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12
η
 ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αθήνα και Αηλανηίδα 

Πιάησλ, Σίκαηνο 25a-d (δηαζθεπή) 

ηνλ δηάινγν ηνπ Τίμαιος ν Πιάησλ (427-347 π.Υ.) πεξηιακβάλεη κηα ηζηνξία πνπ ππνηίζεηαη όηη 
ηε δηεγήζεθαλ ζηνλ όισλα θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αίγππην (590 π.Υ.) Αηγύπηηνη ηεξείο. 
ηελ ηεξή πόιε άηλ, ζην δέιηα ηνπ Νείινπ, ππήξρε λαόο ηεο Νείζ, ηεο ζεάο πνπ ζεσξνύληαλ 
ηδξύηξηα ηεο πόιεο θαη ζπζρεηηδόηαλ, θαηά ηελ αθήγεζε, κε ηε ζεά Αζελά. Εθεί ν όισλ 
πιεξνθνξήζεθε γηα κηα κεγάιε δύλακε, ηελ Αηιαληίδα, ε νπνία ζε πνιύ πξνγελέζηεξνπο 
ρξόλνπο είρε ζπγθξνπζηεί κε όιεο ηηο δπλάκεηο, θαζώο θαη κε ηνλ ζηξαηό ηεο Αζήλαο. 
 

 
 

᾽Ελ δὲ δὴ ηῇ ᾽Αηιαληίδη λήζῳ κεγάιε ζπλέζηε θαὶ ζαπκαζηὴ δύλακηο 

βαζηιέσλ, θξαηνῦζα κὲλ ἁπάζεο ηῆο λήζνπ, πνιιῶλ δὲ ἄιισλ λήζσλ θαὶ 

κεξῶλ ηῆο ἠπείξνπ. Αὕηε δὴ πᾶζα ζπλαζξνηζζεῖζα εἰο ἓλ ἡ δύλακηο ηόλ ηε 

παξ᾿ ὑκῖλ θαὶ ηὸλ παξ᾿ ἡκῖλ θαὶ ηὸλ ἐληὸο ηνῦ ζηόκαηνο πάληα ηόπνλ κηᾷ 

πνηὲ ἐπερείξεζελ ὁξκῇ δνπινῦζζαη. Σόηε νὖλ ὑκῶλ, ὦ όισλ, ηῆο πόιεσο 

ἡ δύλακηο εἰο ἅπαληαο ἀλζξώπνπο δηαθαλὴο ἀξεηῇ ηε θαὶ ῥώκῃ ἐγέλεην· 

πάλησλ γὰξ πξνέζηε εὐςπρίᾳ θαὶ ηέρλαηο ὅζαη θαηὰ πόιεκνλ ἐπὶ ηνὺο 

ἐζράηνπο ἀθηθνκέλε θηλδύλνπο, θαὶ θξαηήζαζα κὲλ ηῶλ ἐπηόλησλ ηξόπαηνλ 

ἔζηεζε, ηνὺο δὲ κήπσ δεδνπισκέλνπο δηεθώιπζε δνπισζῆλαη, ηνὺο δ᾿ 

ἄιινπο ἀθζόλσο ἅπαληαο ἠιεπζέξσζελ.῾Τζηέξῳ δὲ ρξόλῳ ζεηζκῶλ 

ἐμαηζίσλ θαὶ θαηαθιπζκῶλ γελνκέλσλ, ἡ ᾽Αηιαληὶο λῆζνο θαηὰ ηῆο ζαιάηηεο 

δῦζα ἠθαλίζζε· δηὸ θαὶ λῦλ ἄπνξνλ θαὶ ἀδηεξεύλεηνλ γέγνλελ ηνὐθεῖ 

πέιαγνο.  
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Ἐν δὲ ηῇ νήζῳ    δὴ      Ἀηλανηίδι  
ην            λεζί  βέβαηα   Αηιαληίδα 
 
ζςνέζηη          μεγάλη  καὶ   θαςμαζηὴ  δύναμιρ  βαζιλέυν,  
ζπγθξνηήζεθε   κεγάιε  θαη    ζαύκαζηε   δύλακε    βαζηιέσλ, 
 
κπαηοῦζα μὲν  ἁπάζηρ  ηῆρ νήζος,  
πνπ εμνπζίαδε   νιόθιεξν    ην λεζί, 

 

πολλῶν δὲ ἄλλυν νήζυν καὶ  μεπῶν  ηῆρ ἠπείπος.  
θαη πνιιά      άιια    λεζηά   θαη    κέξε     ηεο  μεξάο. 
 
Αὕηη     δὴ     πᾶζα ἡ δύναμιρ    ζςναθποιζθεῖζα      εἰρ ἓν  
Απηή  ινηπόλ    όιε    ε δύλακε   αθνύ ζπγθεληξώζεθε ζε έλα (ζπλελώζεθε) 
 
ἐπεσείπηζεν  ποηὲ      μιᾷ    ὁπμῇ        δοςλοῦζθαι              
επηρείξεζε      θάπνηε κε κία επίζεζε λα ππνδνπιώζεη  
 
ηόν ηε (ηόπον)    παπ᾿ ὑμῖν  καὶ  ηὸν παπ᾿ ἡμῖν  
θαη ηνλ   ηόπν   ηνλ δηθό ζαο  θαη    ηνλ δηθό καο      
 
πάνηα     ηὸν ηόπον                         ἐνηὸρ  ηοῦ  ζηόμαηορ.  
θαη  όιε  ηελ πεξηνρή  πνπ βξίζθεηαη κέζα   ζην    ζηόκην. (Ἠξάθιεηεο ζηήιεο) 
 
Σόηε    οὖν,   ὦ όλυν, ἡ δύναμιρ ηῆρ πόλευρ ὑμῶν  
Σόηε, ινηπόλ,   όισλα,  ε δύλακε    ηεο πόιεο     ζαο  
 
ἐγένεηο διαθανὴρ  εἰρ ἅπανηαρ    ἀνθπώποςρ            ἀπεηῇ ηε           καὶ          ῥώμῃ·  
ππήξμε    επηθαλήο  ζε    όινπο    ηνπο αλζξώπνπο θαη γηα ηελ αλδξεία  θαη  γηα ην ζζέλνο ηεο · 
 
(αὕηη) γὰπ  πποέζηη   πάνηυν       εὐτςσίᾳ        καὶ    ηέσναιρ        
γηαηί απηή     μερώξηζε  από όιεο ζηε γελλαηόηεηα  θαη  ζηηο ηέρλεο  
  
ὅζαι                 καηὰ πόλεμον,  
πνπ ππάξρνπλ   ζηνλ πόιεκν, 
 
ἀθικομένη    ἐπὶ ηοὺρ ἐζσάηοςρ  κινδύνοςρ   
αθνύ έθηαζε    ζηνπο    έζραηνπο     θηλδύλνπο 
 
καὶ   κπαηήζαζα μὲν ηῶν ἐπιόνηυν,  
θαη    αθνύ λίθεζε        ηνπο επηδξνκείο, 
 
ἔζηηζε  ηπόπαιον,  
έζηεζε  κλεκείν λίθεο,  
 
διεκώλςζε δὲ          δοςλυθῆναι            ηοὺρ          δεδοςλυμένοςρ      μήπυ,  
θαη παξεκπόδηζε  λα ππνδνπισζνύλ  απηνί πνπ  δελ είραλ ππνδνπισζεί  αθόκε, 
 
ἠλεςθέπυζεν δ᾿   ἅπανηαρ  ηοὺρ ἄλλοςρ     ἀθθόνυρ.  

θαη ειεπζέξσζε         όινπο     ηνπο άιινπο  κε κεγαινςπρία. 
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Ὑζηέπῳ δὲ  σπόνῳ   γενομένυν  ἐξαιζίυν ζειζμῶν καὶ καηακλςζμῶν,  
Καη κεηά από   θαηξό   αθνύ έγηλαλ   δπλαηνί    ζεηζκνί   θαη   θαηαθιπζκνί, 
 
ἡ  νῆζορ   Ἀηλανηὶρ     ἠθανίζθη          δῦζα           καηὰ ηῆρ θαλάηηηρ·  
ην   λεζί    Αηιαληίδα   εμαθαλίζηεθε αθνύ βπζίζηεθε      ζηε     ζάιαζζα∙ 
 
διὸ        καὶ     νῦν     πέλαγορ   ηοὐκεῖ   γέγονεν   ἄποπον  καὶ  ἀδιεπεύνηηον. 
γη’ απηό  θαη  ζήκεξα ην πέιαγνο   εθεί     έρεη γίλεη   αδηάβαην  θαη    αλεμεξεύλεην. 

 

 

Επμηνεςηικά σόλια 

ηῇ Ἀηλανηίδι νήζῳ: Ο ζξύινο γηα ηε ρακέλε Αηιαληίδα είλαη γλσζηόο ζε όιν ηνλ θόζκν. 
ύκθσλα κε ηνλ κύζν, επξόθεηην γηα έλα κεγάιν λεζί κε αλεπηπγκέλν πνιηηηζκό ή γηα κηα 
κεγάιε ρώξα πνπ θαηαπνληίζηεθε ζηε ζάιαζζα. Ο Πιάησλ πξαγκαηεύεηαη ηνλ κύζν απηό 
ζηνπο δηάινγνπο Κριτίας θαη Τίμαιος. 
 
κπαηοῦζα μὲν ἁπάζηρ ηῆρ νήζος... καὶ ηὸν ἐνηὸρ ηοῦ ζηόμαηορ πάνηα ηόπον: 
ύκθσλα κε ηελ εθδνρή πνπ παξνπζηάδεη ν Πιάησλ ζηνλ Σίκαην, ε Αηιαληίδα βξηζθόηαλ 
έμσ από ηηο Ηξάθιεηεο ζηήιεο (ηνλ ζεκεξηλό πνξζκό ηνπ Γηβξαιηάξ). Ήδε ζηελ 
αξραηόηεηα ακθηζβεηήζεθε ε ύπαξμε ηεο Αηιαληίδαο, (βι. ηξάβ. 2.3.6). Μεηαμύ άιισλ 
ηελ ακθηζβεηνύζε θαη ν Αξηζηνηέιεο. 
 
 
 
Επυηήζειρ: 

1. Πνηεο πιεξνθνξίεο αληινύκε από ην θείκελν γηα ηε δύλακε ηεο Αηιαληίδαο; 

2. Πώο θαηαζηξάθεθε ε Αηιαληίδα ζύκθσλα κε ην θείκελν; 

3. Πνπ απνδίδεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ Αηιάλησλ θαη ηη επαθόινπζν είρε ε εμαθάληζε ηνπ 
λεζηνύ; 

4. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ιεθηηθά ε δύλακε ηεο 
Αζήλαο ηελ επνρή εθείλε. 
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

Γ΄ ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ 
 

Η  Γ΄ θιίζε νπζηαζηηθώλ πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά θαη ησλ ηξηώλ γελώλ, πνπ 

έρνπλ δηάθνξνπο ραξαθηήξεο θαη ηδηνκνξθία ζηελ θιίζε. 
 

Καηάηαξη οςζιαζηικών 
 

α) με βάζη ηος σαπακηήπα ηος θέμαηορ 

 

θυνηενηόληκηα                                                                     ζςμθυνόληκηα                              

(ραξαθηήξαο θσλήελ)                                                        (ραξαθηήξαο ζύκθσλν) 

πόιηο  πόιεσο                                                                                         

δύλακηο  δπλάκεσο 
 

                         αθυνόληκηα 

             (ραξαθηήξαο άθσλν ζύκθσλν) 

 

οςπανικόληκηα         σειλικόληκηα              οδονηικόληκηα 

θόξαμ  θόξαθνο       γπς  γππόο                 ηάπεο  ηάπεηνο 

πηέξπμ  πηέξπγνο    θύθισς  θύθισπνο     ἀζπίο  ἀζπίδνο 
 

                                                                                              ημιθυνόληκηα 

                                                                             (ραξαθηήξαο εκίθσλν ζύκθσλν) 

 

 

                         ενπινόληκηα                  ςγπόληκηα                  ζιγμόληκηα 

                   Ἕιιήλ  Ἕιιελνο           ῥήησξ  ῥήηνξνο           θξάηνο  θξάηνπο 

                   ρεηκώλ  ρεηκῶλνο          θιεηήξ  θιεηῆξνο          δάζνο  δάζνπο 
 

β) με βάζη ηο θέμα 

 

       μονόθεμα                         διπλόθεμα 

       ἀθηίο  ἀθηίλνο               πόιηο  πόιεσο 

       ζσιήλ  ζσιῆλνο          ιηκήλ  ιηκέλνο 

 

γ) με βάζη ηην καηάληξη 

 

     καηαληκηικά (-ρ)                 ακαηάληκηα 

     ηάμηο  ηάμεσο                    θηῆκα  θηήκαηνο 

     βαζηιεύο  βαζηιέσο        πνηκήλ  πνηκέλνο 
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Καηαιήμεηο νπζηαζηηθώλ 

 ΑΡΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΤΚΑ ΟΤΔΕΣΕΡΑ 

ΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 

Ονομαζηική -ο ή - -εο - -α 

Γενική -νο ή -σο -σλ -νο ή –σο -σλ 

Δοηική -η -ζη(λ) -η -ζη(λ) 

Αιηιαηική -α ή -λ -αο ή -ο - -α 

Κληηική -ο ή - -εο - -α 

 

 

Καηαληκηικά διπλόθεμα ζε -ιρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 
Γεν. 
Δοη. 
Αιηιαη. 
Κληη 

ἡ     
ηῆο   
ηῇ    
ηήλ    
ὦ     

πόλι- ρ 
πόιε- υρ 
πόιει 
πόιη- ν 
πόιη 

ἡ     
ηῆο   
ηῇ    
ηήλ    

  ὦ     

 δύναμι- ρ 
 δπλάκε- υρ 
 δπλάκεη 
 δύλακη- ν 
 δύλακη 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 
Γεν. 
Δοη. 
Αιηιαη. 
Κληη 

αἱ     
ηῶλ    
ηαῖο    
ηάο    
ὦ     

πόι- ειρ 
πόιε- υν 
πόιε- ζι(ν) 
πόι- ειρ 
πόι- ειρ  

αἱ     
ηῶλ    
ηαῖο    
ηάο    
ὦ     

 δπλάκ-ειρ 
 δπλάκε-υν 
 δπλάκε-ζι 
 δπλάκ- ειρ 
 δπλάκ -ειρ 

Παπαηηπήζειρ: 

 Σα νπζηαζηηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο νλνκάδνληαη δηπιόζεκα, γηαηί 

παξνπζηάδνπλ έλα ζέκα ζε -ι (ζηελ νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή θαη θιεηηθή 

εληθνύ) θαη έλα ζε -ε (ζηε γεληθή θαη δνηηθή εληθνύ θαη ζε όιν ηνλ 

πιεζπληηθό).  

 ηε γεληθή εληθνύ ε θαηάιεμε είλαη -υρ. 

 Σα δίσπονα θυνήενηα ζηη λήγοςζα ηηρ γ΄ κλίζηρ είναι βπασέα. 
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Καηαληκηικά μονόθεμα θυνηενηόληκηα ζε -εςρ (γεν. -έυρ) 
 

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 
Γεν. 
Δοη. 
Αιηιαη. 
Κληη. 

ὁ     
ηνῦ     
ηῷ 
ηόλ 
ὦ            

βαζιλεύ- ρ 
βαζηιέ- υρ 
βαζηιεῖ 
βαζηιέ- α 
βαζηιεῦ 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 
Γεν. 
Δοη. 
Αιηιαη. 
Κληη 

νἱ        
ηῶλ     
ηνῖο 
ηνύο 
ὦ            

βαζηι- εῖρ 
βαζηιέ- υν 
βαζηιεῦ- ζι(ν) 
βαζηιέ- αρ 
βαζηι- εῖρ 

 

 

 

 

Οςδέηεπα ακαηάληκηα οδονηικόληκηα ζε -α (γεν. -αηορ) 

 

 

 

 

 

 

  

 ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 

Γεν. 

Δοη. 

Αιηιαη. 

Κληη. 

ηό     

ηνῦ     

ηῷ 

ηό 

ὦ            

κηῆμα 

θηήκαη- ορ 

θηήκαη- ι 

θηῆκα 

θηῆκα 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ονομ. 

Γεν. 

Δοη. 

Αιηιαη. 

Κληη. 

ηά       

ηῶλ     

ηνῖο 

ηά 

ὦ            

θηήκαη- α 

θηεκάη- υν 

θηήκαζι 

θηήκαη- α 

θηήκαη- α  

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαπιάννα Σζιολπίδος-Φιλόλογορ  www.arxaia-latinika.gr 

Γ.2. ΤΝΣΑΞΗ 

ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΟΤ 

Οη πξνηάζεηο αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε απιέο, ζύλζεηεο, 

επαπμεκέλεο θαη ειιεηπηηθέο.  

 Απλή ππόηαζη 

Κάζε απιή πξόηαζε (ππξεληθή) απνηειείηαη από δύν κύπια μέπη:  

ην ονομαηικό ζύνολο (Ο) πνπ ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν θαη ην πημαηικό 

ζύνολο (Ρ) πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηεγόξεκα. Οπνηαδήπνηε άιιε ιέμε κέζα 

ζηελ πξόηαζε ιεηηνπξγεί σο πξνζδηνξηζκόο θαη επηθεληξώλεηαη ζε απηά ηα 

δύν κέξε. 
 

Μνξθέο θαηεγνξήκαηνο ζηηο απιέο πξνηάζεηο: 

Οη απιέο πξνηάζεηο έρνπλ κόλν ηνπο βαζηθνύο όξνπο. 

 Τ + Ρ  

π.ρ. Ἡ κάρε ζπλέβε.  

 Τ + ςνδ. Ρ + Κ 

π.ρ. Ὁ ἵππνο ἐγέλεην ἀθαλήο. 

 Τ + Ρ + Α 

π.ρ. Ἀιέμαλδξνο ἐπέξαζελ ηόλ πνηακόλ.  

 Τ + Ρ + Α + Α (δύο διαθοπεηικά ανηικείμενα) 

π.ρ. σθξάηεο ἡκῖλ δηδάζθεη θηινζνθίαλ. 

 Τ + Ρ + Α + Κ 

π.ρ. ηξαηηῶηαη εἵινλην ηόλ Ἀιέμαλδξνλ βαζηιέα.  
 
 

 ύνθεηερ πποηάζειρ 

Έρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ππνθείκελα, αληηθείκελα ή θαηεγνξνύκελα πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζύλδεζκν ή ρσξίδνληαη κε θόκκα. 

π.ρ. Ἀσιλλεύρ θαί Πάηποκλορ εἰζίλ θίινη. 

       Ἀζελαῖνη ἀδηθνῦζη Μηλίοςρ θαη Σοπυναίοςρ.  
 

 Ελλειπηικέρ πποηάζειρ 

Παξαιείπεηαη θάπνηνο ή θάπνηνη βαζηθνί όξνη σο επθόισο ελλννύκελνη. 

π.ρ. Σνύησλ δ’ αἴηηνο ὁ θζόλνο (παξαιείπεηαη ην ξήκα ἐζηί). 

       Ἐδίδαζθε ὑκῖλ. (παξαιείπεηαη ην ππνθείκελν νὗηνο) 
 

 Επαςξημένερ πποηάζειρ 

Εθηόο από ηνπο θύξηνπο όξνπο έρνπλ θαη πξνζδηνξηζκνύο, δειαδή όξνπο 

πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνπο θύξηνπο όξνπο ηνπο. 

π.ρ. Ἀιέμαλδξνο ἐπέξαζελ ηόν Ὑδάζπην πνηακόλ. 
       Οἱ Ἀζελαῖνη ηῷ ἀγνώζηῳ ζεῷ ζύνπζηλ. 
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