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ΙΙΙ,  §§  54 - 56 

 
1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Πώς χαρακτηρίζεται ο Σάτυρος από τον Ξενοφώντα; Να 

δικαιολογήσετε το χαρακτηρισµό µε βάση το κείµενο. 

2. Παραδίδοµεν ὑµῖν ... Θηραµένην τουτονὶ κατακεκριµένον κατὰ τὸν 
νόµον: Με βάση αυτά τα λόγια του Κριτία να χαρακτηρίσετε το ήθος 

του. 

3.  εἷλκε µὲν ἀπὸ τοῦ βωµοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται: Πώς 

χαρακτηρίζετε την πράξη αυτή; Ποια συναισθήµατα προκαλεί; 

4. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν ... : Να περιγράψετε την εικόνα που 

παρουσίαζε το βουλευτήριο µετά από την πραξικοπηµατική επέµβαση 

του Κριτία. Τι εξέφραζαν οι βουλευτές µε τη σιωπή τους;  

5. οἱ δ� ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς µάλα µεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦ-
ντα οἷα ἔπασχε: Ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι προκαλούσε στους 

παρευρισκοµένους η εικόνα αυτή;  

6.  ῍Αν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ�, ἔφη, οἰµώξοµαι: Πώς χαρακτηρίζει ο 

συγγραφέας το Θηραµένη µε αφορµή αυτή την απάντησή του προς το 

Σάτυρο; Συµφωνείτε ή όχι µε αυτό το χαρακτηρισµό; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

7. Πώς αντιλαµβάνεσθε τη φράση: Κριτίᾳ τοῦτ� ἔστω τῷ καλῷ; Τι υπονοεί 

ο Θηραµένης; 

8. Εντυπωσιακή χαρακτηρίζει ο Albin Lesky τη σκηνή της καταδίκης και 

της θανάτωσης του Θηραµένη, όπως την ιστορεί ο Ξενοφών στα 

῾Ελληνικά. Να προβάλετε τα βασικά χαρακτηριστικά της σκηνής και 

να δικαιολογήσετε µε τρόπο τεκµηριωµένο το χαρακτηρισµό του Lesky. 
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2.  Γραµµατικές ερωτήσεις - ασκήσεις  

1.  Να εντοπίσετε στο κείµενό σας ένα ρήµα συνηρηµένο σε -άω / -ῶ και 

ένα σε -έω / -ῶ και να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο στον παρατατικό 

και σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
 

2.  µάλα (§ 56): Να σχηµατίσετε τα παραθετικά του επιρρήµατος. 
 

3.  Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος στο γραµµατικό 

προσδιορισµό των λέξεων του κειµένου που δίνονται: 

• αὐτῶν (§ 54)  είναι δεικτική / επαναληπτική αντωνυµία 

• τουτονί (§ 54)  είναι επίρρηµα / αντωνυµία 

• ἀπαγαγόντες (§ 55) είναι µετοχή ενεστώτα / µετοχή αορίστου β΄ 

• πράττετε (§ 55)  είναι οριστική ενεστ. / προστακτική ενεστ. 

• ἀπήγαγον (§ 56)  είναι παρατατικός / αόριστος β΄ 

• ἐπήρετο (§ 56)  είναι αόριστος β΄ / παρατατικός 

• ἀγνοῶ (§ 56)  είναι συνηρηµένο σε -έω / σε -όω 

• οἷα (§ 56)  είναι αναφορική / αόριστη αντωνυµία 
 

4.  Ι. Να συµπληρώσετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό: 

Ενικός  Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός  
ὁ κῆρυξ   οἱ ἔχοντες 
ἡ ὁρῶσα   οἱ ὑπηρέται 
τοῦ βωµοῦ    

τοῦ ἀνδρὸς    

τῆς ψυχῆς    

τῇ φωνῇ    

τὸν ἄνδρα   τοὺς ἀνθρώπους 
 

II. Να συµπληρώσετε τα άλλα γένη στην ίδια πτώση και αριθµό:  

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

τουτονί   
  τοῦτο 
  ταῦτα 

ἀναιδεστάτου   

  πλῆρες 
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III.  Να συµπληρώσετε τους άλλους βαθµούς των επιθέτων στο ίδιο 

γένος, πτώση και αριθµό: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

µεγάλῃ   
καλῷ   
πλῆρες   

  θρασυτάτου 
  ἀναιδεστάτου 

 

ΙV. Να συµπληρώσετε το ίδιο πρόσωπο και χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις, 

απαρέµφατο και µετοχή (ονοµ. αρσ. γένους):  

Οριστική   ἐκέλευσε  εἶπεν ἀπήγαγε 
Υποτακτική       
Ευκτική    σιωπήσειε   
Προστακτική πράττετε ἔστω     
Απαρέµφατο       
Μετοχή       

 

 

3.  Συντακτικές ερωτήσεις - ασκήσεις 

1.  Οἱ δ' ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα ... ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν: Να 

αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο όλων των 

δευτερευουσών προτάσεων του χωρίου. 

 

2.  Να αναγνωρίσετε τους εµπρόθετους προσδιορισµούς της § 54. 

 

3.  ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουµένου αὐτῶν Σατύρου 
(§ 54): Να αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική θέση των µετοχών. 

Να γράψετε το υποκείµενο και το αντικείµενό τους (εάν έχουν). 

 

4.  Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο των απαρεµφάτων 

του κειµένου. 
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5.  Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η 

συντακτική λειτουργία των λέξεων ή των προτάσεων που δίνονται: 

• ὁ κῆρυξ (§ 54):  είναι ������ του ρήµατος ������ 

• τοὺς ἕνδεκα (§ 54): είναι ������ του ρήµατος ������ 

• ὑµῖν (§ 54):  είναι ������ του ρήµατος ������ 

• τουτονί (§ 54);  είναι ������ προσδιορισµός στο ������ 

• τὰ ἐκ τούτων (§ 55): είναι ������ του ρήµατος ������ 

• ὅτι � παρῆσαν (§ 55): είναι δευτερεύουσα ���� πρόταση, που  

λειτουργεί ως ������������  

• διὰ τῆς ἀγορᾶς (§ 56): είναι εµπρ. προσδιορ. που δηλώνει ������ 

• µεγάλῃ (§ 56):  είναι ������ προσδιορισµός στο ������ 

• οἷα (§ 56):  είναι ������������  του �������� 

• αὐτοῦ (§ 56):  είναι γενική ��������������� 

• ἀποθνῄσκειν (§ 56): είναι �������� απαρέµφ., που λειτουργεί  

ως ���������������� 

• Κριτίᾳ (§ 56):  είναι δοτική ��������  �������� 

• ὅτι ταῦτα ἀποφθέγµατα οὐκ ἀξιόλογα (§ 56):  

είναι δευτερεύουσα ���� πρόταση, που  

λειτουργεί ως ����������� 

• τὸ µὴ ἀπολιπεῖν (§ 56):  είναι ������ απαρέµφατο, που λειτουργεί  

ως ���������������� 

• τοῦ θανάτου (§ 56): είναι �������� στη µετοχή ������� 

 

6.  Να τοποθετήσετε στον πίνακα Α τις επιρρηµατικές µετοχές των  

§§ 54-55 ανάλογα µε το είδος τους και να γράψετε στον πίνακα Β όσες 

από αυτές είναι απόλυτες:  

Α.  Επιρρηµατικές - συνηµµένες µετοχές 

Αιτιολογική Χρονική Τελική Εναντιωµ. Υποθετική Τροπική 
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Β.  Επιρρηµατικές - απόλυτες µετοχές 

 

 

 

 

 

7.  Για καθένα από τους ακόλουθους όρους των προτάσεων της § 56 

δίνονται τρεις συντακτικοί προσδιορισµοί ή ανάλυση µετοχής σε 

ισοδύναµη πρόταση. Να επιλέξετε για κάθε περίπτωση το σωστό και 

να συµπληρώσετε τα κενά, όπου χρειάζεται: 

• τῇ φωνῇ   α) δοτική του µέσου στο �����������. 

    β) δοτική του τρόπου στο �����������. 

    γ) δοτική του οργάνου στο �����������. 

• ὅτι οἰµώξοιτο  α) ειδική πρόταση, επεξήγηση στο ������. 

    β) ειδική πρόταση, υποκείµενο στο ������ 

    γ) ειδική πρόταση, αντικείµενο στο ����� 

• ἀναγκαζόµενος  α) ἐπειδή ἀναγκάζεται 

    β) ἐπειδάν ἀναγκασθῇ 

    γ) ἐπειδή ἠναγκάζετο 

 

8. ῾Ως εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰµώξοιτο, εἰ µὴ σιωπήσειεν (...): Να 

µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ16.   

 

9. Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ� οἰµώξοµαι: Να αναγνωρίσετε το είδος του 

υποθετικού λόγου. 
 

 

 

                                                           
16   Σάτυρος εἶπεν: ἐάν µή σιωπήσῃς, οἰµώξει. 
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4.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  
1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: 

• οὗτος κατακεκριµένος κατὰ τὸν νόµον ἐστίν (§ 54): .................................

..................................................................................................................................................... 

• τοῦτον ἀπαγαγόντες οὗ δεῖ, πράττετε τὰ ἐκ τούτων (§ 55): ....................

..................................................................................................................................................... 

• οὗτος, ὥσπερ εἰκός, ἐπεκαλεῖτο τοὺς θεούς (§ 55):......................................

..................................................................................................................................................... 

• ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν (§ 55):............................................................................

..................................................................................................................................................... 

• τὸ φρόνιµον καὶ τὸ παιγνιῶδες τῆς ψυχῆς (§ 56): .......................................

..................................................................................................................................................... 

• Κριτίᾳ τῷ καλῷ (§ 56): .............................................................................................

..................................................................................................................................................... 

• τοῦ θανάτου παρεστηκότος (§ 56): .....................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

2.  Να γράψετε λέξεις απλές ή σύνθετες (ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα) της 

νέας ελληνικής που να έχουν το ίδιο θέµα µε τα ρήµατα ἕλκω και 
ἡγοῦµαι (πέντε λέξεις για κάθε ρήµα)17. 

 

 

3.  Με ποιες λέξεις του κειµένου (§§ 54-55) σχετίζονται ετυµολογικά οι 

παρακάτω18;  

αναίδεια, παράδοση, κρίµα, λαβή, απαγωγή, ένδεια, απρόσκλητος, 
γένος, ανήσυχος, σχέση, ενόραση.   
 

                                                           
17  ΄Ελκυθρο, ελκτικός, έλκυση, ελκυστικός, ελκυστικότητα, ελκύω, έλξη, ρυµουλκώ, 

ανελκυστήρας, καθέλκυση, διελκυστίνδα κ.ά. / ηγεµόνας, ηγέτης, ηγεσία, ηγετικός, 
ηγήτορας, ηγούµενος, καθηγητής κ.ά. 

18  ᾿Αναιδής, παρα-δίδωµι, κατα-κρίνοµαι, λαµβάνω, ἀπάγω, δεῖ, ἐπι-καλοῦµαι, γίγνοµαι, 
ἡσυχία, ἔχω, ὁρῶ. 
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4.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α (§§ 54-55) µε τις παράγωγες ή τις 

οµόρριζές της στη στήλη Β, γράφοντας µπροστά από κάθε γράµµα τον 

ή τους αριθµούς από τη στήλη Β. Κανένα στοιχείο της στήλης Β δεν 

περισσεύει19: 

                  Α                                              Β 

α) βουλευτήριο  1. εργολάβος   

β) πλήρης   2. όραση 

γ) πάρειµι   3. βούλευµα 

δ) ὁρῶ   4. πληρότητα 

ε) λαµβάνω   5. επανειληµµένα  

     6. παρόν 

     7. παρουσιαστής 

     8. πληροφορώ  

     9. βουλευτής 

10.  πληρεξούσιος 

11.  βουλευτικός 

12.  αόρατος 

13.  αντιληπτός 

14.  διορατικός 

 

5.  Να συµπληρώσετε τις προτάσεις µε λέξεις παράγωγες από τα διάφορα 

θέµατα του ρήµατος ὁρῶ, απλές ή σύνθετες. (Τα θέµατα του ρήµατος 

είναι: Fορα- = ορα-, οπ-, Fειδ- = ειδ-, Fιδ-= ιδ-)20. 

• Συχνά βρίσκεται σε έκσταση και βλέπει ������������� 

• Τα βουνά και άλλες ανωµαλίες του εδάφους περιορίζουν την 

������������� µας. 

• Η �������� (κλάδος της Φυσικής) διδάσκει ότι το φως διαθλάται. 

• Στα Ελευσίνια µυστήρια ορίζονταν ������������� (< ἐφορῶ), 

οι οποίοι παρακολουθούσαν και πρόσεχαν τη σωστή τέλεσή τους.  

                                                           
19  α) 3, 9, 11  β) 4, 8, 10  γ) 6, 7   δ) 2, 12, 14   ε) 1, 5, 13. 
20  οράµατα, ορατότητα, οπτική, επόπτες, είδωλα, ύποπτο (< ὑφορῶ). 
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• Κάποτε λατρεύονταν σαν ������������� τα ξύλα, τ� άστρα και 

τα δέντρα. Τώρα προσκυνάνε  τα αστέρια της µουσικής και του 

ποδόσφαιρου. 

• ∆εν µου εµπνέει καµιά εµπιστοσύνη. Μου φαίνεται πολύ ������� 

πρόσωπο. 

 

6.  Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντίθετο για τις παρακάτω 

λέξεις (§ 56): δηλόω-ῶ, κακῶς πάσχω, σιωπάω-ῶ, ἀποθνῄσκω, οἰµώζω21. 

 
7.  Να συνδέσετε τις λέξεις και φράσεις της αρχαίας (§ 56) (στήλη Α) µε 

την απόδοσή τους στη νέα ελληνική (στήλη Β). ∆ύο στοιχεία της στήλης 

Β περισσεύουν: 

                   Α                                                  Β 

1. ἀπόφθεγµα   α) αξιαγάπητος 

2. ἀγαστός    β) λένε ότι είπαν 

3. τὸ φρόνιµον   γ) έλεγαν ότι είπε αυτός 

4. ἔφασαν εἰπεῖν αὐτόν  δ) απαντώ ρωτώντας 

5. ἐπερωτῶ    ε) θαυµαστός 

     στ) αυτοκυριαρχία 

     ζ) λόγος 

 

8.  Να συµπληρώσετε τις προτάσεις µε λέξεις που παράγονται από το 

ρήµα λείπω, απλές ή σύνθετες. (Τα θέµατα του ρήµατος είναι: ισχυρό 
λειπ-, µε ποιοτική µεταβολή λοιπ-, ασθενές λιπ-)22:  

• η ανεπάρκεια του νερού = ���������  

• το υπόλειµµα, το αποµεινάρι, το σώµα του νεκρού = �������� 

• η (ολιγόλεπτη) διακοπή = ��������� 

• διανοητικό κενό στην επεξεργασία των ερεθισµάτων που 

προσλαµβάνει ο εγκέφαλος (ιατρ.) = ��������� 

• ξαφνική και παροδική απώλεια της συνείδησης = ��������� 

                                                           
21  κρύπτω, εὖ πάσχω, φράζω (ὁµιλῶ), ζῄω-ῶ, γελῶ. 
22  λειψυδρία, λείψανο, διάλειµµα, διάλειψη, λιποθυµία, λιποτάκτης, έλλειψη, λειψανδρία. 
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• στρατιώτης που εγκαταλείπει αυθαίρετα τις τάξεις του στρατού = 

��������� 

• απουσία, ανεπάρκεια, ελάττωµα, γεωµετρικό σχήµα που προκύπτει 

µε την πλάγια τοµή κυλίνδρου = ��������� 

• έλλειψη αρσενικού πληθυσµού, έλλειψη σπουδαίων προσώπων = 

��������� 

 

9.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α (§ 56) 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 Β23: 

                  Α                                                   Β 

1. πίνω    α) ηµιθανής 

2. ἀγορά < ἀγείρω   β) σωφρονιστήριο 

3. φωνή    γ) προφήτης 

4. πάσχω    δ) πένθος 

5. ἀπο-θνῄσκω   ε) ποτήρι 

6. φηµί    στ) πανηγύρι 
7. φρόνιµος    ζ) επιφώνηµα 

      η) πάθος 

      θ) αθανασία 

      ι) εκφωνητής 

      ια) απαθής 

      ιβ) κατάφαση 

      ιγ) πότης 

      ιδ) συναγερµός 

 

                                                           
23  1ε, ιγ, 2στ, ιδ, 3ζ, ι, 4δ, η, ια, 5α, θ, 6γ, ιβ, 7β. 
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