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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόλογος –Εγχειρίδιο χρήσης  

  

1. Υποκείμενο.   

Θεωρία για το υποκείμενο.  

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Λέων καὶ Ἀλώπηξ : Η λαιμαργία του 

λιονταριού και η ευφυία της αλεπούς. 

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Πλάτωνος, Φαίδων 62b-d : Η αυτοκτονία του ανθρώπου δεν 

επιτρέπεται από τους θεούς. 

 

Απαντήσεις.  

  

2. Αντικείμενο.  

Θεωρία για το αντικείμενο.  

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Διογένης καὶ Κορίνθιοι : Η φιλοπατρία του 

Διογένη, παρ’ όλη την ένδειά του.  

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ξενοφῶντος,  Κύρου ἀνάβασις : Η δίκαιη αντιμετώπιση του Κύρου 

προς τους στρατιώτες του.  

 

Απαντήσεις.  

3ο κείμενο : Ξενοφῶντος Οἰκονομικὸς Β, II, 1-3 : Ο πλούτος του ανθρώπου δεν 

βρίσκεται στην υλική ευμάρεια.  

 

Απαντήσεις.  

  

3. Κατηγορούμενο.  

Θεωρία για το κατηγορούμενο.  

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Γέρων ἐν Ὀλυμπίᾳ : Ο σεβασμός προς τους 

πρεσβυτέρους.  

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα Δ, 1, 3-4 : Η αξία του δασκάλου 

και της παιδείας.  

 

Απαντήσεις.  

  

4. Ομοιόπτωτοι και Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί.  

Θεωρία για τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς.  

1ο κείμενο : Αἰσχίνου, Ἐπιστολαὶ 6, Φιλοκράτει : Η ανάγκη της ανθρώπινης 

φιλίας. 
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Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Ἀλώπηξ καὶ Κόραξ : Η πονηριά της 

αλεπούς. 

 

Απαντήσεις.  

3ο κείμενο : Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 5,14,3-5 : Ο θάνατος του αλόγου 

του Αλεξάνδρου, του Βουκεφάλα.  

 

Απαντήσεις.  

4ο κείμενο : Πλουτάρχου, Βίοι, Δημοσθένης 22 : Η στάση των Αθηναίων στο 

άγγελμα της είδησης του θανάτου του Φιλίππου. 

 

Απαντήσεις.  

  

5. Πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι και επιρρηματικοί προσδιορισμοί.  

Θεωρία για την χρήση των πλάγιων πτώσεων ως ετερόπτωτων και 

επιρρηματικών προσδιορισμών. 

 

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, ὁ χειμὼν : Οι δυσκολίες και τα θετικά του 

χειμώνα. 

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ IV, 6, 4-6 : Η πολεμική σκληρότητα του 

Αγησιλάου. 

 

Απαντήσεις.  

3ο κείμενο : Θουκυδίδου, Α138 : Το πορτρέτο του Θεμιστοκλή.  

Απαντήσεις.  

  

6. Δοτική προσωπική.   

Θεωρία για την δοτική προσωπική.  

1ο κείμενο : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Ζ, 1,  2-4 : Η ισχύς εν τῇ ἑνώσει.  

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Δημοσθένους, κατά Φιλίππου Β΄ 3-5 : Ο λόγος έχει αξία μόνο όταν 

μετουσιώνεται σε πράξη.  

 

Απαντήσεις.  

  

7. Παθητική και Ενεργητική Σύνταξη.  

Θεωρία για μετατροπή παθητικής σε ενεργητική σύνταξη και αντίστροφα.  

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Ἀργοναῦται καὶ Φινιεύς : Η βοήθεια του 

Φινιέως στους Αργοναύτες. 

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ξενοφῶντος Ἀγησίλαος IV, 1-3 : Η μεγαλοψυχία του Αγησιλάου  
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στους υπηκόους του. 

Απαντήσεις.   

  

8. Απαρέμφατο.  

Θεωρία για το απαρέμφατο.  

1ο κείμενο : Ἰσοκράτους Πλαταϊκὸς 32-34 : Το συμφέρον των Θηβαίων  

υπερτερεί του ήθους των.  

 

Απαντήσεις.   

2ο κείμενο : Ἀνδοκίδου, περὶ τῶν μυστηρίων 8-9 : Οι όρκοι κρατούν σε συνοχή 

την πολιτεία.  

 

Απαντήσεις.   

3ο κείμενο : Λυσίου κατὰ Ἐργοκλέους ἐπίλογος 9-11 : Η πολιτική ηθική πρέπει 

να είναι υπεράνω χρημάτων. 

 

Απαντήσεις.  

4ο κείμενο : Λυσίου, περὶ τοῦ τραύματος 7-9 : Το πάθος για μία γυναίκα 

παραλογίζει τους άνδρες. 

 

Απαντήσεις.   

  

9. Απρόσωπη Σύνταξη.  

Θεωρία για την απρόσωπη σύνταξη.  

1ο κείμενο : Λυσίου κατ' Ἐρατοσθένους 1-3 : Το πιο ισχυρό επιχείρημα εναντίον 

των Τριάντα Τυράννων είναι η εγκληματικότητά τους. 

 

Απαντήσεις.   

2ο κείμενο : Λυσίου κατ' Ἀγοράτου 1-4 : Η ωμότητα του Αγοράτου προς τους 

πολίτες. 

 

Απαντήσεις.  

3ο κείμενο : Δημοσθένους, περὶ συντάξεως 34-36 : Η ευθύνη των πολιτών ως 

προς την δημαγωγία. 

 

Απαντήσεις.   

  

10. Μετοχή.  

Θεωρία για την μετοχή και ανάλυσή της.  

1ο κείμενο : Λυσίου, κατ' Ἀλκιβιάδου ἀστρατείας 10-11 : Η έκνομη 

συμπεριφορά του Αλκιβιάδη.  

 

Απαντήσεις.   

2ο κείμενο : Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β΄ 26-28 : Η απραγία των Αθηναίων 

πριμοδοτεί τον Φίλιππο. 
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Απαντήσεις.    

3ο κείμενο : Θουκυδίδου, Ε39 : Η παραβίαση των συνθηκών από τους 

Πελοποννησίους. 

 

Απαντήσεις.  

4ο κείμενο : Ἰσοκράτους, κατὰ Σοφιστῶν 6-8 : Οι αιτιάσεις του Ισοκράτη εις 

βάρος των σοφιστών. 

 

Απαντήσεις.  

5ο κείμενο : Δημοσθένους, περὶ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας, 15, 21-23 : Ηθική 

υποχρέωση η συνδρομή των Αθηναίων προς τους Ροδίους. 

 

Απαντήσεις.   

6ο κείμενο : Ἰσοκράτους ἐπιστολαί, ΣΤ', τοῖς Ἰάσονος παισί, 11-13 : Σύγκριση 

Δημοκρατίας και Μοναρχίας. 

 

Απαντήσεις.  

7ο κείμενο : Ξενοφῶντος, Πόροι, V, 11-13 : Η διαχείριση των χρημάτων σε 

περίοδο ειρήνης και σε περίοδο πολέμου. 

 

Απαντήσεις.  

8ο κείμενο : Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 3.1.26-32 : Ο Ξενοφών αντικρούει την 

πρόταση συμβιβασμού των Ελλήνων με τον Πέρση βασιλιά. 

 

Απαντήσεις.   

  

11. Παρατακτική Σύνδεση.  

Θεωρία για την παρατακτική σύνδεση.  

1ο κείμενο : Θουκυδίδου, Δ 26 : Οι δυσκολίες των Αθηναίων κατά την πολιορκία 

της Σφακτηρίας. 

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, 4.2.25-27 : Η αυτογνωσία 

προϋπόθεση της επιτυχίας και της ευτυχίας στην ζωή. 

 

  

12. Κριτήρια αξιολόγησης για εξάσκηση.  

1ο κείμενο : Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β΄ 23-26 : Το οχυρό των 

δημοκρατικών απέναντι στα ολιγαρχικά καθεστώτα η δυσπιστία. 

 

Απαντήσεις.  

2ο κείμενο : Αἰσχίνου, ἐπιστολαὶ τῷ Δήμῳ τῷ Ἀθηναίων 2 : Η προσποιητή 

κατάκριση προς τον λαό βλάπτει την πόλη. 

 

Απαντήσεις.  

3ο κείμενο : Αἰσχίνου, περὶ τῆς παραπρεσβείας 181-182 : Το μόνιμα έντιμο ήθος 

του Αισχίνη απόδειξη αθωότητάς του.  
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Απαντήσεις.  

4ο κείμενο : Θουκυδίδου, Α73 : Το ρητορικό σθένος της αθηναϊκής πρεσβείας 

ενώπιον της πελοποννησιακής συμμαχίας.  

 

Απαντήσεις.   

5ο κείμενο : Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Α΄12-14 : Το ορθό πολεμικό σχέδιο 

προετοιμασίας.  

 

Απαντήσεις.  

6ο κείμενο : Ἀνδοκίδου, περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης  12-14 : 

Ουδεμία η ανάγκη για πόλεμο.   

 

Απαντήσεις.   

7ο κείμενο : Ἀχιλλεὺς Τάτιος, Τὰ περὶ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα Β, ΧΧΙΙ : Η 

ευστροφία του κουνουπιού μπροστά στο λιοντάρι.  

 

Απαντήσεις.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

      Το παρόν έργο έρχεται αφενός να συμπληρώσει μία σειρά βιβλίων που 

συνέγραψα τα τελευταία χρόνια για την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση όσον αφορά τον αρχαίο λόγο και κειμένο, αφετέρου να 

βοηθήσει πλέον την επεξεργασία στην δομή του αρχαίου λόγου, όπως 

διαμορφώθηκε με τις αλλαγές του υπουργείου τα τελευταία δύο χρόνια.  

   Στόχος του δίτομου αυτού έργου είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε 

μαθητής, χωρίς απαραιτήτως την συνέργεια του εκπαιδευτικού, να 

μπορεί να μαθαίνει και να επεξεργάζεται την δομή του αρχαίου 

λόγου.  

  Ένα έργο, το οποίο έλειπε από την εκπαίδευση και από την βιβλιοθήκη 

μαθητών και φιλολόγων, ιδίως με βάση τις αλλαγές που έγιναν. 

  Το έργο αυτό συνεγράφη με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελεί διδακτική 

στην εκμάθηση των αρχαίων για όλους, αλλά και να προετοιμάζει 

επαρκώς για τις πανελλήνιες –και όχι μόνο-- εξετάσεις στο τέλος όσον 

αφορά το αδίδακτο κείμενο. 

   Έτσι, όπως ο καθένας θα δει, το έργο δομήθηκε με βάση κάθε 

συντακτικό θέμα, για το οποίο παραθέτουμε την θεωρία και κείμενα 

που αφορούν το συντακτικό αυτό θέμα, π.χ. για το κατηγορούμενο ή για 

τις ονοματικές προτάσεις υπάρχει η θεωρία αλλά και αρκετά κείμενα προς 

επεξεργασία αυτών των συντακτικών δεδομένων. Παράλληλα τα αρχαία 

κείμενα ετέθησαν με βάση κάθε παράμετρο των δεδομένων του 

υπουργείου τόσο όσον αφορά την δομή του κειμένου αλλά και όσον αφορά 

τις ερωτήσεις της μετάφρασης, νοήματος, συντακτικού, γραμματικής. 

   Το έργο διαιρέθηκε σε δύο τόμους, δηλαδή με βάση την δομή της 

πρότασης και τους πλείστους όρους που μπορεί να περιέχει αυτή, 

αλλά και με βάση την δομή περιόδου με βάση τις πλείστες προτάσεις 

που αυτή ενδέχεται να περιέχει. Επίσης μέσα στους δύο τόμους 

εμπεριέχονται και όλες οι μετατροπές που γίνονται στον αρχαίο λόγο 

και που ζητούνται στις εξετάσεις, π.χ. παθητική σε ενεργητική σύνταξη 

(και αντίστροφα), πλάγιος λόγος, υποθετικοί λόγοι, ρηματικά επίθετα, 

κ.ο.κ. 

  Απαραίτητη ήταν η συνεισφορά για μία ακόμη φορά των διορθωτών του 

έργου αυτού, δηλαδή οι εκλεκτές συνάδελφοι Ειρήνη Απέργη και 

Αργυρώ Διαμαντοπούλου.  

 

Χολαργός, 25/11/2020                                                        Νάτσης Δημήτρης 
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Το παρόν βιβλίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα χρηστικό 

εγχειρίδιο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του νέου 

συστήματος. Στόχος μας υπήρξε η κειμενοκεντρική 

προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού λόγου, με μία σειρά 

ερωτήσεων που καθοδηγούν τόσο τον δάσκαλο όσο και τον 

μαθητή σε μία «εκ βαθέων» προσέγγιση,  νοηματική  και 

μορφοσυντακτική. 

 

Από την πλευρά μου, θέλω να ευχαριστήσω τον εκλεκτό 

συνάδελφο και συγγραφέα Δημήτρη Νάτση, διότι μου έδωσε την 

ευκαιρία να συμμετέχω σε μία τόσο αξιόλογη προσπάθεια, η 

οποία εμπνέεται από απόλυτο σεβασμό και αγάπη για την 

αρχαία ελληνική παράδοση.  

 

Ευελπιστούμε ότι το σύγγραμμα αυτό θα αποτελέσει 

πολύτιμο αρωγό στην προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής, 

τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενούς τους, 

όσο και για όποιον επιθυμεί να εντρυφήσει στην δομή του λόγου 

αυτού μέσα από αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από την 

αρχαία ελληνική γραμματεία.  

 

Χολαργός 25/11/2020                                       Σπυροπούλου Ιουλία
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

 

 

Το κατηγορούμενο είναι κυρίως ουσιαστικό ή επίθετο που 

φανερώνει μία μόνιμη ιδιότητα ή ποιότητα στο υποκείμενο ή στο 

αντικείμενο του ρήματος. Το βρίσκουμε αν επιχειρήσουμε να 

δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «τί, τί είδους, ποιάς λογής». Το 

κατηγορούμενο κανονικά δεν έχει άρθρο.  

  

 

 

 

επίθετο                                                              

ουσιαστικό (δίχως άρθρο)                                                               

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ :     αντωνυμία                                                                   

απαρέμφατο έναρθρο                                              

επιθετική μετοχή                           

αριθμητικό                                   

ὡς, ὥσπερ + κατηγορούμενο 

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

 

Δέχονται τα ρήματα : 

--τα συνδετικά : εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, διατελῶ=είμαι, 

διαγίγνομαι, τυγχάνω, ἔφυν-πέφυκα=είμαι εκ φύσεως, 

καθίσταμαι =είμαι. 

--τα παθητικά κλητικά : καλοῦμαι, λέγομαι=χαρακτηρίζομαι, 

ὀνομάζομαι, ἀκούω=ονομάζομαι, προσαγορεύομαι. 

--τα παθητικά εκλογής : χειροτονοῦμαι, κληροῦμαι=εκλέγομαι 

με κλήρο, ἐκλέγομαι, λαγχάνω=παίρνω αξίωμα με κλήρο, 

ἀποδείκνυμαι, αἱροῦμαι=εκλέγομαι. 

--τα παθητικά δοξαστικά : νομίζομαι, κρίνομαι, φαίνομαι, 

δοκῶ=φαίνομαι. 

π.χ. πρὸ πάντων καλός τε καὶ ἀγαθὸς ἐπωνομάζετο 
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π.χ. οὗτοι κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ ἀκούουσι (=ονομάζονται) 

[Δημοσθένους, περὶ τοῦ στεφάνου 46] 

π.χ. ὁ Θεμιστοκλῆς ᾑρέθη στρατηγὸς ὑπὸ τῆς πόλεως 

π.χ. ὁ Δημοσθένης οὒτ ἔλαχε τειχοποιὸς οὒτ ἐχειροτονήθη ὑπὸ 

τοῦ δήμου [Αἰσχίνου, κατὰ Κτησιφῶντος 28] 

π.χ. πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλοὶ φαίνονται (=όλοι όσοι 

βρίσκονται σε νεαρή ηλικία φαίνονται καλοί) [Πλάτωνος, 

Χαρμίδης 154b] 

π.χ. σὺ ἔοικας δίκαιος  

π.χ. Ἡρακλῆς κατέστη εὐεργέτης τῆς Ἑλλάδος [Ἰσοκράτους, 

Φίλιππος 76] 

π.χ. οὐ γὰρ ἡ ἐπιστήμη οὐδ’ ἡ ἀνεπιστημοσύνη τῶν γεωργῶν 

ἐστιν ἡ ποιοῦσα τοὺς μὲν εὐπορεῖν [Ξενοφῶντος, Οἰκονομικὸς 

20,2] 

π.χ. Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν (= τώρα πια ο Αδάμ έγινε σαν 

ένας από εμάς) [Γένεσις, 3,22] 

π.χ. ὁ Θεὸς κτίζει ἐννοῶν καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ὑφίσταται (= ο Θεός 

δημιουργεί σκεπτόμενος και η σκέψη του γίνεται έργο) [Ἰωάννου 

Δαμασκηνοῦ, περὶ πίστεως ὀρθοδόξου 865A) 

π.χ. τὸ ἔργον λόγος ἐστὶν [Γρηγορίου Νύσσῃ, εἰς τὴν Ἑξαήμερον 

73A]. 

 

Β.  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

 

Δέχονται τα ρήματα :  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

Είναι άναρθρο επίθετο ή ουσιαστικό στο υποκείμενο ή 

αντικείμενο του ρήματος. Τό δέχονται ρήματα που δηλώνουν 

εσωτερική μεταβολή, αύξηση, εξέλιξη του υποκειμένου ή 

αντικειμένου. Αποδίδει στο υποκείμενο ή αντικείμενο μία 

ιδιότητα που θα τήν αποκτήσει μόλις πραγματοποιηθεί η 

ενέργεια του ρήματος. Μεταφράζεται με το «ώστε». 

Δέχονται τα ρήματα : αὔξομαι, αὔξω, τρέφομαι, ῥέω, ἐκδιδάσκω, 

ἐκδιδάσκομαι, ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

π.χ. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι (= 

ούτε είχαν συνταχθεί με τις πιο ισχυρές πόλεις ώστε να τους 

υπακούουν) [Θουκυδίδου, Α 15]. 

 

Δ. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

Είναι το κατηγορούμενο που λειτουργεί και ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός. Αναγνωρίζεται όταν στη μετάφραση λειτουργεί 

σαν επίρρημα αλλά παρά ταύτα στο αρχαίο κείμενο είναι ένα 

επίθετο. Αναφέρεται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του 

ρήματος, αλλά έχει και επιρρηματική σημασία. 

1. Επιρρ. κατηγορούμενο τρόπου : ὑπόσπονδος=ο 

εξασφαλισμένος με σπονδές, πολύς=ο με σφοδρότητα γινόμενος, 

πυκνός=ο συμπαγής, ἄτιμος=ο στερηθείς τα πολιτικά του 

δικαιώματα, ἄκριτος=αυτός που δεν έχει κριθεί-δικαστεί, 

αὐθαίρετος, ἑκών, αὐτόματος=ο ενεργών κατά την βούληση του, 

αἰφνίδιος, ἀθρόος, ἐθελοντής, κ.λπ. 

2. Επιρρ. κατηγορούμενο σειράς, τάξης : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

π.χ. τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον [Θουκυδίδου, Α 61] 

π.χ. οἱ δὲ ἄλλοι σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι [Ξενοφῶντος, Κύρου 

ἀνάβασις 5,5,21] 

π.χ. ἦλθεν Ἀλέξανδρος ὁ τούτων πρόγονος περὶ τούτων κῆρυξ 

[Δημοσθένους, κατὰ Φιλίππου Β 10]. 
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Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

 

--Αν το κατηγορούμενο είναι επίθετο, τότε συμφωνεί με το 

υποκείμενο σε γένος, πτώση και αριθμό. 

--Αν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό, τότε συμφωνεί 

υποχρεωτικά μόνο στη πτώση. Στο γένος και στον αριθμό είναι 

τυχαίο. 

π.χ. ὁ Σωκράτης ἐστι σοφός 

π.χ. Σωκράτης τίς ἐστι μιαρώτατος [Πλάτωνος, απολογία 

Σωκράτους 23d] 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

--Αν το υποκείμενο φανερώνει ένα σύνολο ομοειδών πραγμάτων, 

μία έννοια σε όλο το είδος της, τότε το κατηγορούμενο …………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

πχ. κάρτα φιλοίκτιστον γυνή ἐστι (=η γυναίκα είναι ον που 

εύκολα νοιώθει λύπη/οίκτο) [Σοφοκλέους,   Αἴας 580]. 

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ 

 

Είναι το κατηγορούμενο που δεν συμφωνεί με το υποκείμενο ή 

το αντικείμενο σε πτώση, αλλά μπαίνει σε γενική πτώση. 

Παράλληλα, πέρα από κατηγορούμενο, λειτουργεί και ως 

ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός. Πέντε είναι τα είδη 

της γενικής κατηγορηματικής :  

 

α) γενική κατηγορηματική κτητική.           

                                                              π.χ. ὁ οἶκος ἦν τοῦ  Περικλέους. 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1ο κείμενο : Ἀναγνωστικὸν Ζούκη, Γέρων ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

 

Ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους. 

 

Ο Ζούκης ήταν ένας διαπρεπής φιλόλογος του προηγουμένου αιώνα, 

ο οποίος έπλασε μόνος του αρχαία κείμενα εμπνευσμένα είτε από την 

αρχαία ιστορία είτε από την αρχαία μυθολογία. Στο κείμενο αυτό 

περιγράφει την ασεβή στάση απέναντι σε έναν ηλικιωμένο που 

επέδειξαν οι Έλληνες, πλην των Λακεδαιμονίων. 

 

῾Η ᾽Ολυμπία τὸ πάλαι τόπος ἱερὸς ἦν. Ἅπας δ’ ὁ χῶρος οὗτος ὑλήεις 

καὶ ἄξιος θέας ἦν καὶ παντοδαπῶν ἀνθέων ἔγεμε. Ποταμοὶ δὲ 

δινήεντες καὶ ἰχθυόεντες τοῦτον διέτεμνον. ᾽Ενταῦθα ἱερὸν αἰγλῆεν 

τοῦ Διὸς ἐν τῷ ἄλσει ἦν καὶ χωρίον ὅμοιον θεάτρῳ, ὃ στάδιον 

ὠνομάζετο. 

᾽Ενταῦθα τὰ ᾽Ολύμπια κατὰ πᾶν τέταρτον ἔτος ἐγίγνετο. ᾽Εκ πασῶν 

τότε τῶν ῾Ελληνικῶν πόλεων θεωροὶ εἰς ᾽Ολυμπίαν ἔσπευδον. Τούτοις 

πᾶσι ξένια ὑπὸ τῶν ῾Ελλήνων παρεσκευάζετο. 

᾽Ενταῦθά ποτε γέρων θεωρὸς ἔρχεται καὶ ἕδραν οὐχ ηὕρισκεν· ὑπὸ 

πάντων δ’ ὑβρίζετο καὶ οὐδεὶς ἑκὼν προσέφερεν αὐτῷ ἕδραν. ᾽Επεὶ δὲ 

πρὸς Λακεδαιμονίους ἔρχεται, πάντες οἱ ἄνδρες σπεύδουσιν εἴκειν 

αὐτῷ καὶ προσέφερον ἕδρα. Αἰσχρὸν γὰρ πᾶσιν ἐδόκει γέροντας 

περιπαίζειν. 

῾Ως δὲ τοῦτο οἱ ἄλλοι ῞Ελληνες αἰσθάνονται, πάντες ἐκ τῶν ἑδρῶν 

ἀνεγείρονται καὶ ἐπιδοκιμάζουσι τὸ ἦθος τῶν Σπαρτιατῶν. ῾Ο δὲ 
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γέρων λέγει· « Οἴμοι, πάντες μὲν οἱ ῞Ελληνες γιγνώσκουσι τὰ καλά, 

ἑκόντες δὲ μόνοι οἱ Λακεδαιμόνιοι πράττουσι ». 

 

ὑλήεις-εσσα-εν : δασώδης./ δινήεις-εσσα-εν : στροβιλώδης./ ἰχθυόεις-

εσσα-εν : ο γεμάτος ψάρια./ αἰγλήεις-εσσα-εν : λαμπρός, ονομαστός. / 

θεωρός : ο απεσταλμένος σε πανελλήνια θρησκευτική εορτή./ εἴκω : 

υποχωρώ.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : 

«᾽Ενταῦθά ποτε γέρων θεωρὸς ἔρχεται καὶ ἕδραν οὐχ ηὕρισκεν …… 

καὶ ἐπιδοκιμάζουσι τὸ ἦθος τῶν Σπαρτιατῶν.». 

Μονάδες 20 

 

Α2. Να παρουσιάσετε την στάση των Λακεδαιμονίων και των 

υπόλοιπων Ελλήνων απέναντι στον γέροντα.  

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να γραφεί η κλητική ενικού αρσενικού γένους και η αιτιατική 

πληθυντικού θηλυκού γένους των κάτωθι πτωτικών του κειμένου : 

ἰχθυόεντες, ὃ, πᾶσι, γέρων, ἑκὼν. 

ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΣ. ΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Β1β. Να γραφεί το απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου στην ίδια 

φωνή των κάτωθι ρηματικών τύπων του κειμένου : ὠνομάζετο, 

παρεσκευάζετο, ηὕρισκεν, προσέφερεν, πράττουσι. 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

Β2α. Να δηλωθούν τα κατηγορούμενα στα υποκείμενα ή αντικείμενα 

των ρηματικών τύπων στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου : «῾Η 

᾽Ολυμπία τὸ πάλαι τόπος ἱερὸς ἦν. Ἅπας δ’ ὁ χῶρος οὗτος ὑλήεις 

καὶ ἄξιος θέας ἦν καὶ παντοδαπῶν ἀνθέων ἔγεμε. Ποταμοὶ δὲ 

δινήεντες καὶ ἰχθυόεντες τοῦτον διέτεμνον. ᾽Ενταῦθα ἱερὸν αἰγλῆεν 

τοῦ Διὸς ἐν τῷ ἄλσει ἦν καὶ χωρίον ὅμοιον θεάτρῳ, ὃ στάδιον 

ὠνομάζετο. 

᾽Ενταῦθα τὰ ᾽Ολύμπια κατὰ πᾶν τέταρτον ἔτος ἐγίγνετο. ᾽Εκ 

πασῶν τότε τῶν ῾Ελληνικῶν πόλεων θεωροὶ εἰς ᾽Ολυμπίαν 

ἔσπευδον. Τούτοις πᾶσι ξένια ὑπὸ τῶν ῾Ελλήνων παρεσκευάζετο. 

᾽Ενταῦθά ποτε γέρων θεωρὸς ἔρχεται καὶ ἕδραν οὐχ ηὕρισκεν· ὑπὸ 

πάντων δ’ ὑβρίζετο καὶ οὐδεὶς ἑκὼν προσέφερεν αὐτῷ ἕδραν.». 

Μονάδες 7 

 

Β2β. Να συνταχθεί πλήρως η κάτωθι πρόταση του κειμένου : «Αἰσχρὸν 

γὰρ πᾶσιν ἐδόκει γέροντας περιπαίζειν.». 

Μονάδες 3 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.  

Τότε ένας γέροντας απεσταλμένος από κάποια πόλη στην Ολυμπία 

έρχεται και δεν βρίσκει κάθισμα· απ’ όλους περιφρονείτο και κανείς με 

την θέλησή του ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Α2. 

Στις πανελλήνιες εορτές κατά την αρχαιότητα συμμετείχαν όλες οι 

ελληνικές πόλεις αποστέλλοντας τους δικούς τους θεωρούς. Στην 

Ολυμπία, λοιπόν, κατά την διεξαγωγή μίας τέτοιας εορτής, τα 

Ολύμπια, πήγε και ένας γέροντας θεωρός από κάποια πόλη.  

Όλοι οι παρευρισκόμενοι Έλληνες θεωροί αδιαφόρησαν ……………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Β1α. 

ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΣ. ΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

ἰχθυόεν ἰχθυοέσσας 

-- ἅς 

πᾶς πάσας 

γέρον -- 

ἑκὼν ἑκούσας 

 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

 

Β2α. 

-ἦν : κατηγορούμενο στο υποκείμενο Η ᾽Ολυμπία είναι το τόπος. 

-ἦν : κατηγορούμενα στο υποκείμενο  ὁ χῶρος είναι τα ὑλήεις 

(επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου) καὶ ἄξιος.  

-διέτεμνον : επιρρηματικά κατηγορούμενα τρόπου στο υποκείμενο 

Ποταμοὶ είναι τα δινήεντες καὶ ἰχθυόεντες. 

-ἦν : το υποκείμενο ἱερὸν του ρήματος αυτού δέχεται μία γενική 

κατηγορηματική κτητική τοῦ Διὸς.  
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-(ἦν) : το υποκείμενο χωρίον του ρήματος αυτού που εννοείται είναι το 

ὅμοιον.  

-ὠνομάζετο : κατηγορούμενο στο υποκείμενο ὃ είναι το στάδιον. 

-προσέφερεν : επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο υποκείμενο 

οὐδεὶς είναι το ἑκὼν. 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2ο κείμενο : Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ, 1, 3-4. 

 

Η αξία του δασκάλου και της παιδείας. 

 
Το έργο αυτό του Ξενοφώντα εντάσσεται στα φιλοσοφικά του και όχι στα 

ιστορικά. Πρόθεσή του είναι να παρουσιάσει και να εκθειάσει τον δάσκαλό 

του, τον φιλόσοφο Σωκράτη. Στο απόσπασμα ο ίδιος ο Ξενοφώντας, 

προσπαθώντας να σκιαγραφήσει την ιδιοσυγκρασία και αρετή του Σωκράτη, 

περιγράφει την διδασκαλία του δασκάλου του για την αξία της παιδείας. 

 

Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ᾔει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους 

φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι αἱ 

ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων 

τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ 

μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ 

δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους· καὶ τῶν 

κυνῶν τῶν εὐφυεστάτων, φιλοπόνων τε οὐσῶν καὶ ἐπιθετικῶν τοῖς 

θηρίοις, τὰς μὲν καλῶς ἀχθείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς τὰς θήρας 

καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγώγους δὲ γιγνομένας ματαίους τε καὶ 

μανιώδεις καὶ δυσπειθεστάτας. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς 

εὐφυεστάτους, ἐρρωμενεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ 

ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγχειρῶσι, παιδευθέντας μὲν καὶ μαθόντας 

ἃ δεῖ πράττειν, ἀρίστους τε καὶ ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι· πλεῖστα 

γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι· ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαθεῖς 

γενομένους κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους γίγνεσθαι. 

 

δυσκάθεκτος : ο δύσκολα συγκρατηθείς,  αδάμαστος. // ἐξεργαστικός 

: ο ικανός να εκτέλεσει κάτι. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : «καὶ 

τῶν κυνῶν τῶν εὐφυεστάτων …….. κακίστους τε καὶ 

βλαβερωτάτους γίγνεσθαι». 

Μονάδες 20 

 

Α2. Πώς συνέδεε ο Σωκράτης την παιδεία με την ανθρώπινη φύση 

βάσει του αρχαίου κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση στους κάτωθι τύπους του 

κειμένου :  μάλιστα, καλῶς, μανιώδεις, ἀρίστους, κακίστους.  

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να μεταφερθούν οι κάτωθι ρηματικοί τύποι του κειμένου στην 

υποτακτική ενεστώτα και αορίστου στο γ΄ ενικό, διατηρώντας την 

φωνή που βρίσκονται :  ᾔει, δέονται, ἀχθείσας, μαθόντας, δεῖ. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Β2α. Να δηλωθούν τα κατηγορούμενα στα υποκείμενα ή αντικείμενα 

των ρηματικών τύπων στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου :  

«Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ᾔει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους 

φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι 

αἱ ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, 

ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ 

σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ 

ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, 

δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους·»  

Μονάδες 6 

 

Β2β. Να αναλυθούν οι μετοχές : παιδευθέντας καὶ μαθόντας. 

Μονάδες 2 

 

Β2γ. «ὧν ἂν ἐγχειρῶσι» : Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος της 

δευτερεύουσας και να δικαιολογηθεί η πτώση του αναφορικού.  

Μονάδες 2 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

         και (δίδασκε) ότι από τα σκυλιά που είναι ικανά εκ φύσεως, 

φιλόπονα και ορμητικά προς τα θηρία, όσα εκπαιδεύονται ορθά 

γίνονται χρήσιμα και άριστα στο κυνήγι, ενώ όσα δεν εκπαιδεύονται 

γίνονται άχρηστα, απερίσκεπτα, λυσσαλέα και ανυπάκουα…………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Α2. 

  Ο Ξενοφώντας στο παρόν απόσπασμα μάς περιγράφει πώς ο 

Σωκράτης αποδείκνυε στους ακροατές-μαθητές του ότι η ανθρώπινη 

φύση, όσο πιο υψηλές δυνάμεις εκ φύσεως έχει, τόσο ικανότερο 

καθιστά τον αυτόν άνθρωπο…………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Β1β. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

ἴῃ ἔλθῃ 

δέηται δεηθῇ 

ἄγηται ἀγάγηται 

μανθάνῃ μάθῃ 

δέῃ δεήσῃ 

 

Β2α. 

- ἀγαθοὺς : κατηγορούμενο στο υποκείμενο-επιθετική μετοχή 

τοὺς μὲν οἰομένους του απαρεμφάτου εἶναι 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Β2γ.  

Η αναφορική (-υποθετική) πρόταση ὧν ἂν ἐγχειρῶσι είναι σε θέση 

γενικής αντικειμενικής στο επίθετο ἐξεργαστικωτάτους. Εδώ 

ολοφάνερο πως η πτώση της αναφορικής αντωνυμίας εξυπηρετεί 

την κύρια και όχι ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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10. ΜΕΤΟΧΗ 

 
 

 
Μετοχή είναι ένα ρηματικό επίθετο, δηλαδή έχει θέση ρήματος και 

ονόματος.  

Ως ρήμα έχει χρόνο-φωνή-διάθεση και δέχεται υποκείμενο-αντικείμενο-

επιρρ. προσδιορισμούς.   

Ως όνομα έχει αριθμό-γένος-πτώσεις, συνοδεύει ως επίθετο ένα 

ουσιαστικό και μπορεί να συνδέεται με άλλα ονόματα.  

Τριών ειδών μετοχής υπάρχουν :  

1.επιθετική (αναφορική).  

2.κατηγορηματική. 

3.επιρρηματική. 

 

π.χ. αἱ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις διοικοῦνται (= οι πόλεις οι 

δημοκρατικές διοικούνται σύμφωνα με τους νόμους) [Αἰσχίνου, κατὰ 

Κτησιφῶντος 6] 

 

π.χ. οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων (= δεν ντρέπομαι να μάθω) [Πλάτωνος, 

Ἱππίας 572] 

 

π.χ. κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους(= έβγαζαν κραυγές, 

καθώς καλούσαν ο ένας τον άλλον) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,2,17] 

 

π.χ. ἐγὼ νεώτερος ὢν παρελήλυθα συμβουλεύσων ὑμῖν (= εγώ, αν και 

είμαι νεώτερος, ανέβηκα στο βήμα για να σάς συμβουλεύσω) [Ἰσοκράτους, 

Ἀρχίδαμος 1]. 
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Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 

 

           - Έχει θέση επιθέτου ή ουσιαστικού, γι’ αυτό μπορεί να λειτουργεί σαν  

           επιθετικός προσδιορισμός και κατηγορηματικός προσδιορισμός ή ως  

          υποκείμενο-αντικείμενο-κατηγορούμενο-ετερόπτωτος προσδιορισμός, κ.λπ.  

           -Έχει συνήθως άρθρο, μπορεί όμως και να απουσιάζει το άρθρο.                                     

Μ        -Μπορεί να έχει άρνηση οὐ ή μή. Αναλύεται σε αναφορική πρόταση  

(         γι’ αυτό ονομάζεται και αναφορική μετοχή). Μπορεί να βρίσκεται σε κάθε  

           χρόνο.  

            - Ό,τι παρεμβάλλεται μεταξύ άρθρου και μετοχής, ανήκει στην σύνταξη  

          της μετοχής.  

Εί          -Είναι πάντοτε συνημμένη μετοχή.  

             -Μεταφράζεται με τα αναφορικά ‘αυτός-ή-ό που’. 

 

 π.χ. ὁ αἰτῶν λαμβάνει καί ὁ ζητῶν εὑρίσκει (= αυτός που απαιτεί κάτι, το 

παίρνει και αυτός που αναζητεί κάτι, το βρίσκει)  (σε θέση υποκειμένου οι 

μτχ.) [κατὰ Ματθαῖον, 7,8] 

 π.χ. ἐγώ εἰμι ὁ τοιαῦτα συμβεβουλευκώς (= εγώ είμαι αυτός που έχει 

συμβουλεύσει τέτοιου είδους πράγματα) (σε θέση κατηγορουμένου η 

μτχ.)  

π.χ. ὀργή φιλούντων ὀλίγον χρόνον ἰσχύει (= η οργή αυτών που αγαπούν 

διαρκεί λίγο) (σε θέση γενικής υποκειμενικής η μτχ.) [Μενάνδρου, 

Μονόστιχ. 410]      

π.χ. ἐκ τῆς πόλεως ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ τήν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας, ἐξηλάθη 

(= ο Θεμιστοκλής, αυτός που ελευθέρωσε την Ελλάδα, εξορίστηκε απ’ τη 

πόλη (σε θέση παράθεσης η μτχ.) [Αἰσχίνου, ἐπιστολαὶ 3,2] 

π.χ. τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς οἱ Ἕλληνες ἐπηρμένοι ἦσαν (= 

τον επόμενο χειμώνα είχαν ξεσηκωθεί αμέσως όλοι οι Έλληνες) (σε θέση 

επιθετικού προσδιορισμού η μτχ.) [Θουκυδίδου, Η,2,1] 

π.χ. ἱππεὺς τις προσήλαυνεν ἱδροῦντι ἵππῳ (= κάποιος ιππέας 

προχωρούσε με έναν ιδρωμένο ίππο) (επιθετικός προσδιορισμός η μτχ.) 

[Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις Α,8,1] 

π.χ. τοῖς ἀδικοῦσι πάντα κακὰ γίγνεται (= εξαιτίας αυτών που αδικούν 

γίνονται όλα τα κακά) (σε θέση δοτική αιτίας η μτχ.). 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ  

 

[οὗτος-αὕτη-τοῦτο ή ἐκεῖνος-η-ον] + αναφορική πρόταση  με τα ὅς –ἥ–

ὅ // ή ὅστις-ἥτις –ὅ,τι + 

α) (η μετοχή ενεστώτα ή παρακειμένου σε) οριστική ενεστώτα ή 

παρακειμένου, μετά από αρκτικό χρόνο ή παρατατικού ή 

υπερσυντελίκου, μετά από ιστορικό χρόνο.  

β) (η μετοχή μέλλοντα σε) οριστική μέλλοντα, μετά από αρκτικό χρόνο ή 

ευκτική πλαγίου λόγου μέλλοντα, μετά από ιστορικό.  

γ) (η μετοχή αορίστου σε) οριστική αορίστου (αν η μετοχή δηλώνει το 

πραγματικό), ή υποτακτική αορίστου (προσδοκώμενο ή αόριστη 

επανάληψη στο παρόν-μέλλον), ή ευκτική αορίστου (αόριστη επανάληψη 

στο παρελθόν).  

 

π.χ. νῦν δὲ νομίζουσι τὴν πρὸς εκείνους ὀργὴν ἱκανὴν εἶναι καὶ τοὺς 

μηδὲν κακὸν εἰργασμένους ἀπολέσαι   (= τώρα θεωρούν ότι η οργή τους 

προς εκείνους είναι ικανή να καταστρέψει ακόμα και αυτούς που δεν 

έχουν κάνει κανένα κακό)  >>> …καὶ τούτους, οἳ ἂν εἰργασμένοι ἦσαν 

[Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 6]…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 

Η     -Η μετοχή αυτή συμπληρώνει την έννοια του ρήματος μαζί με     το                        

υπο   υποκείμενό της.  

Παί   -Φέρνει κυρίως άρνηση οὐ.  

          -Είναι πάντα άναρθρη.  

Μ       -Μεταφράζεται με τα ‘ότι, να, που’.  

          -Αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος, αν το ρήμα είναι              

με    αμετάβατο ή παθητικό, και στο αντικείμενο του ρήματος, αν το  

            ρήμα είναι μεταβατικό.  

          -Είναι πάντοτε συνημμένη. 

 

 

 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (ή ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) : 

 

1. Με συνδετικά ρήματα (εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, κ.λπ.) : Αποτελούν 

περίφραση μαζί με την μετοχή και γι’αυτό μεταφράζονται μαζί με το ρήμα 

μονολεκτικά. Συνήθως πρόκειται για μετοχές παρακειμένου. 

 Κατά την γνώμη μου πρόκειται για την αρχική μορφή περιφραστικού 

παρακειμένου στην ελληνική γλώσσα (άρα, ίσως όχι για κατηγορηματική 

μετοχή). 

π.χ. οἱ Κορίνθιοι ἐγένοντο προδόντες (= οι Κορίνθιοι πρόδωσαν)………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ  ΡΗΜΑΤΟΣ ( Ή ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ) : 

 

 

1. Με ρήματα αισθήσεως (αἰσθάνομαι, ἀκούω, ὁρῶ, ἅπτω-ἅπτομαι, 

ἀκροῶμαι=ακούω, δράττομαι=πιάνομαι, λαμβάνομαι-ἀντιλαμβάνομαι-

ἐπιλαμβάνομαι = πιάνομαι, ἔχομαι-ἀντέχομαι = πιάνομαι, ἁλίσκομαι = 

πιάνομαι επ’ αυτοφόρω, λαμβάνω = συλλαμβάνω). 

π.χ. ἀνεχώρησαν δέ καί οἱ Ἀθηναῖοι ταῖς ἑκατόν ναυσί, ἐπειδή καί 

ἐκείνους εἶδον ἀναχωρήσαντας (= αναχώρησαν και οι Α. με εκατό πλοία, 

όταν είδαν και εκείνους να αναχωρούν) [Θουκυδίδου, Γ 16] 

π.χ. ἤκουε Κύρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα (= άκουγε ότι ο Κύρος βρίσκεται στην 

Κιλικία) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 1,4,5]……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Γ. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 

Εκφράζει τον χρόνο της ενέργειας του προσδιοριζομένου ρηματικού 

τύπου. Δέχεται άρνηση οὐ ή μή. Τίθεται σε κάθε χρόνο πλην του 

μέλλοντα.  

Αναλύεται σε χρονική πρόταση. Η χρονική σχέση της μετοχής σε σχέση με 

το ρηματικό τύπο που προσδιορίζει είναι :  

1. Σύγχρονο  (η μτχ. είναι συνήθως ενεστώτα), 

2. Προτερόχρονο (η μτχ. είναι συνήθως αορίστου),  

3. Υστερόχρονο. 

Η χρονική μετοχή ενισχύεται ενίοτε από τα επιρρήματα ἔτι=ακόμα, 

αὐτίκα=αμέσως, ἅμα=συγχρόνως, εὐθύς=αμέσως, ἤδη, ἄρτι=αμέσως ή 

πριν λίγο, κ.τλ. ή μπορεί να υπάρχουν μαζί με το ρήμα τα επιρρήματα 

εἶτα, ἔπειτα, τότε, τότε ἤδη, εὐθύς, κ.λπ..  

Η μετοχή μπορεί να λειτουργεί ως επεξήγηση σε προηγούμενο 

επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου. 

Η χρονική μετοχή μπορεί να είναι συνημμένη ή απόλυτη.   

 

π.χ. μετά ταῦτα συγκαλέσας στρατηγούς καί λοχαγούς ἔλεξε τοιαῦτα (= 

μετά απ’ αυτά, αφού συγκάλεσε τους στρατηγούς και τους λοχαγούς, είπε 

περίπου τα εξής) [προτερόχρονο] [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,2,3] 

π.χ. ἄμα ταῦτα εἰπών ἀνέστη (= την ώρα που τελείωνε τον λόγο του (μόλις 

είπε αυτά) σηκώθηκε [σύγχρονο] [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 3,1,47] 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. χρονική πρόταση : ἐπεί, ἐπειδή + οριστική αορίστου ή 

υπερσυντελίκου (προτερόχρονο) 

2. χρονική πρόταση : ὅτε, ἐν ᾧ + οριστική ενεστώτα ή 

παρατατικού (σύγχρονο)……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

π.χ. ἀκούοντες τοὺς ἐν ἄστει ἰσχὺν ἔχοντας (= κάθε φορά που ακούγατε 

ότι οι ολιγαρχικοί της πόλης έχουν πολλή δύναμη) οὐκ πολλὰς ἐλπίδας 

καθόδου εἴχετε >>>  ὅτε/ ὁπότε ἀκούοιτε……οὐκ εἴχετε  

(χρονικουποθετική της αόριστης επανάληψης στο παρελθόν) [Λυσίου, 

Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 21] 

πχ. δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται >>> ὅταν/ἐπὰν δρῦς πέσῃ, πᾶς 

ἀνὴρ ξυλεύεται (αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον) [Μενάνδρου, 

Γνῶμαι 123]. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δ.  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η μετοχή με το υποκείμενο της συμφωνεί σε γένος-αριθμό και πτώση. 

Επομένως, όταν στο κείμενο υπάρχει μετοχή, η πρώτη μας ενέργεια 

πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή να εντοπίσουμε το υποκείμενό της, διότι 

μας φανερώνεται από την γραμματική συμφωνία που θα έχουν μεταξύ 

τους.  

 

1. Συνημμένη μετοχή 

Είναι η μετοχή που το υποκείμενό της έχει και άλλη συντακτική 

λειτουργία μέσα στη πρόταση. Η μετοχή όταν είναι σε ονομαστική 

είναι πάντα συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος.  

π.χ. Ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἀκούσας ταῦτα ἀπέστειλεν αὐτὸν προθύμως εἰς 

τὰς Ἀθήνας (η μετοχή είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ῥήματος 

Φαρνάβαζος) [Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 4,8,9] 

π.χ. τὴν βουλὴν καταβαίνειν εἰς Πειραιᾶ χρηματιοῦσαν περὶ φυλακῆς 

του Πειραιέως ἐν τοῖς ὅπλοις ἔδοξε (= ο λαός αποφάσισε να κατέβει η 

βουλή στον Πειραιά για να μεριμνήσει σχετικά με την φύλαξη του 

Πειραιά) (η μετοχή είναι συνημμένη στο υποκείμενο του απαρεμφάτου 

τὴν βουλὴν) [Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 37]……………………….......... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

2. Aπόλυτη μετοχή 

Είναι η μετοχή που το υποκείμενό της δεν έχει καμία άλλη συντακτική 

λειτουργία μέσα στην πρόταση, παρά μόνο ως υποκείμενο της 

μετοχής. Η απόλυτη μετοχή μπορεί να είναι οποιαδήποτε μετοχή εκτός 

από επιθετική, τελική, και σπανίως μπορεί να είναι τροπική. Η 

απόλυτη μετοχή διακρίνεται σε δύο είδη :  

 

i. Γενική απόλυτη (μετοχή προσωπικών ρημάτων) 

H απόλυτη μετοχή των προσωπικών ρημάτων τίθεται πάντα σε γενική 

πτώση.  

π.χ. καίπερ οὐ διδόντος του νόμου συνεχωροῦμεν ἄν αὐτῷ (= αν και δεν 

μάς τό επιτρέπει ο νόμος, παρ’ όλ’ αυτά συμφωνούμε μαζί του) [γενική 

απόλυτη, καθώς το υποκείμενό της τοῦ νόμου δεν έχει άλλη συντακτική 

λειτουργία πέρα από υποκείμενο της μτχ.] [Δημοσθένους, κατὰ 
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Λεωκράτην]π.χ. ταῦτ’ ἐπράχθη Κόνωνος στρατηγοῦντος (= αυτά γίνανε, 

όταν ήταν στρατηγός ο Κόνων) [γενική απόλυτη, καθώς το υποκείμενό 

της Κόνωνος δεν έχει άλλη συντακτική θέση πέρα από υποκείμενο της 

μετοχής] [Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας] ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

ii. Αιτιατική απόλυτη (μετοχή απροσώπων ρημάτων) 

Η μετοχή των απροσώπων ρημάτων αποκλείεται να είναι ποτέ 

συνημμένη. Είναι πάντοτε απόλυτη και τίθεται σε αιτιατική ενικού 

ουδετέρου γένους. Η αιτιατική απόλυτη είναι συνήθως εναντιωματική ή 

αιτιολογική (συνήθως συνοδεύεται από το ὡς), και πιο σπάνια κάτι άλλο. 

Συνήθεις μετοχές απροσώπων ρημάτων είναι οι εξής : ἔξεστι > ἐξόν, δεῖ 

> δέον, προσήκει > προσῆκον, ἐπιτάσσεται > ἐπιτασσόμενον, λέγεται > 

λεγόμενον, εἴρηται > εἰρημένον, ὁμολογεῖται > ὁμολογούμενον, 

προφέρεται > προφερόμενον, μέτεστι > μετόν,  παρέχει > παρέχον, 

παρέσχει > παρασχόν, κ.λπ. 

π.χ. ἐξόν ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν (= αν και είναι δυνατόν σ’αυτόν να 

είναι ξέγνοιαστος, αυτός προτιμάει να κοπιάζει)  [αιτιατική απόλυτη. Το 

υποκείμενο της είναι το ῥᾳθυμεῖν] [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,6,6] 

π.χ. μετεμέλοντό τε ὅτι μετά τά ἐν Πύλῳ καλῶς παρασχόν οὐ ξυνέβησαν 

(= μετάνοιωναν, διότι μετά τα γεγονότα της Πύλου, μολονότι τούς δινόταν 

η ευκαιρία, δεν συμφώνησαν) [αιτιατική απόλυτη. Το υποκείμενο της 

μτχ. είναι το ξυμβῆναι που νοείται] [Θουκυδίδου, Ε 14]………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4ο κείμενο : Ἰσοκράτους, κατὰ Σοφιστῶν 6-8. 

 

Οι αιτιάσεις του Ισοκράτη εις βάρος των σοφιστών. 

 

Ο Ισοκράτης, στο έργο αυτό επιδιώκει να διαχωρίσει την θέση του και 

να διαφοροποιηθεί από τους σοφιστές. Στο συγκεκριμένο χωρίο, τούς 

κατηγορεί ότι δυσπιστούν ακόμη και προς τους ίδιους τους μαθητές 

τους και πως, με την διδασκαλία τους, δεν ανταποκρίνονται σε όσα 

υπόσχονται. 

 

Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλο τι παιδεύοντας προσήκει διακριβοῦσθαι περὶ τῶν 

διαφερόντων· οὐδὲν γὰρ κωλύει τοὺς περὶ ἕτερα δεινοὺς γενομένους 

μὴ χρηστοὺς εἶναι περὶ τὰ συμβόλαια· τοὺς δὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν 

σωφροσύνην ἐνεργαζομένους πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστιν μὴ τοῖς μαθηταῖς 

μάλιστα πιστεύειν; Οὐ γὰρ δὴ που περὶ τοὺς ἄλλους ὄντες καλοὶ 

κἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι περὶ τούτους ἐξαμαρτήσονται δι' οὓς τοιοῦτοι 

γεγόνασιν. Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινὲς ἅπαντα ταῦτα 

συλλογισάμενοι κατίδωσιν τοὺς τὴν σοφίαν διδάσκοντας καὶ τὴν 

εὐδαιμονίαν παραδιδόντας αὐτούς τε πολλῶν δεομένους καὶ τοὺς 

μαθητὰς μικρὸν πραττομένους, καὶ τὰς ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν 

λόγων τηροῦντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων μὴ καθορῶντας, ἔτι δὲ περὶ μὲν 

τῶν μελλόντων εἰδέναι προσποιουμένους περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν 

τῶν δεόντων μήτ' εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δυναμένους, ἀλλὰ 

μᾶλλον ὁμονοοῦντας καί πλείω κατορθοῦντας τοὺς ταῖς δόξαις 

χρωμένους ἢ τοὺς τὴν ἐπιστήμην ἔχειν ἐπαγγελλομένους, εἰκότως, 

οἶμαι, καταφρονοῦσιν καὶ νομίζουσιν ἀδολεσχίαν καὶ μικρολογίαν 

ἀλλ' οὐ τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν εἶναι τὰς τοιαύτας διατριβάς. 
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διακριβόω/ῶ : εξακριβώνω, εξετάζω κάτι εκτενώς, διεξοδικά, 

επιμελώς./ τὸ διαφέρον: η διαφορά, το υπόλοιπο, εδώ τὰ διαφέροντα : 

οικονομικές διαφορές./ ἐνεργάζομαι : προξενώ, παράγω, δημιουργώ/ 

εργάζομαι με μισθό./ δή – που ή δήπου : αναμφίβολα, βέβαια, 

φυσικά./ ἐξαμαρτάνω : διαπράττω σφάλμα./ πράττομαι (διπλή 

αιτιατική) : εισπράττω από κάποιον χρήματα (για τον εαυτό μου)./ 

πράττειν τινὰ ἀργύριον : αποσπώ, λαμβάνω χρήματα από κάποιον 

(λέγεται για δημοσίους υπαλλήλους που εισπράττουν φόρους)./ 

τηρέω-ῶ : τηρώ, επιτηρώ, δίνω προσοχή σε κάτι./ διατηρώ, 

διαφυλάσσω./ ἐναντίωσις : αντίθεση, αντίπραξη, αντίδραση./ καθορῶ 

: βλέπω, παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι, διακρίνω, ερευνώ, εξετάζω./  

ἐπαγγέλομαι : υπόσχομαι/δηλώνω, ισχυρίζομαι, διατείνομαι ότι 

μπορώ να πράξω κάτι./ ἀδολεσχία: πολυλογία, φλυαρία./ μικρολογία 

: ματαιολογία, επιπολαιότητα, μικρότητα. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφράσετε το παρακάτω χωρίο του κειμένου. : «Τοὺς μὲν 

γὰρ ἄλλο τι παιδεύοντας… γεγόνασιν» 

Μονάδες 20 

 

Α2. Τί κατηγορίες αποδίδει ο Ισοκράτης στους σοφιστές; Τί πετυχαίνει, 

κατά την γνώμη σας, με την χρήση μακροπερίοδου λόγου; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να σχηματίσετε το β’ ενικό οριστικής και ευκτικής ενεστώτα των 

παρακάτω τύπων : 

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ (β ενικό) ΕΥΚΤΙΚΗ (β ενικό) 

διακριβοῦσθαι   

κατορθοῦντας   

χρωμένους   

καταφρονοῦσι   

Μονάδες 4 



37 

 

 

Β1β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις : 

 οὐδέν: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους. 

 τῶν ἰδιωτῶν: κλητική ενικού. 

 τὰς ἐναντιώσεις: δοτική πληθυντικού.  

 τινές : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους. 

Μονάδες 4 

 

Β1γ. « καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι περὶ τούτους ἐξαμαρτήσονται» : 

Να βρείτε τα επίθετα του χωρίου και να γράψετε τα παραθετικά τους  

(συγκριτικός/ υπερθετικός βαθμός).  

Μονάδες 2 

 

 

Β2α. Να εντοπίσετε  τις επιθετικές μετοχές του κειμένου και να τις 

αναγνωρίσετε συντακτικά. 

Μονάδες 4 

 

Β2β. «Ἐπειδὰν οὖν… δυναμένους» : Να ξαναγράψετε το παραπάνω 

απόσπασμα του κειμένου, αντικαθιστώντας τις κατηγορηματικές 

μετοχές με ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις και κάνοντας, όπου 

απαιτείται, τις απαραίτητες αλλαγές  στην σύνταξη του κειμένου. 

Μονάδες 4 

 

Β2γ. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους εκφράζεται η υπόθεση. Τί δηλώνουν οι υποθετικοί λόγοι σε 

κάθε περίπτωση; 

Μονάδες 2 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Γιατί όσοι διδάσκουν κάτι άλλο ταιριάζει (είναι θεμιτό) να 

εξετάζουν επιμελώς τις οικονομικές διαφορές τους· γιατί τίποτα δεν 

εμποδίζει όσους έγιναν ικανοί σε άλλα πράγματα να μην είναι έντιμοι 

στις συμφωνίες (οικονομικές συναλλαγές) τους. ………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Α2.  Ο Ισοκράτης κατηγορεί αρχικά τους σοφιστές ότι δεν 

εμπιστεύονται ούτε τους μαθητές τους. Ενώ, δηλαδή, υποτίθεται ότι 

τούς διδάσκουν να είναι έντιμοι και χρηστοί πολίτες, δυσπιστούν στις 

οικονομικές τους συναλλαγές με αυτούς. Εξάλλου , και ως προς την 

διδασκαλία τους είναι ανακόλουθοι και …………………………………..... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Β1α.  

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 

διακριβοῦσθαι διακριβοῖ διακριβοῖο 

κατορθοῦντας κατορθοῖς κατορθοῖς/ -οίης 

χρωμένους χρῇ χρῷο 

καταφρονοῦσι καταφρονεῖς καταφρονοῖς/ -οίης 

  

Β2α. 

 τούς παιδεύοντας: υποκείμενο του απαρεμφάτου «διακριβοῦσθαι». 

 περί τῶν διαφερόντων: εμπρόθετος της αναφοράς στον ρηματικό 

τύπο «διακριβοῦσθαι».  

 τούς γενομένους : άμεσο αντικείμενο του ρήματος «κωλύει».  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Β2β. 

Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινὲς ἅπαντα ταῦτα συλλογισάμενοι 

κατίδωσι ὅτι οἱ τὴν σοφίαν διδάσκοντες καὶ τὴν εὐδαιμονίαν   

παραδίδοντες αὐτοί τε πολλῶν δέοιντο καὶ (ὅτι) τοὺς μαθητὰς μικρὸν 

πράττοιντο  καὶ (ὅτι) τὰς ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν  λόγων τηροῖεν, ἐπὶ 

δὲ τῶν ἔργων μὴ καθορῷεν, ἔτι δὲ ( ὅτι) περὶ μὲν τῶν μελλόντων 

εἰδέναι προσποιοῖντο, περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν δεόντων μήτ’ 

εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δύναιντο. 

 

Η χρήση ευκτικής του πλαγίου λόγου ερμηνεύεται λόγω της 

εξάρτησης από το «κατίδωσι», ρήμα ιστορικού χρόνου. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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