
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ, ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Στα ακόλουθα παραδείγματα να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι προσδιορισμοί σε γενική πτώση:

1. Των κατηγόρων ό βουλόμενος παρελθών έλεγξάτω.
2. Μεστός ό τόπος έστίν λίθινων στηλών καί ναών.
3. Οί Αθηναίοι ώρμίσαντο τής Χερρονήσου έν Έλαιοΰντι.
4. Πολλοί πολΐται μετά θάνατον άξιοι άνδριάντων νομίζονται.
5. Αυτή έγένετο ή αιτία τής στάσεως.
6. Οιδα ύμάς κοινωνούς γεγονότας σοφίας.
7. Ή πόλις μετά τήν ήτταν τών πολεμίων έκτίσθη.
8. Τούς καταλύοντας τάς πολιτείας κοινούς έχθρούς νομίζετε άπάντων τών έλευθερίας 

έπιθυμούντων.
9. Ούτοι δέ οί δαίμονες πολλοί είσίν, είς δέ τούτων έστί καί ό Έρως.
10. Έπύθοντο οί έν τή Σάμφ Αθηναίοι τον έπίπλουν αύτών.
11. Κατά τό ψήφισμα τού δήμου Άγόρατος έγραψεν έκείνων τών άνδρών τά ονόματα καί έστι 

φονεύς έκείνων καί άπάντων τών κακών αίτιος τή πόλει έγένετο.
12. Τού δέ πάντων ήδίστου άκούσματος, έπαίνου σεαυτής, άνήκοος εί, καί τού πάντου ήδίστου 

θεάματος άθέατος.
13. Το πλήθος τών πολιτών τιμά τούς άγαθούς άνδρας όσοι σωτήρες τής πόλεώς είσι συμπάσης.
14. Αρετή δ’ έστί μεν δύναμις ποριστική άγαθών καί φυλακτική καί δύναμις εύεργητική πολλών 

καί πάντων.
15. Ή φιλία μέν άσθενείας τό δέ μίσος δυνάμεως παράδειγμά έστιν.
16. Όσοι Αθηναίων πάρεστε πολλών ήδη πολέμων έμπειροί έστε.
17. Ό πας όμιλος καί άστών καί ξένων έπακούει αύτών.
18. Οίκισταί δέ Σπάρτης έγένοντο καί τών παρόντων άγαθών αύτοΐς άπάντων άρχηγοί 

κατέστησαν.
19. Θαυμάζομεν Σωκράτη τής σοφίας.
20. Τέταχθε ύπό τών νόμων φύλακες τής δημοκρατίας.
21. Αθηναίοι έφ’ ήμάς ώρμηνται, πρόφασιν μέν Έγεσταίων ξυμμαχία καί Λεοντίνων κατοικίσει, 

τό δέ άληθές Σικελίας έπιθυμία, μάλιστα δέ τής ήμετέρας πόλεως.
22. Τετρακόσια τάλαντα άργυρίου Αντίπατρος τών άστών άνήρ έδαπάνησεν.
23. Ούδείς ήν τών πολιτών ένδεής τών άναγκαίων.
24. Άπαντα γάρ ταΰτα σωφροσύνης έργα καί δικαιοσύνης έστίν.
25. Ό νόμος έστίν ούτος Δράκοντος, ώ άνδρες Αθηναίοι.
26. Ήκε Τισσαφέρνης καί ό τής βασιλέως γυναικός άδελφός.
27. Είς τούτο γάρ τινες άνοίας έληλύθασιν.
28. Οί Χαλδαΐοι μισθού στρατεύονται.
29. Καί ίμάτιον ήμφίεσαι τό αύτό θέρους καί χειμώνος.
30. Πόρρω ήδη έστί τού βίου θανάτου δ’ έγγύς.
31. Τότε δυνήθεσθε άξίως τών πραγμάτων είπεΐν.
32. Σπάρτη δέ πού γής έστι;
33. Οϊμοι τού άνδρός καί τής πατρίδος.
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