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ΙV,  §  43 
 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Καὶ τότε ... ἐπολιτεύοντο:  
α) Σε ποιες «αρχές» αναφέρεται ο συγγραφέας;  

β) Να εξηγήσετε γιατί χρησιµοποιεί διαφορετικούς χρόνους (αόριστο 

για τη µετοχή και παρατατικό για το ρήµα) για να δηλώσει τις δυο 

πολιτικές πράξεις των Αθηναίων.  

2.  Ποια πληροφορία πήραν οι δηµοκρατικοί για τις δραστηριότητες των 

ολιγαρχικών στην Ελευσίνα και ποια ήταν η αντίδρασή τους; Να 

διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας για τις δύο παρατάξεις κρίνοντας 

από τη στάση ή τη συµπεριφορά καθεµιάς απέναντι στην άλλη.  

3.  Να κρίνετε το ήθος των δηµοκρατικών όπως αποκαλύπτεται από την 

αφήγηση του Ξενοφώντα στην § 43.  
 

2.  Γραµµατικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  ἐλθόντας, εἰσπέµψαντες, ἔπεισαν, συναλλαγῆναι: Να γράψετε το  

β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου που 

δίνονται οι τύποι. 
 

2.  Να συνδέσετε τα απαρέµφατα της στήλης Α µε τη γραµµατική 

αναγνώριση που τους αντιστοιχεί στη στήλη Β. ∆ύο στοιχεία της 

στήλης Β περισσεύουν. 

                            Α                                                          Β 

1. µισθοῦσθαι  α) απαρέµφατο παθητικού αορίστου β΄ 

2. συναλλαγῆναι β) απαρέµφατο παθητικού αορίστου α΄ 

3. µνησικακήσειν γ) απαρέµφατο ενεστώτα σε -έω 

    δ) απαρέµφατο µέλλοντα  

    ε) απαρέµφατο ενεστώτα σε -όω 
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3.  Να συµπληρώσετε τους βαθµούς των επιθέτων: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

- ὑστέρῳ  

ἀναγκαίους   

 

4.  Ι.  Να συµπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (οι µετοχές να 

γραφούν στην ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους). 

Οριστική ἐµµένει ἔπεισαν ὀµωµόκατε 
Υποτακτική    
Ευκτική    
Προστακτική    
Απαρέµφατο    
Μετοχή    

 

ΙΙ. Να συµπληρώσετε τον ίδιο ρηµατικό τύπο στους άλλους χρόνους.  

Ενεστώς ἐµµένει   

Παρατατικός    

Μέλλων    

Αόριστος  ἀπέκτειναν συναλλαγῆναι 
Παρακείµενος    
Υπερσυντέλικος    

 

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Να εντοπίσετε τα απαρέµφατα του κειµένου και να γράψετε ποιο είναι 

το είδος και η συντακτική τους θέση. 
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2.  Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα της 

στήλης Β που αποδίδει τη συντακτική θέση κάθε όρου. ∆ύο στοιχεία 

της στήλης Β περισσεύουν. 

                       Α                                                 Β 

1. χρόνῳ  α) αντικείµενο στο ἐµµένει 
2. µισθοῦσθαι β) ειδικό απαρ. αντικ. στο ἀκούσαντες 
3. Ἐλευσῖνι   γ) δοτική του τόπου 

4. τοῖς ὅρκοις δ) αντικείµενο στο εἰσπέµψαντες 
5. τοὺς φίλους ε) επιθετικός προσδιορισµός 

6. ξένους  στ) δοτική του χρόνου 

7. ὅρκους  ζ) τελικό απαρ. αντικ. στο ἀκούσαντες 
   η) σύστοιχο αντικείµενο στο ὀµόσαντες 
   θ) αντικείµενο στο µισθοῦσθαι 

 

 

3.  Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 

• ἐλθόντας:  α) οἴτινες ἔρχονται 

    β) οἴτινες ἦλθον 

    γ) οἴτινες ἄν ἔλθωσιν 

 

 

4.  Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις  

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: 

• ἀρχὰς κατεστήσαντο:. ...........................................................................................  
• ἐστρατεύσαντο πανδηµεί: ....................................................................................  
• οἱ εἰς λόγους ἐλθόντες:..........................................................................................  
• οἱ φίλοι καὶ οἱ ἀναγκαῖοι: ..................................................................................  
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2.  ὁ δῆµος ἐµµένει (ἐν + µένει) τοῖς ὅρκοις: Να σχηµατίσετε σύνθετα µε τις 

προθέσεις ἐν, ἐπί, ὑπό, παρά, ἀνά, πρός, διά και το ρήµα µένω43 και 

από αυτά να γράψετε αντίστοιχα παράγωγα ουσιαστικά.  

 

3.  ἀνέστησε (ἀνά + ἵστηµι) τὴν ἐκκλησίαν (< ἔκκλητος < ἐκ + καλῶ): Να 

γράψετε στη νέα ελληνική λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα) 

οµόρριζες µε τα αρχαία ρήµατα ἀνίστηµι και ἐκκαλῶ44. 

 

4.  α) Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω συνθέτων του ἵστηµι στη 

νέα ελληνική45. 

ανα-σταίνω < ἀνίστηµι =  ἀν-ίσταµαι = 
ανθ-ίσταµαι =    αφ-ίσταµαι = 
δι-ίσταµαι =    εν-ίσταµαι = 
εξ-ίσταµαι =    µεθ-ίσταµαι =   
προ-ΐσταµαι =    απο-καθ-ιστώ =  
παρ-ιστάνω =     συν-ίσταµαι = 
συµ-παρ-ίσταµαι =   συν-ιστώ = 
υφ-ίσταµαι =     

                                                      
43  εµµένω, εµµονή / επιµένω, επιµονή / υποµένω, υποµονή / παραµένω, παραµονή / 

αναµένω, αναµονή / διαµένω, διαµονή. 
44  ανάσταση, αναστάσιµος, ανάστατος, αναστατώνω, αναστάτωµα, αναστάτωση, κ.ά. / 

έκκληση, εκκλησιάζοµαι, εκκλησιάρχης, εκκλησίασµα, εκκλησιασµός, εκκλησιαστικός, 
εκκλησούλα κ.ά. 

45  ἀνίστηµι = στήνω κάποιον, κάτι όρθιο, σηκώνω / ανίσταµαι = σηκώνοµαι / ανθίσταµαι 
= αντιστέκοµαι / αφίσταµαι = στέκοµαι µακριά, αποχωρίζοµαι µε επανάσταση, 
αποστατώ / διίσταµαι = διαφωνώ, διαφέρω/ ενίσταµαι = αντιτίθεµαι, εναντιώνοµαι / 
εξίσταµαι = εκπλήσσοµαι, µένω έκθαµβος / µεθίσταµαι = µεταβάλλοµαι, αλλάζω θέση / 
προΐσταµαι = είµαι επικεφαλής, διευθύνω / παριστάνω = περιγράφω, υποδύοµαι ρόλο, 
επιδιώκω να φαίνοµαι χωρίς να είµαι / αποκαθιστώ = αποκαθιστώ, επανορθώνω, 
εξασφαλίζω οικονοµικά, παντρεύω / συµπαρίσταµαι = στέκοµαι κοντά σε κάποιον, 
βοηθώ, συµπαραστέκοµαι / συνίσταµαι = αποτελούµαι, συντίθεµαι / συνιστώ = ιδρύω, 
συγκροτώ, σχηµατίζω, συναποτελώ, συµβουλεύω / υφίσταµαι = υποβάλλοµαι σε κάτι, 
δέχοµαι κάποια ενέργεια, υπάρχω, έχω υπόσταση. 
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β) Να σχηµατίσετε οµόρριζα επίθετα ή ουσιαστικά από τα παραπάνω 

ρήµατα46. 

γ) Να γράψετε προτάσεις στη νέα ελληνική για τρεις τουλάχιστον 

σηµασίες της λέξης σύσταση47. 

 
5.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της νέας ελληνικής 

της στήλης Β µε τις οποίες έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη), 

γράφοντας µπροστά από κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα γράµµατα 

από τη στήλη Β.  

                 Α                                          Β 

1. ὀµόσαντες < ὄµνυµι α) Μενέλαος  

2. ἐµµένει β) συνωµοσία 

3. µνησικακήσειν γ) µίσθωση 

4. µισθοῦσθαι δ) ανωµοτί 

 ε) µονή 

 στ) ανώµοτος 

 ζ) µνησικακία 

 η) µισθοφόρος 

  

 

                                                      
46  ανάσταση, ανάστηµα, αναστάτωση, αντίσταση, αποκατάσταση, απόσταση, απόστηµα, 

αποστασία, διάσταση, διάστηµα, ένσταση, έκσταση, εκστατικός, µετάσταση, 
µεταστατικός, παράσταση, παραστατικός, προϊστάµενος, προστάτης, προστασία, 
συµπαράσταση, σύσταση, συστάδα, νεο-σύ-στατος, υπόσταση, αν-υπό-στατος κ.ά. 

47  σύσταση = σύνθεση, συγκρότηση // προφορική ή γραπτή µαρτυρία για τις καλές ή κακές 
ιδιότητες ενός ατόµου // συµβουλή, παράκληση, καθοδήγηση // προτροπή // διεύθυνση 
επιστολής, µε απόδειξη παραλαβής, (επί συστάσει). 
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