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1. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους προσδιορι-

σμούς που υπάρχουν στα επόμενα παραδείγματα: 

 

α) Σόλων ὁ νομοθέτης καὶ ποιητὴς εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσε καὶ πολλὰς ἄλλας 

χώρας περιηγήσατο. 

β) Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τοὺς στρατηγοὺς συνεκάλεσε, Παρμενίωνα, 

Κλεῖτον καὶ Φιλώταν. 

γ) Δερκυλίδας ἔλαβε (=κατέλαβε) Κεβρῆνα, χωρίον (=τοποθεσία) ἰσχυρόν. 

δ) Ἀλκιβιάδης τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, τάς Ἀθήνας, ἠδίκησε. 

ε) Τὸν ἐν Μαραθῶνι νικητήν, τὸν Μιλτιάδην, χρήμασιν οἱ Ἀθηναῖοι 

ἐζημίωσαν (=τιμώρησαν με χρηματικό πρόστιμο). 

στ) Ἀναξαγόρας, ὁ φιλόσοφος Περικλέα, τὸν στρατηγὸν ἐπαίδευσεν. 

ζ) Οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι τὸν ἡγεμόνα δῶρα δόντες, ἵππον καὶ ξίφος. 

η) Μεγίστου κακοῦ ἀπηλλάγησαν οἱ παῖδες, πονηρίας. 

θ) Κῦρος ἔστησε τό ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης. 

ι) Ἀρίων, ὁ κιθαρῳδὸς παρὰ Περιάνδρῳ διέτριψε. 

ια) Φύσεως κακῆς σημεῖόν ἐστιν ὁ φθόνος. 

ιβ) Αἱ Σειρῆνες τοὺς ναύτας ἔφθειρον ἡδέσι λόγοις. 

ιγ) Σοφοῦ ἀνδρός ἐστι μὴ τοῖς λόγοις πιστεύειν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔργων τὸν 

σαφῆ φίλον καὶ τὸν ψευδῆ κρίνειν. 

ιδ) Δημοσθένης καὶ Ἰσοκράτης ἐνδοξότατοι καὶ δεινότατοι ῥήτορες ἦσαν. 
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2. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τους ομοιόπτωτους ονοματι-

κούς προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων. 

 

- Ἁλέξανδρος, ὁ βασιλεὺς, ὠνομάσθη μέγας. 

- Μόνοι οἱ θεοὶ ἄνευ λύπης διάγουσιν. 

- Βασιλεύει ἐν Ἅδῃ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Διὸς, Πλούτων. 

- Τὸν Μιλήσιον λῃστήν, Θεόπομπον, Λύσανδρος εἰς Λακεδαίμονα ἔπεμψεν. 

-Ὅμηρος, ὁ ποιητής, Ἕλλην ἦν. 

- Λυκοῦργος λιτότητα ἠξίου παρὰ πάντων Λακεδαιμονίων. 

- Ὁ μέλας ζωμὸς τροφὴν τοῖς Λακεδαιμονίοις παρεῖχε. 

- Ἀστυάγης Κῦρον, τὸν τῆς θυγατρὸς υἱόν, καλῷ ἱματίῳ ἐνέδυσεν. 

- Οἱ ἐχθροὶ κατέκαυσαν τὰς ναῦς ἐρήμους. 

-Κατέλαβον τὴν Ἀλεξάνδρειαν, πόλιν μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον.  

- Κῦρος ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν, Ἀρταξέρξην, ἐπορεύετο.  

- Βραχεῖα ἡδονὴ τίκτει μακρὰν λύπην.  

- Περικλῆς ἐγένετο μαθητὴς τούτων, Ἀναξαγόρου καὶ Δάμωνος.  

- Μιλτιάδης ὁ στρατηγὸς υἱὸς σκυτοτόμου ἦν.  

- Ὁ κοινὸς ἱατρὸς θεραπεύσει σε, χρόνος.  

- Δημοσθένης, ὁ ρήτωρ, καὶ Πλάτων, ὁ φιλόσοφος, Ἀθηναῖοι ἦν.  

- Ἄλκηστις μόνη ἠθέλησεν ὑπὲρ τοῦ αὑτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν.  

- Ἐμάχοντο μεγάλῃ τῇ προθυμίᾳ.  

- Ὁ ὀπλίτης φέρει ὀξύτατον ξίφος.  

 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Β΄ ΓΥΜΝΑΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 3 

 

3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους 

τύπους της ευκτικής: 

 

α) Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ............................ πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς 

Βαβυλὼνα. (εἰμί, μελλ.). 

β) Ἑπεί (=όταν) δὲ ἦν πρὸς (=κοντά) τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί ........................ 

. (βούλομαι, γ' πληθ. εν.) 

γ) Ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο, ἧκον λέγοντες οἱ προπεφθέντες σκοποὶ (=ανιχνευτές) 

ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν ἀλλ' ὑποζύγια ............................ . 

(νέμομαι= βόσκω, ενεστ.) 

δ) Ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, 

ἀλλ'.............................. πάντοθεν ὑπὸ τινων ἀποριῶν (=δυσκολιών). 

(εἴργομαι=εμποδίζομαι, ενεσ.) 

ε) Ἡμῖν, ὤ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ, ἔδοξε (= κρίναμε σωαστό) καὶ 

ὑμᾶς παρακαλέσαι (=να προσκαλέσουμε), ὅπως ................................ εἴ τι 

δυναίμεθα ἀγαθόν. (βουλεύομαι, α'πληθ. αόρ) 

 


