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Для вивчення грецької мови у третьому семестрі відво
диться за навчальним планом -18 лекційних і 36 практичних 
занять.

Граматичний матеріал, який вивчають студенти у 
третьому семестрі, -  це дієслова на-μι та неправильні дієслова на 
-ω. Докладний перелік граматичних тем подано в кінці 
навчального посібника. Звичайно, граматичні питання пояснює 
викладач, а для закріплення кожної граматичної теми в 
навчальному посібнику подано грецькі тексти, які насичені 
відповідними відомостями з граматики грецької мови та 
лексикою, передбаченою навчальною програмою. На кожне 
практичне заняття планується одне питання з граматики та один 
текст. Крім того, в посібнику є грецькі тексти для повторення 
вивченого граматичного та лексичного матеріалу і зведені 
таблиці неправильних дієслів дієвідміни -ω.

Упорядники посібника використали матеріали з підруч
ників С. І. Соболевського “Древнегреческий язьік” /Москва, 1899/,
О. Вінковського й О. Таборського “Грецькі вправи” /Львів, 1899/, 
А. Козаржевського “Учебник древ негреческого язьїка” /Москва, 
1975/, а також оригінальні тексти старогрецьких авторів.
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Praesens et imperfectum activi 
δίδωμι

1. Τίς αν φίλον προδιδοίη; 2. Δίκας διδόντων οί 
τούς νόμους παραβαίνοντες. 3. Πόλις ού σωθήσεται, 
έάν οί άδικοΰντες δίκας μή διδώσιν. 4. Χάριν 
άποδίδου τοΐς εύεργέταις, τούς γάρ χάριν μή 
αποδίδοντας οί άνθρωποι μισούσιν. 5. Κύρος δώρα 
τοϊς φίλοις διεδίδου πρός τον τρόπον έκάστου σκοπών 
κα ί δτου μάλιστα  όρφη έκαστον δεόμενον. 6. 'H 
μωρία δίδωσι τοΐς άνθρώποις κακά. 7. Δίς δίδως, 
έάν ταχέως διδφς. 8. Δίκην διδοίη ό την πατρίδα 
προδιδούς. 9. Αργυρού ούκ ήν ποτε ουδέ χρυσού 
νόμισμα, ά λλ ’ οί άνθρωποι άντεδίδοσαν βούς καί 
άνδράποδα κα ί αγρόν κα ί άργυρον κα ί χρυσόν. 
10. "Ηδιόν έστι διδόναι ή λαμβάνειν.

Praesens et imperfectum activi 
τίθημι

1. 'H αρετή μόνη εύδαίμονας τίθησι τούς 
άνθρώπους. 2. Μή τον πλούτον, άλλά  τήν άρετήν 
πρώτην τίθετε. 3 Έντιθώμεν τοΐς νέοις τής σοφίας 
έρωτα. 4. Π αΐς πατέρα τιμών μάλιστ άν εύδαίμονα 
τιθείη. 5. Τοΐς νομοθέταις ονομά έστιν άπό τού νόμους 
τιθέναι. 6. Οί τούς νόμους τιθέντες τοΐς τήν πατρίδα 
προδιδούσι δίκην χαλεπωτάτην έπιτιθέασιν. 
7.'Ραδάμανθυς έν "Αιδου κατ’ αξίαν έκάστω δίκην
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έπετίθει 8. Οί "Ελληνες έν τφ στόματι των 
τετελευτηκότων οβολόν έτίθεσαν, ναύλον του 
Χάρωνος. 9. Οί Σκύται τοις τελευτήσασι βασιλεύσιν 
εις τούς τάφους ένετίθεσαν, α  αύτοις έν τφ βίφ 
φ ίλτατα κα ι ήδιστα ήν. Ή δη  Α ναξαγόρας ό 
φιλόσοφος έδίδασκε τον ήλιον τη σελήνη έντιθέναι τό 
φως. 11. Έκοσμήθη ή Ό λυμπία  έκ του πλήθους 
αναθημάτων, απερ οί "Ελληνες έκ πάσης τής 'Ελλάδος 
ένετίθεσαν.

Praesens et imperfectum activi
ϊημι

1. Ό  Νείλος έξίησιν εις τήν θάλατταν έπτά 
στόμασιν. 2. Μή άφίετε, ώ νεανία ι, μηδένα καιρόν του 
αεί τι προσμανθάνειν. 3. Τα καλά των Ελλήνω ν 
ποιήματα πώς άν βούλοιτό τις άναγιγνώ σκειν μή 
σ ινιείς έλληνιστί; 4. Οί βάρβαροι ού συνίεσαν 
έλληνιστί, διελέγοντο δι’ έρμηνέων τοις Έ λλησιν.
5. Μηδέποτ’ άφιώμεν τούς φίλους έπί τφ  κέρδει. 6. Οί 
τούς άδελφούς παριέντες κα ι άλλους φίλους 
ζητούντες παραπλήσιοι ε ίσ ι τοις τήν έαυτών γην έώσι, 
τήν δ’ άλλοτρίαν γεωργούσιν. 7. Ού πάντες έξίασιν 
εις πόντον ρόοι. 8. Έν τή Κορίνθου άγορα φκοδόμηται 
κρήνη κα ί Ποσειδών έπ’ αυτή χαλκούς καί δελφίς 
ύπό τοις ποσίν έστι τού Ποσειδώνος άφιείς ύδωρ.
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Praesens et imperfectum activi 
ϊστημι

1. Ή  πενία  τούς άνθρώπους πρός τάς τέχνας 
δεινοτέρους καθίστησιν. 2. Οί ιατροί τούς μεν 
άσθενούντας άνιστάσ ιν  έκ των νόσων, τούς δε 
τελευτήσαντας ούκ αν άνισταιεν. 3. Μή διίστη φίλους 
αγαθούς. 4. Κύρος κήρυκας πέμψας τούς ’Ίωνας 
έπειράτο άπό Κροίσου άφιστάναι. 5. Οί Έ λληνες τούς 
πολεμίους νικήσαντες τρόπαια ιστασαν. 6. Μαρδόνιος 
δημοκρατίας εις τάς των Ίώνων πόλεις καθίστη.
7. Λάκων τίς ταχθείς έσχατος τού χορού επείθετο- 
πρός δε τον ίστάντα  τον χορόν· ” Εύ γε”, έφη, ” έχει, 
δτι ούχ οί τόποι τούς άνδρας, άλλ’ οί άνδρες τούς 
τόπους έντιμους καθιστάσιν”. 8. Θεμιστοκλής λέγεται 
ειπεΐν, ώς τό Μ ιλτιάδου τρόπαιον αυτόν έκ τού ύπνου 
άνισταίη.

Κύων και οΐς
"Οτε τά ζώα άνθρωπίνην φωνήν άφίει, ή οΐς τω 

κυνί άμείνονος τροφής φθονούσα πρός τον δεσπότην 
”Ού συνίημι”, έφη ”διά τί τον κύνα των οίών προτιμάς. 
Ή μΐν μέν γάρ τα ις κα ί έριά σοι κα ί τυρόν καί 
κρέας παρεχούσαις ούδέν δίδως, δτι άν μή ή γή ήμΐν 
διδφ· τω δέ κυνί, δς ούδέν τοιούτόν σοι παρέχει, 
μεταδίδως σίτου, δνπερ αύτός έχεις, κα ί φύλακα 
ήμών καθίστης”. Ό  δέ κύων άκούσας · ”Ναί μά Δία”, 
έφη, ”δικαίως προτιμά με κα ί φύλακα υμών



καθίστησιν ό δεσπότης έπει υμείς γε, ει μή έγώ 
προφυλάττοιμι υμάς, τοις λύκοις φόβον έντιθείς, ούδ’ 
άν νέμεσθαι τολμωτε φοβούμεναι, μή υπό λύκων 
άρπάσθητε”. Ούτω δέ κα ι ή οΐς δυνεχώρησε τον κύνα 
προτιμάσθαι.

Σόλων και Κροΐσος
Σόλων, άνήρ Αθηναίος, ήκει πρός Κροΐσον, 

Λυδών βασιλέα, κα ι συνίσταται αύτω. Ό  δέ βασιλεύς 
νομίζων έαυτόν είνα ι πάντων των ανθρώπων 
όλβιώτατον ήρώτησε τον Σόλονα· ” Ώ  ξεΐν’ Αθηναίε, 
ίμερος παρίσταταί μοι έρωτήσαί σε, τίνα  πάντων 
όλβιώτατον έγνωρίσας· οί γάρ άνθρωποι καθιστάσί σε 
σοφώτατον”. Σόλων δέ ώσπερ αύτω έν τή γνώμη 
παρίστατο, άπεκρίνατο· ” '’Ώ  βασιλεύ, όλβιώτατον 
καθισταίην άν έγωγε Τέλλον Αθηναίον; ω μέν παΐδες 
ήσαν καλοί τε κα ί αγαθοί, ή δέ τελευτή τού βίου 
λαμπροτάτη ένίστατο.” Ταϋτα άκούσας ό Κροΐσος 
έπηρώτησεν ”Τίνα δεύτερον μετ’ έκεΐνον όλβιώτατον 
καθίστης; ” Ό  δέ Σόλων· “Δεύτεροι”, έφη, “Κλεοβίς τε 
καί Βίτων ίστάσθων· τούτω γάρ τήν μητέρα κάλλιστα  
τιμήσαντ’ έν ίερώ ράστον θάνατον έτελευσάτην 
’Αργείων πολλών περιισταμένων.  ̂Τί δ’ άνθρώπφ 
κάλλιον δίδοιτο άν ύπό τού θεού ή καλώς 
μεθίστασθαι βίου;” Κροΐσος δέ δύσθυμος έλεγεν· ”Τήν 
μέν έμήν εύδαιμονίαν ούτω παρ’ ούδέν τίθεσαι, ώστε 
άνδρας ίδιώ τας έμού προίστασθαι; 'Ο δέ Σόλων
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άπεκρίνατο· “Ούδείς άνθρωπος, πριν άν καλώς τού 
βίου μεθιστήναι, δλβιος καθίσταιτο άν· οί γάρ θεοί 
φθονεροί δντες τά τών εύδαιμόνων πράγματα εις 
κακίω  περιιστάναι έφ ίενται”.

Aoristus activi 
δίδωμι

1. Κάδμω εδωκε Ζευς γυνα ίκα  'Αρμονίαν, 
Αφροδίτης κα ί ’Ά ρευς θυγατέρα. 2. Τίς άν τω 
μαινομένω μάχαιραν εις χεΐρας δοίη; 3.'Όμοιόν έστι 
μαινομένω μάχαιραν δοΰ \α ι κα ί πονηρώ δύναμιν.
4. 'Ό στις δυνατός ών χάριν άποδοΰναι μή άποδοίη, 
δικαίως άν άχάριστος κληθείη. 5. Φίλον δι οργήν έν 
κακοΐς μή προδώς. 6. Οί τούς φίλους προδόντες καί 
τήν πατρίδα άν προδοΐεν. 7. Μίνως κα ί 'Ραδάμανθυς 
τούς πονηρούς καταδικασθέντας τα ις Έ ρινύσι 
παραδόντες εις τήν τών άσεβών χώραν έξέπεμπον.
8. 'Η φύσις τοΐς μέν λέουσιν εδωκεν άλκήν καί 
ταχύτητα, τα ΐς δ’ άλώπεξι πανουργίαν.

Aoristus activi 
τίθημι, ΐημι, ϊστημι

1. Ζεύς Έρμήν κήρυκα εαυτού κα ί τών θεών 
εθηκεν. 2. Λυκούργος κα ί Σόλων νόμους εθεσαν, ό μέν 
τοΐς Σπαρτιάταις, ό δέ τοΐς Αθηναίος. 3. 'Ραον έξ 
άγαι^ού θείναι κακόν ή έκ κακού έσθλόν. 4. '0  τον
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έαυτοΰ οίκον εΰ διαθείς κα ί τά  τής πόλεως πράγματα 
εΰ άν διαθείη. 5. Κΰρος αποθνήσκουν πρός τούς παΐδας 
έλεξε- ”Τό έμόν σώμα, δταν τελευτήσω, μητ’ έν χρυσώ 
θήτε μήτ έν άργυρώ, ά λλά  τή γή ως , τάχιστα  
άπόδοτε.” 6. Α γαμέμνων Χρύσην, τον του Απόλλωνος 
ίερέα, τήν θυγατέρα λΰσ α ι βουλόμενον κακώς 
άφήκεν. 7. Ή  Α ττική  πρώτη τήν έλάαν τοΐς άνθρώποις 
άνεΐνα ι λέγεται. 8. Ζευς κεραυνόν εις τήν γην 
διέστησεν. 9. Τον τετελευτηκότα ούκ άν άναστήσειας. 
10. Ά φ είς τά  φανερά μή δίωκε τάφανή. 11. Οί Έ λληνες 
έφοβοΰντο, μή έπίθειντο αύτοΐς οί πολέμιοι. 
12Κλεισθένης τούς τυράννους έξέβαλε κα ί τήν 
δημοκρατίαν κατέστησεν. 13. Δός μοι, πού στώ, καί 
κινώ τήν γην (Άρχιμέδης). 14. Τον Προμηθέα ό Ζευς 
άνεσταύρωσεν έπί τού Καυκάσου, τον άετόν αύτώ 
παρακαταστήσας, τό ήπαρ όσημέραι κολάψοντα.
15. Διογένης φιλοσόφου τινός λέγοντος, δτι ούκ έστι 
κίνησις, άναστάς περιεπάτει. 16. Άνάστητε, ώ 
μαθηταί· πλησιάζει γάρ ό διδάσκαλος. 17. Τό πρώτον 
μέν Δήλος ή νήσος ήν πλανωμένη· Ποσειδώνος δέ 
λέξαντος· ”Στήθι, ώ νήσε” α ύτίκα  ύπέστη.
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Futurum, perfectum et plusquamperfectum 
activi δίδωμι, τίθημι, ϊημι, ιστημι

1.Ό έσθλός άνήρ ούποτε τον φίλον προδώδει.
2. Ο νομοθέτης ού πρός τό κέρδος, άλλα  πρός τήν 
άρετήν βλέπων θέσει τούς νόμους. 3. Ούδέποτ’ 
έφήσομεν ούδενί παρά τούς νόμους τι πράττειν.
4. Ξέρξης έπηγγείλατο τοις Αθηναίοις, ει 
συστρατεύσαιντο έαυτώ, άναστήσειν, τά ίερά τά 
κεκαυμένα κα ί χρήματα δώσειν πολλά κα ί κυρίους 
καταστήσειν αύτούς τής 'Ελλάδος. 5. Οί νομοθέται 
τοις τήν ' πατρίδα προδεδωκόσι θανάτου δίκην 
έπιτεθείκασιν. 6. Φ ίλιππος έρωτώμενος, ούστινας 
μάλιστα φ ιλεΐ κα ί ούστινας μάλιστα μισεί· ”Τούς 
μέλλοντας,” εφη, ”προδώσειν μάλιστα φιλώ, τούς δ’ 
ήδη προδεδωκότας μάλιστα  μισώ.” 7. Τον τού πράττειν 
καιρόν άφεικώς μή α ίτιώ  τήν τύχην. 8. Τήν δόξαν, ήν 
ήμιν οί πατέρες παραδεδώκασι, κα ί τοις ήμετέροις 
πα ισ ί παραδώσομεν. 9. Τάνταλος έν τη λίμνη διψών 
είστήκει. 10. Ούδέν έστηκεν ούτ’ έστήξει, άλλά  πάντα 
κ ινείτα ι κα ί μεθίστατάι. 11. Μ ιλτιάδης τού στρατού 
προεστηκώς ( προεστώς) καλλίστην νίκην ένίκησεν.

Praesens et imperfectum medii et passivi 
δίδωμι, τίθημι, ιημι, ιστημι

1.Η ρακλής λέγεται φυτεύσαι Ό λυμπιάσιν  
έλαίαν, άφ’ ής οί στέφανοι τοις νικήσασιν έδίδοντο.
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2. Πάνχες έφίενται τής ευδαιμονίας κα ί ό μέν έφίεται 
πλούτου, ό δέ τιμής κα ί δόξης, ό δέ σοφός μόνος 
σοφίας κ α ί αρετής. 3. Οί Α θηναίοι τοΐς μέν 
Λακεδαιμονίοις έκόντες τήν κατά  γην ήγεμονίαν 
άφεΐσαν, αυτοί δέ τής θαλαττοκρατίας έφίεντο. 4. Οί 
δ ικασταί υπό τής πόλεως καθίστανται, ινα  οί 
άδικοΰντες δίκας διδώσιν. 5. Καταλυθέντος του 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου όλ ίγαρχία ι καθίσταντο έν 
τα ΐς πλείστα ις πόλεσιν. 6. Μέγιστόν έστι μετ’ εύνοιας 
διδόμενον. 7. Πυθαγόρας εΐπεν, δτι ή ψυχή μεθισταΐτο 
είς άλλα  σώματα

Aoristus medii et passivi 
δίδωμι, τίθημι, ιημι, ιστημι

1. Αλέξανδρος τής τών Θηβαίων πόλεως 
κρατήσας άπέδοτο τούς ελευθέρους πάντας πλήν τών 
ιερέων. 2. 'Ο νόμος λέγει· δ μή κατέθου, μή λάμβανε.
3. Αλέξανδρος παρακαλούμενος ύπό τών φίλων 
νυκτός έπίθεσθαι τοΐς πολεμίοις· ”Ού βασιλικόν”, 
έφη, ”τό κλέπτειν τήν νίκην”. 4. Αίσχρόν έστιν έν τα ΐς 
συμφοραΐς τούς φίλους προέσθαι. 5. Οί Αθηναίοι τον 
Περαια έμπόριον έν μέσω τής Ε λλάδος κατεστήσαντο.
6. Ζεύς ύπό τής μητρός κλαπείς κα ί είς τήν Κρήτην

m

έκτεθείς ύπ’ α ίγός άνατραφήναι λέγεται. 7. Τυρταίος ό 
ποιητής ύπό τών Αθηναίων έδόθη ήγεμών τοΐς 
Λακεδαιμονίοις. 8. Ύπό Λυσάνδρου τού Σπαρτιάτου έν
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Ά θήναις τριάκοντα τύραννοι κατεστάθησαν. 9. Ώ ς 
μέγα τό μικρόν έν καιρώ δοθέν.

Παΐς ψεύστης
Π αΐς τις πρόβατα ένεμεν. Τοΐς δέ γεωργοΐς 

φόβον ένθεΐναι βουλόμενος έπεβόησε. ”Βοηθεΐτε, 
έπείγεσθε· λύκοι γάρ τοΐς προβάτοις έπ ιτίθεντα ι”. Οί δ 
έκ τής κώμης ίέμενοι, ινα  βοηθοΐεν, τούτον εύρισκον 
ψευδόμενον. Τούτου δέ ποιήσαντος πολλάκις, τό 
τελευταΐον τή άληθεία λύκοι τή άγέλη έπέθεντο. 
Μάτην οΰν έβόησεν ό παΐς· έκεΐνοι γάρ νομίζοντες 
αύτόν παίζειν κατά τό έθος, ούκ έβοήθησαν. Οί δέ 
λύκοι ούδενός κωλύοντος τά τε πρόβατα κα ί αύτόν 
τον παΐδα διέφθειραν.

Ό  ψεύστης κα ί άληθή λέγων ού πιστεύεται.

Futurum, perfectum et plusquamperfectum 
medii et passivi^  

δίδωμι, τίθημι, ϊημι
1. 'Ο δίκαιος κρίτης περί τών αύτών άεί τήν 

αύτήν ψήφον θήσεται. 2. Ύ π’ άδικου άνδρός ούποτε 
νόμοι δίκαιοι τεθήσονται. 3. Εύχεσθε κα ί δοθήσεται 
ύμΐν. 4. Πυθαγόρας έλεγε τοΐς άνθρώποις δύο ταύτα 
δέδοσθαι κάλλιστα· τό άληθεύειν κα ί τό εύεργετεΐν. 
5. Οί Λακεδαιμόνιοι πολύν χρόνον έφύλαττον τούς ύπό 
Λυκούργου τεθειμένους νόμους. 6. Ούκ έβούλεσθε, ώ
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πολΐται, τοις πράγμασι προσέχειν τον νοΰν, νυν δέ 
πάντα άφεΐται. 7. Δημοσθένης έν τή έκκλησία έλεξεν· 
”Ει προησόμεθα, ώ άνδρες Α θηναίοι, ώσπερ πολλά ήδη 
προείμεθα, κα ι τούς Ό λυνθίους, τ ί Φ ίλιππον κωλύσει 
βαδίζειν,' δποι βούλεται; ” 8. Παρά τοις Α ίγυπτίοις τό 
τρίτον μέρος τής χώρας έδέδοτο τοις ίερεύσιν.

Форми з неперехідним значенням від 
ιστημι

1. Δαρείου τελευτήσαντος εις τήν αρχήν 
Άρταξέρξης κατέστη. 2. Αί Ίω νικα ί πόλεις τό άρχαΐον 
Τισσαφέρνει ύπό βασιλέως δεδομέναι άπέστησαν πρός 
Κύρον πάσαι πλήν Μιλήτου. 3. Οί σύμμαχοι 
άποστάντες πρός τούς πολεμίους κακώς έποίουν τήν 
ήμετέραν χώραν. 4. Διογένης ύπ’ Αλεξάνδρου 
έρωτηθείς, εί τίνος δέοιτο, άπεκρίνατο· ”Μικρόν άπό 
τού ήλίου μετάστηθι.” 5. Τάνταλος, ώς λέγουσιν, αεί 
διψών έν τή τού "Αιδου λίμνη έστηκεν. 6. Πρός τήν 
άνάγκην ούδ’ ’Άρης άνθίσταται.

Σόλων και Πεισίστρατος
Σόλων τήν πολιτείαν καταστήσας άπεδήμησεν. 

Ά κούσας δέ τούς μέν πολίτας πάλιν στασιάζειν, τον 
δέ Πεισίστρατον έφίεσθαι τής τυραννίδος, ώς τάχιστα  
είς τάς Α θήνας έπανέρχεται καί κατά δύναμιν 
άνθίσταται ι αύτω. Τότε δέ Πεισίστρατος αύτός ποτε 
έαυτόν καταικίσας, ήκεν είς τήν άγοράν ώς
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έκπεφευγώς τούς έχθρούς και έπειθε τον δήμον
φυλακήν τού σώματος έαυτώ δούναι. Και ό Σόλων
άναστάς ύπέθετο μέν μή προέσθαι τήν έλευθερίαν,
άλλα  τον δήμον ούκ έπεισεν. Ό  δέ Πεισίστρατος, έπεί
αύτώ ή φυλακή έδόθη, είς άρχήν κατασταθείς ού
μόνον τον Σόλωνα ούδέν ήδίκησεν, άλλά  κα ί τούς
νόμους αύτού έφύλαττεν. Τελευτήσαντος δέ νομοθέτου
οί νόμοι μετετέθησαν.

t

Дієслова на μι першого класу 
όνίνημι, πίμπλημι, πίμπρημι, φημί
1. Τό δίκαιον μέγα όνίνησι τούς άνθρώπους.

2. Θεμιστοκλής έν τοίς πρός τούς Πέρσας πολέμοις τήν 
μέν πατρίδα μέγιστα ώνησεν, αύτός δ’ ού μόνον ούδέν 
ώνητο, άλλά  καί φεύγειν ήναγκάσθη ύπό τών 
πολιτών. 3. Αλέξανδρος τά έν Περσεπολει βασίλεια  
άνέπρησε τιμωρούμενος ύπέρ τών Ελλήνων. Καί τά 
έκείνων γάρ ίερά κα ί πόλεις ένεπρήσθησάν ποτε ύπό 
τών Περσών. 4. Μή παιδί μάχαιραν, ή παροιμία φησίν. 
5. Ά πλήν φασίν είνα ι τήν τής άληθείας όδόν. 6. Τήν 
μέσην όδόν άρίστην είνα ι βΐΜαντές φαμεν. 7. Θαλής 
ούδέν έφη τον θάνατον ̂ α φ έ ρ ε ιν  τού ζην. ”Συ ούν”, 
έφη τις, ”διά  τί ούκ άποθνήσκεις; ” "Οτι”, έφη, ” ούδέν 
διαφέρει”. 8. Τούς έν τω πολέμω καλώς 
άποθνήσκοντας ούδείς άν ήττηθήναι φήσειε δικαίως· 
τήν γάρ δουλείαν φεύγοντες εύκλεή θάνατον
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αίρούνται. 9. Αριστοτέλης τής πα ιδείας τάς μέν ρίζας 
πίκρας είνα ι έφη, τούς δέ καρπούς γλυκείς. |  <

Дієслова на -μι першого класу 
άγομαι, δύναμαι, έπίσταμαι, κρέμαμαι

1. Τό ψεύδος ού δύνασαι αληθές ποιεΐν. 2. Έ άν 
δύνωμαι, αεί σοι βοηθήσω. 3. 'Ιππίας τούς έναντίους 
άμύνειν ού δυνάμενος έφυγεν έκ τού άστεως.
4. Σωκράτης εΰ ήπίστατο τήν τού διαλέγεσθαι τέχνην.
5.Πολλά έ π ΐ—-στασαι, ά λλ’ ούδέν όρθώς. 6. Τί 
συμφέρει τοις άνθρώποις τό πλουτείν, έάν μή 
έπίστωνται τω πλούτω χρήσθαι; 7. Τό χρυσόμαλλον έν 
Κόλχοις κρεμάμενον Ίάσων ήρπασεν άποκτείνας τον 
δράκοντα, ός αύτό έφύλαττεν. 8. Οί Κύρω όμιλούντες 
πάντες άγασθήναι άυτού τον τρόπον λέγονται. 9. Ού 
πάντα ήπιστάμην, ά είπες. 10. Ούκ άν δύναιο μή 
πονών εύδαιμονεΐν. 11. Έ άν δύνη, έλθέ ώς τάχιστα  είς 
άστυ.

Дієслова έστάναι, τεθνάναι, δεδιέναι
1. Διογένει έν άγορα άριστώντι οί περιεστώτες 

συνεχές έλεγον· ”Κύον, κύον”. Ό  δέ· ” 'Υμείς”, έφ η ,. 
κύνες έστέ, οί με άριστώντα περιέστατε”.2.'/Οστις άν с 
πόλεως προεστάναι βούληται, πρότερον τής ιδίας 
ο ικίας ευ προεστάτω. 3. Τώ Μίνω έν "Αιδου 
καθεζομένω έπί θρόνον ύψηλού καί κρίνοντι τούς 
τεθνεώτας α ί Έρινύες παρεστάσιν. 4. Οί Α θηναίοι

15



πολύν χρόνον τής 'Ελλάδος προέστασαν. 5. Ού 
τεθνάσιν οι ύπέρ τής πατρίδος τελευτήσαντες, ά λλ ’ 
έν τα ΐς τών μακάρων νήσοις διάγειν  λέγονται.
6. Πολλοί τών Α θηναίων δεδιότες τήν τών τριάκοντα 
ύβριν είς Μέγαρα κα ί Θήβας έφυγον.

ДІЄСЛОВО οΐδα
1. Ούδείς τό, μέλλον οΐδεν. 2. Χάριν ϊσθι τοΐς 

γονεύσι κα ί τοΐς εύεργέταις. 3. Πολλοί άνθρωποι 
οϊονται μέν τι ειδέναι, ίσ α σ ί' δ’ ή ολίγα  ή ούδέν.
4. Σωκράτης θανάτου κριθείς τούς εταίρους έκ τού 
δεσμωτηρίου αύτόν έκκλέψαι βουλομένους ήρώτησεν, 
ε ϊ που ειδεΐέν τι χωρίον έξω τής Α ττικής, ένθα ού 
προσβατόν θανάτφ. 5. Ζηλούτε μή τούς πλεΐστα 
κεκτημένους, άλλά  τούς μηδέν κακόν αύτοΐς 
συνειδότας. 6. Δημοσθένης πρός κλέπτην λέξαντα· 
’Ό ύκ  ήδειν, δτι σόν έστιν, άλλ’ δτι, έφη, σόν ούκ 
έστιν, ήδεις; ” 7. ’Αγαθού άνδρός έστιν ώφελεΐν τούς 
φίλους, κα ί εί μηδείς μέλλοι εϊσεσθαι. 8. Ό  χρήσιμ’ 
είδώς ούχ ό πόλλ’ ειδώς σοφός.

Дієслова ειμί, χρή
1. Οί Λάκωνες τρεις χορούς ήγον έν τα ΐς έορταΐς 

κα ί ό μέν τών γερόντων ήδεν- ” ήμεΐς μέν ήμεν”, ό δε 
τών άνδρών· ”ήμεΐς δέ γ’ έσμέν, ό δέ τών παίδων· ήμεΐς 
δέ γ ’ έσόμεθα.” 2. Μή λέγε, τίς ήσθα πρότερον, άλλά  
νύν τίς εΐ. 3. ’Εάν ής φιλοματής, έσει πολυμαθής.
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4. Φίλος φ ίλφ  άτυχοΰντι παρέστω. 5. Σύνεστε τοις 
άγαθοΐς, μήποτε δέ συνείητε τοις κακοΐς. 6. Χρήν 
σιγάν ή φρόνιμα λέγειν. 7. Σωκράτης ένόμιζε προ 
πάντων χρήναι τούς άνθρώπους σωφροσύνην 
κτήσασθαι. 8. Τούς γονείς τιμάν χρεών. 9 \  Ε ίναι 
δίκαιος, μή δοκεΐν είνα ι βούλου. 10. Βίας παρούσης 
ούδέν ισ χύει νόμος.

Дієслово εΐμι
1. Κακού τίνος άνθρώπου έπιγράψαντος επί τής 

θύρας ”Μηδέν εισίτω κακόν” Διογένης· ”'0  ούν 
κύριος”, έφη, πού άν εισ ίο ι” 2.Ά γγειλάντων τών 
έπισκόπων, δτι πολέμιοι προσίασιν, ό στρατηγός έταξε 
τούς στρατιώτας καί παρώξυνεν έπί τήν μάχην.
3. Κέρβερος, ό έν "Αιδου κύων, ήμερος μέν ήν, όπότε 
τις εισίοι, έξίέναι δ’ ούδένα εϊα. 4. ’Έγωγε μετά φίλου 
έταίρου καν διά πυρός ϊοιμι. 5. Τον έπιόντα πόλεμον 
χρή πάντας άμύνασθαι. 6. Δημήτηρ μετά λαμπάδων 
νυκτός τε κα ί ήμέρας κατά πάσαν τήν γήν περιήει 
ζητούσα Περσεφόνην τήν θυγατέρα, ύφ’ "Αιδου 
άρπασθεΐσαν. 7. Οί πολέμιοι ήδη έπήσαν, οί δ’ 
ήμέτεροι σύμμαχοι ούκέτι παρήσαν.

Φιλόξενος και Διονύσιος
’Επεί Φιλόξενος τών τού Διονισίου ποιημάτων 

κατεγέλασεν, ούτος όργισθείς· ”Είς τό δεσμωτήριον”, 
έφη, ” ϊθ ι”. Ό  δ’ άπήει. ’Επεί δέ τή έπιούση ήμέρα
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πάλιν είς άκρόασιν τών ποιημάτων έκλήθη, ολίγον 
χρόνον μείνας άνέστη ώς άπιών. Έρωτήσαντος δέ του 
Διονυσίου· ”Ποΐ δέ συ νυν εΐ;” ούτος- ’Έ ίς τό 
δεσμωτήριον”, έφη, ”εΐμ ι”.

Дієслова κάθημαι, κείμαι
1. Έν "Αιδου έκάθηντο δύο, Μίνως τε καί 
'Ραδάμανθυς, τάς τών τεθνεώτων ψ υχάς κρίνοντες.
2. Οί πολέμιοι κακώς ποιοϋσι τήν ήμετέραν χώραν- 
ήμεΐς δέ, ώ πολίται, τί καθήμεθα; 3. Ό δυσσεύς πρός 
Θερσίτην έν τή έκκλησία θορυβούντα· ”Κάθησο” έφη, ” 
ώ άνθρωπε, κα ί άκουσον τών άλλων, οι σου άμείνους 
εϊσ ιν”. 4. 'Η Μ εσοποταμία άπό τού κεΐσθαι μεταξύ 
Εύφράτου κα ί Τίγρητος ώνόμασται. 5. Έν τω τών 
τριακοσίων τάφω τάδε ήν γεγραμμένα· ” ξεΐν 
άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, δτι τήδε κείμεθα τοΐς 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι”. 6. Κροΐσος άπέπεμψεν είς 
Δελφούς μεγάλους κρατήρας δύο, ών ό μέν χρυσούς 
έκειτο έπί δεξιά είσ ιόντι είς τό ϊερόν, ό δ’ άργυρούς 
επ’ άριστερά. 7. Οί Έ λληνες δειπνούντες έκειντο· 
κείμενοι ήσθιον κα ί έπινον. 8. Οί άγροι ουτω 
διάκεΐσθάί έδόκουν, ώστε μηδέν ετι φύναι. 9. Έν τοΐς 
Δελφοΐς πολλοί άνδριάντες άνέκειντο. 10. Στέφανος 
έλα ίας έπέκειτο τή τού Ό λυμπιονίκόυ κεφαλή. 11. Ό  
δήμος συγκείσθω ώς έν σώμα.
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Περί τού Διός ξοάνου τού έν τη Όλυμπία
Ή Ό λυμπία  ή έν τή Π ισάτιδι κειμένη ένδοξος ήν διά 
τον αγώνα τον Ό λυμπιακόν κα ι διά  τό του Διός 
ίερόν, πολλοΐς κα ι τιμ ίοις άναθήμασι κεκοσμημένον, 
άπερ έκ πάσης άνετίθετο τής Ελλάδος. Μέγιστον δέ 
τούτων ήν τό τού Διός ξόανον, δ έποίει Φ ειδίας ό 
Αθηναίος· σχεδόν τι γάρ ήπτετο τή κορυφή τής 
οροφής, ει κα ί ό τεχνίτης καθήμενον έποιήσατο τον 
θεόν. Κάθηται μέν ούν ό Ζεύς έπί θρόνω 
μεγαλοπρεπεΐ, στέφανος δ’ έπ ίκειτα ι τή κεφαλή άυτού. 
Καί έν μέν τή δεξιά φέρει Νίκην έξ έλέφαντος καί 
χρυσού, τή δ’ άριστερα -ενεστι σκήπτρον παντοίοις 
μετάλλοις κεκοσμημένον. Ό  δ’ δρνίς ό έπί τω σκήπτρφ 
καθήμενός έστιν ό άετός. 'Ο δέ θρόνος ποικίλος μέν 
χρυσώ κα ί λίθοις, ποικίλος δέ κα ί έλέφαντί έστιν.

Аорист II без сполучної голосної 

α) εβην, εφθην, άπέδραν, έπριάμην
1. Κύρος μέγα στράτευμα συλλέξας είς Ά σίαν 

άνέβη πολεμήσων τω άδελφώ περί τής αρχής.
2. Κροίσφ μαντευομένω περί τού πρός τον Κύρον 

 ̂ πολέμου χρησμόν έδωκεν Απόλλων· " Κροΐσος "Αλυν 
διαβάς- μεγάλην αρχήν καταλύσει”. 3. Ειςβηθι εις τον 
μέγαρον. 4. Έ φθης άν με, ει θαττον έδραμες.
5. 'Ηράκλειτος λέγει, δτι δίς είς τον αύτόν ποταμόν 
ούκ άν έμβαίης. 6. Δημοσθένης συνεβούλευε τοις
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Ά θηναίοις μή ξένους έπί τον πόλεμον έκπέμψάι, ά λλ’ 
αυτούς είς τάς ναύς έμβήναι. 7. Ούδείς εφθη τον 
Κύρον εύεργετήσας τούς φίλους. 8. Οί ήμέτεροι 
στρατιώται έφθασαν τούς πολεμίους τον ποταμόν 
διαβάντες. 9. Κρίτων ήκεν είς δεσμωτήριον πρός 
Σωκράτην κα ί έπειθεν αύτόν άποδράναι, ά λλ’ ούκ 
έπεισεν. 10. Διογένην ό δούλος άπέδρα. Προτρεπόντων 
δέ τινων ζητεΐν αύτόν- ’Ά ίσχρόν άν εϊη”, έφη, ”δούλον 
μή δεΐσθαι Διογένους, Διογένην δέ δούλου”.

β) εγνων, έάλων, έβίων, εφυν, εδυν
1. '0  έαυτόν γνούς κα ί τούς άλλους ραον άν 

γνοίη. 2. 'Άνθρωπος όργιζόμενος ούδέν άν ευ γνοίη.
3. Έν Δελφοις ήν γεγραμμένα πρός τω ίερω τό ’Τνώ θι 
σαυτόν” κα ί τό ”Μηδέν άγαν”. 4. Έαυτόν γνώναι 
χαλεπώτατόν έστιν- ολίγοι δ’ εισ ίν οί έαύτούς γνόντες.
5. Σύγγνωτε τοΐς άμαρτάνουσιν. 6. Ή  Καρχηδών κα ί ή 
Κόρινθος τω αύτώ έτει έάλωσαν ύπό τών ' Ρωμαίων. 
7. Τω δεκάτφ τής πολιορκίας έτει Ίλ ιο ν  ύπό τών 
Α χα ιώ ν άλώ ναι λέγεται. 8. Σιμωνίδης έρωτηθείς, 
πόσον χρόνον βιφη- ”Χρονον”, έφη, ” ολίγον, έτη δέ 
πολλά”. 9. Έ άν άσφαλώς βιώναι έθέλης, βίωθι κατά 
τούς νόμους. 10. 'Ύβρις κακόν μέγιστον άνθρώποις 
έφυ. 11. Οί Α θηναίοι τούς πρώτους άνθρώπους έν τή 
Α ττική  φύναι έλεγον. 12. Έν τή έν Σαλαμΐνι 
ναυμαχία  πολλαί τών Περσών νήες κατέδυσαν, α ί δέ 
λοιπαί άπέδρασαν είς τον Ελλήσποντον. 13. 'Ο τών
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φιλάργυρων πλούτος, ώσπερ ό ήλιος καταδύς είς τήν 
θάλατταν, ούδένα τών ζώντων ευφραίνει.

Περί Θησέως
Θησεύς έθεραπεύετο υπό τών Αθηναίων. Πατήρ 

αύτού ην Αίγεύς. Έ πεί δε ό Θησεύς νεανίσκος ήν, οί 
Α θηνα ίο ι μάλα έπιέζοντο ύπ’ άγριου τυράννου. 
Μίνως γάρ τότε κύριος ήν τού πόντου. Τά δέ βασίλεια  
αύτού ήν έν Κνωσσώ. Ε νταύθα  έβιότευέ κα ί ό 
Μ ινώταυρος έν τω λαβυρίνθφ· σίτος δέ ήν αύτω τών 
έναντίω ν τέκνα.

Τό τρίτον ήδη ύπ’ Αθηναίων πέμπονται τω 
Μ ινωταύρφ έπτά τε νεανίσκοι κα ί έπτά παρθένοι. 
"Οτε δέ είσβαίνουσιν εις τό πλοΐον, ό Αίγεύς 
βασιλεύς· ’ΊΊάλιν”, έφη, ”έκελευόμην τέκνα τών 
Α θηναίω ν έπί θάνατον πέμπειν. Ά λ λ ’ ούκ 
έπαιδεύεσθε, ώ τέκνα, έπί τό άποθνήσκειν, κα ί άλις 
ήδη έπιεζόμεθα. Θησεύς ούν έθέλει καί αύτός 
είσβα ίνειν  κα ί τον Μινώταυρον φονεύειν. 'Υπό 
πολλών ήδη, ώ υίέ, έθαυμάζσ^ έπί τω άνδρείω θυμώ. 
Φέρε α ρα  κ α ί τον νέον αθλον. ”

Τφ Κρητικώ τυράννφ ήν θυγάτηρ Αριάδνη. Ή 
οΰν παρθένος, δτε βλέπει τον καλόν ξένον, έθέλει 
αύτω άμύνειν τον θάνατον κα ί λάθρα διαλέγεται 
αύτω. ’Ό ύ δε ίς”, έφη, ”δυνατός έστι τον Μινώταυρον 
άνευ δπλων κα ί δόλου άμύνεσθαι. Λάμβανε άρα 
παρά Α ριάδνης λίνον μακρόν κα ί άπτε τό λίνον έπί
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τφ τού λαβυρίνθου στομίω. Φυλάττου τό φοβερόν 
θηρίον, μάχου τοΐς δπλοις, ώ ξένε. Είσέρχεσθε συν 
αύτω, ώ έταΐροι, καί πείθεσθε αύτω. Μηδείς 
είσερχέσθω άθυμος”.

δέ Θησεύς· ” Ή δομαι”, έφη, ”δτι οΰτω χαρίζη 
ξένοις. Νυν σφζέσθων έν όλίγω χρόνω οί έταίροι”. 
Έ π ε ιτα  εισέρχονται, κα ί ό Θησεύς ευ μάχεται τω 
Μινωταύρφ κα ί φονεύει αύτόν. Ή  δέ Αριάδνη 
φεύγει σύν τοις Άθηναίοις.

Дієслова на -μι другого класу 
δείκνυμι

1. Τω πλανωμένφ δείκνυ τήν όδόν. 2. Τυφλός 
τυφλφ ούκ άν δεικνύοι τήν όδόν. 3. Οί συγγράφεις 
έπ ι- δεικνύασι θαυμαστά τών παλαιών άνδρών έργα 
κα ί λόγους. 4. Χαλεπόν έστιν αρετήν δεικνύναι μή 
χρώμενον παραδείγμασιν. 5. 'Ο τήν έαυτού σοφίαν άεί 
έπι δεικνύμενος ούκ έστι σοφός. 6. Δημοσθένης άεί 
μετά παρρησίας τήν γνώμην άπεδείκνυτο. 7. Τφ 
Άλεξάνδρω έν Ίλίω  θύοντι έφη ίερεύς δείξειν τήν 
Πάριδος λύραν· ”Τήν Ά χιλλέω ς” , έφη, ”εί έχεις, 
δείξον, καί πρό γε τής λύρας τό δόρυ”. 8. Κύρος 
άπεδείχθε ύπό τού πατρός σατράπης τής 
Λυδίας. 9. 'Ραδάμανθυς διά τήν δικαιοσύνην δικαστής 
άποδέδεικται καθ’ Ά ιδου . 10. Χρόνος δίκαιον άνδρα 
δείκνυσι μόνος, κακόν δέ κάν έν ήμέρα γνοίης μια.
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Дієслова на -μι другого класу 
ζεύγνυμι, μίγνυμι, πήγνυμι, ρήγνυμι, 

άπόλλυμι, δμνυμι
1. Πολύφημος ό Κύκλωψ πέτραν από τού όρους 
άπορρήξας έρριψεν έπι τήν Όδυσσέως ναύν. 2. Ούποθ' 
ύδωρ κα ι πύρ σύμμιχθήσεται. 3. Έ κτω ρ τό δόρυ έν τή 
γή πήξας Ά χ ιλ λέα  εμεινεν άποκτεΐναι αύτόν 
βουλόμενος ή άπολέσθαι. 4. Έ ρ ις  πολλά ήδη άπώλλυ.
5. Κ αι δήμοι διαφοραΐς απολλυνται κα ι ή τής 
Ε λλάδος έλευθερία. 6. Ei μή φυλάξης μικρ’ , άπολεΐς 
τά μείζονα. 7. ’Εν Ά θήναις οί έφηβοι ώμνυσαν μήτε τά 
ίερά οπλα καταισχυνειν μήτε τήν τάξιν λείψειν, 
άμυνεΐν δέ τή πατρίδι κίχι άμείνω παραδώσειν τοΐς 
παισίν. 8. Πύρρος, έπεί τούς 'Ρωμαίους δίς μέν 
ένίκησε, πολλούς δέ τών ήγεμόνων άπώλεσεν· ” Έάν 
έτι μ ίαν”, έφη, ”μάχην νικήσωμεν, άπολώλαμεν”. 9. 'Η 
μέν εύταξία  σώζει, ή δέ άταξία  πολλούς ήδη 
άπολώλεκεν. 10. Άνδρος δικαίου καρπός ούκ 
άπόλλυται.

Ξέρξες τών έλπίδων σφάλλεται
Έ πεί Ξέρξες τον Ελλήσποντον γεφύραις ζεύξας είς 
τήν Θράκην διέβη, έξέτασιν κα ί άριθμόν τού πεζού 
και τού ναυτικού έποιήσατο. Όρων δέ τοσαύτην 
δύναμιν έκ πάντων έθνών μεμιγμένήν ώμοσεν ού 
μονβ"? τούς "Ελληνας άπολεΐν, άλλά κα ί ταλλα  έθνη
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τά έν Ευρώπη οίκοΰντα καταστρέψεσθαι. ’Αλλ’ ά 
όμωμόκει, ού διεπράξατο. Τούς μέν γάρ 
Λακεδαιμονίους έν τα ΐς Θερμοπύλαις άπώλεσε καί

Ελλήνων ναύς έν τή Σαλαμΐνι άπολεΐν, ού μόνον ορκ 
άπωλεσεν, άλλά  κα ί φοβούμενος, μή αύτός άπόλοιτο, 
είς τήν Ασίαν έφυγε, Μαρδόνιον καταλιπών σύν τή 
στρατιά. Ά λ λ ’ ούδέν ώνητο- Μαρδόνιος γάρ έν τή έν 
Π λαταια ΐς μάχη κα ί αύτός άπόλωλε καί τήν Ξέρξου 
δύναμιν άπολώλεκεν.

Дієслова на -μι другого класу з голосною 
основою: κεράννυμι, κρεμάννυμι, πετάννυμι, 
ρώννυμι, άμφιέννυμι, σβέννυμι, σκεδάννυμι
1. Οί "Ελληνες τον οΐνον έκεράννυσαν άκρατος μέν 
γάρ όξυς έφαίνετο είναι, κραθείς δ’ ήδύς. 2. Ού 
ράδιόν έστι τών άθυμούντων φόβον κατασβέσαι 
λόγοις. 3. Δυσκόλω ίατρώ προσιών τ ις , λέγει- ”

4 * . pfj' Ρ  '  і  <3-

’Όλωλα· κεισθαι γάρ ού δύναμαι ούθ’ έστάναι ούτε 
καθήσθαι”. 'Ο δ’ ιατρός- ” Ούδέν σοι λέλειπτα ι”, έφη, ” 
ή κρεμασθήναι”. 4. Διονύσιος ύπέρ τής Δαμοκλέους 
κεφαλής ξίφος έκ τριχός κρεμάσαι έκέλευσεν.
5. 'Ηρακλής λέοντα έν Κιθαιρώνι θηρεύσας τήν δορά^ 
ήμφιέσατο. 6. Τήν φιλαργυρίαν ούκ έσβεσέ ποτ’ ούτ’ 
άργύριον ούτε χρυσίον. 7. Οί προδόται τάς πύλας 
άναπετάσαντες εισεΐσαν τούς πολεμίους είς τήν 
πόλιν. 8. "Οτε οί "Ελληνες έν Μυκάλη έμελλον

τάς Α θήνας κατέκαυσεν, δέ τάς τών
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σύμμίξειν τοις Πέρσαις, ήγγειλε τις, δτι τή αύτή 
ήμερα έν Π λαταια ΐς Μαρδόνιος μέν άπόλωλεν, ή δε 
τών βαρβάρων στρατιά διεσκέδασται· κα ί ετι μάλλον 
έπερρώσθησαν.

Θεμιστοκλής μετά τήν έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίαν

Οί Πέρσαι έν Σαλαμΐνι ήττηθέντες νυκτός πρός τον
Ελλήσποντον έφευγον. Οί δ’ "Ελληνες τή έπιούση
ήμέρα τάς τών πολεμίων ναΰς ούχ όρώντες
έβουλεύοντο, τί χρή ποιεΐν. Θεμιστοκλής οΰν πρώτον
μέν ΰπετίθετο τούς έσκεδασμένους βαρβάρους διώκειν
καί πλεΐν έπι τον 'Ελλήσποντον ώς λύσαντας τάς
γεφύρας· έπειτα  δέ δτ Εύρυβιάδης κα ί οί άλλοι
στρατηγοί τήν έναντίαν ταύτη γνώμην άπεδείξαντο, τή
τού Εύβρυβιάδου γνώμη προσέθετο. Είδώς Ьг{ δτι οί
Α θηναίοι έπερρώννυσαν άλλήλους τούς Πέρσας
διώξαι κα ί τάς γεφύρας λύσαι, παραστάς έλεγε τάδε·
” Έ γω γε ύμάς ούκ άν έπιρρωννύοιμι πλεύσαι έπί τον
'Ελλήσποντον· εΰ γαρ ϊστε, δτι άνήρ τοσαύτης 1 . " ·
δυνάμεως κύριος ε ις άνάγκην κατασταθείς 
άναμάχετα ι καί σπουδάζει τά  π ρ οειμ ένα ^ / 
έπανορθώσασθαι. Ούδέ τούτο ύμάς άγνοεΐν δει, δτι 
ούχ ημείς, άλλα  θεοί τε κα ί ήρωές τό τού Ξέρξου 
φρόνημα κατέσβεσαν”.

Τούτω τφ λόγφ ό τών Α θηναίων θυμός 
κατεσβέσθη. Μετά δέ ταύτα πρός βασιλέα έπεμψεν ό

25



Θεμιστοκλής Σίκιννον τον οίκέτην τάδε φράσοντα- 
"Θεμιστοκλής ό τών Αθηναίων στρατηγός άγγέλει 
σοι, ώ βασιλεύ, δτι μέλλουσιν οί "Ελληνες 
πλεύσαντες έπί τον 'Ελλήσποντον λύσειν τάς 
γεφύρας. ’Επεί οΰν ό σός βίος έκ μ ιας τριχός 
κρέμαται, εύθύς τά ίστία  έ κ π ε τ ά σ α ς ^ ε ύ γ ε  τήν 
ταχίστην είς τήν Ά σίαν. Έρρωσο”. Ά κούσας ταύτα ό 
βάρβαρος τάς μεν ναύς έκέλευσε τούς ναυάρχους 
άπάγειν  εις τον 'Ε λλήσποντον^αφ υλάξοντας τάς 
γεφύρας, αύτός ό έχων τό πεζόν ώς τάχιστα  άπήει είς 
τήν Θετταλίαν.

НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА НА -ω

П ’яти й  клас  ’ 

1. Основи, що приймають -ν
δάκνω, κάμνω, τέμνω, τίνω, φθάνω

1. Α λκιβιάδης, ετι πα ΐς ών, έπεί έπαλαίσθη, 
εδακε τήν χειρα τού παλαίσαντος· ό δέ δηχθείς έλεξε· 
"Δάκνεις ώς α ί γυνα ίκες”. "Ούκ”, έφη, ”ά λλ’ ώς οί 
λέοντες”. 2. Ούδέποτε καμούμεθα τοις εύεργέταις 
χάριν άπονέμοντες. 3. Οί βάρβαροι άποτεμόντες τάς 
κεφαλάς τών στρατηγών, ούς δόλω άπέκτειναν, 
έπεδείκνυσαν τοις "Ελλησιν. 4. Οί πολέμιοι έπί πάσαις 
τα ις πύλαις φύλακας έστησαν ώς άποτεμούντας τάς 
έξόδους τοις ένοικούσιν. 5. Προμηθεύς τού πυρός
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κλαπέντος ποινάς έτισεν. 6. 'Ο έσθλός άνήρ ούκ 
άδικων, ά λλ’ ,* ευεργετών φθήσεται άλλους. 7. Τον 
κεκμηκότα ό οΐνος ρώννυσιν. 8. Tfj ύδρα μιας 
άποτμηθείσης κεφαλής δύο άναφύναι λέγονται.

2. Дієслова, що приймають - αν 
αισθάνομαι, αμαρτάνω, αυξάνω, 

άπεχθάνομαι, όφλισκάνω
1. Μ υΐα κέρατι βοός καθημένη ήρώτησεν, εί ήδη 

βούλεται αύτήν άπιέναι. 'Ο δ’ ούκ άισθόμενος 
άπεκρίνατο· ” Ά λ λ’ ούθ’, δτε άφίκου, ήσθόμην, ούτ’ 
έάν άπαλλαγής, άισθήσομαι”. 2. Σωκράτης άπήχθετο 
πάσιν, οϊτινες ωοντο μ έν  σοφοί είναι, ήσαν δ’ ού.
3. Εύνοιαν μέν ένδείκνυσο άπασι, χρώ δέ τοις 
βελτίστοις· ούτω γάρ τοις μέν ούκ άπεχθήση, τοις δε 
φίλος έσει. 4. Τώ λόγω έν πάσι πράγμασι χρώμενος 
ούχ άμαρτήση. 5. Οί είς τούς γονέας άμαρτόντες 
μεγάλην δίκην κα ί πρός θεών κα ί πρός άνθρώπων 
ώφλήκασιν. 6. Δράκοντος ήν δδε ό νόμος· ” Ό  άρπαγής 
ή κλοπής δίκην όφλών θανάτω ζημιούσθω”.
7. Φ ίλιππος, δς τήν τών Μακεδόνων δύναμιν μέγα 
ηύξησεν, άπεφαίνετο διά  χρυσίου μάλλον ή διά  τών 
δπλων ηύξηκέναι αύτήν. 8. Δίς έξαμαρτεΐν ταύτόν ούκ 
άνδρός σοφού.
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з. Дієслова: λαμβάνω, λαγχάνω, λανθάνω, 
μανθάνω, τυγχάνω, πυνθάνομαι

1. Λαβών άποδος κα ι λήψη πάλιν. 2. Οί 
κακούργοι πολλά άδικήσαντες τό τέλος
συνελήφθησαν κα ί τάς κεφαλάς άποτμηθέντες 
έτελεύτησαν. 3. Μακάριος, δστις έτυχε πιστού φίλου.
4. Ζεύς λέγετα ι έν ούρανώ δυναστείαν είληχέναι, 
Ποσειδών δέ τήν έν θαλάττη, Πλούτων δε τήν έν 
"Αιδου. 5. Μηδέποτε μηδέν αίσχρόν ποιήσας έλπιζε 
λήσειν· κα ί γάρ έάν τούς άνθρώπους λάθης, ά λλ’ ού 
πάντας. 6. Έ άν τις τών εύεργετών έπιλάθηται, 
έπιλέλησται πάσης άρετής. 7. Ά  μή έμαθες νέος ών, 
ού μαθήση γέρων. 8. Λάκαινά τις υιούς έπί πόλεμον 
έκπέμψασα προ τού άστεως είστήκει πευσομένη, όπως 
ή μάχη άποβέβηκεν. 9. Έ πεί δ’ άφίκετό τις άγγέλων, 
δτι πάντες οί παΐδες άπολώλασιν- ” Ά λ λ ’ ού τούτο”, 
έφη, ” έπυθόμην, άλλά  τί πράττει ή πατρίς”; 10. 
Πεπυσμένη δέ, ότι οί Λακεδαιμόνιοι τής νίκης 
τετυχήκασιν· ”Μετρίως”, έφη, ”φέρω κα ί τον τών 
παίδων θάνατον”.

Κλεΐτος Αλέξανδρον σφζει 
έκ του θανάτου

Αλέξανδρος, ό τών Μακεδόνων βασιλεύς, εις 
τήν ’Ασίαν διαβάς, ινα βασιλεΐ πολεμοίη, ήκεν μετ’ 
όλίγας ήμέρας πρός τον Γρανικόν ποταμόν. Πυθόμενος 
δέ, ότι οί Πέρσαι συντεταγμένοι έν τή έτέρα όχθη
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άναμένουσι τούς Μακεδόνας είσβήναι εις τον πόρον 
ώς άπελώντες έκβαίνοντας, κα ι αύτός τήν στρατιάν 
συνέταξε, κα ι πρώτον μέν τούς Ιππέας, έπειτα  δέ τούς 
πεζούς είσβήναι έκέλευσεν. Αύτός δ’ άγων τό δεξιόν 
κέρας ύπό σαλπίγγων ένέβη είς τον πόρον 
φυλαττόμενος, μή έκβαίνοντι αύτω οί Πέρσαι κατά 
κέρας έπιχειρήσαιεν. Έ πεί δέ διέβη τον ποταμόν, 
μάχη καρτερά περί αύτόν συνειστήκει τών μέν 
Μακεδόνων έξελάσαι βουλομένων τούς Πέρσας άπό 
τής όχθης, τών δέ Περσών κωλύσαι αύτούς 
έπιχειρούντων έκβήναι.

’Αισθόμενος δ’ έν τή μάχη ό Αλέχανδρος 
Μιθριδάτην, τον Δαρείου γαμβρόν, πολύ προ τών 
άλλων προιππεύοντα, έξήλασε κα ί αύτός προ τών 
άλλων. Κ αί τον μέν Μιθριδάτην κατέβαλε πα ίσας είς 
τό πρόσωπον τφ δόρατι, αύτός δ’ ούν έν μεγάλω 
κινδύνω ήν-Πέρσης γάρ τις έπελάσας έμελλεν αύτόν 
τή κοπίδι όπισθεν παίσειν. Έν καιρφ δ5 έτυχε 
άφικόμεμος Κλεΐτος· οΰτος έπεί πρώτον ήσθετο τον 
βασιλέα κινδυνεύοντα, προσελάσας πα ίει τον Πέρσην 
κα ί άποκόπτει τον ώμον σύν τή κοπίδι. Κ αί ούτω 
Κλείτος έσωσε τον βασιλέα· οί δε Πέρσαι πιεζόμενοι 
πανταχόθεν μετ’ ολίγον χρόνον είς φυγήν έτράποντο.
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Ш о с т и й  клас

Дієслова, що приймають - σκ 
γηράσκω, αποθνήσκω, άρέσκω, 

άλίσκομαι, αναλίσκω, ευρίσκω, διδάσκω
1. Αίδού τούς γέροντας· κα ι γάρ σύ γηράση.

2. Ύφ’ ηδονής ό φρόνιμος ούχ άλώσεται. 3. Κροΐσος 
άλούς ύπό Κύρου έπι πυράν άναχθήναι λέγεται, ϊνα  
κατακαυθείη. 4. Οί γονείς είλήφασι μέν ούδέν παρ’ 
ήμών, πολλά δ’ είς ήμάς άνηλώκασιν. 5. Α ίσχυνθείην 
άν, ε ϊ ποτε εύροιτε έμέ σφαλερόν φίλον οντα.
6. Η ρακλής ύπό Λίνου μουσικήν διδαχθήναι λέγεται.
7. Ήδη Α ναξαγόρας ό φιλόσοφος έδίδασκε τον ήλιον 
τή σελήνη έντιθέναι τό φως. 8. Θαλής έροτηθείς, τί 
έστι σοφώτατον, άπεκρίνατο· ’Ό  χρόνος· τά μέν γάρ 
εύρηκεν ήδη, τά δ’ εύρήσει”. 9. Διόνυσος λέγεται τον 
οίνον εύρείν κα ί τήν τής άμπέλου φυτείαν διδάξαι 
τούς άνθρώπους. 10. '0  χρόνος βέλτιστος διδάσκαλος 
ών κα ί σέ πάντα διδάξει.

Дієслова з редуплікацією: 
αποδιδράσκω, μιμνήσκω, γιγνώσκω, 

τιτρώσκω
1. Πολλάκις α ί γλώ τται μάλλον έτρωσαν ή α ί 

μάχαιραι. 2. Δημοσθένης ούκ έπαύσατο τούς Έ λληνας 
άναμιμνήσκων τής έλευθερίας. Ό  δούλος έλαθε τον 
δεσπότην άποδράς. 3. Αλέξανδρος ό μέγας μακράν
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νοσήσας νόσον, έπεί άνερρώσθη· ” Ύπέμνησεν ήμάς”, 
έφη, ” ή νόσος μή μέγα φρονεΐν”. 4. Χάριν λαβών 
μέμνησο κα ι δούς έπιλαθοΰ. 5. "Οτι τό πείθεσθαι 
μεγιστον τοις άνθρώποις άγαθόν έστι, πάντες 
έγνώκαμεν. 6. Έν τα ις σύμφοραΐς φίλος αληθινός 
γνωσθήσεται. 7. Οί πολέμιοι τοις τελευταίοις 
έπετίθεντο κα ί κατέτρωσαν τινας· τών δέ τετρωμένων 
οί πλεΐστοι άπέθανον. 8. Σωκράτης έσωσεν 
Α λκιβιάδης έν Ποτιδαία τρωθέντα.

Λέων και άλώπηξ
Λέων γηράσας κα ί μή δυνάμενος δι αλκής 

έαυτώ τροφήν πορίζειν έγνω δεϊν δι’ έπινοίας τούτο 
πραξαι. Κ ατακλιθείς ούν έν τιν ι σπηλαίω 
προςεποιειτο νοσεΐν κα ί ούτω τά έπισκοπούντα αύτόν 
ζώα συλλαμβάνων κατήσθιεν. Πολλών δή θηρίων 
άναλωθέντων άλώπηξ τον δόλον τού λέοντος 
αίσθομένη ούκ ειςήει, αλλά  στάσα έξω τού σπηλαίου 
έπυνθάνετο αύτού, πώς έχοι. Έρωτηθεισα δέ, διά  τί 
ούκ ε ϊςε ισ ιν  ’Έύρον γάρ”, έφη, "πολλών ειςιόντων 
ίχνη, έξιόντος δ’ ούδενός”.

Χελώνη καί αετός
Χελώνη θεασαμένη αετόν πετόμενον, έπεθύμησε 

κα ί αύτή πέτεσθαι· ήρώτησεν ούν τον αετόν, έφ’ ω 
βούλεται μισθώ διδάξαι αύτήν. Τού δέ λέγοντος 
αδύνατον είναι, ούκ έπαύσατο αύτού δεομένη, έως
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έπεισεν. Ό  οΰν άετός λαβών αυτήν κα ι είς ύψος 
αρθείς άφήκεν επ ί τίνος πέτρας, δθεν καταβήναι ού 
δυναμένη ύπό λιμού άπέθανον.

С ь о м и й  клас

1. Дієслова, що приймають ε 
γαμέω, δοκέω, ώθέω

1. Ζεύς έμελλε Θέτιν τήν Νηρέως γαμεΐν.
2. Θέμιδος δέ θεσπισάσης τον πα ΐδα  ταάτης κρείτω 
τού πατρός έσεσθαι, ήνάγκασε Θέτιν θνητώ άνδρί 
γήμασθαι έγημ'ε δ’ αύτήν Πελεύς, τών Θετταλών 
βασιλεύς. 3. Τού τών δ’ υιός ήν Ά χιλλεύς, δν 
αθάνατον ποιήσαι τή μητρί έδοξεν. 4. Η μέρας μέν ούν 
έχριεν αύτόν άμβροσία, νυκτός δέ κρύφα Πηλέως είς 
τό πυρ έμβαλούσα διέφθειρεν, δ ήν αύτω θνητόν.
5. Πηλεύς δ’ ώς ταύτα  ήσθετο, φοβούμενος, μή τό πύρ 
τον πα ΐδα  βλάψη, τήν μέν γυνα ίκα  άπέωσε, τον δέ 
πα ΐδα  παρέδωκε Χείρωνι τω Κενταύρω τραφησόμενον· 
ή δ’ άπεωσμένη πρός Νηρηίδας ωχετο. 6. Έ άν μή 
πολλών έφιή, τά ολίγα  σοι πολλά δόξει. 7. Βουλεύου 
μέν βραδέως, έπιτέλει δέ ταχέως τά  δεδογμένα.
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2. Дієслова: 
αχθομαι, βούλομαι, γίγνομαι, δει, δέομαι, 

έθέλω
1. Έ πεί οί πρώτοι "Ελληνες έγένοντο έπι του 

δρους κα ί κατεΐδον τήν θάλατταν, κραυγή πολλή 
έγένετο. 2. Τίς ούκ άν άχθεσθείη καταγελασθείς κα ί 
διαβληθείς; 3. Βραδέως μέν φίλος γίγνου, γενόμενος δέ 
πειρώ διαμένειν. 4. Μηδένα φίλον ποιού, πριν άν 
έξετάσης, πώς κέχρηται τοΐς πρότερον φίλοις- έλπιζε 
γάρ αύτόν κα ί περί σέ τοιούτον γενήσεσθαι, οος καί 
περί έκείνους γέγονεν. 5. Ού τω πατρί κα ί τή μητρί 
μόνον γεγενήμεθα, φλλά κα ί τή πατρίδι. 6. Οί 
Λακεδαιμόνιοι έψηφίσαντο τούς μετά Βρασίδου 
στρατευσαμένους Είλωτας έλευθέρους ε ίνα ι κα ί 
οίκεΐν, δπου άν βουληθώσιν. 7. Βουλοίμην άν υμάς 
έρωτήσαι, ώ φίλοι, πότε τά δέοντα ποιεΐν έθελήσετε.
8. Ού δει μάλλον τών χρημάτων κα ί άρχών 
έπιμελεΐσθαι ή τής άρετής· άπαντα γάρ έκεΐνα  
καταλιπόντας ήμάς δεήσει ήκειν παρ’ "Αιδου, ή δ’ 
άρετή μόνη άκολουθήσει ήμΐν. 9. Οί Α θηναίοι μάτην 
έδεήθησαν τών Λακεδαιμονίων άυτοΐς βοηθήσαι.
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3. Дієслова:
έρωτάω, μάχομαι, μέλει, μέλλω, έπιμέλομαι, 

νέμω, οιομαι, οφείλω, χαίρω
1. Έσθλοΰ άν ειη άνδρός, ονμαι, χαρήναι μέν 

καλοΐς πράγμασις, άχθεσθήναι 5’ αίσχροίς. 2. Κροΐσος 
αγγέλους πέμψας είς Δελφούς ήρετο τον θεόν, εί 
στρατεύσαιτο πρός τούς Πέρσας. 3. Ό  σοφός μώρα ούτ’ 
έρήσεται, ούτ’ άποκρινεΐται. 4. Οί ήμέτεροι πρόγονοι 
γενναίως έμαχέσαντο ύπέρ τής πατρίδος- κα ί ήμεΐς 
ούν, εί ανάγκη έσται, ού μελλήσομεν, άλλ’ ώς 
άνδρειότατα μαχούμεθα τοις πολεμίοις. 5. 'H Αττική 
κατά  δέκα φύλας διανενέμηται. 6. Ξέρξης άκούσας, ά 
παρηγγείλατο Εφιάλτης, μέγα έχάρη. 7. Τίς ού 
χαιρήσει εύ πράττοντας όρων τούς φίλους; 8. Τίνι 
άνθρώπων μείζω χάριν όφειλήσομεν ή τοις γονεύσι 
κα ί τοις διδασκάλοις; 9. ’Ώ φελες ζήν, ώ φίλε.
10. Σωκράτης φήθη δεΐν ζήν έξετάζοντα άεί εαυτόν τε 
κα ί τούς άλλους.

В о с ь м и й  клас

1. Дієслова: 
έχω, ύπισχνέομαι, έπομαι, καθίζω

1. Μηδέν ύπισχνού, πριν άν λογίση, εί τούτο 
πραξαι δύνασαι.2. Περικλής πάντων ύπερεΐχε τή τού 
λέγειν άρετή. 3. Ά ε ί τοις άγαθοΐς διδασκάλοις χάριν 
έξομεν. 4. Νύν, ώ μαθηταί, δέοι άν προσόχεΐν τον νούν
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τοΐς μαθήμασιν. 5. Οί πολέμιοι έφ’ ήμάς πολλή 
στρατιά ώρμηνται νομίζοντες, εί τήν ήμετέραν πόλιν 
σχοΐεν, ραδίως άν κα ί τά  ά λλά  σχεΐν. 6. Εύβοια ή 
νήσος άπό τού τών βοών πλήθους, δ έκεΐ έτρέφετο, τό 
δνομα έσχηκεν. 7. Οί Έ λλη νες ειποντο Κύρω εις 
Ταρσούς· έκεΐ δ’ άφικόμενοι ούκ έφασαν έψεσθαι, 
ύποπτεύοντες έπι βασιλέα ε ΐνα ι τήν στρατείαν· έπεί 
δέ Κύρος ύπέσχετο αύτοΐς πολλά χρήματα δώσειν, 
συνέσποντο. 8. Κύρου έν τή έν Κουνάξοις μάχη 
άπολωλότος οί Έ λληνες ύπέσχοντο Ά ριαίω , έάν 
αύτούς άποσώση εις τήν Ε λλάδα, είς τον βασίλειον 
θρόνον καθιεΐν αύτόν· ό δέ ταύτα άπεώσατο λέγων 
πολλούς ε ΐνα ι Πέρσας έαυτόύ βελτίους, οι ούκ άν 
άνάσχοιντο αύτού βασιλεύοντος. 9. "Οτε Πλάτων παΐς 
έτι νήπιος ών έκάθευδεν έν τω Ύμηττώ μέλιττα ι έν 
τοΐς χείλεσ ιν  αύτού καθίσασθαι λέγονται, τήν τού 
Πλάτωνος εύγλωττίαν μαντευόμεναι. 10. Λίαν φιλών 
σεαυτόν ούχ έξεις φίλους. 11. Εί μή καθέξεις γλώτταν, 
έσται σοι κακά.

2. Дієслова: 
πάσχω, πίνω, πίπτω

1. Τ ίς ούκ οΐδεν, οΐα έπαθε Προμηθεύς έν 
Ά ιδου , διότι φιλάνθρωπος ήν; 2. Ά  μέν ευ πέπονθας, 
άεί μέμνησο, ά  δ’ εύ πεποίηκας, έπιλανθάνου. 3. 'Η 
τών τριάκοντα άρχή, καίπερ δεινή οΰσα, ούκ 
έξέπληξε τον Σωκράτη- έπίστευε γάρ ούδέν πείσεσθαι
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άκόντων θεών. 4. Σωκράτης έν τώ δεσμωτηρίω μάλα 
εύθύμως τό φάρμακον έξέπιεν· όρώντες δ· αύτόν οί 
φίλοι πίνοντά τε κα ί πεπωκότα, ούχ οΐοι % ήσαν 
καθέχειν τά δάκρυα. 5. Ά μ εινόν  έστιν είς κόρακας 
έμπεσεΐν ή εις κόλακας, ή παροιμία φησίν. 6. 'Ο 
αγαπών κίνδυνον έμπεσεΐται αύτώ. 7. Πύρρος τούς 
πεπτωκότας 'Ρωμαίους έπιμελώς εθαψε θαυμάζων, δτι 
έναντία  πάντες έφερον τά τραύματα. 8. Έχθροΐς 
άπιστών ούποτ’ άν πάθοις βλάβην. 9. Δρυός πεσούσης 
πας άνήρ ξυλεύεται.

3. Дієслова:
αίρέω, όράω, τρέχω, αγορεύω (λέγω, φημί) 

φέρω, έσθίω, έρχομαι
1. Οί έν άστει κεκυκλομένοι άλλήλους ήροντο, 

τί έδοιντο κα ί πίοιντο. 2. 'Ο σοφός καί τά τού βίου 
πάθη ραον άν ένέγκοι. 3. Έ πεί έμέλλησεν ό 
Α λκιβιάδης σόν τώ ναυτικώ πλεύσεσθαι είς τήν 
Σ ικελίαν, πολλούς πολίτας εΐλε λύπη κα ί φόβος.
4. Ά νάχαρσις ό Σκύθης ήλθεν είς τήν Ε λλά δα  τά ήθη 
κα ί τον βίον κα ί τήν πολιτείαν τών Ελλήνων 
όψόμενος. 5. Γάιος Καισαρ Φαρνάκην νικήσας τον 
Ποντικόν πρός-’ τούς φίλους εγραψ εν  ” ’Ήλθον, εΐδον, 
ένίκησα”. 6. Σωκράτη μεθύοντα ούδείς πώποτε 
έώρακεν άνθρώπων. 7. Φωκίων ό Α θηναίος ύπ’ ούδενός 
ούτε γελών ώφθη ούτε δακρύων. 8. Τό καλώς ρηθέν 
κα ί δίς καί τρις καλώς άν ρηθείη. 9.'0 σοφός άνήρ
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ράον οισει τών άλλων τάς έν βίφ συμφοράς. 10. 
Ν ικίας ό Αθηναίος ήν ούτω φιλόπονος, ώστε 
πολλάκις τον οίκέτην ήρώτα· ” ^Αρ’ ήδη έδήδοκα; αρα 
πέπωκα;” 10. Ήδύ μνησθήναι τών παρεληλυθότων 
πόνων.

ТЕКСТИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Λάκαινά τις άκούσασα, δτι ό υιός 

σεσωμένος έκ τής μάχης πεφευγώς είη, έγραψεν αύτω· 
’Ά έγουσί τινες, ότι πέφευγας· ή έλεξον εκείνους ώς 
ψεύδη λέγοντας ή τελεύτα τον βίον”.

2. Λάκαινά τις υιούς έπί πόλεμον έκπέμψασα 
προ τού άστεως είστήκει πεισομένη, δπως ή μάχη 
άποβέβηκεν. Έ πεί δ’ άφίκετο τίς άγγέλλων, δτι πάντες 
οί παΐδες άπολώλασιν· ” Ά λλ ' ού τούτο”, έφη, 
”έπυθόμην, άλλά  τί πράττει ή πατρίς; ” Πελευσμένη 
δέ, δτι οί Λακεδαιμόνοι τής νίκης τετυχήκασιν· 
”Μετρίως”, έφη, ”φέρω καί τον τών παίδων θάνατον”.

3. Α λκιβιάδης, έτι πα ις ών, έπεί έπαλαίσθη, 
έδακε τήν χεΐρα τού παλαίσαντος- ό δέ δηχθείς έλεξε· 
”Δάκνεις ώς α ί γυνα ίκες”, ”ούκ”, έφη, ” ά λ λ ’ ώς οί 
λέοντες”.

4. Δυσκόλω ίατρώ προσιών τις λέγει- ”Ού 
δύναμαι ούτε κεΐσθαι ούθ’ έστάναι ούτε καθήσθαι”. 'Ο 
ιατρός· ” Ούδέν σοι λέλειπτα ι”, έφη, ” ή κρεμασθήναι”.

5. Θεμιστοκλής έπεμψε πρός τον τών Περσών 
βασιλέα τον άγγελον φράσοντα τάδε·”Θεμιστοκλής ό
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τών Αθηναίων στρατηγός άγγέλλει σοι, ώ βασιλεύ, 
δτι οί "Ελληνες μέλλουσι πλεύσαντες έπι τον 
Ελλήσποντον λύσειν τάς γεφύρας. Έ πεί ούν ό σός 
βίος έκ τριχός κρέμαται, φεύγε τήν ταχίστην είς τήν 
’ Ασίαν. Έρρωσο”.

6. Δημοσθένους πρός Φωκίωνα λέξαντος· ” ’Απο- 
κτενούσί σέ οί Αθηναίοι, έάν μανώσιν”, ” Έμέ μέν”, 
έφη, ” έάν μανώσι, σε δ’, έάν σωφρονώσιν”.

7. Λεονίδας τών Σπαρτιατών βασιλεύς έν 
Θερμοπύλαις τούς Πέρσας σύν τοΐς τριακοσίοις 
άμυνόμενος γράψαντος αύτω τού Ξέρξου- ” Πέμψον τά 
δπλα”, άντέγραψε· Μολών λαβέ”.

8. Λέξαντός τίνος τούς βαρβάρους τον ήλιον τώ 
πλήθει τών όιστών άποκρύπτειν οί Έ λληνες 
άπέκριναν· ”Καλώς, ύπό σκιά  μαχούμεθα”.

9. Φ ιλίππου τού Μακεδόνος γράφοντος, δτι είς 
τήν χώραν τών Λακεδαιμονίων παρεγίγνετο, πότερον 
βούλονται φίλον έλθεΐν ή πολέμιον αύτόν, 
άντεφώνησαν: ” Ουδέτερον”.

10. Θεόκριτος έρωτηθείς, διά  τί ού συγγράφει, ” 
"Οτι”, έφη, ”ώς μέν βούλομαι, ού δύναμαι, ώς δέ 
δύναμαι, ού βούλομαι”.

11. Πύρρος, έπεί τούς 'Ρωμαίους δίς μέν ένίκησε, 
πολλούς δέ τών ήγεμόνων άπώλεσεν· ” Έ άν έτι μίαν, 
έφη, μάχην νικήσωμεν, άπολώλαμεν”.

12. Σχολαστικός καθεύδων βουλόμενος ούκ 
έχων προσκεφάλιον τον δούλον έκέλευσε κεράμιον
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ύποθεΐναι. Τού δ’ είπόντος· ” Σκληρόν έστιν”, 
άπεκρίνατο· ” ’Έμπλησον πτερών”.

13. Αλέξανδρος παρακαλούμενος ύπό τών φίλων 
νυκτός έπιθέσθαι τοις πολεμίοις· ” Ού βασιλικόν, έφη, 
”τό κλέπτειν τήν νίκην”.

14. Πίνδαρος ό ποιητής έρωτηθείς, διά τί μέλη 
γράφων αδειν ούκ έπίσταται, ” Κ αί γάρ οί ναυπηγοί” 
έφη, "πηδάλια ποιούντες κυβερνάν ούκ ισασιν”.

15. Αλέξανδρος ίδών Διογένην τον κυνικόν 
φιλόσοφον θαυμάσας είπε τιν ι τών γνωρίμων· ” Ώ ς 
ήδέως άν έγενόμην Διογένης, ει μή έγεγόνειν 
Αλέξανδρος”.

16. Αλέξανδρος άιτήσαντος Διογένους δραχμήν, 
” Ού βασιλικόν, έφη, ”τό δώρον”. Τού δ’ είπόντος ” 
Ούκούν δός τάλαντον”, ” Ά λ λ ’ ού κυνικόν”, έφη, τό 
αίτημα”.

17. Σχολαστικός νοσούντα έπισκεπτόμενος 
ήρώτα περί τής ύγιείας- ό δ’ ούκ έδύνατο 
άποκρίνασθαι. Ό ργισθείς ούν εΐπεν· ” Ε λπίζω  κάμε 
νοσήσειν κα ί έλθόντι σοι ούκ άποκρινεΐσθαι”.

18. Α ρίστιππος έρωτηθείς, διά τί οί μέν 
φιλόσοφοι έπί τάς τών πλουσίων θύρας έρχονται, οί 
δέ πλούσιοι έπί τάς τών φιλοσόφων ού, ε ΐπ εν  ” "Οτι οί 
μέν ’ΐσασιν, ών δέονται, οί δ’ ούκ ϊσασιν”.

19. Άλεξάνδρω έξιόντι έπί πόλεμον 
Αριστοτέλης είπε· ”Περίμεινον τό τέλειον τής 
ήλικ ίας κα ί τότε πολέμει”. 'Ο δέ, ”Φοβούμαι”, έφη,
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”μή περιμένων τό τέλειον τής ήλικ ίας τήν τής 
νεότητος τόλμαν άπολέσω”.

20. Δημώναξ έρομένου τινός, ’Ή οΐα νομίζεις τά 
έν "Αιδου; ” ’ΊΊερίμεινον”, έφη, ”κάκεΐθέν σοι 
έπιστελώ”.

21. Διογένης έλθών είς Μύνδον κα ί ιδών 
μαγάλας μεν τάς πύλας, μικράν δέ τήν πόλιν, ” ώ 
άνδρες Μ ύνδιοι”, έφη, ”κλείσατε τάς πύλας, ινα  μή ή 
πόλις ύμών έξέλθη”.

22. Διονυσίου κόλαξ τις βλέπων τον τύραννον 
μετά τινων φίλων γελώτα (άπεΐχε δ’ άπ’ αύτών 
τοσούτον, ώςτε μή άκούειν) κα ί αύτός έγέλα. 
Έρωτώντος δέ τού Διονυσίου, διά  τί ούκ άκούων τών 
λεγομένων γελά, έλεγεν· ” Ύ μΐν πιστεύω τά λεγάμενα 
γελοία  ε ίνα ι”.

23. Δημάρατος, άνθρώπου τινός πονηρού 
κόπτοντος αύτόν άκαίροις έρωτήμασιν κα ί τόδε 
πολλάκις έρωτώντος, τίς άριστος εϊη Σπαρτιατών, 
έλ εγεν ” "Ος σοι άνομοιότατος”.

24. Α ναξαγόρα τις έφη τεθνάναι δύο παΐδας, 
ούςπερ είχεν ό δέ μηδέν διαταραχθείς έλεγεν  ” 
’Ή ιδειν θνητούς γεγεννηκώς”.

25. Δημοσθένης πρός κλέπτην λέγοντα· Ούκ 
ήδειν δτι σόν έστιν”, ” "Οτι δ’ ”, έφη, ”σόν ούκ έστιν, 
ήδεισθα”.

* *
*
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Α ισώ που

Άλώπηξ και δρυτόμος
Άλώπηξ κυνηγούς αύτήν διώκοντας εφευγεν. 

Μετά δ’ ού πολύν χρόνον δρόμφ ήκει πρός τον 
δρυτόμον, τούτον δ’ Ικετεύει κατακρύπτειν έαυτήν. '0  
δέ συμβουλεύει αύτή άποκρύπτειν αύτήν εις τήν 
εαυτού σκηνήν. "Υστερον δέ παραγίγνονται οί 
κυνηγοί κα ί πυνθάνονται τού δρυτόμου, εί έχει 
αύτοΐς λέγειν, δπου ή άλώπηξ έστιν. Εκείνος δέ τή 
φωνή λέγει έαυτόν λανθάνειν, τή δέ χειρί σημαίνει, 
δπου κατακρύπτεται ή άλώπηξ. Οί δε τοις αύτού 
λόγοις πιστεύουσιν. Μετά ταύτα  οί μέν κυνηγοί 
άπαλάττονται, ή δ’ άλώπηξ έκ τής σκηνής έξέρπει καί 
απέρχεται. Έ πεί δ’ ό δρυτόμος αύτήν έμέμφετο, δτι 
έαυτώ χάριν ούκ έχει, ή άλώπηζ έλεγε τάδε· 
’Ό ύδεμίαν χάριν οφείλω τοιούτω, ο'ίου οί λόγοι 
ήκιστα δμοιοί είσ ι τοΐς τών χειρών έργοις”.

Κύων κρέας φέρουσα
Κύων κρέας έν τώ στόματι έχουσα ποταμόν 

διέβαινεν. Ή λίου δέ λάμποντος βλέπει έν τώ ύδατι τήν 
έαυτής σκιάν. Νομίζουσα ούν έτέραν εΐνα ι κύνα, 
μεΐζον κρέας φέρουσαν, πρός αύτήν λέγει· Έ ιθ ε  
έχοιμι κα ί τούτο τό κρέας, δ μεΐζον εΐνα ι φαίνεται. 
’Ά γε δή διώκω αύτήν κα ί άφαρπάζω”. Ά μ ’ έπος, άμ’ 
έργον. Διωκούση δ’ έκπίπτει έκ τού στόματος τό
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κρέας, δτε πρός τοΰτο χάσκειν σπουδάζει. Ούτως 
άμφότερα άποβάλει, τό μέν ύπό τών κυμάτων 
φερόμενον, τό δ’ ούδ’ ύπάρχων. Και οίμώζουσα λέγει 
πρός έαυτήν· ”Εί γάρ εχω τό ύπό τών κυμάτων 
καταφερόμενον κρέας. Ά λλά  δ ίκα ια  πάσχω, ή τω 
μείονι ού στέργουσα μεΐζον έδίωκον”.

Τέττιξ καί μύρμηκες
Χειμώνος ώρα τέττιξ άπορών πρός τούς 

μύρμηκας ήκε κ α ι ήξίου αύτούς τροφήν. Οί δέ 
μύρμηκες άγανακτούντες έρωτώσιν· ”Διά τί θέρους ού 
συνήγες τροφήν; ” Ό  δέ τέττιξ· ”Τότε ήδον μουσικώς”. 
Οί δέ γελώντες· ” Ά λ λ ’ ει θέρους ηύλεις, χειμώνος 
όρχού”.

Ούτω νεότης πονεΐν ούκ έθέλουσα παρά τό 
γήρας κακοπραγεΐ.

Λέων καί δνος καί άλώπηξ
Λέων και δνος κα ι άλώπηξ κοινωνίαν 

ποιησάμενοι έξήλθον πρός άγραν. Πολλής ούν Θήρας 
συλληφθείσης προςέταξεν ό λέων τω δνω διελεΐν 
αύτούς. Ό  δέ τρεις μερίδας ποιησάμενος έκ τών ϊσων, 
έκλέξασθαι τούτους προυτρέπετο- κα ί λέων θυμωθείς 
τον δνον κατέφαγεν. Εΐτα τή άλώπεκι μερίζειν 
έκέλευσεν. Ή  δ’ είς μ ίαν μερίδα πάντα σωρεύσασα 
έαυτή βραχύ τι κατέλιπεν. Καί ό λέων πρός αύτήν- ”
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Τίς σε, ώ βέλτιστη, διαιρείν ούτως έδίδαξεν; ” Ή  τού 
δνου συμφορά

Ό  μύθος δηλοΐ, δτι σωφρονισμοί γίγνονται τοΐς 
άνθρώποις τά τών πέλας δυστυχήματα.

Λέων και βάτραχος
Λέων άκούσας βατράχου μέγα κεκραγότος 

έστράφη πρός τήν φωνήν οίόμενος μέγα τι ζώον είναι. 
Προςμείνας δέ μικρόν ώς έθεάσατο τούτον άπό τής 
λίμνης έξελθόντα προςελτών κατεπάτησεν αύτόν 
είπών· ” Μηδείς προ τού ίδεΐν ταρασσέσθω ύπό τίνος” .

Ό  μύθος πρός άνδρας γλωσσώδεις, ο ιιτινες 
μηδέν πλέον τού λαλεΐν δύνανται.

Λέαινα και άλώπηξ
Λέαινα όνειδιζομένη ύπ’ άλώπεκος έπι τώ διά  

παντός ένα  τίκτειν  έφη- ” Ά λ λ ά  λέοντα”.
Ό  μύθος δηλοΐ, δτι τό καλόν ούκ έν πλήθει, 

άλλ’ έν άρετή.

Λαγωοι και άλώπεκες
Λαγωοί ποτε πολεμούντες άετοΐς περεκάλουν 

είς συμμαχίαν άλώπεκας. Αί δ’ εφασαν- 
’Έβοηθήσαμεν άν ύμΐν, εί μή ήδειμεν, τίνες έστέ κα ί 
τίσ ι πολεμεΐτε”.
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'Ο μύθος δηλοΐ, δτι οί τοΐς κρείττοσι 
φιλονεικούντες τής εαυτών σωτηρίας καταφρονούσιν.

Γέρων και θάνατος
Γέρων ποτε ξύλα τεμών έξ δρους κάπί τών ώμων 

άράμενος, επειδή πολλήν όδόν έπηχθισμένος έβάδιζεν, 
άπειρηκώς άπέθετό τε τά ξύλα καί τον θάνατον 
έλθεΐν έπεκαλεΐτο. Τού δέ θανάτου εύθύς έπιστάντος 
κα ί τήν α ιτ ία ν  πυνθανομένου, δι ήν αύτόν καλοίη, ό 
γέρων έφη- ” "Ινα τό φορτίον άρας έπίθής μοι”.

'Ο μύθος δηλοΐ, δτι πάς άνθρωπος, φιλόζωος ών, 
κάν μυρίοις κινδύνοις περιπεσών δοκή θανάτου 
έπιθυμεΐν, δμως τό ζήν πολύ προ θανάτου αιρεΐται.

Άλώπηξ και βότρυς
Άλώπηξ λιμωττούσα, ώς έθεάσατο επ’ 

άναδενδράδος τίνος βότρυς κρεμαμένους, έβουλήθη 
περιγενέσθαι αύτού κα ί ούκ έδύνατο· άπαλλατομένη 
δέ πρός έαυτήν εΐπεν · ” ’Ό μφακές είσ ιν”.

Ούτω κα ί τών άνθρώπων ένιοι, τών πραγμάτων 
άφικέσθαι μή δυνάμενοι δι άσθένειαν, τούς καιρούς 
αίτιώνται.
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Неправильні дієслова дієвідміни-ω 

П’ятий клас

1. Основи, що приймають -ν

praesens ч основа futurum aoristus perfectum
δάκνω
кусаю

δακ,δηκ δήξομαι έδάκόν
έδήχθην

δέδηγμαι

κάμνω
втомлююся

καμ,κμη καμούμαι
-ει

έκαμον κέκμηκα

τέμνω 
ріжу, краю

τεμ,τμη τεμώ,-εΐς έτεμον
έτμήθην

τέτμηκα

,τίνω  покутую 
τίνομαι мщу

У
τι τίσω

τίσομαι
έτισα
έτισάμην

φθάνω
випереджую

φθά,φθη φθήσομαι έφθην
έφθασα

εφθάκα



2. Основи, що приймають -αν

αισθάνομαι
спостерігаю

αίσθ(ε) αίσθήσομαι ήσθόμην ήσθημαι

άμαρτάνω
помиляюся

άμαρτ(ε) άμαρθήσομαι ήμαρτον
ήμαρτήθην

ήμάρτηκα
ήμάρτημαι

αυξάνω
збільшую

αύξε αυξήσω
αύξήσομαι

ηύξησα
ηύξήθην

ηΰξηκα
ηΰξημαι

άπεχθάνομαι 
стаю ненависним

εχθ(ε) άπεχθήσομαι άπηχθόμην άπήχθημαι

όφλισκάνω 
я винен

όφλ(ε) όφλήσω ώφλον ώφληκα

λαμβάνω
беру

λαβ,ληβ λήψομαι
ληφθήσομαι

ελάβον
έλήφθη

εϊληφα · 
ειλημαι

λανθάνω
ховаюся
έπιλανθάνομαι
забуваю

λάθ,ληθ λήσω

έπιλήσομαι

έλάθον

έπελαθόμην

λέληθα

έπιλέλησμαι



λαγχάνω  
стаю учасником

λαχ,ληχ λήξομαι ελάχον εϊληχα

μανθάνω
вчуся

μαθ(ε) μαθήσομαι έμάθον μεμάθηκα

τυνχάνω
зустрічаю

τυχ(ε)
τευχ

τεύξομαι ετυχον τετύχηκα

πυνθάνομαι
довідуюся

πυθ,πευθ πεύσομαι επυθόμην πέπυσμαι

3. Дієслова, що приймають νι,νυ,νε

βαίνω
(з βα-νι-ω ) іду

βά, βη βήσομαι εβην βέβηκα

έλαύνω
(з έλα-νυ-ω ) 
гоню

έλά έλώ, έλας ήλασα
ήλάθην

έλήλακα
έλήλαμαι

ίκνέομαι 
(з άφ-ικνέομαι) 
прибуваю

ίκ άφίξομαι άφικόμην άφΐγμαι



А О

Ш о с т и й  к л а с  

1. Дієслова, що приймають σκ

γηράσκω
старію

γηρα γηράσομαι έγήρασα γεγήρακα

αποθνήσκω 
помираю, гину

θάν,θνη άποθανοΰμαι απέθάνον τέθνηκα

άρέσκω
подобаюся

άρε άρέσω ήρεσα

άλίσκομαι 
ловлять мене

άλω άλώσομαι έάλων
ήλων

έάλωκα
ήλωκα

άναλίσκω
витрачаю,
споживаю,
присвячую

άν-αλο αναλώσω άνήλωσα
άνηλώθην

άήλωκα
άνήλωμαι



ευρίσκω εύρ(ε) εύρήσω εΰρον εύρηκα
винаходжу
διδάσκω
навчаю

διδαχ διδάξω έδίδαξα δεδίδαχα

2. Дієслова з редуплікацією

άπο-διδράσκω
утікаю

δρα άποδράσομαι άπέδραν άπόδέρακα

μιμνήσκω
нагадую

μνη μνήσω εμνησα

μιμνήσκομαι 
пригадую собі

μνησθήσμαι εμνήσθην μέμνημαι

γιγνώσκω
пізнаю

γνω γνώσομαι
γνωθήσομαι

εγνων
έγνώσθην

εγνωκα
εγνωσμαι

τιτρώσκω
раню

τρω τρώσω έτρωσα
έτρώθην τέτρωμαι



Сьомий клас

γαμέω
женюся

γαμ(ε) γαμώ,γαμεις
γαμουμαι

εγημα
έγημάμην

γεγαμηκα
γεγάμημαι

δοκέω здаюся 
δοκεΐ μοι мені 
здається

δοκ(ε) δόξω εδοξα
δέδοκατι

ώθέω пхаю, 
натискаю

ώθ(ε) ώσω έωσα
έώσθην έωσμαι

άχθομαι
гніваюся

άχθ(ε) άχθέσομαι ήχθέσθην

βούλομαι 
хочу '

βουλ(ε) βουλήσομαι έβουλήθην βεβούληκα

γίγνομαι стаю, 
народжуюсь

γεν(ε) γενήσομαι έγενόμην γέγονα
γεγένημαι

δει треба δε(ε) δεήσει έδέησε
δέομαι
потребую

δε(ε) δεήσομαι έδεήθην δεδέημαι



έθέλω (θέλω) 
хочу

έθελ(ε) έθελήσω ήθέλησα ήθέληκα

έρωτάω
запитую

έρ(ε) έρήσομαι ήρόμην

μάχομαι б’юся, 
борюся

μαχ(ε) μαχοΰμαι,
μαχει

έμαχεσάμην μεμάχημαι

μέλει μοί τίνος 
мені на чомусь 
залежить

μελ(ε) μελήσει έμέλησε μεμέληκε

μέλλω задумую μελλ(ε) μελλήσω έμέλλησα
ήμέλλησα

καλέω називаю, 
кличу

καλε καλώ, καλεΐς έκάλεσα
έκλήθην

κέκληκα
κέκλημαι

έπιμέλομαι
Επιμελούμαι
турбуюся

μελ(ε) έπιμελήσομαι έπιμελήθην

μένω залишаюся μεν(ε) μενώ, μενεΐς έμεινα μεμένηκα



νέμω
Д ІЛ Ю

νεμ(ε) νεμώ, νεμεΐς ένειμα νενέμηκα

οιομαι, οΐμαι 
думаю

οι(ε) οίήσομαι φήθην

οφείλω винен, 
завдячую

όφειλ(ε) όφειλήσω ώφελον ώφείληκα

χαίρω χαιρ(ε) χαιρήσω έχάρην κεχάρηκα

Восьмий клас

έχω
impf.εΐχov

маю

έχ, σ(ε)χ, 
σχη

έξω, σχήσω
έξομαι
σχήσομαι

έσχον
έσχόμην
σχές,
σχοϋ

έσχηκα
έσχημαι

ύπισχνέομαι
обіцяю

ύποσχήσομαι ύπεσχόμην ύπέσχηκα

έπομαι (τινι) 
іду за кимсь

έπ,σ(ε)π έψομαι έσπόμην



καθίζω
саджу
сідаю,

έδ(σεδ) καθιώ έκάθισα κεκάθεκα

καθίζομαι, 
καθέζομαι 
сідаю, сиджу 
κάθημαι 
сиджу

ήζ

καθεδοΰμαι έκαθεζόμην

πάσχω
страждаю,
терплю

παθ, πενθ πείσομαι ' 
πένθ-σομαι

επαθον πέπονθα

πίνω πι, πο πίομαι επιον πέπωκα
п’ю έπόθην πέπομαι

πίπτω
гину, падаю

πετ, πες πεσοΰμαι επεσον πέπτωκα

αίρέω
беру

αίρε, έλ αίρήσω
αίρήσομαι
αίρηθήσομαι

εΐλον
είλόμην
ήρήθην

ήρηκα

ήρημαι



όράω дивлюся όρα, όπ οψομαι ειδον έώρακα
impf. ίδ (ιδ) οπωπα
έώρων όφθήσομαι ώφθην έώραμαι

ώμμαι
τρέχω τρεχ,δραμε δραμοΰμαι εδραμον δεδράμηκα
біжу
άγορεύω ρεπ, /τερ έρω, έρεΐς εΐπον, είπα εϊρηκα
λέγω, φημί /τρε, λεγ λέξω, φήσω έλεξα
говорю φα ρηθήσομαι

λεχθήσομαι
έρρήθην
έλέχθην

εϊρηκα

φέρω φερ, οι οισω ήνεγκον ένήνοχα
несу ενε(γ)κ ήνέχθην ένήνεγμαι
έσθίω έσθι, έδ εδομαι εφαγον (έδήδοκα)
їм φαγ (έδήδεσμαι)
έρχομαι έρχ, έλ(υ)θ εΐμι ήλθον έλήλυθα
іду έλθέ
ηα



Читати тексти треба після опрацювання граматичних 
тем. Всі парадигми дієвідмінювання студенти повинні 
записувати в зошити, оскільки підручників недостатньо, 
окрім того, записуючи, вони краще запам’ятають матеріал. 
При поясненні дієслів на-μι слід виходити від дієвідміни 
на-ω, адже між ними багато спільного.Проте необхідно, 
щоб студенти чітко усвідомити різницю між дієвідмінами, 
яка полягає ось у чому:

1. В індикативі терерішнього та минулого недоко- 
наного часів на-μι відсутні сполучні голосні, наявні 
в названих формах дієслів на-ω.

2. У кон’юнктиві, як і в дієсловах на-ω, сполучні 
голосні подовжуються і стягаються з кінцевими 
голосними дієслівних основ, як і в дієсловах на-ω, за 
винятком α-η=η, α-η-η, ο-η-φ. Тому основи на -ε 
відмінюються, як дієслово ποιέω, а основи на-а, як 
ζάω, основи на-о , не як дієслово δηλόω, а мають у 
всіх особах-ω (διδώ, διδφς, διδω, διδώμεν, διδώτε, 
διδώσιν).

3. В оптативі активного стану однини риса цього 
способу ιη, а в множині частіше і, ніж ιη.

4. Короткий голосний основи дієслів в однині інди
катива активного стану подовжується, а саме α,ε-η, 
ο-ω, υ-υ.

5. Особові закінчення дієвідміни в теперішньому часі 
активного стану такі:
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Однина
1 ос. -μι
2 ос. -ς
3 ос. -σι(ν)

Множина
-μεν
-τε
-ασι(ν) виникло з -αντι

6. Наказовий спосіб аориста активного в другій особі 
однини має закінчення -ς, рідше-θι /δός, στήθι/ .

7. Активні дієприкметники чоловічого роду утворються 
сигматично /ντ-ς/ і завжди мають окситонон. 
Односкладові активні дієприкметники мають всу
переч правилу також в родовому та давальному 
відмінку усіх чисел наголос на голосному основи 
/θείς, θέντος,στάς, σταντος/.
Дієслова на-μι поділяються на два класи. До 
першого класу належать дієслова, які в теперішньому 
та минулому недоконаному часах приймають особові 
закінчення безпосередньо до основи /φη-μί-говорю/ 
Значна частина з них має в основі теперішнього часу 
редуплікацію, наприклад: 
τίθημι-кладу, основа теперішнього часу τι-θε 

/τι - редуплікація/; 
δί- δω -μι -даю, основа теперішнього часу δι-δο 

/δι 'редуплікація/.
До другого класу належать дієслова, які до 

основи теперішнього часу приймають після приго
лосних -νυ-, а після голосних-ννυ-, наприклад: 
δείκνυ-μι -показую, κεράννυ- μι -змішую.
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Над грецькими текстами рекомендуємо працювати за 
таким планом:

1. Прочитати текст (спочатку викладач а потім 
студенти читають окремі речення).

2. Виписати невідомі слова.
3. Знайти головні члени речення і перекласти їх на 

рідну мову.
4. Перекласти на рідну мову другорядні члени 

речення.
5. Зробити літературний переклад усього речення.
6. Пояснити дієслівні форми.
Тексти призначені для повторення граматичного та 

лексичного матеріалу, можна використовувати також для 
домашнього читання.
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