἁλτήρων, στλεγγίδος καὶ ληκυθίου 
σήμερον, ὦ ἑταῖροι.

 Ὁ παιδαγωγὸς ὅδε ἀεὶ ἐν καιρῷ ἡμᾶς καταλαμβάνει!  
Ἄκων ἀπέρχομαι! 

4
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Ἰδού, μῆτερ, προσέρχομαι. Τίνος ἕνεκα ἐκάλεσάς με; 
ΑΙΘΡΑ: Ἐπεὶ γένειον ἐπὶ τῶν σῶν παρειῶν ὑποφαίνει, ὥρα ἐστὶ πεῖραν λαμβάνειν τῆς σῆς δυνάμεως. 

ΘΗΣΕΥΣ: Διὰ τοῦτ’ ἔπαυσάς με τῆς ἀθλήσεως; Ἡ κλῆσις οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
ΑΙΘΡΑ: Σίγα καὶ μὴ ταράττου. Κάτεχε τὴν σὴν ὀργήν, εἰ καὶ ἔφηβος εἶ. 

7
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ΑΙΘΡΑ: Οὐδέν μοι μέλει ἐκείνων. Πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ πρῶτον ἄκουε γένος σόν, ἄκουε δ’ ὅσα ὁ πατὴρ 
ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτάσσει.

Τί δῆτα ποιήσω, ἵνα πεισθῇς ὅτι τῶν ὁμηλίκων 
ὑπερφέρω ῥώμῃ;

ΘΗΣΕΥΣ: Γίγνωσκε δ’ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην 
ἔφθειρας!
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… καλεῖ δέ σε τὸν υἱόν, ὅταν σαφῶς ἀνὴρ ᾖς, εἰς 
Ἀθήνας ἐλθεῖν.

Εὖ γε, ὦ τέκνον. Ὁρᾷς δέ τι κείμενον ὑπὸ τῆς 
πέτρας;

Εἰ οὖν δύνασαι, ἆρον τὸν λῖθον τοῦτον! 

Πατὴρ σὸς Αἰγεύς ἐστι, ὃς ἄρχει τῆς Ἀττικῆς, … 
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Ἰού, ἰού, τοῦ πατρὸς δοκοῦσιν εἶναι. Ἐμοὶ ταῦτ’ 
ἀπέλιπεν! Αὔριον πορεύσομαι Ἀθήναζε.

ΘΗΣΕΥΣ: Ἀλλ’ οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν τὸ Ἡρακλέους 
τρόπαιον.

ΑΙΘΡΑ: Λῃστῶν μεστή ἐστιν ἡ ὁδός.  
Δεῖ μᾶλλον πλεῖν τριήρει.

ΘΗΣΕΥΣ: Ἔχει κοιλότητά τινα, ἐν ᾗ ταῦτα τὰ 
πέδιλα καὶ τὸ ξίφος ἦν.

16
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Ῥίψω τοίνυν ὁρμῇ τὸν Σκίρωνα κατὰ τῶν πετρῶν.

Ἔσχατος δὲ Προκρούστης ἐπὶ τῆς σφετέρας κλίνης 
δώσει δίκην τῶν συχνῶν φόνων.

Εἶτα Σίνιν πέμψω εἰς Ἅιδου δώματα, τῷ τρόπῳ 
ᾧ ἐπεβουλεύετο τοῖς ξένοις.

Σὺν τοῖς θεοῖς πράξω ἴσα ἐκείνῳ. Κολάσω ἅπαντας 
τοὺς λῃστὰς καὶ λύσω ὑμᾶς τοῦ φόβου.

20
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

σπουδῇ	 βλ. λεξιλόγιο
βούλωμαι γ΄ εν. υποτακτικής ενεστώτα του ρ. βούλομαι
ἅπτεται	τῶν	λόγων βλ. ἅπτομαι στο λεξιλόγιο 
γυμνάζεσθαι	 απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. γυμνάζομαι
ἁλτῆρος	 γενική ενικού του ουσιαστικού ἁλτήρ (ὁ)
στλεγγίδος βλ. στλεγγίς (ἡ)
μῆτερ κλ. ενικού του ουσιαστικού μήτηρ (ἡ)
ὥρα	 βλ. λεξιλόγιο
ἔπαυσας	 β´ εν. οριστικής αορίστου του ρ. παύω
κλῆσις	 βλ. λεξιλόγιο
οὐκ	ἔχει	νοῦν	οὐδένα	 βλ. νοῦς (ὁ) στο λεξιλόγιο
σίγα β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. σιγῶ (<σιγάω)
ταράττου β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. ταράττομαι
κάτεχε		 β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. κατέχω
εἰ	καί	 βλ. λεξιλόγιο 
παιδιάν	 βλ. λεξιλόγιο
μάτην	 βλ. λεξιλόγιο
ἔφθειρας β΄ εν. οριστικής αορίστου του ρ. φθείρω (βλ. λεξιλόγιο)
δῆτα	 βλ. λεξιλόγιο 
πεισθῇς β΄ εν. υποτακτικής παθητικού αορίστου του ρ. πείθομαι
πρόσεχε	τὸν	νοῦν	 βλ. νοῦς (ὁ) στο λεξιλόγιο
γένος βλ. λεξιλόγιο
ᾖς β΄ εν. υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί
ἐλθεῖν	 απαρέμφατο αορίστου β´ του ρ. ἔρχομαι
ἀμφοτέροις	 βλ. λεξιλόγιο
δύνασαι β´ εν. οριστικής ενεστώτα του ρ. δύναμαι
ἆρον	 β΄ εν. προστακτικής αορίστου του ρ. αἴρω  
πλεῖν	 απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. πλέω
ἐᾷ γ΄ εν. οριστικής ενεστώτα του ρ. ἐῶ (<ἐάω)
καθεύδειν απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. καθεύδω
πράξω	 α΄ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. πράττω
κολάσω	 α΄ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. κολάζω
ῥίψω α΄ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ.	ῥίπτω
πετρῶν	 βλ. λεξιλόγιο
εἰς	Ἅιδου	δώματα βλ. δῶμα (τό) στο λεξιλόγιο
ἐπεβουλεύετο γ΄ εν. οριστικής παρατατικού του ρ. ἐπιβουλεύομαι
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ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ἁλτήρ, στλεγγίς, ληκύθιον 

Ο αλτήρας ήταν πέτρινο, μολυβένιο ή σιδερένιο όργανο, που χρησιμοποιούσε ο αθλητής στο 
άλμα (ἅλλομαι= πηδώ). Ο αθλητής έπαιρνε φόρα κρατώντας στα χέρια του τους αλτήρες και 
τη στιγμή του άλματος τους πετούσε προς τα πίσω. Αυτό του έδινε ώθηση προς τα εμπρός.

Η στλεγγίδα ήταν είδος ξύστρας που χρησιμοποιούσαν οι αθλητές για να καθαρίσουν το 
σώμα τους από το λάδι, την άμμο και τον ιδρώτα, μετά την άθληση, κυρίως την πάλη. 

Η λήκυθος ήταν αγγείο με μακρύ λαιμό και ένα χέρι. Ληκύθιον είναι η μικρή λήκυθος, στην 
οποία έβαζαν αρώματα και λάδι (όπως αυτό με το οποίο αλείφονταν οι αθλητές).  

Παιδαγωγός 

Ο παιδαγωγός στην αρχαία Αθήνα ήταν ένας έμπιστος  δούλος, συνήθως ηλικιωμένος, ο οποίος  
συνόδευε το παιδί στο σπίτι του δασκάλου και φρόντιζε για την ευπρεπή του συμπεριφορά. 
Επειδή βρισκόταν σε καθημερινή επαφή με το παιδί, το προστάτευε από τυχόν κινδύνους 
και του δίδασκε καλούς τρόπους. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του παιδιού ο 
παιδαγωγός είχε το δικαίωμα να το τιμωρεί.

Σκίρων, Σίνις, Προκρούστης

Πρόκειται για τους περίφημους ληστές της μυθολογίας, τους οποίους σκότωσε ο Θησέας κατά 
το ταξίδι του από την Τροιζήνα προς την Αθήνα.

Ο Σκίρωνας κατοικούσε στη Μεγαρική γη και ανάγκαζε τους περαστικούς να του πλένουν 
τα πόδια. Όταν αυτοί έσκυβαν, τους γκρέμιζε από τις Σκιρωνίδες πέτρες (σημερινή Κακιά 
Σκάλα), όπου τους καταβρόχθιζε μια τεράστια χελώνα.

Ο Σίνις κατοικούσε στον Ισθμό της Κορίνθου. Συνελάμβανε τους περαστικούς και τους 
σκότωνε με τον εξής τρόπο: λύγιζε τα κλαδιά ενός πεύκου μέχρι το έδαφος και ζητούσε από 
τους περαστικούς να τα κρατήσουν σε εκείνη τη θέση. Αυτοί, καθώς δεν είχαν τη δύναμή 
του, εκτινάσσονταν ψηλά και, πέφτοντας στο έδαφος, σκοτώνονταν. Κατά μία άλλη εκδοχή, 
τους έδενε στα λυγισμένα κλαδιά δύο πεύκων που μετά άφηνε ελεύθερα, με αποτέλεσμα οι 
άνθρωποι να διαμελίζονται.

Ο Προκρούστης ζούσε στο δρόμο μεταξύ Αθήνας και Μεγάρων. Υποχρέωνε τους ψηλούς 
περαστικούς να ξαπλώσουν σε ένα κοντό κρεβάτι και τους έκοβε τα πόδια που προεξείχαν, 
ενώ τους κοντούς σε ένα μακρύ κρεβάτι και τους τέντωνε για να μακρύνουν.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.		 Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις	επιλέγοντας	τη	σωστή	λέξη	από	το	εξωτερικό	πλαίσιο.	

Πρίαμος ................ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 

Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης ................, ὦ κατάρατε! 

 ................ πλεῖστοι ἄνθρωποι τῶν σπουδαίων ἐπιλανθάνονται. 

Σήμερον ἐξετάζομεν................ ἡ γῆ τρίγωνός ἐστι. 

Πάντες ................ ἔφηβοι ῥᾳδίως ὀργίζονται. 

Αὕτη ἐστὶν ἡ παλαίστρα, ἐν ................ ἡμεῖς τὰ ἡμέτερα σώματα ἀσκοῦμεν. 

Μεγάρα ἱκανή ἐστι αἴρειν τοῦτον τὸν λίθον, ................ καὶ μέγας ἐστί. 

Ἤκουσας ὅσα ................ μήτηρ ἐπιτάσσει;

Θαυμάζω ................ οὐ γιγνώσκεις ὅτι Ἑλένη Μενέλαον κατέλιπεν.  

Οὐχ ὁρῶ ἀγροικίαν, ἐν ................ Ἡρακλῆς οἰκεῖ. 

Χαῖρε, ὦ ξένε! Πόθεν ................ ; 

Ἀπέρχομαι νῦν, ὅτι ................ γυνὴ μόνη ἐν οἴκῳ ἐστί.

Προσδιόρισε	τι	μέρος	του	λόγου	είναι	καθεμιά	από	τις	λέξεις	που	χρησιμοποίησες:

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

.............................................................:      .........................................................................................................................................................

 ἡ

εἶ

ἢ

 εἰ

 οἱ

 ᾗ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2.	 Τι	εκφράζουν	τα	χρωματισμένα	στοιχεία	των	προτάσεων	της	αριστερής	στήλης;	
	 Σύνδεσε	με	μια	γραμμή	καθένα	από	αυτά	με	μια	από	τις	σημασίες	της	δεξιάς	στήλης.		

Οἱ ἄνδρες συνάγονται ἐπὶ στρατείαν.

Ξένοι πολλοὶ εἰς Δελφοὺς πορεύονται. 

Οὔπω πλεῖν δυνάμεθα διὰ τὸν Βορέαν. 

Πρὸς τί ζητεῖ σε ὁ παιδαγωγός; 

Πόσοι βασιλεῖς πλέουσι τριήρει; 

Ἄνδρες  ἐκ πάσης τῆς Ἑλλάδος 
                                                       ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀγωνίζονται. 

Γυμνάζομαι μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν. 

Θησεὺς ἐπὶ τοὺς λῃστὰς παρασκευάζεται ἐλθεῖν. 

Σύμμαχοί ἐσμεν κατὰ τοὺς ὅρκους. 

Οἱ κλέπται νυκτὸς 
                                πρὸς ἀγροικίας τινὰς ἔρχονται. 

Ο Θησεὺς σπεύδει οἴκαδε. 

Ἐνταῦθα τὸν βίον
                                ἄνευ πολέμων διάγομεν. 

κίνηση εναντίον

χρόνο

σκοπό

συμφωνία/αναφορά

κίνηση προς

προέλευση/κίνηση από

εξαίρεση

παραμονή/στάση σε τόπο

αιτία

συνοδεία

όργανο/μέσο
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3.	 Σημείωσε	δίπλα	σε	κάθε	παράδειγμα	τη	σημασία	(λειτουργία)	του	ὅτι	σε	αυτό.	

 Φυλάττω τὰ ἐπιτήδεια, ὅτι πληγὰς λαμβάνω διὰ τὰς κλοπάς.       ...................................................................................

 Οὐκ ἀκούεις ὅτι φωνεῖ τις ῾παῖ, παῖ᾽;                                             ...................................................................................

 Ξενοφάνης Ὅμηρον ψέγει ὅτι θεοὺς κλέπτας ἐποίησε.                 ...................................................................................

 Ἀπερχόμεθα ὅτι ο βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιός ἐστι.              ...................................................................................

 Ἔπεισα Αἴθραν ὅτι Θησεὺς τῶν ὁμηλίκων ὑπερφέρει ῥώμῃ.       ...................................................................................

4.	 Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις	με	εκφράσεις	που	περιέχουν	τη	λέξη	νοῦς.

 Σήμερον Ἀθήναζε πορεύομαι, ὅτι  ................................................................................... Σωκράτη ὁρᾶν. 

 Τοῦτο τὸ μάθημα οὐ ῥᾴδιόν ἐστι. Σίγα οὖν καὶ ......................................................................., ὅταν ὁ διδάσκαλος λέγῃ. 

 Ἐμβρόντητος εἶ καὶ βλάξ!  Οἱ σοὶ λόγοι οὐκ. ................................................................................... .

5.	 Βάλε	τόνο,	πνεύμα	και	υπογεγραμμένη	εκεί	όπου	χρειάζεται:

      Η μητηρ καλει ημας απαντας οικαδε ελθειν.

     Σημερον ανευ των εταιρων εν τη παλαιστρα γυμναζομαι. 

6.	 Διάβασε	τις	λεζάντες	12	-	13	του	κειμένου	και	γράψε	στον	πίνακα	που	ακολουθεί	τις	λέξεις	
	 που	τονίζονται	με	βαρεία	(	`	).	

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

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

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

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

 ...................................................................................              ...................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τι	παρατηρείς	ως	προς	τη	χρήση	της	βαρείας;	

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

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

Υπάρχουν	στο	κείμενο	λέξεις	που	θα	μπορούσαν	να	τονίζονται	με	βαρεία,	αλλά	έχουν	άλλο	τόνο;	Ποιες	
είναι	αυτές;	Μπορείς	να	υποθέσεις	γιατί	δεν	παίρνουν	βαρεία	στο	κείμενο;	

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

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

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

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

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

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

7.		Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις	που	ακολουθούν	με	βάση	τα	παραδείγματα.	
	 Πρόσεξε	το	είδος	του	τόνου	και	τη	θέση	του!	

Οὐδέν ................μοι................(ἐγώ)  μέλει ................τῶν σῶν ἑταίρων................. .(οἱ σοὶ ἑταῖροι)

Οὐδόλως ................Πηνελόπῃ................(Πηνελόπη)  μέλει ................τοῦ πολέμου................. . (ὁ πόλεμος)

Οὐδὲν ............................................................... (αὐτή) μέλει  ............................................................... . (τὸ συμπόσιον)

Οὔπω ............................................................... (Πυρρίας) μέλει  ............................................................... . (τὰ ἐπιτήδεια)

Οὐδὲν  ............................................................... (αὐτός) μέλει  ................................................................................... .(ὁ δύσκολος δεσπότης)

Οὐδὲν  ............................................................... (ὁ Ἀθηναῖος) μέλει  ...............................................................  . (γράμματα)
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Οὐδαμῶς  ............................................................... (οἱ βάρβαροι) μέλει  ............................................................... . (Ὅμηρος)

Οὐδὲν  ............................................................... (Πρίαμος) μέλει  ................................................................ (Ἑλένη)

Οὔπω ...............................................................(ἡμεῖς) μέλει............................................................... . (αἱ θεριναὶ ἀργοί)

8.		 Συμπλήρωσε	τις	προτάσεις.	

 Ὀδυσσεὺς οὐκ ἄρχει.......................................................................................................... (Κόρινθος)

 Χρείαν ἔχομεν.......................................................................................................................... (πινάκιον καινόν)

 Πότε ἀρχόμεθα .....................................................................................................................;  (αἱ θεριναὶ ἀργοί)

 Ὁ ἰατρὸς ἔλυσέ με .............................................................................................................. (ἡ ἀσθένεια) 

 Ἐνθυμεῖσθε ............................................................................................................................! (ἡ ἐμὴ φιλοξενία)

 Οὐκ ἅπτομαι .......................................................................................................................... (μουσική)

 Ὑπερφέρω ....................................................................................... τέχνῃ ποιητικῇ.  (Ὅμηρος) 

 Ὁ πάππος ἐπιλανθάνεται ἀεὶ ..................................................................................... (τὰ σπουδαῖα)

9.	 Σχημάτισε	προτάσεις	αξιοποιώντας	τις	πιο	κάτω	λέξεις:	

οἶνος    πίθος    μεστός    εἰμί

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

δεσπότης    πάντες    ὑπερφέρω    φιλαργυρία

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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10.	 Συμπλήρωσε	την	πρόταση	με	το	απαρέμφατο	του	ρήματος	που	δίνεται	σε	παρένθεση:

 Ἐγὼ βούλομαι τὸ σῶμα .............................ἀσκεῖν..............................   (ἀσκῶ)

 Δεῖ γράμματα .........................................μανθάνειν.............................................., ὦ παῖ!    (μανθάνω)

 Κελεύω τὸν παιδοτρίβην πεῖραν τῆς δυνάμεως τοῦ υἱοῦ ....................................................................... (λαμβάνω)

 Ὁ δεσπότης οὐκ ἐᾷ Πυρρίαν ................................................................................   (ἐσθίω)

 Θησεὺς ἱκανός ἐστι ἅπαντας τοὺς λῃστὰς.........................................................................   (κολάζω) 

 Πράξανδρος δοκεῖ οὐ ............................................................................   (σθένω)

 Θησεὺς βούλεταί τι γενναῖον ............................................................................    (ποιῶ)

 Ὁ θώραξ δοκεῖ ........................................................................τοῦ πατρός.    (εἰμί)

 Παῖδες, ὥρα ἐστὶ ..........................................................................   (καθεύδω)

11.	 Τροποποίησε	τη	σύνταξη	στις	ακόλουθες	προτάσεις	χρησιμοποιώντας	απαρέμφατο,	
	 σύμφωνα	με	το	παράδειγμα.

 Κάτεχε τὴν σὴν ὀργήν. 
	 à Δεῖ κατέχειν τὴν σὴν ὀργήν.
 Γίγνωσκε ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας! 

	 àΔεῖ ..........................................................................................................................................................................................................

 Ὁ νεανίσκος προσέχει τὸν νοῦν. 

	 à Ὁ νεανίσκος δοκεῖ...................................................................................................................................................................
 
  Ἄκουε περὶ τοῦ σοῦ γένους.

	 à Ὥρα ἐστὶ .......................................................................................................................................................................................

 Λέγετε ὅσα ὁ πατὴρ ἀμφοτέροις ὑμῖν ἐπιτάσσει!

	 à Οὐ βούλεσθε..............................................................................................................................................................................; 
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12.		Μετάφερε	στα	αρχαία	ελληνικά	τις	πιο	κάτω	προτάσεις	αξιοποιώντας	εκφράσεις	της	ενότητας		
	 και	προηγούμενες	γνώσεις	σου.

 Πρέπει να συγκρατείς την οργή σου.

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

 Άδικα χάλασες τις καλοκαιρινές διακοπές μου!

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

13.		 Απάντησε	τις	ερωτήσεις	με	φράσεις	που	γνωρίζεις	από	το	κείμενο.

Ποῦ βούλεται Θησεὺς τὸ σῶμα ἀσκεῖν;

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

Μόνος γυμνάζεται ὁ Θησεύς;

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

Ποῦ ὁρᾷ τὸ ξίφος κείμενον ὁ Θησεύς; 

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

Ποῦ δώσει δίκην τῶν φόνων Προκρούστης;

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

Ποῦ ὑποφαίνει γένειον; 

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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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Χρησμολόγος 
ψευδοπλαταιεύς

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὗτος, σύ, τὸ ἔκπωμα τὸ Περσικόν, …

Ἀπόδος οὖν τὰς ἐννέα, ἃς ἀδίκως εἰσέπραξας.

… ὅ μοι δέκα δραχμῶν ἐπώλησας, ἔμπορός τις μιᾶς 
δραχμῆς ἄξιον ἔφη εἶναι.

ΑΡΙΣΤΩΝ: Πῶς φής; Πανοῦργος εἶ καὶ ὑβριστής. 
Ἐμὲ κέρδους πονηροῦ κατηγορεῖς; Εὖ ἴσθι, ὅτι ἐμὲ 
οὐδεὶς κακῶς λέγει χαίρων. 

1

3

2

4
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ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐ μέτοικός εἰμι, ἀλλὰ Πλαταιεύς. 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Καὶ πόθεν δημοτεύῃ;
ΑΡΙΣΤΩΝ: Δεκελειόθεν. 

Παίετε αὐτὸν ῥάβδῳ τὸν νῶτον, ἵνα τοῦ λοιποῦ 
μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν Ἀρίστωνα ἀποινί. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὔ μοι δοκεῖς. 
ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐκ οἶσθα ὅτι μετὰ τὴν Πλαταιῶν 
ἅλωσιν πολίτας ἡμᾶς ἐποιήσατε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Προσκαλοῦμαί σε πρὸς τὸν 
πολέμαρχον, ὦ παγκάκιστε. 

7

5

8

6
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Ἐλθὲ οὖν πρῶτον εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν. 

ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Ἡμεῖς οἱ ἐνθάδε παρόντες 
Πλαταιεῖς, τοῦτον οὐ γιγνώσκομεν, ὦ Θεόδωρε. 

Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ ἐκεῖσε συλλέγονται οἱ 
Πλαταιεῖς. Οὗτοι δὴ ἐξελέγξουσί σε. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ὅμως εἰσὶν οἱ κατασκευάζοντες 
ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν, οὐκ ὄντες 
Πλαταιεῖς. Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ. 

9

11

10

12
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ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Διὰ τῶν τοιούτων αἰσχύνη μεγίστη 
γίγνεται ἡμῖν τοῖς γνησίοις Πλαταιεῦσι. 

ΓΥΝΗ: Οὐ σύ ἔλεγες περὶ Γλαύκου, ὃς ἐν τῇ μάχῃ 
ἀπέθανεν, ὡς ἥξει, ἵνα ἀργύριον παρὰ τῆς γυναικὸς 
λαμβάνῃς;

ΑΡΙΣΤΩΝ: Οἴμοι, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβάλλομαι. 
Πολλὰ δύναμαι λέγειν περὶ τούτου τοῦ πράγματος, 
ὅτι Πλαταιεύς εἰμι.  

ΓΥΝΗ: Ἐγὼ γιγνώσκω αὐτόν. Χρησμολόγος 
Θετταλός ἐστι, καὶ χρησμοὺς οὐκ ἀρχαίους, ἀλλὰ 
πεποιημένους ᾄδει.

13

15

14

16
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ σφᾶς 
αὐτοὺς τρέφειν ἐδύναντο, ἀλλ’ ἐν τῷ πολέμῳ 
παρανόμως ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο. 

ΑΡΙΣΤΩΝ: Διὰ βραχέων ὅμως πείσω τοὺς δικαστάς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Φυλάττου, ὦ τᾶν. Οἱ δικασταὶ σφόδρα 
ὀργίζονται τοῖς ψευδομένοις καὶ καταψηφίζονται. 

ΦΙΛΩΝ: Πῇ σὺ ἀποδιδράσκεις; Δίκην ἀξίαν δώσεις. 
Οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια. 

ΑΡΙΣΤΩΝ: Πρὸς ταῦτα οὐ χαλεπὸν ἀντειπεῖν. 
Ἡ γὰρ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι.
ΦΙΛΩΝ: Οὗτος, ὦ ἄνδρες, πολλάκις τοὺς πολίτας 
ἐξηπάτησε καὶ  δίκας φεύγει πολλάς.

17

19

18

20
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οὗτος	 κλητική	ενικού	αρσενικού	γένους	της	δεικτικής	αντωνυμίας	οὗτος, αὕτη, τοῦτο

ἄξιον	 αιτιατική	ενικού	ουδετέρου	γένους	του	επιθέτου	ἄξιος, ἀξία, ἄξιον

ἔφη		 γ΄	εν.	οριστικής	παρατατικού	του	ρ.	φημί

ἀπόδος	 β΄	εν.	προστακτικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	ἀποδίδωμι 

φής		 β΄	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	φημί

ὑβριστής		 βλ.	λεξιλόγιο

πανοῦργος	 βλ.	λεξιλόγιο	

πονηροῦ	 βλ.	λεξιλόγιο	

ἴσθι		 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	οἶδα

κακῶς λέγει βλ. λέγω στο	λεξιλόγιο

χαίρων		 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	χαίρω, βλ.	λεξιλόγιο

παίετε		 β΄	πληθ.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	παίω

τὸν νῶτον	 βλ.	λεξιλόγιο	

μάθῃ	 γ΄	εν.	υποτακτικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	μανθάνω 

ἔξεστι	 γ´	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	απρόσωπου	ρ.	ἔξεστι	(βλ.	λεξιλόγιο)	

διαβάλλειν	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	διαβάλλω 

προσκαλοῦμαι	 βλ.	λεξιλόγιο	

πολέμαρχον	 βλ.	λεξιλόγιο

παγκάκιστε	 κλητική	ενικού	του	επιθέτου	παγκάκιστος	(βλ.	λεξιλόγιο)	

μέτοικος		 βλ.	λεξιλόγιο

δημοτεύῃ	 β´	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	δημοτεύομαι

οἶσθα	 β΄	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	οἶδα 

κατασκευάζοντες	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	κατασκευάζω

πολιτείαν	 βλ.	λεξιλόγιο	

ὄντες	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	εἰμί

προσήκουσαν	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	προσήκω 

εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν	 βλ.	τυρός (ὁ) 

τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ	 βλ.	ἔνος, -η, -ον

ἐξελέγξουσι	 γ΄	πληθ.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	ἐξελέγχω

ἀρχαίους	 βλ.	λεξιλόγιο

πεποιημένους	 βλ.	ποιῶ	στο	λεξιλόγιο

μεγίστη	 θηλυκό	του	υπερθετικού	βαθμού	του	επιθέτου	μέγας, μεγάλη, μέγα 

γνησίοις	 δοτική	πληθ.	του	επιθέτου	γνήσιος, γνησία, γνήσιον	(βλ.	λεξιλόγιο)

Πλαταιεῦσι	 δοτική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	Πλαταιεύς (ὁ)

διαβάλλομαι	 βλ.	λεξιλόγιο	

λέγειν	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	λέγω 

ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ἀπέθανεν	 				γ΄	εν.		οριστικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	θνῄσκω

ἥξει		 				γ΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	ἥκω

λαμβάνῃς β´	εν.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ. λαμβάνω

δίκας φεύγει	 βλ.	φεύγω

σφᾶς αὐτούς	 αιτιατ.	πληθ.	αρσενικού	της	αυτοπαθ.	αντωνυμίας	ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἑαυτοῦ 

τρέφειν		 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	τρέφω

ἐδύναντο	 γ΄	πληθ.	οριστικής	παρατατικού	του	ρ.	δύναμαι 

πενήτων	 γενική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	πένης (ὁ)

ἐγένοντο	 γ΄	πληθ.	οριστικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	γίγνομαι 

δίκην δώσεις	 βλ.	δίδωμι

ἁμαρτήματα	 ονομαστική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	ἁμάρτημα (τό),	βλ.	λεξιλόγιο

διὰ βραχέων	 βλ.	βραχύς, βραχεῖα, βραχύ

πείσω		 α΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	πείθω

τοῖς ψευδομένοις						 δοτική	πληθ.	της	μετοχής	ενεστώτα	(αρσενικού	γένους)	του	ρ.	ψεύδομαι

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πολέμαρχος
Ένας	από	τους	εννέα	άρχοντες	της	Αθήνας	(που	επιλέγονταν	με	κλήρο	για	θητεία	ενός	έτους).	Αρχικά	
τα	καθήκοντά	του	ήταν	στρατιωτικά.	Με	τον	καιρό	όμως,	όταν	τα	στρατιωτικά	καθήκοντα	ανατέθηκαν	
στους	δέκα	εκλεγμένους	για	το	σκοπό	αυτό	στρατηγούς,	ο	πολέμαρχος	περιορίστηκε	σε	θρησκευτικές	και	
δικαστικές	αρμοδιότητες.	Οι	δικαστικές	του	αρμοδιότητες	αφορούσαν	μη	Αθηναίους	πολίτες.

Πλαταιῶν ἅλωσις
Το	 429	 π.Χ.,	 στα	 χρόνια	 του	 Πελοποννησιακού	 πολέμου	 (431-404	 π.Χ.),	 οι	 Σπαρτιάτες	
πολιόρκησαν	 την	 πόλη	 των	Πλαταιών	 στη	Βοιωτία,	 η	 οποία	 ήταν	 σύμμαχος	 των	Αθηναίων.	Η	
πολιορκία	 κράτησε	 δυόμισι	 χρόνια,	 τελικά	 όμως	 οι	 Πλαταιείς,	 εξαντλημένοι	 από	 την	 πείνα,	
επιχείρησαν	έξοδο.	Η	πόλη	καταλήφθηκε	και	πολλοί	σκοτώθηκαν,	ενώ	ορισμένοι	κατόρθωσαν	να	
σωθούν	φτάνοντας	στην	Αθήνα.	Οι	Αθηναίοι	επιβραβεύοντας	την	πίστη	τους	στη	συμμαχία,	τους	
παραχώρησαν	δικαιώματα	Αθηναίου	πολίτη.

Δεκέλεια
Δήμος	της	Αττικής,	κοντά	στα	σύνορα	με	τη	Βοιωτία.	

Χρησμολόγος
Οι	χρησμολόγοι	απήγγελλαν	χρησμούς	 (προφητείες),	 εκμεταλλευόμενοι	 τη	δεισιδαιμονία	 των	απλών	
ανθρώπων.	Ειδικά	στα	χρόνια	του	Πελοποννησιακού	πολέμου	αναφέρεται	έξαρση	της	δράσης	τους,	την	
οποία	σατιρίζει	και	ο	κωμικός	ποιητής	Αριστοφάνης.	

Δικασταί
Η	απονομή	της	δικαιοσύνης	στην	αρχαία	Αθήνα	δεν	ήταν	στα	χέρια	αρχόντων,	αξιωματούχων	ή	μιας	
επαγγελματικής	ή	κοινωνικής	ομάδας	ανθρώπων.	Τα	δικαστήρια	αποτελούνταν	από	Αθηναίους	πολίτες	
και	 ήταν	 πολυπληθή	 σώματα.	 Η	 σύνθεσή	 τους	 ξεκινούσε	 από	 501	 πολίτες	 και	 μπορούσε	 να	 είναι	
πολλαπλάσια,	ανάλογα	με	τη	σπουδαιότητα	μιας	υπόθεσης.	Η	θητεία	των	δικαστών	ήταν	ετήσια.	
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάλε τόνο, πνεύμα και υπογεγραμμένη εκεί όπου χρειάζεται:

     Οι	Ελληνες	επι	Τροιαν	στρατευουσι	μεγαλω	στολω	Ελενης	ενεκεν.

			Ο	ρητωρ	ραδιως	πειθει	τους	δικαστας	οτι	οι	Πλαταιεις	αδικουσι.	

2.  Διάβασε τις οκτώ πρώτες λεζάντες του κειμένου και γράψε στις στήλες που ακολουθούν 
 τις λέξεις που είναι εγκλιτικές και τις λέξεις που είναι άτονες. 

		 ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ	 ΑΤΟΝΕΣ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Υπάρχει λέξη που κανονικά είναι άτονη, αλλά στο κείμενο τονίζεται; 

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

 Γιατί;

	 ....................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3. Γράψε τις προτάσεις στον αντίθετο αριθμό (να τραπούν όλα τα ονόματα και ρήματα).

	 Οἱ	δικασταὶ	σφόδρα	ὀργίζονται	τοῖς	ψευδομένοις	καὶ	καταψηφίζονται.

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

	 Πανοῦργος	εἶ	καὶ	ὑβριστής.	

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

4.  Ως τώρα έχουμε συναντήσει αρκετά επίθετα (και αντωνυμίες) στο θηλυκό γένος. 
 Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 

	 	 μακρά		 καλλίστη

	 	 καλή		 μεγάλη

	 	 ὑμετέρα		 ἀξία		

	 	 ῥητορική		 μεστή

	 	 ὑγιεινή		 σφετέρα

	 	 θερινή	

 Παρατηρείς κάποια διαφορά στο σχηματισμό των καταλήξεών τους; 

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

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

 Μπορείς, παρατηρώντας προσεκτικότερα, να διατυπώσεις έναν κανόνα που εξηγεί τη διαφορά; 

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

	 ......................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. Συμπλήρωσε τους τύπους των ρημάτων στον πίνακα που ακολουθεί.

6. Αντικατάστησε το ρήμα και την αναφορική αντωνυμία με μετοχή σύμφωνα με τα παραδείγματα. 

	 	 Ὁρῶ	δόρυ	ὃ κεῖται	ὑπὸ	τοῦ	λίθου.	
	 	 Ὁρῶ	δόρυ	κείμενον	ὑπὸ	τοῦ	λίθου.	

	 	 Ἔστι	μοι	υἱὸς	ἀγαθός,	ὃς καλεῖται	Ἡρακλῆς.
	 	 Ἔστι	μοι	υἱὸς	ἀγαθός,	καλούμενος	Ἡρακλῆς.

	 	 Ἐν	Ἀθήναις	εἶδον	φιλόσοφον,	ὃς καλεῖται		Σωκράτης.

	 	 Ἐν	Ἀθήναις	εἶδον	φιλόσοφον .................................................................................  Σωκράτη.

	 	 Οὗτός	ἐστιν	ὁ	Ἀθηναῖος	ὃς προσκαλεῖται	ἐμὲ	παρὰ	τὸν	πολέμαρχον.	

	 	 Οὗτός	ἐστιν	ὁ	Ἀθηναῖος		ὁ	...................................................................................................................	ἐμὲ	παρὰ	τὸν	πολέμαρχον.	

	 	 Ἐν	Ἀθήναις	εἰσὶ	πολλοὶ		σοφισταὶ	οἳ  διαλέγονται	περὶ	τῶν	μετεώρων.																																													

	 	 Ἐν	Ἀθήναις	εἰσὶ	πολλοὶ		σοφισταὶ	 ................................................................................. 	περὶ	τῶν	μετεώρων.	

	 	 Προκρούστης	δώσει	δίκην	ἣ προσήκει	αὐτῷ.	

	 	 Προκρούστης	δώσει	δίκην	 ...........προσήκουσαν........	αὐτῷ.	

	 	 Δοῦλος	ὃς καθεύδει	οὐ	φυλάσσει	τὰ	ἔνδον.	

	 	 Δοῦλος	 .........καθεύδων ......	οὐ	φυλάσσει	τὰ	ἔνδον.

	 	 Ἡρακλῆς	ἄγει	τὰ	τέκνα	εἰς	ὁδὸν	ἣ φέρει	εἰς	ἀγοράν.

	 	 Ἡρακλῆς	ἄγει	τὰ	τέκνα	εἰς	ὁδὸν	 ................................................................................. 	εἰς	ἀγοράν.

	 	 Πάρις	ὃς ἔχει νοῦν	πολύν,	κρίνει	περὶ	κάλλους.	

	 	 Πάρις ................................................................................. 		νοῦν	πολὺν	κρίνει	περὶ	κάλλους.

	 	 Οἱ	δικασταὶ	οἳ  πάρεισι	προσέχουσι	τὸν	νοῦν,	ὅταν	τις	λέγῃ.	

	 	 Οἱ ................................................................................. 	δικασταὶ	προσέχουσι	τὸν	νοῦν,	ὅταν	τις	λέγῃ.	

ἄγω

ἄγεις

ἄγουσι

γιγνώσκω

γιγνώσκομεν

ἔχω

ἔχετε
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7.  Συμπλήρωσε την πρόθεση που λείπει. 

	 Γλαῦκος...............................................................	τοῖς	θεοῖς	σῶος	ἥξει	ἐκ	τοῦ	πολέμου.

	 Θεόδωρος	προσκαλεῖται	Ἀρίστωνα	...............................................................	τὸν	πολέμαρχον.	

	 Πυρρίας	διαβάλλεται	...............................................................	τοῦ	δεσπότου.	

	 Ὁ	χρησμολόγος	ἔλαβεν	ἀργύριον	...............................................................	τοῦ	Ἀθηναίου.	

	 Οἱ	δικασταὶ	κρίνουσιν	ἀεὶ	...............................................................	τοὺς	νόμους.	

	 Πράξανδρος...............................................................	μακρῶν	ἐπαινεῖ	τοὺς	φιλοσόφους.	

	 Ὁ	Πλαταιεὺς	δίκην	δώσει	...............................................................	τὰ	ἁμαρτήματα.	

	 Ἀθηνᾶ	ῥίπτει	τὸ	μῆλον	...............................................................	τῶν	πετρῶν.		

	 Ὁ	Κορίνθιος...............................................................	σήμερον	οὐκ	ἦλθεν	ἐξ	Ἀθηνῶν.	

	 Θησεὺς	ἄκων	ἀπέρχεται,	οἱ	δ’	ἑταῖροι	...............................................................	αὐτοῦ	γυμνάζονται.	

	 Θησεὺς	κολάζει	Προκρούστην	τῶν	φόνων	...............................................................

	 Ἄρτος	πολὺς	καὶ	τυρὸς	...............................................................τῆς	τραπέζης	κεῖται.		

	 Ἐγὼ	...............................................................	νοῦν	ἔχω	ἀποδημεῖν.	

	 Μενέλαος	στρατεύει	...............................................................	Τροίαν.	

 Ποιες προθέσεις χρησιμοποίησες περισσότερες από μία φορές; 

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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ἄνευ ἄχρι  διὰ ἕνεκεν ἐπὶ

παρὰ πρὸς σὺν  ὑπὸκατὰ
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Ποια διαφορά παρατηρείς ανάμεσα στις διαφορετικές χρήσεις κάθε μιας από αυτές τις προθέσεις; 

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

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

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

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

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

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

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

8. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί.

	 Σὺ	ἄδικος	..........................................................	καὶ	φιλάργυρος.

	 Ἐγὼ	οὐ	δοῦλός		..........................................................,		ἀλλὰ	μέτοικος.

	 Πολλοὶ	ὅμως	..........................................................	οἱ	ἐρχόμενοι	εἰς	Ἀθήνας,	οὐκ	ὄντες	Πλαταιεῖς.	

	 Καὶ	σύ,	οἶμαι,	εἷς	τῶν	Ἀρίστωνος	φίλων	..........................................................	.

	 Ἐγὼ	γιγνώσκω	αὐτόν.	Κιθαρῳδὸς	Λέσβιός	..........................................................	.

	 Πολλὰ	δύναμαι	λέγειν	περὶ	τούτου	τοῦ	πράγματος,	ὅτι	ἐγὼ	γνήσιος	Ἀθηναῖός	..........................................................	.		

	 Ἡμεῖς	πάντες	Πλαταιεῖς	..........................................................	.

9. Συμπλήρωσε τις προτάσεις διαλέγοντας την κατάλληλη αναφορική αντωνυμία από τον πίνακα. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ὁρῶ	τὴν	οἰκίαν	ἐν	...............................................	δύσκολός	τις	καὶ	φιλάργυρος	οἰκεῖ.	

Πηνελόπη	ἐστὶ	καλλίστη	γυναικῶν	...............................................	ἐγὼ	γιγνώσκω.	

Ποῦ	ἐστι	Θησεύς	...............................................	ἐπιβουλεύει	Προκρούστῃ	καὶ	ἡμῖν;	

Καλῶ	τὸν	ξένον,	...............................................	ὁ	χρησμολόγος	ἐξηπάτησε.		

Ὁρᾶτε	τὸν	στόλον,	...............................................	οἱ	Ἕλληνες	ἐπὶ	Τροίαν	πλέουσι;

ἃ     
ἃς     
ᾗ     
ἣν     
ὃ     
ὃν     
ὃς     
ᾧ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10. Κατάγραψε τις επιρρηματικές σημασίες που δηλώνονται από τη δοτική στα παραδείγματα 
 που ακολουθούν και συμπλήρωσε τον πίνακα.

	 Παίετε	αὐτόν	ῥάβδῳ.	 [..........................................................................................]

	 Βαλλόμεθα	λίθοις	τε	καὶ	ὀστράκοις.		 [..........................................................................................]

 Τίνι τρόπῳ	Πάρις	ἔβλαψε	Μενέλαον;			 [..........................................................................................]

	 Πάντων	τῶν	ὁμηλίκων	ὑπερφέρω	ῥώμῃ.		 [..........................................................................................]

 Τῇ ἔνῃ καὶ νέᾳ	ἐνθάδε	συλλέγονται	οἱ	Πλαταιεῖς.	 [..........................................................................................]

	 Ἕλληνες	πλέουσιν	ἐπὶ	Τροίαν	μεγάλῳ στόλῳ.	 [..........................................................................................]

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

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

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

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

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

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

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

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
Η δοτική μπορεί να δηλώνει: 



37Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς

11. Γράψε σε κάθε γραμμή μια αρχαία λέξη με τη σημασία που δίδεται παρακάτω. Τα αρχικά των  
 λέξεων που θα βρεις σχηματίζουν μια λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει την  
 προσέγγιση σε κάποιο πρόσωπο. Οι σημασίες των λέξεων είναι (με τη σειρά που θα γραφούν):

         όλα,  δύναμη,  φίδι,  γνωστικός,  πούλησα,  θα ρίξω,  δύσκολος, 
δρόμος,  μεγάλος,  ντροπή,  για να

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Π............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Ρ.............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Ο............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Βουκολικόν

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
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ΦΥΛΛΙΣ: Γαλάτεια! Ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἤδη 
γάρ εἰσι πέντε μῆνες ἐξ οὗ σε οὐδ’ ὄναρ, μὰ τὰς 
Μοῖρας, εἴδομεν ἐνθάδε.

Δακρύεις, ὦ φιλτάτη; Τί πέπονθας; Τί ἀθυμεῖς; 
Οὔ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν. 

Θήσω σοι ἔξω σανίδα. Κάθησο. Πρὸς τὴν κρήνην 
δ’ ἄγε τὰς αἶγας. 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀλγῶ τὴν κεφαλήν, ὀφθαλμιῶ... 

1

3

2

4
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Πέπωκεν ἐκ καινῆς, ὡς ἔοικε, κοὐδένα λόγον ἔτι 
ποιεῖται ἐμοῦ.

ΦΥΛΛΙΣ: Καλέσω ἰατρόν; Λέξον, οὐ γεύῃ τροφῆς; 
Κοὐ λαιμάττεις;

Μόναι αἱ αἶγες φίλαι μοί εἰσι καὶ παραμυθία.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀρκτῖνος ἀπάγξασθαι ποιήσει με. 
Ἐξ οὗ γὰρ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐστάλη, οὐδὲ γρᾶμμά 
μοι πέμπει.

7

5

8

6
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Μισῶ τὸν κυανόπτερον παῖδ’ 
Ἀφροδίτης. Ἄμεινόν ἐστιν ἀποθανεῖν ἢ πάλιν εἰς 
χεῖρας ἐκείνου πεσεῖν. 

Ἀκούεις ψόφον αὐλοῦ καὶ ᾂσματα ποιμένων; ΦΥΛΛΙΣ: Δεῦρο, πρὸς τὸ ἄλσος. 
Εὐφραίνου τῇ ἀηδόνι.

ΦΥΛΛΙΣ: Ἀλλ’ ἔστι δαίμων ὃς τάδε σκοπεῖ. 
Θάρσει!

9

11

10

12
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ΦΥΛΛΙΣ: Ἄρκτου παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει. 
Οὐχ οὗτος ὁ σὸς Ἀρκτῖνος;

ΑΡΚΤΙΝΟΣ: Ἐζήτουν τὴν Γαλάτειαν, ὦ Πῶλε, 
ἀλλ’ ὁ πατὴρ αὐτῆς τρίς με ἐξέβαλεν τῆς οἰκίας. 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Kαθεζώμεθα παρὰ θάμνον 
καὶ ἀκούωμεν. 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ μέλει μοι ἀηδόνων, οὐδ’ ἥδομαι 
τοῖς μέλεσι Ἀρκτίνου ἀπόντος…
ΦΥΛΛΙΣ: Ὡς ἡδεῖαι αἱ πνοαὶ τῶν συρίγγων! 
ΓΑΛΑΤΕΙΑ: … Ποῦ εὑρήσομεν αὐτόν; 

13

15

14

16
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Ἐγὼ δ’ ἤνεγκα αὐτῇ μῆλα ἐκεῖθεν, ὅθεν αὕτη τὸ 
πρόσθεν ὑπέδειξέ μοι…

Ἢν σήμερον μὴ παραφανῇ, δώσω ἴσως Γλαύκῃ, τῇ 
τοῦ γριπέως, ἣ καλεῖ με. 

… καὶ στέφανον κισσοῦ δώσω αὐτῇ ὑπ’ ἐμοῦ 
πεποιημένον. 

Αὐτὴ δ’ οὐ παραφαίνεται. Δεῖ ἐλπίζειν; Ἢ ἆρα καὶ 
κείνη φεύγει με; 

17

19

18

20
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ΦΥΛΛΙΣ: Ἀκούεις; Οἱ φίλοι λόγοις χρηστοῖς 
σωφρονίζουσι τοὺς φίλους. Γεύου τῶν σῶν μήλων!

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ τῶν ἐμῶν μήλων Γλαύκη γεύσεται. 
ΦΥΛΛΙΣ: Ὥρα μοι ἀφέρπειν ἐστί. 

ΑΡΚΤΙΝΟΣ: Εὖ λέγεις, ἀλλ’ εἰ τυρὸν εἶχον οὐκ ἂν 
ἐδεόμην ὄψου. 
Αὔριον ἴσως ἄλλον στέφανον Γαλατείᾳ οἴσω.

ΠΩΛΟΣ: Ζήτει Γαλάτειαν καὶ θάρσει. 
Μὴ φείδου χρόνου. 

21

23

22

24
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ἐξ οὗ	 	 βλ.	λεξιλόγιο
εἴδομεν	 	 α΄	πληθ.	οριστικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	ὁρῶ (<ὁράω)
θήσω	 	 α΄	ενικό	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	τίθημι
σανίδα	 	 βλ.	λεξιλόγιο
κάθησο	 	 β΄	ενικό	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	κάθημαι
φιλτάτη	 	 υπερθετικός	βαθμός	του	επιθέτου	φίλος, -η, -ον
πέπονθας	 	 β΄	εν.	οριστικής	παρακειμένου	του	ρ.	πάσχω
ὑγιαίνειν	 	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	ὑγιαίνω
καλέσω  α΄	εν.	υποτακτικής	αορίστου	του	ρ.	καλῶ
λέξον	 	 β΄	εν.	προστακτικής	αορίστου	του	ρ.	λέγω
γεύῃ	 	 β΄	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	γεύομαι
ἀπάγξασθαι	 	 απαρέμφατο	αορίστου	του	ρ.	ἀπάγχομαι
ποιήσει	 	 γ΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	ποιῶ (<ποιέω)
ἐστάλη	 	 γ΄	εν.	οριστικής	παθητικού	αορίστου	β΄	του	ρ.	στέλλομαι
πέπωκεν	 	 γ΄	εν.	οριστικής	παρακειμένου	του	ρ.	πίνω
ἐκ καινῆς	 	 ενν.	κύλικος	(για	κάποιον	που	εγκαταλείπει	μια	παλιά	συνήθεια,			
	 	 φιλία,	θαμπωμένος	από	μια	καινούργια)	βλ.	καινός,	-ή, -όν
κοὐδένα  =καὶ οὐδένα
οὐδένα λόγον ποιοῦμαι (+	γενική)  βλ. λόγος (ὁ)
παραμυθία	 	 βλ.	λεξιλόγιο
ἔστι	 	 με	τη	σημασία:	υπάρχει
δαίμων  βλ.	λεξιλόγιο
θάρσει	 	 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	θαρσῶ (<θαρσέω)
ἄμεινον	 	 συγκριτικός	βαθμός	του	επιθέτου	καλός
ἀποθανεῖν  απαρέμφατο	αορίστου	β΄	του	ρ. ἀποθνῄσκω 
χεῖρας	 	 αιτιατική	πληθ.	του	ουσιαστικού	χείρ (ἡ)
πεσεῖν  απαρέμφατο	αορίστου	β΄	του	ρ.	πίπτω
εὐφραίνου	 	 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	εὐφραίνομαι
ἀηδόνι	 	 δοτική	εν.	του	ουσιαστικού	ἀηδών (ἡ)
ψόφον	 	 βλ.	λεξιλόγιο 
ποιμένων  γενική	πληθ.	του	ουσιαστικού	ποιμήν (ὁ)
τοῖς μέλεσι	 	 δοτική	πληθ.	του	ουσιαστικού	μέλος (τό)
ἀπόντος	 	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	ἄπειμι, γενική	αρσενικού
ἡδεῖαι	 	 ονομαστική	πληθ.	θηλυκού	γένους	του	επιθέτου	ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
πνοαί  βλ. πνοή (ἡ)
συρίγγων	 	 γενική	πληθ.	του	ουσιαστικού	σῦριγξ (ἡ),	βλ.	λεξιλόγιο
εὑρήσομεν	 	 α΄	πληθ.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	εὑρίσκω
παρούσης	 	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	πάρειμι, γενική	θηλυκού
ζήτει	 	 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	ζητῶ (<ζητέω)
καθεζώμεθα	 	 α΄	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	καθέζομαι
ἀκούωμεν	 	 α΄	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	ἀκούω
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ἐζήτουν	 	 α΄	εν.	οριστικής	παρατατικού	του	ρ. ζητῶ (<ζητέω)
ἐξέβαλεν	 	 γ΄	εν.	οριστικής	αορίστου	β΄	του	ρ.	ἐκβάλλω
φεύγει	 	 βλ.	λεξιλόγιο
ἤνεγκα	 	 α΄	εν.	οριστικής	αορίστου	του	ρ.	φέρω
πεποιημένον	 	 μετοχή	παρακειμένου	του	ρ.	ποιοῦμαι	(ρ.	ποιέομαι)
παραφανῇ	 	 γ΄	εν.	υποτακτικής	παθητικού	αορίστου	β΄	του	ρ.	παραφαίνομαι
δώσω	 	 α΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	δίδωμι
γριπέως  γενική	ενικού	του	ουσιαστικού γριπεύς (ὁ)
φείδου	 	 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	φείδομαι
γεύου	 	 β΄	εν.	προστακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	γεύομαι
ἐδεόμην  α΄	εν.	οριστικής	παρατατικού	του	ρ. δεόμαι
οἴσω	 	 α΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	φέρω
γεύσεται	 	 γ΄	εν.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	γεύομαι
ἀφέρπειν	 	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	ἀφέρπω

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βουκολικόν
Ο	όρος	προέρχεται	από	τον	«βουκόλον»	(βοσκό)	και	αναφέρεται	στην	ποίηση	με	καθημερινά	
θέματα	από	την	αγροτική	ζωή	και	πρωταγωνιστές	απλούς	ανθρώπους,	συχνά	νεαρά	βοσκόπουλα.	
Καλλιεργήθηκε	ιδιαίτερα	κατά	την	Ελληνιστική	εποχή	από	ποιητές	που	είχαν	ως	επίκεντρο	της	
δημιουργίας	τους	την	Αλεξάνδρεια.	Ο	πιο	γνωστός	από	αυτούς	είναι	ο	Θεόκριτος	που	έγραψε	
ποιήματα	του	είδους	αυτού,	τα	Ειδύλλια.	

Ἀλεξάνδρεια
Μεγάλη	 πόλη	 κοντά	 στο	Δέλτα	 του	 ποταμού	Νείλου,	 που	 ιδρύθηκε	 από	 τον	Μ.	Αλέξανδρο	
το	 331	 π.Χ.	 κατά	 την	 εκστρατεία	 του	 στην	Αίγυπτο.	Έγινε	 πρωτεύουσα	 ενός	 από	 τα	 κράτη	
των	διαδόχων	του	και	υπήρξε	ένα	από	τα	σημαντικότερα	πολιτικά,	οικονομικά	και	πνευματικά	
κέντρα	της	Ελληνιστικής	εποχής.	
Φημιζόταν	ιδιαίτερα	για	το	Μουσεῖον	(=ιερό	των	Μουσών),	στο	οποίο	βρισκόταν	και	η	περίφημη	
Βιβλιοθήκη	που	ιδρύθηκε	από	τον	Πτολεμαίο	Α΄.	Σε	αυτήν	συγκεντρώθηκαν	όλα	τα	λογοτεχνικά	
και	άλλα	κείμενα	που	κυκλοφορούσαν	με	σκοπό	 τη	διάσωση	και	 τη	μελέτη	 τους.	Έτσι,	στη	
Βιβλιοθήκη	εργάζονταν	ορισμένοι	από	τους	πιο	μορφωμένους	λογίους	της	εποχής,	αρκετοί	από	
τους	οποίους	ήταν	και	οι	ίδιοι	συγγραφείς	και	ποιητές.	

Πέπωκεν ἐκ καινῆς 
Παροιμιακή	 έκφραση	 που	 σημαίνει	 κατά	 λέξη	 «πίνει	 (κατά	 λέξη:	 έχει	 πιει)	 από	 καινούργιο	
ποτήρι»,	δηλαδή	θαμπώθηκε	από	κάτι	καινούργιο,	απέκτησε	νέες	συνήθειες	(και	περιφρονεί	τις	
παλιές).	Εδώ	χρησιμοποιείται	με	τη	σημασία	«έχει	αποκτήσει	καινούργια	αγαπημένη».	

Ἄρκτου παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει 
Παροιμία	που	σημαίνει	κατά	λέξη	«όταν	είναι	εδώ	η	αρκούδα,	μην	αναζητείς	τα	ίχνη	της»,	δηλ.	
«μην	ψάχνεις	μακριά	κάτι	που	βρίσκεται	μπροστά	σου».	Λεγόταν	και	για	τους	δειλούς	κυνηγούς	
(που	απέφευγαν	να	αντιμετωπίσουν	το	θηρίο).	

Εἰ τυρὸν εἶχον οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου 
Παροιμιακή	έκφραση	που	σημαίνει	«αν	είχα	τυρί,	δεν	θα	γύρευα	φαγητό»,	δηλ.	«αν	είχα	τα	
στοιχειώδη,	 δεν	 θα	 ενδιαφερόμουν	 για	 κάτι	 σπουδαιότερο»,	 ως	 έκφραση	 εγκράτειας	 και	
ολιγάρκειας.	(Πόσο	κολακευτικό	είναι	αυτό	για	τη	Γαλάτεια;)
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1. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δεν ταιριάζει:

2.  Γράψε τα αντίθετα των λέξεων με έντονα στοιχεία.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ἄριστος,  κάλλιστος,  λῷστος,  ῥᾴδιος
ῥάβδος,  ἔκπωμα,  λήκυθος,  οἰνοχόη

φής,  λέγει,  κατηγορεῖς,  ἔξεστι
τίνα,  πῶς,  τινος,  πόθεν

ἀκράτισμα,  ἀγών,  συμπόσιον,  ἄριστον
πάλαι,  ὀρθῶς,  θᾶττον,  θέω

ἀπό,  ἵνα,  ὅτε,  εἰ
ἄρκτος,  ἀηδών,  γέρας,  αἴξ

εὐφραίνου,  ἐλθέ,  φέρεις,  ἀπόδος

ἀδίκως	εἰσέπραξας

ὁδὸς	βραχεῖα

σμικρόν	ἁμάρτημα

κακῶς	λέγει

χρησμοὺς	ἀρχαίους

αἰσχύνη	μεγάλη

δοῦλος	πονηρός

θεαὶ	πάνυ	καλαί

διδάσκει	φανερῶς

βίος	ῥᾴδιος

δικαίως εἰσέπραξας

ὁδὸς μακρά

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  Μετάφερε στα αρχαία ελληνικά την πιο κάτω πρόταση αξιοποιώντας εκφράσεις της ενότητας 
 και προηγούμενες γνώσεις σου.

	 Ο	παππούς	σας	μου	φαίνεται	καλά	στην	υγεία.

											.......................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Τοποθέτησε σε σειρά τις προτάσεις που ακολουθούν, ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα.

Ἐγὼ	ἤνεγκα	αὐτῇ	μῆλα.

Αὔριον	οἴσω	Γαλατείᾳ	ἄλλον	στέφανον.

Νῦν	φέρω	ἅπαντα	τὰ	τοῦ	οἴκου.

5. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν με τις λέξεις ή φράσεις που υπάρχουν 
 στο πλαίσιο

παρὰ τὴν κρήνην      εἰς Ἀθήνας       ἐνθάδε        ἐπὶ τῆς σανίδος           ἐκεῖθεν         πόθεν

Ἄγε	τὰς	αἶγας	......................................................................................................................................................

Θησεὺς	ἐστάλη	.......................................................................................................................................................................	.

........................................................................................................................................................	ἐστι	ἡ	οἰκία	τῆς	Γαλατείας.

Κάθησο	..................................................................................................................................................	.

.................................................................................................................................................	τὰ	μῆλα	ἤνεγκας;	

......................................................................................................................................................,	ὅθεν	αὕτη	ὑπέδειξέ	μοι.

6.  Βάλε σε σειρά τις πιο κάτω προτάσεις, έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν ολοκληρωμένο διάλογο.

	 Ἀλγῶ	τὴν	κεφαλήν

 Εὖ	λέγεις!

	 Οὐκ	ἰατρόν,	ἀλλ’	Ἀρκτῖνον. Ποῦ	εὑρήσομεν	αὐτόν;

	 Γαλάτεια!	Τί	πέπονθας;	Τί	ἀθυμεῖς;

	 Οὐχ	οὗτος	ὁ	σὸς	Ἀρκτῖνος;	

	 Καλέσω	ἰατρόν;

1

2

3

4

5

6
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7.  Στο πιο κάτω κρυπτόλεξο να εντοπίσεις δέκα λέξεις που σχετίζονται με τον αρχαιοελληνικό οίκο 
 και την οικογένεια. 

Φ Ι Λ Ι Κ Ρ Ω Ν Ε Τ
Ρ Ο Ν Φ Π Ω Ρ Μ Χ Ε
Ο Ι Κ Ι Α Α Λ Η Χ Κ
Λ Κ Ρ Ψ Ι Ζ Ε Τ Ο Ν
Ι Ε Τ Α Δ Η Δ Η Θ Ο
Μ Τ Α Π Α Τ Η Ρ Ε Ν
Ε Η Ν Α Γ Υ Ν Η Ρ Α
Π Σ Ω Ι Ω Ν Υ Θ Α Λ
Ο Γ Α Σ Γ Α Ο Σ Π Α
Δ Ε Σ Π Ο Τ Η Σ Ω Ι
Η Ρ Ι Ε Σ Ο Τ Ε Ν Ω

8. Ξαναγράψε τις προτάσεις μετατρέποντας όλα τα ρήματα και τα ονόματα στον αντίθετο αριθμό. 

 Στέφανον	δώσω	τῇ	κόρῃ.	

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

	 Οἱ	δεσπόται	χρείαν	ἔχουσι	χρηστῶν	οἰκετῶν.

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

	 Ὁ	χρησμολόγος	εὐφραίνεται	τῇ	καινῇ	ῥάβδῳ.

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

	 Ὁ	σοφιστὴς	ἐάσει	τὸν	ψευδόμενον	οἰκέτην	ἄδειπνον.	

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

9. Συμπλήρωσε τους τύπους των ρημάτων στον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ὀργίζομαι γεύομαι ἕπομαι

γεύῃ

ἔρχεται

ὀργιζόμεθα

ἕπεσθε

ὀργίζονται
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
10. Γράψε τη μετοχή σύμφωνα με τα παραδείγματα. 

	 Οἱ	Ἀθηναῖοι	κολάζουσι	τὸν	.................................................................................... (ψεύδομαι).	

	 Οἱ	Ἀθηναῖοι	κολάζουσι	τὸν	..... ψευδόμενον.....	

	 Πράξανδρος	.................................................................................... (πορεύομαι)	πρὸς	Ἀθήνας	τὸν	φίλον	ὁρᾷ.	

	 Πράξανδρος	.....πορευόμενος.....	πρὸς	Ἀθήνας	τὸν	φίλον	ὁρᾷ.	

	 Ὀδυσσεὺς	.................................................................................... (πυνθάνομαι)	περὶ	τῆς	στρατείας	τὰ	ὅπλα	ζητεῖ.	

	 Ὁ	Ἀθηναῖος	ὀργίζεται	τοῖς	.................................................................................... (βούλομαι)	φιλοσοφεῖν.	

	 Ὁ	Πλαταιεὺς	οὐ	τὰ	.................................................................................... (εἰμί)	λέγει.

11.  Συμπλήρωσε την πρόταση με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος σύμφωνα με το παράδειγμα. 

	 Ἐγὼ	Ἀρίστωνα	οὐχ	ὁρῶ,	σὺ	μέντοι		....ὁρᾷς...

	 Ἐγὼ	τὰ	τέκνα	οὐκ	ἐῶ	γυμνάζεσθαι,	σὺ	μέντοι		....................................................................................

	 Ἐγὼ	οὐκ	ὀφθαλμιῶ,	σὺ	μέντοι		....................................................................................

	 Ἐγῶ	σιγῶ,	σὺ	μέντοι	οὐδόλως	....................................................................................

 Τα ρήματα ὁρῶ, ἐῶ, σιγῶ, ὀφθαλμιῶ έχουν κατάληξη -ῶ που προέρχεται από συναίρεση 
 του –άω (ὁράω>ὁρῶ).

 Πώς θα ήταν η κατάληξη του δεύτερου προσώπου πριν και μετά τη συναίρεση;

 ...................ὁρ...................ς................... > ...................ὁρ...................ς...................

 ...................ἐ...................ς................... > ...................ἐ...................ς...................

 ...................ὀφλαμι...................ς................... > ...................ὀφθαλμι...................ς...................

 ...................σιγ...................ς................... > ...................σιγ...................ς...................

 Τι παρατηρείς;

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

	 ............................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 Γράψε τώρα το γ΄ πρόσωπο του ενικού των συνηρημένων ρημάτων σε –άω> -ῶ. 

 ὁρῶ –γ΄ πρόσωπο:  ......................................................................................................................................................................................

 ἐῶ –γ΄ πρόσωπο:  ......................................................................................................................................................................................

 ὀφθαλμιῶ –γ΄ πρόσωπο:  ......................................................................................................................................................................................

 σιγῶ –γ΄ πρόσωπο:  ......................................................................................................................................................................................

12. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με το ουσιαστικό που βρίσκεται σε παρένθεση, αφού  
 το βάλεις στην πτώση που ταιριάζει. Να θυμάσαι ότι η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται, 
 όταν η λήγουσα είναι μακρά. 

 Φυλλὶς	δέχεται	προφρόνως	φίλην	..............................................................................	(φιλτάτη).	

	 Φυλλὶς	ὑπὸ	..............................................................................	(Γαλάτεια)	περὶ	Ἀρκτίνου	μανθάνει.

	 Γαλάτεια	δακρύει,	ὅτι	Ἀρκτῖνος	οὔπω	πρὸς	..............................................................................	(αἱ	θύραι)	ἕστηκεν.	

	 Γαλάτεια	ἐπιλανθάνεται	τοῦ	..............................................................................	(ἄριστον).	

	 Φυλλὶς	μόνη	γεύεται	..............................................................................	(αἴγειος	τυρός).	

	 Φυλλὶς	ἀκούει	μέλη	βουκόλων	καὶ	πνοὰς	συρίγγων	ἐν	ταῖς	...................................................................................	(ὁδός).	

	 Γαλάτεια	οὐκ	εὐφραίνεται	..............................................................................	(μουσική).	

	 Ἀρκτῖνος	σήμερον	ἐν	..............................................................................	(Ἀλεξάνδρεια)	ἐστί.	

	 Αὔριον	πορεύσεται	πρὸς	..............................................................................	(Γαλάτεια).	

	 Ἀρκτῖνος	οἴσει	πολλοὺς	.............................................................................	(στέφανος)	κισσοῦ	ἐξ	.......................................................	

	 ..................................(Ἀλεξάνδρεια).

	 Ἀρκτῖνος	ἱκανός	ἐστι	κρίνειν	περὶ	..................................................................................	(ἡ	καλλίστη).	



53Βουκολικόν

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
	 Ἀρκτῖνος	οὐ	.......................................................................................	(ὁ	ἀδελφός)	ἀλλὰ	Πόλῳ	διαλέγεται.		

	 Ὁ	δεσπότης	ἀπιστεῖ	τοῖς	..........................................................................................	(ἄνθρωπος).

	 Ὁ	Πυρρίας	οὐ	φυλάσσει	τὸ	ἀργύριον	..........................................................................................	(ὁ	δεσπότης).	

	 Πῶλος	διὰ	βραχέων	πείθει	τοὺς	..........................................................................................	(γνώριμος).

	 Ἀρκτῖνος	ὀργίζεται	τῷ	....................................................................................	(θόρυβος).	

	 Οἱ	δικασταὶ	οὐκ	ὀργίζονται	τοῖς	.....................................................................................	(μέτοικος),	

	 ἀλλὰ	τοῖς	.......................................................		(ψευδόμενος).	

	 Διὰ	τῶν	πονηρῶν	......................................................................................		(οἰκέτης)	αἰσχύνη	μεγίστη	γίγνεται	τοῖς	

 ..............................................................................   ...................................................................			(ἀγαθὸς	δεσπότης).	

	 Ὁ	οἰκέτης	χρείαν	ἔχει	οἴνου...............................................................................................	(ἀνθοσμίας)	

	 καὶ	.....................................................................................	(μῆλον).
 

13. Συμπλήρωσε τα κενά των λέξεων με το σωστό γράμμα και τον κατάλληλο τονισμό.

	 Ἐπ__		γένει__ν			ἐπὶ	τῶν		σ__ν		παρει__ν		ὑποφ__νει,	ὥρα	ἐστ__		πεῖραν	λαμβάν__ν		τῆς		σ__ς	

							δ__νάμεως.

	 Πρόσ__χε		τὸν	νοῦν,	καὶ	πρ__τ__ν		ἄκου__		γένος		σ__ν,	ἄκουε	δ’		__σα	ὁ	πατὴρ	ἀμφοτέρ__ς	

	 ἡμῖν	ἐπιτάσσ__.
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Διόνυσος, 
Ἀπόλλων καὶ 

Ποσειδῶν 
ἐν Ἀττικῇ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9



56Aρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ὁρᾷς Πόσειδον; Οὐχ οὗτος ὁ πατὴρ 
ἡμῶν, σὸς δ’ ἀδελφὸς Ζεύς; 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Νὴ Δία, οὗτός γε. 

Zητοῦμέν σε κατὰ γῆν καὶ κατὰ πόντον, καὶ οὐχ 
εὑρίσκομεν. Ἄνευ σοῦ οὐδὲν ἰσχύομεν. Οἱ γὰρ 
ἄνθρωποι ἡμᾶς οὐ τιμῶσιν. 

Καθεύδεις, ὦ Ζεῦ; 

ΖΕΥΣ: Eὖ γιγνώσκω. Θεοὺς Ὀλυμπίους ἄνθρωποι 
οὐ νομίζουσι. Πῶς ἐγὼ ἐκ τοῦ τεμένους τοῦδ’ 
ἐξέλθω; Φυλάττω βωμοὺς ἐμοὺς ἔτη πλείω ἢ χίλια.

1

3

2

4
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ΖΕΥΣ: Κἀγὼ βούλομαι Ἀθήνας πάλιν ἰδεῖν. 

ΑΠΟΛΛΩΝ: Καὶ θησαυροὶ ἐμοὶ χρυσοῦ καὶ 
χαλκοῦ κενοί εἰσι, προσέτι δ’ ἐσίγησε λάλον ὕδωρ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἰδού, πάρεσμεν. Οὐχ αὕτη Ἀθηνῶν 
ἡ ἀκρόπολις; 
ΖΕΥΣ: Οὐχί, μὰ Δία. Οὐχ ὁρᾶτε ὅτι κίονες ὅλως 
λευκοὶ καὶ ἀετώματα ἐρῆμα ἀγαλμάτων εἰσί; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἔξελθ’ ὅμως, ὦ πάτερ. Ἴωμεν εἰς 
Ἀττικήν, ἔνθα θέατρον ἐμόν, καὶ ναοὺς Ἀθηνᾶς, 
καὶ στοὰς περικαλλεῖς ἐπισκεψόμεθα.

7
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ΖΕΥΣ: Οἴμοι, νεφέλη 
μέλαινα ὄψιν ἀφαιρεῖ 
κατ’ ὀλίγον.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ: 
Σαλαμῖνα δ’ οὐχ 
ὁρᾶται, ἀλγοῦσι δὲ    
μυκτῆρες ἐμοὶ ὑπὸ 
τοῦ καπνοῦ.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: 
Ὀφθαλμοὶ δακρύουσι.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἐκ τούτων 
ἀνέρχεται τῶν ἁμαξῶν, 
αἳ αὐτοκίνηται, ἄνευ    
ἵππων, ὁρμῇ τινι θείᾳ, 
 ὥς μοι δοκεῖ, φέρονται 
   ἐπὶ τῆς ὁδοῦ. 

9
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ΖΕΥΣ: Βρέμει πᾶς αἰθήρ. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἀλλ’ Ἀθηναῖος οὐδείς ἐστιν ἐν ταῖς ὁδοῖς. 

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ταχέως ἀπέλθωμεν, εἰς ἀγορὰν δ’ ἴωμεν. 

ΑΠΟΛΛΩΝ: Φωνῶν βαρβαρικῶν ἀκούω. Τί δὲ 
τὸ κιβωτάριον τοῦθ’ ὃ οἱ ἐξ Ἀσίας πρὸ ὀφθαλμῶν 
ἔχουσι καὶ δακτύλῳ πιέζουσι; 

13
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Σκύθαι δοκοῦσί μοι εἶναι, εἰ τῷ 
χρώματι τῆς κώμης εἰκάζειν ἔξεστι. Χρῶνται 
μέντοι διαλέκτῳ ἀγνώτῳ ἐμοί. 

17

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἕτεροι δὲ πλεῖστοι τεμάχη χοίρεια 
ἐσθίουσι, ὀβελίσκῳ διατετρημένα! Τίνι θεῶν ἡ θυσία; 

14

ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Καὶ παρθένων ὅμιλος φαινομηρίδων 
ἐν ἀγορᾷ πάρεστι, ὅμως οὐ Λάκαιναι φαίνονται εἶναι. 

15

ΖΕΥΣ: Φεῦ! Πολλοὶ τῶν ἡβώντων τῶνδε δοῦλοι 
στιγματίαι εἰσί. Αὐχένας γὰρ καὶ βραχίονας 
στικτοὺς ἔχουσι. 

16
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Οἵδε πάντως Ἀθηναῖοί εἰσι. 
Ἑπώμεθα αὐτοῖς. 

ΑΠΟΛΛΩΝ:… καὶ καταβαίνουσιν ὑπὸ γῆν κάτω. 
Δοκοῦσι πρὸς Πλούτωνα καὶ χθονίους δαίμονας 
σπεύδειν. 

ΖΕΥΣ: Τί φής, ὦ δείλαιε; Δι’ Ἅιδου πυλῶν 
εἰσέρχονται, …

ΖΕΥΣ: Πειρώμεθα ὅμως ἕπεσθαι αὐτοῖς. Σῶοι γὰρ 
ἐξέρχονταί τινες, κοὐ νεκροῖς ὁμοῖοι. 

21
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20
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ΖΕΥΣ: Ὅστις δὲ χερσὶν ἅπτεται τῆς σφαίρας, 
ἢ ἀντ’ αὐτῆς τοὺς πόδας ἑτέρου τινὸς ἀθλητοῦ 
λακτίζει, αὐτίκα ἐκβάλλεται. 

25

ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ὄφις σιδηροῦς ὕπεστι, ἔχων στόματα 
μυρία, ἀντὶ χειλέων δὲ θύρας, δι’ ὧν ἀνθρώπους 
πλείστους ἐσθίει. Οὐδαμῶς μετριόσιτός ἐστι!

22

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἐξέλθωμεν ἅμα νεανίσκοις τοῖσδε. 

23

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Στάδιον μέγα, κυκλώπειον ὁρῶ, 
ἐντὸς δ’ αὐτοῦ ἀθληταὶ σφαῖραν σκυτίνην ἀπὸ 
ποδῶν βάλλουσι.

24
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ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ἔστι γὰρ κριτὴς ὃς τῷ τοιούτῳ 
δέλτον ἐρυθρὰν ὑπὲρ κεφαλῆς προανασείει, 
ἕως ἂν ἀπέλθῃ. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Εἷς δὲ μόνος παρ’ ἑκάστοις ἀποινὶ 
ἅπτεται τῆς σφαίρας παλάμῃ, καὶ ταύτῃ κεκαλυμμένῃ.  

ΖΕΥΣ: Ὅστις δὲ τῷ κριτῇ ὀργίζεται, τοῦτον 
τοξόται τινὲς ἄνευ τόξων ἀπάγουσι. 

ΑΠΟΛΛΩΝ: Τὸ δὲ δεινότατον πάντων, λύχνοι 
ἡλίου λαμπρότεροι φέγγουσιν ὑπὲρ τοῦ σταδίου,  
οὐδεὶς δ’ ἀνθρώπων προσορᾶν σθένει. 

29

2726

28
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ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Σπεύδωμεν εἰς Καύκασον, 
ἵνα ἐξετάσωμεν αὐτόν. 

33

ΖΕΥΣ: Οἴμοι! Καὶ κεραυνοὺς φυλάττουσιν ἐν ταῖς 
στήλαις οἱ Πειραιεῖς. Οὐκέτι χρείαν τῶν ἡμετέρων 
κεραυνῶν ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι!

30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Δεινὸν ὁ ἄνθρωπος, κοὐδὲν 
ἀνθρώπου δεινότερον!

31

ΖΕΥΣ: Μὴ καὶ τούτους Προμηθεὺς τοῖς ἀνθρώποις 
ἀπένειμεν, ὅτε τὸ πῦρ παρὰ θεῶν ἔκλεπτε; 

32
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πόσειδον	 κλητική	ενικού	του	ουσιαστικού	Ποσειδῶν (ὁ)
Ζεύς ο Δίας, βλ. Ζεύς (ὁ)
νή βλ.	λεξιλόγιο
πόντον	 βλ.	λεξιλόγιο
νομίζουσι	 βλ.	λεξιλόγιο	
ἐξέλθω	 α´	εν.	υποτακτικής	αορίστου	β´	του	ρ.	ἐξέρχομαι 
πλείω  (πλέονα)	αιτιατική	πληθυντικού	ουδετέρου	γένους	συγκριτικού		 	 	
	 βαθμού	του	επιθέτου	πολύς 
θησαυροί  βλ.	λεξιλόγιο
ἔξελθε	 β´	ενικό	προστακτικής	αορίστου	β´	του	ρ.	ἐξέρχομαι 
πάτερ	 κλητική	ενικού	του	ουσιαστικού	πατήρ (ὁ) 
ἴωμεν	 α´	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	ἔρχομαι
περικαλλεῖς ονομαστική	πληθ.	θηλυκού	γένους	του	επιθέτου περικαλλής, -ής, -ές
ἐπισκεψόμεθα	 α´	πληθ.	οριστικής	μέλλοντα	του	ρ.	ἐπισκοποῦμαι (<ἐπισκοπέομαι) 
κἀγώ  =καὶ ἐγώ
ἰδεῖν		 απαρέμφατο	αορίστου	β´	του	ρ.	ὁρῶ (<ὁράω)
πάρεσμεν α´	πληθ.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	πάρειμι
οὐχί βλ.	λεξιλόγιο
ἐρῆμα	 ονομαστική	πληθ.	ουδετέρου	γένους	του	επιθέτου	ἐρῆμος, ἐρήμη, ἐρῆμον
μέλαινα ονομαστική	ενικού	θηλυκού	γένους	του	επιθέτου μέλας, μέλαινα, μέλαν
ὄψιν		 βλ.	λεξιλόγιο
μυκτῆρες	 ονομαστική	πληθ.	του	ουσιαστικού	μυκτήρ (ὁ)
αὐτοκίνηται	 βλ.	λεξιλόγιο	
ὁρμῇ	 δοτική	ενικού	του	ουσιαστικού	ὁρμή (ἡ),	βλ.	λεξιλόγιο
φέρονται		 βλ.	λεξιλόγιο
ἀπέλθωμεν	 α΄	πληθ.	υποτακτικής	αορίστου	β´	του	ρ.	ἀπέρχομαι 
φωνῶν	 γενική	πληθ.	του	ουσιαστικού	φωνή (ἡ), βλ.	λεξιλόγιο	
κιβωτάριον βλ.	λεξιλόγιο
πλεῖστοι ονομαστική	πληθ.	αρσενικού	γένους	του πλεῖστος, -η, -ον  
 βλ. πολύς, πολλή, πολύ
τεμάχη αιτιατική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού τέμαχος (τό)
ὀβελίσκῳ βλ.	λεξιλόγιο
διατετρημένα	 μετοχή	παρακειμένου	του	ρ.	διατετραίνομαι 
φαινομηρίδων	 γενική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	φαινομηρίς (ἡ)
αἵτινες		 ονομαστική	πληθυντικού	θηλυκού	γένους	της	αναφορικής	αντωνυμίας		 	
 ὅστις, ἥτις, ὅ,τι
ἡβώντων	 μετοχή	ενεστώτα	του	ρ.	ἡβῶ (<ἡβάω) 
αὐχένας	 αιτιατική	πληθ.	του	ουσιαστικού	αὐχήν (ὁ)
εἰκάζειν	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	εἰκάζω
ἔξεστι	 βλ.	λεξιλόγιο
χρῶνται γ´	πληθ.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ. χρῶμαι (<χράομαι)
ἀγνώτῳ δοτική	ενικού	θηλυκού	γένους	του	επιθέτου ἄγνωτος, -ος, -ον
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ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

οἵδε	 ονομαστική	πληθυντικού	αρσενικού	γένους	της	δεικτικής	αντωνυμίας	
 ὅδε, ἥδε, τόδε
ἑπώμεθα		 α´	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	ἕπομαι
πειρώμεθα		 α´	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	πειρῶμαι (<πειράομαι)
ἕπεσθαι		 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	ἕπομαι
κοὐ =καὶ οὐ 
ὕπεστι	 γ´	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	ὕπειμι
χειλέων	 γενική	πληθ.	του	ουσιαστικού	χεῖλος (τό)
ἐξέλθωμεν	 α´	πληθ.	υποτακτικής	αορίστου	β´	του	ρ.	ἐξέρχομαι
ἅμα	 βλ.	λεξιλόγιο	
ποδῶν	 γενική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	πούς (ὁ) 
κριτής	 βλ.	λεξιλόγιο	
προανασείει	 γ´	εν.	οριστικής	ενεστώτα	του	ρ.	προανασείω
τινές		 ονομαστική	πληθυντικού	αρσενικού	γένους	της	αόριστης	αντωνυμίας	τις, τι
ἑκάστοις		 δοτική	πληθυντικού	αρσενικού	γένους	της	αόριστης	αντωνυμίας	ἕκαστος,   
 ἑκάστη, ἕκαστον
κεκαλυμμένῃ	 μετοχή	παρακειμένου	(θηλυκού	γένους)	του	ρ.	καλύπτομαι 
δεινότατον	 υπερθετικός	βαθμός	του	ουδετέρου	του	επιθέτου	δεινός, -ή, -όν 
πάντων		 γεν.	πληθυντικού	ουδετέρου	γένους	του	επιθέτου	πᾶς, πᾶσα, πᾶν
λαμπρότεροι		 συγκριτικός	βαθμός	του	επιθέτου	λαμπρός, -ά, -όν
προσορᾶν	 απαρέμφατο	ενεστώτα	του	ρ.	προσορῶ (<προσοράω)
στήλαις	 δοτική	πληθυντικού	του	ουσιαστικού	στήλη (ἡ)	βλ.	λεξιλόγιο	
κοὐδέν  =καὶ οὐδέν
ἀπένειμε γ´	εν.	οριστικής	αορίστου	του	ρ. ἀπονέμω
πῦρ βλ.	λεξιλόγιο
σπεύδωμεν		 α´	πληθ.	υποτακτικής	ενεστώτα	του	ρ.	σπεύδω
ἐξετάσωμεν	 α´	πληθ.	υποτακτικής	αορίστου	του	ρ.	ἐξετάζω

Θησαυροί 
Θησαυροί	ονομάζονταν	κτήρια	των	ιερών	που	έμοιαζαν	με	μικρούς	ναούς,	μέσα	στα	οποία	φυλάσσονταν	
πολύτιμα	αφιερώματα	προς	τους	θεούς.	Στα	μεγάλα	λατρευτικά	κέντρα	της	Δήλου,	της	Ολυμπίας,	και	
ιδιαίτερα	στο	ιερό	του	Απόλλωνα	στους	Δελφούς	υπήρχαν	θησαυροί	με	αφιερώματα	αμύθητης	αξίας.	

Λάλον ὕδωρ
Πρόκειται	για	την	Κασταλία	πηγή,	αφιερωμένη	στον	Απόλλωνα	και	τις	Μούσες,	στους	Δελφούς.	Στο	νερό	
της	αποδίδονταν	προφητικές	και	καθαρτικές	ιδιότητες.	Όταν	ο	αυτοκράτορας	Ιουλιανός	ενδιαφέρθηκε	
να	αναβιώσει	την	αρχαία	λατρεία	και,	σύμφωνα	με	την	παράδοση,	απευθύνθηκε	και	στο	μαντείο	των	
Δελφών,	λέγεται	ότι	του	δόθηκε	ο	ακόλουθος	χρησμός:

  Εἴπατε τῷ βασιλεῖ: Χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά.
  Οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ μαντίδα δάφνην,
  οὐ παγὰν λαλέουσαν. ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ.

  (Πείτε στο βασιλιά: γκρεμίστηκε στο χώμα ο περίτεχνος ναός.		
  Δεν έχει σπίτι πια ο Φοίβος, ούτε δάφνη που μαντεύει,
  ούτε πηγή που μιλά. Στέρεψαν και τα προφητικά νερά).
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Θέατρον
Το	θέατρο	του	Διονύσου	στα	νότια	της	Ακρόπολης	κατασκευάστηκε	στις	αρχές	του	5ου	αι.	π.Χ.	και	αρχικά	
ήταν	ξύλινο,	ενώ	γύρω	στο	330	π.Χ.	έγινε	μαρμάρινο.	Σε	αυτό	το	θέατρο	παρουσιάστηκαν	για	πρώτη	
φορά	τα	περισσότερα	έργα	των	μεγάλων	τραγικών	ποιητών	Αισχύλου,	Σοφοκλή	και	Ευριπίδη	καθώς	και	
οι	κωμωδίες	του	Αριστοφάνη.

Ναὸς Ἀθηνᾶς
Το	μεγαλύτερο	και	επιβλητικότερο	κτήριο	της	Ακρόπολης	των	Αθηνών	είναι	ο	ναός	της	Αθηνάς,	ο	Παρθενώνας.	
Κτίστηκε	μεταξύ	447	και	438	π.Χ.	με	αρχιτέκτονες	τους	Ικτίνο	και	Καλλικράτη.	Στο	εσωτερικό	του	βρισκόταν	
το	χρυσελεφάντινο	άγαλμα	της	Αθηνάς	Παρθένου,	έργο	του	γλύπτη	Φειδία.	Σε	πολλά	σημεία	του	διάκοσμου	
χρησιμοποιήθηκε	κόκκινο,	μπλε	και	χρυσό	χρώμα,	σύμφωνα	με	την	πρακτική	των	Αθηναίων	να	βάφουν	τους	
ναούς	και	τα	αγάλματά	τους.	
Περίφημη	είναι	η	ζωφόρος	με	ανάγλυφα	που	απεικονίζουν	την	πομπή	των	Παναθηναίων.	Τα	περισσότερα	
βρίσκονται	σήμερα	στο	Βρετανικό	μουσείο,	ένα	μέρος	τους	εκτίθεται	στο	Μουσείο	της	Ακρόπολης.	
Κατά	τη	Βυζαντινή	εποχή	ο	Παρθενώνας	μετατράπηκε	σε	χριστιανική	εκκλησία.	Κατά	τη	Φραγκοκρατία	
ο	Παρθενώνας	χρησιμοποιήθηκε	ως	καθολικός	ναός,	ενώ	στην	περίοδο	της	Τουρκοκρατίας	έγινε	τζαμί.	
Καταστροφικές	συνέπειες	για	τη	διατήρησή	του	είχαν	κυρίως	οι	βομβαρδισμοί	του	Ενετού		Μοροζίνι	το	
1687	και	η	λεηλασία	γλυπτών	και	αρχιτεκτονικών	μελών	από	τον	Λόρδο	Έλγιν	(μεταξύ	1801	και	1812).

Στοά
Ο	όρος	στοά	δηλώνει	μακρόστενο	οικοδόμημα	του	οποίου	η	οροφή	στηριζόταν	από	τη	μία	πλευρά	σε	
τοίχο	και	από	την	άλλη	σε	κιονοστοιχία,	ενώ	η	πρόσοψη	παρέμενε	ανοικτή.	Στοές	υπήρχαν	κυρίως	σε	
ναούς	και	στην	αγορά	και	παρείχαν	προστασία	από	τον	ήλιο,	τη	βροχή	και	το	κρύο.	Περίφημη	ήταν	η	
Ποικίλη	Στοά,	διακοσμημένη	με	έργα	του	Πολύγνωτου	και	άλλων	γνωστών	ζωγράφων,	που	κτίστηκε	το	
460	π.Χ.	Οι	στοές	χρησίμευαν	και	ως	χώροι	συγκεντρώσεων	και	διαβουλεύσεων,	δικαστηρίων,	εμπορίου,	
διδασκαλίας	και	συζητήσεων.

Σκύθαι
Οι	Σκύθες	ήταν	νομαδικός	λαός	ιρανικής	καταγωγής	που	εγκαταστάθηκε	στα	βόρεια	της	Μαύρης	Θάλασσας.	
Είχαν	εμπορικές	συναλλαγές	με	τους	Έλληνες	στις	Βόρειες	ακτές	της	(αντάλλαζαν	σιτηρά,	ψάρια,	μέλι,	
γούνες,	αγγεία	και	κοσμήματα),	ενώ	στην	αρχαία	Αθήνα	οι	Σκύθες	είχαν	αστυνομικά	καθήκοντα.

Τοξόται
Οι	Αθηναίοι	ανέθεταν	καθήκοντα	φύλαξης	της	τάξης	σε	τοξότες	που	ήταν	δημόσιοι	δούλοι.	Συχνά	αυτοί	
προέρχονταν	από	τη	Σκυθία.	

Προμηθεύς
Ο	Προμηθέας	ήταν	γιος	του	Τιτάνα	Ιαπετού.	Κατά	τη	σύγκρουση	των	θεών	με	τους	Τιτάνες	(Τιτανομαχία)	
ο	Προμηθέας	 πήρε	 το	 μέρος	 των	 θεών	 και	 βοήθησε	 τον	Δία	 να	 νικήσει.	 Στη	 συνέχεια	 ο	Προμηθέας	
θέλοντας	να	βοηθήσει	τους	ανθρώπους,	που	ήταν	αδύναμοι	μπροστά	στη	φύση,	έκλεψε	τη	φωτιά	από	
τους	θεούς	και	τους	τη	χάρισε.	Χάρη	σε	αυτόν	οι	άνθρωποι	προόδευσαν.	Η	κλοπή	προκάλεσε	την	οργή	
του	Δία	που	έδωσε	εντολή	να	δεθεί	ο	Προμηθέας	στον	Καύκασο	και	εκεί	ένας	αετός	να	του	τρώει	το	
συκώτι	κάθε	μέρα.	Επειδή	ο	Προμηθέας	ήταν	αθάνατος,	κάθε	βράδυ	το	συκώτι	του	αναπτυσσόταν	και	
πάλι.	Έτσι	το	μαρτύριο	συνεχιζόταν,	μέχρι	που	ο	Ηρακλής,	κατευθυνόμενος	στη	Χώρα	των	Εσπερίδων,	
σκότωσε	τον	αετό	και	ελευθέρωσε	τον	Τιτάνα.	
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1. Σύνδεσε κάθε ουσιαστικό με ένα κατάλληλο επίθετο, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις 
 του πίνακα. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

κριτής

τυρός

λῃστής

φίλος

θεός

λόγος

λίθος

οἶνος

βραχύς

σώφρων

ἀνθοσμίας

μέγας

δίκαιος

χλωρός

ἀνδροφόνος

ὀλύμπιος

2. Συμπλήρωσε τους τύπους του ρήματος φέρω στον κατάλληλο χρόνο. 

	 Νῦν	Ἡρακλῆς	..............................................................................	τὰ	τοῦ	οἴκου.

	 Δύο	ἡμέρες	εἰσὶ	ἐξ	ὅτου	Ἀρκτῖνος	τὰ	μῆλα	...............................................................................	

	 Αὔριον	Θησεὺς	τὰ	ὅπλα	Ἀθήναζε	...............................................................................

	 Οὐ	..............................................................................	τὴν	ἡμετέραν	τύχην.

	 Σήμερον	οἱ	παῖδες	.......................................................	τὰ	σκευάρια,	ἀλλ’	αὔριον	οὐδέν	....................................................................

	 Ὅτε	διηγωνιζόμεθα	περὶ	τῆς	Πηνελόπης,	πάντες	δῶρα	...............................................................................

3. Συμπλήρωσε τις φράσεις  με το κατάλληλο τοπικό επίρρημα.

	 Πορεύου	.............................................................................. (στο σπίτι),	ὦ	τέκνον!	

	 Πράξανδρος	πορεύεται	...............................................................................	(προς την Αθήνα)

 .............................................................................. (Από πού)	σὺ	γιγνώσκεις	τοῦτον;	

	 Οἱ	μεθύοντες	.............................................................................. (από πίσω)	προσέρχονται.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Στο πιο κάτω κρυπτόλεξο να εντοπίσεις δέκα λέξεις που σχετίζονται με τη θρησκευτική  
 ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

Θ Ε Ο Ι Β Μ Ι Ο Σ Α Ρ

Η Φ Ε Τ Ε Μ Ε Ν Ο Σ Ο

Σ Β Δ Κ Ο Θ Υ Σ Ι Α Α

Α Γ Α Λ Μ Α Θ Α Ψ Ρ Ι

Υ Υ Ι Β Ε Φ Π Α Σ Τ Δ

Ρ Ε Μ Χ Θ Ο Ν Ι Ο Σ Η

Ο Β Ω Μ Ο Σ Ε Ο Α Γ Σ

Σ Α Ν Ε Κ Λ Ω Τ Γ Υ Η

Ο Ε Ι Ν Α Ο Σ Κ Χ Μ Α

5. Τοποθέτησε στα κενά διαστήματα των πιο κάτω περιόδων τον κατάλληλο τύπο της    
αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὅ.

	 Οὗτός	ἐστιν	...........................................................................	ἐπώλησέ	μοι	τὸ	ἔκπωμα.

	 Τοῦτόν	ἐστι	τὸ	ληκύθιον...........................................................................	ἔλαιον	ἔχει.

	 Αὕτη	ἐστὶν	ἡ	γυνὴ	...........................................................................	ἀργύριον	ἔλαβε.

	 Πατὴρ	σὸς	Αἰγεύς	ἐστιν	...........................................................................	ἄρχει	τῆς	Ἀττικῆς.

	 Ἦλθέ	τις	γείτων	...........................................................................	αἰτεῖται	τάριχος,	ὦ	δέσποτα.	

	 Ὁρᾷς	τὸν	ἀθλητήν,	...........................................................................	ἐκβάλλει	ὁ	κριτής;	

	 Ὄφις	σιδηροῦς	θύρας	πολλὰς	ἔχει,	δι’	...........................................................................	οἱ	ἄνθρωποι	εἰσέρχονται.	

6. Συμπλήρωσε με τους κατάλληλους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας α´ προσώπου.

	 Ἐπώλησεν	ἡ	γυνὴ	τὴν	οἰκίαν	...............................................τὴν	ἐν	Δελφοῖς.

	 Ἡ	μήτηρ	καλεῖ	...............................................	.	Ἀπέρχομαι	οὖν	ἐκ	τοῦ	σταδίου.

	 ...............................................	ἐπισκεψόμεθα	Ἀττικήν.

	 Ἄνευ	...............................................	οὐδὲν	ἰσχύει	ἐπεὶ	...............................................	εἰμι	ὁ	τῶν	θεῶν	βασιλεύς.

	 Οἱ	ἄνδρες	οἵδε	δοῦλοι	δοκοῦσι	...............................................	εἶναι.	Αὐχένας	γὰρ	αὐτῶν	στικτοὺς	ὁρῶ.

	 Μεθύοντές	τινες	ἕπονται	...............................................	.	Ἀπέλθωμεν	θᾶττον,	ὦ	φίλτατοι.

	 Οἱ	ἄνθρωποι...............................................	οὐ	τιμῶσι.

ἐγώ       ἐμοῦ       μοι       με       ἡμεῖς       ἡμῶν       ἡμῖν       ἡμᾶς
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7.  Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ρημάτων στο ακόλουθο κείμενο: 

	 ΓΕΙΤΟΝΕΣ:

 -	Ἀρκτῖνε,	ἐνθάδε	εἶ;	Οὐκ	ἀποδημ	...........................	;	

	 ΑΡΚΤΙΝΟΣ:

	 -	Ὦ	γείτονες,	ὑμεῖς	φων...........................	με;	

	 ΓΕΙΤΟΝΕΣ:

	 -	Ναί.	Γαλάτεια	ἀθυμ...........................!	Ζητ...........................σε	γὰρ	ὅλην	τὴν		 	 	

						ἡμέραν,	ἀλλὰ	σὺ	δοκ...........................	οὐ	φιλ............................	αὐτήν.	

	 Νῦν	δ’	ἐπὶ	τῆς	κλίνης	κ...........................

	 ΑΡΚΤΙΝΟΣ:

	 -	Γαλάτεια	ἐνθυμ...........................	μου,	ὅταν	ἐγὼ	καὶ	οἱ	ἑταῖροι	ἐν	τῇ	παλαίστρα	τὸ	σῶμα

	 ἀσκ...........................,	ἢ	ἐν	τῇ	ἀγορᾷ	μετὰ	τῶν	σοφιστῶν	τὰ	θεῖα	σκοπ............................	

	 Συμμαρτυρ...........................	μοι	οἱ	ἑταῖροι		ἅπαντες.	Εἰ	βούλεσθε,	καλ...........................    

	 αὐτοὺς	ἐνθάδε	καὶ	πυνθάνεσθε.	

	 ΓΕΙΤΟΝΕΣ:

	 -	Ἡμεῖς	οὐκ	ἀπιστ............................	τοῖς	σοῖς	λόγοις.	Ἐνθάδε	πάντες	οἱ	νέοι	

	 φιλοσοφ...........................,	μισ...........................	δὲ	τὰς	θερινὰς	ἀργούς!		

	 ΑΡΚΤΙΝΟΣ:

	 -	Γαλάτεια	ἀεὶ	ληρ...........................!	Τί	πάλι	βούλεται;	Τί	αἰτ...........................;		 	 	

	 Μῆλα	ἢ	σταφυλάς;	Αὔριον	μελήσει	μοι.	Σήμερον	δεῖ		ἐν	τῷ	σταδίῳ	τῶν	ὁμηλίκων	

	 κρατ...........................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διάλεξε ένα από τα ρήματα αυτά και γράψε τα πρόσωπα της οριστικής του ενεστώτα, καθώς 
και το απαρέμφατο του ενεστώτα. 

  Οριστική                

Ενικός		 α´ ................................................................. 

	 	 β´ .................................................................

	 	 γ´ ................................................................. 

Πληθ.		 α´ .................................................................         

	 	 β´ ................................................................. 

	 	 γ´ ................................................................. 

Απαρέμφατο  .................................................................

Τα ρήματα που χρησιμοποίησες στην οριστική του ενεστώτα έχουν όλα κατάληξη -ῶ που προέρχεται 
από συναίρεση του –έω (ζητέω>ζητῶ). 
Στη στήλη που ακολουθεί κατάγραψε στο πρώτο πρόσωπο ενικού τα ρήματα που συνάντησες.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9. Συμπλήρωσε στον πιο κάτω πίνακα την οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής των 
 ρημάτων ὁρῶ (<ὁράω) και τιμῶ (<τιμάω). 
 Ακολούθως συμπληρώστε την τρίτη στήλη με το ρήμα ἡβῶ (<ἡβάω).

ὁρῶ

τιμᾷ

ὁρῶμεν

ὁρᾶτε

τιμῶσι

8. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον μέλλοντα του ρήματος, σύμφωνα με το παράδειγμα.

	 Οὔπω	λέγω	σοι	τίς	ἐστιν	ἡ	καλλίστη	τῶν	θεῶν.	Ταῖς	θεαῖς	πρῶτον	.......λέξω.....

	 Τέκνα	οὐ	πέμπομεν	Ἀθήναζε,	Πράξανδρον	δὲ	τὸν	πάππον	ἴσως	..............................................................................

	 Λίθους	ἐκ	τοῦ	ὄρους	ῥίπτεις,	ὦ	Θησεῦ;	Πότε	.............................................................................	τὸν	λῃστήν;	

	 Νῦν	ἄγετε	τὰς	θερινὰς	ἀργούς,	μετὰ	ταύτας	δὲ	τὸν	ἀγῶνα	..............................................................................

	 Οἱ	ῥήτορες	τοὺς	Ἀθηναίους	πείθουσι,	ἡμᾶς	δ’	οὐ	..............................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.		 Επιθυμώ,	θέλω	στα	αρχαία	ελληνικά.		
	 *		Έλα!	στα	αρχαία	ελληνικά.

3.		 δεινόν, δεινότερον,	...............................	
	 (συμπλήρωσε	τον	βαθμό	που	λείπει).		
	 *		Μεγάλο.

4.		 Αιτιατική	ενικού	της	αντωνυμίας	σύ.	

6.		 Ήταν	συνήθως	κοκκινομάλληδες.		
	 *		Ο	πατέρας	των	θεών.	
	 *		Τους	οποίους,	στα	αρχαία.

8.		 Ήχος,	στη	δοτική.		
	 *		Υπήρχαν	πολλοί	τέτοιοι	
	 στο	μαντείο	των	Δελφών.

9.		 Σιωπώ,	είμαι	ήσυχος.		
	 *		.....	ἡδεῖαι	αἱ	πνοαὶ	τῶν	συρίγγων!

10.		ὥρα	στη	δοτική	πληθυντικού.

10.  Λύσε το σταυρόλεξο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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   (Η υπογεγραμμένη δεν λαμβάνεται υπόψη)

ΚΑΘΕΤΑ

2.	 Υποκοριστικό	του	ὀβελός.

4.	 	Έτσι,	με	αυτόν	τον	τρόπο	(επίρ.).

5.	 Αρχαίο	ξίδι	στην	αιτιατική.

6.	 Το	κἀγώ	αναπτυγμένο.

7.	 Συγχρόνως,	παράλληλα	(επίρ.).

9.	 Δικός	σου.	
	 *	Με	τη	βοήθεια	του	θεού:	σὺν τῷ ................

10.	Αρχαιοελληνικό	σύννεφο.

11.	Αφήνω.

12.	Περιουσία.

14.		Αιτιατική	ενικού	της	αντωνυμίας	ἐγώ.
						*	...............................	νήσου τῆς ἡμετέρας κεῖται.

15.		Αυτός	που,	ο	οποίος	στα	αρχαία.

16.	Πάρειμι	στο	γ´	ενικό	της	οριστικής	ενεστώτα.
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EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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1.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	την	κατάλληλη	πρόθεση.

   Πρίαμος οὐ πάνυ σθένει ...................................................... τὸ γῆρας.

   Πάνυ καλὴ ἡ ἀγροικία, ἀλλὰ μακρὰ ἡ ὁδὸς ἡ ...................................................... τῆς κώμης.

   Οἱ ἐχθροὶ στόλῳ πλέουσιν ...................................................... τὴν ἡμετέραν νῆσον.

   Σωκράτης φανερῶς ...................................................... τῷ γυμνασίῳ ἐδίδασκε.

   Ἀθληταὶ .............................................................. Ἰωνίας καὶ ................................................................. Σικελίας ..........................................................  
  Δελφοῖς ἐπιδημοῦσι.

   Ὦ ἑταῖρε, ...................................................... χρόνου ὁρῶ σε πάλιν.

   Ἡρακλῆς πορεύεται ...................................................... τὴν θήραν.

   Σοφισταί τινες ...................................................... ῥητορικῆς τέχνης διδάσκουσι.

   Ἀναξίμανδρος ἔλεγεν ὡς ἡ γῆ μετέωρός ἐστιν καὶ ...................................................... μηδενὸς κρατεῖται.

   Τυρός ἐστιν ...................................................... τῆς τραπέζης.

   Βουκόλος ἄγει τὰς αἶγας ...................................................... τὴν κρήνην.

   Τὸ σῶμα ...................................................... τῇ παλαίστρᾳ ...................................................... νυκτὸς ἀσκεῖ ὁ ἀθλητής.

   Ξενοφάνης ......................................................τῶν γνωρίμων διαλέγεται.

   Σοφίας ...................................................... τιμῶνται φιλόσοφοι.

2.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	τοποθετώντας	τις	λέξεις	των	παρενθέσεων	στη	σωστή	πτώση.

   Ἡρακλῆς οὐκ ἐν τῇ ........................................................... (οἰκία) παρέμενε, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ........................................................... 
  (κυβεῖον) ἦν.

   Πῇ βαδίζεις, ὦ ...................................................... (ἑταῖρος).

   Παῖς σπεύδει ἐκ τῆς ...................................................... (ὁδός).

   Ἐν τοῖς ...................................................... (ἀγρός) πολλαὶ ...................................................... (ἀγροικία) εἰσί.

   Εἰ ...................................................... (ἀρτίσκος) εἶχον, οὐκ ἂν ἐδεόμην ...................................................... (τυρός).

   Ἀθηναῖοί τινες ...................................................... (θεός) οὐ νομίζουσι.

   Σωκράτης περὶ ...................................................... (καινός) ...................................................... (δαιμόνιον) ἐδίδασκε.

   Ἐζήτουν τὴν ...................................................... (Πηνελόπη), ὦ ...................................................... (οἰκέτης).

   ....................................................  ....................................................  (φωνὴ βαρβαρική, πληθ.) ἐν τῷ ....................................................   
  (στάδιον) ἀκούω.

   Συρακόσιοί τε καὶ Ῥόδιοι τῷ ........................................................ (κριτής) ὀργίζονται.
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   Δοῦλος ἀεὶ πληγὰς λαμβάνει διὰ τὰς ........................................................ (κλοπή).

   Θέρος ἐστίν. Οὐδεὶς Ἀθηναῖός ἐστιν ἐν ταῖς ........................................................ (ὁδός).

   Σὺν τοῖς ........................................................ (θεός) νικήσομεν τοὺς ........................................................ (ἐχθρός).

3.	 Συμπλήρωσε	στη	σωστή	πτώση	τους	τύπους	των	αντωνυμιών	που	δίνονται	στην	παρένθεση.

   ....................................................... (ἐγώ) βούλομαι ἀσκεῖν τὸ σῶμα.

   Εἶδόν ....................................................... (σύ) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

   .......................................................  (οὗτος) ἐστι Πάρις, Πριάμου υἱός, ....................................................... (ὅς) βουκόλος ἐστίν.

   Ὁ βράχος ἔχει κοιλότητά τινα, ἐν ....................................................... (ἥ) ....................................................... (οὗτος) τὰ πέδιλά ἐστι.

   ....................................................... (ἐγώ) ἀπὸ θήρας ζῶμεν.

   Οὔκ ἐστι ....................................................... (σύ) φίλος ἕτερος πλὴν ....................................................... (ἐγώ).

   .......................................................  (τίς) βούλεται πλεῖν τρίηρει Ἀθήναζε; 

   Ἄνδρες ....................................................... (τις) ἐν τῇ οἰκίᾳ καθεύδουσι.

   Οἱ ἐχθροὶ βαδίζουσιν ἐπὶ τὴν ....................................................... (ἡμέτερος) πατρίδα.

   Ὁ .......................................................  (ἐμός) πατὴρ Ἀθηναῖός ἐστι. Πόθεν ἐστὶ ....................................................... (σός);

   Ἄκουε τὴν ....................................................... (σή) μητέρα.

   Παρ᾽....................................................... (ἐγώ, πληθ.) πολλοὶ ξένοι ἐπιδημοῦσι.

   ....................................................... (σύ, πληθ.) οἱ Ἀθηναῖοι, γιγνώσκετε....................................................... (οὗτος) τὸν ἄνδρα; 

4.	 Τοποθέτησε	το	ρήμα	της	παρένθεσης	στο	κατάλληλο	πρόσωπο.

   Οἱ μαθηταὶ τὰς θερινὰς ἀργοὺς ....................................................... (ἄγω).

   Οὐχ εἷς λῃστής ....................................................... (εἰμί), ἀλλὰ πολλοί ....................................................... (εἰμί).

   Ἡμεῖς σύμμαχοι Μενελάῳ ....................................................... (εἰμί).

   Τίνες ....................................................... (εἰμί), ὦ ξένοι; 

   Σύ, ὦ Θησεῦ, καλὸς κἀγαθὸς ....................................................... (εἰμί).

   ....................................................... (προσέχω, προστακτική) τὸν νοῦν, ὦ παῖ!

   Ἐν Ἀθήναις πλεῖστοι ἄνθρωποι χοίρεια τεμάχη ....................................................... (ἐσθίω).

   Σὺ ....................................................... (κομίζω, προστακτική) τάριχος ἐκ τοῦ οἰκίσκου!

   Ἐν τῇ ἀγορᾷ ....................................................... (συλλέγομαι) Ἀθηναῖοι σήμερον.

   Ἡμεῖς μετὰ τῶν διδασκάλων ....................................................... (διαλέγομαι).
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   Τί ....................................................... (βούλομαι), ὦ Ὀδυσσεῦ; 

   Οὐχ ....................................................... (ὁρῶ), ὦ Ἄπολλον, τὴν ἀκρόπολιν; 

   ....................................................... (εἰσέρχομαι, προστακτική αορίστου β´) αὐτίκα ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὦ τέκνον!

   ....................................................... (ἀπέρχομαι, προστακτική αορίστου β´) ἐκ τοῦ οἴκου, ὦ ξένοι!

   Πράξανδρος ....................................................... (ὁρῶ) τὸν ξένον ἐν τῇ ὁδῷ.

5.	 Βάλε	τις	λέξεις	σε	σειρά	ώστε	να	σχηματισθεί	μια	πρόταση.

τὸν  εἰς  ὁ  ἔπεμψε  τὸ  Κορίνθιος  πρυτανεῖον  δοῦλον

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

ἐν  περὶ  Σωκράτης  δαιμονίου  τοῦ  τῇ  διδάσκει  καινοῦ  ἀγορᾷ 

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

οὐκ  ἀποινί  μάθετε  διαβάλλειν  ὅτι  με  ἔξεστι

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

μετὰ  πολίτας  οἱ  τῶν  τὴν  τοὺς  ἅλωσιν  Ἀθηναῖοι  Πλαταιῶν  ἐποίησαν  Πλαταιεῖς 

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

τοῦ  κεραυνῶν  ἔχουσι  Πειραιεῖς  οἱ  Διός  οὐκ  τῶν  χρείαν

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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6	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	στους	πίνακες	που	ακολουθούν.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

τοῦ φόνου
τῇ οἰκίᾳ

ὦ δέσποτα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

τῶν  ὁδῶν

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ὁρᾷς
πέμπει

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
φιλοῦμεν

ἄγουσι

7.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	τον	σωστό	τύπο.

εἰ              εἶ              εἷς              εἰς              ἣ              ἡ              ἢ

   Πανοῦργος .................. καὶ ὑβριστής.

   Δώσω ἴσως στέφανον κισσοῦ Γλαύκῃ, .................. καλεῖ με.

   ..................ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι.

   Καὶ σύ, οἶμαι, ..................τούτων ...................

   Ἐλθὲ οὖν πρῶτον ..................τὸν χλωρὸν τυρόν. 

   Εὖ γε, ὦ νεανίσκε. Κατέχεις γὰρ ὀργήν, ..................καὶ ἔφηβος ...................

   Ἑλένη, ..................καλλίστη γυναικῶν ἐλέγετο, οὐ σώφρων ἐστί.
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    .................. δύνασαι, ἆρον τὸν λῖθον τοῦτον!

   Σίνιν πέμψω .................. Ἅιδου δώματα.

    .................. τυρὸν εἶχον οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου. 

   Ἡ γυνὴ ἄγει ἡμᾶς .................. ὄρος.

   Ἄμεινόν ἐστιν ἀποθανεῖν .................. πάλιν εἰς χεῖρας ἐκείνου πεσεῖν.

   .................. τις γείτων ἐστί, λέγε ὡς ὁ δεσπότης ἄπεστι.

   Θεοί! Οὐχ.................., ἀλλὰ πολλοί εἰσι.

   Σέ, ὦ Πάρι, ἐπειδὴ καλὸς αὐτὸς.................., κελεύει Ζεὺς δικάζειν. 

8.	 Βάλε	τόνους,	πνεύματα	και	υπογεγραμμένη	στις	παρακάτω	προτάσεις.	

   Ελενη ου σωφρων γυνη εστι. 

   Τι βουλεσθε ποιειν σημερον, ω εταιροι;

   Ο Πλαταιευς ορα τον χρησμολογον εν τω σταδιω.

   Οι μεθυοντες παιουσι τον δεσποτην ραβδω.

   Εν Δελφοις θησαυροι πολλοι εισι. 

   Εγω τουτον τον ανδρα ου γιγνωσκω, οτι ουκ ειδον αυτον αχρι σημερον. 

9.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	το	κατάλληλο	επίρρημα.

ἐνθάδε  ἀεὶ  ἀδίκως  πάλιν  ἤδη  πόθεν  πῇ  ὄπισθεν   ἐγγύς   πόρρω   μάτην  ὀρθῶς

   Ἡμεῖς οἱ .................................................. παρόντες οὐ χρείαν ἔχομεν ἰατροῦ.

   .................................................. ἔρχεται Πάρις εἰς Σπάρτην; 

    .................................................. ἄγει τὰ τέκνα Ἡρακλῆς; 

   Τοὺς λῃστὰς οὐκ εἶδον. Ἦλθον γὰρ .................................................. 

   Ὁ χρηστὸς μαθητὴς .................................................. προσέχει τὸν νοῦν.
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   Τροία .................................................. Ἀθηνῶν κεῖται, ἀλλὰ Κόρινθος .................................................. ἐστι. 

   Αἴθρα τὸν Θησέα .................................................. καλεῖ, αὐτὸς γὰρ οὐκ ἀκούει. 

   Ὅμηρος οὐ .................................................. λέγει περὶ θεῶν ὅτι κλέπται εἰσί. 

   Ζεὺς βούλεται Ἀθήνας .................................................. ἰδεῖν. 

   Ὁ χρησμολόγος .................................................. ἐν τῷ πολέμῳ πλούσιος ἐγένετο. 

   Θησεὺς .................................................. ἀνήρ ἐστι, γένειον γὰρ αὐτοῦ πολὺ ὁρῶ. 

10.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	τα	απαρέμφατα	των	ρημάτων	σε	παρένθεση.	

   Οὐκ ἔξεστι ........................................................................................... (διαβάλλω) Ἀθηναίους ἐν Ἀθήναις ἀποινί.

   Θησεὺς βούλεται ........................................................................................... (κολάζω) τὸν κλέπτην. 

   Ὁ ἀμφορεὺς δοκεῖ ........................................................................................... τριῶν δραχμῶν ἄξιος (εἰμί).

   Ζεὺς πολλὰ δύναται ........................................................................................... (λέγω) περὶ Προμηθέως. 

   Ὥρα μοί ἐστι ........................................................................................... (ἀσκῶ) τὸ σῶμα ἐν τῇ παλαίστρᾳ.

   Ὁ δοῦλος ἄριστός ἔστι ........................................................................................... (κλέπτω) τὸν βίον τοῦ δεσπότου. 

   Οὐ δεῖ ........................................................................................... (ἀκούω) περὶ Ἑλένης. Γιγνώσκομεν γὰρ ἅπαντα τὰ γενόμενα.  

   Θησεὺς οὐ δύναται ........................................................................................... (ποιῶ) ὅσα Ἡρακλῆς ἐποίησεν. 

11.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	με	τον	κατάλληλο	σύνδεσμο	ή	μόριο. 

   Βούλομαι ἀποδημεῖν. Ἐνθάδε .............................................................. οὐδεὶς φιλεῖ με. 

   Ἀθυμῶ, .............................................................. Ἀρκτῖνος οὐ πέμπει μοι γρᾶμμα. 

   Σωκράτης αἰσχρός τε .............................................................. γάστρων ἐστί. 

   Σωκράτης λέγει .............................................................. οὐδὲν γιγνώσκει. 

   Ὀδυσσεὺς οὐ βούλεται στρατεύειν, .............................................................. μοι δοκεῖ. 

   Ἄπελθ’ ἐκ τῆς θύρας .............................................................. εἰσέλθω. 
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   Σήμερον ὀφθαλμιῶ, ἀλγοῦσι .............................................................. μυκτῆρες. 

   Δέλτον ἐρυθρὰν ἔδειξέ μοι ὁ κριτής, .............................................................. τοὺς πόδας Συρακοσίου τινὸς ἐλάκτισα. 

   .............................................................. Ἡρακλῆς ἐν Δελφοῖς ἦν, νυκτὸς εἰς τὰ συμπόσια ἐπορεύετο. 

   Ἄμεινόν ἐστι ἀποθανεῖν .............................................................. Ἀρκτῖνον πάλιν ἰδεῖν. 

   Σήμερον πολλοὶ μεθύοντες ἐν τῇ ὁδῷ εἰσι. Τὴν θύραν .............................................................. μηδενί ἀνοίγω. 

   Σπεύδωμεν εἰς τὴν παλαίστραν, .............................................................. ἀσκήσωμεν τὰ σώματα. 

12.	 Συμπλήρωσε	τα	κενά	προσέχοντας	την	ορθογραφία. 

   Οἱ ἀσκοὶ πάντες κ...............νοί εἰσι. Χρ...............αν οὖν ἔχ...............μεν οἴνου κ...............νοῦ. 

   Καπνός πολ...............ς ἀνέρχετ............... ἐκ τῶν ἁμαξ...............ν, ἀλλ’ Ἀθηναῖοι πολλ............... ἐπὶ τ...............ς ὁδοῦ εἰσι. 

   Οἱ πλ...............στοι Ῥόδιοι ἐσθίουσ..............., ὅμιλος δὲ Σκυθῶν οὐδὲν ἐσθί................

   Ζεὺς φ...............λάττει β...............μοὺς καὶ θ...............σαυρούς, ἀλλὰ Διονύσῳ οὐδὲν μέλ............... αὐτ...............ν. 

   Γαλάτεια οὐκ εὐφρ...............ν...............ται  τῇ ἀηδόνι καὶ λόγον οὐδένα ποι...............ται   αὐτ...............ς. 



ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
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Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου.  

Οι λέξεις παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο σύνολο, όχι ανά ενότητα, ώστε η χρήση 
του λεξιλογίου να μην περιορίζεται στην εξυπηρέτηση άμεσων μόνο διδακτικών αναγκών. 

Σε κάθε λήμμα δίδονται οι κύριες σημασίες κάθε λέξης. Δεν επιδιώκεται η εξαντλητική παρουσίαση 
των σημασιών, ειδικά για τα ρήματα και στη συνέχεια για τα επίθετα και τα ουσιαστικά. 
Λεπτομερέστερη αναφορά περισσοτέρων σημασιών γίνεται κυρίως στις περιπτώσεις που κάποια 
από τις λιγότερο συχνές σημασίες είναι αυτή με την οποία κάποια λέξη παρουσιάζεται στα κείμενα 
του βιβλίου. Εναπόκειται όμως πάντοτε στον μαθητή ή τη μαθήτρια να αναζητήσει ανάμεσα στις 
αναφερόμενες σημασίες την κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση της λέξης. 

Ως υπολήμματα αναφέρονται μόνον οι ιδιωματικές εκείνες χρήσεις μιας λέξης που απαντώνται στα 
κείμενα του βιβλίου. Επίσης τα ανώμαλα παραθετικά των επιθέτων. 

Αποφεύγονται οι παραφράσεις  αλλά και η μετάφραση ολόκληρων προτάσεων ή περιόδων, διαδικασία 
που αποθαρρύνει την αναζήτηση, τον προβληματισμό και την ενεργό εμπλοκή του μαθητή με το κείμενο.

Τα ουσιαστικά ακολουθούνται  πάντα από το άρθρο, το οποίο υποδηλώνει το γένος τους. Σε όλα τα 
ουσιαστικά της γ´κλίσης, μετά το λήμμα και πριν από το άρθρο, δίνεται σε παρένθεση η γενική 
σε αναπτυγμένη μορφή. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής εξοικειώνεται οπτικά και ακουστικά με 
τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει κάθε φορά το θέμα του ουσιαστικού και υποβοηθείται 
στην ταχύτερη εκμάθησή του. Για λόγους οικονομίας και συνοπτικότητας η πρακτική αυτή δεν 
ακολουθήθηκε για τα ουσιαστικά της α΄ και β΄ κλίσης.

Τα επίθετα δίδονται στο αρσενικό γένος,  ενώ τα υπόλοιπα γένη αποδίδονται συνοπτικά (καταλήξεις). 
Σε αναπτυγμένη μορφή  και στα τρία γένη δίνονται εκείνα τα επίθετα (κατά κύριο λόγο δευτερόκλιτα), 
τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποίηση στον τονισμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις και 
να είναι ευκολότερη η αφομοίωσή τους.

Εισαγωγή
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Α

ἀγαθός, -ή, -όν
ἀμείνων, ἀμείνων,ἄμεινον (συγκρ.)
ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον (υπερθ.)
κρείττων, κρείττων, κρεῖττον (συγκρ.)
κράτιστος, κρατίστη, κράτιστον (υπερθ.)
βελτίων, βελτίων, βέλτιον (συγκρ.)
βέλτιστος, βελτίστη, βέλτιστον (υπερθ.)
λῴων, λῴων, λῷον (συγκρ.)
λῷστος, λῴστη, λῷστον (υπερθ.)
       λῷστε (κλητ.)

καλός, γενναίος, ικανός, χρήσιμος
καλύτερος
ο πιο καλός 
γενναιότερος
ο πιο γενναίος
ικανότερος
ο πιο ικανός
χρησιμότερος
ο πιο χρήσιμος
      αγαπητέ, φίλτατε

ἄγαλμα (ἀγάλματος), τό 1. ευχαριστήριο δώρο (κυρίως προς τους θεούς) 
2. άγαλμα προς τιμή κάποιου θεού 
3. κάθε άγαλμα

ἄγαμος, -ος, -ον ανύπαντρος

ἄγνωτος, -ος, -ον αυτός που δεν είναι γνωστός, άγνωστος

ἀγορά, ἡ 1. η συνέλευση 
2. ο τόπος της συνέλευσης 
3. ο τόπος αγοραπωλησιών, η αγορά

ἀγροικία, ἡ το αγροτόσπιτο

ἄγω
 ἄγω ἀγῶνα

οδηγώ 
διοργανώνω ή συμμετέχω 
(για εορτή, τελετή, αγώνα)

ἀγών (ἀγῶνος), ὁ 1. διαγωνισμός 
2. αγώνας

ἄδειπνος, -ος, -ον νηστικός

ἀδικῶ (<ἀδικέω) 1. αδικώ, κάνω λάθος 
2. βλάπτω, προκαλώ σωματική βλάβη

ἀδίκως (επίρ.) 1.άδικα 
2. παράνομα

ᾄδω 1. τραγουδώ 
2. ψάλλω, απαγγέλλω

ἀεί (επίρ.) πάντα

ἀέτωμα (ἀετώματος), τό το αέτωμα, ο τριγωνικός χώρος κάτω από τη στέγη 
στις στενές πλευρές ενός αρχαίου ναού

ἀηδών (ἀηδόνος), ἡ το αηδόνι

Ἀθήναζε (επίρ.) προς την Αθήνα

Ἀθῆναι, αἱ η Αθήνα

ἄθλησις (ἀθλήσεως), ἡ 1. αγώνας, διαγωνισμός, άμιλλα 
2. σκληρή προσπάθεια, δοκιμασία
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ἆθλον, τό το έπαθλο

ἀθυμῶ (<ἀθυμέω) είμαι άκεφος, αποκαρδιωμένος

αἴγειος, αἰγεία, αἴγειον ο κατσικίσιος

Ἅιδης, ὁ ο Άδης, ο Κάτω Κόσμος

αἰθήρ (αἰθέρος), ὁ ο αιθέρας, η ατμόσφαιρα, ο αέρας

αἴξ (αἰγός), ἡ  η κατσίκα 

αἴρω  σηκώνω, υψώνω, μεταφέρω

αἰσθάνομαι αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω

αἰσχρός, -ά, -όν 1. ο δύσμορφος, ο άσχημος
2. αυτός που προκαλεί ντροπή 

αἰσχύνη, ἡ η ντροπή, η ατιμία, το αίσθημα της αιδούς

αἰτία, ἡ 1. η κατηγορία 
2. η αιτία

αἰτῶ (<αἰτέω)
αἰτοῦμαι (<αἰτέομαι)

ζητώ να πάρω, εκλιπαρώ, απαιτώ
ζητώ κάτι για τον εαυτό μου

ἀκράτισμα (ἀκρατίσματος), τό το πρόγευμα

ἀκρόπολις (ἀκροπόλεως), ἡ 1. το ψηλότερο μέρος της πόλης 
2. η ακρόπολη

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον  1.  αυτός που κάνει κάτι παρά τη θέλησή του, 
    ο απρόθυμος 
2. αυτός που κάνει κάτι χωρίς πρόθεση, 
    ο αθέλητος 

ἀλγῶ  (<ἀλγέω) πονώ, υποφέρω

ἀληθής, -ής, -ές 1. αληθινός, πραγματικός 
2. φιλαλήθης, ειλικρινής

ἄλσος (ἄλσους), τό  1. το μικρό δάσος 
2. το ιερό δάσος

ἁλτήρ (ἁλτῆρος), ὁ το βάρος με το οποίο ενίσχυαν τη φορά τους όσοι 
έκαναν άλματα.

ἅλωσις (ἁλώσεως), ἡ η κατάληψη, η κατάκτηση 

ἅμα (επίρ.) 1. (χρον.) συγχρόνως 
2. συνάμα, παραλλήλως

ἁμάρτημα (ἁμαρτήματος), τό η αστοχία, η αποτυχία, το σφάλμα

ἄμουσος, -ος, -ον αυτός που δεν έχει σχέση με τη μουσική, τις τέχνες, 
απαίδευτος, ακαλλιέργητος, άξεστος

ἀμφορεύς (ἀμφορέως), ὁ οξυπύθμενο αγγείο με δύο λαβές, χρησιμοποιείται 
για μεταφορά και φύλαξη κυρίως υγρών προϊόντων 
(κρασιού, λαδιού)
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ἀμφότεροι, -αι, -α (αόρ. αντων.) και οι δύο

ἄναξ (ἄνακτος) ὁ ο βασιλιάς

ἀνδροφόνος, -ος, -ον αυτός που φονεύει άντρες, ανθρώπους

ἀνέρχομαι ανεβαίνω, ανυψώνομαι 

ἄνευ (πρόθεση) (με γενική) χωρίς 

ἀνήρ (ἀνδρός), ὁ 1. ο άντρας 
2. ο άνθρωπος

ἀνθοσμίας, ὁ αρωματικό κρασί

ἀνόσιος,  -ος, -ον ασεβής, ανίερος

ἀντιβολῶ (<ἀντιβολέω) ικετεύω, παρακαλώ

ἀντιλέγω 1. απαντώ 
2. αντικρούω 
3. αντιτίθεμαι

ἄξιος, ἀξία, ἄξιον 1. αυτός που έχει αξία 
2. αυτός που του αξίζει κάτι 
3. αξιόλογος, αυτός που χαίρει εκτίμησης

ἀπάγχω
ἀπάγχομαι

πνίγω, στραγγαλίζω
απαγχονίζομαι

ἀπάγω μεταφέρω, οδηγώ μακριά 

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν 1. όλος, ολόκληρος 
2. καθένας

ἄπειμι απουσιάζω

ἀπέρχομαι φεύγω

ἀπιστῶ (<ἀπιστέω) δεν εμπιστεύομαι

ἀποδιδράσκω 1. δραπετεύω 
2. αποφεύγω, απομακρύνομαι

ἀποδίδωμι 1.  δίνω πίσω, επιστρέφω, δίνω πίσω κάτι 
οφειλόμενο, ανταποδίδω 

2. παραχωρώ, επιτρέπω 
3. αποδίδω, αποφέρω (για χώρα) 

ἀποινί (επίρ.) ατιμωρητί, χωρίς τιμωρία, χωρίς συνέπειες

ἀπολείπω αφήνω πίσω, εγκαταλείπω

ἀπόλλυμι 
ἀπόλλυμαι

καταστρέφω
χάνομαι, καταστρέφομαι, σκοτώνομαι, 
πεθαίνω

Ἀπόλλων (Ἀπόλλωνος), ὁ ο θεός Απόλλων

ἀπονέμω μοιράζω, διανέμω, μεταδίδω, προσφέρω
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ἀποσῴζομαι φθάνω σώος, γλιτώνω από κίνδυνο

ἅπτομαι

ἅπτομαι τῶν λόγων

1. αγγίζω 
2. αναλαμβάνω, αρχίζω 
3. εμπλέκομαι

ανοίγω συζήτηση, επιχειρηματολογώ

ἆρα (ερωτ. μόριο) άραγε

ἀργός, ἡ η αργία, οι διακοπές

ἀργύριον, τό τα χρήματα

ἄριστον, τό το μεσημεριανό

ἄρκτος, ἡ  η αρκούδα

ἁρματοδρόμος, ὁ αυτός που λαμβάνει μέρος σε μια αρματοδρομία

ἀρτίσκος, ὁ το ψωμάκι

ἀρχαῖος, ἀρχαία, ἀρχαῖον 1. αρχαίος, παλιός 
2. απαρχαιωμένος, ξεπερασμένος 
3. προγενέστερος

ἄρχω
ἄρχομαι

1. κυβερνώ, εξουσιάζω  2. αρχίζω
1. κυβερνιέμαι, εξουσιάζομαι 
2. αρχίζω

ἀσκός, ὁ ο σάκος από δέρμα

ἀσκῶ (<ἀσκέω) εξασκώ, γυμνάζω

ᾆσμα (ᾄσματος), τό τραγούδι

ἀσπίς (ἀσπίδος), ἡ ασπίδα

αὐλός, ὁ ο αυλός, η φλογέρα

αὐτίκα (επίρ.) αμέσως

αὐτοκίνητος, -ος, -ον αυτός που κινείται από μόνος του

αὐχήν (αὐχένος), ὁ ο αυχένας, ο λαιμός

ἀφαιρῶ (<ἀφαιρέω) αφαιρώ, αποστερώ, απομακρύνω, αποκλείω, 
αποχωρίζω

ἀφέρπω 1. ξεγλιστρώ 
2. απομακρύνομαι 
3. δραπετεύω

ἄχρι (πρόθ.) (με γενική) μέχρι

Β

βάλλω ρίχνω κάτι εναντίον κάποιου, ρίχνω, εκσφενδονίζω

βαρβαρικός, -ή, -όν 1. ο βαρβαρικός, αυτός που δεν είναι ελληνικός 
2. ο βάρβαρος, ο βίαιος
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βάρβαρος, -ος, -ον 1. ο μη Έλληνας, ο ξένος 
2. αυτός που δε μιλά ελληνικά 
3. σκληρός, άξεστος, απολίτιστος

βασιλεύς (βασιλέως), ὁ 1. βασιλιάς 
2.  (στην Αθήνα) ο δεύτερος από τους εννέα 

άρχοντες

βίος, ὁ 1. ζωή, τρόπος ζωής 
2. τα απαραίτητα για τη ζωή υλικά μέσα, το βιος

Βορέας, ὁ ο βόρειος άνεμος

βουκόλος, ὁ ο βοσκός

βουλή, ἡ 1. η θέληση 
2.  πολιτικό σώμα επιφορτισμένο με την ευθύνη 

σημαντικών αποφάσεων

βούλομαι θέλω, επιθυμώ, σχεδιάζω

βραχίων (βραχίονος), ὁ ο βραχίονας, το χέρι

βραχύς, βραχεῖα, βραχύ
διὰ βραχέων

μικρός, λίγος
με λίγα λόγια

βρέμω παράγω δυνατό θόρυβο, βροντάω

βωμός, ὁ υπερυψωμένο μέρος κατάλληλο για προσφορά 
θυσιών, βωμός

Γ

γάρ (σύνδ.) γιατί (αιτιολ.), δηλαδή (σε ερώτηση) 
(Συνοδεύει αιτιολόγηση, επεξήγηση ή ενισχυτική 
επιβεβαίωση – εισάγει κύρια πρόταση και 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση της) 

γάστρων (γάστρωνος), ὁ ο κοιλαράς

γε (μόριο) 1.  μάλιστα, ακριβώς, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, 
πράγματι  

2. τουλάχιστον 
3.  σε αναφωνήσεις ως επιτατικό
(Δεν βρίσκεται στην αρχή πρότασης, αλλά ακολουθεί 
τη λέξη την οποία συνοδεύει [ή την πρώτη λέξη μιας
φράσης]. Προσδίδει έμφαση στις λέξεις που συνοδεύει,
συνεχίζοντας μια σκέψη ή παραπέμποντας σε κάτι
που έχει λεχθεί αμέσως προηγουμένως [ή υπονοείται])

γείτων (γείτονος), ὁ ο γείτονας

γένειον , τό 1.  το μέρος του προσώπου που καλύπτεται 
    από το γένι  
2. το γένι

γένος (γένους), τό 1. συγγένεια εξ αίματος, καταγωγή 
2. απόγονος ή απόγονοι 
3. φυλή, φύλο 
4. γενιά
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γέρας (γέρως), τό το βραβείο, το έπαθλο

γεύομαι  γεύομαι, δοκιμάζω κάποια τροφή

γῆ, ἡ  η στεριά

γίγνομαι 1. γεννιέμαι 
2. γίνομαι, εξελίσσομαι

γιγνώσκω 1. γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι 
2. έχω τη γνώμη, νομίζω

γνήσιος, γνησία, γνήσιον 1.  αυτός που νόμιμα γεννήθηκε από ένα γάμο, 
    ο μη νόθος 
2. γνήσιος, νόμιμος

γνώριμος, γνωρίμη, γνώριμον 1. γνωστός 
2. (ειδ. σημασ.) ο μαθητής

γραμματιστής, ὁ αυτός που διδάσκει τα στοιχειώδη γράμματα, 
ο γραμματοδιδάσκαλος

γριπεύς (γριπέως), ὁ  ο ψαράς

γυμνάσιον, τό το γυμναστήριο

γυνή (γυναικός), ἡ 1. η γυναίκα 
2. η σύζυγος

Δ

δαιμόνιον, τό η θεότητα, ο θεός

δαιμόνιος, δαιμονία,δαιμόνιον 1. θεϊκός 
2. ευλογημένος 
3. καλός άνθρωπος

δαίμων (δαίμονος), ὁ  1. ο θεός, η θεότητα 
2. το πεπρωμένο, η τύχη ενός ανθρώπου 
    (καλή ή κακή), οι περιστάσεις της ζωής του

δάκτυλος, ὁ 1. το δάκτυλο 
2. το μικρότερο μέτρο μήκους (0,018 μ.) 

δέ (αντιθ./συνδετ. μόριο) 1.  και (συνδετικό/μεταβατικό, συνάπτει μια νέα 
ενότητα λόγου στην προηγούμενη), λοιπόν 

    (για επιστροφή σε ένα θέμα μετά από διακοπή) 
2. αλλά (αντιθετικό)  
3.   δε, από την άλλη, αφετέρου 
     (Συνήθως σε συνδυασμό με μέν σε προηγούμενη  

φράση, εκφράζοντας αντίθεση ή απλή 
αντιδιαστολή) 

δέδοικα φοβάμαι

δεῖ (απρόσ. ρήμα) πρέπει

δείκνυμι 1. δείχνω 
2. αποδεικνύω

δείλαιος, δειλαία, δείλαιον 1. δειλός 
2. (μεταφ.) αξιολύπητος, άθλιος, τιποτένιος
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δεινός, δεινή, δεινόν

δεινότερος, δεινοτέρα, δεινότερον (συγκρ.)
δεινότατος, δεινοτάτη, δεινότατον (υπερθ.)

1. φοβερός 
2. ικανός

φοβερότερος, ικανότερος
ο φοβερότατος, ο ικανότατος

Δεκελειόθεν (επίρ.) από τη Δεκέλεια (δήμος της Αττικής)

δέλτος, ἡ η πινακίδα για τη γραφή

δέομαι 1. έχω ανάγκη, χρειάζομαι 
2. ζητώ

δεσπότης, ὁ ο αφέντης, ο κύριος

δεῦρο (επίρ.) 1. εδώ, προς τα εδώ 
2. εμπρός! έλα!

δέχομαι 1. δέχομαι, παραλαμβάνω 
2. υποδέχομαι, καλωσορίζω 
3. αποδέχομαι, εγκρίνω

δή (μόριο) ακριβώς, λοιπόν, μάλιστα, ασφαλώς, βεβαίως, 
πράγματι, ειδικά 
(Προσδίδει έμφαση στις λέξεις που συνοδεύει, 
προβάλλοντας αυτό που λέγεται στη συγκεκριμένη 
φράση)

δημοτεύομαι είμαι δημότης

δῆτα  1. μάλιστα
2.   λοιπόν (σε ερώτηση) 
     (Εκφράζει έντονη συμμετοχή, ενδιαφέρον κ.λπ. 

του ομιλητή για το θέμα της συζήτησης)

διαβάλλω 1. ρίχνω μέσα από κάτι ή απέναντι 
2. κατηγορώ, διαβάλλω

διάγω ζω, περνώ τον καιρό μου

διαγωνίζομαι διαγωνίζομαι, συναγωνίζομαι

δίαιτα, ἡ ο τρόπος ζωής

διαλέγομαι 1.  χρησιμοποιώ τη διαλεκτική, καταλήγω σε 
συμπεράσματα με τη χρήση διαλόγου 

2. συζητώ, δίνω διάλεξη, παραδίδω μάθημα

διάλεκτος, ἡ 1. η συνομιλία 
2. η γλώσσα, η ομιλία 
3. ο τρόπος ομιλίας, η προφορά

διατετραίνω τρυπώ στη μέση

δίδωμι 
δίδωμι δίκην

δίνω 
τιμωρούμαι

δικάζω δικάζω, κρίνω

δικαίως (επίρ.) δίκαια, δικαιολογημένα
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δοκῶ (<δοκέω)

δοκεῖ

1. νομίζω 
2. φαίνομαι 
3. δίνω την εντύπωση
              φαίνεται, φαίνεται καλό

δόλος, ὁ ο δόλος, το τέχνασμα

δοῦλος, ὁ 1. ο δούλος, ο υπήκοος, ο υπηρέτης 
2. αυτός που γεννήθηκε από σκλάβους 

δραχμή, ἡ 1. όσο μπορεί να πιάσει κανείς με το χέρι 
2. αττικό νόμισμα που ισοδυναμούσε με έξι οβολούς

δύναμαι μπορώ, είμαι ικανός να κάνω κάτι

δύσκολος, -η, -ον δύστροπος

δῶμα (δώματος), τό

εἰς Ἅιδου δώματα

1. οικία 
2. το κυρίως δωμάτιο, ο θάλαμος

στον Κάτω Κόσμο, στον Άδη

Ε

ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἑαυτοῦ (αυτοπαθ. αντων. 
γ΄ προσώπου)

του εαυτού του, για τον εαυτό του, τον εαυτό μου

ἐγγύς (επίρ.) κοντά

ἔθνος (ἔθνους), τό 1. έθνος, λαός 
2.  (στον πληθ.) ξένα, βαρβαρικά έθνη (σε αντίθεση 

με τους Έλληνες) 
3. κοινωνική τάξη, κάστα, φυλή

εἰ (συνδ.) 1. εάν (υποθετικός) 
2. αν (εισάγει πλάγια ερώτηση ολικής αγνοίας)

εἰ καί (σύνδ. εναντιωματικός) αν και, μολονότι, παρόλο που

εἰκάζω 1. παριστάνω κάτι, απεικονίζω 
2. παρομοιάζω, συγκρίνω 
3. εικάζω, υποθέτω 

εἰμί
τὰ ὄντα

είμαι, υπάρχω
1. τα πράγματα που είναι, που υπάρχουν 
2. η πραγματικότητα, η αλήθεια

εἶμι πηγαίνω ή έρχομαι

εἷς, μία, ἕν (αριθμ.) ένας

εἰσέρχομαι μπαίνω 

εἰσπράττω 1. εισπράττω 
2. συλλέγω φόρους

εἶτα (επίρ.) 1. έπειτα, κατόπιν 
2. (για σειρά) στη συνέχεια

ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον (αόρ. αντων.) ο καθένας

ἐκβάλλω βγάζω έξω, απομακρύνω, διώχνω
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ἐκεῖθεν (επίρ.) από εκεί

ἐκεῖσε (επίρ.) προς τα εκεί, σε εκείνο το μέρος

ἐκπέμπω 1. απομακρύνω κάποιον από κάποιο μέρος 
2. καλώ κάποιον έξω 
3. αποστέλλω

ἔκπωμα (ἐκπώματος), τό σκεύος από το οποίο πίνει κανείς, ποτήρι

ἕλκω 1. έλκω, σύρω, τραβώ 
2. ρυμουλκώ (πλοίο)

Ἕλλην (Ἕλληνος), ὁ Έλληνας

Ἑλληνίς (Ἑλληνίδος), ἡ Ελληνίδα

ἐμβάς  (ἐμβάδος), ἡ ένα είδος υποδήματος που τυλίγει το πόδι

ἐμβρόντητος, -ος, -ον 1. χτυπημένος από κεραυνό 
2. ηλίθιος

ἐμός, ἐμή, ἐμόν (κτητ. αντων.) δικός μου, δική μου, δικό μου

ἐναντίος, -ος, -ον 1. ο απέναντι 
2. ο  αντίθετος, ο αντίπαλος 
3. ο εχθρός

ἔνδον (επίρ.) μέσα

ἕνεκα/ -εν (πρόθ.) (με γενική) εξαιτίας κάποιου ή για χάρη κάποιου

ἔνθα (επίρ.) 1. εκεί, εκεί όπου 
2. (για χρόνο) τότε, έπειτα

ἐνθάδε (επίρ.) 1. σε αυτό το μέρος 
2. σε αυτήν την περίπτωση

ἐνθυμοῦμαι (ἐνθυμέομαι) βάζω κάτι στην καρδιά μου/στο νου μου, 
συλλογίζομαι, σκέπτομαι

ἐννοῶ (<ἐννοέω) 1. σκέφτομαι 
2. καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι

ἔνος,-η, -ον
ἔνη καὶ νέα (ἡμέρα)

ο περασμένος, ο περσινός 
η παλιά και η νέα μέρα του μήνα, 
η τελευταία μέρα του μήνα

ἐνταῦθα (επίρ.) εδώ

ἐντός 1. (επίρ.) μέσα 
2. (πρόθ. με γενική) μέσα

ἐξ ὅτου από την ώρα που, από τη στιγμή που

ἐξ οὗ από την ώρα που, από τη στιγμή που

ἐξαπατῶ (<ἐξαπατάω) εξαπατώ, ξεγελώ

ἐξελέγχω 1. αντικρούω κάποιον ως προς κάτι 
2. καταδικάζω κάποιον ως 
3.  ελέγχω ανασκευάζω την επιχειρηματολογία κάποιου



94Λεξιλόγιο

ἐξέρχομαι 1. βγαίνω έξω 
2. φθάνω, καταλήγω 
3.  (για όνειρα, προφητείες) πραγματοποιούμαι, 

βγαίνω αληθινός

ἔξεστι (απρόσ. ρήμα) είναι δυνατόν, επιτρέπεται, μπορεί

ἐξετάζω 1. ερευνώ, εξετάζω 
2. επιθεωρώ 
3. ανακρίνω

ἐξέτασις (ἐξετάσεως), ἡ η έρευνα, ο έλεγχος

ἐπάγω
ἐπάγω αἰτίαν

στρέφω, κατευθύνω
απευθύνω κατηγορία, κατηγορώ

ἐπεί (σύνδ.) 1. (χρονικός) όταν 
2. (αιτιολογικός) επειδή, αφού

ἐπιβουλεύω σχεδιάζω κάτι κακό

ἐπιδημῶ(<ἐπιδημέω) βρίσκομαι σε έναν τόπο

ἐπιθυμῶ (<ἐπιθυμέω) επιθυμώ, θέλω

ἐπίκουρος, -ος, -ον βοηθός, συμπαραστάτης

ἐπιλανθάνομαι ξεχνώ

ἐπισκοπῶ (<ἐπισκοπέω) 1. παρατηρώ, βλέπω 
2. εξετάζω καλά 
3. επισκέπτομαι

ἐπιτάσσω διατάζω

ἐπιτήδεια, τά τα αναγκαία, τα απαραίτητα

ἐπιφέρω 1. τοποθετώ, βάζω από πάνω 
2. αποδίδω (κατηγορία)

ἕπομαι ακολουθώ

ἐρῆμος, ἐρήμη, ἐρῆμον 1. έρημος, μόνος 
2. ο στερημένος από κάτι, ο εγκαταλειμμένος

ἔρις  (ἔριδος), ἡ διχογνωμία, καβγάς, διαμάχη

ἐρυθρός, -ά, όν κόκκινος

ἔρχομαι έρχομαι, κατευθύνομαι

ἐσθίω τρώγω 

ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον 1. τελευταίος 
2. ο πιο απομακρυσμένος

ἑταῖρος, ἑταίρα, ἑταῖρον ο σύντροφος, ο ακόλουθος, ο φίλος

ἕτερος,  ἑτέρα,  ἕτερον άλλος

ἔτι (επίρ.) ακόμη

ἔτος (ἔτους), τό το έτος
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εὖ (επίρ.) καλά, σωστά

εὐθέως (επίρ.) αμέσως, κατευθείαν 

εὐθύς (επίρ.) αμέσως

εὑρίσκω 1. βρίσκω 
2. ανακαλύπτω 
3. επινοώ 

εὐφραίνομαι  ευχαριστιέμαι, χαίρομαι

ἐῶ (<ἐάω) 1. αφήνω 
2. επιτρέπω

ἕως 1. (σύνδ. χρονικός) μέχρι, έως ότου 
2. (πρόθ.) μέχρι

Ζ

Ζεύς (Διός), ὁ ο θεός Δίας

ζητῶ (<ζητέω) 1. ψάχνω 
2. ερευνώ

ζῶ (<ζήω) 1. ζω 
2. είμαι ακμαίος, δραστήριος, ενεργητικός

Η

ἡβῶ (<ἡβάω) 1. είμαι στην ακμή της νεότητας
2. είμαι ζωντανός και ενεργητικός 
3. έχω τα εξωτερικά σημάδια της εφηβείας

ἡγεμών (ἡγεμόνος), ὁ 1. οδηγός 
2. ηγέτης, διοικητής, αρχηγός, στρατηγός

ἡγοῦμαι (<ἡγέομαι) 1. θεωρώ, πιστεύω 
2. οδηγώ

ἥδομαι  ευχαριστιέμαι, χαίρομαι, ικανοποιούμαι

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ

ἡδίων, ἡδίων, ἥδιον (συγκ.) 
ἥδιστος, ἡδίστη, ἥδιστον  (υπερθ.)    

1. αυτός που έχει γλυκιά γεύση 
2. συμπαθητικός, ευχάριστος

πιο ευχάριστος
ο πολύ ευχάριστος

ἥκω 1. έχω έρθει 
2. έχω φτάσει στο σημείο 
3. έχω επιστρέψει

ἡλικιώτης, ὁ  ο συνομήλικος

ἡμεδαπός, -ή, -όν αυτός που είναι από τη δική μας γη/ χώρα, ο 
ντόπιος, ο εγχώριος

ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον (κτητ. αντων.) δικός μας, δική μας, δικό μας

ἥσυχος, -ος, -ον ήσυχος
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Θ

θαρρῶ (<θαρρέω) & θαρσῶ 1. έχω θάρρος 
2. είμαι θρασύς, παράτολμος

θαυμάζω 1. εκπλήττομαι, ξαφνιάζομαι 
2. απορώ

θαυμαστός, -ή, -όν 1. ασυνήθιστος, παράξενος 
2. αξιοθαύμαστος

θεῖος, -α, -ον αυτός που προέρχεται από τους θεούς, θεϊκός

θεράπων (θεράποντος), ὁ ο υπηρέτης, ο ακόλουθος

θερινός, -ή, -όν ο καλοκαιρινός

Θετταλός, -ή, -όν ο προερχόμενος από τη Θεσσαλία, ο Θεσσαλός

θέω τρέχω

θεωρός,  ὁ 1. ο θεατής, ο παρατηρητής, ο περιηγητής 
2.  ο προσκυνητής, αυτός που συμμετέχει 
    σε μια εορτή

θήρα, ἡ το κυνήγι

θησαυρός, ὁ 1. αυτό που έχει αποθησαυριστεί, ο θησαυρός 
2. το θησαυροφυλάκιο 
3.  κτήρια στους Δελφούς, στα οποία κάθε πόλη 

φύλασσε τα αφιερώματά της

θνῄσκω πεθαίνω

θρανίον, τό ο πάγκος

θύρα, ἡ η πόρτα

θώραξ (θώρακος),  ὁ ο θώρακας

Ι

ἰδού (επιφών.) να! κοίτα!

ἱκανός, -ή, -όν

ἱκανώτερος, ἱκανωτέρα, ἱκανώτερον 
(συγκρ.)
ἱκανώτατος, ἱκανωτάτη, ἱκανώτατον 
(υπερθ.)

1. κατάλληλος, αρμόδιος, ικανός 
2. (για πράγματα) αρκετός, επαρκής

καταλληλότερος

ο καταλληλότερος

ἵνα (συνδ. τελικός) για να

ἰού (επίρ.) αλίμονο

ἰού (επιφών.) 1. (για πόνο, θλίψη) αλίμονο! 
2. (σπανιότερα για έκφραση χαράς) γιούπι!

ἵππος, ὁ το άλογο
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ἵστημι

              ἵσταμαι

1.στήνω κάτι όρθιο, στήνω 
2. τοποθετώ
              1. στέκομαι, σταματώ να κινούμαι,
                  μένω ακίνητος  
              2. είμαι τοποθετημένος, βρίσκομαι

ἰσχύω 1. είμαι δυνατός, υπερισχύω 
2. αξίζω, είμαι ισοδύναμος με

ἴχνος ( ἴχνους), τό  1. το χνάρι, το ίχνος του ποδιού, το βήμα, το πάτημα 
2. (μεταφ.) το σημάδι, το ίχνος

Κ

καθέζομαι κάθομαι

καθεύδω κοιμάμαι

κάθημαι  1. κινούμαι για να καθίσω 
2. είμαι καθισμένος

καινός, -ή, -όν 

ἐκ καινῆς (πέπωκεν)

1. καινούριος, πρωτοφανής, πρωτότυπος 
2. πρόσφατος

από νέο ποτήρι

καιρός, ὁ  η κατάλληλη στιγμή, ευκαιρία

κάλλος (κάλλους), τό η ομορφιά

καλός, ή, όν 
καλλίων, καλλίων, κάλλιον (συγκρ.)
κάλλιστος, καλλίστη, κάλλιστον (υπερθ.)

όμορφος
ομορφότερος
πολύ όμορφος, ο πιο όμορφος

καλύπτω 1. καλύπτω 
2. κρύβω

καλῶ (<καλέω) 1. καλώ, φωνάζω κάποιον 
2. προσκαλώ κάποιον 
3.  (δικανικός όρος) καλώ κάποιον ενώπιον του 

δικαστηρίου 
4. ονομάζω

κατακούω 1. ακούω καθαρά, λεπτομερώς 
2. κρυφακούω 
3. υπακούω, συμμορφώνομαι

καταλαμβάνω  1. καταλαμβάνω, κυριεύω 
2. προλαβαίνω, βρίσκω 
3. κρατώ κάτι σε περιορισμό, συγκρατώ

καταλείπω αφήνω κάπου/πίσω, εγκαταλείπω

κατάρατος, ὁ ο καταραμένος

κατασκευάζω 1. εφοδιάζω με όλα τα απαραίτητα, εξοπλίζω 
2. κατασκευάζω, χτίζω 
3. χαλκεύω, επινοώ κάτι ψεύτικο 

καταψηφίζομαι ψηφίζω εναντίον, καταδικάζω
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κατεσθίω κατατρώγω, καταβροχθίζω

κατέχω  1. συγκρατώ, αναχαιτίζω 
2. καταλαμβάνω, κατέχω 
3. καταλαβαίνω

κεῖμαι βρίσκομαι

κελεύω διατάζω

κενός, -ή, -όν 1. άδειος 
2. άκαρπος, αναποτελεσματικός

κέρδος (κέρδους), τό το κέρδος, το όφελος, το πλεονέκτημα

κιβωτάριον, τό ξύλινο κουτί, κιβώτιο, υποκοριστικό του κιβωτός (ἡ)

κιθαρῳδός, ὁ ο μουσικός που παίζει κιθάρα και τραγουδά

κίων (κίονος), ὁ ο στύλος, ο κίονας

κλεινός, -ή, -όν ονομαστός, ένδοξος

κλέπτω 1. κλέβω 
2. εξαπατώ

κλῆσις (κλήσεως), ἡ 1. το να καλεί, να φωνάζει κανείς κάποιον 
2.  (δικαν. όρος) κλήση, κλήτευση, καταγγελία στο 

δικαστήριο 
3. πρόσκληση 
4. όνομα, ονομασία

κλίνη, ἡ  το κρεβάτι

κολάζω   τιμωρώ

κόλπος, ὁ 1. ο κόρφος, το στήθος 
2. (μεταφ.) ο κόλπος της θάλασσας, ο όρμος

κόμη, ἡ οι τρίχες της κεφαλής, τα μαλλιά

κομίζω μεταφέρω, φέρνω

κόπτω 1. χτυπώ
2. σχίζω, σφάζω
3. λεηλατώ

κόραξ (κόρακος), ὁ
εἰς κόρακας (ἀπάγετε)

κοράκι
στον κόρακα (βρισιά)

κότινος, ὁ κλαδί αγριελιάς, στεφάνι, που διδόταν ως βραβείο 
στους Ολυμπιακούς αγώνες

κρατήρ (κρατῆρος), ὁ μεγάλο αγγείο για ανάμειξη κρασιού με νερό 
(κρᾶσις)

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

κρίσις (κρίσεως), ἡ 1. η απόφαση 
2. η έκβαση, το αποτέλεσμα 
3. η δίκη

κριτής, ὁ αυτός που κρίνει, ο κριτής, ο διαιτητής

κρόμμυον, τό το κρεμμύδι 

κυανόπτερος, -ος, -ον  αυτός που έχει φτερά με βαθύ μπλε χρώμα

κυβεῖον, τό η λέσχη όπου παίζονται ζάρια και άλλα τυχερά 
παιγνίδια

κυκλώπειος, -α, -ον αυτός που είναι κατασκευασμένος από Κύκλωπες, 
τεράστιος

κύλιξ (κύλικος), ἡ ρηχό και ανοιχτό ποτήρι με ένα πόδι, κυρίως για 
κρασί

κυνῆ, ἡ η περικεφαλαία

κώμη, ἡ το χωριό

Λ

λάθρᾳ (επίρ.) κρυφά

λαιμάττω είμαι πεινασμένος, λαίμαργος

Λάκαινα, ἡ η γυναίκα από τη Λακωνία, η Σπαρτιάτισσα

λακτίζω κλοτσώ

λάλος, -α,-ον 
λάλον ὕδωρ

αυτός που μιλά, 
το νερό που μιλά, η μαντική πηγή

λαλῶ (<λαλέω) 1.  φλυαρώ 
2. μιλώ, συζητώ 
3. ρήμα για τον ήχο των μουσικών οργάνων

λαμβάνω
 

λαμβάνομαι

1. πιάνω κάτι με το χέρι μου 
2. συλλαμβάνω 
3. (μεταφ.) καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι 
4. παίρνω κάτι

1. κρατιέμαι, πιάνομαι από κάτι 
2. κάνω κάτι δικό μου 
3. αρπάζω, τραβώ

λαμπρός, -ά, -όν
λαμπρότερος, λαμπροτέρα, λαμπρότερον 
(συγκρ.) 
λαμπρότατος, λαμπροτάτη, λαμπρότατον 
(υπερθ.)

λαμπερός, φωτεινός
λαμπερότερος, φωτεινότερος

ο λαμπερότερος, ο φωτεινότερος
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λέγω
κακῶς λέγω
ἀληθῆ λέγω

λέω
κακολογώ, κατηγορώ
λέω την αλήθεια

λειμών (λειμῶνος), ὁ το λιβάδι

ληκύθιον  (<λήκυθος), τό  μικρή φιάλη, χρησιμοποιείται για αρώματα και για 
το λάδι με το οποίο αλείφονταν οι αθλητές

ληρῶ (<ληρέω) λέω ανοησίες

λόγος, ὁ

οὐδένα λόγον ποιοῦμαι τινός

1. τα λόγια, οι λέξεις 
2. συνομιλία, συζήτηση 
3. ό, τι λέγεται για κάποιον, η φήμη 
4. η διήγηση 
5. το λογικό, η σκέψη

δεν λογαριάζω κάποιον καθόλου

λοιπός, -ή, -όν
τοῦ λοιποῦ

αυτός που υπολείπεται, ο υπόλοιπος
στο μέλλον, στο εξής

λύρα, ἡ έγχορδο μουσικό όργανο με επτά χορδές

λύχνος, ὁ το λυχνάρι, φορητή λάμπα

Μ

μαίνομαι 1.  είμαι τρελός, βρίσκομαι σε κατάσταση 
παραφροσύνης 

2. τρελαίνομαι

μακάριος, μακαρία, μακάριον 1. ευλογημένος, ευτυχισμένος 
2. πλούσιος

μάτην (επιρ.) μάταια

μέγας, μεγάλη, μέγα
μείζων, μείζων, μεῖζον (συγκρ.)
μέγιστος, μεγίστη, μέγιστον (υπερθ.)

μεγάλος
μεγαλύτερος
ο μέγιστος, ο πιο μεγάλος

μεθύω μεθώ, είμαι μεθυσμένος

μειράκιον, τό το νεαρό παιδί, ο νεαρός

μέλας, μέλαινα, μέλαν μαύρος

μέλος (μέλους), τό η μελωδία, το τραγούδι

μέλω   είμαι αντικείμενο φροντίδας, σκέψης

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

μέν (συνδετικό μόριο) βέβαια, ασφαλώς, είναι γεγονός ότι, από την μια, 
αφενός 
(Συνήθως σε συνδυασμό με δέ σε επόμενη φράση, 
εκφράζοντας αντίθεση ή απλή αντιδιαστολή – δεν 
είναι απαραίτητο να μεταφράζεται, η αντίθεση ή 
αντιδιαστολή μπορεί να αποδίδεται με το αλλά που 
εισάγει το δεύτερο σκέλος της)
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μέντοι (μόριο) ωστόσο, μα, όμως, αλλ᾽ όμως

μέσος, -η, -ον 1. αυτός που βρίσκεται στη μέση, ο μεσαίος 
2. αυτός που είναι μέτριος σε μέγεθος, ποιότητα, αξία

μεστός, -ή, -όν  γεμάτος

μετέωρος, -ος, -ον

τὰ μετέωρα

αυτός που δεν στηρίζεται πουθενά, που βρίσκεται 
στον αέρα

τα ουράνια σώματα

μετοίκισις (μετοικίσεως), ἡ η μεταφορά κάποιου από τον χώρο όπου κατοικεί 
σε κάποιον άλλο χώρο. 

μέτοικος, ὁ 1.  αυτός που αλλάζει κατοικία, που εγκαθίσταται σε 
άλλο μέρος 

2.  στην αρχαία Αθήνα ο πολίτης άλλης πόλης, 
    ο οποίος αποκτούσε δικαίωμα εγκατάστασης 
    με την προϋπόθεση της καταβολής φόρου.

μετριόσιτος, -ος, -ον μετρημένος, συγκρατημένος στο φαγητό

μή (μόριο) μη(ν), να μη(ν), δεν

μή (σύνδ.) 1. για να μη (τελικός) 
2. μήπως, μήπως και (ενδοιαστικός)

μιαρός, -ά, -όν 1. μολυσμένος 
2. ανήθικος

μίτρα, ἡ 1. γυναικεία ζώνη 
2. κορδέλα για τα μαλλιά

μοιχός, ὁ αυτός που απατά τη γυναίκα του, ο άπιστος 
σύζυγος

μυκτήρ (μυκτῆρος), ὁ το ρουθούνι

μυρίος, -ία, -ίον αμέτρητος, αναρίθμητος

μῶν (<μὴ οὖν) μήπως λοιπόν

Ν

νεανίας, ὁ
νεανίσκος (υποκ.)

ο νεαρός άντρας
ο νέος άντρας, το αγόρι

νέος, -α, -ον 1. ο νέος στην ηλικία, ο νεαρός 
2. ο καινούργιος, ο πρόσφατος

νεφέλη, ἡ το σύννεφο  

νὴ  (βεβαιωτικό μόριο) μα (συνοδεύεται με αιτ. προσώπου, συνήθως θεού)

νομίζω

νομίζω θεούς

1. καθιερώνω, θεσπίζω κάτι 
2. κάνω κοινή χρήση, χρησιμοποιώ 
3. νομίζω, θεωρώ ότι 
4. εκτιμώ, σέβομαι 
5. πιστεύω

αναγνωρίζω, πιστεύω στους θεούς
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νοῦς (νοῦ), ὁ
οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα
προσέχω τὸν νοῦν

η αντίληψη, η σκέψη, η κρίση, ο νους
δεν έχει κανένα νόημα, καμία λογική
δίνω προσοχή σε κάτι, δείχνω ενδιαφέρον

νῦν (επίρ.) τώρα

νύξ (νυκτός), ἡ νύχτα

νῶτος, ὁ & νῶτον, τό η πίσω πλευρά του σώματος, η πλάτη 

Ξ

ξένος, ὁ 1. ο φιλοξενούμενος 
2. ο φίλος (από ξένη πόλη) από φιλοξενία 
3. ο άνθρωπος από ξένη χώρα, ο ξένος

Ο

ὀβελίσκος, ὁ μικρή σούβλα, υποκοριστικό του ὀβελός (ὁ), 
σούβλα

ὅδε, ἥδε, τόδε (δεικτ. αντων.)
 τάδε

αυτός, αυτός εδώ, ο εξής 
τα εξής

ὁδός, ἡ ο δρόμος

ὅθεν (αναφορ. & χρον. επίρ.) απ᾽ όπου, από το σημείο από το οποίο

οἶδα γνωρίζω

οἴκαδε  (επίρ. <οἶκος) 1. προς το σπίτι 
2. προς την πατρίδα

οἰκέτης, ὁ ο δούλος του σπιτιού

οἰκία, ἡ η κατοικία

οἶμαι νομίζω

οἴμοι (επιφών.) αλίμονό μου

οἰνοχόη, ἡ το αγγείο για σερβίρισμα κρασιού

ὄλβιος, ὄλβιος & ὀλβία, ὄλβιον ευτυχισμένος, ευλογημένος, αυτός που έχει άφθονα 
αγαθά

Ὀλύμπιος, -ιος, -ον από τον Όλυμπο, αυτός που κατοικεί στον Όλυμπο

ὅλως (επίρ.) ολοκληρωτικά, τελείως, συνολικά

ὁμῆλιξ (ὁμήλικος), ὁ  & ἡ συνομήλικος

ὅμιλος, ὁ το συγκεντρωμένο πλήθος, συνωστισμός κόσμου

ὁμοῖος, ὁμοία, ὁμοῖον όμοιος, ίδιος

ὁμοίως (επίρ.) με τον ίδιο τρόπο, παρομοίως

ὄναρ  (ὀνείρου), τό  το όνειρο

ὄξος (ὄξους), τό το ξίδι
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ὄπισθεν (επίρ.) πίσω, από πίσω

ὄρθρος, ὁ το πρωί, το ξημέρωμα

ὅρκος, ὁ όρκος

ὁρμή, ἡ η ορμητική κίνηση προς τα εμπρός, η ώθηση, η φορά

ὄρος (ὄρους), τό το βουνό

ὁρῶ (<ὁράω) 1. βλέπω, κοιτάζω 
2. προσέχω

ὅς, ἥ, ὅ (αναφ. αντων.) ο οποίος, αυτός που

ὅσος, ὅση, ὅσον (αναφ. αντων.) 1. όσος 
2. πόσος (όταν εισάγει πλάγια ερώτηση)

ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (αναφ. αντων.) όποιος, όποια, όποιο

ὁστισοῦν, ἡτισοῦν, ὁτιοῦν (αόρ. αντων.) οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οτιδήποτε

ὄστρακον, τό 1. πήλινο αγγείο 
2. κομμάτι πήλινου αγγείου

ὅτι (συνδ.) 1. ότι, πως (σε ειδική πρόταση) 
2. διότι (σε αιτιολογική)

οὐ & οὐκ (οὐχ) (αρνητ. μόριο ) δεν

οὐδαμῶς (επίρ.) με κανένα τρόπο

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (αορ. αντων.)
οὐδέν (ως επίρ.)

κανένας
καθόλου, τίποτα

οὐδόλως (επίρ.) καθόλου

οὖν (μόριο) 1. λοιπόν, έτσι λοιπόν, συνεπώς, επομένως 
2. πράγματι 

οὔπω (επίρ.) όχι ακόμη 

οὐσία, ἡ η περιουσία

οὗτος, αὕτη, τοῦτο (δεικτ. αντων.) αυτός, αυτή, αυτό

οὗτοσί (<οὗτος +δεικτικό -ί) αυτός εδώ

οὕτως (επίρ.) έτσι, με αυτόν τον τρόπο

οὐχί όχι

ὀφθαλμιῶ (<ὀφθαλμιάω) έχω πόνο στα μάτια

ὀφθαλμός, ὁ το μάτι

ὄφις (ὄφεως), ὁ το φίδι

ὄψις (ὄψεως), ἡ 1. η εξωτερική εμφάνιση 
2. το πρόσωπο 
3. η όραση 
4. το θέαμα, η θέα 
5. τα μάτια (στον πληθ.)
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ὄψον, τό 1. μαγειρεμένο φαγητό (συνοδευόταν με ψωμί 
    και κρασί) 
2. ψάρι (στους Αθηναίους)

Π

πάγκακος, -ος, -ον

παγκάκιστος (υπερθ.)

1. πολύ κακός, μοχθηρός, κακούργος 
2. πολύ άτυχος, δυστυχής 

ο υπερβολικά κακός, άθλιος, δυστυχής

παιδιά, ἡ το παιχνίδι, η διασκέδαση

παιδοτρίβης,  ὁ ο γυμναστής

παῖς (παιδός), ὁ 1. (για καταγωγή) ο γιος ή η κόρη, το παιδί 
2. (για ηλικία) το παιδί 
3. ο δούλος, ο υπηρέτης

παίω χτυπώ (κάποιον)

πάλαι (επίρ.) παλιά, παλιότερα

παλαίστρα, ἡ ο τόπος που ασκούνται οι παλαιστές, σχολή πάλης

πανοῦργος, ὁ αυτός που είναι έτοιμος να κάνει οτιδήποτε, 
ο κακός, ο άτιμος

πάνυ (επίρ.) πολύ

παραγίγνομαι 1. παρευρίσκομαι, βρίσκομαι κοντά 
2. φθάνω

παραμυθία, ἡ   η παρηγοριά, η ανακούφιση, η ηθική στήριξη

παρανόμως (επίρ.) παράνομα

παρασκευάζομαι προετοιμάζομαι

παραφαίνομαι φαίνομαι, εμφανίζομαι κοντά

παρειά, ἡ  το μάγουλο

πάρειμι παρευρίσκομαι, είμαι παρών

παρέχω 
παρέχω πράγματα

δίνω, παρέχω, χορηγώ
προκαλώ ενοχλήσεις, προβλήματα 
σε κάποιον

παρθένος, ἡ 1. η κόρη, το κορίτσι 
2. το ανύπαντρο κορίτσι

πᾶς, πᾶσα, πᾶν καθένας, όλοι

πάσχω  παθαίνω, υφίσταμαι

πατήρ (πατρός), ὁ ο πατέρας

πείθω κάνω κάποιον να δεχτεί τη γνώμη μου, πείθω

πεῖρα, ἡ η δοκιμή, η απόπειρα
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Πειραιεύς (Πειραιέως & Πειραιῶς), ὁ

Πειραιεῖς

1. ο Πειραιάς 
2.  ο κάτοικος του Πειραιά, ο προερχόμενος από τον 

Πειραιά
οι κάτοικοι του Πειραιά, 
οι Πειραιώτες

πειρῶμαι (<πειράομαι) 1. επιχειρώ, προσπαθώ 
2. δοκιμάζω 
3. υποβάλλω σε έλεγχο

πέμπω στέλνω

πένης (πένητος), ὁ αυτός που εργάζεται για τη συντήρησή του, 
ο εργάτης, ο φτωχός άνθρωπος

πέπλος,  ὁ είδος γυναικείου ενδύματος

πέπων, -ων, -ον 1. πράος, μαλακός 
2. αγαπητός, καλός

περικαλλής, -ής, -ές πολύ όμορφος (κυρίως για πράγματα)

πέτρα, ἡ ο βράχος

πῇ  (μόριο ερωτ.) 1. πώς, με ποιο τρόπο 
2. προς τι, για ποιο σκοπό 
3. πού, σε ποιο μέρος

πιέζω 1. πιέζω, λυγίζω από το βάρος 
2. ασκώ μεγάλη πίεση (στον εχθρό)

πίθος, ὁ το πιθάρι

πινάκιον, τό η πινακίδα για γραφή

πίνω πίνω

πίπτω 1. πέφτω 
2. φονεύομαι

Πλαταιεύς (Πλαταιέως), ὁ ο πολίτης των Πλαταιών, πόλης της Βοιωτίας

πλέω ταξιδεύω στη θάλασσα, πλέω 

πληγή, ἡ το χτύπημα

πλίνθος, ὁ το τούβλο, το κεραμίδι 

Πλούτων (Πλούτωνος), ὁ ο θεός Πλούτωνας, ο Άδης

πνοή, ἡ  1. το φύσημα 
2. ο ήχος πνευστού οργάνου 

ποδαπός, ή, όν από ποιο μέρος

πόθεν (επίρ. ερωτ.) από πού, από ποιο μέρος

ποιμήν (ποιμένος), ὁ  ο βοσκός 
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ποιῶ (<ποιέω)

πεποιημένος

1. κάνω, κατασκευάζω, παράγω 
2. προκαλώ κάτι 
3. δίνω, παρέχω 
4. βάζω, τοποθετώ 
5. συνθέτω, γράφω στίχους, ποιήματα

κατασκευασμένος, πλαστός, ψεύτικος

πολέμαρχος, ὁ 1. αυτός που διευθύνει τον πόλεμο, ο αρχηγός 
2. στην Αθήνα ένας από τους εννέα άρχοντες,
    αρμόδιος και για δικαστικές υποθέσεις μετοίκων

πολεμικός, -ή, -όν ο φιλοπόλεμος, ο σχετικός με τον πόλεμο, 
ο ικανός για πόλεμο

πολέμιος, πολεμία, πολέμιον ο εχθρός

πολιτεία, ἡ 1. τα πολιτικά δικαιώματα 
2. ο τρόπος που συμπεριφέρεται κάποιος ως πολίτης 
3. το σώμα των πολιτών 
4. η διακυβέρνηση, η διοίκηση 
5. το πολίτευμα

πολλάκις (επίρ.) πολλές φορές, συχνά

πολύς, πολλή, πολύ
πλείων, πλείων, πλέον (συγκρ.)
πλεῖστος, πλείστη, πλεῖστον (υπερθ.)

πολύς
περισσότερος
πάρα πολύς

πονηρός, -ά, -όν 1.  αυτός που ταλαιπωρείται από κόπους 
    και βάσανα, ο άχρηστος 
2. ο κακός, ο ανάξιος, ο πανούργος, ο δόλιος

πόνος, ὁ η ταλαιπωρία, η σωματική δοκιμασία

πόντος, ὁ η θάλασσα, το πέλαγος

πορεύομαι πηγαίνω

πόρρω (επίρ.) μακριά

Ποσειδῶν (Ποσειδῶνος), ὁ ο  θεός Ποσειδώνας

που (εγκλιτ. μόριο) περίπου

ποῦ (ερωτ. επίρ.) πού

πούς (ποδός), ὁ το πόδι

πρᾶγμα (πράγματος), τό η πράξη, η υπόθεση

προανασείω κουνώ προς τα πάνω ή προς τα πίσω

Προμηθεύς (Προμηθέως), ὁ ο Προμηθέας (Τιτάνας που έκλεψε από τους θεούς 
τη φωτιά και τη δώρισε στους ανθρώπους)

προσαγορεύω 1. απευθύνομαι, καλώ κάποιον με το όνομά του 
2. χαιρετώ

προσδικάζω επιδικάζω

προσέτι (επίρ.) επιπλέον
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προσέχω δίνω προσοχή σε κάτι

προσήκω

προσήκει (απρόσωπο)
προσήκων, προσήκουσα, προσῆκον 
(μετοχή)

1. έχω  φτάσει σε κάποιο μέρος, βρίσκομαι κοντά 
2. ανήκω, αρμόζω σε κάποιον, ταιριάζω σ΄ αυτόν 

  ταιριάζει, αρμόζει 
 1. αυτός που ανήκει, ταιριάζει, αρμόζει 
     σε κάποιον 
 2. ο συγγενής

πρόσθεν (επίρ.) 1. μπροστά 
2. προηγουμένως

προσκαλῶ (<προσκαλέω) 1. προσκαλώ,  καλώ κάποιον 
2.  εγκαλώ, καταγγέλλω, ενάγω κάποιον στο 

δικαστήριο ή στον αρμόδιο αξιωματούχο

προσορῶ (<προσοράω) προσβλέπω, παρατηρώ

πρότερος, προτέρα, πρότερον 1. (για τόπο) μπροστινός 
2. (για χρόνο) προηγούμενος

προφρόνως πρόθυμα, ευχάριστα

πρυτανεῖον, τό

πρυτανεῖον σοφίας

δημόσιο οικοδόμημα στην Αθήνα στο οποίο 
στεγάζονταν οι αρχές της πόλης

(μεταφ., για την Αθήνα) τόπος που υπερέχει 
στην πολιτιστική ανάπτυξη, στη γνώση

πρῶτον (επίρ.) πρώτα, κατ᾽ αρχάς

πύλη, ἡ 1. η πύλη 
2. η είσοδος, το άνοιγμα

πῦρ (πυρός), τό η φωτιά

Πυρρίας, ὁ 1.  Κοκκινομάλλης, όνομα που δινόταν συχνά σε 
δούλους από τη Θράκη 

2. κόκκινο φίδι 

πωλῶ (<πωλέω) 1. ανταλλάσσω εμπορεύματα 
2. πουλώ, προσφέρω προς πώληση

πως (εγκλιτ. επίρ.) κάπως, κατά κάποιο τρόπο

πῶς (ερωτ. επίρ.) πώς, με ποιο τρόπο

Ρ

ῥάβδος, ἡ 1. το ραβδί, το μπαστούνι, η μαγκούρα 
2. το σκήπτρο

ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον εύκολος

ῥαψῳδός, ὁ ο ραψωδός, το πρόσωπο που απήγγελλε τα επικά 
ποιήματα (ενίοτε αποτελούσαν δικές του συνθέσεις)

ῥίπτω ρίχνω 

ῥώμη, ἡ  η δύναμη
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Σ

σανίς (σανίδος), ἡ  σανίδα, πάγκος, κάθισμα, ξύλινη πινακίδα

σαφῶς (επίρ.) σαφώς, με ευκρίνεια, με ακρίβεια, ευδιάκριτα

σήμερον σήμερα

σθένω 1. είμαι ισχυρός 
2. έχω τη δύναμη (να κάνω κάτι), μπορώ

σιγῶ (<σιγάω) σιωπώ, είμαι ήσυχος 

σιδηροῦς, -ᾶ, -οῦν αυτός που είναι από σίδερο, ο σιδερένιος 

σκευάριον, τό το μικρό οικιακό σκεύος

σκοπῶ (<σκοπέω) εξετάζω

σκόροδον, τό το σκόρδο

Σκύθης, ὁ 1.  ο καταγόμενος από τη Σκυθία ή ο κάτοικος της 
Σκυθίας 

2.  στην Αθήνα: Σκύθες ήταν πολλοί δημόσιοι δούλοι 
επιφορτισμένοι με αστυνομικά καθήκοντα

σκύτινος, σκυτίνη, σκύτινον δερμάτινος

σμικρός, -ά, -όν 1. αυτός που έχει μικρό μέγεθος ή ύψος 
2. λίγος 
3. ασήμαντος, μηδαμινός 
4. σύντομος (για χρόνο)

σός, σή, σόν (κτητ. αντων.) δικός σου, δική σου, δικό σου

σοφιστής, ὁ 1.  ειδήμων σε κάποιο κλάδο, σοφός, δάσκαλος της 
σοφίας 

2.  χαρακτηρισμός λογίων στα τέλη του 5ου αιώνα 
π.Χ. που περιόδευαν και δίδασκαν διάφορα 
αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ρητορική 

3.  δάσκαλος της ρητορικής (μεταγενέστερη 
σημασία)

σπεύδω 1. έρχομαι/πηγαίνω γρήγορα, βιαστικά 
2. εκδηλώνω έντονη επιθυμία, επείγομαι 

σπουδῇ (επίρ.) 1. γρήγορα, με βιασύνη 
2. με προθυμία

στάδιον, τό 1. μέτρο μήκους (184,87 μ.) 
2. αγώνισμα δρόμου στην Ολυμπία 
3. ο τόπος ή το κτίριο όπου διεξαγόταν το αγώνισμα 

στάσις (στάσεως), ἡ ο διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος

σταφυλή, ἡ το σταφύλι

στήλη, ἡ 1. στήλη, κολόνα, όρθιος λίθος 
2.  επιτύμβιος λίθος 
3. στήλη ή πλάκα στημένη σε δημόσιο χώρο στην 
οποία ήταν χαραγμένοι συμφωνίες, συνθήκες, νόμοι
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στιγματίας, ὁ αυτός που έχει σημάδια από καυτηριασμό 
(συνήθως ο δραπέτης δούλος), ο στιγματισμένος

στικτός, -ή, -όν αυτός που έχει στίγματα, σημάδια, τατουάζ

στλεγγίς (στλεγγίδος), ἡ   η ξύστρα για απομάκρυνση λαδιού και λάσπης από 
το σώμα των αθλητών

στοά, ἡ 1.  επιμήκης στεγασμένος χώρος του οποίου η μία 
πλευρά στηρίζεται σε κίονες 

2.  (στην Αθήνα) αποθήκη αλλά και το όνομα 
διαφόρων δημοσίων κτιρίων π.χ. η Ποικίλη Στοά

στόμα (στόματος), τό το στόμα 

στρατεία, ἡ η εκστρατεία

στρόφιον, τό η γυναικεία ζώνη, ο στηθόδεσμος

συλλέγω

συλλέγομαι

1. (για πρόσωπα) συναθροίζω, συγκεντρώνω 
2. συλλέγω

συναθροίζομαι, συγκεντρώνομαι

συμμαρτυρῶ (<συμμαρτυρέω) συνηγορώ, επιβεβαιώνω

συμμαχῶ (<συμμαχέω) 1. είμαι δεμένος με συμμαχία, είμαι σύμμαχος 
2. βοηθώ

συμπόσιον, τό  συμπόσιο, γιορτή/ συγκέντρωση που συνοδεύεται 
από οινοποσία 

συνουσία, ἡ συναναστροφή, συνάντηση, σχέση

σῦριγξ (σύριγγος), ἡ  ο ποιμενικός αυλός

συχνός, -ή, -όν 1. αυτός που διαρκεί πολύ,  αδιάκοπος 
2. πολύς

σφαῖρα, ἡ η σφαίρα, το τόπι, η μπάλα

σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον (κτητ. αντων.) δικός τους, δική τους, δικό τους

σφόδρα (επίρ.) πολύ

σῴζω 1. σώζω, διατηρώ κάποιον στη ζωή 
2.  (για πράγματα) διαφυλάσσω, διατηρώ κάτι ασφαλές

σῶος, σώα, σῶον ασφαλής, σώος, αυτός που δεν έχει πάθει κάποια 
βλάβη

σωφρονίζω  1. κάνω κάποιον σώφρονα, συνετίζω 
2. τιμωρώ

σώφρων, σώφρων, σῶφρον συνετός, συγκρατημένος

Τ

τάλας, τάλαινα, τάλαν αξιολύπητος, κακομοίρης

τᾶν (άκλιτο) 1. ο κύριος 
2. ο αγαπητός, ο καλός φίλος
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ταραχή, ἡ η αναστάτωση, η αναταραχή

τάριχος, τό (& ὁ) το παστό κρέας ή ψάρι

ταχέως (επιρ.) γρήγορα

ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
θάττων, θάττων, θᾶττον (συγκρ.)
τάχιστος, ταχίστη, τάχιστον (υπερθ.)

ταχύς, γρήγορος
ταχύτερος, γρηγορότερος
ταχύτατος, πολύ γρήγορος

τέκνον, τό το παιδί

τελευτή, ἡ ο θάνατος

τελέως (επίρ.) τελείως, εντελώς

τέμαχος (τεμάχους), τό το κομμάτι από ψάρι ή κρέας

τέμενος (τεμένους), τό 1.  τεμάχιο γης που δίνεται σ᾽ έναν αξιωματούχο 
(κυρίως βασιλιά) 

2.  τεμάχιο γης, το οποίο είναι αφιερωμένο στη λατρεία 
ενός θεού (μέσα σε αυτό υπήρχε ναός ή ιερό)

τίθημι  τοποθετώ, βάζω

τιμῶ (<τιμάω) 1. σέβομαι, τιμώ 
2. εκτιμώ, υπολογίζω την αξία 
3.  (δικαν.) καθορίζω το μέγεθος της ποινής ή της 

αποζημίωσης

τιμωρῶ (<τιμωρέω) 1. παίρνω εκδίκηση, ανταποδίδω προσβολή ή αδικία 
2.  βοηθώ κάποιον που έχει υποστεί επίθεση ή 

αδικία να ανταποδώσει.

τις, τι (αόρ. αντων.) κάποιος

τίς, τί (ερωτ. αντων.)
τί (επίρ.)

ποιος
1. τι 
2. γιατί, για ποιο λόγο

τοίνυν (μόριο) επομένως, άρα, έτσι λοιπόν

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) (δεικτ. αντων.) τέτοιος, τέτοιου είδους

τόξον, τό (συχνότερα στον πληθ. τόξα) 1. τόξο 
2. τοξοβολία 
3. το τόξο και τα βέλη

τοξότης, ὁ 1. ο τοξότης 
2.  τοξότης με αστυνομικά καθήκοντα στην αρχαία 

Αθήνα

τόπος, ὁ 1. τόπος, τοποθεσία, μέρος 
2. χωρίο κειμένου ενός συγγραφέα

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) (δεικτ. αντων.) τόσο πολύς

τουτί (τοῦτο+δεικτικό -ί) αυτό εδώ (βλ. οὗτος)

τράπεζα, ἡ 1. τραπέζι για φαγητό 
2. ό,τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι, γεύμα 
3.  τράπεζα, δηλ. το τραπέζι/ ταμείο των 

αργυραμοιβών στο οποίο αντάλλασσαν χρήματα
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τρέφω 1. κάνω κάτι να αυξηθεί, να μεγαλώσει 
2. τρέφω, συντηρώ, υποστηρίζω 
3. ανατρέφω

τρίς (επίρ.) τρεις φορές

τυρός, ὁ
εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν

το τυρί
στην αγορά που βγαίνει για πώληση το 
φρέσκο τυρί

Υ

ὑβριστής, ὁ 1. βίαιος 
2. θρασύς, αυθάδης 
3. ακόλαστος, αχαλίνωτος

ὑγιαίνω είμαι υγιής, είμαι καλά στην υγεία μου

ὑγιεινός, -ή, -όν 1. ο υγιεινός, αυτός που κάνει καλό στην υγεία 
2. αυτός που έχει σχέση με την υγεία

ὕδωρ (ὕδατος), τό 1. το νερό 
2. το νερό της βροχής, η βροχή

ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον (κτητ. αντων.) δικός σας, δική σας, δικό σας

ὑπακούω 1. απαντώ 
2. ακούω προσεκτικά 
3. σκύβω για ν’ ακούσω, κρυφακούω

ὕπειμι είμαι, βρίσκομαι από κάτω

ὑπερφέρω  υπερέχω, έχω τα πρωτεία

ὑποδείκνυμι & ὑποδεικνύω  1. δείχνω  
2. δείχνω τη θέληση κάποιου 
3. κάνω επίδειξη κάποιου πράγματος

ὑποφαίνω φαίνομαι μόλις και μετά βίας, λίγο

Φ

φαινομηρίς (φαινομηρίδος), ἡ αυτή που δείχνει τον μηρό, που έχει γυμνό μηρό 

φαίνω
φαίνομαι

φέρνω στο φως, φανερώνω, αποκαλύπτω
1.  έρχομαι στο φως, εμφανίζομαι, 

αποκαλύπτομαι 
2. γεννιέμαι 
3. δίνω την εντύπωση

φέγγω φωτίζω

φείδομαι μεταχειρίζομαι με φειδώ, με οικονομία

φέρω

φέρω τύχην
φέρομαι

1. μεταφέρω 
2. κρατώ, κουβαλώ, έχω πάνω μου, φορώ 
3. υποφέρω, υφίσταμαι 

υπομένω την τύχη μου, τη μοίρα μου
μεταφέρομαι, παρασύρομαι 
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φεύγω

δίκην φεύγω

1.καταφεύγω 
2. αποφεύγω 
3. εξορίζομαι

κατηγορούμαι

φημί ισχυρίζομαι, λέω

φθείρω καταστρέφω, διαφθείρω

φιλάργυρος, -ος, -ον ο φιλάργυρος, ο φιλοχρήματος

φιλόδοξος, -ος, -ον αυτός που αγαπά/ επιδιώκει την τιμή, την δόξα

φιλονεικία, ἡ ο καβγάς, η διαμάχη, ἡ ἔρις

φιλοσοφῶ (<φιλοσοφέω) 1.  αγαπώ τη σοφία/ τη γνώση, επιδιώκω την 
κατάκτηση της σοφίας/ της γνώσης 

2. διδάσκω φιλοσοφία 
3. συζητώ, ερευνώ, μελετώ

φιλῶ (<φιλέω) 1.  αγαπώ, συμπεριφέρομαι με τρυφερότητα, φιλικά 
σε κάποιον 

2. φιλώ, ασπάζομαι 
3. (για πράγματα) συμπαθώ, εγκρίνω

φροντίς (φροντίδος), ἡ η μέριμνα, η ανησυχία

φυλάττω

             φυλάττομαι

1. φρουρώ, προφυλάσσω 
2. προσέχω, υπερασπίζομαι
3. διατηρώ
             προφυλάσσομαι

φύσις (φύσεως), ἡ
φύσει

η γένεση, η φύση, η φυσική κατάσταση
από τη φύση του, λόγω της φύσης του

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

φωνῶ (<φωνέω) φωνάζω

Χ

χαίρω 

χαίρων (μετοχή, με ρήμα σε αρνητική 
πρόταση)

1. χαίρομαι 
2. χαιρετώ 

με το αζημίωτο, χωρίς να υποστώ 
τις συνέπειες

χαλεπός, -ή, -όν  1. δύσκολος 
2. σκληρός 

χεῖλος (χείλους), τό 1. το χείλος, το χείλι 
2. (μεταφ.) η άκρη

χείρ (χειρός), ἡ το χέρι

χειρῶ (<χειρόω) βάζω στο χέρι μου, κυριεύω, υποδουλώνω

χθόνιος, χθονία, χθόνιον
χθόνιοι θεοί

αυτός που βρίσκεται μέσα στη γη, κάτω από τη γη
οι θεοί του κάτω κόσμου
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χιτώνιον, τό μικρός, κοντός χιτώνας, τον οποίο φορούσαν 
κυρίως γυναίκες

χλωρός,-ά, -όν 1. αυτός που έχει το χρώμα της χλόης, πρασινωπός 
2. χλωρός, νωπός, φρέσκος

χοίρειος, χοιρεία, χοίρειον ο προερχόμενος από χοίρο, χοιρινός

χρεία, ἡ η έλλειψη, η ανάγκη

χρή  (απρόσ. ρήμα) είναι αναγκαίο, πρέπει, χρειάζεται

χρῆμα (χρήματος), το
χρήματα

ό,τι μεταχειρίζεται κάποιος ή ό,τι έχει ανάγκη
αγαθά, περιουσία, χρήματα, έπιπλα, σκεύη

χρησμολόγος, ὁ 1. αυτός που απαγγέλλει ή ερμηνεύει χρησμούς 
2. ο μάντης

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

χρόνος, ὁ

διὰ χρόνου

1. χρόνος, χρονικό διάστημα 
2. καθυστέρηση

μετά από πολύ καιρό

χρῶμα (χρώματος), τό 1. δέρμα, επιδερμίδα 
2. το χρώμα του σώματος, της επιδερμίδας 
3. χρώμα

χρῶμαι (<χράομαι) 1. συμβουλεύομαι το μαντείο ή τον θεό 
2. μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ 
3. (για εξωτερικά γεγονότα) υφίσταμαι, υπόκειμαι σε

χύτρα, ἡ πήλινο αγγείο για βράσιμο φαγητού, τσουκάλι

χωρίον, τό η περιοχή, ο τόπος

Ψ

ψέγω επικρίνω, κατακρίνω, κατηγορώ

ψεύδω

ψεύδομαι

εξαπατώ, διαψεύδω, απογοητεύω κάποιον 
ως προς κάτι

1. λέω ψέματα 
2. παραβαίνω, αθετώ 
3.  εξαπατώμαι, κάνω λάθος σε κάποιο                

πράγμα

ψόφος, ὁ ο ήχος, ο θόρυβος

Ω

ὥρα 1. η εποχή 
2. ο κατάλληλος χρόνος

ὡς 1. (αναφ. επίρ.) όπως 
2. (ειδικός σύνδ.) ότι
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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
για την Ά τάξη του Γυμνασίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

οὐ φέρω τύχην ἐμήν
θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη

Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε,  Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Μέρος Β́
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