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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ( ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ ) 
 
 

αρχαίο κείμενο                                                                  μετάφραση 

Ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ  Στο νησί Ατλαντίδα λοιπόν 
 

μεγάλη συνέστη καὶ θαυμαστὴ δύναμις 
βασιλέων, 

συγκροτήθηκε μεγάλη και θαυμαστή 
δύναμη βασιλέων , 

κρατοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, που κυριαρχούσε απ’ τη μια  σε ολόκληρο το 
νησί, 

πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων καὶ μερῶν τῆς 

ἠπείρου. 

κι απ’ την άλλη σε πολλά άλλα νησιά και 
μέρη της στεριάς . 

Αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἕν ἡ 
δύναμις 

Όλη αυτή η δύναμη λοιπόν, αφού 
συνενώθηκε, 

τὸν τε παρ' ὑμῖν καὶ τὸν παρ' ἡμῖν καὶ τὸν 

ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον 

το δικό σας και το δικό μας τόπο και όλη την 
περιοχή μέσα στο στόμιο 

μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. με μια επίθεση επιχείρησε κάποτε να 
υποδουλώσει . 

Τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ 

δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους  

Τότε, λοιπόν, Σόλωνα, η δύναμη της πόλης 
σας σε όλους τους ανθρώπους  

διαφανής ἀρετῇ τὲ καὶ ῥώμῃ ἐγένετο· έγινε ξακουστή για τη γενναιότητα και το 
σθένος της · 
 

πάντων γὰρ προέστη εὐψυχίᾳ καὶ τέχναις 

ὅσαι κατὰ πόλεμον 

γιατί ξεχώρισε απ’ όλες στη γενναιότητα και 
στις πολεμικές τέχνες, 

ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, 

καὶ κρατήσασα  μὲν τῶν ἐπιόντων τρόπαιον 

ἔστησε, 

αφού διέτρεξε τους έσχατους κινδύνους   
και αφού νίκησε τους επιδρομείς, έστησε 
μνημείο νίκης   

τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσε 

δουλωθῆναι,  

και παρεμπόδισε την υποδούλωση όσων δεν 
είχαν ακόμη υποδουλωθεί 

τοὺς δ’ ἄλλους ἀφθόνως ἅπαντας 

ἠλευθέρωσεν. 

και όλους τους άλλους με μεγαλοψυχία 
απελευθέρωσε . 

Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καὶ 

κατακλυσμῶν γενομένων, 

Αργότερα , αφού έγιναν πολύ ισχυροί 
σεισμοί και κατακλυσμοί, 

ἡ Ἀτλαντίς νῆσος κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα 

ἠφανίσθη· 

το νησί Ατλαντίδα βυθίστηκε στη θάλασσα 
και εξαφανίστηκε · 

διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον 

γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος. 
 

γι’  αυτό κι έχει γίνει τώρα αδιάβατο και 
ανεξερεύνητο το εκεί πέλαγος . 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.Η εικόνα της Αθήνας ως μιας ισχυρής πόλης – σύμφωνα με όσα μάθατε στην Ιστορία – 

επιβεβαιώνεται με βάση το κείμενο ; Ποια στοιχεία μας το δείχνουν αυτό ; (στο τετράδιο) 
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2. Να μεταφέρετε το ρήμα διεκώλυσε  στο ίδιο πρόσωπο σε όλους τους υπόλοιπους 

χρόνους → συμβουλευτείτε τη φωτοτυπία με τη συγκεντρωτική παρουσίαση και κλίση των 

χρόνων (στο τετράδιο) 

3. Μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τα επόμενα ουσιαστικά, ονοματικά σύνολα  ή 

αντωνυμίες, αφού τα κατατάξετε στην κατάλληλη στήλη του πίνακα : 

τῇ νήσῳ , τῆς ἠπείρου, αὕτη , ἡμῖν, τὸν τόπον, ὁρμῇ, ὑμῖν,  ὑμῶν, ἀνθρώπους, ἀρετῇ, 

τέχναις, πόλεμον, κινδύνους, τρόπαιον, ὑστέρῳ  χρόνῳ , σεισμῶν , τῆς θαλάττης 

 
ουσιαστικά α΄κλίσης : σελ. 45 – 48 Γραμματικής της αρχαίας ελληνικής , ουσιαστικά 

β΄κλίσης σελ.52-54, προσωπικές και δεικτικές αντωνυμίες σελ. 136 – 137 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗΣ 
/ΟΝΟΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΚΛΙΣΗΣ 

/ΟΝΟΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τους βασικούς όρους ( υποκείμενο, αντικείμενο, 

κατηγορούμενο ) στις επόμενες προτάσεις  :  

α. Ἡ  δύναμις τῇς πόλεως διαφανής ἐγένετο  

β. Ἀθήνα τρόπαιον ἔστησε 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ : ΚΡΑΤΩ 

 
ΑΣΚΗΣΗ 1 : Αντιστοιχίστε τις λέξεις της Α΄ στήλης  με αυτές της Β΄ και γράψτε στη Γ΄ στήλη  

τα ονοματικά σύνολα που προκύπτουν , κάνοντας αλλαγές όπου χρειάζεται . 

Α΄ Β΄ Γ΄ 

 

τεχνοκρατικός εκπαίδευση  

 

κρατικοποιημένος επίθεση  

 

αριστοκρατικός άνθρωπος  

 

κραταιός διαδικασία  

 

εγκρατής επιχείρηση  

 

γραφειοκρατικός  εξουσία  

 

τρομοκρατικός πολίτευμα  

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 : Εξηγήστε το νόημα των παρακάτω φράσεων : 

 

1. Αναρωτιέμαι από πού κρατά η σκούφια του .→........................................................... 
 

2. Αντέδρασε υπερβολικά και υπό το κράτος της βίας . →................................................ 
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3. Μας κράτησαν μούτρα για πολλές ημέρες . →.............................................................. 
 

4. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι κράτος εν κράτει . →................................................... 
 

5. Εδώ που έφτασε ταιριάζει να του πούμε : « δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν  
 

εκράτεις » . → .............................................................................................................. 
 

6. Η ομάδα μας χθες νικήθηκε κατά κράτος . →.............................................................. 
 

7. Κάνε κράτει, γιατί η περίσταση το απαιτεί . →............................................................ 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  : Γράψτε μια συνώνυμη για κάθε λέξη του πίνακα :  

 

ΛΕΞΗ ΣΥΝΩΝΥΜΗ 

δυνατός  

φυλάκιση  

νίκη  

αυτοσυγκράτηση  

πολιτεία  

φυλακισμένος  

 

 

 


