
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

1. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς στα παρακάτω 

παραδείγματα. 

01. Τῶν κατηγόρων ὁ βουλόμενος παρελθὼν ἐλεγξάτω. 

02. Ἐγὼ δ᾽ […] οὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός. 

03. Συνεβάλοντο […] ναῦς δὲ πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων. 

04. Ἀρίσταρχος […] διάδοχος Κλεάνδρῳ. 

05. Τραύματος πάλιν εἰσὶν γραφαί. 

06. Κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν.  

07. Ὑρκάνιοι μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο. 

08. Τὸ πλῆθος τῶν νεῶν.  

09. Τυφλὸς τὰ τ᾽ ὦτα τὸν τε νοῦν τὰ τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ. 

10. Μέτοχός ἐστι τοῦ φόνου. 

11. Ἀπέχουσα τῆς Ἀμφιπόλεως ἡμίσεος ἡμέρας μάλιστα πλοῦν. 

12. Ἀμέτοχος τῷ πολέμῳ ἐστί. 

13. Διὰ μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. 

14. Τίς ἀνθρώπων οὐκ ἂν ἐδάκρυσεν;  

15. Τὴν παλαιὰν ἀρετὴν τῶν προγόνων. 

16. Δεινὸς ταύτην τὴν τέχνην ἦν. 

17. Ἀνάξιον ὑμῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων τοῖς προγόνοις. 

18. Παυσανίας ἤρξατο εὔνους εἶναι τῷ δήμῳ.  

19. Ἑξήκοντα τάλαντα ἀσήμου ἀργυρίου.  

20. Διηγήσομαι ὑμῖν τοὺς ἄθλους τοῦ Θησέως. 

 

2. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς στο κείμενο που 

ακολουθεί.  

οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες παρ’ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δάσεος (= 

δάσους) παντοίων δένδρων, οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα· […] ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν 

ὅτι αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε. Ἔπεμψέ με Ἀριαῖος καὶ Ἀρτάοζος, πιστοὶ ὄντες 

Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς οἱ βάρβαροι· (17.) 

ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ 

πέμψαι κελεύουσι φυλακήν. […] 

Ξενοφώντα, Κύρου Ἀνάβασις, 2,4,14-17 

 

3. Να αναγνωρίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς, να τους χαρακτηρίσετε και να 

μεταφράσετε τα παραδείγματα. 

α. Βέβαιοι σύμμαχοι Θηβαίων ἔσονται. 

β. Τὸ κοινὸν τοῦ θεάτρου. 

γ. Κόσμημα πολλῶν μνῶν. 

δ. Ἄφιξις τῶν στρατιωτῶν εἰς τὸ στρατόπεδον. 

ε. Ἕτερον τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ. 

στ. Πολλῶν μηδισμοῦ θάνατον κατέγνωσαν. 

ζ. Προσήγαγον τῷ βασιλεῖ παῖδα δέκα ἐτῶν. 

 

4. Να επιλέξετε την απάντηση που δηλώνει το σωστό είδος της γενικής σε καθεμία από τις 

παρακάτω προτάσεις. 

α. Ὁ ἄπειρος γραμμάτων οὐ βλέπει βλέπων. α. διαιρετική, β. υποκειμενική, γ. αντικειμενική, δ. 

κτητική.  β. Οὗτος ἐτίμα τὴν μητέρα ἧττον (= λιγότερο) ἐμοῦ. α. ιδιότητας, β. ύλης, γ. 

αντικειμενική, δ. συγκριτική. γ. Νόμοι Σόλωνος. α. διαιρετική, β. ιδιότητας, γ. του δημιουργού, δ. 

κτητική δ. Ἡ ἀγορὰ μεστὴ ἦν ἵππων. α. κτητική, β. αντικειμενική, γ. περιεχομένου, δ. ιδιότητας. 
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