
 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί που κατοικούν στις άλλες πόλεις, ασκούν πολλά 
επαγγέλματα στη ζωή τους, για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία: Ο Ναυσικύδης που 
ήταν πλοιοκτήτης, μεριμνούσε για τη συντήρηση του εαυτού του και των δικών του, 
και το ίδιο ακριβώς έκαναν ο Ξένων ο έμπορος και ο Ξενοκλής ο μικροπωλητής.Ο 
Πολύζηλος συντηρούσε τον εαυτό του και τους οικιακούς του δούλους με την 
παρασκευή κριθάλευρου, και ακόμα μερικές φορές, προσέφερε δημόσια υπηρεσία 
στην πόλη με δικά του χρήματα. 

 

 

2) Τονισμός 

 

μῆκος, δοῦλος, χειμώνων, οἴνου, ῥώμη, διαλέκτου, ψῆφοι, τῷ ἀμπέλῳ, τῶν νήσων, 
δῶρα. 
 
 
 
 
3) Ουσιαστικά. 

 
 Τοῦ ταύρου-> τῶν ταύρων 
 Τῇ νή σῳ-> ταῖς νήσοις 
 Τῶν ἀνθρώπων-> τοῦ ἀνθρώπου 
 Τούς οἴνους-> τόν οἶνον 
 Τήν διάλεκτον-> τάς διαλέκτους 
 Τῷ δώρῳ-> τοῖς δώροις 
 (ὦ) ὁδοί-> (ὦ) ὁδέ 
 Τοῖς μυστηρίοις-> τῷ μυστηρίῳ 
 Τήν νόσον-> τάς νόσους 
 Τόν νόμον-> τούς νόμους 

 

 



 

 

4) Κλίση ουσιαστικών. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ 

ἡ νῆσος τό γραφεῖον ὁ  οἶκος 

τῆς νήσου τοῦ γραφείου τοῦ οἴκου 

τῇ νήσ ῳ τῷ γραφείῳ τῷ οἴκῳ 

τήν νῆσον τό γραφεῖον τόν οἶκον 

(ὦ) νῆσε (ὦ) γραφεῖον (ὦ) οἶκε 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

αἱ νῆσοι τά γραφεῖα οἱ οἶκοι 

τῶν νήσων τῶν γραφείων τῶν οἴκων 

ταῖς νήσοις τοῖς γραφείοις τοῖς οἴκοις 

τάς νήσους τά γραφεῖα τούς οἴκους 

(ὦ) νῆσοι (ὦ) γραφεῖα (ὦ) οἶκοι 

 

5) Ρήματα. 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

παιδεύω ἐπαίδευον παιδεύσω ἐπαίδευσα 

παιδεύεις ἐπαίδευες παιδεύσεις ἐπαίδευσας 

παιδεύει ἐπαίδευε παιδεύσει ἐπαίδευσε 

παιδεύομεν ἐπαιδεύομεν παιδεύσομεν ἐπαιδεύσαμεν 

παιδεύετε ἐπαιδεύετε παιδεύσετε ἐπαιδεύσατε 

παιδεύουσι ἐπαίδευον παιδεύσουσι ἐπαίδευσαν 



 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

διαγράφω διέγραφον διαγράψω διέγραψα 

διαγράφεις διέγραφες διαγράψεις διέγραψας 

διαγράφει διέγραφε διαγράψει διέγραψε 

διαγράφομεν διεγράφομεν διαγράψομεν διεγράψαμεν 

διαγράφετε διεγράφετε διαγράψετε διεγράψατε 

διαγράφουσι διέγραφον διαγράψουσι διέγραψαν 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πείθω ἔπειθον πείσω ἔπεισα 

πείθεις ἔπειθες πείσεις ἔπεισας 

πείθει ἔπειθε πείσει ἔπεισε 

πείθομεν ἐπείθομεν πείσομεν ἐπείσαμεν 

πείθετε ἐπείθετε πείσετε ἐπείσατε 

πείθουσι ἔπειθον πείσουσι ἔπεισαν 

    

κηρύττω ἐκήρυττον κηρύξω ἐκήρυξα 

κηρύττεις 
 

ἐκήρυττες κηρύξεις ἐκήρυξας 

κηρύττει ἐκήρυττε κηρύξει ἐκήρυξε 

κηρύττομεν ἐκηρύττομεν κηρύξομεν ἐκηρύξαμεν 

κηρύττετε ἐκηρύττετε κηρύξετε ἐκηρύξατε 

κηρύττουσι ἐκήρυττον κηρύξουσι ἐκήρυξαν 

 



 

 

6) Αντιστοίχιση. 

 

κατοικοῦντες-ένοικος 

πορίζονται-άπορος 

τροφήν-διατροφή 

ἐποίουν-ποιητής 

πόλει-συμπολίτης 


