MEDIACLASSICA - UN PORTALE PER LE LINGUE CLASSICHE

Metacharacterismos. Giocare con la lingua greca scritta.
di Francesco Plebani

Destinatari
Studenti che conoscono il greco, dal livello principiante ai quelli più avanzati.
I testi sono disposti in ordine crescente di difficoltà e lunghezza; le strutture grammaticali e
linguistiche di cui si presuppone la conoscenza sono precisate in parentesi.
Obiettivi
 mettersi in gioco con la lingua greca scritta con un sistema grafico diverso dalla prassi
moderna, cioè in scriptio continua, senza spiriti e senza accenti;
 migliorare la conoscenza della lingua greca, partendo da testi senza segni diacritici;
 riflettere sulla scrittura e sul suo ruolo nella tradizione dei testi classici.
Materiali (2 documenti)
Metacharacterismos (I)
Metacharacterismos (II) - Trascrizioni

Metacharacterismos (I)
Metacharacterismos è un “gioco” da settimana enigmistica, certo non per tutti, ma nemmeno
impossibile.
Di che cosa si tratta?
Nella storia della tradizione dei testi della letteratura greca su supporti manoscritti come il
papiro, la pergamena o la carta, ad un certo punto, per ragioni e secondo modalità particolari
che non è opportuno affrontare in questa sede, i copisti hanno iniziato a ricopiare in scrittura
minuscola i testi che leggevano nel loro modello scritto in maiuscola e in scriptio continua:
questa sostituzione è chiamata traslitterazione e, a partire dal XX secolo, metacharacterismos.

Più in particolare, fino ad una certa altezza cronologica era prassi usuale scrivere libri con le
lettere maiuscole, una accanto all’altra, senza spazi o spazi assai ridotti tra le parole, lo iota
sottoscritto veniva di solito scritto sul rigo accanto alle altre lettere (per questo si chiama iota
ascritto) o del tutto tralasciato, le crasi non erano segnalate, le aspirazioni (poi spiriti), gli
accenti, l’apostrofo non si apponevano o erano apposti solo in quei casi in cui la lora assenza
potesse generare fraintendimenti e dubbi di interpretazione. Poi, all’inizio del IX secolo,
percepita la necessità di cambiare l’abitudine grafica, anche per i manoscritti greci di
contenuto sacro e profano si adotta un sistema più completo che fornisce sistematicamente al
lettore tutti i segni diacritici per leggere e, quindi, per capire senza equivoci il testo. Insieme a
questi segni venne impiegato anche un sistema di scrittura nuovo per i libri, ma già in uso
nelle scritture documentarie, ossia quelle per gli usi della vita quotidiana soprattutto di
professionisti, come funzionari e segretari: i testi non erano più copiati in maiuscola, cioè con
lettere iscritte tra due linee immaginarie che ne delimitano in alto e in basso tutti i tratti
costitutivi delle lettere, ma in una scrittura minuscola, secondo la quale le lettere si inscrivono
in un sistema di quattro linee immaginarie, di cui le due centrali ospitano il corpo principale
delle lettere, mentre le altre due, quelle più esterne, delimitano in basso e in alto i
prolungamenti di alcune lettere.
Si potrebbe banalmente semplificare tale passaggio nel seguente modo:
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

(scrittura maiuscola)

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

(scrittura minuscola)

L’impiego della minuscola anche per i libri offriva il vantaggio di una scrittura (meglio ductus)
più veloce, che occupava meno spazio sul foglio ed era più facilmente leggibile. Per questo,
dall’inizio del IX secolo si procedette alla copiatura di molte opere attraverso la traslitterazione da maiuscola in minuscola. Questa fase di passaggio provocò un significativo effetto
collaterale: la perdita di quei testi che non erano più letti o che non erano destinati alla
trascrizione e alla tradizione per i posteri.
Certo non si deve pensare ad un cambiamento repentino e sistematico nel IX secolo, quanto
piuttosto ad una tendenza che si concretizza in un arco di tempo non breve e con modalità che
cambiano da copista a copista. Inoltre, nelle biblioteche e negli scriptoria, cioè quei luoghi
deputati alla copiatura di testi, accanto ai manoscritti in minuscola continuavano la loro
esistenza anche i libri più antichi vergati in maiuscola, che conservavano il loro prestigio
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perché vergati con una scrittura antica. Va, infine, ricordato che spesso nei manoscritti un
sistema di scrittura non esclude l’altro, anzi lo integra perché due o anche più sistemi di
scrittura posso distinguere una parte del testo, ad esempio il titolo, il sottotitolo, le lettere
iniziali, introduzioni, brevi note al testo o nei margini, che potrebbero essere vergati in
maiuscola con grandezza diversa per differenziarli dal testo, che invece è scritto in minuscola.
Questo, a grandi linee e semplificando molto, è il metacharacterismos, fenomeno che è
indispensabile per capire non solo l’evoluzione della grafia greca, ma anche le sue
ripercussioni (in termini di accentazione, interpunzione, letture sbagliate di lettere e parole
nella trascrizione da maiuscola a minuscola) nella tradizione manoscritta dei testi classici fino
all’invenzione della stampa. Non dimentichiamo infine che la minuscola del IX secolo è di
fatto, seppur con pochi cambiamenti, la scrittura che ancor oggi è impiegata nell’editoria per
scrivere la lingua greca.
Come funziona?
Di seguito sono trascritti alcuni testi semplificati (1-17) e alcuni passi della letteratura greca
(18-24) nella loro mise antica, ovvero in scriptio continua, con caratteri maiuscoli, privi di
spiriti, di accenti, con lo iota ascritto e senza alcun spazio tra le parole. Per i testi semplificati
sono stati aggiunti un titolo in italiano per individuarne l’ambito e precisate in parentesi le
strutture grammaticali e linguistiche lì presenti; per i passi della letteratura greca sono stati
apposti solo l’autore e l’indicazione dell’opera.
Senza alcuna fretta, si proceda con il metacharacterismos, ossia con la conversione da
maiuscola in minuscola, individuando le parole e apponendo tutti i segni che aiutano la lettura
secondo la prassi libraria usuale moderna, seguendo queste istruzioni.
Istruzioni per procedere
1. delimitandole con delle barre, si individuino le parole, partendo dalle più comuni e
note, procedendo via via con il resto ossia i complementi, le congiunzioni e le particelle
che strutturano il periodo (ΕΝ/ΤΗΙ/ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ);
2. si proceda, poi, all’identificazioni delle altre parole, considerando il contesto e con
l’ausilio del vocabolario;
3. procedere allo stesso modo con spiriti, accenti (qual è la loro posizione rispetto a
vocali maiuscole e sui dittonghi? Fare attenzione a elementi enclitici o proclitici),
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eventuali apostrofi e iota sottoscritti: questi ultimi, in particolare, che nei testi qui in
maiuscola sono scritti sempre al pari delle altre lettere, nella trascrizione andranno
sottoscritti secondo la prassi usuale moderna (es. ΕΝ/ΤΗΙ/ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ  ἐν τῇ
ἐμπειρίᾳ; ΑΙΔΟΥΣΙ  ᾄδουσιν);
4. quanto all’interpunzione, per facilitare la comprensione dei testi, sono stati già inseriti
il punto in alto, il punto basso fermo ed eventuali incisi; al contrario, si aggiungano le
virgole laddove si ritenga necessario marcare una pausa di respiro o di senso, ο in
presenza di un elenco;
5. si usi l’interlinea per le trascrizioni in minuscola;
6. controllare le trascrizioni in minuscola dei testi facendo riferimento al documento
Metacharacterismos II, pubblicato sul portale Mediaclassica in abbinamento al
presente contributo.
Buon divertimento!
*****
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PROVA 1
[indicativo presente, prima declinazione]
Consigli per un giusto comportamento I
ΗΜΕΝΑΡΕΤΗΕΥΤΥΧΙΑΝΦΕΡΕΙ, ΗΔΕΚΑΚΙΑΕΧΘΡΑΣΚΑΙΑΝΙΑΣΠΟΡΙΖΕΙΚΑΙ
ΤΗΝΨΥΧΗΝΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ. ΔΙΟΠΕΡΦΕΥΓΟΜΕΝΤΗΝΑΔΙΚΙΑΝΚΑΙΤΗΝΒΙΑΝ,
ΣΤΕΡΓΟΜΕΝΔΕΤΗΝΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ,ΤΗΝΑΝΔΡΕΙΑΝΚΑΙΤΗΝΣΟΦΙΑΝ.
ΗΑΡΕΤΗΚΑΙΗΑΝΔΡΕΙΑΤΗΣΜΕΝΤΙΜΗΣΑΙΤΙΑΙΕΙΣΙ, ΗΔΕΕΥΣΕΒΕΙΑΤΗΝΨΥΧΗΝ
ΚΑΛΛΥΝΕΙΚΑΙΕΝΤΑΙΣΔΥΣΤΥΧΙΑΙΣΤΑΣΜΕΡΙΜΝΑΣΚΟΥΦΙΖΕΙΚΑΙΠΑΡΗΓΟΡΙΑΝΦΕΡΕΙ.

PROVA 1/bis
[indicativo e imperativo presente, prima declinazione]
Consigli per un giusto comportamento II
ΙΙ. ΩΚΟΡΑΙ, ΑΕΙΣΤΕΡΓΕΤΕΤΗΝΠΑΙΔΕΙΑΝΚΑΙΤΗΝΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ·
ΕΝΤΗΙΕΠΙΣΤΗΜΗΙΓΑΡΚΑΙΕΝΤΗΙΕΜΠΕΙΡΙΑΙΠΗΓΗΤΗΣΣΟΦΙΑΣΕΣΤΙΝ.
ΦΕΥΓΕΤΕΤΗΝΑΚΟΛΑΣΙΑΝ, ΣΥΜΦΟΡΩΝΚΑΙΛΥΠΩΝΑΙΤΙΑΝ· ΤΑΣΜΕΝΦΙΛΙΑΣ ΦΥΛΑΤΤΕΤΕ,
ΤΑΣΔΕΕΧΘΡΑΣΦΕΥΓΕΤΕ. ΔΙΚΗΝΚΑΙΑΛΗΘΕΙΑΝΑΕΙΣΕΒΕΤΕ, ΔΟΞΑΙΚΑΙ ΤΥΧΗΙΜΗΠΙΣΤΕΥΕΤΕ.

PROVA 2
[indicativo presente, prima e seconda declinazione, aggettivi della prima classe]
Ricchezze dell’Attica
ΕΝΤΟΙΣΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΣΚΑΙΕΝΤΟΙΣΑΓΡΟΙΣΠΡΟΒΑΤΑΕΙΣΙΚΑΙΗΠΠΟΙΚΑΙΟΝΟΙΚΑΙΒΟΤΑ
ΝΑΙΠΑΝΤΟΔΑΠΑΙ· ΕΝΔΕΤΟΙΣΛΟΦΟΙΣΕΙΣΙΝΕΛΑΙΑΙΚΑΙΑΜΠΕΛΟΙΚΑΙΜΗΛΕΑΙ ΚΑΙΣΥΚΑΙ.
ΑΙΜΕΝΕΛΑΙΑΙΔΩΡΑΤΗΣΑΘΗΝΑΣ, ΑΙΔΕΑΜΠΕΛΟΙΤΟΥΔΙΟΝΥΣΟΥΕΙΣΙΝ. ΕΝ
ΤΟΙΣΤΟΥΥΜΗΤΤΟΥΚΑΙΤΟΥΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥΛΟΦΟΙΣΑΦΘΟΝΑΕΣΤΙΤΑΤΟΥΜΑΡΜΑΡΟΥΜΕΤΑΛΛ
Α. ΕΝΔΕΤΟΙΣΚΗΠΟΙΣΠΕΡΙΒΛΕΠΟΜΕΝΜΑΚΡΑΣΚΥΠΑΡΙΤΤΟΥΣΚΑΙΔΑΦΝΑΣΚΑΙ
ΚΑΛΑΡΟΔΑΚΑΙΙΑ. ΩΣΠΕΡΗΓΗ, ΟΥΤΩΚΑΙΗΠΕΡΙΤΗΝΧΩΡΑΝΘΑΛΑΣΣΑΕΥΚΑΡΠΟΣ
ΕΣΤΙΝ.
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PROVA 3
[indicativo e infinito presente, prima e seconda declinazione, aggettivi della prima classe]
Le nozze del Sole
ΓΑΜΟΙΤΟΥΗΛΙΟΥΕΙΣΙΝΚΑΙΤΑΖΩΙΑΤΩΙΘΕΩΙΔΥΡΑΑΓΕΙ. ΤΑΖΩΙΑΕΝΤΑΙΣΥΛΑΙΣΧΑΙΡΕΙ
ΤΗΙΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΙ· ΚΑΙΟΙΒΑΤΡΑΧΟΙΕΝΤΑΙΣΛΙΜΝΑΙΣΧΟΡΕΥΟΥΣΙΝΕΥΤΥΧΩΣ, ΚΑΙ
ΑΙΔΟΥΣΙΝΑΣΜΕΝΩΣ. ΟΔΕΦΡΥΝΟΣΛΕΓΕΙ· “ΩΜΑΤΑΙΟΙ, ΟΙΤΟΥΗΛΙΟΥΓΑΜΟΙ
ΒΑΤΡΑΧΟΙΣΟΥΧΑΡΑΝ, ΑΛΛΑΜΕΡΙΜΝΑΣΚΑΙΛΥΠΗΝΦΕΡΟΥΣΙ. ΟΓΑΡΗΛΙΟΣΝΥΝ
ΜΟΝΟΣΕΣΤΙ, ΚΑΙΑΝΑΞΗΡΑΙΝΕΙΤΑΣΛΙΜΝΑΣΚΑΙΤΟΥΣΠΟΤΑΜΟΥΣ· ΕΙΔΕΚΑΙΠΑΙΔΙΑ ΦΥΕΙ,
ΟΥΜΟΝΟΝΤΟΙΣΒΑΤΡΑΧΟΙΣ, ΑΛΛΑΚΑΙΤΟΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙΣΚΑΙΤΟΙΣΔΕΝΔΡ
ΟΙΣΔΙΑΤΗΝΞΗΡΑΣΙΑΝΒΙΟΝΑΓΕΙΑΔΥΝΑΤΟΝΕΣΤΙ”.

PROVA 4
[indicativo presente, prima e seconda declinazione, aggettivi della prima classe]
Efesto
ΗΦΑΙΣΤΟΣΕΣΤΙΧΩΛΟΣΚΑΙΑΜΟΡΦΟΣΘΕΟΣ. ΖΕΥΣΟΤΟΥΟΛΥΜΠΟΥΘΕΟΣΤΟΝΥΙΟΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΝΟΥΣΤΕΡΓΕΙΚΑΙΒΑΛΛΕΙΠΟΤΕΑΥΤΟΝΚΑΤΑΤΟΥΟΛΥΜΠΟΥ. ΠΙΠΤΕΙΔΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣΕΙΣΛΗΜΝΟΝΝΗΣΟΝΑΛΛΟΜΩΣΔΙΑΤΟΥΔΙΟΝΥΣΟΥΠΑΛΙΝΑΝΕΡΧΕΤΑΙΕΙΣ
ΤΟΝΟΛΥΜΠΟΝ. ΕΝΔΕΤΩΙΟΛΥΜΠΩΙΕΝΤΕΧΝΟΣΘΕΟΣΕΣΤΙΝΟΗΦΑΙΣΤΟΣΚΑΙΔΙΙΠΑΙΕΙ
ΤΟΝΣΙΔΗΡΟΝΚΑΙΤΟΝΧΑΛΚΟΝ, ΚΑΙΠΟΙΕΙΤΟΝΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΚΕΡΑΥΝΟΝ.

PROVA 5
[indicativo presente, prima e seconda declinazione, subordinata causale]
Dioniso
ΔΙΟΝΥΣΟΣΕΥΡΕΤΗΣΑΜΠΕΛΟΥΕΣΤΙ. ΗΡΑΜΕΝΕΜΒΑΛΛΕΙΜΑΝΙΑΝΤΩΙΔΙΟΝΥΣΩΙ.
ΔΙΟΠΕΡΟΘΕΟΣΠΕΡΙΠΛΑΝΑΤΑΙΤΗΝΤΑΙΓΥΠΤΟΝΤΕΚΑΙΣΥΡΙΑΝ. ΚΑΙΤΟΜΕΝΠΡΩΤΟΝ
ΠΡΩΤΕΥΣΟΤΗΣΑΙΓΥΠΤΟΥΔΕΣΠΟΤΗΣΤΟΝΘΕΟΝΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ· ΑΥΘΙΣΔΕΕΙΣΤΗΝ
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ΦΡΥΓΙΑΝΑΦΙΚΝΕΕΤΑΙ, ΚΑΚΕΙΘΕΝΔΙΑΤΗΣΘΡΑΙΚΗΣΕΠΙΤΟΥΣΙΝΔΟΥΣΕΡΧΕΤΑΙ.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΠΡΩΤΟΣΥΒΡΙΖΕΙΚΑΙΕΚΒΑΛΛΕΙΔΙΟΝΥΣΟΝ. ΑΙΒΑΚΧΑΙΚΑΙΟΙΣΑΤΥΡΟΙ
ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΥΠΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΑΛΛΕΞΑΙΦΝΗΣΛΥΟΝΤΑΙΥΠΟΔΙΟΝΥΣΟΥ.
ΛΥΚΟΥΡΓΩΙΔΕΤΗΝΜΑΝΙΑΝΕΜΒΑΛΛΕΙΟΘΕΟΣ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΓΑΡ, ΕΠΕΙΝΟΜΙΖΕΙ
ΚΟΠΤΕΙΝΤΗΝΑΜΠΕΛΟΝ, ΤΟΝΥΙΟΝΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙ.
PROVA 6
[indicativo presente, terza declinazione]
Vita degli Arabi
ΟΙΝΟΜΑΔΕΣΤΩΝΑΡΑΒΩΝΠΑΤΡΙΔΑΟΝΟΜΑΖΟΥΣΙΤΗΝΓΗΝΤΗΝΕΡΗΜΟΝ, ΚΑΙΒΙΟΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΝΑΓΟΥΣΙ. ΔΙΗΜΕΡΑΣΟΙΑΝΔΡΕΣΠΛΑΝΩΝΤΑΙΔΙΑΤΗΝΓΗΝΤΗΝΕΡΗΜΟΝ,
ΑΛΛΑΠΡΟΣΕΣΠΕΡΑΝΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙΣΥΝΤΑΙΣΓΥΝΑΙΞΙΚΑΙΤΟΙΣΠΑΙΣΙ. ΤΡΕΦΟΥΣΙΜΕΝ
ΚΑΜΗΛΟΥΣΚΑΙΑΙΓΑΣ, ΕΣΘΙΟΥΣΙΔΕΤΟΥΣΤΩΝΦΟΙΝΙΚΩΝΚΑΡΠΟΥΣ, ΚΑΙΜΕΛΙΑΓΡΙΟΝ
ΚΑΙΤΗΝΤΩΝΠΡΟΒΑΤΩΝΣΑΡΚΑ· ΠΙΝΟΥΣΙΔΕΤΟΓΑΛΑΤΩΝΑΙΓΩΝ, ΚΑΙΕΚΤΩΝΤΟΥ
ΚΑΜΗΛΟΥΤΡΙΧΩΝΕΣΘΗΤΑΣΚΑΙΣΚΗΝΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ. ΠΑΡΑΔΕΤΟΙΣΑΡΑΨΙ,
ΚΑΙΜΑΛΙΣΤΑΤΟΙΣΝΟΜΑΣΙΝ, ΟΙΙΠΠΟΙΠΟΛΥΤΙΜΟΙΕΙΣΙ.
PROVA 7
[terza declinazione, aggettivi della prima classe, imperfetto di εἰμί]
La fanteria greca
ΠΑΡΑΤΟΙΣΕΛΛΗΣΙΝΟΙΠΕΖΟΙΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΕΙΣΙΝΟΠΛΙΤΑΙΗΓΥΜΝΗΤΑΙΗΠΕΛΤΑΣΤΑΙ.
ΟΙ ΜΕΝΟΠΛΙΤΑΙΚΟΡΥΘΑΣΦΕΡΟΥΣΙΝ, ΚΑΙΔΗΚΑΙΘΩΡΑΚΑΣΚΑΙΚΝΗΜΙΔΑΣΚΑΙ
ΑΣΠΙΔΑΣΚΑΙΛΟΓΧΑΣΚΑΙΜΑΧΑΙΡΑΣ. ΑΙΔΕ ΚΟΡΥΘΕΣΣΚΥΤΙΝΑΙΗΧΑΛΚΑΙΕΙΣΙΝ,
ΟΙΘΩΡΑΚΕΣΧΑΛΚΟΙ, ΧΑΛΚΑΙΔΕΚΑΙΑΙΚΝΗΜΙΔΕΣ.
ΒΟΕΙΟΝΔΕΔΕΡΜΑΤΑΣΑΣΠΙΔΑΣΕΓΚΑΛΥΠΤΕΙ. ΜΑΚΡΑΙ ΜΕΝΕΙΣΙΝΑΙΛΟΓΧΑΙ,
ΜΙΚΡΑΙΔΕΑΙΜΑΧΑΙΡΑΙ. ΥΣΤΕΡΟΝΔΕΤΟΙΣΟΠΛΙΤΑΙΣΑΝΤΙΘΩΡΑΚΩΝ
ΧΙΤΩΝΕΣΛΙΝΟΙΗΣΑΝ. ΤΟΙΣΔΕΓΥΜΝΗΤΑΙΣ ΚΑΙΤΟΙΣΠΕΛΤΑΣΤΑΙΣΟΠΛΑΕΣΤΙ
ΠΡΟΣΤΗΙΠΕΛΤΗΙΤΟΞΟΝ, ΗΣΦΕΝΔΟΝΗ, ΗΑΚΟΝΤΙΟΝ.
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PROVA 8
[terza declinazione, proposizione infinitiva, participio presente]
L’isola dei beati
ΟΙΠΑΛΑΙΟΙΠΟΙΗΤΑΙΛΕΓΟΥΣΙΤΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣΤΟΥΣΔΙΚΑΙΟΥΣΚΑΙΕΥΣΕΒΕΙΣΜΕΤΑΤΟΝΘΑΝ
ΑΤΟΝΟΙΚΕΙΝΕΝΜΕΓΑΛΗΙΚΑΙΤΩΙΚΑΛΛΕΙΘΑΥΜΑΣΤΗΙΝΗΣΩΙ.
ΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝΔΙΑΓΟΥΣΙΕΝΧΑΡΙΕΣΙΕΥΩΧΙΑΙΣ, ΠΟΛΛΑΚΡΕΑΤΑΕΣΘΙΟΝΤΕΣΟΡΝΙΘ
ΩΝΚΑΙΙΧΘΥΩΝΚΑΙΑΛΛΩΝΖΩΙΩΝ. ΠΡΟΣΔΕΤΟΥΤΟΙΣΗΝΗΣΟΣ, ΤΟΝΑΕΡΑΕΥΚΡΑΤΟ
ΝΕΧΟΥΣΑ, ΠΟΛΛΟΥΣΚΑΙΗΔΕΙΣΚΑΡΠΟΥΣΦΕΡΕΙ. ΗΧΩΡΑΠΑΝΤΑΤΑΩΦΕΛΙΜΑ
ΦΕΡΕΙΠΡΟΣΕΥΔΑΙΜΟΝΑΚΑΙΕΛΕΥΘΕΡΟΝΒΙΟΝ. ΚΑΤΑΤΟΘΕΡΟΣΠΟΛΛΟΙΜΕΝ
ΜΑΚΑΡΙΟΙΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙΕΠΙΤΗΣΑΠΑΛΗΣΠΟΑΣΠΛΑΤΕΟΣΛΕΙΜΩΝΟΣ,
ΑΛΛΟΙΕΦΥΨΗΛΗΣΠΕΤΡΑΣΗΠΑΡΑΒΑΘΕΙΑΝΛΙΜΝΗΝΕΝΤΗΙΣΚΙΑΙΔΕΝΔΡ
ΩΝΠΑΝΤΟΔΑΠΩΝ. ΠΑΝΤΟΟΡΟΣΗΧΕΙΧΑΡΙΕΣΙΦΩΝΑΙΣΑΝΘΡΩΠΩΝΗΟΡΝΙΘΩΝ.
ΗΔΕΝΥΞΜΕΤΑΠΟΛΛΗΣΣΙΩΠΗΣΥΠΝΟΝΓΛΥΚΥΝΠΑΣΙΝΦΕΡΕΙ.

PROVA 9
[imperfetto, terza declinazione]
Fondazione di Tebe
ΚΑΔΜΟΣΥΙΟΣΑΓΗΝΟΡΟΣΤΟΥΤΩΝΦΟΙΝΙΚΩΝΒΑΣΙΛΕΩΣΗΝ.
ΑΠΟΛΛΩΝΕΚΕΛΕΥΕΝΤΟΝΚΑΔΜΟΝΕΝΒΟΙΩΤΙΑΙΠΟΛΙΝΟΙΚΙΖΕΙΝ.
ΒΑΔΙΖΕΙΟΥΝΟΚΑΔΜΟΣΔΙΑΤΗΣΦΩΚΙΔΟΣΚΑΙΕΚΕΙΛΕΥΚΗΙΒΟΙΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ,
ΚΑΙΚΑΤΑΤΟΜΑΝΤΕΙΟΝΤΩΙΖΩΩΙΕΠΕΤΑΙ. ΟΙΚΙΖΕΙΟΥΝ, ΟΠΟΥΗΒΟΥΣΚΑΤΑΚΛΙΝΕΤΑΙ,
ΠΟΛΙΝΟΝΟΜΑΘΗΒΑΣ, ΚΑΙΕΠΕΙΤΑΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣΤΗΙΑΘΗΝΑΙΘΥΕΙΝ, ΚΕΛΕΥΕΙΤΟΥ
ΣΕΤΑΙΡΟΥΣΥΔΩΡΕΚΠΗΓΗΣΚΟΜΙΖΕΙΝ.
ΑΛΛΟΔΡΑΚΩΝΟΤΗΣΠΗΓΗΣΦΥΛΑΞΤΟΥΣΕΤΑΙΡΟΥΣΕΞΕΛΑΥΝΕΙ, ΚΑΔΜΟΣΔΕΤΟΝΔ
ΡΑΚΟΝΤΑΦΟΝΕΥΕΙΚΑΙΤΗΝΒΟΥΝΑΘΗΝΑΙΘΥΕΙ.
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PROVA 10
[terza declinazione, aggettivi della seconda classe]
L’orso
ΗΑΡΚΤΟΣΠΑΜΦΑΓΟΝΖΩΙΟΝΕΣΤΙ· ΚΑΙΓΑΡΚΑΡΠΟΥΣΕΣΘΙΕΙ, ΚΑΙΑΝΑΒΑΙΝΕΙΕΠΙΤΑΔΕ
ΝΔΡΑΔΙΑΤΗΝΥΓΡΟΤΗΤΑΤΟΥΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΙΤΑΧΕΔΡΟΠΑΕΣΘΙΕΙ, ΚΑΙΜΕΛΙ, ΚΑΙΚΑΡ
ΚΙΝΟΥΣ, ΚΑΙΜΥΡΜΗΚΑΣΚΑΙΤΗΝΣΑΡΚΑ. ΤΗΙΔΕΑΡΚΤΩΙΠΟΛΛΗΙΣΧΥΣΕΣΤΙ· ΔΙΑΤΗΝ
ΙΣΧΥΝΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΙΟΥΜΟΝΟΝΤΟΙΣΕΛΑΦΟΙΣΚΑΙΤΟΙΣΑΓΡΙΟΙΣΥΣΙΝΑΛΛΑΚΑΙΤΟΙΣ ΤΑΥΡΟΙΣ·
ΤΟΙΣΜΕΝΒΡΑΧΙΟΣΙΤΑΚΕΡΑΤΑΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΤΩΙΔΕΣΤΟΜΑΤΙΤΗΝ
ΑΚΡΩΜΙΑΝΔΑΚΝΕΙΚΑΙΟΥΤΩΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙΤΟΝΤΑΥΡΟΝ.

PROVA 11
[indicativo, participio presente, terza declinazione, proposizione infinitiva; una crasi]
I Pigmei
ΟΙΠΥΓΜΑΙΟΙΛΕΓΟΝΤΑΙΕΙΝΑΙΕΘΝΟΣΓΕΩΡΓΙΚΟΝΑΝΘΡΩΠΩΝΜΙΚΡΩΝ, ΤΟΝΒΙΟ
ΝΔΙΑΓΟΝΤΩΝΕΝΤΟΙΣΑΝΩΜΕΡΕΣΙΤΗΣΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝΤΟΥΩΚΕΑΝΟΥ.
ΛΕΓΟΥΣΙΚΑΙΤΟΥΣΠΥΓΜΑΙΟΥΣΜΑΧΕΣΘΑΙΤΟΙΣΓΕΡΑΝΟΙΣΒΛΑΠΤΟΥΣΑΙΣΕΝΤΟΙΣΑΓΡΟΙΣΤΟΥΣ
ΚΑΡΠΟΥΣΚΑΙΛΙΜΟΝΤΗΙΧΩΡΑΙΠΑΡΕΧΟΥΣΑΙΣ.
ΛΕΓΕΤΑΙΔΕΚΑΙΟΤΙΚΕΡΑΤΑΠΡΟΣΑΠΤΟΥΣΙΤΗΙΚΕΦΑΛΗΙΚΑΙΕΝΣΧΗΜΑΤΙΚΡΙΩΝΚΡΟΤΑΛΑΣΕΙ
ΟΥΣΙΚΑΙΟΥΤΩΤΑΣΓΕΡΑΝΟΥΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ.
ΑΛΛΩΣΓΑΡΑΙΓΕΡΑΝΟΙΤΟΥΣΠΥΓΜΑΙΟΥΣΟΥΔΕΙΔΟΥΣΙ, ΔΙΑΤΟΤΩΝΠΥΓΜΑΙΩΝΒΡΑΧΥ
ΜΗΚΟΣ. ΟΙΤΩΝΠΥΓΜΑΙΩΝΟΙΚΟΙΕΝΤΗΙΓΗΙΕΙΣΙΝ, ΩΣΠΕΡΟΙΤΩΝΜΥΡΜΗΚΩΝ·
ΚΑΙΤΑΠΙΤΗΔΕΙΑΕΙΣΦΕΡΟΥΣΙΚΑΙΦΥΛΑΤΤΟΥΣΙ· ΚΑΙΤΡΕΦΟΝΤΑΙΟΥΚΑΛΛΟΤΡΙΟΙΣ,
ΑΛΛΟΙΚΕΙΟΙΣΚΑΙΑΥΤΟΥΡΓΟΙΣΚΑΡΠΟΙΣ· ΚΑΙΓΑΡΣΠΕΙΡΟΥΣΙΚΑΙΘΕΡΙΖΟΥΣΙ,
ΚΑΙΟΠΩΡΟΦΟΡΑΔΕΝΔΡΑΦΥΤΕΥΟΥΣΙ. ΛΕΓΟΝΤΑΙΔΕΤΑΙΣΠΕΛΕΚΕΣΙΤΕΜΝΕΙΝΤΟΥΣΣΤΑΧΥΑΣ,
ΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣΔΕΝΔΡΑΕΙΝΑΙ.
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PROVA 12
[imperfetto, proposizione consecutiva, gradi di comparazione dell’aggettivo, aggettivi
indefiniti, pronomi relativi]
Semiramide decide di intraprendere una spedizione militare contro la ricca India
ΗΔΕΣΕΜΙΡΑΜΙΣΕΧΟΥΣΑΔΕΔΥΝΑΜΕΙΣΜΕΓΑΛΑΣΚΑΙΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝΕΙΡΗΝΗΝΑΓΟΥΣΑΦΙΛΟΤ
ΙΜΩΣΕΙΧΕΠΡΑΤΤΕΙΝΤΙΛΑΜΠΡΟΝΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΝ. ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΗΔΕΤΟΤΩ
ΝΙΝΔΩΝΕΘΝΟΣΜΕΓΙΣΤΟΝΕΙΝΑΙΤΩΝΚΑΤΑΤΗΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝΚΑΙΠΟΛΛΗΝΚΑΙΚΑΛΗΝΧΩΡΑΝ
ΝΕΜΕΣΘΑΙ, ΔΙΕΝΟΕΙΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΕΙΝΕΙΣΤΗΝΙΝΔΙΚΗΝ,
ΟΠΟΥΕΒΑΣΙΛΕΥΕΜΕΝΣΤΑΒΡΟΒΑΤΗΣΚΑΤΕΚΕΙΝΟΥΣΤΟΥΣΧΡΟΝΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝΔ
ΕΙΧΕΝΑΝΑΡΙΘΜΗΤΟΝΠΛΗΘΟΣ· ΗΣΑΝΔΕΤΩΙΒΑΣΙΛΕΙΚΑΙΕΛΕΦΑΝΤΕΣΠΟΛΛΟΙ. ΗΓΑΡ
ΙΝΔΙΚΗΧΩΡΑΔΙΑΦΟΡΟΣΟΥΣΑΤΩΙΚΑΛΛΕΙΚΑΙΠΟΛΛΟΙΣΠΟΤΑΜΟΙΣΑΡΔΕΥΕΤΑΙΤΕΠΟΛ
ΛΑΧΟΥΚΑΙΔΙΤΤΟΥΣΤΟΝΕΝΙΑΥΤΟΝΕΚΦΕΡΕΙΚΑΡΠΟΥΣ· ΔΙΟΚΑΙΤΩΝΠΡΟΣΤΟΖΗΝΕΠΙ
ΤΗΔΕΙΩΝΤΟΣΟΥΤΟΝΕΧΕΙΠΛΗΘΟΣΩΣΤΕΔΙΑΠΑΝΤΟΣΑΦΘΟΝΟΝΑΠΟΛΑΥΣΙΝΤΟΙΣΕΓΧΩΡΙΟΙΣ
ΠΑΡΕΧΕΣΘΑΙ. ΛΕΓΕΤΑΙΔΕΜΗΔΕΠΟΤΕΚΑΤΑΤΗΝΧΩΡΑΝΓΙΓΝΕΣΘΑΙΣΙΤΟΔΕΙΑΝ
ΗΦΘΟΡΑΝΚΑΡΠΩΝΔΙΑΤΗΝΕΥΚΡΑΣΙΑΝΤΩΝΤΟΠΩΝ. ΕΧΕΙΔΕΚΑΙΤΩΝΕΛΕΦΑΝΤΩΝΑΠΙ
ΣΤΟΝΠΛΗΘΟΣ, ΟΙΤΑΙΣΤΕΑΛΚΑΙΣΚΑΙΤΑΙΣΤΟΥΣΩΜΑΤΟΣΡΩΜΑΙΣΠΟΛΥΠΡΟΕΧΟΥΣΙΤ
ΩΝΕΝΤΗΙΛΙΒΥΗΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΜΟΙΩΣΔΕΧΡΥΣΟΝΑΡΓΥΡΟΝΣΙΔΗΡΟΝΧΑΛΚΟΝ·
ΚΑΙΛΙΘΩΝΠΑΝΤΟΙΩΝΚΑΙΠΟΛΥΤΕΛΩΝΕΣΤΙΠΛΗΘΟΣ, ΕΤΙΔΕΤΩΝΑΛΛΩΝΑΠΑΝΤΩΝ
ΣΧΕΔΟΝΤΩΝΠΡΟΣΤΡΥΦΗΝΚΑΙΠΛΟΥΤΟΝΔΙΑΤΕΙΝΟΝΤΩΝ.

PROVA 13
[indicativo presente e imperfetto, participio presente]
Gli uomini primitivi
ΑΥΤΙΚΑΠΡVΤΟΙΤΙΝΕΣAΝΘΡΩΠΟΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΙΤΟYΚΑΘHΜΕΡΑΝΛΙΜΟYΦΑΡΜΑΚΟΝ
EΖΗΤΟΥΝ, ΕIΘAΛΙΣΚΟΜΕΝΟΙΤHIΠΡOΣΤOΠΑΡOΝEΝΔΕΙAI, ΤHΣAΠΟΡΙΑΣΟYΚEΩΣΗΣ
ΑIΡΕIΣΘΑΙΤOΒΕΛΤΙΟΝ, ΤHΝΕIΚΑΙΑΝΠΟΑΝEΣΙΤΟYΝΤΟΚΑΙΜΑΛΘΑΚΑΣΡΙΖΑΣΟΡΥΤ
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ΤΟΝΤΕΣΚΑΙΔΡΥΟΣΚΑΡΠΟΝΕΣΘΙΟΝΤΕΣ. ΑΛΛΟΜΕΝΔΡΥΟΣΚΑΡΠΟΣΑΛΟΓΟΙΣΖΩΙΟΙΣ
ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΝΕΡΡΙΠΤΕΤΟ, ΣΠΟΡΟΝΔΕΠΟΡΟΥΚΑΙΚΡΙΘΗΣΕΩΡΩΝΑΙΓΕΩΡΓΩΝ ΕΠΙΜΕ
ΛΕΙΑΙ. ΕΝΑΡΧΗΙΜΕΝΕΥΘΥΤΟΥΒΙΟΥΣΚΕΠΗΣΔΕΟΜΕΝΟΙΑΝΘΡΩΠΟΙΝΑΚΗ, ΘΗΡΙΑΔΕ
ΡΟΝΤΕΣ, ΗΜΦΙΕΝΝΥΝΤΟ· ΚΑΙΣΠΗΛΥΓΓΑΣΟΡΩΝΚΡΥΟΥΣΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣΕΠΕΝΟΟΥΝΗ
ΠΑΛΑΙΩΝΡΙΖΩΝΗΦΥΤΩΝΑΥΑΚΟΙΛΩΜΑΤΑ. ΤΗΝΔΕΑΠΟΤΟΥΤΩΝΜΙΜΗΣΙΝΕΠΙΤΟΚΡ
ΕΙΤΤΟΝΑΕΙΜΕΤΑΓΟΝΤΕΣΥΦΑΙΝΟΝΜΕΝΧΛΑΝΙΔΑΣ, ΟΙΚΟΥΣΔΕΩΙΚΙΖΟΝΤΟ.

PROVA 14
[terza declinazione, participio presente, proposizione infinitiva]
La toilette femminile
ΑΙΓΥΝΑΙΚΕΣΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝΑΝΑΛΙΣΚΟΥΣΙΤΗΙΠΛΟΚΗΙΤΩΝΤΡΙΧΩΝ· ΑΙΜΕΝΓΑΡΜΕΤ
ΑΒΑΠΤΟΥΣΙΝΞΑΝΘΩΙΑΝΘΕΙΤΟΥΣΠΛΟΚΑΜΟΥΣΦΑΡΜΑΚΟΙΣΕΡΥΘΑΙΝΕΙΝΔΥΝΑΜΕΝΟΙΣ,
ΤΗΝΙΔΙΑΝΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΣΑΙΦΥΣΙΝ· ΑΙΔΕΝΟΜΙΖΟΥΣΑΙΑΡΚΕΙΝΤΗΝΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΧΑΙΤΗΝ, ΤΟΝΤΩΝΑΝΔΡΩΝΠΛΟΥΤΟΝΕΙΣΤΑΥΤΗΝΑΝΑΛΙΣΚΟΥΣΙΝΟΛΗΝΑΡΑΒΙΑΝΣΧΕ
ΔΟΝΕΚΤΩΝΤΡΙΧΩΝΑΠΟΠΝΕΟΥΣΑΙ. ΚΑΙΜΕΤΑΤΟΥΤΟΕΝΔΥΟΥΣΙΝΑΝΘΟΒΑΦΗΠΕΔΙ
ΛΑ, ΤΟΥΣΠΟΔΑΣΕΠΙΣΦΙΓΓΟΝΤΑ, ΚΑΙΛΕΠΤΟΥΦΗΝΕΣΘΗΤΑ, ΛΙΘΟΥΣΔΕΡΥΘΡΑΙΑΣΗ
ΤΟΥΣΠΕΡΙΚΑΡΠΟΙΣΚΑΙΒΡΑΧΙΟΣΙΔΡΑΚΟΝΤΑΣ· ΚΑΙΣΤΕΦΑΝΗΜΕΝΕΝΚΥΚΛΩΙΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΗΝΠΕΡΙΘΕΙΛΙΘΟΙΣΙΝΔΙΚΑΙΣΔΙΑΣΤΕΡΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣΔΕΤΩΝΑΥΧΕΝΩΝΟΡ
ΜΟΙΚΑΘΕΙΝΤΑΙ. ΤΕΛΟΣΕΡΥΘΑΙΝΟΥΣΙΕΠΙΧΡΙΣΤΟΙΣΦΥΚΕΣΙΝΤΑΣΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΑΣ,
ΙΝΑΤΗΝΥΠΕΡΛΕΥΚΟΝΧΡΟΙΑΝΤΟΠΟΡΦΥΡΟΥΝΑΝΘΟΣΕΠΙΦΟΙΝΙΣΣΗΙ.

PROVA 15
[participio presente, proposizione infinitiva, interrogativa indiretta]
Il legislatore ateniese ha tenuto presenti le preoccupazioni dei genitori che mandano i
loro figli a scuola
ΟΓΑΡΝΟΜΟΘΕΤΗΣΠΡΩΤΟΝΜΕΝΤΟΙΣΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙΣΔΙΑΡΡΗΔΗΝΑΠΟΔΕΙΚΝΥΣΙΗΝ
ΩΡΑΝΠΡΟΣΗΚΕΙΕΡΧΕΣΘΑΙΤΟΝΠΑΙΔΑΤΟΝΕΛΕΥΘΕΡΟΝΕΙΣΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ. ΚΑΙ
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ΤΟΥΣΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣΤΑΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΚΑΙΤΟΥΣΠΑΙΔΟΤΡΙΒΑΣΤΑΣΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ
ΑΝΟΙΓΕΙΝΜΕΝΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙΜΗΠΡΟΤΕΡΟΝΤΟΥΗΛΙΟΥΑΝΙΣΧΟΝΤΟΣ, ΚΛΗΙΕΙΝΔΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΤΕΙΠΡΟΗΛΙΟΥΔΥΝΟΝΤΟΣ, ΤΑΣΕΡΗΜΙΑΣΚΑΙΤΟΣΚΟΤΟΣΕΝΠΛΕΙΣΤΗΙ
ΥΠΟΨΙΑΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ· ΚΑΙΟΡΙΖΕΙΤΟΥΣΝΕΑΝΙΣΚΟΥΣΤΟΥΣΕΙΣΦΟΙΤΩΝΤΑΣΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΚΑΙΑΡΧΗΝΤΗΝΤΟΥΤΩΝΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΗΝ, ΚΑΙΠΕΡΙΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΚΑΙΠΕΡΙΜΟΥΣΕΙΩΝΕΝΤΟΙΣΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΙΣΚΑΙΠΕΡΙΕΡΜΑΙΩΝΕΝΤΑΙΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΙΣ, ΚΑΙΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝΠΕΡΙΤΗΣΣΥΜΦΟΙΤΗΣΕΩΣΤΩΝΠΑΙΔΩΝΚΑΙΤΩΝ
ΧΟΡΩΝΤΩΝΚΥΚΛΙΩΝ.
PROVA 16
[participio presente, imperfetto]
Modo di vivere dei discepoli di Pitagora I
ΤΟΥΣΜΕΝΕΩΘΙΝΟΥΣΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΕΠΟΙΟΥΝΤΟΟΙΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙΚΑΤΑΜΟΝΑΣΤΕΚΑΙ
ΕΙΣΤΟΠΟΥΣ, ΟΠΟΥΣΥΝΕΒΑΙΝΕΝΗΡΕΜΙΑΝΤΕΚΑΙΗΣΥΖΙΑΝΕΙΝΑΙΣΥΜΜΕΤΡΟΝ, ΟΠΟΥ
ΤΕΙΕΡΑΚΑΙΑΛΣΗΚΑΙΑΛΛΗΤΙΣΘΥΜΗΔΙΑ. ΜΕΤΑΔΕΤΟΝΕΩΘΙΝΟΝΠΕΡΙΠΑΤΟΝΤΟΤΕ
ΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣΕΝΕΤΥΓΧΑΝΟΝ, ΜΑΛΙΣΤΑΜΕΝΕΝΙΕΡΟΙΣΗΕΝΟΜΟΙΟΙΣΤΟΠΟΙΣ.
ΕΧΡΩΝΤΟΔΕΤΩΙΚΑΙΡΩΙΠΡΟΣΤΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΚΑΙΜΑΘΗΣΕΙΣΚΑΙΠΡΟΣΤΗΝΤΩΝΗΘΩΝ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΝ. ΜΕΤΑΔΕΤΗΝΔΙΑΤΡΙΒΗΝΕΠΙΤΗΝΤΩΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΡΕΠΟΝΤΟΘΕΡΑ
ΠΕΙΑΝ. ΟΙΜΕΝΕΧΡΩΝΤΟΔΕΑΛΕΙΜΜΑΣΙΤΕΚΑΙΔΡΟΜΟΙΣ, ΟΙΔΕΚΑΙΠΑΛΑΙΣΕΝΤΕΚΗ
ΠΟΙΣΚΑΙΕΝΑΛΣΕΣΙΝ, ΟΙΔΕΚΑΙΑΛΤΗΡΟΒΟΛΙΑΙΗΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝΙΣΧΥΣΤΑΕΥΘΕΤΑΕΠΙΤΗΔΕΥΟΝΤΕΣΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙΓΥΜΝΑΣΙΑ. ΑΡΙΣΤΩΙΔΕ
ΕΧΡΩΝΤΟΑΡΤΩΙΚΑΙΜΕΛΙΤΙΗΚΗΡΙΩΙ, ΟΙΝΟΥΔΕΜΕΘΗΜΕΡΑΝΟΥΜΕΤΕΙΧΟΝ. ΤΟΝΔΕ
ΜΕΤΑΤΟΑΡΙΣΤΟΝΧΡΟΝΟΝΠΕΡΙΤΑΣΠΟΛΙΤΙΚΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΤΕΓΙΓΝΟΝΤΟ, ΠΕΡΙ
ΤΕΤΑΣΕΞΩΤΙΚΑΣΚΑΙΤΑΣΞΕΝΙΚΑΣ, ΔΙΑΤΗΝΤΩΝΝΟΜΩΝΠΡΟΣΤΑΞΙΝ· ΠΑΝΤΑΓΑΡΕΝ
ΤΑΙΣΜΕΤΑΡΙΣΤΟΝΩΡΑΙΣΕΒΟΥΛΟΝΤΟΔΙΟΙΚΕΙΝ. ΔΕΙΛΗΙΠΡΟΙΑΙΕΙΣΤΟΥΣΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ
ΠΑΛΙΝΩΡΜΩΝ, ΟΥΧΟΜΟΙΩΣΚΑΤΙΔΙΑΝ, ΩΣΠΕΡΕΝΤΩΙΕΩΘΙΝΩΙΠΕΡΙΠΑΤΩΙ, ΑΛΛΑΣΥΝ
ΔΥΟΚΑΙΣΥΝΤΡΕΙΣΕΠΟΙΟΥΝΤΟΤΟΝΠΕΡΙΠΑΤΟΝ, ΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΟΜΕΝΟΥΣΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΑΙΕΓΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΥΣΤΟΙΣΚΑΛΟΙΣΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΣΙ.
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PROVA 16/bis
[participio presente, imperfetto, proposizione infinitiva, proposizione relativa]
Modo di vivere dei discepoli di Pitagora II
ΛΕΓΟΥΣΙΔΕΤΟΥΣΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣΜΕΤΑΔΕΤΟΝΠΕΡΙΠΑΤΟΝΛΟΥΤΡΩΙΧΡΗΣΘΑΙ, ΜΕΤΑ
ΛΥΤΡΟΝΤΕΕΠΙΤΑΣΥΣΣΙΤΙΑΑΠΑΝΤΑΝ· ΓΙΓΝΕΣΘΑΙΔΕΤΩΝΣΥΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝΣΠΟΝΔΑΣ
ΤΕΚΑΙΘΥΣΙΑΣΘΥΗΜΑΤΩΝΤΕΚΑΙΛΙΒΑΝΩΤΟΥ. ΕΠΕΙΤΑΔΕΙΕΠΙΤΟΔΕΙΠΝΟΝΧΩΡΕΙΝ
ΚΑΙΠΡΟΗΛΙΟΥΔΥΣΕΩΣΑΠΟΔΕΙΠΝΕΙΝ. ΧΡΩΝΤΑΙΔΕΚΑΙΟΙΝΩΙΚΑΙΜΑΖΗΙΚΑΙΑΡΤΩΙΚΑΙ
ΟΨΩΙΚΑΙΛΑΧΑΝΟΙΣΕΦΘΟΙΣΤΕΚΑΙΩΜΟΙΣ. ΜΕΤΑΔΕΤΟΔΕΙΠΝΟΝΕΓΙΓΝΟΝΤΟΣΠΟΝ
ΔΑΙ, ΕΠΕΙΤΑΑΝΑΓΝΩΣΙΣΑΓΙΝΕΤΟ. ΕΘΟΣΔΗΝΤΟΝΜΕΝΝΕΩΤΑΤΟΝΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ,
ΤΟΝΔΕΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΝΕΠΙΣΤΑΤΕΙΝΟΔΕΙΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝΚΑΙΩΣΔΕΙ. ΕΤΙΠΕΡΙΤΕΤΟΥ
ΘΕΙΟΥΚΑΙΠΕΡΙΤΟΥΔΑΙΜΟΝΙΟΥΚΑΙΠΕΡΙΤΟΥΗΡΩΙΚΟΥΓΕΝΟΥΣΕΥΦΗΜΟΝΤΕΚΑΙ
ΑΓΑΘΗΝΕΧΟΥΣΙΔΙΑΝΟΙΑΝ, ΩΣΑΥΤΩΣΔΕΚΑΙΠΕΡΙΓΟΝΕΩΝΤΕΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΝΤΑΙ,
ΝΟΜΩΙΤΕΒΟΗΘΟΥΣΙΚΑΙΑΝΟΜΙΑΙΠΟΛΕΜΟΥΣΙ. ΕΣΘΗΤΙΔΕΧΡΩΝΤΑΙ ΛΕΥΚΗΙΚΑΙΚΑΘΑΡΑΙ,
ΩΣΑΥΤΩΣΔΕΚΑΙΣΤΡΩΜΑΣΙΛΕΥΚΟΙΣΤΕΚΑΙΚΑΘΑΡΟΙΣ.
ΛΕΓΕΤΑΙΕΙΝΑΙΔΕΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑΙΜΑΤΙΑΛΙΝΑ· ΚΩΙΔΙΟΙΣΓΑΡΟΥΧΡΩΝΤΑΙ. ΠΕΡΙΔΕ
ΘΗΡΑΝΟΥΔΟΚΙΜΑΖΟΥΣΙΚΑΤΑΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΟΥΔΕΧΡΗΣΘΑΙΤΟΥΤΩΙΓΥΜΝΑΣΙΩΙ.

PROVA 17
[imperfetto, participio presente, proposizione infinitiva]
A una capra si deve l’origine dell’Oracolo di Delfi I
ΛΕΓΕΤΑΙΓΑΡΤΟΠΑΛΑΙΟΝΑΙΓΑΣΕΥΡΙΣΚΕΙΝΤΟΜΑΝΤΕΙΟΝ· ΔΙΟΑΙΞΙΜΑΛΙΣΤΑ
ΧΡΗΣΤΗΡΙΑΖΟΝΤΑΙΜΕΧΡΙΤΟΥΝΥΝΟΙΔΕΛΦΟΙ. ΤΟΝΔΕΤΡΟΠΟΝΤΗΣΕΥΡΕΣΕΩΣ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙΕΛΕΓΟΝΤΟΔΕ· ΟΝΤΟΣΧΑΣΜΑΤΟΣΕΝΤΩΙΤΟΠΩΙ, ΟΠΟΥΕΣΤΙΝΥΝΤΟΥΙΕΡΟΥ
ΤΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝΑΔΥΤΟΝ, ΚΑΙΠΕΡΙΤΟΝΤΟΠΟΝΝΕΜΟΜΕΝΩΝΑΙΓΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΗΠΩ
ΚΑΤΟΙΚΕΙΣΘΑΙΤΟΥΣΔΕΛΦΟΥΣΑΙΕΙΗΠΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΤΩΙΧΑΣΜΑΤΙΑΙΞΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΣΑΑΥΤΩΙΕΣΚΙΡΤΑΘΑΥΜΑΣΤΩΣΚΑΙΕΦΘΕΓΓΕΤΟΦΩΝΗΝΔΙΑΦΟΡΟΝΗ
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ΠΡΟΤΕΡΟΝΕΙΩΘΕΙ. ΟΔΕΠΙΣΤΑΤΩΝΤΑΙΣΑΙΞΙΕΥΘΑΥΜΑΖΕΤΟΠΑΡΑΔΟΞΟΝΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙΤΩΙΧΑΣΜΑΤΙΚΑΙΕΠΑΣΧΕΤΑΥΤΟΤΑΙΣΑΙΞΙΝ· ΕΚΕΙΝΑΙΤΕΓΑΡΟΜΟΙΑ
ΕΠΟΙΟΥΝΤΟΙΣΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙΚΑΙΟΝΟΜΕΥΣΠΡΟΥΛΕΓΕΤΑΜΕΛΛΟΝΤΑ.
ΥΣΤΕΡΟΝΔΕΤΗΣΦΗΜΗΣΠΑΡΑΤΟΙΣΕΓΧΩΡΙΟΙΣΔΙΑΔΟΘΕΙΣΗΣΠΕΡΙΤΟΥΠΑΘΟΥΣΤΩΝ
ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΩΝΤΩΙΧΑΣΜΑΤΙΠΟΛΛΟΙΑΠΗΝΤΩΝΕΠΙΤΟΝΤΟΠΟΝ· ΔΙΑΔΕΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΞΟΝΠΑΝΤΩΝΑΠΟΠΕΙΡΩΜΕΝΩΝΟΙΑΙΕΙΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣΕΝΕΘΟΥΣΙΑΖΟΝ.

PROVA 17/bis
[imperfetto, participio presente; proposizione infinitiva, finale, relativa]
A una capra si deve l’origine dell’Oracolo di Delfi II
ΔΙΟΠΑΝΤΕΣΕΘΑΥΜΑΖΟΝΤΕΤΟΜΑΝΤΕΙΟΝΚΑΙΕΝΟΜΙΖΟΝΤΗΣΓΗΣΕΙΝΑΙΤΟΧΡΗΣΤΗΡΙΟΝ.
ΚΑΙΛΕΓΕΤΑΙΧΡΟΝΟΝΜΕΝΤΙΝΑΤΟΥΣΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣΜΑΝΤΕΥΕΣΘΑΙΠΛΗΣΙΑΖΟ
ΝΤΑΣΤΩΙΧΑΣΜΑΤΙΠΟΙΕΙΣΘΑΙΤΑΣΜΑΝΤΕΙΑΣΑΛΛΗΛΟΙΣ· ΜΕΤΑΔΟΥΠΟΛΥΝΧΡΟΝΟΝ
ΠΟΛΛΩΝΚΑΘΑΛΛΟΜΕΝΩΝΕΙΣΤΟΧΑΣΜΑΔΙΑΤΟΝΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝΚΑΙΠΑΝΤΩΝΑΦΑΝΙΖΟΜΕ
ΝΩΝΕΔΟΚΕΙΤΟΙΣΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΠΕΡΙΤΟΝΤΟΠΟΝ, ΙΝΑΜΗΔΕΙΣΚΙΝΔΥΝΕΥΗΙ,
ΠΡΟΦΗΤΙΝΤΕΜΙΑΝΠΑΣΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΙΓΥΝΑΙΚΑΚΑΙΔΙΑΤΗΣΓΥΝΑΙΚΟΣΓΙΓΝΕΣΘΑΙΤΗΝ
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΙΑΝ. ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΖΕΤΟΔΕΜΗΧΑΝΗ, ΕΦΗΝΗΠΡΟΦΗΤΙΣΑΝΑΒΑΙΝΟΥΣΑ
ΑΣΦΑΛΩΣΕΝΕΘΟΥΣΙΑΖΕΚΑΙΕΜΑΝΤΕΥΕΤΟΤΟΙΣΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΣ. ΗΔΕΜΗΧΑΝΗΤΡΕΙΣ
ΕΧΕΙΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΟΚΑΙΤΡΙΠΟΥΣΚΑΛΕΤΑΙ.

PROVA 18
Isocrate, Panegirico 1-2
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΛAΚΙΣEΘΑYΜΑΣΑΤΩΝΤΑΣΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΩΝΚΑΙΤΟΥΣΓΥΜΝΙΚΟΥΣΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΤΩΝΟΤΙΤΑΣΜΕΝΤΩΝΣΩΜΑΤΩΝΕΥΤΥΧΙΑΣΟΥΤΩΜΕΓΑΛΩΝΔΩΡΕΩΝΗΞΙΩΣΑΝΤ
ΟΙΣΔΥΠΕΡΤΩΝΚΟΙΝΩΝΙΔΙΑΠΟΝΗΣΑΣΙΚΑΙΤΑΣΑΥΤΩΝΨΥΧΑΣΟΥΤΩΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΑΣΙΝΩΣΤΕ
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ΚΑΙΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΩΦΕΛΕΙΝΔΥΝΑΣΘΑΙΤΟΥΤΟΙΣΔΟΥΔΕΜΙΑΝΤΙΜΗΝΑΠΕΝΕΙΜΑΝΩΝΕΙΚΟΣΗΝ
ΑΥΤΟΥΣΜΑΛΛΟΝΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙΠΡΟΝΟΙΑΝ·
ΤΩΝΜΕΝΓΑΡΑΘΛΗΤΩΝΔΙΣΤΟΣΑΥΤΗΝΡΣΜΗΝΛΑΒΟΝΤΩΝΟΥΔΕΝΑΝΠΛΕΟΝΓΕΝΟΙΤΟΤΟΙΣΑΛ
ΛΟΙΣΕΝΟΣΔΑΝΔΡΟΣΕΥΦΡΟΝΗΣΑΝΤΟΣΑΠΑΝΤΕΣΑΝΑΠΟΛΑΥΣΕΙΑΝΟΙΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΚΟΙΝΩΝ
ΕΙΝΤΗΣΕΚΕΙΝΟΥΔΙΑΝΟΙΑΣ.

PROVA 19
Pseudo-Apollodoro I, 1-2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΟYΡΑΝΟΣΠΡΩΤΟΣΤΟΥΠΑΝΤΟΣΕΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΚΟΣΜΟΥ.
ΓΗΜΑΣΔΕΓΗΝΕΤΕΚΝΩΣΕΠΡΩΤΟΥΣΤΟΥΣΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΑΣΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΘΕΝΤΑΣΒΡΙΑΡΕΩΝΓ
ΥΗΝΚΟΤΤΟΝΟΙΜΕΓΕΘΕΙΤΕΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΙΚΑΙΔΥΝΑΜΕΙΚΑΘΕΙΣΤΗΚΕΣΑΝΧΕΙΡΑΣΜΕΝΑΝΑ
ΕΚΑΤΟΝΚΕΦΑΛΑΣΔΕΑΝΑΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΧΟΝΤΕΣΜΕΤΑΤΟΥΤΟΥΣΔΕΑΥΤΩΤΕΚΝΟΙΓΗΚΥΚΛ
ΩΠΑΣΑΡΓΗΝΣΤΕΡΟΠΗΝΒΡΟΝΤΗΝΩΝΕΚΑΣΤΟΣΕΙΧΕΝΕΝΑΟΦΘΑΛΜΟΝΕΠΙΤΟΥΜΕΤΩΠΟΥ.
ΑΛΛΑΤΟΥΤΟΥΣΜΕΝΟΥΡΑΝΟΣΔΗΣΑΣΕΙΣΤΑΡΤΑΡΟΝΕΡΡΙΨΕ(ΤΟΠΟΣΔΕΟΥΤΟΣΕΡΕΒΩΔΗΣΕΣ
ΤΙΝΕΝΑΙΔΟΥΤΟΣΟΥΤΟΝΑΠΟΓΗΣΕΧΩΝΔΙΑΣΤΗΜΑΟΣΟΝΑΠΟΥΡΑΝΟΥΓΗ)ΤΕΚΝΟΙΔΕΑΥΘΙΣΕΚ
ΓΗΣΠΑΙΔΑΣΜΕΝΤΟΥΣΤΙΤΑΝΑΣΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΘΕΝΤΑΣΩΚΕΑΝΟΝΚΟΙΟΝΥΠΕΡΙΟΝΑΚΡΕΙΟΝΙΑ
ΠΕΤΟΝΚΑΙΝΕΩΤΑΤΟΝΑΠΑΝΤΩΝΚΡΟΝΟΝΘΥΓΑΤΕΡΑΣΔΕΤΑΣΚΛΗΘΕΙΣΑΣΤΙΤΑΝΙΔΑΣΤΗΘΥΝ
ΡΕΑΝΘΕΜΙΝΜΝΗΜΟΣΥΝΗΝΦΟΙΒΗΝΔΙΩΝΗΝΘΕΙΑΝ.

Pseudo-Apollodoro I, 14, 1
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣΜΕΝΟΥΝΚΑΙΟΙΑΓΡΟΥ, ΚΑΤΕΠΙΚΛΗΣΙΝΔΕΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΛΙΝΟΣ, ΟΝ ΗΡΑ
ΚΛΗΣΑΠΕΚΤΕΙΝΕ, ΚΑΙΟΡΦΕΥΣΟΑΣΚΗΣΑΣΚΙΘΑΡΩΔΙΑΝ, ΟΣΑΔΩΝΕΚΙΝΕΙΛΙΘΟΥΣ
ΤΕΚΑΙΔΕΝΔΡΑ. ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣΔΕΕΥΡΥΔΙΚΗΣΤΗΣΓΥΝΑΙΚΟΣΑΥΤΟΥ, ΔΗΧΘΕΙΣΗΣ
ΥΠΟΟΦΕΩΣ, ΚΑΤΗΛΘΕΝΕΙΣΑΙΔΟΥΘΕΛΩΝΑΝΑΓΕΙΝΑΥΤΗΝΚΑΙΠΛΟΥΤΩΝΑ
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ΕΠΕΙΣΕΝΑΝΑΠΕΜΨΑΙ.
ΟΔΕΥΠΕΣΧΕΤΟΤΟΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΝ, ΑΝΜΗΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣΟΡΦΕΥΣΕΠΙΣΤΡΑΦΗΠΡΙΝΕΙΣ
ΤHΝΟIΚIΑΝΑYΤΟYΠΑΡΑΓΕΝEΣΘΑΙ· OΔEAΠΙΣΤVΝEΠΙΣΤΡΑΦΕIΣEΘΕAΣΑΤΟΤHΝ
ΓΥΝΑIΚΑ, HΔEΠAΛΙΝYΠEΣΤΡΕΨΕΝΕ. YΡΕΔEOΡΦΕYΣΚΑIΤADΙΟΝYΣΟΥΜΥΣΤHΡΙΑ,
ΚΑIΤEΘΑΠΤΑΙΠΕΡIΤHΝΠΙΕΡIΑΝΔΙΑΣΠΑΣΘΕIΣYΠOΤΩΝΜΑΙΝΑΔΩΝ.

PROVA 20
Iliade A, 1-7
ΙΛΙΑΔΟΣ ΡΑΨΩΔΙΑ Α
ΜΗΝΙΝΑΕΙΔΕΘΕΑΠΗΛΗΙΑΔΕΩΑΧΙΛΗΟΣ
ΟΥΛΟΜΕΝΗΝ, ΗΜΥΡΙΑΧΑΙΟΙΣΑΛΓΕΕΘΗΚΕ,
ΠΟΛΛΑΣΔΙΦΘΙΜΟΥΣΨΥΧΑΣΑΙΔΙΠΡΟΙΑΨΕΝ
ΗΡΩΩΝ, ΑΥΤΟΥΣΔΕΕΛΩΡΙΑΤΕΥΧΕΚΥΝΕΣΣΙΝ
ΟΙΩΝΟΙΣΙΤΕΠΑΣΙ, ΔΙΟΣΔΕΤΕΛΕΙΕΤΟΒΟΥΛΗ
ΕΞΟΥΔΗΤΑΠΡΩΤΑΔΙΑΣΤΗΤΗΝΕΡΙΣΑΝΤΕ
ΑΤΡΕΙΔΗΣΤΕΑΝΑΞΑΝΔΡΩΝΚΑΙΔΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ.

PROVA 21
Plutarco, Alessandro 9, 1-2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΕΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣΕΠΙΒΥΖΑΝΤΙΟΥΣ, ΗΝΜΕΝΕΚΚΑΙΔΕΚΕΤΗΣΟΑΛΕΞ
ΑΝΔΡΟΣ, ΑΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΔΕΥΡΙΟΣΕΝΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝΚΑΙΤΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ, ΜΑΙΔΩΝΤΕΤΟΥΣΑΦΕΣΤΩΤΑΣΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΤΟ, ΚΑΙΠΟΛΙΝΕΛΩΝΑΥΤΩΝ,
ΤΟΥΣΜΕΝΒΑΡΒΑΡΟΥΣΕΞΗΛΑΣΕ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣΔΕΚΑΤΟΙΚΙΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟ
ΛΙΝΠΡΟΣΗΓΟΡΕΥΣΕΝ.
ΕΝΔΕΧΑΙΡΩΝΕΙΑΤΗΣΠΡΟΣΤΟYΣEΛΛΗΝΑΣΜAΧΗΣΠΑΡΩΝΜΕΤΕΣΧΕ, ΚΑΙΛΕΓΕΤΑΙ
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ΠΡΩΤΟΣΕΝΣΕΙΣΑΙΤΩΙΕΡΩΛΟΧΩΤΩΝΘΗΒΑΙΩΝ. ΕΤΙΔΕΚΑΙΚΑΘΗΜΑΣΕΔΕΙΚΝΥΤΟ
ΠΑΛΑΙΑΠΑΡΑΤΟΝΚΗΦΙΣΟΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΚΑΛΟΥΜΕΝΗΔΡΥΣΠΡΟΣΗΝΤΟΤΕΚΑΤΕΣΚΗΝΩΣΕ,
ΚΑΙΤΟΠΟΛΥΑΝΔΡΙΟΝΟΥΠΟΡΡΩΤΩΝΜΑΚΕΔΟΝΩΝΕΣΤΙΝ.

PROVA 22
Strabone 5, 1, 1

ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΕΤΗΝΥΠΩΡΕΙΑΝΤΩΝΑΛΠΕΩΝΑΡΧΗΤΗΣΝΥΝΙΤΑΛΙΑΣ.
ΟΙΓΑΡΠΑΛΑΙΟΙΤΗΝΟΙΝΩΤΡΙΑΝΕΚΑΛΟΥΝΙΤΑΛΙΑΝΑΠΟΤΟΥΣΙΚΕΛΙΚΟΥΠΟΡΘΜΟΥΜΕΧΡΙΤΟΥ
ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥΚΟΛΠΟΥΚΑΙΤΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΟΥΔΙΗΚΟΥΣΑΝ, ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ
ΔΕΤΟΥΝΟΜΑΚΑΙΜΕΧΡΙΤΗΣΥΠΩΡΕΙΑΣΤΩΝΑΛΠΕΩΝΠΡΟΥΒΗ.
ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΔΕΚΑΙΤΗΣΛΙΓΥΣΤΙΚΗΣΤΑΜΕΧΡΙΟΥΑΡΟΥΠΟΤΑΜΟΥΚΑΙΤΗΣΤΑΥΤΗΘΑΛΑΤΤΗΣΑ
ΠΟΤΩΝΟΡΙΩΝΤΩΝΤΥΡΡΗΝΙΚΩΝΚΑΙΤΗΣΙΣΤΡΙΑΣΜΕΧΡΙΠΟΛΑΣ.
ΕΙΚΑΣΑΙΔΑΝΤΙΣΕΥΤΥΧΗΣΑΝΤΑΣΤΟΥΣΠΡΩΤΟΥΣΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΑΣΙΤΑΛΟΥΣΜΕΤΑΔΟΥΝΑΙΚΑ
ΙΤΟΙΣΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣ, ΕΙΘΟΥΤΩΣΕΠΙΔΟΣΙΝΛΑΒΕΙΝΜΕΧΡΙΤΗΣΡΩΜΑΙΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΟΨΕΔΕΠΟΤΕ, ΑΦΟΥΜΕΤΕΔΟΣΑΝΡΩΜΑΙΟΙΤΟΙΣΙΤΑΛΙΩΤΑΙΣ
ΤΗΝΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΝ, ΕΔΟΞΕΚΑΙΤΟΙΣΕΝΤΟΣΑΛΠΕΩΝΓΑΛΑΤΑΙΣΚΑΙΕΝΕΤΟΙΣΤΗΝ
ΑΥΤΗΝΑΠΟΝΕΙΜΑΙΤΙΜΗΝ, ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΑΙΔΕΚΑΙΙΤΑΛΙΩΤΑΣΠΑΝΤΑΣΚΑΙ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΑΠΟΙΚΙΑΣΤΕΠΟΛΛΑΣΣΤΕΙΛΑΙ, ΤΑΣΜΕΝΠΡΟΤΕΡΟΝΤΑΣΔΥΣΤΕΡΟΝ, ΩΝΟΥ
ΡΑΔΙΟΝΕΙΠΕΙΝΑΜΕΙΝΟΥΣΕΤΕΡΑΣ.

PROVA 23
Andocide, Sulla pace 1
ΑΝΔΟΚΙΔΗΣΠΕΡΙΤΗΣΠΡΟΣΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣΕΙΡΗΝΗΣ
ΟΤΙΜΕΝΕΙΡΗΝΗΝΠΟΙΕΙΣΘΑΙΔΙΚΑΙΑΝΑΜΕΙΝΟΝΕΣΤΙΝΗΠΟΛΕΜΕΙΝ, ΔΟΚΕΙΤΕΜΟΙ,
ΩΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΠΑΝΤΕΣΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ.
ΟΤΙΔΕΟΙΡΗΤΟΡΕΣΤΩΜΕΝΟΝΟΜΑΤΙΤΗΣΕΙΡΗΝΗΣΣΥΓΧΩΡΟΥΣΙ, ΤΟΙΣΔΕΡΓΟΙΣΑΦΩΝ
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ΑΝΗΕΙΡΗΝΗΓΕΝΟΙΤΟΕΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ, ΤΟΥΤΟΔΕΟΥΠΑΝΤΕΣΑΙΣΘΑΝΕΣΘΕ.
ΛΕΓΟΥΣΙΓΑΡΩΣΕΣΤΙΔΕΙΝΟΤΑΤΟΝΤΩΔΗΜΩΓΕΝΟΜΕΝΗΣΕΙΡΗΝΗΣΗΝΥΝΟΥΣΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΜΗΚΑΤΑΛΥΘΗ.

PROVA 24
Tucidide I, 1
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΘΗΝΑΙΟΣΞΥΝΕΓΡΑΨΕΤΟΝΠΟΛΕΜΟΝΤΩΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝΚΑΙΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΩΣΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝΠΡΟΣΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΡΞΑΜΕΝΟΣΕΥΘΥΣΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΥΚΑ
ΙΕΛΠΙΣΑΣΜΕΓΑΝΤΕΕΣΕΣΘΑΙΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΩΤΑΤΟΝΤΩΝΠΡΟΓΕΓΕΝΗΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΑΙ
ΡΟΜΕΝΟΣΟΤΙΑΚΜΑΖΟΝΤΕΣΤΕΗΣΑΝΕΣΑΥΤΟΝΑΜΦΟΤΕΡΟΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΗΠΑΣΗΚΑΙΤΟΑΛΛ
ΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝΟΡΩΝΞΥΝΙΣΤΑΜΕΝΟΝΠΡΟΣΕΚΑΤΕΡΟΥΣ, ΤΟΜΕΝΕΥΘΥΣΤΟΔΕ
ΚΑΙΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΝ.
ΚΙΝΗΣΙΣΓΑΡΑΥΤΗΜΕΓΙΣΤΗΔΗΤΟΙΣΕΛΛΗΣΙΝΕΓΕΝΕΤΟΚΑΙΜΕΡΕΙΤΙΝΙΤΩΝΒΑΡΒΑ
ΡΩΝ, ΩΣΔΕΕΙΠΕΙΝΚΑΙΕΠΙΠΛΕΙΣΤΟΝΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΤΑΓΑΡΠΡΟΑΥΤΩΝΚΑΙΤΑΕΤΙΠΑΛΑΙΤΕΡΑΣΑΦΩΣΜΕΝΕΥΡΕΙΝΔΙΑΧΡΟΝΟΥΠΛΗΘΟΣΑΔΥΝΑΤΑ
ΗΝ, ΕΚΔΕΤΕΚΜΗΡΙΩΝΩΝΕΠΙΜΑΚΡΟΤΑΤΟΝΣΚΟΠΟΥΝΤΙΜΟΙΠΙΣΤΕΥΣΑΞΥΜ
ΒΑΙΝΕΙΟΥΜΕΓΑΛΑΝΟΜΙΖΩΓΕΝΣΘΑΙΟΥΤΕΚΑΤΑΤΟΥΣΠΟΛΕΜΟΥΣΟΥΤΕΕΣΤΑΑΛΛΑ.
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