Α∆Ι∆ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42
Α. Κείµενο
«Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος
ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά
διαθήκην ἀµφισβητοῦσι. Τήν µέν γάρ τοῦ γένους οἰκειότητα πάντες
ἐπιστάµενοι τυγχάνετε, καί οὐχ οἷόν τε τοῦτ’ ἐστί πρός ὑµᾶς ψεύσασθαι·
διαθήκας δ’ ἤδη πολλοί ψευδεῖς ἀπέφηναν, καί οἱ µέν τό παράπαν οὐ
γενοµένας, ἐνίων δ’ οὐκ ὀρθῶς βεβουλευµένων. Καί νῦν ὑµεῖς τήν µέν
συγγένειαν καί τήν οἰκειότητα τήν ἡµετέραν, οἷς ἡµεῖς ἀγωνιζόµεθα,
ἅπαντες ἐπίστασθε· τάς δέ διαθήκας, αἷς οὗτοι πιστεύοντες ἡµᾶς
συκοφαντοῦσιν, οὐδείς ὑµῶν οἶδε κυρίας γενοµένας».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να συµπληρώσετε τους βαθµούς των παραθετικών των παρακάτω
επιθέτων και επιρρηµάτων:
Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

µᾶλλον
ψευδεῖς
πολλοί
ὀρθῶς
κυρίας
β) τυγχάνετε, γενοµένας, οἶδε: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των
τύπων και να κλιθεί η προστακτική του αορίστου β΄.
γ) ὅπερ, οὗτοι, αἷς: Να κλιθούν στο ίδιο γένος και αριθµό.
2. α) «τήν µέν γάρ τοῦ γένους … ψεύσασθαι»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση της ηµιπεριόδου.
β) «Καί νῦν ὑµεῖς … γενοµένας»: Να δικαιολογηθεί η λειτουργία των
παρατακτικών και υποτακτικών στοιχείων της περιόδου.
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2. Ἰσαίου περί τοῦ ∆ικαιογένους κλήρου, 39-40
Α. Κείµενο
«Εἰς µέν τήν πόλιν οὕτω καί τοσαῦτα λελειτούργηκε ∆ικαιογένης ἀπό
τοσούτων χρηµάτων· περί δέ τούς προσήκοντας τοιοῦτός ἐστιν οἷον
ὁρᾶτε, ὥστε τούς µέν ἡµῶν ἀφείλετο τήν οὐσίαν, ὅτι µεῖζον ἐδυνήθη,
τούς δέ περιεώρα εἰς τούς µισθωτούς ἰόντας δι’ ἔνδειαν τῶν
ἐπιτηδείων. Τήν δέ µητέρα τήν τούτου καθηµένην ἐν τῷ τῆς Εἰληθυίας
ἱερῷ πάντες ἑώρων, καί τούτῳ ἐγκαλοῦσαν ἅ ἐγώ αἰσχύνοµαι λέγειν,
οὗτος δέ ποιῶν οὐκ ᾐσχύνετο. Τῶν δ’ ἐπιτηδείων Μέλανα µέν τόν
Αἰγύπτιον, ᾧ ἐκ µειρακίου φίλος ἦν, ὅπερ ἔλαβε παρ’ αὐτοῦ ἀργύριον
ἀποστερήσας, ἔχθιστός ἐστι· τῶν δέ ἄλλων αὐτοῦ φίλων οἱ µέν οὐκ
ἀπέλαβον ἅ ἐδάνεισαν, οἱ δ’ ἐξηπατήθησαν, καί οὐκ ἔλαβον ἅ
ὑπέσχετο αῦτοῖς, εἰ ἐπιδικάσαιτο τοῦ κλήρου, δώσειν».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηµατικών τύπων:
Ενεστώς

ἐγκαλοῦσαν

Μέλλων

ἰόντας
δώσειν
ἀποστερήσας

Αόριστος
Παρακείµενος

β) ἐδυνήθη, ἐξηπατήσθησαν: Να γραφούν στο ίδιο πρόσωπο η
οριστική, υποτακτική και ευκτική του παθητικού αορίστου και να
κλιθεί η προστακτική του ίδιου χρόνου.
γ) δώσειν: Να κλιθούν οι εγκλίσεις του ενεστώτα και του αορίστου β΄
ενεργητικής φωνής.
2. α) «περί τούς δέ προσήκοντας … ἐπιτηδείων»: Να γίνει συντακτική
αναγνώριση των µετοχών και να γραφεί το υποκείµενό τους.
β) «τήν δέ µητέρα … οὐκ ᾐσχύνετο»: Να γίνει συντακτική αναγνώριση
των µετοχών.
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3. Ξενοφῶντος Κύρου Παιδεία, Α, 4, 3-4
Α. Κείµενο
«Καί ἦν µέν ἴσως πολυλογώτερος, ἅµα µέν διά τήν παιδείαν, ὅτι
ἠναγκάζετο ὑπό τοῦ διδασκάλου καί διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καί
λαµβάνειν παρ’ ἄλλων, ὁπότε δικάζοι, ἔτι δέ καί διά τό φιλοµαθής εἶναι
πολλά µέν αὐτός ἀεί τούς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα τυγχάνοι, καί
ὅσα αὐτός ὑπ’ ἄλλων ἐρωτῷτο, διά τό ἀγχίνους εἶναι ταχύ ἀπεκρίνετο,
ὥστ’ ἐκ πάντων τούτων ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ· ἀλλ’ ὥσπερ γάρ
ἐν σώµατι, ὅσοι νέοι ὄντες µέγεθος ἔλαβον, ὅµως ἐµφαίνεται τό νεαρόν
αὐτοῖς ὅ κατηγορεῖ τήν ὀλιγοετίαν, οὕτω καί Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας
οὐ θράσος διεφαίνετο, ἀλλ’ ἁπλότης καί φιλοστοργία, ὥστ’ ἐπεθύµει ἄν
τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν ἤ σιωπῶντι παρεῖναι».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα στην ίδια πτώση
του πληθυντικού αριθµού:
Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός

τήν παιδείαν
τοῦ διδασκάλου
ὁ φιλοµαθής
ὁ ἀγχίνους
τῷ σώµατι
τό µέγεθος
τῆς πολυλογίας
τό θράσος
ἡ ἁπλότης
β) ἀπεκρίνετο, ἐµφαίνεται: Να γραφεί το α΄ ενικό και πληθυντικό
πρόσωπο των εγκλίσεων του ενεργητικού και µέσου συνηρηµένου
µέλλοντα.
γ) τίς (αόρ.): Να κλιθεί στα τρία γένη.
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2. α) «Καί ἦν … αὐτῷ»: Να επισηµάνετε τις λέξεις, τις φράσεις και τις
προτάσεις µε τις οποίες εκφέρεται το αίτιο και να τις χαρακτηρίσετε.
β) Να γράψετε τις ονοµατικές προτάσεις της ηµιπεριόδου, να χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση και να δικαιολογήσετε την έγκλιση
εκφοράς τους.
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4. Λυσία Ἀπολογία πρός Σίµωνα, 46-48
Α. Κείµενο
«Ἔχοιµι δ’ ἄν καί ἄλλα πολλά εἰπεῖν περί τούτου, ἀλλ’ ἐπειδή παρ’
ὑµῖν οὐ νόµιµόν ἐστιν ἔξω τοῦ πράγµατος λέγειν, ἐκείνων ἐνθυµεῖσθε·
οὗτοί εἰσιν οἱ βίᾳ εἰς τήν ἡµετέραν οἰκίαν εἰσιόντες, οὗτοι οἱ
διώκοντες, οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάζοντες ἡµᾶς. Ὧν ὑµεῖς
µεµνηµένοι τά δίκαια ψηφίζεσθε, καί µή περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος
ἀδίκως ἐκπεσόντα, ὑπέρ ἧς ἐγώ πολλούς κινδύνους κεκινδύνευκα καί
πολλάς λειτουργίας λελειτούργηκα, καί κακοῦ µέν αὐτῇ οὐδενός
αἴτιος γεγένηµαι, οὐδέ τῶν ἐµῶν προγόνων οὐδείς, ἀγαθῶν δέ
πολλῶν».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) περιίδητε, ἐκπεσόντα, γεγένηµαι: Να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο
των εγκλίσεων που ζητούνται στον παρακάτω πίνακα:
Οριστική ενεστώτα
Ευκτική µέλλοντα
Προστακτική αορίστου β΄
Υποτακτική παρακειµένου
β) πολύς, οὐδενός: Να κλιθούν στα τρία γένη.
γ) ἐµῶν: Να γράψετε την αντωνυµία σε όλα τα πρόσωπα για έναν και
για πολλούς κτήτορες.
2. α) «καί κακοῦ … πολλῶν»: Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση των
λέξεων που βρίσκονται σε πτώση γενική.
β) Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι λέξεις:
εἰπεῖν, λέγειν, βίᾳ, ἐκπεσόντα, κινδύνους, λειτουργίας.
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5. Λυσία Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, 67-69
Α. Κείµενο
«Οἱ δέ νῦν θαπτόµενοι, βοηθήσαντες Κορινθίοις ὑπό παλαιῶν φίλων
ἀδικουµένοις καινοί σύµµαχοι γενόµενοι, οὐ τήν αὐτήν γνώµην
Λακεδαιµονίοις ἔχοντες (οἱ µέν γάρ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῖς ἐφθόνουν, οἱ δέ
ἀδικουµένους αὐτούς ἠλέουν, οὐ τῆς προτέρας ἔχθρας µεµνηµένοι, ἀλλά
τήν παροῦσαν φιλίαν περί πολλοῦ ποιούµενοι) πᾶσιν ἀνθρώποις
φανεράν τήν αὑτῶν ἀρετήν ἐπεδείξαντο. Ἐτόλµησαν γάρ µεγάλην
ποιοῦντες τήν Ἑλλάδα οὐ µόνον ὑπέρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας κινδυνεύειν,
ἀλλά καί ὑπέρ τῆς τῶν πολεµίων ἐλευθερίας ἀποθνήσκειν· τοῖς γάρ
Λακεδαιµονίων συµµάχοις περί τῆς ἐκείνων ἐλευθερίας ἐµάχοντο».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να µεταφέρετε τις παρακάτω συνεκφορές από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό:
Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός
τῶν παλαιῶν φίλων

τήν αὐτήν γνώµην
οἱ καινοί σύµµαχοι
τῇ προτέρᾳ ἔχθρᾳ
τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις
τήν φανεράν ἀρετήν
β) φίλων, µεγάλην: Να γραφούν οι τρεις βαθµοί των επιθέτων στην
ονοµαστική ενικού αριθµού και των τριών γενών.
γ) ἐπεδείξαντο, µεµνηµένοι: Να κλιθεί η οριστική, υποτακτική και
προστακτική του παρακειµένου της φωνής στην οποία βρίσκονται.
2. α) «ἐτόλµησαν … ἐµάχοντο»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση
της περιόδου.
β) Να γίνει συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειµένου που
βρίσκονται σε πτώση δοτική.
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6. Λυσία Ὑπέρ Καλλίου ἱεροσυλίας ἀπολογία, 1-3
Α. Κείµενο
«Εἰ µέν περί ἄλλου τινός ἤ τοῦ σώµατος, ὦ ἄνδρες δικασταί, Καλλίας
ἠγωνίζετο, ἐξήρκει ἄν µοι καί τά παρά τῶν ἄλλων εἰρηµένα· νῦν δέ µοι
δοκεῖ αἰσχρόν εἶναι, ἱκετεύοντος καί δεοµένου, καί φίλου ὄντος καί
ἐµοί καί ἕως ἔζη τῷ πατρί, καί πολλῶν συµβολαίων ἡµῖν πρός
ἀλλήλους γεγενηµένων, µή βοηθῆσαι Καλλίᾳ τά δίκαια, ὅπως ἄν
δύνωµαι. Ἐνόµιζον µέν οὗν οὕτως µετοικεῖν αὐτόν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει,
ὥστε πολύ πρότερον ἀγαθοῦ τινος τεύξεσθαι παρ’ ὑµῶν ἤ ἐπί
τοιαύταις αἰτίαις εἰς τοσοῦτον κίνδυνον καταστήσεσθαι· νῦν δέ οἱ
ἐπιβουλεύοντες οὐχ ἧττον ἐπικίνδυνον ποιοῦσι τόν βίον τοῖς µηδέν
ἀδικοῦσιν ἤ τοῖς πολλῶν κακῶν αἰτίοις οὖσιν».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους συνδέσµους του κειµένου στην αντίστοιχη στήλη
του παρακάτω πίνακα:
Υποθετικοί

Συµπλεκτικοί

Χρονικοί

Τελικοί

Συµπερασµατικοί

β) «Ἐνόµιζον µέν οὖν … καταστήσεσθαι»: Να µεταφέρετε τους κλιτούς
τύπους της ηµιπεριόδου από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον
πληθυντικό στον ενικό αριθµό.
γ) ἀλλήλους: Να κλιθεί στα τρία γένη.
2. α) «εἰ µέν περί … εἰρηµένα»: Να γραφεί η υπόθεση και η απόδοση και
να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος.
β) «ἐνόµιζον … καταστήσεσθαι»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική
ανάλυση της ηµιπεριόδου.
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7. Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, 181-182
Α. Κείµενο
«Ὑπέρ ὧν ἄξιον ὀργίζεσθαι καί σκοπεῖν, ὅπως τῶν τε γεγενηµένων
δίκην ληψόµεθα καί τά µέλλοντα διορθωσόµεθα. Καί γάρ αἰσχρόν ἰδίᾳ
µέν τοῖς βαρβάροις οἰκέταις ἀξιοῦν χρῆσθαι. ∆ηµοσίᾳ δέ τοσούτους τῶν
συµµάχων περιορᾶν αὐτοῖς δουλεύοντας, καί τούς µέν περί τά Τρωϊκά
γενοµένους µιᾶς γυναικός ἁρπασθείσης οὕτως ἅπαντας συνοργισθῆναι
τοῖς ἀδικηθεῖσιν ὥστε µή πρότερον παύσασθαι πολεµοῦντας, πρίν τήν
πόλιν ἀνάστατον ἐποίησαν τοῦ τολµήσαντος ἐξαµαρτεῖν, ἡµᾶς δ’ ὅλης
τῆς Ἑλλάδος ὑβριζοµένης µηδεµίαν ποιήσασθαι κοινήν τιµωρίαν, ἐξόν
ἡµῖν εὐχῆς ἄξια διαπράξασθαι».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γραφεί το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού και
αορίστου των ρηµάτων:
Οριστική παρατατικού

Οριστική αορίστου

ὀργίζοµαι
διορθόω-ῶ
περιοράω-ῶ
συνοργίζοµαι
ἐξαµαρτάνω
διαπράττω
ἀξιόω-ῶ
χρήοµαι-ῶµαι
β) Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων αἰσχρός, ἄξιος, κοινός και
να κλιθεί ο συγκριτικός βαθµός των τριών γενών του α΄ επιθέτου.
γ) µηδεµίαν: Να κλιθεί στα τρία γένη.
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2. α) «Ὑπέρ ὧν … σκοπεῖν», «Καί γάρ … χρῆσθαι», «ὥστε … πολεµοῦντας»:
Να γίνει αναγνώριση και λεπτοµερής συντακτική ανάλυση των
προτάσεων.
β) Να γραφούν οι επιθετικές µετοχές του κειµένου και να χαρακτηριστεί
η συντακτική τους θέση.
γ) Να γραφούν οι απόλυτες µετοχές του κειµένου και να χαρακτηριστούν.
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8. Ἰσοκράτους Πρός Νικοκλέα, 22-23
Α. Κείµενο
«Ἅπασι µέν τοῖς ξένοις ἀσφαλῆ τήν πόλιν πάρεχε καί πρός τά
συµβόλαια νόµιµον, περί πλείστου δέ ποιοῦ τῶν ἀφικνουµένων µή τούς
σοί δωρεάς ἄγοντας ἀλλά τούς παρά σοῦ λαµβάνειν ἀξιοῦντας · τιµῶν
γάρ τούς τοιούτους µᾶλλον παρά τοῖς ἄλλοις εὐδοκιµήσεις. Τούς
πολλούς φόβους ἐξαίρει τῶν πολιτῶν, καί µή βούλου περιδεεῖς εἶναι
τούς µηδέν ἀδικοῦντας· ὅπως γάρ ἄν τούς ἄλλους πρός σαυτόν διαθῇς,
οὕτω καί σύ πρός ἐκείνους ἕξεις. Ποίει µέν µηδέν µετ’ ὀργῆς, δόκει δέ
τοῖς ἄλλοις, ὅταν σοι καιρός ᾖ. ∆εινός µέν φαίνου τῷ µηδέν σε
λανθάνειν τῶν γιγνοµένων, πρᾶος δέ τῷ τάς τιµωρίας ἐλάττους
ποιεῖσθαι τῶν ἁµαρτανοµένων».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) ἀσφαλῆ, νόµιµον, πρᾶος: Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις των τριών
γενών.
β) Να γραφούν στην ίδια πτώση του ενικού αριθµού τα παρακάτω
ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυµίες:
Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός
τάς δωρεάς
τά συµβόλαια
τούς φόβους
τῶν πολιτῶν
τῶν ἀφικνουµένων
τούς ἄγοντας
τοῖς ἄλλοις
τούς τοιούτους
τῶν ἁµαρτανοµένων

γ) σαυτόν: Να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις του τρίτου προσώπου και
των τριών γενών.
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2. α) Να γράψετε τις λέξεις του κειµένου που έχουν θέση κατηγορουµένου,
τα ρήµατα ή τους ρηµατικούς τύπους από τους οποίους εξαρτώνται
και τις λέξεις στις οποίες αποδίδονται.
β) «∆εινός µέν … ἁµαρτανοµένων»: Να γίνει συντακτική αναγνώριση
των απαρεµφάτων της περιόδου.
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9. Ἰσοκράτους Πρός Νικοκλέα, 35-36
Α. Κείµενο
«Θεώρει τά γιγνόµενα καί τά συµπίπτοντα καί τοῖς ἰδιώταις καί τοῖς
τυράννοις· ἄν γάρ τά παρεληλυθότα µνηµονεύῃς, ἄµεινον περί τῶν
µελλόντων βουλεύσει. ∆εινόν ἡγοῦ τῶν µέν ἰδιωτῶν τινάς ἐθέλειν
ἀποθνῄσκειν, ἵνα τελευτήσαντες ἐπαινεθῶσι, τούς δέ βασιλέας µή τολµᾶν
χρῆσθαι τοῖς ἐπιτηδεύµασι τούτοις, ἐξ ὧν ζῶντες εὐδοκιµήσουσιν.
Βούλου τάς εἰκόνας τῆς ἀρετῆς ὑπόµνηµα µᾶλλον ἤ τοῦ σώµατος
καταλιπεῖν. Μάλιστα µέν πειρῶ τήν ἀσφάλειαν καί σαυτῷ καί τῇ πόλει
διαφυλάττειν· ἤν δ’ ἀναγκασθῇς κινδυνεύειν, αἱροῦ τεθνάναι καλῶς
µᾶλλον ἤ ζῆν αἰσχρῶς».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) «θεώρει … βουλεύσει»: Να γράψετε την περίοδο µεταφέροντας όλους
τους κλιτούς τύπους από τον ενικό στον πληθυντικό και από τον
πληθυντικό στον ενικό αριθµό.
β) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµατικών τύπων:
Ενεστώς

ἀποθνῄσκειν

ζῶντες

Μέλλων
Αόριστος

καταλιπεῖν

Παρακείµενος

παρεληλυθότα

γ) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων:
Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική

µνηµονεύῃς
ἡγοῦ

ἐπαινεσθῶσι
θεώρει

πειρῶ

Ευκτική

2. α) «ἄν γάρ τά παρεληλυθότα…βουλεύσει», «ἤν δ’ ἀναγκασθῇς…αἰσχρῶς»:
Να γραφεί η υπόθεση, η απόδοση και να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι.
β) «∆εινόν ἡγοῦ … εὐδοκιµήσουσιν»: Να γίνει λεπτοµερής συντακτική
ανάλυση.
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10. Ἰσοκράτους Βούσιρις, 39-40
Α. Κείµενο
«Ὑπέρ ὧν τήν µέν ἀξίαν δίκην οὐκ ἔδοσαν, οὐ µήν ἀτιµώρητοί γε
διέφυγον, ἀλλ’ οἱ µέν αὐτῶν ἀλῆται καί τῶν καθ’ ἡµέραν ἐνδεεῖς
κατέστησαν, οἱ δ’ ἐτυφλώθησαν, ἄλλος δέ φεύγων τήν πατρίδα καί
τοῖς οἰκειοτάτοις πολεµῶν ἅπαντα τόν χρόνον διετέλεσεν, Ὀρφεύς δ’ ὁ
µάλιστα τούτων τῶν λόγων ἁψάµενος, διασπασθείς τόν βίον
ἐτελεύτησεν· ὥστ’ ἤν σωφρονῶµεν, οὐ µιµησόµεθα τούς λόγους τούς
ἐκείνων, οὐδέ περί µέν τῆς πρός ἀλλήλους κακηγορίας νοµοθετήσοµεν,
τῆς δ’ εἰς τούς θεούς παρρησίας ὀλιγωρήσοµεν, ἀλλά φυλαξόµεθα καί
νοµιοῦµεν ὁµοίως ἀσεβεῖν τούς τε λέγοντας τά τοιαῦτα καί τούς
πιστεύοντας αὐτοῖς».
Β. Παρατηρήσεις
1. α) ἁψάµενος, φυλαξόµεθα: Να κλιθούν οι εγκλίσεις του παρακειµένου
και η οριστική υπερσυντελίκου της φωνής στην οποία βρίσκονται.
β) ἀξίαν δίκην, ἅπαντα τόν χρόνον: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις
ενικού και πληθυντικού αριθµού.
γ) διασπασθείς, φεύγων: Να γραφούν στη γενική και δοτική ενικού και
πληθυντικού αριθµού.
2. α) «ὥστ’ ἤν … αὐτοῖς»: Να γίνει χωρισµός και αναγνώριση των προτάσεων της ηµιπεριόδου.
β) Να γραφεί η υπόθεση, η απόδοση και να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος.
γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των µετοχών του κειµένου.
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