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Αρχαία Ελληνικά - Αδίδακτο Κείμενο
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 1983-2017

2017 (Πανελλαδικές)
Ισοκράτους, Φίλιππος, 26 – 27
Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῆ τς τε δόξης τς τοῦλέγοντος καὶτς φωνς καὶ τὦν
μεταβολὦν τὦν ἐν ταῖς ῥητορείαις γιγνομένων, ἔτι δὲ τὦν καιρὦν καὶ τς σπουδς τς περὶ
τὴν πρξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶσυμπεῖθον, ἀλλὰ τὦν μὲν προειρημένων
ἁπάντων ἔρημος γένηται καὶ γυμνός, ἀναγιγνώσκῃ δέ τις αὐτὸν ἀπιθάνως καὶμηδὲν ἦθος
ἐνσημαινόμενος ἀλλ’ ὥσπερ ἀπαριθμὦν, εἰκότως, οἶμαι, φαῦλος εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀκούουσιν.
Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἅν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι ποιήσειεν

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω
λέξεις:
ἀναγιγνώσκῃ: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής αορίστου β
ἀπαριθμὦν: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής ενεστώτα
τοῖς ἀκούουσιν: το απαρέμφατο μέλλοντα
μάλιστ’: τον θετικό βαθμό
φαίνεσθαι: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής παθητικού αορίστου β
2. «τὦν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται»: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς
τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό.
3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: τὦν μεταβολὦν, τὦν
προειρημένων, γυμνός, εἰκότως, τοῖς ἀκούουσιν.
4.

«Ἅπερ καὶτὸν *...+ ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἅν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι

ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρώτης πρότασης και να κάνετε συντακτική
αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων.
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2016 (Πανελλαδικές)
Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4
Ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ τὦν λογοποιὦν τέχνη,
ἣν ἅν κτησάμενός τις εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι τὴν
ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν
συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὧ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτὦν θεσπεσία
τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν· ἔστι γὰρ τς τὦν ἐπῳδὦν τέχνης μόριον μικρῷ
τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα. ἡ μὲν γὰρ τὦν ἐπῳδὦν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ
τὦν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ δικαστὦν τε καὶ ἐκκλησιαστὦν καὶ τὦν
ἄλλων ὄχλων κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα·*<+.
ὁ ἐπῳδὸς: ο μάγος
ἡ κήλησις: γήτεμα, γοητεία, σαγήνη

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
ἔφην: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής ενεστώτα
κτησάμενος: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής παρατατικού στη φωνή που
βρίσκεται
τις: τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
εὐδαίμων: την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους
ᾤμην: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής αορίστου παθητικής φωνής
φανήσεσθαι: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής παρακειμένου στην ίδια
φωνή
πάλαι: τον συγκριτικό βαθμό
κήλησις: την κλητική ενικού αριθμού
τυγχάνει: το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής β΄ αορίστου στην ίδια φωνή
οὖσα: τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού αριθμού του μέλλοντα.
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
μοι (το πρώτο του κειμένου), εὐδαίμων, ἥν (το δεύτερο του κειμένου), ἐκείνης, οὖσα.
3. «κτησάμενος»: Να αναγνωριστεί το είδος της μετοχής , να αναλυθεί σε δευτερεύουσα
πρόταση και να αιτιολογηθεί η εκφορά της πρότασης που σχηματίζεται.
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2015 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2 (εκδ. Teubner)
Σά μὲν οὖν ναυτικὰ τὦν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν
δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ
ἄλλων ἀρχῆ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκ εἶχον
χώραν. κατὰ γν δὲ πόλεμος, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ
ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας
πολὺ ἀπὸ τς ἑαυτὦν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῆ οὐκ ἐξῆσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ
ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τς ἴσης κοινὰς
στρατείας ἐποιοῦντο *<+.
ἐξῆσαν στρατείας: έκαναν εκστρατείες

Παρατηρήσεις
1.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ἦν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
ἐλαχίστην: τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
προσσχόντες: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή
ἐπιπλέοντες: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή
κατεστρέφοντο: το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
μάλιστα: τον θετικό βαθμό
διαρκ: την κλητική ενικού του αρσενικού γένους
ἐκδήμους: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους
οὐδείς: τη γενική ενικού του θηλυκού γένους
ἐξῆσαν: το απαρέμφατο του αορίστου β΄.

2.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: τὰ ναυτικά, αὐτοῖς,
ἄλλων (το πρώτο στο κείμενο), ἐπὶ καταστροφῆ, ὑπήκοοι.

3.

«ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς»: Να μεταφέρετε
την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με
εξάρτηση από τη φράση: «Ἅπαντες γιγνώσκουσι».
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2014 (Πανελλαδικές)
Ισοκράτους, Ἀρχίδαμος, 103-105
Οἶμαι γὰρ ὑμς οὐκ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῆ μὲν
ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς, καὶ τοῖς παθοῦσι συνηχθέσθησαν, ὕστερον δὲ τὰς αὐτὰς
ταύτας ἔγνωσαν μεγίστων ἀγαθὦν αἰτίας γεγενημένας. Καὶ τί δεῖ τὰ πόρρω λέγειν; Ἀλλὰ
καὶ νῦν τὰς πόλεις τάς γε πρωτευούσας, λέγω δὲ τὴν Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων, εὕροιμεν ἅν
οὐκ ἐκ τς εἰρήνης μεγάλην ἐπίδοσιν λαβούσας, ἀλλ’ ἐξ Ὠν ἐν τῷ πολέμῳ προδυστυχήσασαι
πάλιν αὑτὰς ἀνέλαβον, ἐκ δὲ τούτων τὴν μὲν ἡγεμόνα τὦν Ἑλλήνων καταστσαν, τὴν δ’ ἐν
τῷ παρόντι τηλικαύτην γεγενημένην, ὅσην οὐδεὶς πώποτ’ ἔσεσθαι προσεδόκησεν· αἱ γὰρ
ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τὦν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῦσιν.
συνάχθομαι: συμπονώ, συμπάσχω

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω
λέξεις:
ὑμς: την αιτιατική ενικού αριθμού στο γ΄ πρόσωπο
πόρρω: τον υπερθετικό βαθμό
ἀγαθὦν: το επίρρημα στον θετικό βαθμό
αὑτὰς: τη γενική πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο στο ίδιο γένος
ἡγεμόνα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού
οἶμαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού
ὑπέλαβον: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή
τοῖς παθοῦσι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
ἔγνωσαν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο
καταστσαν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: ὑμς, συμφοράς, τοῖς
παθοῦσι, τί, λαβούσας, ἡγεμόνα.
3. «αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τὦν ἀγώνων γίγνεσθαι
φιλοῦσιν»:Να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο, και με τους δύο
τρόπους, με εξάρτηση από τη φράση: «Ὁ ῥήτωρ εἶπεν».
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2013 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδης, Ἱστοριὦν Ζ 28
Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τὦν Ἑρμὦν οὐδέν, ἄλλων δὲ
ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδις καὶ οἴνου γεγενημέναι,
καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει• Ὠν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιὦντο. καὶ
αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα τῷ Ἀλκιβιάδῃ ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς
τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι, καὶ νομίσαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρὦτοι ἅν εἶναι,
ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ τὦν Ἑρμὦν περικοπὴ
γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτὦν ὅτι οὐ μετ’ ἐκείνου ἐπράχθη, ἐπιλέγοντες τεκμήρια τὴν ἄλλην
αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν.
μεγαλύνω: μεγαλοποιώ
δημοτική: δημοκρατική

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
τινων: την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
ὕβρει: την αιτιατική ενικού
ὄντι: τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο
μάλιστα: τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου
ἐπῃτιὦντο: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
ὑπολαμβάνοντες: τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της παθητικής
φωνής στο ίδιο γένος
ἐξελάσειαν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
ἐβόων: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
εἴη: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
ἐπράχθη: το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και φράσεων:
περὶ τὦν Ἑρμὦν, ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν Ἀλκιβιάδην, δήμου (το δεύτερο στο
κείμενο), αὐτοῦ
3. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το
είδος του.
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2012 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδης, Ἱστοριὦν VII, 61
Ἄνδρες στρατιὦται Ἀθηναίων τε καί τὦν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μέν ἀγών ὁ μέλλων ὁμοίως
κοινός ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καί πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἤ τοῖς πολεμίοις• ἤν
γάρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τήν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν.
ἀθυμεῖν δέ οὐ χρή οὐδέ πάσχειν ὅπερ oἱ ἀπειρότατοι

τὦν ἀνθρώπων, οἵ τοῖς ἀγὦσι

σφαλέντες ἔπειτα διά παντός την ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς συμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ’
ὅσοι τε Ἀθηναίων πάρεστε, πολλὦν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καί ὅσοι τὦν ξυμμάχων,
ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τὦν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων.

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
ἀγὼν: την αιτιατική πληθυντικού
ναυσίν: την κλητική ενικού
ὅπερ: τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
πρώτοις: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
σφαλέντες: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
κρατήσωμεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
ἐπιδεῖν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πάσχειν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
ἔχουσιν: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
μνήσθητε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:στρατιὦται, τῳ,
ἀθυμεῖν, τὦν ἀνθρώπων, ταῖς ξυμφοραῖς, τὦν παραλόγων.
3. «ἥν κρατήσωμεν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν»: να
μεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο τρόπους) εξαρτώντας
το από τη φράση «Ὁ Νικίας εἶπεν».
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2011 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦντας, υμπόσιον Ι, 11-12
Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῆ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος.
Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη
καὶ δι’ ὅ τι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασμένος τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια
ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι διά τε τὸ φέρειν μηδὲν καὶ
διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι. ὁ οὖν Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· Ἀλλὰ μέντοι, ὧ ἄνδρες, αἰσχρὸν
στέγης γε φθονσαι· εἰσίτω οὖν. καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δλον ὅτι
ἐπισκοπὦν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ σκὦμμα εἶναι.
ὁ ἀνάριστος = ο νηστικός

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
Κρείττονος : την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου βαθμού στο θηλυκό γένος
ὅ τι: τη γενική ενικού του ίδιου γένους
ἔφη: το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα
πάντα: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
φέρειν: το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
ταῦτα: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους
ἄνδρες: την κλητική του ενικού
αἰσχρόν: τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
εἰσίτω: το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ίδιο χρόνο
δόξειε: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: αὐτοῖς,
τῷ ὑπακούσαντι, διὰ τὸ φέρειν, ἀνάριστον, φθονσαι, ἐκείνῳ.
3.

«εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη»: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Να ληφθεί υπόψη ότι ο πλάγιος λόγος εξαρτάται από το «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι».
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2010 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦντας, Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο Δ, κεφ. VIII, § 8-9
Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρν τε
καὶ

ἀκούειν

ἧττον

καὶ

διανοεῖσθαι

χεῖρον

καὶ

δυσμαθέστερον

ἀποβαίνειν

καὶ

ἐπιλησμονέστερον, καὶ Ὠν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσθαι• ἀλλὰ μὴν ταῦτά
γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἅν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πὦς οὐκ ἀνάγκη χεῖρόν τε
καὶ ἀηδέστερον ζν; Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν
αἰσχρὸν ἅν εἴη τοῦτο• εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πὦς οὐκ αἰσχρὸν καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν
ποιεῖν;
τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελοῦμαι = υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος

Παρατηρήσεις
1.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
πλείω: τη δοτική του πληθυντικού του αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.
γήρως: τη δοτική του ενικού.
δυσμαθέστερον: την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους στον θετικό βαθμό.
ταῦτα: την αιτιατική του πληθυντικού στο αρσενικό γένος.
ἐμὲ: τη γενική πληθυντικού δευτέρου προσώπου.
ὁρν: το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
ἀποβαίνειν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή.
γίγνεσθαι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου.
αἰσθανόμενον: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.
ἀδικεῖν: το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:ἐπιτελεῖσθαι, πρότερον,
τούτων, ἀβίωτος, ἐμὲ, ὁτιοῦν.
3. «ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἅν εἴη ὁ βίος»: να αναγνωρίσετε τον
λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε.
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2009 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδης, Ιστοριών Ε 115
Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες1 ὑπό
τε Φλειασίων καὶ τὦν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ τς Πύλου
Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν ἔλαβον· καὶ Λακεδαιμόνιοι δι’ αὐτὸ τὰς μὲν σπονδὰς
οὐδ’ ὣς2 ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρὰ σφὦν Ἀθηναίους
λῄζεσθαι3. καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν ἰδίων τινὦν διαφορὦν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις· οἱ δ’
ἄλλοι Πελοποννήσιοι ἡσύχαζον. εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τὦν Ἀθηναίων τοῦ περιτειχίσματος
τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ ἐσενεγκάμενοι
σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρήσιμα ἀναχωρήσαντες ἡσύχαζον.
λοχίζομαι: πέφτω σε ενέδρα
ὣς: με αυτόν τον τρόπο
λῄζομαι: λαφυραγωγώ, ληστεύω

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ἔλαβον: το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή.
ἐπολέμουν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή.
ἐκήρυξαν: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
εἷλον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή.
προσβαλόντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου.
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου :
φυγάδων: τη δοτική ενικού.
πολλήν: το επίρρημα στον θετικό βαθμό.
σπονδάς: την αιτιατική ενικού.
τινὦν: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος.
περιτειχίσματος: τη γενική πληθυντικού.
3.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:ὑπὸ
Φλειασίων, δι’ αὐτό, αὐτοῖς, ἰδίων, νυκτός, ἀναχωρήσαντες.
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4.

Να μετατρέψετε την περίοδο «καὶ οἱ ἐκ τς Πύλου ... ἔλαβον» σε πλάγιο λόγο,
χρησιμοποιώντας απαρεμφατική σύνταξη, με εξάρτηση από την πρόταση «οὗτοι
ἔλεγον».

14

Αρχαία Ελληνικά – Αδίδακτο Κείμενο

2008 (Πανελλαδικές)
Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47
Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηκα, ἐπίσταμαι δ’ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τὦν
ἀκροωμένων θαυμάζουσιν, ὅπως ποθ’ οὕτως ἀκριβὦς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων
ἁμαρτήματα, οὗτος δέ μου καταγελᾶ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν μέρος εἴρηκα τὦν τούτοις
ὑπαρχόντων κακὦν. Ὑμεῖς οὖν καὶ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ παραλελειμμένα ἀναλογισάμενοι
πολὺ μλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυμηθέντες ὅτι ἔνοχος μέν ἐστι τῆ γραφῆ, μεγάλη δ’
εὐτυχία τὸ τοιούτων πολιτὦν ἀπαλλαγναι τῆ πόλει. Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς νόμους καὶ
τοὺς ὅρκους καὶ τὴν γραφήν.
οὐδὲ πολλοστόν: ούτε το ελάχιστο

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
καταγελᾶ: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
εἴρηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
ἐξευρεῖν: το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.
καταψηφίσασθε: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
παραλελεμμένα: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου :
τούτων: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους.
ἁμαρτήματα: τη δοτική πληθυντικού.
μλλον: τον θετικό βαθμό.
μεγάλη: την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος.
πόλει: την κλητική ενικού.
3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:τὦν ἀκροωμένων,
ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, ἐνθυμηθέντες, τοιούτων.
4. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα
και να τις αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).
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2007 (Πανελλαδικές)
Πλάτωνας, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C
ΩΚΡ. Ὀφθαλμὸς ἄρ’ εἰ μέλλει ἰδεῖν αὑτόν, εἰς ὀφθαλμὸν αὐτῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος
εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ τυγχάνει ἡ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη· ἔστι δὲ τοῦτό που ὄψις;
− ΑΛΚ. Οὕτως. ΩΚΡ. Ἆρ’ οὖν, ὧ φίλε Ἀλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὑτήν, εἰς
ψυχὴν αὐτῆ βλεπτέον, καὶ μάλιστ’ εἰς τοῦτον αὐτς τὸν τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχς
ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν; − ΑΛΚ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὧ ώκρατες.
ΩΚΡ. Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶ τς ψυχς θειότερον ἥ τοῦτο, περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ
φρονεῖν ἐστιν; − ΑΛΚ. Οὐκ ἔχομεν. ΩΚΡ. Σῷ θεῷ ἄρα τοῦτ’ ἔοικεν αὐτς, καί τις εἰς τοῦτο
βλέπων καὶ πν τὸ θεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἅν γνοίη μάλιστα.

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ἰδεῖν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου της ίδιας φωνής.
τυγχάνει: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού.
γνώσεσθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄.
εἰδέναι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα.
ἔχομεν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.
2.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου :
ὄμματος: τη δοτική του ενικού αριθμού.
τοῡτον: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους.
ὅμοιον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού του ουδέτερου γένους.
πᾱν: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.
φρόνησιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.

3. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων: ἰδεῑν, ἐγγιγνομένη, αὑτήν,
ὅμοιον, τὸ εἰδέναι.
4.

«Σῷ θεῷ . . . μάλιστα»: Να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον
αναλύσετε.
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2006 (Πανελλαδικές)
Ξενοφώντας, υμπόσιον 2.10
Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πὦς οὖν, ἔφη, ὧ ώκρατες, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις
Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῆ γυναικὶ τὦν οὐσὦν, οἶμαι δὲ καὶ τὦν γεγενημένων καὶ τὦν ἐσομένων,
χαλεπωτάτῃ; Ὅτι, ἔφη, ὁρὦ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι οὐ τοὺς
εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους κτωμένους. νομίζουσι γάρ, ἥν τοὺς τοιούτους
δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι. κἀγὼ δὴ βουλόμενος
ἀνθρώποις χρσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην κέκτημαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς
γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι.
ἱππικὸς: ικανός ιππέας

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ἔφη: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα.
γιγνώσκων: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.
ὁρὦ: το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
νομίζουσι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
κατέχειν: το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου :
σὺ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου προσώπου.
γυναικὶ: την κλητική ενικού αριθμού.
θυμοειδεῖς: την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους.
ἵππους: τη δοτική ενικού αριθμού.
ἅπασιν: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.
3. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
γυναικί, τὦν οὐσὦν, κτωμένους, χρσθαι, εὖ, ἅπασιν.
4. «Ὅτι, ἔφη, ὁρὦ ... συνέσομαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος και να
αναγνωριστεί το είδος τους.
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2005 (Πανελλαδικές)
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 20 83-84
Σοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμὦν ἀγαθόν, ὅτι τὦν καλὦν ἔργων παράδειγμα τοῖς
Ἕλλησι γέγονεν· ὅσον γὰρ τῷ χρόνῳ πασὦν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡμὦν
τὦν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῆ διενηνόχασιν. ἐπὶ Κόδρου γὰρ βασιλεύοντος Πελοποννησίοις
γενομένης ἀφορίας κατὰ τὴν χώραν αὐτὦν ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμὦν, καὶ ἡμὦν
τοὺς προγόνους ἐξαναστήσαντας κατανείμασθαι τὴν χώραν. καὶ πρὦτον μὲν εἰς Δελφοὺς
ἀποστείλαντες τὸν θεὸν ἐπηρώτων εἰ λήψονται τὰς Ἀθήνας· ἀνελόντος δ’ αὐτοῖς τοῦ θεοῦ,
ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν ἐὰν μὴ τὸν βασιλέα τὸν Ἀθηναίων ,Κόδρον} ἀποκτείνωσιν,
ἐστράτευον ἐπὶ τὰς Ἀθήνας.

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
διενηνόχασιν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.
ἀποστείλαντες: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.
ἐπηρώτων: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής.
λήψονται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.
ἀνελόντος: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.
2.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου :
τοῦτο: την ονομαστική πληθυντικού του αρσενικού γένους.
μέγιστον: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό.
πασὦν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους.
γενομένης: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους.
τὸν βασιλέα: την κλητική του ενικού αριθμού.

3. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:
τὦν καλὦν, παράδειγμα, ἀρετῆ, ἐπὶ τὴν πόλιν, πρὦτον, αὐτοῖς.
4.

Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου· να αναγνωρισθεί το είδος του και να
μετατραπεί σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και
στο μέλλον.
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2004 (Πανελλαδικές)
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα Α,6,14
Ἐγὼ δ' οὖν καὶ αὐτός, ὧ Ἀντιφὦν, ὥσπερ ἄλλος τις ἥ ἵππῳ ἀγαθῷ ἥ κυνὶ ἥ ὄρνιθι ἥδεται,
οὕτω καὶ ἔτι μλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις
συνίστημι παρ' Ὠν ἅν ἡγὦμαι ὠφελήσεσθαί τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν· καὶ τοὺς θησαυροὺς τὦν
πάλαι σοφὦν ἀνδρὦν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῆ σὺν
τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρὦμεν ἀγαθόν, ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος,
ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. Ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι ἐδόκει αὐτός τε μακάριος εἶναι
καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ καλοκἀγαθίαν ἄγειν.
ἀνελίττων: ξετυλίγοντας (το βιβλίο που είχε μορφή κυλίνδρου).

Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ὁρὦμεν: το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση και φωνή του αορίστου β′
γιγνώμεθα: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β′
ὠφελήσεσθαι: το απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής
συνίστημι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής και τη γενική
ενικού αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα της ίδιας φωνής.
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ὄρνιθι: την αιτιατική ενικού
τι: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους
σοφὦν: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους
μέγα: τα παραθετικά επιθέτου στο γένος, τον αριθμό και την πτώση που βρίσκεται
ταῦτα: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους.
3.

«ἄν τι ὁρὦμεν ἀγαθόν, ἐκλεγόμεθα». Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον
μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο του μη πραγματικού.

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα παρακάτω: φίλοις, εἰς ἀρετήν, ἀλλήλοις, φίλοι,
ἀκούοντι, εἶναι.
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2003 (Πανελλαδικές)
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα Δ. ΙV.16.
Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι καὶ πλειστάκις ἐν
αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ
πανταχοῦ ἐν τῆ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ
ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον· οἶμαι δ' ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς
κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινὦσιν, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς
ποιητὰς αἱρὦνται, οὐδ' ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ' ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται. τούτοις γὰρ
τὦν πολιτὦν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ
ὁμονοίας οὔτ' ἅν πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτ' οἶκος καλὦς οἰκηθείη.

Παρατηρήσεις:
1.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
αἱρὦνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´
στη φωνή που βρίσκεται.
πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
ἐμμενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του αορίστου
στη φωνή που βρίσκεται.

2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀγαθόν, εἶναι, ταῦτα,
τούτοις, τὦν πολιτὦν.
3. «οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν»: Να μεταφέρετε τον πλάγιο
λόγο σε ευθύ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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2002 (Πανελλαδικές)
Δημοσθένης, Κατά Μειδίου (169 - 170)
Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑμς εἰσιν εἰργασμένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου
λῃτουργίας, οἱ μὲν ναυμαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ τῆ
πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅμως οὐδενὶ πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην
οὐδ' ἅν δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτὦν ἑκάστῳ, ὁπότ' ἅν βούληται καὶ ὃν
ἅν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ μέγισται δέδονται
δωρειαὶ παρ' ὑμὦν καὶ ὑπὲρ μεγίστων. οὐδ' ἅν ἠνέσχεσθ' , εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῆ στήλῃ
"ἐξεῖναι δὲ καὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἅν βούλωνται".
δωρειά: δωρεά, προνόμιο.

Παρατηρήσεις
1.

Να γράψετε τους ζητουμένους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.
δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας
φωνής.
δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται.

2. "Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑμς εἰσιν εἰργασμένοι": Να γράψετε τη
δευτερεύουσα πρόταση του χωρίου αυτού, να δηλώσετε το είδος της και να προσδιορίσετε
το συντακτικό της ρόλο. Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
3.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου: κατὰ τὰς
λῃτουργίας, τῆ πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν, ὑπὲρ μεγίστων.
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2001 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦντας, Ἑλληνικά Α´ (γ´) 8 - 10
Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα
πράξων· οἱ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι
τάλαντα δοῦναι Ἀθηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις Ἀθηναίων ἀναγαγεῖν, καὶ
ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους
Ἀθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι, Ἀθηναίους δὲ μὴ
πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἅν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς
ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ ηλυμβρίαν ἦν.

Παρατηρήσεις
1. συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι: Να κλίνετε την προστακτική των ρηματικών αυτών τύπων στο
χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.
2. ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθμό το αρσενικό γένος της μετοχής του ενεργητικού
παρακειμένου.
3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές: πράξων, παρών.
4. Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο
κείμενο και να τον χαρακτηρίσετε.

2000 (Πανελλαδικές)
'Ισοκράτης, Νικοκλς, 27-28
Ὡς δὲ προσηκόντως τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺ τούτου συντομώτερος καὶ μλλον
ὁμολογούμενος ὁ λόγος ἐστίν. Σίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι Σεῦκρος μὲν ὁ τοῦ γένους ἡμὦν
ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τὦν ἄλλων πολιτὦν προγόνους, πλεύσας δεῦρο καὶ τὴν πόλιν
αὐτοῖς ἔκτισεν καὶ τὴν χώραν κατένειμεν, ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν
ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε
μηκέτι Φοίνικας αλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' Ὠνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν
βασιλείαν;

Παρατηρήσεις
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1. Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθμό και την πτώση που
βρίσκονται: ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς.
2. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της οριστικής ενεστώτα και
μέλλοντα: κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν.
3. Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις στο απόσπασμα που
ακολουθεί: “...ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν,
ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μηκέτι Φοίνικας
αλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ' Ὠνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν”.
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2000 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦν, Κύρου Ἀνάβασις, 6, 7, 11-13
Ἐπὶ δὲ τούτῳ ἐπιόντες οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τὦν Ἀρκάδων ἀναστάντες
ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ᾖσάν τε ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν
αὐλούμενοι καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ὠρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις.
Ὁρὦντες δὲ οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. Ἐπὶ
τούτοις ὁρὦν ὁ Μυσὸς ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τὦν Ἀρκάδων τινὰ πεπαμένον
ὀρχηστρίδα εἰσάγει σκευάσας ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην αὐτῆ. Ἡ δὲ
ὠρχήσατο πυρρίχην ἐλαφρὦς. Ἐνταῦθα κρότος ἦν πολύς, καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο εἰ καὶ
γυναῖκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. Οἱ δ’ ἔλεγον ὅτι αὗται καὶ αἱ τρεψάμμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ
τοῦ στρατοπέδου.
πεπαμένον: αντί κεκτημένον
ὀρχηστρίς: χορεύτρια
πυρρίχη: είδος αρχαίου πολεμικού χορού

Παρατηρήσεις
1. ἐπιόντες: Να κλίνετε τον ενεστώτα της προστακτικής. τινές: Να γράψετε όλους τους
τύπους των πλαγίων πτώσεων του ουδετέρου γένους στον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό.
ἐκπεπληγμένους: Να κλίνεται τον υπερσυντέλικο της οριστικής στη φωνή στην οποία
βρίσκεται ο τύπος. ἐδύνατο: Να γράψετε το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού του
ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις. ἤροντο: Να γράψετε το δεύτερο πρόσωπο του ενικού
αριθμού του χρόνου και της φωνής στην οποία βρίσκεται ο τύπος σε όλες τις εγκλίσεις. εἶεν:
Να κλίνετε τη μετοχή ενεστώτα του αρσενικού γένους στον πληθυντικό αριθμό.
2. α)Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: ἐκπεπληγμένους, τὦν Ἀρκάδων (το δεύτερο
του κειμένου), αὐτοῖς, βασιλέα.
β)Καὶ οἱ Παφλαγόνες...ἐκ τοῦ στρατοπέδου: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
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1999 (Πανελλαδικές)
ωκράτης, Γοργίας, 460-461* *
ωκράτης· Ἐγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ᾿ ἅν εἴη ἡ ῥητορικὴ
ἄδικον πργμα, ὅ γ᾿ ἀεὶ περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται· ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ὕστερον
ἔλεγες ὅτι ὁ ῥήτωρ τῆ ῥητορικῆ κἅν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω θαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ
συνᾴδειν τὰ λεγόμενα ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους, ὅτι εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι τὸ
ἐλέγχεσθαι ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγεσθαι, εἰ δὲ μή, ἐν χαίρειν. Ὓστερον δὲ ἡμὦν
ἐπισκοπουμένων ὁρᾶς δὴ καὶ αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως
χρσθαι τῆ ῥητορικῆ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. Σαῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὧ Γοργία,
οὐκ ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν ὥστε ἱκανὦς διασκέψασθαι.

Παρατηρήσεις
1. ἐγώ: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του γ’ προσώπου στον ενικό και στον πληθυντικό
αριθμό. χρῷτο: Να γραφεί το β’ πρόσωπο ενικού όλων των εγκλίσεων στον χρόνο που
βρίσκεται. ἡγοῖο: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στη Μέση Φωνή και να κλιθεί ο
Παρατατικός στη Μέση φωνή. κύνα: Να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. ὀλίγης:
Να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός του συγκεκριμένου τύπου στον συγκριτικό βαθμό.
2.

«ἐπειδή<χαίρειν»: Να εντοπισθούν οι ειδικές προτάσεις, να δηλωθεί η συντακτική τους

θέση και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής και εκφοράς τους. β. «σου<λέγοντος»: Να
αναπτυχθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. γ. «ὁμολογεῖται<ἀδικεῖν»:
Να μετατραπεί σε Ευθύ Λόγο.
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1998 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦν, Ἀπομνημονεύματα, 3, 11, 1 2
Γυναικὸς δέ ποτε οὔσης ἐν τῆ πόλει καλς, ᾗ ὄνομα ἦν Θεοδότη, καὶ οἵας συνεῖναι τῷ
πείθοντι, μνησθέντος αὐτς τὦν παρόντων τινὸς καὶ εἰπόντος ὅτι κρεῖττον εἴη λόγου τὸ
κάλλος τς γυναικός, καὶ ζωγράφους φήσαντος εἰσιέναι πρὸς αὐτὴν ἀπεικασομένους, οἷς
ἐκείνην ἐπιδεικνύειν ἑαυτς ὅσα καλὦς ἔχοι, ἰτέον ἅν εἴη θεασομένους, ἔφη ὁ ωκράτης· οὐ
γὰρ δὴ ἀκούσασί γε τὸ λόγου κρεῖττον ἔστι καταμαθεῖν. Καὶ ὁ διηγησάμενος, οὐκ ἅν
φθάνοιτ᾿, ἔφη, ἀκολουθοῦντες. Οὕτω μὲν δὴ πορευθέντες πρὸς τὴν Θεοδότην καὶ
καταλαβόντες ζωγράφῳ τινὶ παρεστηκυῖαν ἐθεάσαντο.

Παρατηρήσεις
1) Σῷ πείθοντι: Να κλιθεί στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται. Σς γυναικός: Να
κλιθεί στον αριθμό που βρίσκεται. Εἰσιέναι: Να κλιθεί ο παρατατικός. Ἀκούσασι: Να γίνει
χρονική αντικατάσταση στην ίδια φωνή. Φθάνοιτ’: Να κλιθεί η υποτακτική αορίστου β’ στον
πληθυντικό αριθμό και η ευκτική αορίστου β’ στον ενικό αριθμό. Παρεστηκυῖαν: Να
γραφούν η δοτική και η αιτιατική του πληθυντικού αριθμού και στα τρία γένη (στον ίδιο
χρόνο και την ίδια φωνή).
2) α)Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι λέξεις: ᾗ, τῷ πείθοντι, αὐτς, λόγου (η πρώτη του
κειμένου), ζωγράφους, ἀπεικασομενους, οἷς, ἀκολουθοῦντες.
β)Ἰτέον ἅν εἴη θεασομένους: Να συνταχθεί η πρόταση, αφού πρώτα αναλύσετε το ρηματικό
επίθετο.
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1997 (Πανελλαδικές)
Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους, 112-113
Φρυνίχου γὰρ ἀποσφαγέντος νύκτωρ παρὰ τὴν κρήνην τὴν ἐν τοῖς οἰσύοις ὑπὸ
Ἀπολλοδώρου καὶ Θρασυβούλου, καὶ τούτων ληφθέντων καὶ εἰς τὸ δεσμωτήριον
ἀποτεθέντων ὑπὸ τὦν τοῦ Φρυνίχου φίλων, αἰσθόμενος ὁ δμος τὸ γεγονὸς τους τε
εἰρχθέντας ἐξήγαγε, καὶ βασάνων γενομένων τὸ πράγμα ἀνέκρινε, καὶ ζητὦν εὗρε τὸν μὲν
Φρύνιχον προδιδόντα τὴν πόλιν, τοὺς δ’ ἀποκτείναντας αὐτὸν ἀδίκως εἰρχθέντας· καὶ
ψηφίζεται ὁ δμος, Κριτίου εἰπόντος, τὸν μὲν νεκρόν κρίνειν προδοσίας, κἅν δόξῃ προδότης
ὥν ἐν τῆ χώρα τεθάφθαι, τά γε ὀστ αὐτοῦ ἀνορύξαι καὶ ἐξορίσαι ἔξω τς Ἀττικς, ὅπως ἅν
μὴ κέηται ἐν τῆ χώρᾳ μηδὲ τὰ ὀστά τοῦ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν προδιδόντος.
τὰ οἴσυα=τόπος κατάφυτος από ιτιές

Παρατηρήσεις
1) Σὰ ὀστ: Να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. Ἀποτεθέντων, ἀνορύξαι: Να γίνει
χρονική αντικατάσταση στην ίδια φωνή. Κέηται: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.
Ἐξήγαγε: Να κλιθεί η προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδια φωνής. Προδιδόντος: Να
κλιθεί η ευκτική του αορίστου β’ της ίδιας φωνής.
2) Καὶ ψηφίζεται ὁ δμος...καὶ τὴν πόλιν προδιδόντος: Να γραφεί η ημιπερίοδος με τις
αλλαγές που θα προκύψουν από τη μετατροπή του ρήματος «ψηφίζεται» σε ιστορικό χρόνο.
Ληφθέντων, αἰσθόμενος, ὤν, τοῦ προδιδόντος: Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι μετοχές
και να αναπτυχθούν στις αντίστοιχες (ισοδύναμες) δευτερεύουσες προτάσεις.
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1996 (Πανελλαδικές)
Πλάτων, Ἐπιστολή Ζ’, 350
Ἐλθὼν δὲ εἰς Πελοπόννησον εἰς Ὀλυμπίαν, Δίωνα καταλαβὼν θεωροῦντα, ἤγγελλον τὰ
γεγονότα· ὁ δὲ τὸν Δία ἐπιμαρτυράμενος εὐθὺς παρήγγελλεν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς οἰκείοις καὶ
φίλοις παρασκευάζεσθαι τιμωρεῖσθαι Διονύσιον, ἡμς μὲν ξεναπατίας χάριν οὕτω γὰρ
ἔλεγέν τε καὶ ἐννόει αὐτὸν δ’ ἐκβολς ἀδίκου καὶ φυγς. Ἀκούσας δ’ ἐγὼ τοὺς μὲν φίλους
παρακαλεῖν αὐτὸν ἐκέλευον, εἰ βούλοιντο· «ἐμὲ» δ’ εἶπον ὅτι «σὺ μετὰ τὦν ἄλλων βίᾳ τινὰ
τρόπον σύσσιτον καὶ συνέστιον καὶ κοινωνὸν ἱερὦν Διονυσίῳ ἐποίησας, ὃς ἴσως ἡγεῖτο
διαβαλλόντων πολλὦν ἐπιβουλεύειν ἐμὲ μετὰ σοῦ ἑαυτῷ καὶ τῆ τυραννίδι, καὶ ὅμως οὐκ
ἀπέκτεινεν, Ἠδέσθη δέ.»
ξεναπατία: καταπάτηση του θεσμού της φιλοξενίας
αὐτόν δ’: εννοεί τον Δίωνα
παρακαλὦ: προσκαλώ

Παρατηρήσεις
1. παρήγγελλεν: Να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο στην ευκτική και προστακτική σε όλους
τους χρόνους στην ίδια φωνή. βούλοιντο: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να γραφούν
τα απαρέμφατα και οι μετοχές (στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος) σε όλους τους
χρόνους. ἀπέκτεινεν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η ευκτική του
μέλλοντα. διαβαλλόντων: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η προστακτική
αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
2. Ἐλθὼν... τὰ γεγονότα: Να αναγνωρισθούν συντακτικώς οι μετοχές της ημιπεριόδου και η
μετοχή: τὰ γεγονότα να αναπτυχθεί στην αντίστοιχη (ισοδύναμη) δευτερεύουσα πρόταση.
ἀκούσας δ’ ἐγώ... ἐκέλευον: Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση και η μετοχή ἀκούσας να
αναπτυχθεί στην αντίστοιχη (ισοδύναμη) δευτερεύουσα πρόταση. ὁ δὲ τὸν Δία... Διονύσιον:
Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση. παρασκευάχεσθαι τιμωρεῖσθαι Διονύσιον: Να
μετατραπεί σε ευθύ λόγο.
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1995 (Πανελλαδικές)
Ἰσοκράτης, Περὶ Εἰρήνης, 45-46
Ἀλλ’ ὅμως οὕτως αὐτοὺς ἀγαπὦμεν, ὥσθ’ ὑπὲρ μὲν τὦν παίδων τὦν ἡμετέρων, εἰ περί τινας
ἐξαμάρτοιεν, οὐκ ἅν ἐθελήσεμεν δίκας ὑποσχεῖν, ὑπὲρ δὲ τς ἐκείνων ἁρπαγς καὶ βίας καὶ
παρανομίας μελλόντων τὦν ἐγκλημάτων ἐφ’ ἡμς ἥξειν οὐχ ὅπως ἀγανακτοῦμεν ἀλλὰ καὶ
χαίρομεν, ὅταν ἀκούσωμεν αὐτοὺς τοιοῦτον τι διαπεπραγμένους. Εἰς τοῦτο δὲ μωρίας
ἐληλύθαμεν,

ὥστ’

αὐτοὶ

μὲν

ἐνδεεῖς

τὦν

καθ’

ἡμέραν

ἐσμέν,

ξενοτροφεῖν

δ’

ἐπικεχειρήκαμεν, καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς ἡμετέρους αὐτὦν ἰδίους λυμαινόμεθα καὶ
δασμολογοῦμεν, ἵνα τοῖς ἁπάντων ἀνθρώπων κοινοῖς ἐχθροῖς τὸν μισθὸν ἐκπορίζωμεν.
αὐτούς, ἐκείνων: εννοεί τους ξένους μισθοφόρους
υποκείμενο του ἐξαμάρτοιεν: αὐτοί
δίκας ὑποσχεῖν: να λογοδοτήσουν (να τιμωρηθούν)
ξενοτροφὦ: διατηρώ μισθοφορικά στρατεύματα

Παρατηρήσεις
1) α)ὑποσχεῖν: να γραφεί το β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο στην ευκτική και
προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή· ἐξαμάρτοιεν: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο
στον ίδιο αριθμό όλων των εγκλίσεων του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή (όχι απαρέμφατο και
μετοχή).
β)ἐνδεεῖς: να κλιθεί ο ενικός αριθμός του ίδιου γένους· ἁπάντων: να γραφούν οι πλάγιες
πτώσεις του θηλυκού γένους στον πληθυντικό αριθμό.
2) α)εἰ περί τινας ἐξαμάρτοιεν, οὐκ ἅν ἐθελήσεμεν: να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος
και να μετατραπεί σε αντίθετο του πραγματικού και αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο
μέλλον.
β)Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις: δίκας, ἐκείνων, ἥξειν, τι, διαπεπραγμένους,
μωρίας, ἐνδεεῖς, ἐχθροῖς.
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1994 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦν, Ἑλληνικά, 7, 4, 39-40
Ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος, ἠπόρει τε ὅ τι χρήσαιτο τῷ πράγματι καὶ ἀφίησι πάντας τοὺς
ἄνδρας. Καὶ τῆ ὑστεραίᾳ συγκαλέσας τὦν Ἀρκάδων ὁπόσοι γε δὴ συνελθεῖν ἠθέλησαν,
ἀπελογεῖτο ὡς ἐξαπατηθείη. Ἀκοῦσαι γὰρ ἔφη ὡς Λακεδαιμόνιοί τε εἶεν σὺν τοῖς ὅπλοις ἐπὶ
τοῖς ὁρίοις προδιδόναι τὲ μέλλοιεν αὐτοῖς τὴν Σεγέαν τὦν Ἀρκάδων τινές. Οἱ δὲ ἀκούσαντες,
ἐκεῖνον μὲν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι ἐψεύδετο περὶ σφὦν, ἀφίεσαν. πέμψαντες δ’ εἰς
Θήβας πρέσβεις κατηγόρουν αὐτοῦ ὡς δεῖν ἀποθανεῖν. Σὸν δ’ Ἐπαμεινώνδαν ἔφασαν, καὶ
γὰρ στρατηγὦν τότε ἐτύγχανεν, λέγειν ὡς πολὺ ὀρθότερον ποιήσειεν, ὅτε συνελάμβανε
τοὺς ἄνδρας ἤ ὅτε ἀφκε.»

Παρατηρήσεις
1. προδιδόναι, ἀφκε: να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι στη φωνή που βρίσκονται·
χρήσαιτο: να κλιθεί ο παρατατικός· ἐψεύδετο: να κλιθεί ο παρακείμενος μέσης φωνής στην
προστακτική. πρέσβεις: να κλιθεί στον ενικό & πληθυντικό· πολύ, ὀρθότερον: να γραφούν οι
τρεις βαθμοί των αντίστοιχων επιθέτων στη γενική ενικού του αρσενικού γένους.
2. Ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος...τὦν Ἀρκάδων τινές: να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του
τμήματος αυτού, να αναγνωριστεί το είδος τους και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής
και εκφοράς. Ποια η συντακτική θέση της κάθε πρότασης;
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1993 (Πανελλαδικές)
Δημοσθένης, Κατά Ολυμπιοδώρου, 51
Ἀνδροκλείδης δ’ οὑτοσὶ πάρεστιν· ἐγὼ γὰρ αὐτῷ ἐπήγγειλα ἥκειν ἔχοντι τὰς συνθήκας. Καὶ
συγχωρὦ, ὧ ἄνδρες δικασταί, ἐν τῷ τούτου λόγῳ ἥ ἐν τῷ προτέρῳ ἥ ἐν τῷ ὑστέρῳ
ἀνοιχθναι· οὐδὲν γὰρ μοὶ διαφέρει.Ὑμς δὲ βούλομαι ἀκοῦσαι τὰς συνθήκας καὶ τοὺς
ὅρκους, οὓς ὠμόσαμεν ἀλλήλοις ἐγὼ καὶ Ὀλυμπιόδωρος οὑτοσί. Καὶ εἰ μὲν συγχωρεῖ, ἔστω
ταῦτα, καὶ ὑμεῖς ἀκούετε, ἐπειδὰν τούτῳ δοκῆ· ἐὰν δὲ μὴ θέλῃ ταῦτα ποιεῖν, οὐκ ἤδη
καταφανὴς ἔσται, ὧ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ἀναισχυντότατός ἐστιν ἀνθρώπων ἁπάντων, καὶ
δικαίως οὐδ’ ἅν ὁτιοῦν ἀποδέχοισθε τούτου ὡς ὑγιὲς τι λέγοντος;

Παρατηρήσεις
1. α)ἐπήγγειλα, ὡμόσαμεν, ἀποδέχοισθε: να γραφεί το β’ ενικό όλων των χρόνων της
προστακτικής και οριστικής έγκλισης στην αυτή φωνή.
β)προτέρῳ, ὑστέρω, καταφανής, ὑγιές: να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι των άλλων βαθμών
(όπου απαντούν). Σα επίθετα καταφανής, ὑγιές να κλιθούν και στους δύο αριθμούς στο
γένος και βαθμό που βρίσκονται.
2. α)Να γίνει συντακτική αναγνώριση των λέξεων: ἔχοντι, ἀνοιχθναι, μοι, ἀλλήλοις, ταῦτα
(το πρώτο του κειμένου), ἀνθρώπων, ὁτιοῦν, ὑγιές.
β)Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι υποθετικοί λόγοι του αδίδακτου κειμένου.
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1992 (Πανελλαδικές)
Ἀνδοκίδης, Περὶ τὦν μυστηρίων, 32-33
Νομίσατε τοίνυν ἀσέβημα οὐδὲν ἔλαττον εἶναι τὦν μηδὲν ἠδικηκότων ἀσεβεῖν καταγνὦναι
ἥ τοὺς ἠσεβηκότας μὴ τιμωρεῖσθαι.Ὥστ’ ἐγὼ ὑμῖν πολὺ μλλον τὦν κατηγόρων πρὸς τοῖν
θεοῖν ἐπισκήπτω, ὑπὲρ τε τὦν ἱερὦν ἃ εἴδετε, καὶ ὑπὲρ τὦν Ἑλλήνων οἳ τς ἑορτς ἕνεκα
ἔρχονται δεῦρο· εἰ μέν τι ἠσέβηκα ἥ ὡμολόγηκα ἥ ἐμήνυσα κατά τινος ἀνθρώπων, ἥ ἄλλος
τις περὶ ἐμοῦ, ἀποκτείνατέ με· οὐ παραιτοῦμαι· εἰ δὲ οὐδὲν ἡμάρτηταί μοι, καὶ τοῦτο ὑμῖν
ἀποδείκνυμι σαφὦς, δέομαι ὑμὦν αὐτὸ φανερὸν τοῖς Ἕλλησι πσι ποισαι, ὡς ἀδίκως εἰς
τόνδε τὸν ἀγὦνα κατέστην.

Παρατηρήσεις
1. α)ἔρχονται, δέομαι, ἀποκτείνατε, καταγνὦναι: να γραφεί το β’ ενικό και γ’ πληθυντικό
πρόσωπο των ρημάτων στο χρόνο που βρίσκονται σε όλες τις εγκλίσεις.
β)ἔλαττον, σαφὦς, μλλον, πολύ: να γραφούν οι τύποι και στους τρεις βαθμούς και των δύο
πρώτων να κλιθεί το αρσενικό γένος του επιθέτου στο βαθμό που βρίσκονται οι τύποι.
2. α)Να γίνει συντακτική ανάλυση της α’ περιόδου.
β)εἰ μέν τι...ἀποκτείνατέ με: να χαρακτηριστεί ο σύνθετος υποθετικός λόγος και να
μετατραπεί σε υποθετικούς λόγους που να δηλώνουν το αντίθετο του πραγματικού και την
απλή σκέψη.
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1991 (Πανελλαδικές)
Ξενοφὦν, Κύρου Ἀνάβασις, 3, 2, 1-3
Ἐπεὶ δὲ ᾕρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε, καὶ εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν
αὐτοῖς, προφυλακὰς καταστήσαντας, συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἄλλοι
στρατιὦται συνλθον, ἀνέστη πρὦτος μὲν Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε·
ἄνδρες στρατιὦται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρὦν στρατηγὦν τοιούτων στερόμεθα
καὶ λοχαγὦν καὶ στρατιωτὦν, πρὸς δ’ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ Ἀριαῖον οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες
προδεδώκασιν ἡμς· ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τὦν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ
ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρσθαι, ὅπως, ἥν μὲν δυνώμεθα, καλὦς νικὦντες σῳζώμεθα, εἰ δὲ μή,
ἀλλὰ καλὦς γε ἀποθνῄσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζὦντες τοῖς πολεμίοις.

Παρατηρήσεις
1. προδεδώκασιν, ὑφίεσθαι, ἀποθνῄσκωμεν, ἀνέστη: Να γραφεί στην ίδια φωνή το β’ ενικό
και β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής και προστακτικής αορίστου β’ των παραπάνω
ρημάτων.
2. α)ὅμως δὲ...σῳζώμεθα: Να αναγνωριστούν οι προτάσεις της ημιπεριόδου. Να
χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει
την απλή σκέψη.
β)πρὦτος, στρατηγὦν, οἱ ἀμφὶ Ἀριαῖον, σύμμαχοι, ὑφίεσθαι, νικὦντες, ζὦντες, τοῖς
πολεμίοις: Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι όροι.
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1990 (Πανελλαδικές)
Ἰσοκράτης, Περὶ Εἰρήνης, 36
Ἠβουλόμην δ’ ἄν, ὥσπερ προσκόν ἐστι ἐπαινεῖσθαι τὴν ἀρετήν, οὕτω πρόχειρον εἶναι
πεῖσαι τοὺς ἀκούοντας ἀσκεῖν αὐτήν· νῦν δὲ δέδοικα, μὴ μάτην τὰ τοιαῦτα λέγωμεν.
Διεφθάρμεθα γὰρ πολὺν ἤδη χρόνον ὑπ’ ἀνθρώπων οὐδὲν ἀλλ’ ἥ φενακίζειν δυναμένων, οἳ
τοσοῦτον τοῦ πλήθους καταπεφρονήκασιν, ὥσθ’ ὁπόταν βουληθὦσι πόλεμον πρός τινας
ἐξενεγκεῖν, αὐτοὶ χρήματα λαμβάνοντες λέγειν τολμὦσιν, ὡς χρὴ τοὺς προγόνους
μιμεῖσθαι, καὶ μὴ περιορν ἡμς αὐτοὺς καταγελωμένους, μηδὲ τὴν θάλατταν πλέοντας
τοὺς μὴ τὰς συντάξεις ἐθέλοντας ἡμῖν ὑποτελεῖν.

Παρατηρήσεις
1. Διεφθάρμεθα...ὑποτελεῖν: Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να
δικαιολογηθεί η έγκλιση με την οποία εκφέρονται. β)πρόχειρον εἶναι, τοῦ πλήθους,
καταγελωμένους, ἡμῖν: Να αναγνωριστούν συντακτικώς.
2. διεφθάρμεθα, ἐξενεγκεῖν, περιορν, πλέοντας: Να γραφεί το α’ και β’ πληθυντικό
πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.
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1989 (Πανελλαδικές)
Ἰσοκράτης, Περὶ ἀντιδόσεως, 15-16
Νῦν δὲ λέγει μὲν, ὡς ἐγὼ τοὺς ἥττους λόγους κρείττους δύναμαι ποιεῖν, τοσοῦτον δέ μου
καταπεφρόνηκεν, ὥστ’ αὐτὸς ψευδόμενος ἐμοῦ τἀληθ λέγοντος ἐλπίζει ῥᾳδίως
ἐπικρατήσειν. Οὕτω δέ μοι δυσκόλως ἅπαντα συμβέβηκεν, ὥσθ’ οἱ μὲν ἄλλοι τοῖς λόγοις
διαλύονται τὰς διαβολὰς, ἐμοῦ δὲ Λυσίμαχος αὐτοὺς τοὺς λόγους μάλιστα διαβέβληκεν, ἵν’
ἥν μὲν ἱκανὦς δόξω λέγειν, ἔνοχος ὥν φανὦ τοῖς ὑπὸ τούτου περὶ τς δεινότητος τς ἐμς
προειρημένοις, ἥν δ’ ἐνδεέστερον τύχω διαλεχθεὶς Ὠν οὗτος ὑμς προσδοκν πεποίηκε, τὰς
πράξεις ἡγήσησθέ μου χείρους εἶναι.

Παρατηρήσεις
1. ἐλπίζει, δόξω, φανὦ: Να γραφούν οι προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα αυτά, να
χαρακτηριστούν οι προτάσεις αυτές συντακτικά και να δικαιολογηθεί η έγκλιση με την
οποία εκφέρονται. β)κρείττους, ὑπὸ τούτου, διαλεχθείς, Ὠν: Να χαρακτηριστούν
συντακτικά οι λέξεις αυτές.
2. κρείττους, χείρους: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί του αρσενικού και του ουδετέρου γένους
των επιθέτων αυτών στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό. β)ἡγήσησθε: Να γραφεί το β’
ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του μέσου αορίστου. συμβέβηκεν: Να γραφεί το β’
ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β’.
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1988 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδης, Α’, 23
Σὦν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν
ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. Σούτου δὲ τοῦ πολέμου μκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε
ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῆ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. Οὔτε γὰρ πόλεις
τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ’ ὑπὸ σφὦν αὐτὦν
ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ’ αἳ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε
ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν κατ’ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν.

Παρατηρήσεις
1. ἁλισκόμεναι: Ποιο είναι το αντίστοιχο κατά σημασία ενεργητικό ρήμα; Να γραφούν τα
απαρέμφατα όλων των χρόνων αυτών των δύο ρημάτων.
2. Σούτου δὲ τοῦ πολέμου... ἀντιπολεμούντων, οὔτε φυγαί...φόνος: Να βρεθούν οι
σύνδεσμοι στο τμήμα αυτό του κειμένου και να δηλωθεί ποιες περιόδους, προτάσεις ή
λέξεις συνδέουν (εξαιρείται από την παρατήρηση η παρένθεση).
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1987 (Πανελλαδικές)
Ἀνδοκίδης, Περί τὦν μυστηρίων, 54-55
Εἰ οὖν τινι ὑμὦν, ὧ ἄνδρες, τὦν ἄλλων πολιτὦν γνώμη τοιαύτη παρειστήκει πρότερον περὶ
ἐμοῦ, ὡς ἄρα ἐγὼ ἐμήνυσα κατὰ τὦν ἑταίρων τὦν ἐμαυτοῦ, ὅπως ἐκεῖνοι μὲν ἀπόλοιντο,
ἐγὼ δὲ σωθείην (ἃ ἐλογοποίουν οἱ ἐχθροὶ περὶ ἐμοῦ, βουλόμενοι διαβάλλειν με), σκοπεῖσθε
ἐξ αὐτὦν τὦν γεγενημένων. Νῦν γὰρ ἐμὲ μὲν λόγον δεῖ δοῦναι τὦν ἐμοὶ πεπραγμένων μετὰ
τς ἀληθείας, αὐτὦν παρόντων οἵπερ ἥμαρτον και ἔφυγον ταῦτα ποιήσαντες, ἴσασι δὲ
ἄριστα εἴτε ψεύδομαι εἴτε ἀληθ λέγω, ἔξεστι δὲ αὐτοῖς ἐλέγχειν με ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ.

Παρατηρήσεις
1. ἀπόλοιντο, ἴσασι, δοῦναι: Να γραφούν το β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο των
ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται το καθένα (όχι
απαρέμφατο και μετοχή. β)τινι, ἐμαυτοῦ, οἵπερ, τοιαύτη: Να γραφούν η γενική, δοτική
και αιτιατική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται η κάθε λέξη.
2. ὡς ἄρα ἐγώ...τὦν ἐμαυτοῦ, ὅπως...ἀπόλοιντο, εἴτε ψεύδομαι εἴτε ἀληθ λέγω: Να
χαρακτηριστεί η κάθε πρόταση συντακτικά και να δικαιολογηθεί η έγκλισή της (δε
ζητείται συντακτική ανάλυση). β)τὦν ἐμαυτοῦ, ἐμέ, δοῦναι, ἐμοί, αὐτοῖς: Να
χαρακτηριστεί κάθε λέξη συντακτικά.
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1986 (Πανελλαδικές)
Ἰσαῖος, Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου, 40-42
Ἐγὼ δ’ οἶμαι καταφανές ὑμῖν ἅπασι τοῦτ’ εἶναι, ὡς καὶ παρὰ τούτων αὐτὦν ὁμολογούμενόν
ἐστι, ὅτι Μενεκλς οὐ παρεφρόνει, ἀλλὰ πολὺ μλλον οὗτος νυνί, ὅς γε ποιησάμενος τς
ἔχθρας διάλυσιν πρὸς ἡμς καὶ ὀμόσας ὅρκους πάλιν νῦν ἥκει τὰ ὁμολογηθέντα καὶ
ὀμοθέντα παραβάς, καὶ ἀφελέσθαι με ἀξιοῖ ταυτὶ τὰ λοιπά, οὕτως ὄντα μικρά. Ἐγὼ δὲ εἰ μὴ
πάνυ τὸ πργμα αἰσχρὸν εἶναι ἐνόμιζον καὶ ἐπονείδιστον, προδοῦναι τὸν πατέρα οὗ εἶναι
ὠνομάσθην καὶ ὃς ἐποιήσατό με, ταχὺ ἅν ἀπέστην αὐτῷ τὦν ἐκείνου· ἔστι γὰρ ὑπόλοιπον
οὐδὲ ἕν, ὡς καὶ ὑμς οἴομαι αἰσθάνεσθαι.
Ποιοῦμαι τινά=υιοθετώ κάποιον

Παρατηρήσεις
1. Παραβάς, αἰσθάνεσθαι: Να γραφεί το β’ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του
αορίστου στην ίδια φωνή (όχι απαρέμφατο και μετοχή). β)Καταφανές, πολύ, αἰσχρόν,
ταχύ: Να γραφούν τα παραθετικά τους στον ίδιο τύπο.
2. Ἅπασι, ποιησάμενος, τς ἔχθρας, μέ (το πρώτο από τα δύο), προδοῦναι, οὗ, αὐτῷ, τὦν
ἐκείνου: Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παραπάνω λέξεις.
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1985 (Πανελλαδικές)
Θουκυδίδης, Γ’, 113, 5-6
Ὁ δὲ κρυξ ὡς ἤκουσε καὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τς πόλεως βοήθεια διέφθαρται, ἀνοιμώξας καὶ
ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέθει τὦν παρόντων κακὦν ἀπλθεν εὐθὺς ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπῄτει
τοὺς νεκρούς. Πάθος γὰρ τοῦτο μιᾶ πόλει Ἑλληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τὦν κατὰ
τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο. Καὶ ἀριθμὸν οὐκ ἔγραψα τὦν ἀποθανόντων, διότι ἄπιστον τὸ
πλθος λέγεται ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τς πόλεως. Ἀμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτι, εἰ
ἐβουλήθησαν Ἀκαρννες καὶ Ἀμφίλοχοι Ἀθηναίοις καὶ Δημοσθένει πειθόμενοι ἀπελθεῖν,
αὐτοβοεὶ ἅν εἷλον· νῦν δ’ ἔδεισαν μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι
ὧσιν.

Παρατηρήσεις
1. Ἐκπλαγείς, ἀπολέσθαι, εἷλον: Να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και στη φωνή
που βρίσκεται το καθένα σε όλες τις εγκλίσεις (όχι απαρέμφατο και μετοχή). Ἐκπλαγείς,
ἀπλθεν, ἀπολέσθαι, οἶδα, εἷλον: Να γραφεί το β’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωπο του
παρατατικού της οριστικής των ρημάτων αυτών στη φωνή που βρίσκεται το καθένα.
2. Να γραφούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (ολόκληρες), να χαρακτηριστούν
και να δηλωθεί ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων. β)Εἰ ἐβουλήθησαν,
εἷλον ἄν: Σι δηλώνει ο υποθετικός λόγος και ποια μορφή θα είχε, αν επρόκειτο να
δηλώσει απλή σκέψη.
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1984 (Πανελλαδικές)
Δημοσθένης, Περὶ τς Ῥοδίων ἐλευθερίας, 32-33
Ἐχρν, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ὑμς περὶ τς ἐν τῆ πολιτείᾳ τάξεως
ἥνπερ περὶ τς ἐν ταῖς στρατείαις ἔχετε. Σίς οὖν ἐστιν αὕτη; Ὑμεῖς τὸν λιπόντα τὴν ὑπὸ τοῦ
στρατηγοῦ τάξιν ταχθεῖσαν, ἄτιμον οἴεσθε προσήκειν εἶναι καὶ μηδενὸς τὦν κοινὦν
μετέχειν. Χρν τοίνυν καὶ τοὺς τὴν ὑπὸ τὦν προγόνων τάξιν ἐν τῆ πολιτείᾳ παραδεδομένην
λιπόντας καὶ πολιτευομένους ὀλιγαρχικὦς ἀτίμως τοῦ συμβουλεύειν ὑμῖν αὐτοῖς ποιεῖσθαι·
νῦν δὲ τὦν μὲν συμμάχων τοὺς τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον κρινεῖν ὀμωμοκότας νομίζετ’
εὐνουστάτους, τὦν δὲ πολιτευομένων οὓς ἴστε σαφὦς τοὺς τς πόλεως ἐχθροὺς Ἡρημένους,
τούτους πιστοτάτους ἡγεῖσθε.

Παρατηρήσεις
1. παραδεδομένην, ὀμωμοκότας, ἴστε, ἡγεῖσθε: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στη φωνή
που βρίσκεται το καθένα και να κλιθεί ο ενεστώτας της οριστικής του ὀμωμοκότας και
του ἴστε.
2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι αντωνυμίες που υπάρχουν στο κείμενο.
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1983 (Πανελλαδικές)
Πλάτων, Ἱππίας ἐλάσσων, 369d-e
Ὦ Ἱππία, ἐγώ τοι οὐκ ἀμφισβητὦ μὴ οὐχί σὲ εἶναι σοφώτερον ἥ ἐμέ· ἀλλ’ ἀεὶ εἴωθα, ἐπειδάν
τις λέγῃ τι, προσέχειν τὸν νοῦν, ἄλλως τε καὶ ἐπειδάν μοι δοκῆ σοφὸς εἶναι ὁ λέγων, καὶ
ἐπιθυμὦν μαθεῖν ὅ,τι λέγει διαπυνθάνομαι καὶ ἐπανασκοπὦ και συμβιβάζω τὰ λεγόμενα,
ἵνα μάθω· ἐὰν δὲ φαῦλος δοκῆ μοι εἶναι ὁ λέγων, οὔτε ἐπανερωτὦ οὔτε μοι μέλει Ὠν λέγει.
Καὶ γνώσει τούτῳ οὕς ἀν ἐγὼ ἡγὦμαι σοφοὺς εἶναι· εὑρήσεις γάρ με λιπαρ ὄντα περὶ τὰ
λεγόμενα ὑπὸ τούτου και πυνθανόμενον παρ’ αὐτοῦ, ἵνα μαθών τι ὠφεληθὦ.

Παρατηρήσεις
1. Προσέχειν, διαπυνθάνομαι, ἐπανερωτὦ, εὑρήσεις: Να γραφούν το δεύτερο ενικό
πρόσωπο προστακτικής και το απαρέμφατο αορίστου και παρακειμένου στη φωνή που
βρίσκονται.
2. Ἐὰν δὲ φαῦλος... σοφοὺς εἶναι: Να γίνει χωρισμός και χαρακτηρισμός των προτάσεων.
β)Να γίνει λεπτομερής συντακτική ανάλυση του χωρίου: καὶ γνώσει...σοφοὺς εἶναι.
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