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1979:ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – ΦΑΙΔΩΝ ,  89-90(ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ) 

 
Μὴ  γενώµεθα  µ ισόλογοι ,  ὥσπερ  οἱ  µ ισάνθρωποι  γιγνόµενοι .  ὡς  οὐκ  ἔστιν  ὅτι  ἄν  τις  µεῖζον  
τούτου  κακὸν  πάθοι  ἢ  λόγους  µ ισήσας .  Γίγνεται  δὲ  ἐκ  τοῦ  αὐτοῦ  τρόπου  µ ισολογία  τε  καὶ  
µ ισανθρωπία .  Ἣ  τε  γὰρ  µ ισανθρωπία  ἐνδύεται  ἐκ  τοῦ  σφόδρα  τινὶ  πιστεῦσαι  ἄνευ  τέχνης ,  
καὶ  ἡγήσασθαι  παντά  πασί  γε  ἀληθῆ  εἶναι  καὶ  ὑγιῆ  καὶ  
πιστὸν  τὸν  ἄνθρωπον ,  ἔπειτα  ὀλίγον  ὕστερον  εὑρεῖν  τοῦτον  πονηρόν  τε  καὶ  ἄπιστον ,  καὶ  
αὖθις  ἕτερον .  καὶ  ὅταν  τοῦτο  πολλάκις  πάθῃ  τις  καὶ  ὑπὸ  τούτων  µάλιστα  οὓς  ἂν  ἡγήσαιτο  
οἰκειοτάτους  τε  καὶ  ἑταιροτάτους ,  τελευτῶν  δὴ  θαµὰ  προσκρούων  µ ισεῖ  τε  πάντας  καὶ  
ἡγεῖται  οὐδενὸς  οὐδὲν  ὑγιὲς  εἶναι  τὸ  παράπαν  ἢ  οὐκ  ᾔσθησαι  σύ  πω  τοῦτο  γιγνόµενον;  
Πάνυ  γε .  
Οὐκοῦν  αἰσχρόν ,  καὶ  δῆλον  ὅτι  ἄνευ  τέχνης  τῆς  περὶ  τἀνθρώπεια  ὁ  τοιοῦτος  χρῆσθαι  
ἐπεχείρει  τοῖς  ἀνθρώποις ;  Εἰ  γάρ  που  µετὰ  τέχνης  ἐχρῆτο ,  ὥσπερ  ἔχει  οὕτως  ἂν  ἡγήσατο ,  
τοὺς  µὲν  χρηστοὺς  
καὶ  πονηροὺς  σφόδρα  ὀλίγους  εἶναι  ἑκατέρους ,  τοὺς  δὲ  µεταξὺ  
πλείστους .  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. µεῖζον ,  ὑγιῆ ,  οὓς  :  να  αναγνωρισθούν  και  να  κλιθούν  στον  πληθυντικό  αριθµό .  
2. πάθοι ,  ἐνδύεται ,  εὑρεῖν: να  γραφούν  οι  ίδιοι  τύποι  σε  όλους  τους  χρόνους  στη  
διάθεση  που  βρίσκονται .  

3. Να  γίνει  συντακτικός  χαρακτηρισµός  των  απαρεµφάτων  του  κειµένου . 
 

1979:ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  11, 149 – 150(ΝΟΜΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ) 
Οὐ  γὰρ  οἶµαι  τοιοῦτόν  ἐστι  τὸ  τῶν  θεῶν  ὥστε  ὑπὸ  δώρων  παράγεσθαι  οἷον  κακὸν  
τοκιστήν·  ἀλλὰ  καὶ  ἡµεῖς  εὐήθη  λόγον  λέγοµεν ,  ἀξιοῦντες  Λακεδαιµονίων  ταύτῃ  
περιεῖναι .  Καὶ  γὰρ  ἂν  δεινὸν  εἴη  εἰ  πρὸς  τὰ  δῶρα  καὶ  τὰς  θυσίας  ἀποβλέπουσιν  ἡµῶν  οἱ  
θεοὶ  ἀλλὰ  µὴ  πρὸς  τὴν  ψυχήν ,  ἄν  τις  ὅσιος  καὶ  δίκαιος  ὢν  τυγχάνῃ .  Πολλῷ  γε  µᾶλλον  
οἶµαι  ἢ  πρὸς  τὰς  πολυτελεῖς  ταύτας  ποµπάς  τε  καὶ  θυσίας ,  ἃς  οὐδὲν  κωλύει  πολλὰ  µὲν  εἰς  
θεούς ,  πολλὰ  δ  ́  εἰς  ἀνθρώπους  ἡµαρτηκότας  καὶ  ἰδιώτην  καὶ  πόλιν  ἔχειν  ἀν  ́ ἕκαστον  ἔτος  
τελεῖν·  οἱ  δέ ,  ἅτε  οὐ  δωροδόκοι  ὄντες ,  καταφρονοῦσιν  ἁπάντων  τούτων ,  ὥς  φησιν  ὁ  θεὸς  
καὶ  θεῶν  προφήτης .  Κινδυνεύει  γοῦν  καὶ  παρὰ  θεοῖς  καὶ  παρ  ́  ἀνθρώποις  τοῖς  νοῦν  ἔχουσι  
δικαιοσύνη  τε  καὶ  φρόνησις  διαφερόντως  τετιµῆσθαι·  φρόνιµοι  δὲ  καὶ  δίκαιοι  οὐκ  ἄλλοι  
τινές  εἰσιν  τῶν  εἰδότων  ἃ  δεῖ  πράττειν  καὶ  λέγειν  καὶ  πρὸς  θεοὺς  καὶ  πρὸς  ἀνθρώπους .  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α) εὐήθη ,  πολυτελεῖς ,  πολλὰ  :  να  γραφεί  η  αιτιατική  ενικού  και  η  γενική  και  η  
αιτιατική  πληθυντικού .  β) παράγεσθαι ,  τυγχάνῃ ,  εἰδότων ,  ἡµαρτηκότας  :  να  γραφούν  
τα  απαρέµφατα  των  β’ αορίστων  στη  φωνή  που  βρίσκονται  και  να  γραφεί  το  γ’ ενικό  
και  πληθυντικό  ενεστώτος ,  οριστικής  και  προστακτικής .  

2. δωροδόκοι ,  προφήτης  :  να  βρεθεί  από  πού  παράγονται  οι  λέξεις  και  να  γραφεί  το  
ρήµα  του  πρώτου  στην  ενεργητική  του  σηµασία  και  δύο  παράγωγα  του  δεύτερου .  

3. Πολλῷ  γε  µᾶλλον  . . .  ἔτος  τελεῖν·:  να  συµπληρωθεί  η  πρόταση  στην  ελλειπτική  της  
µορφή  και  να  συνταχθεί .  

4. Καὶ  γὰρ  ἂν  δεινὸν  εἴη  . . .  ἡµῶν  οἱ  θεοὶ  :  να  αναγνωρισθεί  ο  υποθετικός  λόγος  και  να  
µετατραπεί  σε  µη  πραγµατικό .  
 

1979:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΙ  – ΙΙΙ ,  16(ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ) 
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Αἰσθόµενοι  δὲ  αὐτοὺς  οἱ  Ἀθηναῖοι  διὰ  κατάγνωσιν  ἀσθενείας  σφῶν  παρασκευαζοµένους ,  
δηλῶσαι  βουλόµενοι  ὅτι  οὐκ  ὀρθῶς  ἐγνώκασιν  ἀλλ  ̓  οἷοί  τέ  εἰσι  µὴ  κινοῦντες  τὸ  ἐπὶ  
Λέσβῳ  ναυτικὸν  καὶ  τὸ  ἀπὸ  Πελοποννήσου  ἐπιὸν  ῥᾳδίως  ἀµύνεσθαι ,  ἐπλήρωσαν  ναῦς  
ἑκατὸν  ἐσβάντες  αὐτοί  τε  πλὴν  ἱππέων  καὶ  πεντακοσιοµεδίµνων  καὶ  οἱ  µέτοικοι ,  καὶ  παρὰ  
τὸν  Ἰσθµὸν  ἀναγαγόντες  ἐπίδειξίν  τε  ἐποιοῦντο  καὶ  ἀποβάσεις  τῆς  Πελοποννήσου  ᾗ  
δοκοίη  αὐτοῖς .  Οἱ  δὲ  Λακεδαιµόνιοι  ὁρῶντες  πολὺν  τὸν  παράλογον  τά  τε  ὑπὸ  τῶν  Λεσβίων  
ῥηθέντα  ἡγοῦντο  οὐκ  ἀληθῆ  καὶ  ἄπορα  νοµ ίζοντες ,  ὡς  αὐτοῖς  καὶ  οἱ  ξύµµαχοι  ἅµα  οὐ  
παρῆσαν  καὶ  ἠγγέλλοντο  καὶ  αἱ  περὶ  τὴν  Πελοπόννησον  τριάκοντα  νῆες  τῶν  Ἀθηναίων  τὴν  
περιοικίδα  αὐτῶν  πορθοῦσαι ,  ἀνεχώρησαν  ἐπ  ̓  οἴκου .  Ὓστερον  δὲ  ναυτικὸν  παρεσκεύαζον  
ὅτι  πέµψουσιν  ἐς  τὴν  Λέσβον ,  καὶ  κατὰ  πόλεις  ἐπήγγελλον  τεσσαράκοντα  νεῶν  πλῆθος  καὶ  
ναύαρχον  προσέταξαν  Ἀλκίδαν ,  ὃς  ἔµελλεν  ἐπιπλεύσεσθαι .  Ἀνεχώρησαν  δὲ  καὶ  οἱ  
Ἀθηναῖοι  ταῖς  ἑκατὸν  ναυσίν ,  ἐπειδὴ  καὶ  ἐκείνους  εἶδον .  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α) ῥᾳδίως  :  να  γραφούν  τα  παραθετικά  του  τύπου  αυτού .  β) πολὺν  :  να  γραφούν  η  
δοτική  και  αιτιατική  του  πληθυντικού  του  αρσενικού  γένους  και  στους  τρεις  
βαθµούς .γ) σφῶν  :  να  κλιθεί  στον  ενικό  αριθµό .  

2.  α) αἰσθόµενοι ,  ἐγνώκασιν ,  ἐσβάντες  :  να  γραφεί  ο  ίδιος  τύπος  σε  όλους  τους  χρόνους  
της  ίδιας  διαθέσεως .  β) ἐγνώκασιν ,  ἐπιὸν  :  να  γραφούν  το  δεύτερο  πρόσωπο  της  
προστακτικής ,  το  απαρέµφατο  και  η  µετοχή  σ’ όλα  τα  γένη  του  αορίστου  δευτέρου  στη  
φωνή  που  βρίσκονται .  γ) κατάγνωσιν ,  ἐπλήρωσαν ,  ξύµµαχοι  :  να  βρεθεί  η  
ετυµολογική  προέλευση  των  λέξεων .  

3. α) Να  γίνει  συντακτικός  χαρακτηρισµός  όλων  των  µετοχών  της  πρώτης  περιόδου  του  
κειµένου .  β) σφῶν  :  να  γίνει  συντακτικός  χαρακτηρισµός  αυτής  της  λέξεως  και  
δικαιολόγηση  της  χρήσεως  αυτού  του  τύπου .  

4. α) Να  βρεθούν  και  να  χαρακτηρισθούν  ως  προς  την  συντακτική  σηµασία  τους  οι  
αναφορικές  προτάσεις  του  κειµένου .  β) ἀµύνεσθαι ,  αὐτοί ,  πολὺν ,  ἄπορα ,  πορθοῦσαι ,  
ναύαρχον: να  γίνει  συντακτικός  χαρακτηρισµός  αυτών  των  λέξεων . 

5. Απόδοση  του  νοήµατος .  
 

1979:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ,  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΕΦ .  ΙΙ ,  παρ .9-10 
Θυσίας  δὲ  καὶ  ἱερὰ  καὶ  ἑορτὰς  καὶ  τεµένη  γνοὺς  ὁ  δῆµος  ὅτι  οὐχ  οἷόν  τέ  ἐστιν  ἑκάστῳ  τῶν  
πενήτων  θύειν  καὶ  εὐωχεῖσθαι  καὶ  ἵστασθαι  ἱερὰ  καὶ  πόλιν  οἰκεῖν  καλὴν  καὶ  µεγάλην ,  
ἐξηῦρεν  ὅτῳ  τρόπῳ  ἔσται  ταῦτα .  Θύουσιν  οὖν  δηµοσίᾳ  µὲν  ἡ  πόλις  ἱερεῖα  πολλά:  ἔστι  δὲ  ὁ  
δῆµος  ὁ  εὐωχούµενος  καὶ  διαλαγχάνων  τὰ  ἱερεῖα .  Καὶ  γυµνάσια  καὶ  λουτρὰ  καὶ  
ἀποδυτήρια  τοῖς  µὲν  πλουσίοις  ἔστιν  ἰδίᾳ  ἐνίοις ,  ὁ  δὲ  δῆµος  αὐτὸς  αὑτῷ  οἰκοδοµεῖται  ἰδίᾳ  
παλαίστρας  πολλάς ,  ἀποδυτήρια ,  λουτρῶνας :  καὶ  πλείω  τούτων  ἀπολαύει  ὁ  ὄχλος  ἢ  οἱ  
ὀλίγοι  καὶ  οἱ  εὐδαίµονες .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. γνοὺς  :  να  αντικατασταθεί  χρονικά  και  να  γραφεί  το  τρίτο  ενικό  πρόσωπο  του  
Αορίστου  σε  όλες  τις  εγκλίσεις .  

2. «Θυσίας  δὲ  καὶ  ἱερὰ  . . .  ἔσται  ταῦτα» : να  χωριστούν  και  να  χαρακτηριστούν  οι  
προτάσεις  της  περιόδου  και  να  δικαιολογηθεί  γιατί  η  πρόταση  «ὅτι  οὐχ  οἷόν  τέ  ἐστιν  
. . .» εισάγεται  µε  το  ὅτι  

 
1980:Δηµοσθένους  Λεπτίνης  παρ .  165-7(ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ) 

Οὐ  γὰρ  ἀγνοεῖ  τοῦτ  ̓  οὐδεὶς  οὔτε  τῶν  περιεστηκότων  οὔτε  τῶν  ἄλλων ,  ὅτι  ἐν  µὲν  τῷ  
δικαστηρίῳ  Λεπτίνης  πρὸς  ἡµᾶς  ἀγωνίζεται ,  ἐν  δὲ  τῇ  τῶν  καθηµένων  ὑµῶν  ἑνὸς  ἑκάστου  
γνώµῃ  φιλανθρωπία  πρὸς  φθόνον  καὶ  δικαιοσύνη  πρὸς  κακίαν  καὶ  πάντα  τὰ  χρηστὰ  πρὸς  
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τὰ  πονηρότατ’  ἀντιτάττεται .  ὧν  τοῖς  βελτίοσι  πειθόµενοι  καὶ  κατὰ  ταὔθ  ̓  ἡµ ῖν  θέµενοι  τὴν  
ψῆφον ,  αὐτοί  θ  ̓  ἃ  προσήκει  δόξετ  ̓  ἐγνωκέναι ,  καὶ  τῇ  πόλει  τὰ  κράτιστ  ̓  ἔσεσθ  ̓  
ἐψηφισµένοι ,  κἄν  τις  ἄρ  ̓  ἔλθῃ  ποτὲ  καιρός ,  οὐκ  ἀπορήσετε  τῶν  ἐθελησόντων  ὑπὲρ  ὑµῶν  
κινδυνεύειν .  ὑπὲρ  οὖν  τούτων  ἁπάντων  οἶµαι  δεῖν  ὑµᾶς  σπουδάζειν  καὶ  προσέχειν  τὸν  
νοῦν ,  ὅπως  µὴ  βιασθῆθ  ̓  ἁµαρτάνειν .  πολλὰ  γὰρ  ὑµεῖς ,  ὦ  ἄνδρες  Ἀθηναῖοι ,  πολλάκις  οὐκ  
ἐδιδάχθηθ  ̓  ὡς  ἔστι  δίκαια ,  ἀλλ  ̓  ἀφῃρέθηθ  ̓  ὑπὸ  τῆς  τῶν  λεγόντων  κραυγῆς  καὶ  βίας  καὶ  
ἀναισχυντίας .  ὃ  µὴ  πάθητε  νῦν·  οὐ  γὰρ  ἄξιον .  ἀλλ  ̓  ἃ  δίκαι  ̓  ἐγνώκατε ,  ταῦτα  φυλάξατε  καὶ  
µνηµονεύετε ,  ἕως  ἂν  ψηφίσησθε ,  ἵν  ̓  εὔορκον  θῆσθε  τὴν  ψῆφον  κατὰ  τῶν  τὰ  πονηρὰ  
συµβουλευόντων .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. δόξετε ,  ἐγνωκέναι ,  πάθητε  :  να  γράψετε  τα  τρία  ενικά  πρόσωπα  της  υποτακτικής  και  
ευκτικής  του  αορίστου  στη  φωνή  που  βρίσκονται .  

2. βελτίοσι ,  τις: να  γραφεί  το  ουδέτερο  του  επιθέτου  στο  βαθµό  που  βρίσκεται  και  το  
ουδέτερο  της  αντωνυµ ίας  στον  ενικό  και  πληθυντικό .  

3. καθηµένων ,  πονηρότατα ,  ἀναισχυντίας ,  ἀπορήσετε  :  να  ετυµολογηθούν .  
4. α) τῶν  ἄλλων ,  ἡµῖν ,  τῶν  ἐθελησόντων ,  κινδυνεύειν  :  να  αναγνωριστούν  συντακτικά ,  
β) να  βρεθούν  οι  ειδικές  και  αναφορικές  προτάσεις .  

5. Να  αποδοθεί  το  νόηµα  του  κειµένου .  
 

1980:Θουκυδίδη  – Ιστορίαι  4.8.1 – 4.8.4(ΝΟΜΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ) 
 
[4.8.1] Ἀναχωρησάντων  δὲ  τῶν  ἐκ  τῆς  Ἀττικῆς  Πελοποννησίων  οἱ  Σπαρτιᾶται  αὐτοὶ  µὲν  
καὶ  οἱ  ἐγγύτατα  τῶν  περιοίκων  εὐθὺς  ἐβοήθουν  ἐπὶ  τὴν  Πύλον ,  τῶν  δὲ  ἄλλων  
Λακεδαιµονίων  βραδυτέρα  ἐγίγνετο  ἡ  ἔφοδος ,  ἄρτι  ἀφιγµένων  ἀφ  ̓  ἑτέρας  στρατείας .  
[4.8.2] Περιήγγελλον  δὲ  καὶ  κατὰ  τὴν  Πελοπόννησον  βοηθεῖν  ὅτι  τάχιστα  ἐπὶ  Πύλον  καὶ  
ἐπὶ  τὰς  ἐν  τῇ  Κερκύρᾳ  ναῦς  σφῶν  τὰς  ἑξήκοντα  ἔπεµψαν ,  αἳ  ὑπερενεχθεῖσαι  τὸν  
Λευκαδίων  ἰσθµὸν  καὶ  λαθοῦσαι  τὰς  ἐν  Ζακύνθῳ  Ἀττικὰς  ναῦς  ἀφικνοῦνται  ἐπὶ  Πύλον·  
παρῆν  δὲ  ἤδη  καὶ  ὁ  πεζὸς  στρατός .  
[4.8.3] Δηµοσθένης  δὲ  προσπλεόντων  ἔτι  τῶν  Πελοποννησίων  ὑπεκπέµπει  φθάσας  δύο  
ναῦς  ἀγγεῖλαι  Εὐρυµέδοντι  καὶ  τοῖς  ἐν  ταῖς  ναυσὶν  ἐν  Ζακύνθῳ  Ἀθηναίοις  παρεῖναι  ὡς  τοῦ  
χωρίου  κινδυνεύοντος .  
[4.8.4] Καὶ  αἱ  µὲν  νῆες  κατὰ  τάχος  ἔπλεον  κατὰ  τὰ  ἐπεσταλµένα  ὑπὸ  Δηµοσθένους·  οἱ  δὲ  
Λακεδαιµόνιοι  παρεσκευάζοντο  ὡς  τῷ  τειχίσµατι  προσβαλοῦντες  κατά  τε  γῆν  καὶ  κατὰ  
θάλασσαν ,  ἐλπίζοντες  ῥᾳδίως  αἱρήσειν  οἰκοδόµηµα  διὰ  ταχέων  εἰργασµένον  καὶ  ἀνθρώπων  
ὀλίγων  ἐνόντων .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ὑπερενεχθεῖσαι ,  λαθοῦσαι ,  ἐπεσταλµένα  :  να  αναγνωρισθούν  γραµµατικώς  και  να  
κλιθεί  ο  αόριστος  της  οριστικής  και  υποτακτικής  ενικού  στη  φωνή  που  βρίσκονται .  

2. βοηθεῖν ,  πεζὸς ,  Δηµοσθένης ,  οἰκοδόµηµα  :  να  ετυµολογηθούν .  
3. ἀναχωρησάντων ,  λαθοῦσαι ,  προσβαλοῦντες ,  ἐνόντων  :  να  αναγνωρισθούν  
συντακτικά .  

4. Δηµοσθένης  δὲ  . . .  χωρίου  κινδυνεύοντος .  :  Να  γίνει  συντακτική  ανάλυση  της  
περιόδου .  

5. Απόδοση  του  κειµένου .  
 

1980:ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  βιβλίο  IV κεφάλαιο  6 
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Οἱ  δ '  ἐν  τῇ  Ἀττικῇ  ὄντες  Πελοποννήσιοι  ὡς  ἐπύθοντο  τῆς  Πύλου  κατειληµµένης ,  
ἀνεχώρουν  κατὰ  τάχος  ἐπ '  οἴκου ,  νοµ ίζοντες  µὲν  οἱ  Λακεδαιµόνιοι  καὶ  Ἆγις  ὁ  βασιλεὺς  
οἰκεῖον  σφίσι  τὸ  περὶ  τὴν  Πύλον·  ἅµα  δὲ  πρῲ  ἐσβαλόντες  καὶ  τοῦ  σίτου  ἔτι  χλωροῦ  ὄντος  
ἐσπάνιζον  τροφῆς  τοῖς  πολλοῖς ,  χειµών  τε  ἐπιγενόµενος  µείζων  παρὰ  τὴν  καθεστηκυῖαν  
ὥραν  ἐπίεσε  τὸ  στράτευµα .  ὥστε  πολλαχόθεν  ξυνέβη  ἀναχωρῆσαί  τε  θᾶσσον  αὐτοὺς  καὶ  
βραχυτάτην  γενέσθαι  τὴν  ἐσβολὴν  ταύτην·  ἡµέρας  γὰρ  πέντε  καὶ  δέκα  ἔµειναν  ἐν  τῇ  
Ἀττικῇ .  
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ἐπύθοντο ,  ἐσβαλόντες ,  ξυνέβη ,  ἔµειναν: Να  γίνει  χρονική  αντικατάσταση  στη  φωνή  
που  βρίσκονται .  

2. κατειληµµένης ,  ὄντος ,  ἀναχωρῆσαί ,  βραχυτάτην:  Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά .  
 

1981:ΛΥΣΙΑ ,  ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ  5-7 
Ἐπειδὴ  γὰρ  αἱ  νῆες  αἱ  ὑµέτεραι  διεφθάρησαν  καὶ  τὰ  πράγµατα  ἐν  τῇ  πόλει  ἀσθενέστερα  
ἐγεγένητο ,  οὐ  πολλῷ  χρόνῳ  ὕστερον  αἵ  τε  νῆες  αἱ  Λακεδαιµονίων  ἐπὶ  τὸν  Πειραιᾶ  
ἀφικνοῦνται ,  καὶ  ἅµα  λόγοι  πρὸς  Λακεδαιµονίους  περὶ  τῆς  εἰρήνης  ἐγίγνοντο .  ἐν  δὲ  τῷ  
χρόνῳ  τούτῳ  οἱ  βουλόµενοι  νεώτερα  πράγµατα  ἐν  τῇ  πόλει  γίγνεσθαι  ἐπεβούλευον ,  
νοµ ίζοντες  κάλλιστον  καιρὸν  εἰληφέναι  καὶ  µάλιστ  ̓  ἐν  τῷ  τότε  χρόνῳ  τὰ  πράγµατα ,  ὡς  
αὐτοὶ  ἐβούλοντο ,  καταστήσασθαι .  ἡγοῦντο  δὲ  οὐδὲν  ἄλλο  σφίσιν  ἐµποδὼν  εἶναι  ἢ  τοὺς  
τοῦ  δήµου  προεστηκότας  καὶ  τοὺς  στρατηγοῦντας  καὶ  ταξιαρχοῦντας .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ἐγεγένητο ,  ἀφικνοῦνται ,  νοµίζοντες ,  εἰληφέναι: Να  γίνει  χρονική  αντικατάσταση  στη  
φωνή  που  βρίσκονται .  

2. «ἡγοῦντο  δὲ  οὐδὲν  ἄλλο  σφίσιν  ἐµποδὼν  εἶναι  ἢ  τοὺς  τοῦ  δήµου  προεστηκότας  καὶ  
τοὺς  στρατηγοῦντας  καὶ  ταξιαρχοῦντας»: Να  γίνει  λεπτοµερής  συντακτική  ανάλυση .  

 
1982:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ,  ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  97-98 

Πέρας  µὲν  γάρ  ἅπασιν  ἀνθρώποις  ἐστί  τοῦ  βίου  θάνατος ,  κἄν  ἐν  οἰκίσκῳ  τις  αὑτόν  
καθείρξας  τηρῇ  ̇  δεῖ  δέ  τούς  ἀγαθούς  ἄνδρας  ἐγχειρεῖν  µέν  ἅπασιν  ἀεί  τοῖς  καλοῖς ,  τήν  
ἀγαθήν  προβαλλοµένους  ἐλπίδα ,  φέρειν  δ’ ἅν  ὁ  θεός  διδῷ  γενναίως .  Ταῦτ’ ἐποίουν  οἱ  
ὑµέτεροι  πρόγονοι ,  ταῦθ’ ὑµεῖς  οἱ  πρεσβύτεροι ,  οἵ  Λακεδαιµονίους  οὐ  φίλους  ὄντας  οὐδ’ 
εὐεργέτας ,  ἀλλά  πολλά  τήν  πόλιν  ἡµῶν  ἠδικηκότας  καί  µεγάλα ,  ἐπειδή  Θηβαῖοι  
κρατήσαντες  ἐν  Λεύκτροις  ἀνελεῖν  ἐπεχείρουν ,  διεκωλύσατε ,  οὐ  φοβηθέντες  τήν  τότε  
Θηβαίοις  ῥώµην  καί  δόξαν  ὑπάρχουσαν ,  οὐδ’ ὑπέρ  οἷα  πεποιηκότων  ἀνθρώπων  
κινδυνεύσετε  διαλογισάµενοι .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ἀνελεῖν ,  ἐπεχείρουν ,  διεκωλύσατε ,  διαλογισάµενοι: Να  γίνει  χρονική  αντικατάσταση  
των  τύπων  στη  φωνή  που  βρίσκονται .  

2. «δεῖ  δέ  τούς  ἀγαθούς  ἄνδρας  ἐγχειρεῖν  µέν  ἅπασιν  ἀεί  τοῖς  καλοῖς ,  τήν  ἀγαθήν  
προβαλλοµένους  ἐλπίδα»: Να  γίνει  λεπτοµερής  συντακτική  ανάλυση .  

 
1983: Πλάτωνος ,  Ἱππίας  ἐλάσσων  369d-e 
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{ΣΩ .} Ὦ  Ἱππία ,  ἐγώ  τοι  οὐκ  ἀµφισβητῶ  µὴ  οὐχὶ  σὲ  εἶναι  σοφώτερον  ἢ  ἐµέ·  ἀλλ’ ἀεὶ  
εἴωθα ,  ἐπειδάν  τις  λέγῃ  τι ,  προσέχειν  τὸν  νοῦν ,  ἄλλως  τε  καὶ  ἐπειδάν  µοι  δοκῇ  σοφὸς  
εἶναι  ὁ  λέγων ,  καὶ  ἐπιθυµῶν  µαθεῖν  ὅτι  λέγει  διαπυνθάνοµαι  καὶ  ἐπανασκοπῶ  καὶ  
συµβιβάζω  τὰ  λεγόµενα ,  ἵνα  µάθω·  ἐὰν  δὲ  φαῦλος  δοκῇ  µοι  εἶναι  ὁ  λέγων ,  οὔτε  
ἐπανερωτῶ  οὔτε  µοι  µέλει  ὧν  λέγει .  καὶ  γνώσῃ  τούτῳ  οὓς  ἂν  ἐγὼ  ἡγῶµαι  σοφοὺς  εἶναι·  
εὑρήσεις  γάρ  µε  λιπαρῆ  ὄντα  περὶ  τὰ  λεγόµενα  ὑπὸ  τούτου  καὶ  πυνθανόµενον  παρ '  αὐτοῦ ,  
ἵνα  µαθών  τι  ὠφεληθῶ .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. προσέχειν ,  διαπυνθάνοµαι ,  ἐπανερωτῶ ,  εὑρήσεις:  Να  γραφούν  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  
προστακτικής  και  το  απαρέµφατο  αορίστου  και  παρακειµένου ,  στη  φωνή  όπου  
βρίσκονται .  

2. «Ἐὰν  δὲ  φαῦλος . . .  σοφούς  εἶναι»:  Να  γίνει  χωρισµός  και  χαρακτηρισµός  των  
προτάσεων ,  να  γίνει  λεπτοµερής  συντακτική  ανάλυση  του  χωρίου:  «καί  γνώσει . . .  
σοφούς  είναι». 

 
1984: Δηµοσθένους ,  Περὶ  τῆς  Ῥοδίων  ἐλευθερίας  32-33 

ἐχρῆν  γάρ ,  ὦ  ἄνδρες  Ἀθηναῖοι ,  τὴν  αὐτὴν  ἔχειν  διάνοιαν  ὑµᾶς  περὶ  τῆς  ἐν  τῇ  πολιτείᾳ  
τάξεως  ἥνπερ  περὶ  τῆς  ἐν  ταῖς  στρατείαις  ἔχετε .  τίς  οὖν  ἐστιν  αὕτη;  ὑµεῖς  τὸν  λιπόντα  τὴν  
ὑπὸ  τοῦ  στρατηγοῦ  τάξιν  ταχθεῖσαν ,  ἄτιµον  οἴεσθε  προσήκειν  εἶναι  καὶ  µηδενὸς  τῶν  
κοινῶν  µετέχειν .  χρῆν  τοίνυν  καὶ  τοὺς  τὴν  ὑπὸ  τῶν  προγόνων  τάξιν  ἐν  τῇ  πολιτείᾳ  
παραδεδοµένην  λιπόντας  καὶ  πολιτευοµένους  ὀλιγαρχικῶς  ἀτίµους  τοῦ  συµβουλεύειν  ὑµ ῖν  
αὐτοῖς  ποιεῖσθαι·  νῦν  δὲ  τῶν  µὲν  συµµάχων  τοὺς  τὸν  αὐτὸν  ἐχθρὸν  καὶ  φίλον  κρινεῖν  
ὀµωµοκότας  νοµ ίζετ’ εὐνουστάτους ,  τῶν  δὲ  πολιτευοµένων  οὓς  ἴστε  σαφῶς  τοὺς  τῆς  
πόλεως  ἐχθροὺς  ᾑρηµένους ,  τούτους  πιστοτάτους  ἡγεῖσθε .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να  γίνει  χρονική  αντικατάσταση  στη  φωνή  που  βρίσκεται  το  καθένα  και  να  κλιθεί  ο  
ενεστώτας  της  προστακτικής  του  ὀµωµοκότας  και  του  ἴστε .  

2. Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  οι  αντωνυµ ίες  που  υπάρχουν  στο  κείµενο . 
 

1985: Θουκυδίδου  Ἰστορίαι 3, 113, 5-6 
ὁ  δὲ  κῆρυξ  ὡς  ἤκουσε  καὶ  ἔγνω  ὅτι  ἡ  ἀπὸ  τῆς  πόλεως  βοήθεια  διέφθαρται ,  ἀνοιµώξας  καὶ  
ἐκπλαγεὶς  τῷ  µεγέθει  τῶν  παρόντων  κακῶν  ἀπῆλθεν  εὐθὺς  ἄπρακτος  καὶ  οὐκέτι  ἀπῄτει  
τοὺς  νεκρούς .  πάθος  γὰρ  τοῦτο  µ ιᾷ  πόλει  Ἑλληνίδι  ἐν  ἴσαις  ἡµέραις  µέγιστον  δὴ  τῶν  κατὰ  
τὸν  πόλεµον  τόνδε  ἐγένετο .  καὶ  ἀριθµὸν  οὐκ  ἔγραψα  τῶν  ἀποθανόντων ,  διότι  ἄπιστον  τὸ  
πλῆθος  λέγεται  ἀπολέσθαι  ὡς  πρὸς  τὸ  µέγεθος  τῆς  πόλεως .  Ἀµπρακίαν  µέντοι  οἶδα  ὅτι ,  εἰ  
ἐβουλήθησαν  Ἀκαρνᾶνες  καὶ  Ἀµφίλοχοι  Ἀθηναίοις  καὶ  Δηµοσθένει  πειθόµενοι  ἐξελεῖν ,  
αὐτοβοεὶ  ἂν  εἷλον·  νῦν  δ '  ἔδεισαν  µὴ  οἱ  Ἀθηναῖοι  ἔχοντες  αὐτὴν  χαλεπώτεροι  σφίσι  
πάροικοι  ὦσιν .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α .  ἐκπλαγείς ,  ἀπολέσθαι ,  εἶλον: Να  γραφεί  το  β´ ενικό  πρόσωπο  στο  χρόνο  και  στη  
φωνή  που  βρίσκεται  το  καθένα  σε  όλες  τις  εγκλίσεις  (όχι  απαρέµφατο  και  µετοχή). 

β .  ἐκπλαγείς ,  ἀπῆλθεν ,  ἀπολέσθαι ,  οἶδα ,  εἶλον: Να  γραφεί  το  β  ενικό  και  γ  πληθυντικό  
πρόσωπο  του  παρατατικού  της  οριστικής  των  ρηµάτων  αυτών  στη  φωνή  που  βρίσκεται  το  
καθένα .  
2. α .  Να  γραφούν  οι  δευτετεύουσες  προτάσεις  του  κειµένου  (ολόκληρες),  να  
χαρακτηριστούν  και  να  δηλωθεί  ο  συντακτικός  ρόλος  των  ονοµατικών  προτάσεων .  
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β .  εἰ  ἐβουλήθησαν ,  εἶλον  ἄν: Τι  δηλώνει  ο  υποθετικός  λόγος  και  ποια  µορφή  θα  είχε ,  αν  
επρόκειτο  να  δηλώσει  απλή  σκέψη;  
 

1986: Ἱσαίου ,  Περὶ  τοῦ  Μενεκλέους  κλήρου  40-42 
Ἐγὼ  δ’ οἶµαι  καταφανὲς  ὑµ ῖν  ἅπασι  τοῦτ’ εἶναι ,  ὡς  καὶ  παρὰ  τούτων  αὐτῶν  
ὁµολογούµενόν  ἐστιν  ὅτι  Μενεκλῆς  οὐ  παρεφρόνει ,  ἀλλὰ  πολὺ  µᾶλλον  οὗτος  νυνί ,  ὅς  γε  
ποιησάµενος  τῆς  ἔχθρας  διάλυσιν  πρὸς  ἡµᾶς  καὶ  ὀµόσας  ὅρκους  πάλιν  νῦν  ἥκει  τὰ  
ὁµολογηθέντα  καὶ  ὀµοθέντα  παραβάς ,  καὶ  ἀφελέσθαι  µε  ἀξιοῖ  ταυτὶ  τὰ  λοιπά ,  οὕτως  ὄντα  
µ ικρά .  Ἐγὼ  δὲ  εἰ  µὴ  πάνυ  τὸ  πρᾶγµα  αἰσχρὸν  εἶναι  ἐνόµ ιζον  καὶ  ἐπονείδιστον ,  προδοῦναι  
τὸν  πατέρα  οὗ  εἶναι  ὠνοµάσθην  καὶ  ὃς  ἐποιήσατό  µε ,  ταχὺ  ἂν  ἀπέστην  αὐτῷ  τῶν  ἐκείνου·  
ἔστι  γὰρ  ὑπόλοιπον  οὐδὲ  ἕν ,  ὡς  καὶ  ὑµᾶς  οἴοµαι  αἰσθάνεσθαι .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α .  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 ,  τῆς  ἔχθρας ,  µε  (το  πρώτο  από  τα  δύο),  προδοῦναι ,  οὗ ,  αὐτῷ ,  
τῶν  ἐκείνου:  Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  οι  παραπάνω  λέξεις .  

 
1987: Ἀνδοκίδου ,  Περὶ  τῶν  µυστηρίων  54-55 

Εἰ  οὖν  τινι  ὑµῶν ,  ὦ  ἄνδρες ,  <ἢ> τῶν  ἄλλων  πολιτῶν  γνώµη  τοιαύτη  παρειστήκει  πρότερον  
περὶ  ἐµοῦ ,  ὡς  ἄρα  ἐγὼ  ἐµήνυσα  κατὰ  τῶν  ἑταίρων  τῶν  ἐµαυτοῦ ,  ὅπως  ἐκεῖνοι  µὲν  
ἀπόλοιντο ,  ἐγὼ  δὲ  σωθείην ,  ἃ  ἐλογοποίουν  οἱ  ἐχθροὶ  περὶ  ἐµοῦ ,  βουλόµενοι  διαβάλλειν  
µε ,  σκοπεῖσθε  ἐξ  αὐτῶν  τῶν  γεγενηµένων .  Νῦν  γὰρ  ἐµὲ  µὲν  λόγον  <δεῖ> διδόναι  τῶν  ἐµοὶ  
πεπραγµένων  µετὰ  τῆς  ἀληθείας ,  αὐτῶν  παρόντων  οἵπερ  ἥµαρτον  καὶ  ἔφυγον  ταῦτα  
ποιήσαντες ,  ἴσασι  δὲ  ἄριστα  εἴτε  ψεύδοµαι  εἴτε  ἀληθῆ  λέγω ,  ἔξεστι  δὲ  αὐτοῖς  ἐλέγχειν  µε  
ἐν  τῷ  ἐµῷ  λόγῳ·  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
3. α .  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  κάθε  λέξη .  

4. α .  «ὡς  ἄρα  ἐγώ . . .  τῶν  ἐµαυτοῦ ,  ὅπως . . .  ἀπόλοιντο ,  εἴτε  ψεύδοµαι  εἴτε  ἀληθῆ  
λέγω»:  να  χαρακτηριστεί  η  κάθε  πρόταση  συντακτικά  και  να  δικαιολογηθεί  η  έγκλισή  
της  (δεν  ζητείται  συντακτική  ανάλυση).  
β .  τῶν  ἐµαυτοῦ ,  ἐµέ ,  δοῦναι ,  ἐµοί ,  αὐτοῖς:  να  χαρακτηριστεί  κάθε  λέξη  συντακτικά .  
 

1988: Θουκυδίδου ,  Ἱστορίαι  1. 23  
Τῶν  δὲ  πρότερον  ἔργων  µέγιστον  ἐπράχθη  τὸ  Μηδικόν ,  καὶ  τοῦτο  ὅµως  δυοῖν  ναυµαχίαιν  
καὶ  πεζοµαχίαιν  ταχεῖαν  τὴν  κρίσιν  ἔσχεν .  Τούτου  δὲ  τοῦ  πολέµου  µῆκός  τε  µέγα  προύβη ,  
παθήµατά  τε  ξυνηνέχθη  γενέσθαι  ἐν  αὐτῷ  τῇ  Ἑλλάδι  οἷα  οὐχ  ἕτερα  ἐν  ἴσῳ  χρόνῳ .  Οὔτε  
γὰρ  πόλεις  τοσαίδε  ληφθεῖσαι  ἠρηµώθησαν ,  αἱ  µὲν  ὑπὸ  βαρβάρων ,  αἱ  δ’ ὑπὸ  σφῶν  αὐτῶν  
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 .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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1. ἁλισκόµεναι:  Ποιο  είναι  το  αντίστοιχο  κατά  σηµασία  ενεργητικό  ρήµα ;  Να  γραφούν  τα  
απαρέµφατα  όλων  των  χρόνων  αυτών  των  δύο  ρηµάτων .  

2. «Τούτου  δὲ  τοῦ  πολέµου . . .  ἀντιπολεµούντων ,  οὔτε  φυγαὶ . . .  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).  

 
1989: Ἰσοκράτους ,  Περὶ  ἀντιδόσεως  15-16 

Νῦν  δὲ  λέγει  µὲν  ὡς  ἐγὼ  τοὺς  ἥττους  λόγους  κρείττους  δύναµαι  ποιεῖν ,  τοσοῦτον  δέ  µου  
καταπεφρόνηκεν  ὥστ’ αὐτὸς  ψευδόµενος  ἐµοῦ  τἀληθῆ  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’,  ἢν  µὲν  ἱκανῶς  δόξω  λέγειν ,  ἔνοχος  ὢν  φανῶ  τοῖς  ὑπὸ  τούτου  περὶ  τῆς  δεινότητος  τῆς  
ἐµῆς  προειρηµένοις ,  ἢν  δ '  ἐνδεέστερον  τύχω  διαλεχθεὶς  ὧν  οὗτος  ὑµᾶς  προςδοκᾶν  
πεποίηκεν ,  τὰς  πράξεις  ἡγήσησθέ  µου  χείρους  εἶναι .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α .  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 .  
γ .  συµβέβηκεν:  Να  γραφεί  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  όλων  των  εγκλίσεων  του  αορίστου  β΄ . 

2. α .  ἐλπίζει ,  δόξω ,  φανῶ:  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 ,  ὧν:  Να  χαρακτηριστούν  συντακτικά  οι  λέξεις  

 
1990: Ἰσοκράτου ,  Περὶ  εἰρήνης  36  

Ἠβουλόµην  δ’ ἂν ,  ὥσπερ  προσῆκόν  ἐστιν  ἐπαινεῖσθαι  τὴν  ἀρετὴν ,  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’ ἢ  φενακίζειν  δυναµένων ,  οἳ  
τοσοῦτον  τοῦ  πλήθους  καταπεφρονήκασιν  ὥσθ’ ὁπόταν  βουληθῶσιν  πόλεµον  πρός  τινας  
ἐξενεγκεῖν ,  αὐτοὶ  χρήµατα  λαµβάνοντες  λέγειν  τολµῶσιν  ὡς  χρὴ  τοὺς  προγόνους  
µ ιµεῖσθαι  καὶ  µὴ  περιορᾶν  ἡµᾶς  αὐτοὺς  καταγελωµένους ,  µηδὲ  τὴν  θάλατταν  πλέοντας  
τοὺς  µὴ  τὰς  συντάξεις  ἐθέλοντας  ἡµ ῖν  ὑποτελεῖν .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. διεφθάρµεθα ,  ἐξενεγκεῖν ,  περιορᾶν ,  πλέοντας: Να  γραφεί  το  α΄  και  β΄  πληθυντικό  
πρόσωπο  της  οριστικής  όλων  των  χρόνων  στη  φωνή  που  βρίσκεται  το  καθένα .  

2. α .  «Διεφθάρµεθα  . . .  ὑποτελεῖν»: Να  αναγνωρισθούν  οι  δευτερεύουσες  προτάσεις  και  
να  δικαιολογηθεί  η  έγκλιση  µε  την  οποία  εκφέρονται .  

3. β .  πρόχειρον  εἶναι ,  τοῦ  πλήθους ,  καταγελωµένους ,  ἡµίν: Να  αναγνωρισθούν  
συντακτικά .  

 
1991: Ξενοφῶν ,  Κύρου  Ἀνάβασις ,  3, 2, 1-3  
Ἐπεὶ  δὲ  ᾕρηντο ,  ἡµέρα  τε  σχεδὸν  ὑπέφαινε ,  καὶ  εἰς  τὸ  µέσον  ἦκον  οἱ  ἄρχοντες ,  καὶ  ἔδοξεν  
αὐτοῖς ,  προφυλακὰς  καταστήσαντας ,  συγκαλεῖν  τοὺς  στρατιώτας .  Ἐπεὶ  δὲ  καὶ  ἄλλοι  
στρατιῶται  συνῆλθον ,  ἀνέστη  πρῶτος  µὲν  Χειρίσοφος  ὁ  Λακεδαιµόνιος  καὶ  ἔλεξεν  ὦδε·  
ἄνδρες  στρατιῶται ,  χαλεπὰ  µὲν  τὰ  παρόντα ,  ὁπότε  ἀνδρῶν  στρατηγῶν  τοιούτων  στερόµεθα  
καὶ  λοχαγῶν  καὶ  στρατιωτῶν ,  πρὸς  δ’ ἔτι  καὶ  οἱ  ἀµφὶ  Ἀριαῖον  οἱ  πρόσθεν  σύµµαχοι  ὄντες  



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1979-2020 
Αδίδακτο κείμενο 

 

Μανόλης  Μαυρακάκης ,  Φιλόλογος  MSc 
filologikos-istotopos.gr 

8 

προδεδώκασιν  ἡµᾶς·  ὅµως  δὲ  δεῖ  ἐκ  τῶν  παρόντων  ἄνδρας  ἀγαθοὺς  τελέθειν  καὶ  µὴ  
ὑφίεσθαι ,  ἀλλὰ  πειρᾶσθαι ,  ὅπως ,  ἤν  µὲν  δυνώµεθα ,  καλῶς  νικῶντες  σῳζώµεθα ,  εἰ  δὲ  µή ,  
ἀλλὰ  καλῶς  γε  ἀποθνῄσκωµεν ,  ὑποχείριοι  δὲ  µηδέποτε  γενώµεθα  ζῶντες  τοῖς  πολεµ ίοις .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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. ὅµως  δὲ . . .σῳζώµεθα: Να  αναγνωριστούν  οι  προτάσεις  της  ηµ ιπεριόδου .  Να  
χαρακτηριστεί  ο  υποθετικός  λόγος  και  να  µετατραπεί  σε  υποθετικό  λόγο  που  να  
δηλώνει  την  απλή  σκέψη .   

3. πρῶτος ,  στρατηγῶν ,  οἱ  ἀµφὶ  Ἀριαῖον ,  σύµµαχοι ,  ὑφίεσθαι ,  νικῶντες ,  ζῶντες ,  τοῖς  
πολεµίοις: Να  αναγνωριστούν  συντακτικώς  οι  όροι .  

 
1992: Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν µυστηρίων, 32-33 

Νοµ ίσατε  τοίνυν  ἀσέβηµα  οὐδὲν  ἔλαττον  εἶναι  τῶν  µηδὲν  ἠδικηκότων  ἀσεβεῖν  καταγνῶναι  
ἢ  τοὺς  ἠσεβηκότας  µὴ  τιµωρεῖσθαι .Ὥστ’ ἐγὼ  ὑµ ῖν  πολὺ  µᾶλλον  τῶν  κατηγόρων  πρὸς  τοῖν  
θεοῖν  ἐπισκήπτω ,  ὑπέρ  τε  τῶν  ἱερῶν  ἃ  εἴδετε ,  καὶ  ὑπὲρ  τῶν  Ἑλλήνων  οἳ  τῆς  ἑορτῆς  ἕνεκα  
ἔρχονται  δεῦρο·  εἰ  µέν  τι  ἠσέβηκα  ἢ  ὡµολόγηκα  ἢ  ἐµήνυσα  κατά  τινος  ἀνθρώπων ,  ἢ  ἄλλος  
τις  περὶ  ἐµοῦ ,  ἀποκτείνατέ  µε·  οὐ  παραιτοῦµαι·  εἰ  δὲ  οὐδὲν  ἠµάρτηταί  µοι ,  καὶ  τοῦτο  ὑµ ῖν  
ἀποδείκνυµ ι  σαφῶς ,  δέοµαι  ὑµῶν  αὐτό  φανερὸν  τοῖς  Ἕλλησι  πᾶσι  ποιῆσαι ,  ὡς  ἀδίκως  εἰς  
τόνδε  τὸν  ἀγῶνα  κατέστην .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α) ἔρχονται ,  δέοµαι ,  ἀποκτείνατε ,  καταγνῶναι: να  γραφεί  το  β’ ενικό  και  γ’ 
πληθυντικό  πρόσωπο  των  ρηµάτων  στο  χρόνο  που  βρίσκονται  σε  όλες  τις  εγκλίσεις .   
β) ἔλαττον ,  σαφῶς ,  µᾶλλον ,  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 .  

 
1993: Δηµοσθένους ,  Κατά  Ολυµπιοδώρου ,  51  

Ἀνδροκλείδης  δ’ οὑτοσὶ  πάρεστιν·  ἐγὼ  γὰρ  αὐτῷ  ἐπήγγειλα  ἥκειν  ἔχοντι  τὰς  συνθήκας .  
Καὶ  συγχωρῶ ,  ὦ  ἄνδρες  δικασταί ,  ἐν  τῷ  τούτου  λόγῳ  ἢ  ἐν  τῷ  προτέρῳ  ἢ  ἐν  τῷ  ὑστέρῳ  
ἀνοιχθῆναι·  οὐδὲν  γὰρ  µοὶ  διαφέρει .Ὑµᾶς  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  δοκῇ·  ἐὰν  δὲ  µὴ  θέλῃ  ταῦτα  ποιεῖν ,  οὐκ  
ἤδη  καταφανὴς  ἔσται ,  ὦ  ἄνδρες  δικασταί ,  ὅτι  ἀναισχυντότατός  ἐστιν  ἀνθρώπων  ἁπάντων ,  
καὶ  δικαίως  οὐδ’ ἂν  ὁτιοῦν  ἀποδέχοισθε  τούτου  ὡς  ὑγιὲς  τι  λέγοντος;  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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).  Τα  επίθετα  καταφανής ,  ὑγιές  να  κλιθούν  και  στους  δύο  
αριθµούς  στο  γένος  και  βαθµό  που  βρίσκονται .  
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2. α) Να  γίνει  συντακτική  αναγνώριση  των  λέξεων :  ἔχοντι ,  ἀνοιχθῆναι ,  µοι ,  ἀλλήλοις ,  
ταῦτα  (το  πρώτο  του  κειµένου),  ἀνθρώπων ,  ὁτιοῦν ,  ὑγιές .   
β) Να  βρεθούν  και  να  χαρακτηριστούν  οι  υποθετικοί  λόγοι  του  αδίδακτου  κειµένου .  

 
1994: Ξενοφῶντος ,  Ἑλληνικά  7.4. 39-40 

Ἀκούων  οὖν  ὁ  Θηβαῖος  ἠπόρει  τε  ὅ  τι  χρήσαιτο  τῷ  πράγµατι  καὶ  ἀφίησι  πάντας  τοὺς  
ἄνδρας .  Καὶ  τῇ  ὑστεραίᾳ  συγκαλέσας  τῶν  Ἀρκάδων  ὁπόσοι  γε  δὴ  συνελθεῖν  ἠθέλησαν ,  
ἀπελογεῖτο  ὡς  ἐξαπατηθείη .  Ἀκοῦσαι  γὰρ  ἔφη  ὡς  Λακεδαιµόνιοί  τε  εἶεν  σὺν  τοῖς  ὅπλοις  
ἐπὶ  τοῖς  ὁρίοις  προδιδόναι  τε  µέλλοιεν  αὐτοῖς  τὴν  Τεγέαν  τῶν  Ἀρκάδων  τινές .  Οἱ  δὲ  
ἀκούσαντες  ἐκεῖνον  µέν ,  καίπερ  γιγνώσκοντες  ὅτι  ἐψεύδετο  περὶ  σφῶν ,  ἀφίεσαν·  
πέµψαντες  δ’ εἰς  Θήβας  πρέσβεις  κατηγόρουν  αὐτοῦ  ὡς  δεῖν  ἀποθανεῖν .  Τὸν  δ’ 
Ἐπαµεινώνδαν  ἔφασαν ,  καὶ  γὰρ  στρατηγῶν  τότε  ἐτύγχανε ,  λέγειν  ὡς  πολὺ  ὀρθότερον  
ποιήσειεν ,  ὅτε  συνελάµβανε  τοὺς  ἄνδρας  ἢ  ὅτε  ἀφῆκε .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α .  προδιδόναι ,  ἀφῆκε: Να  αντικατασταθούν  χρονικά  οι  τύποι  στη  φωνή  που  
βρίσκονται .  
χρήσαιτο: Να  κλιθεί  ο  παρατατικός .  
ἐψεύδετο: Να  κλιθεί  ο  παρακείµενος  µέσης  φωνής  στην  προστακτική .  
β .  πρέσβεις: Να  κλιθεί  στον  ενικό  και  πληθυντικό .  
πολύ ,  ὀρθότερον: Να  γραφούν  οι  τρεις  βαθµοί  των  αντίστοιχων  επιθέτων  στη  γενική  
ενικού  του  αρσενικού  γένους .  

2. Ἀκούων  οὖν  ὁ  Θηβαῖος . . .  τῶν  Ἀρκάδων  τινες»: Να  βρεθούν  οι  δευτερεύουσες  
προτάσεις  του  τµήµατος  αυτού ,  να  αναγνωρισθεί  το  είδος  τους  και  να  δικαιολογηθεί  ο  
τρόπος  εισαγωγής  και  εκφοράς  τους .  Ποια  είναι  η  συντακτική  θέση  της  κάθε  πρότασης;  

 
1996: Πλάτωνος  Ἐπιστολή  Ζ  350 b - c  
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 ,  ἡµᾶς  µὲν  ξεναπατίας  χάριν  – οὕτω  
γὰρ  ἔλεγέν  τε  καὶ  ἐνόει  –  αὐτὸν  δ’ ἐκβολῆς  ἀδίκου  καὶ  φυγῆς .  Ἀκούσας  δ '  ἐγὼ  τοὺς  µὲν  
φίλους  παρακαλεῖν  αὐτὸν  ἐκέλευον ,  εἰ  βούλοιντο·  «Ἐµὲ  δ’» εἶπον  ὅτι  «σὺ  µετὰ  τῶν  ἄλλων  
βίᾳ  τινὰ  τρόπον  σύσσιτον  καὶ  συνέστιον  καὶ  κοινωνὸν  ἱερῶν  Διονυσίῳ  ἐποίησας ,  ὃς  ἴσως  
ἡγεῖτο  διαβαλλόντων  πολλῶν  ἐπιβουλεύειν  ἐµὲ  µετὰ  σοῦ  ἑαυτῷ  καὶ  τῇ  τυραννίδι ,  καὶ  
ὅµως  οὐκ  ἀπέκτεινεν ,  ᾐδέσθη  δέ .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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  αρσενικού  γένους) 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. α .  «Έλθών  . . .  τά  γεγονότα»:  Να  αναγνωρισθούν  συντακτικώς  οι  µετοχές  της  
ηµ ιπεριόδου  και  η  µετοχή  τα  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 .  



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1979-2020 
Αδίδακτο κείμενο 

 

Μανόλης  Μαυρακάκης ,  Φιλόλογος  MSc 
filologikos-istotopos.gr 

10 

β .  «ὁ  δὲ  τὸν  Δία  . . .Διονύσιον»:  Να  γίνει  πλήρης  συντακτική  ανάλυση .  
«παρασκευάζεσθαι  τιµωρεῖσθαι  Διονύσιον»:  Να  µετατραπεί  σε  ευθύ  λόγο .  

 
1997: Ξενοφῶντος ,  Ἀποµνηµονεύµατα  3. 11. 1-2 

Γυναικὸς  δέ  ποτε  οὔσης  ἐν  τῇ  πόλει  καλῆς ,  ᾗ  ὄνοµα  ἦν  Θεοδότη ,  καὶ  οἵας  συνεῖναι  τῷ  
πείθοντι ,  µνησθέντος  αὐτῆς  τῶν  παρόντων  τινὸς  καὶ  εἰπόντος  ὅτι  κρεῖττον  εἴη  λόγου  τὸ  
κάλλος  τῆς  γυναικός ,  καὶ  ζωγράφους  φήσαντος  εἰσιέναι  πρὸς  αὐτὴν  ἀπεικασοµένους ,  οἷς  
ἐκείνην  ἐπιδεικνύειν  ἑαυτῆς  ὅσα  καλῶς  ἔχοι ,  Ἰτέον  ἂν  εἴη  θεασοµένους ,  ἔφη  ὁ  Σωκράτης·  
οὐ  γὰρ  δὴ  ἀκούσασί  γε  τὸ  λόγου  κρεῖττον  ἔστι  καταµαθεῖν .  Καὶ  ὁ  διηγησάµενος ,  Οὐκ  ἂν  
φθάνοιτ’,  ἔφη ,  ἀκολουθοῦντες .  Οὕτω  µὲν  δὴ  πορευθέντες  πρὸς  τὴν  Θεοδότην  καὶ  
καταλαβόντες  ζωγράφῳ  τινὶ  παρεστηκυῖαν  ἐθεάσαντο .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. τῷ  πείθοντι:  Να  κλιθεί  στο  γένος  και  τον  αριθµό  που  βρίσκεται .  
τῆς  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  χαρακτηριστούν  συντακτικώς  οι  λέξεις:  ᾗ ,  τῷ  πείθοντι ,  αὐτῆς ,  λόγου  (η  πρώτη  
του  κειµένου),  ζωγράφους ,  ἀπεικασοµένους ,  οἷς  ἀκολουθούντες  
β .  «ἰτέον  ἄν  εἴη  θεασοµένους»:  Να  συνταχθεί  η  πρόταση ,  αφού  πρώτα  αναλύσετε  το  
ρηµατικό  επίθετο .  

 
1998: Ξενοφῶντος  «Ἀποµνηµονεύµατα» 3.11. 1-2 

Γυναικὸς  δέ  ποτε  οὔσης  ἐν  τῇ  πόλει  καλῆς ,  ᾗ  ὄνοµα  ἦν  Θεοδότη ,  καὶ  οἵας  συνεῖναι  τῷ  
πείθοντι ,  µνησθέντος  αὐτῆς  τῶν  παρόντων  τινὸς  καὶ  εἰπόντος  ὅτι  κρεῖττον  εἴη  λόγου  τὸ  
κάλλος  τῆς  γυναικός ,  καὶ  ζωγράφους  φήσαντος  εἰσιέναι  πρὸς  αὐτὴν  ἀπεικασοµένους ,  οἷς  
ἐκείνην  ἐπιδεικνύειν  ἑαυτῆς  ὅσα  καλῶς  ἔχοι ,  Ἰτέον  ἂν  εἴη  θεασοµένους ,  ἔφη  ὁ  Σωκράτης·  
οὐ  γὰρ  δὴ  ἀκούσασί  γε  τὸ  λόγου  κρεῖττον  ἔστι  καταµαθεῖν .  καὶ  ὁ  διηγησάµενος ,  Οὐκ  ἂν  
φθάνοιτ’,  ἔφη ,  ἀκολουθοῦντες .  οὕτω  µὲν  δὴ  πορευθέντες  πρὸς  τὴν  Θεοδότην  καὶ  
καταλαβόντες  ζωγράφῳ  τινὶ  παρεστηκυῖαν  ἐθεάσαντο .  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. τῷ  πείθοντι: Να  κλιθεί  στο  γένος  και  τον  αριθµό  που  βρίσκεται   
τῆς  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  χαρακτηριστούν  συντακτικώς  οι  λέξεις:  ᾗ ,  τῷ  πείθοντι ,  αὐτῆς ,  λόγου  (η  
πρώτη  του  κειµένου),  ζωγράφους ,  ἀπεικασοµένους ,  ἀκολουθοῦντες .  
β .  ἰτέον  ἄν  εἴη  θεασοµένους  :  Να  συνταχθεί  η  πρόταση ,  αφού  πρώτα  αναλύσετε  το  
ρηµατικό  επίθετο .  
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1999: Πλάτωνος  «Γοργίας» 460e-461b 

Ἐγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ’ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγµα, ὅ γ’ ἀεὶ περὶ 
δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται· ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ὕστερον ἔλεγες ὅτι ὁ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ κἂν 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, ἐᾶν χαίρειν. ὕστερον δὲ ἡµῶν 
ἐπισκοπουµένων ὁρᾷς δὴ καὶ αὐτὸς ὅτι αὖ ὁµολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως χρῆσθαι τῇ 
ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, µὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν 
ὥστε ἱκανῶς διασκέψασθαι. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. ἐγώ: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του γ προσώπου στον ενικό και 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 στον ενικό αριθµό. 
κύνα: Να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό αριθµό. 
ὀλίγης: Να κλιθεί ο πληθυντικός αριθµός του συγκεκριµένου τύπου στον συγκριτικό βαθµό. 
2. α. «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. 
«ὁµολογεῖται... ἀδικεῖν»: Να µετατραπεί σε ευθύ λόγο. 
 

2000: Ἰσοκράτους  Νικοκλῆς ,  27-28 
Ὡς δὲ προσηκόντως τὴν ἀρχὴν ἡµεῖς ἔχοµεν, πολὺ τούτου συντοµώτερος καὶ µᾶλλον ὁµολογούµενος ὁ λόγος 
ἐστίν. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι Τεῦκρος µὲν ὁ τοῦ γένους ἡµῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων πολιτῶν 
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 Σαλαµινίων τυραννεῖν, ἀλλ’ ὧνπερ ἦν τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν 
βασιλείαν; 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α)  Να  γράψετε  το  θηλυκό  γένος  των  παρακάτω  µετοχών  στον  αριθµό  και  την  πτώση  
που  βρίσκονται :ὁµολογούµενος ,  πλεύσας ,  ἀπολεσάντων ,  ὑποστάς .  

 
β)  Να  µεταφέρετε  τα  παρακάτω  ρήµατα  στον  αντίστοιχο  τύπο  της  οριστικής  ενεστώτα  
και  µέλλοντα:  κατένειµεν ,  ἀνέλαβεν ,  µετέστησεν .  

 
2. Να  χαρακτηρισθούν  συντακτικώς  οι  υπογραµµ ισµένες  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  Σαλαµ ινίων  
τυραννεῖν ,  ἀλλ’ ὧνπερ  ἦν  τὴν  ἀρχήν ,  τούτους  καὶ  νῦν  ἔχειν  τὴν  βασιλείαν”. 
 

2001: Ξενοφῶντος  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 
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µὴ πολεµεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις οὐκ 
ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυµβρίαν ἦν· 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α) συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι: Να κλίνετε την προστακτική των ρηµατικών αυτών τύπων στο χρόνο και 
τη φωνή που βρίσκονται.   
β) ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθµό το αρσενικό γένος της µετοχής του ενεργητικού παρακειµένου.  

2. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις µετοχές: πράξων, παρών.  
β) Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο κείµενο και να τον 
χαρακτηρίσετε.   

 
2002: ∆ηµοσθένης κατά Μειδίου (169-170) 

Ἐγὼ γὰρ οἶδ’ ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ’ ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ µὲν 
ναυµαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ’ ὅµως 
οὐδενὶ πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ’ ἂν δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν 
αὐτῶν ἑκάστῳ, ὁπότ’ ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ Ἁρµοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις 
γὰρ δὴ µέγισται δέδονται δωρειαὶ παρ’ ὑµῶν καὶ ὑπὲρ µεγίστων. οὐδ’ ἂν ἠνέσχεσθ’, εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ 
στήλῃ «ἐξεῖναι δὲ καὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται». 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους 
τύπους που ζητούνται. (Το επίθετο να γραφεί στην πτώση, στο γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο 
τύπος που δίνεται). 

Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

καλά    
 

Επίθετο 
 Θετικός Συγκριτικός 

µεγίστων   
 
β. 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’ ὑµᾶς 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, τῇ 
πόλει, οὐδενί, ὑβρίζειν, ὑπὲρ µεγίστων. 

 
2003: Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆. 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 τῇ 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 ἐπαινῶσιν, οὐδ’ 
ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ’ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ’ ἵνα τοῖς νόµοις πείθωνται. τούτοις γὰρ 
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τῶν πολιτῶν ἐµµενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιµονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁµονοίας οὔτ’ ἂν 
πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτ’ οἶκος καλῶς οἰκηθείη. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συµπληρώσετε τους 
τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυµία να γραφεί στο γένος και στον αριθµό που βρίσκεται ο τύπος του 
κειµένου, που δίνεται). 

Επίρρηµα 
 Θετικός Συγκριτικός 

εὐδαιµονέσταται   
 

Αντωνυµία 
 Γενική Δοτική Αιτιατική 

τοῦτον    
 
β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
αἱρῶνται: 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, τῶν 
πολιτῶν. 

3. «οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁµονοεῖν»: Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
2004: Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα Α, 6, 14 (14) 

Ἐγὼ δ’ οὖν καὶ αὐτός, ὦ Ἀντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, οὕτω καὶ ἔτι µᾶλλον 
ἥδοµαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστηµι παρ’ ὧν ἂν ἡγῶµαι 
ὠφελήσεσθαί τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν· καὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν 
βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχοµαι, καὶ ἄν τι ὁρῶµεν 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. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
ὁρῶµεν: 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 
β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
ὄρνιθι: την αιτιατική ενικού 
τι: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους 
σοφῶν: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους 
µέγα: τα παραθετικά επιθέτου στο γένος, τον αριθµό και την πτώση που βρίσκεται 
ταῦτα: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 
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2. «ἄν τι ὁρῶµεν ἀγαθόν, ἐκλεγόµεθα». Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον µετατρέψετε σε 
υποθετικό λόγο του µη πραγµατικού. 

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα παρακάτω: φίλοις, εἰς ἀρετήν, ἀλλήλοις, φίλοι, ἀκούοντι, εἶναι. 
 

2005: Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 20 83-84 
Τοῦτο γὰρ ἔχει µέγιστον ἡ πόλις ὑµῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων παράδειγµα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν· ὅσον 
γὰρ τῷ χρόνῳ πασῶν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡµῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ 
διενηνόχασιν. ἐπὶ Κόδρου γὰρ βασιλεύοντος Πελοποννησίοις γενοµένης ἀφορίας κατὰ τὴν χώραν αὐτῶν 
ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὴν πόλιν ἡµῶν, καὶ ἡµῶν τοὺς προγόνους ἐξαναστήσαντας κατανείµασθαι τὴν χώραν. 
καὶ πρῶτον µὲν εἰς ∆ελφοὺς 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. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. 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. 
β. 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. 
πασῶν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους. 
γενοµένης: την ονοµαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους. 
τὸν βασιλέα: την κλητική του ενικού αριθµού. 
2. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων: τῶν καλῶν, παράδειγµα, ἀρετῇ, ἐπὶ τὴν 
πόλιν, πρῶτον, αὐτοῖς. 

3. 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. 

 
2006: Ξενοφῶντος Συµπόσιον 2.10 

Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ 
γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶµαι δὲ καὶ τῶν γεγενηµένων καὶ τῶν ἐσοµένων, χαλεπωτάτῃ; Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς 
ἱππικοὺς βουλοµένους γενέσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυµοειδεῖς ἵππους κτωµένους. νοµίζουσι 
γάρ, ἢν τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι. κἀγὼ δὴ βουλόµενος 
ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁµιλεῖν ταύτην κέκτηµαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν 
ἀνθρώποις συνέσοµαι. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. 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. 
ὁρῶ: 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. 
β. 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. 
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θυµοειδεῖς: την ονοµαστική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένους. 
ἵππους: τη δοτική ενικού αριθµού. 
ἅπασιν: τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένους. 
2. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων: γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωµένους, 
χρῆσθαι, εὖ, ἅπασιν. 

3. «Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσοµαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσµατος και να αναγνωριστεί 
το είδος τους. 

 
2007: Πλάτων, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 Β−C 

ΣΩΚΡ. 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. ΣΩΚΡ. Ἆρ’ οὖν, 
ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ µέλλει γνώσεσθαι αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ µάλιστ’ εἰς τοῦτον 
αὐτῆς τὸν τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχῆς ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅµοιον ὄν; − ΑΛΚ. 
Ἔµοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. ΣΩΚΡ. Ἔχοµεν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶ τῆς ψυχῆς θειότερον ἢ τοῦτο, περὶ ὃ τὸ εἰδέναι 
τε καὶ φρονεῖν ἐστιν; − ΑΛΚ. Οὐκ ἔχοµεν. ΣΩΚΡ. Τῷ θεῷ ἄρα τοῦτ’ ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων 
καὶ πᾶν τὸ θεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη µάλιστα. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. 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. 
β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
ὄµµατος: τη δοτική του ενικού αριθµού. 
τοῦτον: την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού του αρσενικού γένους. 
ὅµοιον: τη δοτική του πληθυντικού αριθµού του ουδέτερου γένους. 
πᾶν: τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένους. 
φρόνησιν: τη δοτική του πληθυντικού αριθµού. 
 

2. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων: ἰδεῖν, ἐγγιγνοµένη, αὑτήν, ὅµοιον, τὸ 
εἰδέναι. 

3. «Τῷ θεῷ. . . µάλιστα»: Να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε. 
 

2008: Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47 
Ἐγὼ µὲν οὖν ὡς ἐδυνάµην ἄριστα κατηγόρηκα, ἐπίσταµαι δ’ ὅτι οἱ µὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωµένων θαυµάζουσιν, 
ὅπως ποθ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων ἁµαρτήµατα, οὗτος δέ µου καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ 
πολλοστὸν µέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρχόντων κακῶν. Ὑµεῖς οὖν καὶ τὰ εἰρηµένα καὶ τὰ παραλελειµµένα 
ἀναλογισάµενοι πολὺ µᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυµηθέντες ὅτι ἔνοχος µέν ἐστι τῇ γραφῇ, µεγάλη δ’ 
εὐτυχία τὸ τοιούτων πολιτῶν ἀπαλλαγῆναι τῇ πόλει. Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς νόµους καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὴν 
γραφήν. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
καταγελᾷ: 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. 
καταψηφίσασθαι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή. 
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παραλελειµµένα: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
 
β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
τούτων: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους. 
ἁµαρτήµατα: τη δοτική πληθυντικού. 
µᾶλλον: τον θετικό βαθµό. 
µεγάλη: την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθµού στο ίδιο γένος. 
πόλει: την κλητική ενικού. 

2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: τῶν ἀκροωµένων, ἐξευρεῖν, τούτων, 
αὐτοῦ, ἐνθυµηθέντες, τοιούτων. 

3. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήµατα και να τις 
αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 
 

2009: Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115 
Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες ὑπό τε Φλειασίων 
καὶ τῶν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου Ἀθηναῖοι Λακεδαιµονίων 
πολλὴν λείαν ἔλαβον· καὶ Λακεδαιµόνιοι δι’ αὐτὸ τὰς µὲν σπονδὰς οὐδ’ ὣς ἀφέντες ἐπολέµουν αὐτοῖς, 
ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρὰ σφῶν Ἀθηναίους λῄζεσθαι. καὶ Κορίνθιοι ἐπολέµησαν ἰδίων τινῶν 
διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις· οἱ δ’ ἄλλοι Πελοποννήσιοι ἡσύχαζον. εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν 
Ἀθηναίων τοῦ περιτειχίσµατος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ 
ἐσενεγκάµενοι σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρήσιµα ἀναχωρήσαντες ἡσύχαζον. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. 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. 
β. 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. 
τινῶν: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος. 
περιτειχίσµατος: τη γενική πληθυντικού. 
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: ὑπὸ Φλειασίων, δι’ 
αὐτό, αὐτοῖς, ἰδίων, νυκτός, ἀναχωρήσαντες. 

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

 
2010: Ξενοφῶντος Ἀποµνηµονεύµατα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9 

Εἰ δὲ βιώσοµαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν 
ἧττον καὶ διανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσµαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ ἐπιλησµονέστερον, καὶ ὧν πρότερον 
βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ µὴν ταῦτά γε µὴ αἰσθανοµένῳ µὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, 
αἰσθανόµενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγκη χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν; Ἀλλὰ µὴν εἴ γε ἀδίκως ἀποθανοῦµαι, τοῖς 
µὲν ἀδίκως ἐµὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ἂν εἴη τοῦτο· εἰ γὰρ τὸἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν καὶ τὸ 
ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν; 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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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. 
ὁρᾶν: 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 ἂν εἴη ὁ βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα 
υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε. 

 
2011: Ξενοφῶντος Συµπόσιον Ι, 11-12 

Ἐκεῖνοι µὲν οὖν σιωπῇ 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, ὦ ἄνδρες, αἰσχρὸν στέγης γε φθονῆσαι· εἰσίτω οὖν. καὶ ἅµα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν 
Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ σκῶµµα εἶναι. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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, φθονῆσαι, 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». 

 
2012: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυµµάχων, ὁ µὲν ἀγὼν ὁ µέλλων ὁµοίως κοινὸς ἅπασιν 
ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεµίοις· ἢν γὰρ κρατήσωµεν νῦν ταῖς 
ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν. ἀθυµεῖν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ 
ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἳ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου 
ὁµοίαν ταῖς ξυµφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ’ ὅσοι τε Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέµων ἔµπειροι ὄντες, καὶ 
ὅσοι τῶν ξυµµάχων, ξυστρατευόµενοι αἰεί, µνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέµοις παραλόγων.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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: στρατιῶται, τῳ, ἀθυµεῖν, τῶν 
ἀνθρώπων, ταῖς ξυµφοραῖς, τῶν παραλόγων. 

3. «ἢν 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». 

 
2013: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 

Μηνύεται οὖν ἀπὸ µετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ µὲν τῶν Ἑρµῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλµάτων 
περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων µετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενηµέναι, καὶ τὰ µυστήρια ἅµα ὡς 
ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαµβάνοντες οἱ µάλιστα τῷ 
Ἀλκιβιάδῃ ἀχθόµενοι ἐµποδὼν ὄντι σφίσι µὴ αὐτοῖς τοῦ δήµου βεβαίως προεστάναι, καὶ νοµίσαντες, εἰ 
αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι, ἐµεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶδήµου καταλύσει τὰ τε µυστικὰ καὶ ἡ τῶν 
Ἑρµῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ µετ’ ἐκείνου ἐπράχθη, ἐπιλέγοντες τεκµήρια τὴν 
ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύµατα οὐ δηµοτικὴν παρανοµίαν. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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 
ἐπῃτιῶντο: 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 τῶν Ἑρµῶν, 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. 
 

2014: Ἰσοκράτους Ἀρχίδαµος, 103-105 
Οἶµαι γὰρ ὑµᾶς οὐκ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῇ µὲν ἅπαντες 
ὑπέλαβον εἶναι συµφοράς, καὶ τοῖς παθοῦσι συνηχθέσθησαν, ὕστερον δὲ τὰς αὐτὰς ταύτας ἔγνωσαν 
µεγίστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενηµένας. Καὶ τί δεῖ τὰ πόρρω λέγειν; Ἀλλὰ καὶ νῦν τὰς πόλεις τάς γε 
πρωτευούσας, λέγω δὲ τὴν Ἀθηναίων καὶΘηβαίων, εὕροιµεν ἂν οὐκ ἐκ τῆς εἰρήνης µεγάλην ἐπίδοσιν 
λαβούσας, ἀλλ’ ἐξ ὧν ἐν τῷ πολέµῳ προδυστυχήσασαι πάλιν αὑτὰς ἀνέλαβον, ἐκ δὲ τούτων τὴν µὲν 
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ἡγεµόνα τῶν Ἑλλήνων καταστᾶσαν, τὴν δ’ ἐν τῷ παρόντι τηλικαύτην γεγενηµένην,ὅσην οὐδεὶς πώποτ’ 
ἔσεσθαι προσεδόκησεν· αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαµπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων 
γίγνεσθαι φιλοῦσιν. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: 
ὑµᾶς: την αιτιατική ενικού αριθµού στο γ΄ πρόσωπο 
πόρρω: τον υπερθετικό βαθµό 
ἀγαθῶν: 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 
καταστᾶσαν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 
2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: ὑµᾶς, συµφοράς, τοῖς παθοῦσι, τί, 
λαβούσας, ἡγεµόνα. 

3. «αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαµπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι 
φιλοῦσιν»: Να µεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο, και µε τους δύο τρόπους, µε 
εξάρτηση από τη φράση: «Ὁ ῥήτωρ εἶπεν». 

 
2015: Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2 (εκδ. Teubner) 

Τὰ µὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόµενα. ἰσχὺν δὲ 
περιεποιήσαντο ὅµως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρηµάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· 
ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ µάλιστα ὅσοι µὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. κατὰ γῆν δὲ 
πόλεµος, ὅθεν τις καὶ δύναµις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς 
ὁµόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήµους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ 
οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς µεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς 
ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο [...] 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 
2. 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  
διαρκῆ : την κλητική ενικού του αρσενικού γένους  
ἐκδήµους : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους  
οὐδείς : τη γενική ενικού του θηλυκού γένους  
ἐξῇσαν : το απαρέµφατο του αορίστου β΄. 

3. α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: τὰ ναυτικά, αὐτοῖς, ἄλλων (το 
πρώτο στο κείµενο), ἐπὶ καταστροφῇ, ὑπήκοοι. 
β. «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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2016:Πλάτωνος  Εὐθύδηµος  289d8-290a4 

 
Στο  κείµενο  που  ακολουθεί  εξετάζεται  η  σχέση  της  τέχνης  των  ρητόρων  και  των  µάγων  

 
Ἱκανόν  µοι  δοκεῖς ,  ἔφην  ἐγώ ,  τεκµήριον  λέγειν ,  ὅτι  οὐχ  αὕτη  ἐστὶν  ἡ  τῶν  λογοποιῶν  
τέχνη ,  ἣν  ἂν  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 ,  ὦ  Κλεινία ,  δοκοῦσιν  εἶναι ,  καὶ  αὐτὴ  ἡ  τέχνη  αὐτῶν  
θεσπεσία  τις  καὶ  ὑψηλή .  καὶ  µέντοι  οὐδὲν  θαυµαστόν·  ἔστι  γὰρ  τῆς  τῶν  ἐπῳδῶν  τέχνης  
µόριον  µ ικρῷ  τε  ἐκείνης  ὑποδεεστέρα .  ἡ  µὲν  γὰρ  τῶν  ἐπῳδῶν  ἔχεών  τε  καὶ  φαλαγγίων  καὶ  
σκορπίων  καὶ  τῶν  ἄλλων  θηρίων  τε  καὶ  νόσων  κήλησίς  ἐστιν ,  ἡ  δὲ  δικαστῶν  τε  καὶ  
ἐκκλησιαστῶν  καὶ  τῶν  ἄλλων  ὄχλων  κήλησίς  τε  καὶ  παραµυθία  τυγχάνει  οὖσα·[. . .] .  
ὁ  ἐπῳδὸς=ο  µάγος  
ἡ  κήλησις=γήτεµα ,  γοητεία ,  σαγήνη  
Γ1.Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  µετάφραση  του  κειµένου . 

Μονάδες  20 
Γ2. Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  καθεµ ιά  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 .  

Μονάδες  10 
Γ3.α .Να  γίνει  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων :  µοι  (το  πρώτο  του  
κειµένου),  εὐδαίµων ,  ἥν  (το  δεύτερο  του  κειµένου),  ἐκείνης ,  οὖσα .  

µονάδες  5 
Γ3.β .  «κτησάµενος»: Να  αναγνωριστεί  το  είδος  της  µετοχής  (µονάδα  1),  να  αναλυθεί  σε  
δευτερεύουσα  πρόταση  (µονάδες  2) και  να  αιτιολογηθεί  η  εκφορά  της  πρότασης  που  
σχηµατίζεται  (µονάδες  2).  

µονάδες  5 
Μονάδες  10 

 
 

2017: Ισοκράτους ,  Φίλιππος ,  26-27 (έκδ .  Τeubner) 
 

Στο  κείµενο  που  ακολουθεί  γίνεται  αναφορά  στο  πότε  ο  ρητορικός  λόγος  χάνει  την  
αποτελεσµατικότητά  του .  

 
Ἐπειδὰν  γὰρ  ὁ  λόγος  ἀποστερηθῇ  τῆς  τε  δόξης  τῆς  τοῦ  λέγοντος  καὶ  τῆς  φωνῆς  καὶ  τῶν  
µεταβολῶν  τῶν  ἐν  ταῖς  ῥητορείαις  γιγνοµένων ,  ἔτι  δὲ  τῶν  καιρῶν  καὶ  τῆς  σπουδῆς  τῆς  
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περὶ  τὴν  πρᾶξιν ,  καὶ  µηδὲν  ᾖ  τὸ  συναγωνιζόµενον  καὶ  συµπεῖθον ,  ἀλλὰ  τῶν  µὲν  
προειρηµένων  ἁπάντων  ἔρηµος  γένηται  καὶ  γυµνός ,  ἀναγιγνώσκῃ  δέ  τις  αὐτὸν  ἀπιθάνως  
καὶ  µηδὲν  ἦθος  ἐνσηµαινόµενος  ἀλλ’ ὥσπερ  ἀπαριθµῶν ,  εἰκότως ,  οἶµαι ,  φαῦλος  εἶναι  
δοκεῖ  τοῖς  ἀκούουσιν .  Ἅπερ  καὶ  τὸν  νῦν  ἐπιδεικνύµενον  µάλιστ’ ἂν  βλάψειε  καὶ  
φαυλότερον  φαίνεσθαι  ποιήσειεν .  
 
Γ1.Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  µετάφραση  του  κειµένου .  

Μονάδες  20 
Γ2.α .Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  καθεµ ία  από  τις  παρακάτω  
λέξεις:  
ἀναγιγνώσκῃ  :  το  δεύτερο  πρόσωπο  ενικού  αριθµού  προστακτικής  αορίστου  β  ́  
ἀπαριθµῶν  :  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  ́  

(µονάδες  5) 
Γ2.β .«τῶν  µὲν  προειρηµένων  ἁπάντων  ἔρηµος  γένηται»: Να  µεταφέρετε  όλους  τους  
κλιτούς  τύπους  της  πρότασης  στον  άλλον  αριθµό .  

(µονάδες  5) 
Μονάδες  10 

Γ3.α .  Να  γίνει  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων :  τῶν  µεταβολῶν ,  
τῶν  προειρηµένων ,  γυµνός ,  εἰκότως ,  τοῖς  ἀκούουσιν .  

(µονάδες  5) 
Γ3.β .  «Ἅπερ  καὶ  τὸν  [ . . .]  ἐπιδεικνύµενον  µάλιστ’ ἂν  βλάψειε  καὶ  φαυλότερον  
φαίνεσθαι  ποιήσειεν»: Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  πρώτης  πρότασης  (µονάδα  1) και  
να  κάνετε  συντακτική  αναγνώριση  των  υπογραµµ ισµένων  όρων  (µονάδες  4). 

(µονάδες  5) 
Μονάδες  10 

 
 

2018: Αριστοτέλους  Ρητορική ,  Α ́  12 (έκδ .  του  R. Kassel)  
Η  σχέση  ρητορικής  και  διαλεκτικής  

 
Ἡ  ῥητορική  ἐστιν  ἀντίστροφος  τῇ  διαλεκτικῇ  ̇  ἀµφότεραι  γὰρ  περὶ  τοιούτων  τινῶν  εἰσιν  ἃ  
κοινὰ  τρόπον  τινὰ  ἁπάντων  ἐστὶ  γνωρίζειν  καὶ  οὐδεµ ιᾶς  ἐπιστήµης  ἀφωρισµένης  Διὸ  καὶ  
πάντες  τρόπον  τινὰ  µετέχουσιν  ἀµφοῖν  πάντες  γὰρ  µέχρι  τινὸς  καὶ  ἐξετάζειν  καὶ  ὑπέχειν  
λόγον  καὶ  ἀπολογεῖσθαι  καὶ  κατηγορεῖν  ἐγχειροῦσιν .  Τῶν  µὲν  οὖν  πολλῶν  οἱ  µὲν  εἰκῇ  
ταῦτα  δρῶσιν ,  οἱ  δὲ  διὰ  συνήθειαν  ἀπὸ  ἕξεως .  Ἐπεὶ  δ’ ἀµφοτέρως   ἐνδέχεται ,  δῆλον  ὅτι  
εἴη  ἂν  αὐτὰ  καὶ  ὁδῷ  ποιεῖν  ̇  δι’ ὃ  γὰρ  ἐπιτυγχάνουσιν  οἵ  τε  διὰ  συνήθειαν  καὶ  οἱ  ἀπὸ  
ταὐτοµάτου ,  τὴν  αἰτίαν  θεωρεῖν  ἐνδέχεται ,  τὸ  δὲ  τοιοῦτον  ἤδη  πάντες  ἂν  ὁµολογήσαιεν  
τέχνης  ἔργον  εἶναι .   
ἀντίστροφος:  ανάλογη .  
ἀφωρισµένης:  (εδώ) διακριτή .  
ἀµφοῖν:  γενική  δυϊκού  αριθµού   
του  ἄµφω :  και  οι  δύο .   
εἰκῇ:  τυχαία ,  χωρίς  σχέδιο .  
ἀπὸ  ἕξεως:  ως  αποτέλεσµα  άσκησης .   
ὁδῷ :  (εδώ) τρόπος ,  µέθοδος .   
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Γ1.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  µετάφραση  του  κειµένου .   

Μονάδες  20  
Γ2.α .  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  τύπο  που  ζητείται  για  καθεµ ία  από  τις  παρακάτω  
λέξεις:   
ἀφωρισµένης  :  το  τρίτο  πρόσωπο  ενικού  αριθµού  στην  οριστική  του  παθητικού  αορίστου   
ὑπέχειν  :  το  δεύτερο  πρόσωπο  ενικού  αριθµού  στην  προστακτική  του  αορίστου  β  ́  στην  
ίδια  φωνή   
πολλῶν:  τη  δοτική  πληθυντικού  αριθµού  του  θηλυκού  γένους  στον  υπερθετικό  βαθµό   
δρῶσιν: τη γενική πληθυντικού αριθµού του αρσενικού γένους της µετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

 (µονάδες 4)  
Γ2.β .  «τὸ  δὲ  τοιοῦτον  ἤδη  πάντες  ἂν  ὁµολογήσαιεν  τέχνης  ἔργον  εἶναι»:  Να  µεταφέρετε  
όλους  τους  κλιτούς  τύπους  της  πρότασης  στον  άλλον  αριθµό .   

(µονάδες  6)  
Μονάδες  10  

Γ3.α .  Να  αναγνωρίσετε  συντακτικά  τους  παρακάτω  τύπους :  τῇ   διαλεκτικῇ ,  ἐξετάζειν ,  
θεωρεῖν ,  ἔργον .   

(µονάδες  4)  
Γ3.β .   «Ἐπεὶ  δ’ ἀµφοτέρως  ἐνδέχεται»: Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  πρότασης  
(µονάδα  1) και  να  αιτιολογήσετε  τον  τρόπο  εκφοράς  της  (µονάδα  1).   

(µονάδες  2)  
 
Γ3.γ. «Τῶν µὲν πολλῶν οἱ µὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως»: Να αναγνωρίσετε 
συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους.  

(µονάδες 4)  
Μονάδες 10  

 

2019: Ξενοφών, Κυνηγετικός, 13.15 (έκδ. του E.C. Marchant) 
Στο τέλος του Κυνηγετικού ο Ξενοφών, αφού έχει µιλήσει για την αξία του κυνηγιού, προβάλλει τον εαυτό 
του ως αληθινό δάσκαλο σε αντίθεση προς τους σοφιστές.  
 
Θαυµάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουµένων ὅτι φασὶ µὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν οἱ πολλοὶ τοὺς νέους, ἄγουσι δ’ ἐπὶ 
τοὐναντίον ̇ οὔτε γὰρ ἄνδρα που ἑωράκαµεν ὅντιν’ οἱ νῦν σοφισταὶ ἀγαθὸν ἐποίησαν, οὔτε γράµµατα 
παρέχονται ἐξ ὧν χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι, ἀλλὰ περὶ µὲν τῶν µαταίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται, ἀφ’ ὧν τοῖς 
νέοις ἄλλως παρέχει τοῖς ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν µαθήσεσθαι καὶ ἑτέρων κωλύει χρησίµων καὶ διδάσκει κακά. 
Μέµφοµαι οὖν αὐτοῖς τὰ µὲν µεγάλα µειζόνως ̇ περὶ δὲ ὧν γράφουσιν, ὅτι τὰ µὲν ῥήµατα αὐτοῖς ἐζήτηται, 
γνῶµαι δὲ ὀρθῶς ἔχουσαι, αἷς ἂν παιδεύοιντο οἱ νεώτεροι ἐπ’ ἀρετήν, οὐδαµοῦ. Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης µέν εἰµι, 
οἶδα δὲ ὅτι κράτιστον µέν ἐστι παρὰ τῆς αὑτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν 
ἀληθῶς ἀγαθόν τι ἐπισταµένων µᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην ἐχόντων. Ἴσως οὖν τοῖς µὲν ὀνόµασιν 
οὐ σεσοφισµένως λέγω ̇ οὐδὲ γὰρ ζητῶ τοῦτο ̇ ὧν δὲ δέονται εἰς ἀρετὴν οἱ καλῶς πεπαιδευµένοι ὀρθῶς 
ἐγνωσµένα ζητῶ λέγειν ̇ ὀνόµατα µὲν γὰρ οὐκ ἂν παιδεύσειε, γνῶµαι δέ, εἰ καλῶς ἔχοιεν.  
 
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του παρακάτω αποσπάσµατος: «Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης [...] ζητῶ 
τοῦτο». 

Μονάδες 10  
Γ2. Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των σοφιστών ο Ξενοφών ως προς την επίδρασή τους στους 
νέους;  
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Μονάδες 10  
Γ3. Στο απόσπασµα «οὔτε γὰρ [...] χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι»: 
α. Να µεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και τις αντωνυµίες στον άλλο αριθµό, στην ίδια πτώση και στο 
ίδιο γένος.  

(µονάδες 4) 
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ρήµατα που βρίσκονται σε  πληθυντικό αριθµό (µονάδες 3) και να τα 
µεταφέρετε στην υποτακτική αορίστου της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθµό. 
(µονάδες 3)  

(µονάδες 6)  
Μονάδες 10  

Γ4.α. Στο απόσπασµα «ὀνόµατα µὲν γὰρ [...] εἰ καλῶς ἔχοιεν» να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού 
λόγου (µονάδα 1) και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να δηλώνει το προσδοκώµενο. (µονάδες 3)  
(µονάδες 4)  
β. «πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται»: Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (µονάδες 2) και να κάνετε όλες τις 
απαραίτητες αλλαγές, ώστε να τονίζεται το πρόσωπο που ενεργεί (µονάδες 4).  

 (µονάδες 6)  
Μονάδες 10  


