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1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

  

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: (Μονάδες 10) 
 

ὅ τι: η αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό ατινα, αττα 

ἑαυτόν: η γενική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο εαυτ ων/α υτ ων και 
σφων α υτ ων 

ἴσον: η αντίστοιχη πτώση στον υπερθετικό βαθμό ισαίτατον 

γήρως: η δοτική του ίδιου αριθμού γήρα 

δαίμων: η κλητική του ίδιου αριθμού δαιμον 

πείσεσθαι: το απαρέμφατο ενεστώτα πάσχειν 

φέρειν: την ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος 

της μετοχής μέλλοντα 

οισων 

ὑπερορ α: το β΄ πληθυντικό οριστικής 

παρατατικού 

υπερεωρ ατε 

τεθνεῶτας: το γ΄ πληθυντικό οριστικής 

υπερσυντελίκου 

ετεθνήκεσαν/ 
ετέθνασαν

εἰληχώς: το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄

  

λάχε 

  

3α. Να συνταχθούν οι παρακάτω λέξεις:  
 

ο τι: αιτιατική της αιτίας που εξαρτάται από το ρήμα «δε ι». 
θνητοί: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο « ημε ις» μέσω της 
μετοχής «οντας» (από το συνδετικό ρήμα «ε ιμί»). 
πασι: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος «παρέχει». 
ειναι: υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης «ο ιον ην» και τελικό 

απαρέμφατο. 
τοις ζ ωσι: επιθετική μετοχή σε θέση δοτικής προσωπικής που εξαρτάται 
από την απρόσωπη έκφραση « αξιον (ην)». 

νόσων: γενική συγκριτική από το επίθετο συγκριτικού βαθμού «ηττων». 
 
 

3β. « οτι ο θάνατος κοινός καί τοις χειρίστοις καί τοις βελτίστοις»: 
Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση κρίσεως, καταφατική. 

Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο « οτι» και δηλώνει αντικειμενική γνώμη. 
Εκφέρεται με οριστική ( εστί), γιατί δηλώνει κάτι πραγματικό. Συντακτικά 
λειτουργεί ως αντικείμενο της μετοχής « επισταμένους».  

 
[« Ο θάνατος κοινός καί το ις χειρίστοις καί το ις βελτίστοις ( εστί)»: η 
πρόταση στον πλάγιο λόγο εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(επισταμένους-δε ι), γι’ αυτό και έχει κρατήσει την έγκλιση του ευθέος 
λόγου. Άρα, η έγκλιση παραμένει οριστική και στον ευθύ λόγο.]  



 

 

 
3γ. 

Υπόθεση: Ει μέν γάρ οιόν τε ην τοῖς τούς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους 

διαφυγοῦσιν ἀθανάτους εἶναι τόν λοιπόν χρόνον, 

Απόδοση: αξιον (ην) τοῖς ζῶσι τόν ἅπαντα χρόνον πενθεῖν τούς 

τεθνεῶτας. 

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού. Η υπόθεση 

εκφέρεται με ε ι + οριστική ιστορικού χρόνου (παρατατικός απρόσωπης 
έκφρασης) και η απόδοση με παρατατικό απρόσωπης έκφρασης. 

Το δυνητικό « αν» παραλείπεται,  όταν υπάρχει παρατατικός απρόσωπου 
ρήματος ή απρόσωπης έκφρασης (ή των ρημάτων: βούλομαι, δύναμαι, 
μέλλω, κινδυνεύω, αξι ω). 
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