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ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Εὑρίσκει γάρ, οἶμαι, καί ἀκούει τούς μέν ὑμετέρους προγόνους, ἐξόν αὐτοῖς

τῶν λοιπῶν ἄρχειν Ἑλλήνων ὥστ’ αὐτούς ὑπακούειν βασιλεῖ, οὐ μόνον οὐκ

ἀνασχομένους τόν λόγον τοῦτον, ἡνικ’ ἦλθεν Ἀλέξανδρος ὁ τούτου πρόγονος

περί τούτων κῆρυξ, ἀλλά καί τήν χώραν ἐκλιπεῖν προελομένους καί παθεῖν

ὁτιοῦν  ὑπομείναντας,  καί  μετά  ταῦτα  πράξαντας  ταῦτ’  ἅ  πάντες  μέν  ἀεί

γλίχονται  λέγειν,  ἀξίως  δ’  οἰδείς  εἰπεῖν  δεδύνηται,  διόπερ κἀγώ παραλείψω

δικαίως· ἔστι γάρ μείζω τἀκείνων ἔργα, ἤ ὡς τῷ λόγῳ τις ἄν εἴποι, τούς δέ

Θηβαίους καί Ἀργείων προγόνους τούς μέν συστρατεύσαντας τῷ βαρβάρῳ,

τούς δ’ οὐκ ἐναντιωθέντας.

Δημοσθένους, κατά Φιλίππου Β΄11

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:

ὑπακούω:  1)  ὑπακούω τινός = ακούω κάποιον προσεκτικά,  απαντώ σε

κάποιον, προσέχω κάποιον, π.χ. ὑπήκουε τῆς εὐχῆς

2) ὑπακούω τινί = συμφωνώ με κάποιον, υποχωρώ σε κάποιον,

υποτάσσομαι σε κάποιον, π.χ. ὥστ’ ὑπακούειν τῷ βασιλεῖ

3)  ὑπακούω  τινί  (ἐπί  δικαστῶν) =  ακούω  τα  παράπονα

κάποιου, π.χ. ἀλλά καί ἐπί τῶν κατηγορουμένων ὑπήκουσε

ΠΡΟΣΟΧΗ: ὑπακούω τῇ εἰρήνῇ = δέχομαι τους όρους της ειρήνης

ὑπακούω τήν εἰρήνην = λαμβάνω γνώση των όρων της ειρήνης

οὐχ ὑπακούω εἰς δίκας = αρνούμαι να δικαστώ

ὑπακοή = υποταγή, υπακοή

ὁ ὑπήκοος = ο υπήκοος, ο υπακούων, ο υποταγμένος, ο φόρου υποτελής, ο

ακροατής, ο μαθητής

.                                                                                                            .
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προαιροῦμαι: εκλέγω, προτιμώ, επιχειρώ, σκέπτομαι να

1) +αιτιατική = εκλέγω κάποιον, προτιμώ κάποιον

π.χ. οὔτε Λακεδαίμονα πρῄρου οὔτε Κρήτην

2) +αιτιατική +γενική ή εμπρόθ. = εκλέγω κάποιον από κάποιους, προτιμώ 

κάτι από κάτι άλλο

π.χ. πρό τοῦ κεκεινημένου τόν σώφρονα προαιρεῖσθαι φίλον

3) +αιτιατική(αντικ.) +αιτιατική (κατηγ. στο αντικ.) = λαμβάνω κάποιον ως κάτι

4) +τελ. απαρέμφ. = προτιμώ να πράξω κάτι

π.χ.ὑπέρ ἐμοῦ προῄρησθαι λέγειν

                                                                                                               .  

προαίρεσις:  προτίμηση,  εκλογή,  απόφαση,  σκοπός,  σχέδιο,  πολιτική

πρόθεση, πολιτική μερίδα, φιλοσοφική αίρεση ή σχολή

προαίρεσιν ποιοῦμαι = προτιμώ

προαίρεσις βίου = σκοπός ζωής

προαίρεσις πολιτείας = τρόπος διακυβέρνησης

προαιρετικός = αυτός που διαλέγει, που προτιμά, σκόπιμος

.                                                                                                            .

ὠφελῶ: 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: βοηθῶ, ἐπικουρῶ, ὀνίνημι, λυσιτελῶ

.                                                                                                            .

γλίχομαι: επιμένω σε κάτι, αγωνίζομαι για κάτι, προσπαθώ ν’ απολαύσω κάτι,

ποθώ, σφόδρα επιθυμώ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: βούλομαι, ἐθέλω, ἐπιθυμῶ πουῶ, ἐφίεμαι, ὀρέγομαι

.                                                                                                            .
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να βρεθούν και να αναγνωρισθούν πλήρως συντακτικά τα υποκείμενα και τα 

κατηγορούμενα του κειμένου. 

2. Να αντικαταστήσετε χρονικά τις μετοχές: ὑπομείναντας, ἐναντιωθέντας, 

πράξαντας, συστρατεύσαντας.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

3. α) Ἦλθεν: να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές (αρσενικού γένους) 

όλων των χρόνων. 

               ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

  β) Να κλίνετε την Οριστική Παρατατικού. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

4. Να βρείτε το επιρρηματικό κατηγορούμενο και να αναγνωρίσετε το είδος του:

α) Κλέαρχον εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον.

β) Τάς ναῦς ἑκούσας παρέλαβε.
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γ) Ἀνήγοντο πελάγιου.

δ) Κατέβαινον εἰς τάς κώμας σκοταῖοι.

ε) Οἱ στρατιῶται πρῶτοι ἐξέρχοντο.

  

5. Να αναγνωρίσετε το είδος του κατηγορούμενου στις παρακάτω προτάσεις 

(Προληπτικό, Επιρρηματικό, Κατηγορούμενο αντικειμένου και Κατηγορούμενο

Υποκειμένου):

 Οἱ ληφθέντες ἦσαν τόν Φίλιππον φίλον ἡγοῦντο.

 Οἱ Θετταλοί τον Φίλιππον φίλον ἡγοῦντο.

 Ἡ πόλις ἡμᾶς εἰρηνοποιούς ἐκπέμπει.

 Τήν πόλιν τοῖς πᾶσιν αὐτάρκη παρεσκευάσαμεν.

 Σωκράτης ἐπιστάτης ἐν ταῖς ἐκκλησίας ἐγένετο.

 Τό προεστάναι τῆς πόλεως πάντων ἔργων μέγιστόν ἐστί.

 Προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι.

 Κῦρος βίαιος ὁρμᾷ ἐπί τόν ἀδελφόν. 

 Ἐπαύξα πρότερα Κύρου ἀφίκετο.

 Ἀπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀλήθειας ἔφυ.

 Οἱ τούτων παῖδες ὀνομαστοί τραφήσονται και γονεῖς οἱ τούτων 

περίβλεπτοι γηροτρφήσονται.
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