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Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα ζέκαηα ησλ
Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεσλ «αλαθπθιώλνληαη», απνθάζηζα λα
ζπγθεληξώζσ αλά ελόηεηεο (Γξακκαηηθή: νπζηαζηηθά, επίζεηα,
αλησλπκίεο, επηξξήκαηα, παξαζεηηθά θαη Σπληαθηηθέο αζθήζεηο)
ό,ηη έρεη δεηεζεί ζηηο ελ ιόγσ εμεηάζεηο, θαηά ην δηάζηεκα όισλ
απηώλ ησλ εηώλ πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθόηεηα (1983-2016). Η ζπγθεθξηκέλε αλαζθόπεζε έρεη
σο θύξην ζηόρν ηεο λα απνηειέζεη έλαλ ρξήζηκν νδεγό θαη ζπλάκα
εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ καζεηή – ηξηαο αιιά θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπλ θαιύηεξα θαη
κεζνδηθόηεξα ηηο ηειεπηαίεο θξίζηκεο επαλαιήςεηο. Γηα ην ιόγν
απηό κάιηζηα δελ παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο, ώζηε λα γίλεη κία
θαιή εμάζθεζε.
Σαο επραξηζηώ πνιύ
Ισαλλίδεο Άξεο
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Αναζκόπηζη Γπαμμαηικήρ και Σςνηακηικού
Πανελλαδικών Δξεηάζεων 1983-2017

Α’ Μέπορ
Καηάλογορ οςζιαζηικών, επιθέηων, ανηωνςμιών,
επιππημάηων και παπαθεηικών

ηηο, εὐδαίκσλ, πάιαη, θήιεζηο (Ηκεξεζίσλ & Εζπεξηλώλ 2016)
ἑλόο, ηόδε, ηπξαλλίδα, ζθῶλ αὐηῶλ (Επαλαιεπηηθέο 2016)
ηάδε, πιζνο, νἱ ζηξαηηῶηαη, νὕζηηλαο, ἄξηζηνη (Οκνγελώλ 2016)
ἐιαρίζηελ, κάιηζηα, δηαξθ, ἐθδήκνπο, νὐδείο (Ηκεξεζίσλ 2015)
ἑθώλ, λαῦο, ἄκεηλνλ, δηέθπινη, ἅπεξ (Επαλαιεπηηθέο 2015)
ἄλδξεο, δηθαζηαί, νἷο, ςήθῳ, βειηίνπο (Οκνγελώλ 2015)
ὑκᾶο, πόξξσ, ἀγαζῶλ, αὑηὰο, ἡγεκόλα (Ηκεξεζίσλ 2014)
πνιιά, ηνύηνπ , ηῷ κεγέζεη, κεῖδνλ, παηήξ (Επαλαιεπηηθέο 2014)
ηνηνύησλ, πξνγόλσλ, νὐδείο, ἁπάζεο, θάιιηζηα, γήξσο (Οκνγελώλ 2014)
ηηλσλ, ὕβξεη, κάιηζηα (Ηκεξεζίσλ 2013)
πξέζβεηο, κάξηπξεο, ὑκᾶο, δπζρεξέο, θαλεξῶο (Eπαλαιεπηηθέο 2013)
ηαῦηα, πόιεσο, Ἕιιεζη, κεγίζησλ, ἡγεκώλ, ὀιίγαο (Oκνγελώλ 2013)
ἀγὼλ, λαπζίλ, ὅπεξ, πξώηνηο (Ηκεξεζίσλ 2012)
πνιινί, θξεῖηηνλ, κλκα, ἑαπηάο (Επαλαιεπηηθέο 2012)
ηηλνο, ζύκπαζα , θηζηλ, ὠθέιηκνλ, ζώκαηα (Οκνγελώλ 2012)
θξείηηνλνο, ὅ ηη, πάληα, πάληα, ἄλδξεο, αἰζρξόλ (Ηκεξεζίσλ 2011)
θαθῷ, ηνῦδε, πάιαη, ἔξηο (Επαλαιεπηηθέο 2011)
κνπ, ρξήκαηα, πέλεηη, δηθαίσο, ἀιεζ (Οκνγελώλ 2011)
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πιείσ, γήξσο, δπζκαζέζηεξνλ, ηαῦηα, ἐκὲ(Ηκεξεζίσλ 2010)
ἐγὼ, ηνζαύηελ, κείδσ, παῖδεο, ἄλδξεο (Εζπεξηλώλ 2010)
ηνὺο πξέζβεηο, ὃλ, ηὰο δπλάκεηο, δσξεαὶ (Επαλαιεπηηθέο 2010)
δηνίθεζηλ, ἥλ, ηίλαο, δηαλνίαο , ἅπαζη, ἡδίζηεο (Οκνγελώλ 2010)
θπγάδσλ, πνιιήλ, ζπνλδάο, ηηλῶλ, πεξηηεηρίζκαηνο (Ηκεξεζίσλ 2009)
ἄλδξεο, ἰδηώηαο, πάληα, πιείσ, νἳ (Εζπεξηλώλ 2009)
ηὴλ δύλακηλ, πιεῖζηα, νἱ εἰδόηεο, ἅ, θαθῶο (Επαλαιεπηηθέο 2009)
ἐθεῖλνη, πόιηλ, ληθήζαληεο, λαπκαρίᾳ, ἐκπεηξνηάηνπο (Οκνγελώλ 2009)
ηνύησλ, ἁκαξηήκαηα, κᾶιινλ, κεγάιε, πόιεη (Ηκεξεζίσλ 2008)
ζηάζεσλ, πνιιῶλ, ηαῦηα, ὧλ, κεγίζηελ, ἔηεζη (Εζπεξηλώλ 2008)
δεζπόηεο, ἄθζνλνλ, ἀγαζῶλ, ηη, ηνηαῦηα (Επαλαιεπηηθέο 2008)
ὄκκαηνο, ηνῡηνλ, ὅκνηνλ, πᾱλ, θξόλεζηλ (Ηκεξεζίσλ 2007)
ἦζνο, κεγάινηο, ἰζρπξόηαηνλ, νἷνο, γπλαῖθεο (Εζπεξηλώλ 2007)
ἄλδξεο, κεδέλ, ηὰ ἀιεζ, ἧηηνλ, ἐκνῦ (Επαλαιεπηηθέο 2007)
νὐδέλ, ἐθείλνπο, ζπλήζεηο, ηὴλ δίαηηαλ, ηὸλἄλδξα (Οκνγελώλ 2007)
ζὺ, γπλαηθὶ, ζπκνεηδεῖο, ἵππνπο, ἅπαζηλ (Ηκεξεζίσλ 2006)
ηηο, ᾧ, κέγηζηνλ (Εζπεξηλώλ 2006)
παῖδεο, γνλεῖο, βέιηηζηνη, νὐδείο, κεηξόο (Επαλαιεπηηθέο 2006)
ηνῦην, κέγηζηνλ, παζῶλ, γελνκέλεο, ηὸλ βαζηιέα (Ηκεξεζίσλ 2005)
ἐκνὶ, πνιινῖο, ἔξσηη, ἅπαληα (Εζπεξηλώλ 2005)
πνιινί, πίζηεζηλ, ἅ, ζαθέζηαηνη, παξνῦζα (Επαλαιεπηηθέο 2005)
πόιεσο, θεθαιὰο, ἐκβάιινληνο, ἄλδξαο, ηνηαῦηα (Οκνγελώλ 2005)
ὄξληζη, ηη, ζνθῶλ, µέγα, ηαῦηα (Ηκεξεζίσλ 2004)
δηαβνιῆ, πξνθάζεσο, πξᾶμηλ, εἷο, ἁπάζαηο (Εζπεξηλώλ 2004)
πξάμεηο, πξαόηεηη, ἀθήξαηνο, ἀιεζῶο, νὐδὲλ (Επαλαιεπηηθέο 2004)
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πόιεηο, ἁξµνζηὰο, ἀθνύνληεο, ηαῦηα, πξάγµαηα (Οκνγελώλ 2004)
ηο πόιεσο, παηδόο (Β’ Λπθείνπ 2004)
εὐδαηµνλέζηαηαη, ηνῦηνλ (Ηκεξεζίσλ 2003)
ἰζρύο, πνιέµῳ, ἄλδξεο, νὗηνη, πᾶζη (Επαλαιεπηηθέο 2003)
πῦξ, ζπέξµαηα, πάλζ', ὁπόζα, ὅπεξ (Οκνγελώλ 2003)
ῥήησξ, δεηλόηεηη, πάλησλ, νὗηνο (Β’ Λπθείνπ 2003)
θαιὰ, µεγίζησλ (Ηκεξεζίσλ 2002)
ὅλ, νἰθείσο, ἁπάζεο, δπλάµεσο, ρξήµαηα (Εζπεξηλώλ 2002)
ᾠδο, λπθηόο, ἐθείλσλ, βίνλ, ηαύηελ (Οκνγελώλ 2002)
µείδνλα, θάιινο (Β’ Λπθείνπ 2002)
θώλσς, κείδσλ, ἅο (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ 2002)
ἐγὼ, ὁ παηὴξ (Εζπεξηλώλ 2001)
ηαῦηα, ἑαπηνῖο, ὅ ηη, ἥλ (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ, Ινπιίνπ 2001)
Ἑιιήλσλ, κήηεξ, βαζηιέαο, Ἡξαθιένπο, ὀλόκαζηλ (Επαλαιεπηηθέο Β’
Λπθείνπ, Σεπηεκβξίνπ 2001)
ηάδε, ηίλνο, ἡκῶλ, αὐηῆ (Επαλαιεπηηθέο 2000)
ραιεπόλ, κέγαο, ῥᾳδίσο (Β’ Λπθείνπ 2000)
βαζηιεύο, ἅξκαηνο, ἄλδξεο, ἀγώλ, ηέθλσλ (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ
2000)
ἐγώ, θύλα, ὀιίγεο (1999)
ηο γπλαηθόο (1998)
ηὰ ὀζηᾶ (1997)
ἐλδεεῖο, ἁπάλησλ (1995)
πξέζβεηο, πνιύ, ὀξζόηεξνλ (1994)
πξνηέξῳ, ὑζηέξσ, θαηαθαλήο, ὑγηέο (1993)
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ἔιαηηνλ, ζαθῶο, κᾶιινλ, πνιύ (1992)
θξείηηνπο, ρείξνπο (1989)
ηηλη, ἐκαπηνῦ, νἵπεξ, ηνηαύηε (1987)
θαηαθαλέο, πνιύ, αἰζρξόλ, ηαρύ (1986)
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Β΄ Μέπορ
Καηάλογορ πημάηων

ἔθελ, θηεζάκελνο, ᾤκελ, θαλήζεζζαη, ηπγράλεη, νὖζα (Ηκεξεζίσλ &
Εζπεξηλώλ 2016)
ηῷ ηηκσκέλῳ, ἄξρεηλ, ιαβεῖλ, ἀθεῖλαη, ἀπνιέζεηαλ, νἰθήζεηαλ
(Επαλαιεπηηθέο 2016)
παξεζθεπάζαην, εἶελ, ἐλέβαιε, γίγλνηλην, ἐςεύζζε (Οκνγελώλ 2016)
ἦλ, πξνζζρόληεο, ἐπηπιένληεο, θαηεζηξέθνλην, ἐμῆζαλ (Ηκεξεζίσλ 2015)
ὁξῶ, πιενύζαηο, μπκθέξεη, ἀπνρσξήζεηελ, δηέθπινη, θαζίζηαζζαη
(Επαλαιεπηηθέο 2015)
ηνῖο βνπιεύνπζηλ, πξνζέρνπζη, ἔζηαη, ηνικᾶλ, ιέγεηλ (Οκνγελώλ 2015)
νἶκαη , ὑπέιαβνλ, ηνῖο παζνῦζη, ἔγλσζαλ, θαηαζηᾶζαλ (Ηκεξεζίσλ 2014)
θεύμεζζαη, θαηειείθζε, ρξήζεζζαη, ἔιαρνλ, ἐμαπαηήζεηλ (Επαλαιεπηηθέο
2014)
ἀπέιηπελ , δηήλεγθελ, θηεζάκελνο, κεηαζρεῖλ (Οκνγελώλ 2014)
ὄληη, ἐπῃηηῶλην, ὑπνιακβάλνληεο, ἐμειάζεηαλ, ἐβόσλ, εἴε, ἐπξάρζε
(Ηκεξεζίσλ 2013)
πέκςαληνο, ἀπαιιάμαη, ζπλέθεξελ, ἐιπζηηέιεη, θαζί (Eπαλαιεπηηθέο 2013)
πείζαο, θαηήγαγε, ἐθιηπεῖλ, γελόκελνη (Οκνγελώλ 2013)
ζθαιέληεο, θξαηήζσκελ, ἐπηδεῖλ, πάζρεηλ, ἔρνπζηλ, κλήζζεηε (Ηκεξεζίσλ
2012)
παξσμύλεην, ζπλάπηεηλ, πξνεζηῶηεο, πεθεπγόηεο, δένη, ἡηηεζλαη
(Επαλαιεπηηθέο 2012)
ἔθακελ, εἴε, εὑξίζθεην, ρξζζαη, καζεῖλ (Οκνγελώλ 2012)
ἔθε, θέξεηλ, εἰζίησ, δόμεηε (Ηκεξεζίσλ 2011)
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πεξηπεζόληεο, δῃνπκέλεο, ἀλεκλήζζεζαλ, θάζθνληεο, ἔπαζρνλ, μπκβῆ
(Επαλαιεπηηθέο 2011)
ἐγελόκελ, ιέγνληνο, πξάηηνληνο, ἐπηζπκεῖ, ἀπνθξηλόκελνο (Οκνγελώλ 2011)
ὁξᾶλ, ἀπνβαίλεηλ , γίγλεζζαη, αἰζζαλόκελνλ, ἀδηθεῖλ (Ηκεξεζίσλ 2010)
παξαιαβόληεο, ἦκελ, ἡγνύκεζα, ἐγελόκεζα, ἐπξάμακελ (Εζπεξηλώλ 2010)
ζεσξεῖλ, ἐπξέζβεπνλ, ἵζηαηε, ἀπαγγείιαζηλ, ληθήζαζηλ, ἔζνληαη
(Επαλαιεπηηθέο 2010)
παξαιαβόλησλ, δηήκαξηνλ, αἱξνύκελνη, ἐπηηηκῶζαλ (Οκνγελώλ 2010)
ἔιαβνλ, ἐπνιέκνπλ, ἐθήξπμαλ, εἷινλ, πξνζβαιόληεο (Ηκεξεζίσλ 2009)
ὑπνδύνληαη, θηήζνληαη, ιαρόληεο, αἰζζάλνκαη, πνηνῦζη (Εζπεξηλώλ 2009)
ἔθε, εἰδέλαη, πάζρνπζηλ, ἐςεῦζζαη, δηαγηγλώζθνπζηλ (Επαλαιεπηηθέο 2009)
νὔζαο, ληθήζαληεο, θηλδπλεύεηλ, ζπλεβάινλην, εἰπεῖλ (Οκνγελώλ 2009)
θαηαγειᾷ, εἴξεθα, ἐμεπξεῖλ, θαηαςεθίζαζζε, παξαιειεηκκέλα (Ηκεξεζίσλ
2008)
ὁξῶλ, νὖζαλ, ὑπέδεημε, δηήλεγθε (Εζπεξηλώλ 2008)
δηνηθνῦληεο, ἡηνηκαζκέλνη, γξάθνληεο, ζπλεζίδνληεο, κεηέρνληεο
(Επαλαιεπηηθώλ 2008)
ἰδεῖλ, ηπγράλεη, γλώζεζζαη, εἰδέλαη, ἔρνκελ (Ηκεξεζίσλ 2007)
ἐπεδείμαην, πεζεῖλ, ἀλαγαγὼλ, ἦλ, εἰπόληνο (Εζπεξηλώλ 2007)
ἐμέζηαη, θαηαζησπᾶλ, ἀκθηζβεηεῖλ, αἰζρύλεηαη, ἐρξήζαζζε
(Επαλαιεπηηθώλ 2007)
ἐπαηλέζαο, ἐπνίεζελ, εἶπελ, ἀπαιιάμαο, παξακέλσλ (Οκνγελώλ 2007)
ἔθε, γηγλώζθσλ, ὁξῶ, λνκίδνπζη, θαηέρεηλ (Ηκεξεζίσλ 2006)
ὁξᾷ, ὑπεξβάιιῃ, ἀμησζεζόκελνλ, ἀθνύνηελ, γεγόλαζη, πεπνλζόηεο,
ηπγράλνπζηλ (Εζπεξηλώλ 2006)
ζξέςαη, καλζάλεηλ, δαπαλῶληεο, δύλαηην, ἀλαζρέζζαη (Επαλαιεπηηθέο
2006)
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δηελελόραζηλ, ἀπνζηείιαληεο , ἐπεξώησλ , ιήςνληαη, ἀλειόληνο
(Ηκεξεζίσλ 2005)
πείζῃ, ἀπαγγέιινπζα, ἀπνθαίλνπζα, γελέζζαη, πξνόςεη, δηδάμνκαη
(Εζπεξηλώλ 2005)
ἐπίζηαζζε, ζπλεηδόηεο, ἐμείε, ἀπνζαλεῖζζαη, θαηεηπόληεο (Επαλαιεπηηθέο
2005)
ἀθήζεηο, παζεῖλ, ἔιεγνλ, ἀθηθόκελνο, δειώζεη (Οκνγελώλ 2005)
ὁξῶµελ, γηγλώµεζα, ὠθειήζεζζαη, ζπλίζηεµη (Ηκεξεζίσλ 2004)
δηαθέξεη, γεγελεµέλελ, ἐµβαιώλ, πνηνύµεζα, ζύλαγε (Εζπεξηλώλ 2004)
πείζῃ, ἀπαγγέιινπζα, ιήζεη, πξνόςεη, ἐζηί (Επαλαιεπηηθέο 2004)
ἐλίθεζαλ, ἐμήιαπλνλ, ἔζνηην, ἔιεγελ, παξέρεηλ (Οκνγελώλ 2004)
νὖζαλ, πνηεῖλ, δηειζεῖλ, πξάηηεηλ, εἰπεῖλ (Β’ Λπθείνπ 2004)
αἱξῶληαη, πείζσληαη, ἐµµελόλησλ (Ηκεξεζίσλ 2003)
ἐζηίλ, ὁξῶ (Επαλαιεπηηθέο 2003)
ζπγθαηεζθεύαθελ, ἐξξήζε, ἐπέιηπελ, ἔρεηλ, δῶµελ (Οκνγελώλ 2003)
ὄληεο, ἔηπρνλ, ἐμέπεµςαλ, ἀμηνῦληεο, ὑπεξέβαιελ, ιαµβάλεηλ (Β’ Λπθείνπ
2003)
νἶδα, δεδώθαηε, δύλεηαη (Ηκεξεζίσλ 2002)
πεπξαγµέλα, ἐζηη, ἴζαζηλ, ππλζαλόµελνο, ἐμέπεµςελ (Εζπεξηλώλ 2002)
ἐλεδείμαην, ἐζηεξεµέλνο, θαινπµέλελ, πξνζέηαμε, γελέζζαη (Οκνγελώλ
2002)
θαηαιακβάλεη, ὁξᾷο (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ 2002)
ζπλερώξεζαλ, ἀπνδνῦλαη, ἔιαβνλ (Ηκεξεζίσλ 2001)
δαθξύνληεο, θαηαιίπνη (Εζπεξηλώλ 2001)
ἤγνµελ, ἐγελόµεζα, ἐθνηλσλνῦµελ (Β’ Λπθείνπ 2001)
ἀθνύζαληεο, παξέιαβνλ, ἠμίνπλ (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ, Ινπιίνπ 2001)
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πεξηνξᾶλ, ἔρνληαο, ἐμέβαιε, γελλήζαο, ἀλήγαγε (Επαλαιεπηηθέο Β’
Λπθείνπ, Σεπηεκβξίνπ 2001)
ὁκνινγνύκελνο, πιεύζαο, ἀπνιεζάλησλ, ὑπνζηάο, θαηέλεηκελ, ἀλέιαβελ,
κεηέζηεζελ (Ηκεξεζίσλ 2000)
ζθεςώκεζα, ὁκνινγζαη, ἀδηθνπκέλνπο, ἀθεῖζηλ, ᾖ, γέλεηαη
(Επαλαιεπηηθέο 2000)
δύεηαη, θαιεῖηαη, ἄξρεη, θαηαζηξέςαηην, ἔθπγνλ (Β’ Λπθείνπ 2000)
ἐηξάθεηε, ληθήζαληεο, ἔζεζζε, ἡηηεζήζεζζε, κέλνληεο (Επαλαιεπηηθέο Β’
Λπθείνπ 2000)
ἐπηόληεο, ἐθπεπιεγκέλνπο, ἐδύλαην, ἤξνλην, εἶελ (2000)
ρξῷην, ἡγνῖν (1999)
ηῷ πείζνληη, εἰζηέλαη, Ἀθνύζαζη, Φζάλνηην, Παξεζηεθπῖαλ (1998)
ἀπνηεζέλησλ, ἀλνξύμαη, θέεηαη, Ἐμήγαγε, πξνδηδόληνο (1997)
παξήγγειιελ, βνύινηλην, ἀπέθηεηλελ, δηαβαιιόλησλ (1996)
ὑπνζρεῖλ, ἐμακάξηνηελ (1995)
πξνδηδόλαη, ἀθθε, ρξήζαηην, ἐςεύδεην (1994)
ἐπήγγεηια, ὡκόζακελ, ἀπνδέρνηζζε (1993)
ἔξρνληαη, δένκαη, ἀπνθηείλαηε, θαηαγλῶλαη (1992)
πξνδεδώθαζηλ, ὑθίεζζαη, ἀπνζλῄζθσκελ, ἀλέζηε (1991)
δηεθζάξκεζα, ἐμελεγθεῖλ, πεξηνξᾶλ, πιένληαο (1990)
ἡγήζεζζε, ζπκβέβεθελ (1989)
ἁιηζθόκελαη (1988)
ἀπόινηλην, ἴζαζη, δνῦλαη (1987)
Παξαβάο, αἰζζάλεζζαη (1986)
Ἐθπιαγείο, ἀπνιέζζαη, εἷινλ, ἀπνιέζζαη, νἶδα (1985)
παξαδεδνκέλελ, ὀκσκνθόηαο, ἴζηε, ἡγεῖζζε (1984)
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Πξνζέρεηλ, δηαππλζάλνκαη, ἐπαλεξσηῶ, εὑξήζεηο (1983)
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Γ΄ Μέπορ

Αζκήζειρ ζςνηακηικού

1.
Μεηοσέρ:

«θηεζάκελνο»: Να αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηεο κεηνρήο, λα
αλαιπζεί ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε θαη λα αηηηνινγεζεί ε εθθνξά ηεο
πξόηαζεο πνπ ζρεκαηίδεηαη . [Ἱθαλόλ κνη δνθεῖο, ἔθελ ἐγώ, ηεθκήξηνλ
ιέγεηλ, ὅηη νὐρ αὕηε ἐζηὶλ ἡ ηῶλ ινγνπνηῶλ ηέρλε, ἣλ ἅλ θηεζάκελόο ηηο
εὐδαίκσλ εἴε.] (Ηκεξεζίσλ 2016)


Να αλαιύζεηε ηηο κεηνρέο ἔρσλ [νὔηε γὰξ ἅλ ἐπηπιεύζεηέ ηηο ὡο

ρξὴ ἐο ἐκβνιὴλ κὴ ἔρσλ ηὴλ πξόζνςηλ ηῶλ πνιεκίσλ ἐθ πνιινῦ]θαη
πιενπζῶλ[δηέθπινη ηε νὐθ εἰζὶλ νὐδ’ ἀλαζηξνθαί, ἅπεξ λεῶλ ἄκεηλνλ
πιενπζῶλ ἔξγα ἐζηίλ], ζηελ αληίζηνηρε γηα ηελ θαζεκία δεπηεξεύνπζα
πξόηαζε (2015)

Σην απόζπαζκα «ηῶλ δηθῶλ ἃο ἐμ ἀξρῆο ἔιαρνλ» λα
κεηαηξέςεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε ζε κεηνρή (Επαλαιεπηηθέο
2014)

«ἵλ’ ὦζη κάξηπξεο [δηόηη πέκςαληνο ἐκνῦ πξέζβεηο ἀπὸ ηῆο
ζπκκαρίαο πάζεο, ἵλ’ ὦζη κάξηπξεο, θαὶ βνπινκέλνπ πνηήζαζζαη πξὸο
ὑκᾶο δηθαίαο ὁκνινγίαο ὑπὲξ ηῶλ Ἑιιήλσλ, νὐδὲ ηνὺο πεξὶ ηνύησλ
ιόγνπο ἐδέμαζζε παξὰ ηῶλ πξεζβεπόλησλ]»: λα αληηθαηαζηήζεηε ηε
δεπηεξεύνπζα πξόηαζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηνρή θαη ζηε θξάζε «κε
θαπιόηαηνλ ὄληα» [ἥ θαλεξῶο ἐμειέγμαη κε θαπιόηαηνλ ὄληα ηῶλ
ἁπάλησλ] λα αλαιύζεηε ηε κεηνρή ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, θάλνληαο
ηηο αλαγθαίεο κεηαηξνπέο ζηνπο όξνπο ηεο θξάζεο (Επαλαιεπηηθέο
2013)

«Ἐγὼ ηνίλπλ ζνπ ηόηε ηαῦηα ιέγνληνο ὑπέιαβνλ»: Να
αλαπηπρζεί ε κεηνρή ζηελ αληίζηνηρε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (1999)

Λεθζέλησλ,
αἰζζόκελνο,
ὤλ,
ηνῦ
πξνδηδόληνο:
Να
αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθώο νη κεηνρέο θαη λα αλαπηπρζνύλ ζηηο
αληίζηνηρεο (ηζνδύλακεο) δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο (1997) [Φξπλίρνπ
γὰξ ἀπνζθαγέληνο λύθησξ παξὰ ηὴλ θξήλελ ηὴλ ἐλ ηνῖο νἰζύνηο ὑπὸ
Ἀπνιινδώξνπ θαὶ Θξαζπβνύινπ, θαὶ ηνύησλ ιεθζέλησλ θαὶ εἰο ηὸ
δεζκσηήξηνλ ἀπνηεζέλησλ ὑπὸ ηῶλ ηνῦ Φξπλίρνπ θίισλ, αἰζζόκελνο ὁ
δῆκνο ηὸ γεγνλὸο ηνπο ηε εἰξρζέληαο ἐμήγαγε, θαὶ βαζάλσλ γελνκέλσλ
ηὸ πξάγκα ἀλέθξηλε, θαὶ δεηῶλ εὗξε ηὸλ κὲλ Φξύληρνλ πξνδηδόληα ηὴλ
πόιηλ, ηνὺο δ’ ἀπνθηείλαληαο αὐηὸλ ἀδίθσο εἰξρζέληαο· θαὶ ςεθίδεηαη ὁ
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δῆκνο, Κξηηίνπ εἰπόληνο, ηὸλ κὲλ λεθξόλ θξίλεηλ πξνδνζίαο, θἅλ δόμῃ
πξνδόηεο ὢλ ἐλ ηῇ ρώξα ηεζάθζαη, ηά γε ὀζηᾶ αὐηνῦ ἀλνξύμαη θαὶ
ἐμνξίζαη ἔμσ ηῆο Ἀηηηθῆο, ὅπσο ἅλ κὴ θέεηαη ἐλ ηῇ ρώξᾳ κεδὲ ηὰ ὀζηά
ηνῦ ηὴλ ρώξαλ θαὶ ηὴλ πόιηλ πξνδηδόληνο.]


Ἐιζὼλ δὲ εἰο Πεινπόλλεζνλ εἰο Ὀιπκπίαλ, Δίσλα θαηαιαβὼλ

ζεσξνῦληα, ἤγγειινλ ηὰ γεγνλόηα: Να αλαγλσξηζζνύλ ζπληαθηηθώο νη
κεηνρέο ηεο εκηπεξηόδνπ θαη ε κεηνρή: ηὰ γεγνλόηα λα αλαπηπρζεί
ζηελ αληίζηνηρε (ηζνδύλακε) δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (1996)

Ἀθνύζαο δ’ ἐγὼ ηνὺο κὲλ θίινπο παξαθαιεῖλ αὐηὸλ ἐθέιεπνλ: Να
γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη ε κεηνρή ἀθνύζαο λα αλαπηπρζεί
ζηελ αληίζηνηρε (ηζνδύλακε) δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (1996)

2.


Γεςηεπεύοςζερ πποηάζειρ:
«ὅηη. . . ηέρλε» [Ἱθαλόλ κνη δνθεῖο, ἔθελ ἐγώ, ηεθκήξηνλ ιέγεηλ,

ὅηη νὐρ αὕηε ἐζηὶλ ἡ ηῶλ ινγνπνηῶλ ηέρλε], «ὅηαλ. . . αὐηνῖο» [θαὶ γάξ
κνη νἵ ηε ἄλδξεο αὐηνὶ νἱ ινγνπνηνί, ὅηαλ ζπγγέλσκαη αὐηνῖο, ὑπέξζνθνη,
ὦ Κιεηλία, δνθνῦζηλ εἶλαη]. Να αλαγλσξηζηεί ην είδνο ησλ πξνηάζεσλ
θαη λα αηηηνινγεζεί ε εθθνξά ηνπο (Εζπεξηλώλ 2016)

«ᾧπεξ . . . ἀγάιιεζζε» [Το ηε πόιεσο ὑκο εἰθὸο ηῷ ηηκσκέλῳ
ἀπὸ ηνῦ ἄξρεηλ, ᾧπεξ ἅπαληεο ἀγάιιεζζε, βνεζεῖλ] «ἣλ . . . εἶλαη» [ὡο
ηπξαλλίδα γὰξ ἤδε ἔρεηε αὐηήλ, ἣλ ιαβεῖλ κὲλ ἄδηθνλ δνθεῖ εἶλαη,
ἀθεῖλαη δὲ ἐπηθίλδπλνλ]. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ πξνηάζεσλ θαη
λα γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηνπο ξόιν (Επαλαιεπηηθέο 2016)

«[ἐπεκειήζε δ’] ὅπσο νἱ ζηξαηηῶηαη ηνὺο πόλνπο δπλήζνηλ ην
ὑπνθέξεηλ»: Να αλαγλσξίζεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε σο πξνο ην
είδνο ηεο, ηελ εθθνξά ηεο θαη ηνλ ζπληαθηηθό ηεο ξόιν (2015)

«[ἐπίζηαζζε δέ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί] ὅηη παξάδεηγκα ηνῖο ἄιινηο
ἔζηαη κὴ ηνικλ εἰο ὑκο ἐμακαξηάλεηλ»:
Να αλαγλσξίζεηε ηε
δεπηεξεύνπζα πξόηαζε σο πξνο ην είδνο ηεο, ηελ εθθνξά ηεο θαη ηνλ
ζπληαθηηθό ηεο ξόιν (Οκνγελώλ 2015)

«[Οἶκαη γὰξ ὑκο νὐθ ἀγλνεῖλ] ὅηη πνιιαὶ πξάμεηο ἤδε ηνηαῦηαη
γεγόλαζηλ»:
Να ραξαθηεξίζεηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε, λα
δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο θαη εθθνξάο ηεο θαη λα δειώζεηε
ηε ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία (Εζπεξηλώλ 2014)

«ηνζνῦηνλ δὲ θαὶ ηῷ ζώκαηη θαὶ ηῆ γλώκῃ ηῶλ ἄιισλ δηήλεγθελ
ὥζηε κὴ κόλνλ Σαιακῖλνο ἀιιὰ θαὶ ηο Ἀζίαο ἁπάζεο ἄμηνο εἶλαη
ηπξαλλεῖλ»: Να αλαγλσξίζεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε σο πξνο ην
είδνο ηεο, ηελ εθθνξά ηεο θαη ην ζπληαθηηθό ηεο ξόιν (Οκνγελώλ 2014)

«[ἐβόσλ] ὡο ἐπὶ δήκνπ θαηαιύζεη ηὰ ηε κπζηηθὰ θαὶ ἡ ηῶλ ξκῶλ
πεξηθνπὴ γέλνηην»: λα ραξαθηεξίζεηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε, λα
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δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο θαη εθθνξάο ηεο θαη λα δειώζεηε
ηε ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία (Εζπεξηλώλ 2013)

«[εἶπε ηῷ ὑπαθνύζαληη εἰζαγγεῖιαη] ὅζηηο ηε εἴε», «[ηε παξεῖλαη
ἔθε πάληα ηὰ ἐπηηήδεηα] ὥζηε δεηπλεῖλ ηἀιιόηξηα»: Οη παξαπάλσ
πξνηάζεηο λα ραξαθηεξηζζνύλ σο πξνο ην είδνο ηνπο (Εζπεξηλώλ 2011)

Να γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα παξαθάησ
ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπο: δηεγεζάκελ
[γὼ δὲ θαὶ Θξαζύινρνο ηνζαύηελ θηιίαλ παξὰ ηῶλ
παηέξσλ
παξαιαβόληεο, ὅζελ ὀιίγῳ πξόηεξνλ δηεγεζάκελ] , ἦκελ [ἕσο κὲλ γὰξ
παῖδεο ἦκελ, πεξὶ πιείνλνο ἡκο αὐηνὺο ἡγνύκεζα ἢ ηνὺο ἀδειθνύο]
(Εζπεξηλώλ 2010)

Να γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα παξαθάησ
ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπο: ἡγνῦληαη [ξῶ
γὰξ πνιινὺο κὲλ ἰδηώηαο, νἳ πάλπ πνιιὰ ἔρνληεο ρξήκαηα νὓησ πέλεζζαη
ἡγνῦληαη], πνηνῦζη [αἰζζάλνκαη δὲ θαὶ ηπξάλλνπο ηηλάο, νἳ νὓησ πεηλῶζη
ρξεκάησλ ὥζηε πνηνῦζη πνιὺ δεηλόηεξα ηῶλ ἀπνξσηάησλ] (Εζπεξηλώλ
2009)

«θεῖλν δὲ νὐ θαλεξόλ, ἔθε, ὅηη δηὰ κὲλ ηὸ εἰδέλαη ἑαπηνὺο
πιεῖζηα ἀγαζὰ πάζρνπζηλ ἄλζξσπνη, δηὰ δὲ ηὸ ἐςεῦζζαη ἑαπηῶλ πιεῖζηα
θαθά», «θαὶ ἃ κὲλ ἐπίζηαληαη πξάηηνληεο πνξίδνληαί ηε ὧλ δένληαη
θαὶ εὖ πξάηηνπζηλ,
ὧλ δὲ κὴ ἐπίζηαληαη ἀπερόκελνη ἀλακάξηεηνη
γίγλνληαη θαὶ δηαθεύγνπζη ηὸ θαθῶο πξάηηεηλ»: λα αλαγλσξίζεηε ην
είδνο θαη ηνλ ζπληαθηηθό ξόιν ησλ πξνηάζεσλ (Επαλαιεπηηθέο 2009)

ἐδπλήζελ, εἴξεθα [ἐπίζηακαη δ’ ὅηη νἱ κὲλ ἄιινη ηῶλ ἀθξνσκέλσλ
ζαπκάδνπζηλ, ὅπσο πνζ’ νὕησο ἀθξηβῶο ἐδπλήζελ ἐμεπξεῖλ ηὰ ηνύησλ
ἁκαξηήκαηα, νὗηνο δέ κνπ θαηαγειᾶ, ὅηη νὐδὲ πνιινζηὸλ κέξνο εἴξεθα
ηῶλ ηνύηνηο ὑπαξρόλησλ θαθῶλ]: Να γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε πιήξσο
ζπληαθηηθά (είδνο, εηζαγσγή, εθθνξά, ιεηηνπξγία) (Ηκεξεζίσλ 2008)

Να γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα παξαθάησ
ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπο: δεῖ [ὑπέδεημε
ηνῖο ἐπηγηγλνκέλνηο, κεζ’ ὧλ ρξὴ θαὶ πξὸο νὓο δεῖ ηνὺο πνιέκνπο
ἐθθέξεηλ], εἶρε [Πνηεζάκελνο γὰξ ζηξαηείαλ ἐπὶ Τξνίαλ, ἥπεξ εἶρε ηόηε
κεγίζηελ δύλακηλ ηῶλ πεξὶ ηὴλ Ἀζίαλ, ηνζνῦηνλ δηήλεγθε ηῆ ζηξαηεγίᾳ
ηῶλ πξὸο ηὴλ αὐηὴλ ηαύηελ ὕζηεξνλ πνιεκεζάλησλ] (Εζπεξηλώλ 2008)

ἐμέζηαη [Ἀιιὰ κήλ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ηνῦηό γε δεηλὸλ δήπνπ, εἰ
πξὸο ηὰ ζπγθερσξεκέλ’ ὑπ’ αὐηῶλ ηνύησλ ἐμέζηαη λῦλ ἀληηιέγεηλ, θαὶ
κεδὲλ ζεκεῖνλ ὑκῖλ ἔζηαη], ἀληηδηθῶζηλ [ἀιιὰ παξαρξκ’ ἀκθηζβεηεῖλ
εἰώζακελ, κὴ πνηήζαληεο δὲ ηαῦηα, ἂλ ὕζηεξνλ ἀληηδηθῶζηλ, πνλεξνὶ θαὶ
ζπθνθάληαη δνθνῦζηλ εἶλαη]: λα γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην
είδνο ηνπο (Επαλαιεπηηθέο 2007)

ὁξᾶ [Νῦλ δὲ ηηο νὐθ ἂλἀζπκήζεηελ, ὅηαλ ὁξᾶ ηνὺο κὲλ πεξὶ ηὰ
Τξστθὰ θαὶ ηνὺο ἐπέθεηλα γελνκέλνπο
ὑκλνπκέλνπο θαὶ
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ηξαγῳδνπκέλνπο]: Να γξάςεηε ηελ πξόηαζε ζηελ νπνία αλήθεη ην
παξαπάλσ ξήκα, λα ηελ αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηεο θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ έγθιηζε εθθνξάο ηεο (Εζπεξηλώλ 2006)

εἰζη [πίζηαζζε δέ, ὦ ἄλδξεο, ὅηη αἱ ἀλάγθαη αὗηαη ἰζρπξόηαηαη
θαὶ κέγηζηαί εἰζη ηῶλ ἐλ ἀλζξώπνηο], κέιισζηλ [ἐμείε δὲ ηνὺο δνύινπο
ἑηέξαηο ἀλάγθαηο, ὑθ' ὧλ θαί ἢλ κέιισζηλ ἀπνζαλεῖζζαη θαηεηπόληεο,
ὅκσο ἀλαγθάδνληαη ηἀιεζ ιέγεηλ]: λα γξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ζηηο
νπνίεο αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ξήκαηα θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο
ην είδνο ηνπο (Επαλαιεπηηθέο 2005)

Να εληνπίζεηε ηηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ηνπ αδίδαθηνπ
θεηµέλνπ θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπο [Εὖ δ' ἴζηε, ὦ
Ἀζελαῖνη, ὅηη πιεῖζηνλ δηαθέξεη θήµε θαὶ ζπθνθαληία. Φήµε µὲλ γὰξ νὐ
θνηλσλεῖ δηαβνιῆ, δηαβνιὴ δὲ ἀδειθόλ ἐζηη θαὶ ζπθνθαληία. ∆ηνξηῶ δ'
αὐηῶλ ἑθάηεξνλ ζαθῶο. Φήµε µέλ ἐζηηλ, ὅηαλ ηὸ πιζνο ηῶλ πνιηηῶλ
αὐηόµαηνλ ἐθ µεδεµηο πξνθάζεσο ιέγῃ ηηλὰ ὡο γεγελεµέλελ πξμηλ·
ζπθνθαληία δ' ἐζηίλ, ὅηαλ πξὸο ηνὺο πνιινὺο εἷο ἀλὴξ αἰηίαλ ἐµβαιὼλ ἔλ
ηε ηαῖο ἐθθιεζίαηο ἁπάζαηο πξόο ηε ηὴλ βνπιὴλ δηαβάιιῃ ηηλά. Καὶ ηῆ µὲλ
θήµῃ δεµνζίᾳ ζύνµελ ὡο ζεῷ, ηῶλ δὲ ζπθνθαληῶλ ὡο θαθνύξγσλ
δεµνζίᾳ πξνβνιὰο πνηνύµεζα. Μὴ νὖλ ζύλαγε εἰο ηαὐηὸλ ηὰ θάιιηζηα
ηνῖο αἰζρίζηνηο. ] (Εζπεξηλώλ 2004)

"γὼ γὰξ νἶδ' ὅηη πνιινὶ πνιιὰ θἀγάζ' ὑµο εἰζηλ εἰξγαζµέλνη":
Να γξάςεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε ηνπ ρσξίνπ απηνύ, λα δειώζεηε
ην είδνο ηεο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην ζπληαθηηθό ηεο ξόιν . Να
µεηαθέξεηε ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ (Ηκεξεζίσλ 2002)

Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηελ πξόηαζε: "ὃλ νἱ πιένληεο εἰο
ηὸλ Πόληνλ ἅπαληεο ἴζαζηλ νὕησο νἰθείσο πξὸο Σάηπξνλ δηαθείµελνλ"
(Εζπεξηλώλ 2002)

Να αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο
ηνπ απνζπάζκαηνο "κνὶ δὲ κέγεζνο κὲλ ὁ ἀὴξ ὅινο, ὅζνλ κνπ
θαηαιακβάλεη ηὸ πηεξόλ, θάιινο δὲ αἱ ηῶλ ιεηκώλσλ θόκαη· αἱ κὲλ γάξ
εἰζηλ ὥζπεξ ἐζζηεο, ἃο ὅηαλ ζέισ παῦζαη ηὴλ πηζηλ ἐλδύνκαη" θαη λα
ηηο αλαγλσξίζεηε. (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ 2002)

"ὅηη ἡ κὲλ ζπκκαρία ... κεηαιιαγὴ εἴε": Να αλαγλσξίζεηε
ζπληαθηηθά ηελ πξόηαζε (είδνο, εηζαγσγή, εθθνξά, ζπληαθηηθόο ξόινο).
(Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ, Ινπιίνπ 2001)

«ἐπεηδὴ δὲ ὀιίγνλ ὕζηεξνλ ἔιεγεο ὅηη ὁ ῥήησξ ηῆ ῥεηνξηθῆ θἂλ
ἀδίθσο ρξῷην, νὕησ ζαπκάζαο θαὶ ἡγεζάκελνο νὐ ζπλᾴδεηλ ηὰ ιεγόκελα
ἐθείλνπο εἶπνλ ηνὺο ιόγνπο, ὅηη εἰ κὲλ θέξδνο ἡγνῖν εἶλαη ηὸ ἐιέγρεζζαη
ὥζπεξ ἐγώ, ἄμηνλ εἴε δηαιέγεζζαη, εἰδὲκή, ἐλραίξεηλ»: Να εληνπηζζνύλ
νη εηδηθέο πξνηάζεηο, λα δεισζεί ε ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε θαη λα
δηθαηνινγεζεί ν ηξόπνο εηζαγσγήο θαη εθθνξάο ηνπο (1999)

«Ἀθνύσλ νὖλ ὁ Θεβαῖνο, ἠπόξεη ηε ὅ ηη ρξήζαηην ηῷ πξάγκαηη θαὶ
ἀθίεζη πάληαο ηνὺο ἄλδξαο. Καὶ ηῆ ὑζηεξαίᾳ ζπγθαιέζαο ηῶλ Ἀξθάδσλ
ὁπόζνη γε δὴ ζπλειζεῖλ ἠζέιεζαλ, ἀπεινγεῖην ὡο ἐμαπαηεζείε. Ἀθνῦζαη
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γὰξ ἔθε ὡο Λαθεδαηκόληνί ηε εἶελ ζὺλ ηνῖο ὅπινηο ἐπὶ ηνῖο ὁξίνηο
πξνδηδόλαη ηὲ κέιινηελ αὐηνῖο ηὴλ Τεγέαλ ηῶλ Ἀξθάδσλ ηηλέο»: λα
βξεζνύλ νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ, λα
αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηνπο θαη λα δηθαηνινγεζεί ν ηξόπνο εηζαγσγήο
θαη εθθνξάο. Πνηα ε ζπληαθηηθή ζέζε ηεο θάζε πξόηαζεο; (1994)

«ὅκσο δὲ δεῖ ἐθ ηῶλ παξόλησλ ἄλδξαο ἀγαζνὺο ηειέζεηλ θαὶ κὴ
ὑθίεζζαη, ἀιιὰ πεηξζζαη, ὅπσο, ἢλ κὲλ δπλώκεζα, θαιῶο ληθῶληεο
ζῳδώκεζα»: Να αλαγλσξηζηνύλ νη πξνηάζεηο ηεο εκηπεξηόδνπ. Να
ραξαθηεξηζηεί ν ππνζεηηθόο ιόγνο θαη λα κεηαηξαπεί ζε ππνζεηηθό
ιόγν πνπ λα δειώλεη ηελ απιή ζθέςε. (1991)

Τνύηνπ δὲ ηνῦ πνιέκνπ κθόο ηε κέγα πξνύβε, παζήκαηά ηε
μπλελέρζε γελέζζαη ἐλ αὐηῷ ηῆ ιιάδη νἷα νὐρ ἕηεξα ἐλ ἴζῳ ρξόλῳ. Οὔηε
γὰξ πόιεηο ηνζαίδε ιεθζεῖζαη ἠξεκώζεζαλ, αἱ κὲλ ὑπὸ βαξβάξσλ, αἱ δ’
ὑπὸ ζθῶλ αὐηῶλ ἀληηπνιεκνύλησλ (εἰζὶ δ’ αἳ θαὶ νἰθήηνξαο κεηέβαινλ
ἁιηζθόκελαη), νὔηε θπγαὶ ηνζαίδε ἀλζξώπσλ θαὶ θόλνο»: Να βξεζνύλ
νη ζύλδεζκνη ζην ηκήκα απηό ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δεισζεί πνηεο
πεξηόδνπο, πξνηάζεηο
ή ιέμεηο ζπλδένπλ (εμαηξείηαη από ηελ
παξαηήξεζε ε παξέλζεζε). (1988)

«Εἰ νὖλ ηηλη ὑκῶλ, ὦ ἄλδξεο, ηῶλ ἄιισλ πνιηηῶλ γλώκε ηνηαύηε
παξεηζηήθεη πξόηεξνλ πεξὶ ἐκνῦ ὡο ἄξα ἐγὼ ἐκήλπζα θαηὰ ηῶλ ἑηαίξσλ
ηῶλ ἐκαπηνῦ, ὅπσο ἐθεῖλνη κὲλ ἀπόινηλην, ἴζαζη δὲ ἄξηζηα εἴηε ςεύδνκαη
εἴηε ἀιεζ ιέγσ»: Να ραξαθηεξηζηεί ε θάζε πξόηαζε ζπληαθηηθά θαη λα
δηθαηνινγεζεί ε έγθιηζή ηεο (δε δεηείηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε) (1987)

«ἐὰλ δὲ θαῦινο δνθῆ κνη εἶλαη ὁ ιέγσλ, νὔηε ἐπαλεξσηῶ νὔηε κνη
κέιεη ὧλ ιέγεη. Καὶ γλώζεη ηνύηῳ νὕο ἀλ ἐγὼ ἡγῶκαη ζνθνὺο εἶλαη»: Να
γίλεη ρσξηζκόο θαη ραξαθηεξηζκόο ησλ πξνηάζεσλ. (1983)

Να γξαθνύλ νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ
(νιόθιεξεο), λα ραξαθηεξηζηνύλ θαη λα δεισζεί ν ζπληαθηηθόο ξόινο
ησλ νλνκαηηθώλ πξνηάζεσλ. [ δὲ θξπμ ὡο ἤθνπζε θαὶ ἔγλσ ὅηη ἡ
ἀπὸ ηο πόιεσο βνήζεηα δηέθζαξηαη, ἀλνηκώμαο θαὶ ἐθπιαγεὶο ηῷ
κεγέζεη ηῶλ παξόλησλ θαθῶλ ἀπιζελ εὐζὺο ἄπξαθηνο θαὶ νὐθ έηη
ἀπῄηεη ηνὺο λεθξνύο. Πάζνο γὰξ ηνῦην κηᾶ πόιεη ιιελίδη ἐλ ἴζαηο
ἡκέξαηο κέγηζηνλ δὴ ηῶλ θαηὰ ηὸλ πόιεκνλ ηόλδε ἐγέλεην. Καὶ ἀξηζκὸλ
νὐθ ἔγξαςα ηῶλ ἀπνζαλόλησλ, δηόηη ἄπηζηνλ ηὸ πιζνο ιέγεηαη
ἀπνιέζζαη ὡο πξὸο ηὸ κέγεζνο ηο πόιεσο. Ἀκπξαθίαλ κέληνη νἶδα ὅηη,
εἰ ἐβνπιήζεζαλ Ἀθαξλλεο θαὶ Ἀκθίινρνη Ἀζελαίνηο θαὶ Δεκνζζέλεη
πεηζόκελνη ἀπειζεῖλ, αὐηνβνεὶ ἂλεἷινλ· λῦλ δ’ ἔδεηζαλ κὴ νἱ Ἀζελαῖνη
ἔρνληεο αὐηὴλ ραιεπώηεξνη ζθίζη πάξνηθνη ὦζηλ.]

3.
Πλάγιορ λόγορ:

«ἰζρὺλ δὲ πεξηεπνηήζαλην ὅκσο νὐθ ἐιαρίζηελ νἱ πξνζζρόληεο
αὐηνῖο»: Να κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε ζηνλ πιάγην ιόγν κε
όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο, κε εμάξηεζε από ηε θξάζε: «Ἅπαληεο
γηγλώζθνπζη» (Ηκεξεζίσλ 2015)
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«αἱ γὰξ ἐπηθάλεηαη θαὶ ιακπξόηεηεο νὐθ ἐθ ηο ἡζπρίαο ἀιι’ ἐθ
ηῶλ ἀγώλσλ γίγλεζζαη θηινῦζηλ»: Να κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ
πξόηαζε ζηνλ πιάγην ιόγν, θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο, κε εμάξηεζε από
ηε θξάζε: « ῥήησξ εἶπελ» (Ηκεξεζίσλ 2014)

«ἢλ θξαηήζσκελ ηαῖο λαπζίλ, ἔζηη ηῳ ηὴλ ὑπάξρνπζάλ πνπ
νἰθείαλ πόιηλ ἐπηδεῖλ»: Να κεηαθέξεηε ην παξαπάλσ ρσξίν ζηνλ πιάγην
ιόγν (θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο) εμαξηώληαο ην από ηε θξάζε « Νηθίαο
εἶπελ» (Ηκεξεζίσλ 2012)

«ηῶλ δ’ αὖ Θεβαίσλ νἱ πξνεζηῶηεο ἐινγίδνλην ὡο εἰ κὴ καρνῖλην,
ἀπνζηήζνηλην κὲλ αἱ πεξηνηθίδεο αὐηῶλ πόιεηο»: Να κεηαηξέςεηε ηνλ
πιάγην ιόγν ζε επζύ (Επαλαιεπηηθέο 2012)

«εἶπε ηῷ ὑπαθνύζαληη εἰζαγγεῖιαη ὅζηηο εἴε»: Να κεηαηξέςεηε
ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ. Να ιεθζεί ππόςε όηη ν πιάγηνο ιόγνο
εμαξηάηαη από ην «εἶπε ηῷ ὑπαθνύζαληη» (Ηκεξεζίσλ 2011)

«Τνηνύηῳ πάζεη νἱ Ἀζελαῖνη πεξηπεζόληεο ἐπηέδνλην»: Να
κεηαηξέςεηε ηε θξάζε ζε πιάγην ιόγν κε όινπο ηνπο δπλαηνύο
ηξόπνπο, εμαξηώληαο ηελ από ην «νὗηνο εἶπελ» (Επαλαιεπηηθέο 2011)

«νὐδεὶο γὰξ ἐζειήζεη πξεζβεύεηλ»: Να κεηαηξέςεηε ηελ πξόηαζε
ζε πιάγην ιόγν κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο, κε εμάξηεζε από ην
«Οὗηνο ἔιεγελ» (Επαλαιεπηηθέο 2010)

Να κεηαηξέςεηε ηελ πεξίνδν «θαὶ νἱ ἐθ ηο Πύινπ ... ἔιαβνλ» ζε
πιάγην ιόγν, ρξεζηκνπνηώληαο απαξεκθαηηθή ζύληαμε, κε εμάξηεζε
από ηελ πξόηαζε «νὗηνη ἔιεγνλ» (Ηκεξεζίσλ 2009)

«Τόηε κὲλ γὰξ ὁ δκνο ἦλ δεζπόηεο ηῶλ πνιηηεπνκέλσλ, λῦλ δ’
ὑπεξέηεο»: Να κεηαηξέςεηε ηελ πεξίνδν ζε πιάγην ιόγν
ρξεζηκνπνηώληαο απαξεκθαηηθή ζύληαμε κε εμάξηεζε από ηελ
πξόηαζε «Οὗηνη εἶπνλ» (Επαλαιεπηηθώλ 2007)

«Οἱ δ’ ἔιεγνλ ὅηη αὗηαη θαὶ αἱ ηξεςάκκελαη εἶελ βαζηιέα ἐθ ηνῦ
ζηξαηνπέδνπ»: Να κεηαηξέςεηε ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ (2000)

«ὁκνινγεῖηαη ηὸλ ῥεηνξηθὸλ ἀδύλαηνλ εἶλαη ἀδίθσο ρξζζαη ηῆ
ῥεηνξηθῆ θαὶ ἐζέιεηλ ἀδηθεῖλ»: Να κεηαηξαπεί ζε Επζύ Λόγν (1998)

«παξαζθεπάδεζζαη ηηκσξεῖζζαη Δηνλύζηνλ»: Να κεηαηξαπεί ζε
επζύ ιόγν (1996)
4.
Υποθεηικοί λόγοι:

Να γξάςεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηνλ
ραξαθηεξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπ [«θαὶ αὐηὰ ὑπνιακβάλνληεο νἱ
κάιηζηα ηῷ Ἀιθηβηάδῃ ἀρζόκελνη ἐκπνδὼλ ὄληη ζθίζη κὴ αὐηνῖο ηνῦ
δήκνπ βεβαίσο πξνεζηάλαη, θαὶ λνκίζαληεο, εἰ αὐηὸλ ἐμειάζεηαλ, πξῶηνη
ἂλ εἶλαη, ἐκεγάιπλνλ»](Ηκεξεζίσλ 2013)

«ἢλ γὰξ θξαηήζσκελ λῦλ ηαῖο λαπζίλ, ἔζηη ηῳ ηὴλ ὑπάξρνπζάλ
πνπ νἰθείαλ πόιηλ ἐπηδεῖλ»: Να εληνπίζεηε ηα κέξε ηνπ ππνζεηηθνύ
ιόγνπ θαη λα ηνλ ραξαθηεξίζεηε (Εζπεξηλώλ 2012)
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«ἀιιὰ κὴλ ηαῦηά γε κὴ αἰζζαλνκέλῳ κὲλ ἀβίσηνο ἂλ εἴε ὁ βίνο»:
Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ιαλζάλνληα ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ
αλαιύζεηε (Ηκεξεζίσλ 2010).

«Τῷ ζεῷ ἄξα ηνῦη’ ἔνηθελ αὐηο, θαί ηηο εἰο ηνῦην βιέπσλ θαὶ πλ
ηὸ ζεῖνλ γλνύο, ζεόλ ηε θαὶ θξόλεζηλ, νὕησ θαὶ ἑαπηὸλ ἂλ γλνίε
κάιηζηα»: Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ιαλζάλνληα ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ
αλαιύζεηε (Ηκεξεζίσλ 2007)

«Ὅηη, ἔθε, ὁξῶ θαὶ ηνὺο ἱππηθνὺο βνπινκέλνπο γελέζζαη νὐ ηνὺο
εὐπεηζεζηάηνπο ἀιιὰ ηνὺο ζπκνεηδεῖο ἵππνπο θησκέλνπο. λνκίδνπζη γάξ,
ἢλ ηνὺο ηνηνύηνπο δύλσληαη θαηέρεηλ, ῥᾳδίσο ηνῖο γε ἄιινηο ἵππνηο
ρξήζεζζαη. θἀγὼ δὴ βνπιόκελνο ἀλζξώπνηο ρξζζαη θαὶ ὁκηιεῖλ ηαύηελ
θέθηεκαη, εὖ εἰδὼο ὅηη εἰ ηαύηελ ὑπνίζσ, ῥᾳδίσο ηνῖο γε ἄιινηο ἅπαζηλ
ἀλζξώπνηο ζπλέζνκαη»: Να βξεζνύλ νη ππνζεηηθνί ιόγνη ηνπ
απνζπάζκαηνο θαη λα αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηνπο (Ηκεξεζίσλ 2006)

«ἐπεηδὰλ δόμσζηλ ἱθαλνὶ εἶλαη νἱ παῖδεο καλζάλεηλ ηη, ἃ κὲλ ἂλ
αὐηνὶ ἔρσζηλ νἱ γνλεῖο ἀγαζὰ πξὸο ηὸλ βίνλ, δηδάζθνπζηλ»: Να γξάςεηε
ηελ ππόζεζε θαη ηελ απόδνζε ησλ ππνζεηηθώλ ιόγσλ πνπ ιαλζάλνπλ
ζην απόζπαζκα θαη λα ηνπο ραξαθηεξίζεηε σο πξνο ην είδνο ηνπο
(Επαλαιεπηηθέο 2006)

Να βξεζεί ν ππνζεηηθόο ιόγνο ηνπ θεηκέλνπ· λα αλαγλσξηζζεί ην
είδνο ηνπ θαη λα κεηαηξαπεί ζε ππνζεηηθό ιόγν πνπ λα δειώλεη ηελ
αόξηζηε επαλάιεςε ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ [ἀλειόληνο δ’ αὐηνῖο ηνῦ
ζενῦ, ὅηη ηὴλ πόιηλ αἱξήζνπζηλ ἐὰλ κὴ ηὸλ βαζηιέα ηὸλ Ἀζελαίσλ
{Κόδξνλ} ἀπνθηείλσζηλ, ἐζηξάηεπνλ ἐπὶ ηὰο Ἀζήλαο] (Ηκεξεζίσλ 2005)

«Ἢλ δ’ ἐκνὶ πείζῃ, πξῶηνλ κέλ ζνη πνιιὰ ἐπηδείμσ παιαηῶλ
ἀλδξῶλ ἔξγα θαὶ πξάμεηο ζαπκαζηάο»: Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηνπ
ππνζεηηθνύ ιόγνπ θαη λα γξάςεηε κε πνηνλ ηξόπν εθθέξεηαη
(Εζπεξηλώλ 2005)

«ἄλ ηη ὁξῶµελ ἀγαζόλ, ἐθιεγόµεζα»: Να αλαγλσξίζεηε ηνλ
ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ µεηαηξέςεηε ζε ππνζεηηθό ιόγν ηνπ µε
πξαγµαηηθνύ (Ηκεξεζίσλ 2004)

«Ἢλ δ' ἐµνὶ πείζῃ, [...] ἐπηδείμσ θαὶ [...] θαηαθνζµήζσ [...]»: Να
µεηαηξέςεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν έηζη, ώζηε λα δειώλεη ηελ απιή ζθέςε
ηνπ ιέγνληνο θαη ηελ αόξηζηε επαλάιεςε ζην παξόλ θαη ζην µέιινλ
(Επαλαιεπηηθέο 2004)

"ἐὰλ µὲλ δέρεηαί ηηο ηὰ µείδνλα πόιηο, θηηαη θαὶ ηὰ ἐιάηηνλα": Να
ραξαθηεξίζεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ µεηαηξέςεηε ζε
ππνζεηηθό ιόγν πνπ λα δειώλεη ηελ απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο (Β’
Λπθείνπ 2002)

Να γξάςεηε ηελ ππόζεζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ
πνπ ιαλζάλεη ζην θείκελν θαη θαη λα ηνλ ραξαθηεξίζεηε [θαὶ ὅξθνπο
ἔδνζαλ θαὶ ἔιαβνλ παξὰ Φαξλαβάδνπ ὑπνηειεῖλ ηὸλ θόξνλ
Καιρεδνλίνπο Ἀζελαίνηο ὅζνλπεξ εἰώζεζαλ θαὶ ηὰ ὀθεηιόκελα ρξήκαηα
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ἀπνδνῦλαη, Ἀζελαίνπο δὲ κὴ πνιεκεῖλ Καιρεδνλίνηο, ἕσο ἂλ νἱ παξὰ
βαζηιέσο πξέζβεηο ἔιζσζηλ] (Ηκεξεζίσλ 2001)

«Εἰ ηνίλπλ ἡκῖλ ηέ ἐζηη ηνῦην παξὰ Λαθεδαηκνλίσλ, ηίλνο ἕλεθα
πνιεκήζσκελ;» : Τη δειώλεη απηόο ν ππνζεηηθόο ιόγνο; Να ηνλ
κεηαηξέςεηε έηζη, ώζηε λα δειώλεη ην πξνζδνθώκελν (Επαλαιεπηηθέο
2000)

"ληθήζαληεο κὲλ γὰξ ἁπάλησλ ηνύησλ ὑκεῖο θύξηνη ἔζεζζε": Αθνύ
αλαιύζεηε ηε κεηνρή «ληθήζαληεο» ζηελ αληίζηνηρή ηεο δεπηεξεύνπζα
πξόηαζε, λα γξάςεηε νιόθιεξν ηνλ ππνζεηηθό ιόγν (ππόζεζε-απόδνζε)
θαη λα δειώζεηε ηη εθθξάδεη (Επαλαιεπηηθέο Β’ Λπθείνπ 2000)

«εἰ πεξί ηηλαο ἐμακάξηνηελ, νὐθ ἂλ ἐζειήζεκελ»: λα
ραξαθηεξηζηεί ν ππνζεηηθόο ιόγνο θαη λα κεηαηξαπεί ζε αληίζεην ηνπ
πξαγκαηηθνύ θαη αόξηζηε επαλάιεςε ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ (1995)

«εἰ κέλ ηη ἠζέβεθα ἢ ὡκνιόγεθα ἢ ἐκήλπζα θαηά ηηλνο
ἀλζξώπσλ, ἢ ἄιινο ηηο πεξὶ ἐκνῦ, ἀπνθηείλαηέ κε»: λα ραξαθηεξηζηεί ν
ζύλζεηνο ππνζεηηθόο ιόγνο θαη λα κεηαηξαπεί ζε ππνζεηηθνύο ιόγνπο
πνπ λα δειώλνπλ ην αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ηελ απιή ζθέςε
(1992)

«Εἰ ἐβνπιήζεζαλ, εἷινλ ἄλ»: Τη δειώλεη ν ππνζεηηθόο ιόγνο θαη
πνηα κνξθή ζα είρε, αλ επξόθεηην λα δειώζεη απιή ζθέςε; (1985)
5. Σςνηακηική αναγνώπιζη όπων:
Πηζαλέο εξσηήζεηο:
 Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ
ιέμεσλ…
 Να ραξαθηεξίζεηε πιήξσο ηε ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ
παξαθάησ όξσλ…
 "ὁπόζνη δὲ ηὸλ µὲλ ζάλαηνλ ἐγλώθαζη πζη θνηλὸλ εἶλαη θαὶ
ἀλαγθαῖνλ ἀλζξώπνηο": Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά όινπο ηνπο
όξνπο ηεο πξόηαζεο (Επαλαιεπηηθέο 2003)
 Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη αλησλπκίεο πνπ ππάξρνπλ
ζην θείκελν (1984)

6. Δνηοπιζμόρ και σαπακηηπιζμόρ πποζδιοπιζμών:
 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο όιεο ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ
ιεηηνπξγνύλ µέζα ζην αδίδαθην θείµελν σο επηξξεµαηηθνί
πξνζδηνξηζµνί ηνπ ρξόλνπ θαη λα θάλεηε πιήξε ζπληαθηηθή
αλαγλώξηζε απηώλ. [γὼ δὲ θαὶ Θξαζύινρνο ηνζαύηελ θηιίαλ
παξὰ ηῶλ παηέξσλ παξαιαβόληεο, ὅζελ ὀιίγῳ πξόηεξνλ
δηεγεζάµελ, ἔηη µείδσ ηο ὑπαξρνύζεο αὐηὴλ ἐπνηήζαµελ. Ἕσο
µὲλ γὰξ παῖδεο ἦµελ, πεξὶ πιείνλνο ἡµο αὐηνὺο ἡγνύµεζα ἢ ηνὺο
ἀδειθνύο, θαὶ νὔηε ζπζίαλ νὔηε ζεσξίαλ νὔη' ἄιιελ ἑνξηὴλ
νὐδεµίαλ ρσξὶο ἀιιήισλ ἤγνµελ· ἐπεηδὴ δ' ἄλδξεο ἐγελόµεζα,
νὐδὲλ πώπνη' ἐλαληίνλ ἡµῖλ αὐηνῖο ἐπξάμαµελ, ἀιιὰ θαὶ ηῶλ ἰδίσλ
ἐθνηλσλνῦµελ θαὶ πξὸο ηὰ ηο πόιεσο ὁµνίσο δηεθείµεζα θαὶ
θίινηο θαὶ μέλνηο ηνῖο αὐηνῖο ἐρξώµεζα.] (Β’ Λπθείνπ 2001)

24



"εἰ ηνίλπλ ἡκῖλ ηέ ἐζηη ηνῦην παξὰ Λαθεδαηκνλίσλ, ηὸ κεθέηη
ἀδηθεῖζζαη, Βνησηνῖο ηε δέδνθηαη πνηεῖζζαη ηὴλ εἰξήλελ ἀθεῖζηλ
ξρνκελὸλ αὐηόλνκνλ, ηίλνο ἕλεθα πνιεκήζσκελ; ἵλα ἡ πόιηο
ἡκῶλ ἐιεπζέξα ᾖ; ἀιιὰ ηνῦηό γε αὐηῆ ὑπάξρεη. ἀιι' ὅπσο ἡκῖλ
ηείρε γέλεηαη; ἔζηη θαὶ ηαῦηα ἐθ ηο εἰξήλεο." Να γξάςεηε ηνπο
πξνζδηνξηζκνύο ηνπ ζθνπνύ πνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα απηό.
(Επαλαιεπηηθέο 2000)

7. Ανάλςζη πημαηικού επιθέηος:
Ἰηέον ἂν εἴη θεαζομένοςρ: Να ζπληαρζεί ε πξόηαζε, αθνύ
πξώηα αλαιύζεηε ην ξεκαηηθό επίζεην (1998)
8. Μεηαηποπή πήμαηορ ζε ιζηοπικό σπόνο:
«θαὶ ςεθίδεηαη ὁ δκνο, Κξηηίνπ εἰπόληνο, ηὸλ κὲλ λεθξόλ θξίλεηλ
πξνδνζίαο, θἂλ δόμῃ πξνδόηεο ὢλ ἐλ ηῆ ρώξα ηεζάθζαη, ηά γε ὀζη
αὐηνῦ ἀλνξύμαη θαὶ ἐμνξίζαη ἔμσ ηο Ἀηηηθο, ὅπσο ἂλ κὴ θέεηαη ἐλ ηῆ
ρώξᾳ κεδὲ ηὰ ὀζηά ηνῦ ηὴλ ρώξαλ θαὶ ηὴλ πόιηλ πξνδηδόληνο»: Να
γξαθεί ε εκηπεξίνδνο κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε
κεηαηξνπή ηνπ ξήκαηνο «ςεθίδεηαη» ζε ηζηνξηθό ρξόλν (1997)
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