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ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Να αναγνωρισθούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις : 
 

1.  Ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται πράττοντες τὰ τῆς 

πόλεως.  

2.  Ἀνὴρ τῶν πελταστῶν ἔλεγεν ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου.  

3. Βούλομαι τοίνυν [ὑμᾶς] μετὰ παρρησίας ἐξετάσαι τὰ παρόντα πράγματα τῇ 

πόλει, καὶ σκέψασθαι τί ποιοῦμεν.  

4. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ 

δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν[…] ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας.  

5.  Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ 

γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι. 

6.  Δέδοικα μὴ ὁ ἀσθενὴς τελευτήσῃ.  

7.  Δῆλον οὖν ἐστὶ ὅτι οὐκ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν.  

8.  Διαφθερεῖτε τὸν δῆμον, ὃς οὐ μετέσχε τῆς ἀποστάσεως. 

9. Διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. 

10.  Δύναιτο δ’ ἄν τις μεταδιδόναι ὃ μὴ ἔχει; 

11. Ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο. 

12.  Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη. 

13.  Ἐγὼ δ’ αὐτὸ τοῦτο φοβοῦμαι, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περὶ τῶν 

πραγμάτων ὑμῖν.  

14.  Ἐγὼ δὲ οὐκ ἀγνοῶ τοῦθ’ ὅτι ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε τοὺς ὑστάτους εἰπόντας. 

15. Ἐγώ οὔτε καθεύδειν δύναμαι οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. 

16.  Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν. 

17.  Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί.  

18.  Ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται, ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον. 

19.  Ἐνθάδε οὐδεὶς πάρεστιν ὅσων καλῶς ἐποίησα. 

20. Ἐπιστάμεθα Μυσοὺς ὅτι ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ πολλὰς καὶ εὐδαίμονας πόλεις 

οἰκοῦσι. 
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21.  Ἐσηγγέλθη αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή. 

22.  Ἐφοβήθησαν μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσῃ ὁ στρατός.  

23.  Ἡ πόλις βλάπτεται ὑφ’ ὅσων οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἰρήνην. 

24.  Ἠγγέλθη τοῖς στρατηγοῖς ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου.  

25.  Ἦν τις Φιλλίδας, ὃς ἐγραμμάτευε τοῖς πολεμάρχοις. 

26. Ἤρετο ὅ,τι τὸ σύνθημα εἴη. 

27.  Θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα.  

28. Ἴσασιν οὐδὲν ὧν λέγουσιν. 

29.  Κίνδυνός ἐστι μὴ ὁ δῆμος ἀπόληται.  

30.  Λέγω τοῦτο, ὡς ὑμεῖς οὐ καλῶς ὁρᾶτε. 

31.  Νῦν οὖν φοβούμεθα μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν.  

32.  Νῦν οὖν φοβούμεθα μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν.  

33. Ξενοφῶν ἐρωτᾷ Κῦρον εἴ τι παραγγέλλει. 

34.  Ὁ δὲ δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει 

ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον.  

35.  Ὁ Κῦρος ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν διήλασαν καὶ εἰ οἰκοῖτο ἡ 

χώρα.  

36.  Οὐκ ἔχω τί λέγω.  

37.  Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν·  

38.  Πρῶτον μὲν αὐτὸ ὑμῖν τοῦτο γενέσθω τεκμήριον, ὅτι κατεγνώκει ἂν αὐτοῦ ὁ 

Λυσιθείδης.  

39.  Σκέψαι ἐὰν τόδε ἀρέσκῃ.  

40.  Τισσαφέρνης δὲ σατράπης κατεπέμφθη ὧν τε αὐτὸς ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος (ἦρχε). 

41.  Ὑμεῖς δ’ ἐνθυμεῖσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ὁ νομοθέτης οὐδεμίαν ὀργῇ 

συγγνώμην δίδωσιν. 

42.  Φησὶ δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ ἑάλωσαν, ἀποδεδωκέναι. 

 


