
Σηις παρακάηω περιόδοσς να τωρίζεηε ηις προηάζεις και να αναγνωρίζεηε ηο 
είδος (ονομαηικές-επιρρημαηικές) ηων δεσηερεσοσζών  προηάζεων: 

 

1. Φημὶ ὅηι καὶ πρὸ ἐμοῦ ηοῦηο ηὸ θρόνημα εἶτεν ἡ πόλις. 
2. Σωκράηης ἔδειζε (= θνβήζεθε) μὴ κακὰ γένοιηο ηῇ πόλει. 
3. Περικλής ἐρωηᾷ εἰ οὐκ αἰζτύνομαι ηὰ ἀγαθὰ κακὰ ἀποκαλῶν. 
4. Καὶ ἔλεγον οἱ Ἀθηναῖοι ηαῦηα, ὅηι οὐκ ὀρθῶς αἱ ζπονδαὶ γένοινηο. 
5. Λέγοσζιν οἱ ζοθιζηαὶ ὡς οὐδὲν δέονηαι τρημάηων. 
6. Μενέλαος λέγει ὅηι οὐδενὶ ἂν ἀπιζηήζαι Ἀθηναίων. 
7. Γιγνώζκεις ὅηι ζὺ εἶ ὁ μωρός; 
8. Οὐ ηοῦηο ἐθοβεῖηο, μή ηινες πορεύζοινηο ἐπὶ ηὴν ἐκείνοσ δύναμιν. 
9. Ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα εἰ ηοῦηο ἀληθές ἐζηιν ἢ μή. 
10. Ἠρώηα αὐηὸν πόζον τρσζίον ἔτοι. 

11.  Δηνκήδελ  εἶρε ηξόκνο κή ηη πάζνηελ νἱ Ἀξγεῖνη. 

12.  Ἡξαθιο πόξεη πνίαλ ὁδὸλ ηξάπνηην. 

13.  ληαῦζα ἐπηπίπηεη ρηὼλ ἄπιεηνο, ὥζηε ἀπέθξπςε θαὶ ηὰ ὅπια θαὶ ηνὺο 

ἀλζξώπνπο.  

14.  Σόισλ ἀπεδήκεζελ, ἵλα κή ηηλα ηῶλ λόκσλ νἱ Ἀζελαῖνη ιύζαηελ.  

15.  Ὅηε εὐηπρεῖο κάιηζηα, κὴ κέγα θξόλεη. 

16.  Τόηε πιεῖζηα θεξδαίλνπζη, ὅηαλ ηίκηνλ ηὸλ ζῖηνλ πσιῶζηλ. 

17.  Μὴ ζπεῦδε πινπηεῖλ, ἵλα κὴ ηάρπ πέλεο γέλῃ.  

18.  Παῦζαη, πξὶλ ὀξγο θἀκὲ κεζηῶζαη ιέγσλ.  

19.  Παξαθαιεῖο ἱαηξνύο, ὅπσο κὴ ἀπνζάλῃο.  

20.  Μλήζζεηί κνπ, Κύξηε, ὅηαλ ἔιζῃο ἐλ ηῆ βαζηιείᾳ ζνπ.  

21.  πεηδὴ Ἀιέμαλδξνο βνύιεηαη ζεὸο εἶλαη, ἔζησ ζεόο. 

22.  θέιεπζαλ πνξεύεζζαη ζύρσο, ἕσο ἄγγεινο ἔιζνη. 

23.  Εἰ κὴ ὑκεῖο ἤιζεηε, ἐπνξεπόκεζα ἂλ ἐπὶ βαζηιέα.  

24.  Κἂλ ζὺ κὴ ζέιῃο, νἱ ζενὶ νὕησ βνπιήζνληαη.  

25.  Οἱ ζηξαηεγνὶ ἐζαύκαδνλ ὅηη Κῦξνο νὐ θαίλνηην.  

26.  Οἱ ηξηάθνληα πᾶλ ἐπνίεζαλ, ὥζηε κὴ δνῦλαη δίθελ (= λα κελ ηηκσξεζνύλ).  

27.  Εἰ θαὶ ρξεκάησλ εὐπνξνῦκελ, νὐθ εὐηπρνῦκελ. 

28.  ὰλ θαὶ κὴ βνύισληαη, πάληεο αἰζρύλνληαη κὴ πξάηηεηλ ηὰ δίθαηα.  

29.  άλ ηηο θαλεξὸο γέλεηαη θιέπησλ ἠ ισπνδπηῶλ, ηνύηῳ ζάλαηόο ἐζηηλ   δεκία.  

Ἢλ ἐζέισκελ ἀπνζλῄζθεηλ ὑπὲξ ηῶλ δηθαίσλ, εὐδνθηκήζνκελ. 

30.  Oὐ θαηαβξέρεζζε, ὅηαλ βξέρῃ; 

31.  Εἰ κὴ ηνὺο λόκνπο ηεξνῦκελ, ιέιπηαη πάληα.  

32.  Οἱ καζεηαὶ ἐζαύκαδνλ, ὅηη κεηὰ γπλαηθὸο ἐιάιεη. 

33.  Ἔπεκςε ζηξαηηώηαο, ὅπσο βνεζήζεηαλ ηῆ πόιεη. 

34.  Μεραλαὶ πνιιαί εἰζηλ, ὥζηε δηαθεύγεηλ ηὸλ ζάλαηνλ. 

35.  Θεβαῖνη ἐλόκηζαλ ιειύζζαη ηὰο ζπνλδάο, δηόηη εἰο ρεῖξαο ἦιζνλ.  

36. Οἱ Ἕιιελεο ζύκνπλ, ἐπεὶ νὐθ εἶρνλ ηὰ ἐπηηήδεηα. 

37.  άλ ηη ἔρσ ἀγαζόλ, δηδάζθσ.  

38. Εἰ ἀθήζεηο ηνὺο Θεβαίνπο ἄλεπ κάρεο, θηλδπλεύζεηο ηὰ ἔζραηα παζεῖλ.  

39. Δηὰ ηνῦην ζπιιέγεζζε, ἵλα νἱ ἀδπλαηώηεξνη ηνικῶζη πεξὶ ηνῦ δηθαίνπ ἀκθηζβεηεῖλ. 

40.Τνύηνπο πέκπνκελ, ὡο βνπιεύζσληαη πεξὶ ηῶλ ἑιιεληθῶλ πξαγκάησλ. 

 


