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ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 

συνῇσαν. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ 

ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. 

ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελθών τις ἀνὴρ ῾Ρόδιος εἶπεν· Ἐγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, 

διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ 

τάλαντον μισθὸν πορίσητε. ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, Ἀσκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι· 

πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως 

ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια· τούτοις 

ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους, ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς 

ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἀμφοτέρωθεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω· 

Λεξιλόγιο : ἐπιτήδειος = (για πράγματα) : χρήσιμος, ωφέλιμος, αναγκαίος, κατάλληλος, αρμόζων - τὰ ἐπιτήδεια : τα αναγκαία, οι προμήθειες 

- (για πρόσωπα) : χρήσιμος, φιλικός, σύμφωνος, υπάκουος, ως ουσιαστικό+γεν. = στενός φίλος -Το επίρρ. ἐπιτηδείως=επιμελώς, όπως 

πρέπει, κατάλληλα  # Πειράω-ῶ, και πειράομαι, ῶμαι (<πεῖρα) = +απαρ. προσπαθώ, αποπειρώμαι -  +γεν. προσώπου ή πράγματος: 

δοκιμάζω κάποιον ή κάτι (για να δω αν είναι αξιόπιστος), επιχειρώ κάτι εναντίον π.χ. πειράω τοῦ τείχους=κάνω απόπειρα εναντίον του 

τείχους π.χ. ναυσὶ πειρῶ=κάνω απόπειρα από τη θάλασσα (πρβλ. πειρατής), # ὑπηρετέω,ῶ (<ὑπηρέτης)= εργάζομαι σε πλοίο, εκτελώ 

καθήκοντα κωπηλάτη, είμαι υπηρέτης, υπηρετώ,  φροντίζω, περιποιούμαι, βοηθώ κάποιον σε κάτι –απολύτως =υπηρετώ, παρέχω βοήθεια, 

αρωγή # πορίζω (πόρος), =παρέχω, εφοδιάζω, προμηθεύω, παρέχομαι =παρέχω κάτι στον εαυτό μου, προμηθεύομαι- # ζεύγνῡμι ή –ύω 

=ζεύω, θέτω υπό ζυγό (ἵππους), δαμάζω, εξημερώνω – συνδέω, ενώνω, π.χ.· σανίδες ἐζευγμέναι =σανίδες καλά ενωμένες - ενώνω με τα δεσμά 

του γάμου (λέγεται για τον σύζυγο), νυμφεύομαι,  είμαι παντρεμένος - ενώνω αντικριστές όχθες με γέφυρες· π.χ. γέφυραν ζεῦξαι= 

κατασκευάζω γέφυρα# ὁρμίζω (ὅρμος)· =οδηγώ σε ασφαλές αγκυροβόλιο, σε λιμάνι, προσαράζω, αγκυροβολώ – μεταφορικά=βάζω ένα 

παιδί να κοιμηθεί, ὁρμίζομαι= έρχομαι να αράξω, προσορμίζομαι, αγκυροβολώ, # ἀρτάω-ῶ =εξαρτώ ή κρεμώ κάτι επάνω σε κάτι άλλο - 

δένω σε θηλειά π.χ. βρόχους ἀρτωμένη=δεμένη με βρόχο στον λαιμό, απαγχονισμένη - ἀρτῶμαι= αναρτώμαι, κρεμιέμαι από κάτι, απ' όπου 

βασίζομαι πάνω σε, εξαρτώμαι, στηρίζομαι # δέω –ῶ= δένω, σφίγγω, δεσμεύω -φυλακίζω, βάζω σε δεσμά, π.χ. δεσμῷ τινα δῆσαι –

μεταφορικά: περιορίζω, δεσμεύω #  ἐπι-βάλλω= ρίχνω ή βάζω κάτι επάνω, απλώνω, αλείφω -επιβάλλω, ορίζω ως φόρο, βάζω πρόστιμο ή 

ποινή - προσθέτω -ἐπιβάλλω χοῦν= ρίχνω όλο και πιο πολύ χώμα # ἐπι-φορέω = ἐπιφέρω, επιθέτω, επισωρεύω, τοποθετώ πάνω σε  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  

01. ἦλθον : β΄ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

02. εἶπεν : ΕΑ 

03. διαβιβάσαι : απαρέμφατο μέλλοντα 

04. ἐρωτώμενος : γ΄πληθυντικό ευκτικής αορίστου 

05. δέοιτο : γ΄ενικό ενεστώτα και παρατατικού οριστικής 

06. ὁρῶ : μετοχές μέλλοντα και αορίστου (στη δοτική 

ενικού του αρσενικού) 

07. παρέχοι : αντίστοιχος τύπος του αορίστου β΄ 

08. χρῆσθε : ΕΑ 

09. ἀφεὶς : ΧΑ 

10. δήσας : αντίστοιχος τύπος του ενεστὠτα 

11. ἐπιβαλῶ : ΧΑ 

2. σκηνὰς, ὄρη , βάθος , δόρατα , ἀνὴρ , ἐμοὶ , ὧν , 

ὅτου , αἶγας , βοῦς , φυσηθέντα , διάβασιν, δεσμῶν 

, ἀλλήλους, ἀφεὶς , ὕδωρ : πλάγιες πτώσεις του 

άλλου αριθμού 

3. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον: να μετατραπεί η 

πρόταση σε μετοχή 

4. Ἐγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ 

τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι 

ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε : να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο από τη φράση ἀνὴρ 

῾Ρόδιος εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν+απαρέμφατο 

5. Ἐγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ 

τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι 

ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε 

:αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή σε 

αντίθετο του πραγματικού 

6. ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι 

τὴν διάβασιν :ο λανθάνων υποθετικός λόγος να 

αναπτυχθεί και να αναγνωρισθεί 
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