
    Αν οι Αθηναίοι ήταν νησιώτες 

Κείμενο 

 ῎Ετι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἤπειρόν ἐστιν ἢ ἀκτὴ προύχουσα ἢ 

νῆσος προκειμένη ἢ στενόπορόν τι· ὥστε  ἔξεστιν ἐνταῦθα ἐφορμοῦσι 

τοῖς τῆς θαλάττης ἄρχουσι  λωβᾶσθαι τοὺς τὴν ἤπειρον οἰκοῦντας. ἑνὸς 

δὲ ἐνδεεῖς εἰσιν· εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες ἦσαν 

᾿Αθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς ποιεῖν μὲν κακῶς, εἰ ἐβούλοντο, πάσχειν 

δὲ μηδέν, ἕως τῆς θαλάττης ἦρχον, μηδὲ τμηθῆναι τὴν ἑαυτῶν γῆν μηδὲ 

προσδέχεσθαι τοὺς πολεμίους· νῦν δὲ οἱ γεωργοῦντες καὶ οἱ πλούσιοι 

᾿Αθηναίων ὑπέρχονται τοὺς πολεμίους μᾶλλον, ὁ δὲ δῆμος, ἅτε εὖ εἰδὼς 

ὅτι οὐδὲν τῶν σφῶν ἐμπρήσουσιν οὐδὲ τεμοῦσιν, ἀδεῶς ζῇ καὶ οὐχ 

ὑπερχόμενος αὐτούς.  

Ξενοφώντα, «Αθηναίων Πολιτεία» 2, 14 

 

Ερωτήσεις 
 Να μεταφράσετε το κείμενο. 

 

 

  Γραμματική 

Για τις παρακάτω λέξεις, να γράψεις τον τύπο που ζητείται: 

1. ἀδεῶς : Τον υπερθετικό βαθμό 

2. ζῇ : Το δεύτερο πληθυντικό του  παρατατικού 

3. τεμοῦσιν: Το απαρέμφατο παρακειμένου 

4. σφῶν: Τον ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό  

5. εἰδὼς : Το β΄ πληθυντικό στην οριστική του ίδιου χρόνου 

6. ὑπέρχονται : Το β΄ενικό στην προστακτική ενεστώτα 



7. πλούσιοι: Τη δοτική πληθυντικού στον υπερθετικό στο ίδιο γένος 

8. ἑαυτῶν: Τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό. 

9. τμηθῆναι: Το τρίτο πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου 

10. ἦρχον: Το γ΄ενικό της ευκτικής αορίστου  στην  ίδια φωνή. 

11. πάσχειν: Το απαρέμφατο του μέλλοντα 

12. κακῶς:  Τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό 

13. πᾶσαν: Τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος 

14. νῆσος: Την κλητική του ενικού 

15. προύχουσα: Το β΄ πληθυντικό της ευκτικής του αορίστου β΄ 

16. τι: Την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος 

17. ἐφορμοῦσι : Την αιτιατική ενικού του ουδετέρου. 

18. λωβᾶσθαι: Το β΄ενικό του παρατατικού της ίδιας φωνής 

19. ἑνὸς: Να γραφεί το επίρρημα του απολύτου αριθμητικού. 

20. ἐνδεεῖς: Την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου στον ίδιο βαθμό. 

 

 

 Συντακτικό 

1. Τι είδους  είναι ο υποθετικός λόγος; Να τον μετατρέψετε ώστε να δηλώνει  απλή 

σκέψη. 

«εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες ἦσαν ᾿Αθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς ποιεῖν μὲν 

κακῶς».  

2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

                   ἑνὸς, μηδέν, θαλάττης, εἰδὼς , τῶν σφῶν  

3. Να ξαναγράψετε το τμήμα επιφέροντας τις απαιτούμενες αλλαγές , αφού το 

εξαρτήσετε από το . Οὗτος ἔφη.  

«῎Ετι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἤπειρόν ἐστιν ἢ ἀκτὴ προύχουσα ἢ νῆσος προκειμένη».  


