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Αξραίν θείκελν 

Λέγεηαη γνῦλ ἐλ ηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζσδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι’ 

ἁξκόζεη θαὶ ὑκῖλ ἅπαζη ηνῖο λεσηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο 

ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη∙ ηνῦηνλ δὲ ῥεῖλ θαζηλ ἐπί ηε ηὴλ ἄιιελ 

ρώξαλ, θαὶ δὴ θαὶ πξὸο πόιηλ ηηλὰ ηῶλ ἐθεῖ θαηνηθνπκέλσλ. 

Σνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο ὁξκῆζαη  πξὸο θπγήλ, ηὴλ αὑηῶλ 

ζσηεξίαλ  δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ λεσηέξσλ, ὁξῶληα ηὸλ 

παηέξα πξεζβύηεξνλ ὄληα θαὶ νὐρὶ δπλάκελνλ ἀπνρσξεῖλ, ἀιιὰ 

ἐγθαηαιακβαλόκελνλ ὑπὸ ηνῦ ππξόο, ἀξάκελνλ θέξεηλ. Φνξηίνπ 

δ’ νἶκαη πξνζγελνκέλνπ θαὶ αὐηὸο ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ 

ἄμηνλ ζεσξῆζαη ηὸ ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο 

ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ πεξηξξπῆλαη ηὸ πῦξ 

θαὶ ζσζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ’ ὧλ θαὶ ηὸ ρσξίνλ ἔηη θαὶ λῦλ 

πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ εὐζεβῶλ ρῶξνλ∙ ηνὺο δὲ ηαρεῖαλ ηὴλ 

ἀπνρώξεζηλ πνηεζακέλνπο θαὶ ηνὺο ἑαπηῶλ γνλέαο 

ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. 

 



 

 

Αζθήζεηο 

1.Τοὺς μὲν οὖν ἄλλοσς ὁρμῆσαι  πρὸς υσγήν… ἅπαντας ἀπολέσθαι: Να 

κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα.                                                       (κνλάδεο 20) 

2. α) Πνην πεξηζηαηηθό δηεγείηαη ν Λπθνύξγνο γηα λα θαηαδείμεη πσο νη ζενί 

ηηκνύλ ηνλ ζεβαζκό πξνο ηνπο γνλείο; 

    β)Ση πηζηεύεηε όηη ζθεθηόηαλ ν λένο πνπ έζσζε ηνλ παηέξα ηνπ ηε ζηηγκή 

πνπ έβιεπε όινπο ηνπο άιινπο λα θεύγνπλ, γηα λα ζσζνύλ νη ίδηνη;                   

                                                                                                     (κνλάδεο 20) 

3.α) Να βξείηε ηξεηο νκόξξηδεο (απιέο ή ζύλζεηεο) γηα θαζεκία από  

   ηηο παξαθάησ ιέμεηο: ἀποτωρεῖν, ἐγκαταλαμβανόμενον, θεωρῆσαι θαη λα   

ζρεκαηίζεηε ηξείο πξνηάζεηο κε όπνηεο ιέμεηο επηζπκείηε ζηε λέα ειιεληθή.    

   β) Να βξείηε ην α΄ ζπλζεηηθό ησλ παξαθάησ ζύλζεησλ ιέμεσλ θαη λα 

ζεκεηώζεηε ην είδνο ηνπ 

 
ΤΝΘΔΣΗ ΛΔΞΗ Α΄ ΤΝΘΔΣΙΚΟ Β΄ ΤΝΘΔΣΙΚΟ 

Καηνηθέσ, θαηνηθῶ   

πεξηξξέσ   

θαηαιακβαλσ   

ἀλάμηνο   

ἐπηζπκῶ   

ἔλδνμνο   

                                                                                      (κνλάδεο 20) 

  4 α) ἐγθαηειήθζε: Nα θάλεηε εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζην ξήκα, ζην ρξόλν 

θαη ηε θσλή πνπ βξίζθεηαη. 

     β) Λέγεηαη: Nα θιηζεί ε νξηζηηθή έγθιηζε ηνπ παζεηηθνύ κέιινληα ζε όια ηα 

πξόζσπα θαζώο θαη ηα ηξία πξόζσπα πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηεο επθηηθήο 

ζηνλ ίδην ρξόλν. 



 

 

   γ) ἐγθαηαιηπόληαο: Nα γξαθεί ην α΄εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο θαη ην α΄& 

γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο επθηηθήο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ανξίζηνπ 

β΄(ἐγθαηαιείπσ). 

   δ) θαηνηθνπκέλσλ: Nα γξαθεί ην α΄& β΄ εληθό πξόζσπν ηνπ παξαηαηηθνύ 

κέζεο θσλήο ζηελ νξηζηηθή έγθιηζε (θαηνηθένκαη-θαηνηθνῦκαη). 

  ε) ηηλὰ: λα αλαγλσξηζηεί γξακκαηηθά ε αλησλπκία. 

  ζη) ἑαπηῶλ: λα αλαγλσξηζηεί γξακκαηηθά.  

  δ) ηῶλ λεσηέξσλ: λα γξαθνύλ νη άιινη δύν βαζκνί ηνπ επηζέηνπ  ζηελ  

πηώζε θαη ηνλ αξηζκό πνπ βξίζθεηαη. 

                                                                                                 (κνλάδεο 20) 

  5 α)Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη παξαθάησ όξνη: ἅπαζη, ἄιιελ, ῥεῖλ, 

ηνὺο ἄιινπο, ηὸλ παηέξα 

      β)Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή: 

       Οἱ θξνπξνί ηελ πόιηλ ἔζσζαλ: 

      Οἱ ζηξαηηῶηαη ἐζαύκαδαλ ηόλ Κῦξνλ. 

       Οἱ πνιέκηνη ἔιπζαλ ηάο ζπνλδάο 

                                                                                                  (κνλάδεο 20) 

 

 

                                    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!!! 

    

    


