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Ἐχεκράτης :  αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ᾗ τὸ φάρμακον 

ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἤκουσας; 

Φαίδων :  αὐτός, ὦ Ἐχέκρατες.(εγώ αυτός ‘ηκουσα) 

Ἐχεκράτης : τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα; 

ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. καὶ γὰρ οὔτε [τῶν πολιτῶν] Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τι 

ἐπιχωριάζει τὰ νῦν Ἀθήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν ὅστις ἂν 

ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἦν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι· 

τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράζειν.  

Φαίδων : οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν τρόπον ἐγένετο; 

Ἐχεκράτης :  ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμάζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης 

αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. τί οὖν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων;  

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 παραγίγνομαί τινι=είμαι κοντά σε κάποιον  τὸ φάρμακον =το δηλητήριο τελευτάω, ῶ=πεθαίνω 

ἐπιχωριάζω=βρίσκομαι, πηγαίνω σε ένα μέρος τὰ νῦν =τώρα, στις μέρες μας   χρόνου συχνοῦ =για πολύ 

καιρό  οἷός τ᾽ εἰμί = μπορώ  φράζω=λέγω 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. παρεγένου, ἤκουσας, εἶπεν, ἀφῖκται, ἀγγεῖλαι, ἀποθάνοι, ἐπύθεσθε, φαίνεται : ΧΑ, ΕΑ, απαρέμφατα 

και μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή 

2. Οι αντωνυμίες του κειμένου να αναγνωρισθούν και να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού. 

3. ἡδέως, συχνοῦ, σαφές, πάλαι, πολλῷ, ὕστερον : ΑΤΑΒ 

4. αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ᾗ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, 

ἢ ἄλλου του ἤκουσας; : να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση α) Ἐχεκράτης Φαίδωνα  ἐρωτᾶ  

β) Ἐχεκράτης Φαίδωνα  ἤρετο 

5. τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου; : να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση 

Ἐχεκράτης Φαίδωνα  ἤρετο 

6. οὔτε [τῶν πολιτῶν] Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν Ἀθήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται 

χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν :  να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση α) ‘Εχεκράτης ἔλεγεν +ειδική 

πρόταση  β) ‘Εχεκράτης λέγει +ειδικό απαρέμφατο γ) ‘Εχεκράτης οἷδε +κατηγορηματική μετοχή 

7. οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν τρόπον ἐγένετο; : να μετατραπεί η πλάγια ερωτηματική 

πρόταση σε ευθεία. 

8. α) ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι β) ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις : να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη 

σε παθητική. 
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