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1. να αναγνωρισθεί το είδος των μετοχών & να αναλυθούν στις αντίστοιχες 

δευτερεύουσες προτάσεις: 

� Ἀπορούμενος δ’αὐτοῖς προσελθών τις ἀνήρ Ῥόδιος εἶπεν. 

� ἐρωτώμενος δ’ὅτου δέοιτο ἔφη. 

� Ξενοφῶν ἐλθών πρός Χειρίσοφον ῃτιᾶτο αὐτόν. 

� Ἐνταῦθα ἐδόκει συγκαλέσας λοχαγούς λέγειν τά παρόντα. 

� Μικρά εἰπών καταβήσομαι. 

� Ἔπλεον ἐπί τήν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοις πολεμήσοντες. 

� Εὑρών τήν ἀλήθειαν ἕξεις τό μή νικᾶσθαι. 

� Ἀγησίλαος μάλα ἔβλαψε τούς Ἀργείους ἅτε ἀπροσδοκήτως αὐτοῖς ἐμβαλών. 

� Αἱ πόλεις ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι οὐχ ἐδέχοντο Τισσαφέρνη.  

2. να μεταφερθούν οι προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο, λαμβάνοντας υπόψη 

τα ρήματα εξάρτησης: 

o «οἱ νέοι εὐμετάβολοι καί ἁψίκοροι πρός τάς ἐπιθυμίας εἰσί». Οὗτος λέγει… 

o «Παρασκευάζεσθε εἰς μάχην». Ὁ στρατηγός ἐκέλευε τούς στρατιώτας… 

o «Θηραμένης ἐψεύδετο ἐν τῃ ἐκκλησίᾳ». Οἱ Ἀθηναῖοι ἐγίγνωσκον… 

o «Ὁμιλίαι κακαί φθείρουσι ἤθη χρηστά». Οἱ ἄνθρωποι οἴονται… 

o «Ταῦτα δέ ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος ἐστρατοπευδεύσατο ἐν Λεύκτροις». Ὁ 

Ξενοφῶν ἐγραψε… 
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o «Τίς ἔστιν ὁ θόρυβος;» Κῦρος ἤρετο… 

o «Τίς γάρ οὐκ ἀγανακτήσειεν ὁρῶν τούς ἔχθρούς μεγάλους γεγενημένους;» Ὁ 

ῥήτων ἠρώτα… 

o «Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δείξω οὐκ είς μακράν, ἄν οἵ τε θεοί θέλωσι καί ὑμεῖς 

βούλησθε». Ἔλεξε… 

o «Τῆς πονηρίας ἄξιον ἔστί ὑμᾶς ἀκοῦσαι, ἵνα ἐπίστησθε ὅτι οὐκ ἄν εἰκότως αὐτοῦ 

ἀποψηφίζησθε». Ἔλεγε τοῖς δικασταῖς… 

o «Ὦ Ἐγεσταῖοι, δίδοτε ἡμᾶς τροφήν ταῖς ἑξήκοντα ναυσίν». Οἱ Ἀθηναῖοι ἠξίουν… 

o «Μελέτα περί καλῶν ἐπιτηδευμάτων λέγειν, ἵνα συνεθισθῃς ὅμοια τοῖς εἰρημένοις 

φρονεῖν». Ὁ διδάσκαλος ἐκέλευε… 

o «Πότερον λῳον ἐστί ἐμοί πορεύεσθαι ἤ μένειν;» Ἠρώτα τοῦτο… 

o «εἴθε ταύτην τήν γνώμην εἴχετε». Οὗτοι ηὕχοντο… 

o «Ἐάν ἐμέ πένητα ποιήσητε, ὑμᾶς αύτούς ἀδικήσετε». Ἐδίδασκε τοῖς Ἀθηναῖοις… 

 3. να μεταφερθούν οι προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο: 

� Αἱ τε γερουσίαι καί οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολῖταις ὁμονοεῖν. 

� Ἐπίστασθε ὅτι οὔτε πλῆθος ἐστίν οὔτε ἱσχύς ἡ ἐν τῳ πολέμῳ τάς νίκας ποιοῦσα. 
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� Νομίζω τούς μή ὀρθῶς πράττοντας οὔτε σοφούς οὔτε σώφρονας εἶναι. 

� Τούτους ὁρῶ μᾶλλον εἰς τό γῆρας ἀφικνουμένους καί εύδαιμονέστερον διάγοντας. 

� ἡ πόλις ἐπιστέλλει αὐτῳ βοηθεῖν ὡς τάχιστα τῃ πατρίδι. 

� Πρῶτον μέν οὖν πέμψαντες πρός τούς Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτούς τό τεῖχος 

περιαιρεῖν. 

� Ἀρίστιππος Σωκράτη ἤρετο τι εἰδείη ἀγαθόν. 

 


