
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [21] 

 

ΛΤΙΟΤ, ΚΑΣΑ ΑΓΟΡΑΣΟΤ, 33-34 

 

ὅτι μὲν ἀπέγραψεν Ἀγόρατος οὑτοσὶ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τὰ ὀνόματα, καὶ τὰ ἐν τῆ βουλῆ 

καὶ τὰ ἐν τ δήμῳ, καὶ ἔστι φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι: ὡς τοίνυν 

ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιος τῆ πόλει ἐγένετο καὶ οὐδ' ὑφ' ἑνὸς αὐτὸν προσήκει ἐλεεῖσθαι, 

ἐγὼ οἶμαι ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συλληφθέντες ἐδέθησαν, 

τότε καὶ ὁ Λύσανδρος εἰς τοὺς λιμένας τοὺς ὑμετέρους εἰσέπλευσε, καὶ αἱ νες αἱ ὑμέτεραι 

Λακεδαιμονίοις παρεδόθησαν, καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη, καὶ  οἱ τριάκοντα κατέστησαν, καὶ 

τί οὐ τῶν δεινῶν  τῆ πόλει ἐγένετο. 

 
ΑΚΗΕΙ 

1. οὑτοσὶ, τῶν ἀνδρῶν, τὰ ὀνόματα, φονεὺς, ἁπάντων, τῆ πόλει, ἑνὸς, συλληφθέντες, τοὺς 

λιμένας, αἱ νες,  τὰ τείχη :  πλάγιες πτώσεις και των δυο αριθμών 

2. ἀπέγραψεν :  απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής 

3. ἐπίστασθαι :  γ΄ενικό ευκτικής ενεστώτα 

4. ἐγένετο :  β΄ενικό προστακτικής αορίστου β’ 

5. ἀποδείξειν :  απαρέμφατο ιδίου χρόνου της παθητικής φωνής 

6. ἐδέθησαν :  αντίστοιχος τύπος του ιδίου χρόνου της ενεργητικής φωνής 

7. εἰσέπλευσε :  αντίστοιχος τύπος του ενεστώτα οριστικής 

8. παρεδόθησαν :  αντίστοιχος τύπος του ιδίου χρόνου της ενεργητικής φωνής 

9. κατεσκάφη : απαρέμφατο του ιδίου χρόνου της ίδιας φωνής 

10. κατέστησαν :  γ΄ενικό υποτακτικής του ιδίου χρόνου της ίδιας φωνής; 

11. ὡς τοίνυν ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιος τῆ πόλει ἐγένετο :  να αντικατασταθεί η 

δευτερεύουσα πρόταση με μετοχή (υποκείμενο ρήματος :  ‘Αγόρατος) 

12. ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συλληφθέντες ἐδέθησαν, καὶ αἱ νες αἱ ὑμέτεραι Λακεδαιμονίοις 

παρεδόθησαν, καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη : να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική 

(ποιητικό αίτιο :  υφ’ ημών) 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [22] 

 

ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ, 7-21.1.3 

 

Ἐν δὲ τῆ Σικελίᾳ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτου τοῦ ἦρος καὶ ὁ Γύλιππος ἧκεν ἐς τὰς 

Συρακούσας, ἄγων ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν ἔπεισε στρατιὰν ὅσην  ἑκασταχόθεν πλείστην 

ἐδύνατο. καὶ ξυγκαλέσας τοὺς Συρακοσίους ἔφη χρναι πληροῦν ναῦς ὡς δύνανται 

πλείστας καὶ ναυμαχίας ἀπόπειραν λαμβάνειν· ἐλπίζειν γὰρ ἀπ’ αὐτοῦ τι ἔργον ἄξιον 

τοῦ κινδύνου ἐς τὸν πόλεμον κατεργάσεσθαι. ξυνανέπειθε δὲ καὶ ὁ Ἑρμοκράτης οὐχ 

ἥκιστα, τοῦ ταῖς ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν ἐπιχειρσαι πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, λέγων οὐδ’ ἐκείνους 

πάτριον τὴν ἐμπειρίαν οὐδ’ ἀίδιον τς θαλάσσης ἔχειν, ἀλλ’ ἠπειρώτας μᾶλλον τῶν 

Συρακοσίων ὄντας καὶ ἀναγκασθέντας ὑπὸ Μήδων ναυτικοὺς γενέσθαι.  

 

ΑΚΗΕΙ 

1. τούτου, ἦρος, ἄγων, πόλεων, ξυγκαλέσας, ναῦς, τι, πόλεμον, Ἑρμοκράτης, θαλάσσης, 

ἠπειρώτας, Μήδων, ἀναγκασθέντας : κλίση 

2. πλείστην, πλείστας, ἄξιον, ἥκιστα, μᾶλλον :  ΑΤΑΒ 

3. ἄγων : ΧΑ 

4. ἔπεισε : β΄ενικό υπερσυντελίκου 

5. ἐδύνατο : γ΄πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα 

6. ἔφη : απαρέμφατο ενεστώτα και β΄πληθυντικό ίδιου χρόνου 

7. χρναι :  μετοχή ίδιου χρόνου 

8. πληροῦν :  β΄ενικό οριστικής και προστακτικής ίδιου χρόνου 

9. λαμβάνειν :  β΄πληθυντικό παρακειμένου οριστικής μέσης φωνής 

10. ξυνανέπειθε : Χ.Α. 

11. ἐπιχειρσαι : μετοχές όλων των χρόνων στη δοτική πληθυντικού του αρσενικού 

12. λέγων : ΧΑ 

13. ἀναγκασθέντας : β΄ενικό παρατατικού ίδιας φωνής 

14. γενέσθαι :  β΄ενικό υποτακτικής και προστακτικής όλων των χρόνων 

15. ἔφη χρναι πληροῦν ναῦς ὡς δύνανται πλείστας καὶ ναυμαχίας ἀπόπειραν λαμβάνειν· : 

να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο 

16. λέγων οὐδ’ ἐκείνους πάτριον τὴν ἐμπειρίαν οὐδ’ ἀίδιον τς θαλάσσης ἔχειν, ἀλλ’ 

ἠπειρώτας μᾶλλον τῶν υρακοσίων ὄντας καὶ ἀναγκασθέντας ὑπὸ Μήδων ναυτικοὺς  

17. γενέσθαι. : να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο 

18. ξυγκαλέσας : να μετατραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [23] 

 

Ανδοκίδου, Κατά Αλκιβιάδου, 3-4 

 

ἄξιον δὲ μέμψασθαι τὸν θέντα τὸν νόμον, ὃς ἐναντία τ ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ τς βουλς 

ἐνομοθέτησεν: ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε μηδένα μήτε ἐξελᾶν μήτε δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν 

ἄκριτον, ἐν δὲ τδε τ καιρ οὔτε κατηγορίας γενομένης οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης 

*οὔτε+  διαψηφισαμένων κρύβδην τὸν ὀστρακισθέντα τοσοῦτον χρόνον δεῖ στερηθναι τς 

πόλεως. *4+ εἶτα ἐν τοῖς τοιούτοις οἱ τοὺς ἑταίρους καὶ συνωμότας κεκτημένοι πλέον 

φέρονται τῶν ἄλλων: οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστηρίοις οἱ λαχόντες κρίνουσιν, ἀλλὰ 

τούτου τοῦ πράγματος ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι. 

Λεξιλόγιο 

 ἄξιόν ἐστι : είναι σωστό, αρμόζει  μέμφομαι=κατηγορῶ, ἐπικρίνω (>μομφή, άμεμπτος)   ὄμνυμι=ορκίζομαι   

ἐξελαύνω=εκδιώκω, εξορίζω   δέω, δῶ=δένω, φυλακίζω   ἄκριτος=ο χωρίς δίκη   καιρός=ευκαιρία, 

περίσταση   διαψηφίζομαι=ψηφίζω  κρύβδην=κρυφά, μυστικά   οστρακίζω=εξοστρακίζω, εξορίζω με 

οστρακισμό   ἐταῖρος=φίλος, σύντροφος   συνωμότης (σύν+ὄμνυμι) = αυτός μαζί με τον οποίο έχω ορκιστεί, 

συνωμότης, (εδώ: ) σύμμαχος   πλέον φέρομαί τινος=υπερτερώ, πλεονεκτώ   λαχόντες=αυτοί που 

ορίστηκαν με κλήρωση    μέτεστί μοι τινος=συμμετέχω σε κάτι 

 
ΑΚΗΕΙ 

1.Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  

θέντα : β΄ ενικό παρατατικού της ίδιας φωνής 

ἐνομοθέτησεν : β΄ πληθ. παρατατικού της 

ίδιας φωνής 

ὄμνυτε : β΄ ενικό προστακτικής ενεστ. στην 

ίδια φωνή 

ἐξελᾶν : αντίστοιχος τύπος του ενεστώτα 

δήσειν : αντίστοιχος τύπος του ενεστώτα 

ἀποκτενεῖν : αντίστοιχος τύπος του 

παρακειμένου 

ἀποδοθείσης : β΄πληθυντικό όλων των 

εγκλίσεων του αορίστου β΄ σε όλες τις 

εγκλίσεις στην ίδια φωνή 

φέρονται : αντίστοιχος τύπος του παθητικού 

αορίστου 

λαχόντες : αντίστοιχος τύπος του μέλλοντα 

κρίνουσιν : μετοχή του μέλλοντα της ίδιας 

φωνής στην ονομαστική πληθυντικού του 

ουδετέρου γένους 

μέτεστι : αντίστοιχος τύπος της 

προστακτικής 

2.Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  

ὃς : δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

τοῦ δήμου : κλητική ενικού 

μηδένα : δοτική του ίδιου αριθμού 

τῷδε : ονομαστική ενικού του θηλυκού 

γένους 

ἀποδοθείσης : δοτική πληθυντικού του 

αρσενικού γένους 

τοῦ πράγματος : δοτική πληθυντικού 

ἅπασιν : δοτική ενικού 

3.ὃς ἐναντία τῷ ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ τς 

βουλς ἐνομοθέτησεν : να μετατραπεί η 

πρόταση σε μετοχή 

4.ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε μηδένα μήτε ἐξελᾶν 

μήτε δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον : να 

μεταφερθεί στον ευθύ λόγο 

5.οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης : να 

μετατραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα 

πρόταση 

6.τὸν ὀστρακισθέντα : να μετατραπεί η 

μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 

7.οὐ ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστηρίοις οἱ 

λαχόντες κρίνουσιν, ἀλλὰ τούτου τοῦ 

πράγματος ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι: να 

μεταφερθεί στον πλάγιο με εξάρτηση Ὁ 

ῥήτωρ ἔφη + ειδικό απαρέμφατο 

  



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [24] 

 

ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ, Κύρου Παιδεία 5. 1 24-26 

 

Πρῶτος δ’ ὁ φήσας ποτὲ συγγενής τοῦ Κύρου εἶναι εἶπεν· «Ἀλλ’ ἐγὼ μέν», ἔφη «ὦ 

βασιλεῦ, βασιλεὺς γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναι οὐδὲν ἧττον ἢ ὁ ἐν τ σμήνει 

φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών· ἐκείνῳ τε γὰρ αἱ μέλιτται ἐκοῦσαι μὲν πείθονται, ὅπου δ’  

ἅν μένῃ, οὐδεμία ἐντεῦθεν ἀπέρχεται· ἐὰν δὲ ποι ἐξίῃ, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπολείπεται. Οὕτω 

δεινὸς τις ἔρως αὐταῖς τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ’ ἐκείνου ἐγίγνετο· καὶ πρὸς σε δὲ μοι δοκοῦσι 

παραπλησίως πως οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διακεῖσθαι. Καὶ γὰρ εἰς Πέρσας ὅτε παρ’  ἡμῶν 

ἀπῄεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σου ἀπελείφθη τὸ μὴ σοι ἀκολουθεῖν ἔστε Ἀστυάγης 

ἡμᾶς ἀπέτρεψεν; Ἐπειδὴ δ’  ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης, σχεδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς 

φίλους σου πάντας ἐθελουσίους συνεπομένους. Ὅτε δ’  αὖ τς δεῦρο στρατείας  

ἐπεθύμησας, πάντες σοι Μδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν.» 

 
Λεξιλόγιο 

οὐδὲν ἧττον = καθόλου λιγότερο, εξίσου πέφυκα = είμαι από τη φύση μου, εκ φύσεως φύομαι = γεννιέμαι, 

είμαι εκ φύσεως ἀπέρχομαι= απομακρύνομαι, ποι =κάπου, προς ένα μέρος (κιν. προς τόπο) ἀπολείπομαί 

τινος = μένω πίσω, μακριά από κάποιον, χωρίζομαι από κάποιον ἔρως= επιθυμία, ἔστε= μέχρις ότου, 

ὁρμάομαι -ῶμαι =ξεκινώ ἀποτρέπω= γυρίζω κάποιον πίσω. 

 
ΑΚΗΕΙ 

1. βασιλεύς, φύσει, ἔρως : Να κλιθούν. 

2. ἑκοῦσαι: Να κλιθεί στα τρία γένη. 

3. ἐξίῃ :  Ε.Α. στο β΄ ενικό του μέλλοντα και του αορίστου. 

4. ἀπολείπεται : Χ.Α.  

5. φήσας : β΄ενικό όλων των εγκλίσεων του Ενεστώτα  

6. εἶπεν : απαρέμφατα όλων των χρόνων της ίδιας φωνής 

7. πείθονται : β΄πληθυντικό παρακειμένου όλων των εγκλίσεων της ίδιας φωνής 

8. μένῃ : αντίστοιχος τύπος του αορίστου 

9. ἄρχεσθαι : αντίστοιχος τύπος του παθητικού αορίστου 

10. ἐγίγνετο : β΄ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ 

11. διακεῖσθαι : ΧΑ 

12. ἀπῄεις : αντίστοιχος τύπος του άλλου αριθμού 

13. ἀπελείφθη : ΕΑ 

14. ἀπέτρεψεν : αντίστοιχος τύπος στη μέση και παθητική φωνή 

15. ἑωρῶμεν : β΄ ενικό ευκτικής Ενεστώτα και αορίστου β΄ της ίδιας φωνής 

16. συνεπομένους : αντίστοιχος τύπος του αορίστου β΄  

17. ἐπεθύμησας: γ΄πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του Ενεστώτα 

18. «Ἀλλ’ ἐγὼ μέν, ὦ βασιλεῦ, βασιλεὺς γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναι οὐδὲν ἧττον ἢ ὁ ἐν τῷ 

σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών.» : να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φράση Ὁ 

φήσας ποτὲ συγγενής τοῦ Κύρου εἶναι εἶπεν τῶ βασιλεῖ +ειδικό απαρέμφατο  

19. Να αναγνωρισθούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου. Ο πρώτος να μετατραπεί σε μη πραγματικό και ο 

δεύτερος σε απλή σκέψη. 

20. Ὅτε δ’  αὖ τς δεῦρο στρατείας  ἐπεθύμησας, πάντες σοι Μδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν.:  να 

αναδιατυπωθεί η περίοδος αφού μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [25] 

 

ΠΛΑΣΩΝΟ, ΥΑΙΔΩΝ, 112-113 

 

τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι· τυγχάνει δ᾽ ἄρα 

ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον 

περὶ κύκλῳ ὁ καλούμενος Ὠκεανός ἐστιν, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων 

Ἀχέρων, ὃς δι᾽ ἐρήμων τε τόπων *113a+ ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γν ῥέων εἰς τὴν λίμνην 

ἀφικνεῖται τὴν Ἀχερουσιάδα, οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται 

καί τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι, αἱ μὲν μακροτέρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν 

ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν ζῴων γενέσεις. 

 
Λεξιλόγιο 

παντοδαπός=κάθε είδους, κάθε λογής ῥεῦμα=το ρεύμα, ο ποταμός ἄττα =τινά χρόνος=το 

χρονικό διάστημα, η χρονική περίοδος 

ΑΚΗΕΙ 

1. πολλά, μεγάλα, τοῖς, πολλοῖς, τὸ, μὲν, μέγιστον, ἐξωτάτω, ἐρήμων, τῶν, πολλῶν, 

μακροτέρους, βραχυτέρους : ΑΤΑΒ  

2. τούτοις, ἄττα, ὧν, τούτου, ὃς, τινας :  να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού 

3. ὄντα, ῥέον, τῶν τετελευτηκότων, μείνασαι : να κλιθούν στον άλλο αριθμό 

4. τυγχάνει: β΄ εν. όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄  

5. ῥέον: γ΄ εν.όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα  

6. ἀφικνεῖται: ΧΑ 

7. τετελευτηκότων: ΧΑ 

8. μείνασαι: β΄πληυντικό προστακτικής όλων των χρόνων 

9. ἐκπέμπονται: ΧΑ και στις δύο φωνές 

10. αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται :  να μετατραπεί η επιθετική 

μετοχή σε αναφορική πρόταση 

11. τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων Ἀχέρων (ἐστί), ὃς δι᾽ ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ 

ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν Ἀχερουσιάδα : να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [26] 

 

ΠΛΑΣΩΝΟ, ΥΑΙΔΩΝ, 113 

 

τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τς ἐκβολς ἐκπίπτει εἰς τόπον 

μέγαν πυρὶ πολλ καόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν 

ὕδατος καὶ πηλοῦ· ἐντεῦθεν δὲ *113b+ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης, περιελιττόμενος 

δὲ τῆ γῆ ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα τς Ἀχερουσιάδος λίμνης, οὐ 

συμμειγνύμενος τ ὕδατι· περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ 

Ταρτάρου· οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομάζουσιν Πυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες 

ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἅν τύχωσι τς γς. 

 
Λεξιλόγιο  

ἐκβάλλει=πηγάζει ζέω=βράζω χωρέω,ῶ=προχωρώ περιελίττομμαι=στριφογυρίζω, ελίσσομαι  

ἄλλοσε=αλλού, σε άλλα σημεία  ἐμβάλλει=χύνεται ἀποσπάσματα 

ἀναφυσῶσιν=εκσφενδονίζουν πύρινη λάβα ἀπόσπασμα=αυτό που αποσπάται (εδώ : πύρινη 

λάβα από τον Πυριφλεγέθοντα) ἀναφυσάω, ῶ =φυσώ προς τα επάνω, εκσφενδονίζω, εκβράζω  

ὅπῃ=ὅπου, σε όποιο σημείο 

 

ΑΚΗΕΙ 

1. ἐγγὺς, μέγαν, πολλῷ, μείζω, θολερὸς, πηλώδης, κατωτέρω :ΑΤΑΒ 

2. τς ἐκβολς, μέγαν, πυρὶ πολλῷ, μείζω, θαλάττης, ὕδατος, πηλώδης, τῆ γῆ, τς 

Ἀχερουσιάδος λίμνης, περιελιχθεὶς, ῥύακες, ἀποσπάσματα : κλίση 

3. ἐκβάλλει : μετοχές όλων των χρόνων στη δοτική πληθ. αρσενικού 

4. ἐκπίπτει : ΧΑ 

5. ποιεῖ : β΄εν. όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα 

6. ἀφικνεῖται : απαρέμφατα όλων των χρόνων 

7. ἐπονομάζουσιν : ΧΑ 

8. ἀναφυσῶσιν : ΕΑ 

9. τύχωσι : β΄ενικό ευκτικής όλων των χρόνων 

10. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τς ἐκβολς ἐκπίπτει εἰς 

τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης : στον 

ΠΛ από Σωκράτης ἔγνω τρίτον ποταμόν+κτγ.μτχ  

11. οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομάζουσιν Πυριφλεγέθοντα : η αναφορική πρόταση να μετατραπεί σε 

μετοχή 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [27] 

 

ΠΛΑΣΩΝΟ ΥΑΙΔΩΝ, 113d-113e 

 

*113d+ τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἷ 

ὁ δαίμων ἕκαστον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ 

οἱ μή. καὶ οἳ μὲν ἅν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν Ἀχέροντα, ἀναβάντες 

ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ 

καθαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε 

εὐεργεσιῶν *113e+ τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος· οἳ δ᾽ ἅν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν 

διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτημάτων, ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους ἀδίκους καὶ 

παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι ἢ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ 

προσήκουσα μοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. 

 

Λεξιλόγιο  

πέφυκα=είμαι από τη φύση μου ὁ δαίμων =ο θεός, ο δαίμων κάθε ανθρώπου 

διαδικάζομαι=δικάζομαι, κρίνομαι μέσως =με μέτρο ὄχημα=όχημα, εδώ η σχεδία  

δίδωμι δίκην=τιμωρούμαι ἀπολύομαι=  

απαλάσσομαι τιμὰς φέρομαι=απολαμβάνω τιμές ἀνιάτως ἔχω=είμαι ανίατος, 

αθεράπευτος 

 

ΑΚΗΕΙ 

1. πρῶτον, καλῶς, ὁσίως, πολλὰς, μεγάλας, ἀδίκους, πολλοὺς :ΑΤΑΒ  

2. ὁ δαίμων, πορευθέντες, ὀχήματα, διδόντες, τοιαῦτα : πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών  

3. κομίζει: απαρέμφατο και μετοχή (στη γενική ενικού του αρσενικού)ενεστώτα και μέλλοντα 

4. δόξωσι: ΕΑ 

5. βεβιωκέναι: β΄ ενικό ενεστώτα οριστικής και υποτακτικής 

6. ἀναβάντες: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και αορίστου 

7. διδόντες, φέρονται: ΧΑ 

8. ῥίπτει: β΄πληθυντικό υπερσυντελίκου ενεργητικής και μέσης φωνής 

9. ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἷ ὁ δαίμων ἕκαστον κομίζει, πρῶτον 

μὲν διεδικάσαντο : η χρονική πρόταση να μετατραπεί σε χρονική μετοχή 

10. οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ μή. : η αναφορική μετοχή να μετατραπεί σε 

αναφορική πρόταση 

11. οἳ δ᾽ ἅν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν …τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν 

Σάρταρον : να βρεθεί και να χαρακτηρισθεί ο λανθάνων υποθετικός λόγος του 

αποσπάσματος  

12. πορευθέντες ἐπὶ τὸν Ἀχέροντα :η μετοχή να μετατραπεί σε δευτερεύουσα πρόταση 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [28] 

 

ΛΤΙΟΤ, ΚΑΣΑ ΕΡΑΣΟΘΕΝΟΤ, 92-94 

 

βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ 

Πειραιῶς, ἵνα τὰς ὑμῖν διά τούτων γεγενημένας συμφορὰς παραδείγματα ἔχοντες τὴν 

ψφον φέρητε. καὶ πρῶτον μὲν ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε, σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω 

σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον 

πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ' ἄν τούτοις 

ἐδουλεύετε. *93+ καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι μὲν *ἅν+ ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους 

ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε: συνωφελεῖσθαι μὲν 

γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ' ἠνάγκαζον, εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες 

ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες 

εὔνους ὤοντο εἶναι. 

Λεξιλόγιο 

ἑκάτερος=ο καθένας από τους δυο (ενώ: ἕκαστος=ο καθένας από τους πολλούς)   

ἀναμιμνῄσκω=υπενθυμίζω, θυμίζω    ἀναμιμνῄσκομαι=θυμάμαι, ξαναφέρνω στη μνήμη μου     

καταβαίνω (για ρήτορα)=κατεβαίνω από το βήμα    ψφον φέρω=ψηφίζω   σφόδρα=πολύ  

σφόδρα ἄρχομαι=καταπιέζομαι πολύ ως πολίτης  δουλεύω τινι=γίνομαι /είμαι δούλος κάποιου  

ἴδιος οἶκος = ιδιωτική περιουσία  κοινόομαι, οῦμαι τι ή τινός=συμμετέχω σε κάτι, μοιράζομαι 

κάτι   κοινόω, ῶ=ανακοινώνω, κάτι κάτι κοινό 

 

ΑΚΗΕΙ 

1. καταβαίνειν, φέρητε, σκέψασθε, συνδιαβάλλεσθαι, μεταδιδόντες :Χ.Α. 

2. καταβαίνειν, ἔχετε, συνδιαβάλλεσθαι, μεταδιδόντες : β΄ ενικό προστακτικής αορίστου ίδιας 

φωνής 

3. ὀλίγα , πρῶτον, ἴσον, ἰδίους, μεγάλους, ἐλάττους, ἀγαθῶν, πιστοὺς, εὔνους : ΑΤΑΒ 

4. ἄστεως, Πειραιῶς, παραδείγματα, τούτων, ὑέσι, πόλεμον, ὑμεῖς, ἐλάττους, εὔνους : 

πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών  

5. ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε : μετατροπή παθητικής σε ενεργητική 

6. νικήσαντες δ' ἄν τούτοις ἐδουλεύετε : η μετοχή να αναπτυχθεί σε υποθετική πρόταση 

7. ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε : να μετατραπεί σε μετοχή 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [29] 

 

ΠΛΑΣΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Β, 147a-147b 

δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ὀρθῶς βιώσεσθαι ταύτης τς ἐπιστήμης 

ἀντέχεσθαι ἀτεχνῶς ὥσπερ ἀσθενοῦντα ἰατροῦ ἤ τινος κυβερνήτου τὸν ἀσφαλῶς 

[147a] μέλλοντα πλεῖν. ἄνευ γὰρ ταύτης, ὅσῳπερ ἅν λαμπρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τς τύχης 

ἢ περὶ χρημάτων κτσιν ἢ σώματος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, τοσούτῳ μείζω 

ἁμαρτήματα ἀπ' αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γίγνεσθαι. ὁ δὲ δὴ τὴν καλουμένην 

πολυμαθίαν τε καὶ πολυτεχνίαν κεκτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὢν ταύτης τς ἐπιστήμης, 

ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων, ἆρ' οὐχὶ τ ὄντι δικαίως πολλ χειμῶνι 

χρήσεται, ἅτε, οἶμαι, ἄνευ κυβερνήτου [147b] διατελῶν ἐν πελάγει, χρόνον οὐ μακρὸν βίου 

θέων; ὥστε συμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού 

τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δέ, φησίν, ἠπίστατο πάντα. 

Λεξιλόγιο  

ἀντέχoμαί τινος=στηρίζομαι, είμαι προσκολλημένος σε κάτι/κάποιον ἀτεχνῶς= εντελώς, 

απόλυτα    ἐπουρίζω=για άνεμο : πνέω ευνοϊκά, είμαι ευνοϊκός, βοηθώ   ὀρφανός τινος 

(γ.αντ)=στερημένος, αυτός που δεν έχει κάτι  χειμών=κακοκαιρία, δυσκολία 

ΑΚΗΕΙ 

1. πόλιν, ταύτης, ἀσθενοῦντα, τινος, χρημάτων, κτσιν, σώματος, τῶν, τοιούτων, μείζω, 

πολλῷ, χειμῶνι, πελάγει : πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού 

2. βιώσεσθαι : β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου 

3. ἀντέχεσθαι : β΄ενικό αορίστου οριστικής και προστακτικής της ίδιας φωνής 

4. πλεῖν : γ΄ ενικό ενεστώτα και παρατατικού οριστικής 

5. ἔοικε : απαρέμφατο και μετοχή του ίδιου χρόνου 

6. κεκτημένος : β΄ ενικό οριστικής και προστακτικής ενεστώτα 

7. ἀγόμενος : β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής 

8. χρήσεται : ΧΑ 

9. οἶμαι : γ πληθυντικό παρατατικού 

10. συμβαίνειν : β΄ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄της ίδιας φωνής 

11. λέγει : β΄ενικό όλων των εγκλίσεων παρακειμένου της μέσης φωνής 

12. ἠπίστατο : ΕΑ 

13. φησίν : ΕΑ, απαρέμφατο και μετοχή (στη δοτική πληθυντικού του αρσενικού) 

14. ὀρθῶς, ἀσφαλῶς, λαμπρότερον, μείζω, πολλῷ, μακρὸν, πολλὰ, κακῶς  : ΑΤΑΒ 

15. Να βρεθεί ο λανθάνων υποθετικός λόγος του κειμένου και να αναγνωρισθεί το είδος του. 

16. ὃ λέγει (ὁ ποιητής) κατηγορῶν πού τινος : να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική 

17. ὅσῳπερ ἅν λαμπρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τς τύχης, τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ' αὐτῶν 

ἀναγκαῖόν ἐστιν γίγνεσθαι. : να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το Ὁ 

φιλόσοφος εἶπεν ὅτι  και Ὁ φιλόσοφος λέγει +  ειδικό απαρέμφατο 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [30] 

 

Δημοσθένης, Περὶ Ἁλοννήσου, 1 

 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἔστιν ὅπως αἱ αἰτίαι, ἃς Φίλιππος αἰτιᾶται τοὺς ὑπὲρ τῶν δικαίων 

πρὸς ὑμᾶς λέγοντας, κωλύσουσι συμβούλους ἡμᾶς γίγνεσθαι ὑπὲρ τῶν ὑμῖν 

συμφερόντων: δεινὸν γὰρ ἅν εἴη, εἰ τὴν ἐπὶ τοῦ βήματος παρρησίαν αἱ παρ' ἐκείνου 

πεμπόμεναι ἐπιστολαὶ ἀνέλοιεν. ἐγὼ δ' ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλομαι πρῶτον μὲν 

περὶ ὧν Φίλιππος ἐπέσταλκε, περὶ τούτων διεξελθεῖν: ὕστερον δέ, περὶ ὧν οἱ πρέσβεις 

λέγουσι, καὶ ἡμεῖς λέξομεν.  

 

Λεξιλόγιο  

οὐκ ἔστιν ὅπως =με κανένα τρόπο παρρησία=ελευθερία λόγου, παρρησία   

ἐπιστέλλω=περιλαμβάνω σε επιστολή, λέγω σε επιστολή  διεξέρχομαι=πραγματεύομαι, 

ασχολούμαι λεπτομερώς σε λόγο μου  

ΑΚΗΕΙ 

1. αἰτιᾶται : απαρέμφατα όλων των χρόνων 

2. κωλύσουσι : μετοχές μέσης και παθητικής φωνής στη γενική ενικού του θηλυκού γένους 

3. γίγνεσθαι : ΧΑ 

4. πεμπόμεναι : β΄ενικό όλων των χρόνων του παρακειμένου και των δύο φωνών 

5. ἀνέλοιεν : ΧΑ και ΕΑ 

6. διεξελθεῖν : β΄ ενικό προστακτικής όλων των χρόνων 

7. λέξομεν : β΄πληθυντικό ευκτικής όλων των χρόνων της μέσης και παθητικής φωνής 

8. Να βρεθούν οι αντωνυμίες του κειμένου και να γραφεί το είδος τους και η αντίστοιχη πτώση 

του άλλου αριθμού 

9. ἐγὼ δ' ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλομαι πρῶτον μὲν περὶ ὧν Υίλιππος ἐπέσταλκε, περὶ 

τούτων διεξελθεῖν : να μεταφερθεί ατον πλάγιο λόγο με εξάρτηση Ο ρήτωρ έφη ότι 

10. Να βρεθεί και να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου. Να μετατραπεί σε 

προσδοκώμενο. 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [31] 

 

Δημοσθένους, Κατά Υιλίππου Α΄ , 1 

εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προυτίθετ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἅν 

ἕως οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ὑπὸ τούτων 

ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἅν ἦγον, εἰ δὲ μή, τότ' ἅν καὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γιγνώσκω λέγειν: 

ἐπειδὴ δ' ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεῖν, 

ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος ἀναστὰς εἰκότως ἅν συγγνώμης τυγχάνειν. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ 

παρεληλυθότος χρόνου τὰ δέονθ' οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἅν ὑμᾶς νῦν ἔδει 

βουλεύεσθαι.  

 

 
Λεξιλόγιο  

προτίθεται λέγειν :  τίθεται για συζήτηση ἐπέχω : αναμένω ἀποφαίνομαι γνώμην :  εκφράζω τη 

γνώμη μου 

ΑΚΗΕΙ 

1. προυτίθετ'(ο) : ΧΑ 

2. λέγειν : ΑΤ αορίστου β΄ 

3. ἐπισχὼν : β΄πληθ. ευκτικής ίδιου χρόνου ίδιας φωνής 

4. ἀπεφήναντο : ΕΑ 

5. ῥηθέντων : ΧΑ 

6. ἦγον : μετοχές όλων των χρόνων ΕΦ στη δοτική πληθ. αρσενικού 

7. γιγνώσκω : β΄ενικό όλων των χρόνων της προστακτικής ίδιας φωνής 

8. εἰρήκασιν : ΧΑ 

9. συμβαίνει : ΧΑ 

10. τυγχάνειν : γ΄ενικό συντελικών χρόνων οριστικής 

11. παρεληλυθότος : ΧΑ 

12. συνεβούλευσαν ΕΑ 

13. ἔδει : ΕΑ 

14. καινοῦ τινος πράγματος, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τούτων, ἃ, ἀναστὰς, οὐδὲν :  κλίση 

15. καινοῦ, πλεῖστοι, πρότερον, πρῶτος, εἰκότως : ΑΤΑΒ 

16. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου τὰ δέονθ' οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἅν ὑμᾶς νῦν 

ἔδει βουλεύεσθαι. :  να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί σε όλα τα άλλα 

είδη 

17. ἐπειδὴ δ' ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεῖν, 

ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος ἀναστὰς εἰκότως ἅν συγγνώμης τυγχάνειν. : να μεταφερθεί στον 

πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φράση Ὁ ῥήτωρ ἔφη ὅτι 

 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [32] 

 

Θουκυδίδου, 4, 8 

 

Ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ἐκ τς Ἀττικς Πελοποννησίων οἱ Σπαρτιᾶται αὐτοὶ μὲν καὶ οἱ 

ἐγγύτατα τῶν περιοίκων εὐθὺς ἐβοήθουν ἐπὶ τὴν Πύλον, τῶν δὲ ἄλλων Λακεδαιμονίων 

βραδυτέρα ἐγίγνετο ἡ ἔφοδος, ἄρτι ἀφιγμένων ἀφ' ἑτέρας στρατείας. Περιήγγελλον δὲ 

καὶ κατὰ τὴν Πελοπόννησον βοηθεῖν ὅτι τάχιστα ἐπὶ Πύλον καὶ ἐπὶ τὰς ἐν τῆ Κερκύρᾳ 

ναῦς σφῶν τὰς ἑξήκοντα ἔπεμψαν, αἳ ὑπερενεχθεῖσαι τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν καὶ 

λαθοῦσαι τὰς ἐν Ζακύνθῳ Ἀττικὰς ναῦς ἀφικνοῦνται ἐπὶ Πύλον· παρν δὲ ἤδη καὶ ὁ 

πεζὸς στρατός. Δημοσθένης δὲ προσπλεόντων ἔτι τῶν Πελοποννησίων ὑπεκπέμπει 

φθάσας δύο ναῦς ἀγγεῖλαι Εὐρυμέδοντι καὶ τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐν Ζακύνθῳ Ἀθηναίοις 

παρεῖναι ὡς τοῦ χωρίου κινδυνεύοντος. Καὶ αἱ μὲν νες κατὰ τάχος ἔπλεον κατὰ τὰ 

ἐπεσταλμένα ὑπὸ Δημοσθένους· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο ὡς τ τειχίσματι 

προσβαλοῦντες κατά τε γν καὶ κατὰ θάλασσαν, ἐλπίζοντες ῥᾳδίως αἱρήσειν οἰκοδόμημα 

διὰ ταχέων εἰργασμένον καὶ ἀνθρώπων ὀλίγων ἐνόντων. 

Λεξιλόγιο 

ἐγγύτατα=πάρα πολύ κοντά   βοηθέω, ῶ ἐπί τινα=σπεύδω εναντίον  ἄρτι=μόλις, μόλις πριν από λίγο   

ἀφικνέομαι,οῦμαι=φτάνω   στρατεία=εκστρατεία    ὅτι τάχιστα=όσο το δυνατόν πιο γρήγορα  

ὑπερφέρω=μεταφέρω πάνω από  λανθάνω=διαφεύγω την προσοχή, δεν γίνομαι αντιληπτός    

πάρειμι=είμαι κοντά, είμαι εδώ, παρευρίσκομαι   προσπλέω= πλέω προς   ὑπεκπέμπω=στέλνω κρυφά  

φθάνω=προφταίνω, κάνω κάτι γρήγορα  φθάσας=γρήγορα  χωρίον=τόπος, τοποθεσία, μέρος    κατά 

τάχος=με ταχύτητα    τά ἐπεσταλμένα=οι διαταγές ἐπιστέλλω=διατάζω   προσβάλλω=επιτίθεμαι    

ῥᾳδίως=εύκολα   αἱρέω, ῶ=κυριεύω, καταλαμβάνω   ἐργάζομαι=πράττω, κάνω, κατασκευάζω  

εἰργασμένον=κατασκευασμένο  ἔνειμι=είμαι/βρίσκομαι μέσα 

 

ΑΚΗΕΙ 

1)Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι 

ἐβοήθουν : β΄ενικό ενεστώτα οριστικής και προστακτικής της ίδιας φωνής 

ἐγίγνετο : β΄πληθυντικό ευκτικής και απαρέμφατο αορίστου β΄  

ἀφιγμένων : να κλιθεί ο Προστακτική Παρακειμένου και ο Υπερσυντέλικος 

περιήγγελλον, ἔπεμψαν , ὑπερενεχθεῖσαι , λαθοῦσαι , ἀφικνοῦνται, παρεσκευάζοντο, προσβαλοῦντες: 

να γίνει Χ.Α. 

παρν : γ΄ενικό Ενεστώτα όλων των εγκλίσεων 

προσπλεόντων : να κλιθεί ο ενικός αριθμός του Ενεστώτα Οριστικής και Υποτακτικής 

ἐπεσταλμένα : να γραφεί ο ίδιος τύπος των μετοχών όλων των χρόνων της ίδιας φωνής 

 αἱρήσειν : να γραφούν οι μετοχές της ενεργητικής φωνής(στην ονομαστική ενικού του αρσενικού) 

2) ἐγγύτατα , βραδυτέρα, τάχιστα, ῥᾳδίως, ταχέων, ὀλίγων : να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι των άλλων 

βαθμών 

3) ἔφοδος, στρατείας, ναῦς, Εὐρυμέδοντι, Δημοσθένους, τειχίσματι, θάλασσαν, οἰκοδόμημα : να 

γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δυο αριθμών. 

4) ἀφιγμένων, ὑπερενεχθεῖσαι, προσπλεόντων, κινδυνεύοντος, ἐπεσταλμένα, προσβαλοῦντες : να 

βρεθεί το είδος και το υποκείμενο των μετοχών. Να δηλωθεί αν είναι συνημμένες ή απόλυτες. 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [33] 
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Ὁ δὲ Νικίας αἰσθόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν καθ' ἡμέραν ἐπιδιδοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων 

ἰσχὺν καὶ τὴν σφετέραν ἀπορίαν, ἔπεμπε καὶ αὐτὸς ἐς τὰς Ἀθήνας ἀγγέλλων πολλάκις 

μὲν καὶ ἄλλοτε καθ' ἕκαστα τῶν γιγνομένων, μάλιστα δὲ καὶ τότε, νομίζων ἐν δεινοῖς τε 

εἶναι καί, εἰ μὴ ὡς τάχιστα ἢ σφᾶς μεταπέμψουσιν ἢ ἄλλους μὴ ὀλίγους ἀποστελοῦσιν, 

οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν. φοβούμενος δὲ μὴ οἱ πεμπόμενοι  ἢ κατὰ τὴν τοῦ λέγειν 

ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς γιγνόμενοι ἢ τ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ 

ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, ἔγραψεν ἐπιστολήν, νομίζων οὕτως ἅν μάλιστα τὴν αὑτοῦ γνώμην 

μηδὲν ἐν τ ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσαν μαθόντας τοὺς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι περὶ τς 

ἀληθείας.   

 

 
Λεξιλόγιο 

ἐπιδίδωμι=σημειώνω αύξηση, πρόοδο     ἀπορία=αμηχανία, δύσκολη θέση     τά δεινά=οι 

κίνδυνοι, οι συμφορές   μεταπέμπω=ανακαλώ, στέλνω και καλώ πίσω      ἀδυνασία=αδυναμία    

ἐλλιπής τινος=στερημένος από κάτι   ὁ ὄχλος=το πλήθος, ο λαός  ἀφανίζομαι=καταστρέφομαι, 

παραποιούμαι    βουλεύομαι=σκέφτομαι, αποφασίζω 

ΑΚΗΕΙ 

 

 

 


