
 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

1) Μετάφραση. 

 

Στην καθημερινή του ζωή λοιπόν ίσως δε θα μπορούσε κανείς να αποβάλει αυτού του 
είδους την εύνοια προς γνωστούς και φίλουςꞏ γιατί πράγματι ο αγαθός άντρας πρέπει 
να αγαπά τους φίλους και την πατρίδα και να μισεί  τους ίδιους εχθρούς που μισούν 
και οι φίλοι του και να αγαπά τους φίλους τους. Όταν όμως επωμίζεται το χαρακτήρα 
του ιστορικούπρέπει να ξεχάσει όλα αυτά και πολλές φορές να επαινεί και να τιμά με 
τους πιο μεγάλους επαίνους τους εχθρούς του, όταν οι πράξεις τους το απαιτούν, και 
πολλέ φορές να ελέγχει και να κατηγορεί κατά τρόπο ντροπιαστικό τους στενούς 
συγγενείς, όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους το επιβάλλουν αυτό. 

 

2) Κλίση ουσιαστικών. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ 

ὁ ἀνήρ ὁ γραφεύς ἡ βαθμίς ἡ πράξις Τό σῆμα 

Τοῦ ἀνδρός Τοῦ γραφέως Τῆς βαθμίδος Τῆς πράξεως Τοῦ σήματος 

Τῷ ἀνδρί Τῷ γραφεῖ Τῇ βαθμίδι Τῇ πράξει Τῷ σήματι 

Τόν ἄνδρα Τόν γραφέα Τήν βαθμίδα Τήν πράξιν Τό σῆμα 

(ὦ) ἄνερ (ὦ) γραφεῦ (ὦ) βαθμίς (ὦ) πράξι (ὦ) σῆμα 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Οἱ ἄνδρες Οἱ γραφεῖς Αἱ βαθμίδες Αἱ πράξεις Τά σήματα 

Τῶν ἀνδρῶν Τῶν γραφέων Τῶν βαθμίδων Τῶν πράξεων Τῶν σημάτων 

Τοῖς ἀνδράσι Τοῖς γραφεῦσι Ταῖς βαθμίσι Ταῖς πράξεσι Τοῖς σήμασι 

Τούς ἄνδρας Τούς γραφέας Τάς βαθμίδας Τάς πράξεις Τά σήματα 

(ὦ) ἄνδρες (ὦ) γραφεῖς (ὦ) βαθμίδες (ὦ) πράξεις (ὦ) σήματα 

 
 



 

 

3)  
 

 Τῷ σωτῆρι-> τοῖς σωτῆρσι 
 (ὦ) μητέρες-> (ὦ) μῆτερ 
 Τῶν ἡγεμόνων-> τοῦ ἡγεμόνος 
 Τοῖς Ἕλλησι-> τῷ Ἕλληνι 
 Τήν δύναμιν-> τάς δυνάμεις 

 

4) Κλίση ρήματος. 

 

ΕΝ. ΠΑΡΑΤ. ΜΕΛΛ. ΑΟΡ. ΠΑΡΑΚ. ΥΠΕΡ. 

Παιδεύω ἐπαίδευον Παιδεύσω ἐπαίδευσα Πεπαίδευκα ἐπεπαιδεύκειν 

Παιδεύεις ἐπαίδευες  Παιδεύσεις ἐπαίδευσας Πεπαίδευκας ἐπεπαιδεύκεις 

Παιδεύει ἐπαίδευε Παιδεύσει ἐπαίδευσε Πεπαίδευκε ἐπεπαιδεύκει 

Παιδεύομεν ἐπαιδεύομεν Παιδεύσομεν ἐπαιδεύσαμεν Πεπαιδεύκαμεν ἐπεπαιδεύκεμεν 

Παιδεύετε ἐπαιδεύετε Παιδεύσετε ἐπαιδεύσατε Πεπαιδεύκατε ἐπεπαιδεύκετε 

Παιδεύουσι  ἐπαίδευον παιδεύσουσι ἐπαίδευσαν Πεπαιδεύκασι  ἐπεπαιδεύκεσαν 

 

5) Συντακτικό. 

 

λοιπῷ : επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό βίῳ  

ἐπιείκειαν: αντικείμενο του ρήματος ἐκβάλλοι  

φιλόφιλον: κατηγορούμενο από το απαρέμφατο εἶναι  

συναγαπᾶν :υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ  

ἁμαρτίαι :  υποκείμενο του ρήματος ὑποδεικνύωσιν 

 

 

 



 

 

6) Λέξεις. 

 

 ἐκβάλλοι-> σύνθετη, ἐκ + βάλλοι 
 φιλόπατριν-> σύνθετη, φίλος + πατρίς 
 εὐλογεῖν-> σύνθετη, εὐ + λόγος 
 πράξεις-> απλή 
 μεγίστοις-> απλή  
 ὑποδεικνύωσιν-> σύνθετη, ὑπό + δεικνύωσιν 

 

 

 

 

 


