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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
i Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις 

συμπτύξετε στις αντίστοιχες μετοχές. 
1. Ἐμίσει εἴ τις εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο. 

2. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς. 
3. Ὅστις αὑτὸν φιλεῖ μετ’ ἐμοῦ μαχέσθω. 
4. Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν. 
5. Φήσουσί με σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ οὐκ εἰμί. 
6. Καὶ εἰ κακῶς ἔχει τὰ πράγματα, ὅμως ἔστι ταῦτα ἐπανορθώσασθαι. 
7. Ἴσμεν ὅτι πάντες τοῖς ἀδίκοις ἐναντιοῦνται. 
8. Ἀγωγῆς οὖν δέονται οἱ νέοι, ἵνα καλοὶ κἀγαθοὶ γένωνται. 
9. Ἔλεγον ψευδῆ τοῖς δικασταῖς, ὡς τύχοιεν παρ’ αὐτῶν εὐνοίας. 

10. Εἰ 
οὗτοι 
ἦσαν 

ἄνδρες 
ἀγαθοί, 

οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. 
11. Ἡνίκα δείλη ἐγένετο, κονιορτὸς ἐφάνη.  
12. Κίμων, εἴ τινι ὑπόσχοιτό τι, οὐδαμῶς ἐψεύδετο. 
13. Ἐπειδὰν ἔλθωσιν, ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια.  
14. ᾜσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος. 

 
 
i Να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να τις αναλύσετε στις αντίστοιχες 

δευτερεύουσες προτάσεις. 
1. Οἱ πρέσβεις ἀκούσαντες ταῦτα ἐσῆλθον εἰς τὴν πόλιν. 
2. ἐνταῦθα ἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. 
3. Ἐγὼ τὰ προσταττόμενα ἐποίουν προθύμως. 
4. ἄρτι τῆς μάχης γεγενημένης ἐπιβοηθοῦσιν ἄλλοι πελτασταί. 
5. εἰσήλθατε ὑμεῖς καίπερ οὐ διδόντος τοῦ νόμου. 
6. Ταῦτα ἐπράχθη Κόνωνος στρατηγοῦντος. 
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7. οὐκ ἂν δύναιο μὴ καμὼν εὐδαιμονεῖν. 
8. χαλεπῶς ἐπορεύοντο οἷα δὴ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες.  
9. ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοις πολεμήσοντες. 
10. Ἀποδείξω τοῦτον μάρτυρας ψευδεῖς παρεχόμενον. 

11. Κλέαρχος ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι. 
12. Οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα τὰ πολιτικά. 

 
i Να εντοπίσετε την αναφορική έλξη και να την αναλύσετε. 

1. Ἐπορεύετο σύν ᾗ εἶχε δύναμει. 
2. Σύν τοῖς θησαυροῖς οἷς ὁ πατήρ κατέλιπε. 
3. Ὅπως ἔσεσθε ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας, ἧς κέκτησθε. 
4. Ἀμελῶ ὧν με δεῖ πράττειν. 

5. Τοῦτον τιμωρεῖσθε ἀνθ᾽ ὧν ἐποίησε. 
6. Ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις. 

 
i Να τρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο στις παρακάτω περιόδους. 

1. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν 
Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας·(Οὗτοι ἔλεγον) 

2. καὶ ὁ Φαρνάβαζος παρεβοήθει, καὶ ἐπεισβαίνων τῷ ἵππῳ εἰς τὴν 
θάλατταν μέχρι δυνατὸν ἦν ἐμάχετο (Οὗτοι ἔλεγον) 

3. Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε 
διαλεγομένου·(Οὗτοι ἔλεγον) 

4. Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἀφίκετό ποτε πρὸς Ἱέρωνα τὸν τύραννον. 
(Ἔλεγε) 

5. Ἀλλ' ἐν τοῖσδε διαφέρει·(ἔφη) 
6. πῶς δὲ πάντες ἐζήλουν ἂν τοὺς τυράννους;(Ἠρώτησε) 
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i Να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ στις παρακάτω περιόδους. 

1. Πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ 
γραψάμενοι Σωκράτην. 

2. Οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς 
ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις. 

3. Πέμψας τινὰ ἠρώτα με εἰ συγγιγνοίμην ὄντως μεταπεμψαμένου με 
Θεοδότου. 

4. Μεθ’ ἵππου δὲ ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐν τῇ νυκτί, ἵνα αἱ πύλαι 
αὐτῷ ἀνοιχθεῖεν  

5. Ἠρώτα γὰρ αὐτὸν τὸ μειράκιον πῶς οἴεται κακὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν. 
6. Ἐλαύνειν εἰς αὐτοὺς ἐκέλευσεν. 

7. Ἐκέλευσε δὲ τὸν Φιλλίδαν πιστὸν νομίζων εἰσιέναι. 
8. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσκει· 

 
 
 
 


