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Α. ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Να μελετιςετε τουσ υπογραμμιςμζνουσ τφπουσ ςτα επόμενα παραδείγματα και να επιςθμάνετε κάποιεσ 

ιδιαιτερότθτεσ ςτον ςχθματιςμό του μζλλοντα και του αορίςτου. 

a) Θεοὺσ μιαίνειν οὐδεὶσ ἀνκρϊπων ςκζνει (= μπορεί, ζχει τθ δυνατότθτα). 

b) Ὁμιλίαι κακαὶ (= κακζσ ςυναναςτροφζσ) φκείρουςιν ἤκθ χρθςτά. 

c) Ὦ ξεῖν’ ἀγγζλλειν Λακεδαιμονίοισ ὅτι τῇδε κείμεκα τοῖσ κείνων ῥιμαςι πεικόμενοι. 

d) Πολὺσ καπνὸσ ἐφαίνετο ἐν ταῖσ κϊμαισ (= ςτισ κωμοπόλεισ). 

e) Οὐ καταιςχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραςτάτθν, ὅτῳ ἂν ςτοιχιςω (= με 

όποιον ταχκϊ ςτθ γραμμι), ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπζρ ἱερῶν καὶ ὑπζρ ὁςίων καὶ μόνοσ καὶ μετὰ 

πολλῶν. 

f) Τιςςαφζρνθσ διαβάλλει Κῦρον πρὸσ τὸν ἀδελφὸν ὡσ ἐπιβουλεφει αὐτῷ (= ότι δικεν τον 

επιβουλεφεται)· ὁ δὲ πείκεται καὶ λαμβάνει (= ςυλλαμβάνει) Κῦρον ὡσ ἀποκτενῶν (= για να 

τον κανατϊςει). 

g) Σωκράτθσ, ςοφὸσ ὢν (= αν και ιταν ςοφόσ), οὐκ ᾐςχφνετο παρ’ ἄλλων χριςιμα μανκάνειν. 

h) Ταῦτα τῷ βαςιλεῖ οἱ πρζςβεισ ἀπαγγελοῦςι. 

i) Ἠγγζλλετο τοῖσ ςτρατιϊταισ ὅτι Κῦροσ τζκνθκε. 

j) Ἐλζθςον ἡμᾶσ, ὁ αἴρων τὰσ ἁμαρτίασ τοῦ κόςμου. 

Άςκθςθ  Να μεταφζρετε τα ριματα των επομζνων προτάςεων ςτον μζλλοντα, ςφμφωνα με το πρώτο 

παράδειγμα: 

 Οἱ ςτρατιῶται μζνουςιν ἐνταῦκα ἡμζρασ πζντε.  Οἱ ςτρατιῶται μενοῦςιν ἐνταῦκα ἡμζρασ πζντε. 

 Ταῦτα ἀποκρινόμεκα τῷ ςτρατθγῷ           ................................................................................ 

 Ἀκθναῖοι τὴν τῶν βαρβάρων ςτρατιὰν ἀμφνονται (= αποκροφουν) .................................................... 

 Οἱ πολζμιοι τὴν τῶν Θθβαίων χϊραν διαφκείρουςι   ....................................................................... 

 Ταῦτα οἱ πρζςβεισ τῶν Λακεδαιμονίων ἀγγζλουςι.   ........................................................................ 

 Οὗτοσ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα αἰςχφνει.            ........................................................................... 

 Ἐξαπίνθσ (= αιφνιδιαςτικά, ξαφνικά) ἐπιφαίνονται οἱ πολζμιοι.  ...................................................... 

 Ἀγγζλεται ὑπὸ τοῦ κιρυκοσ ἡ τῶν παίδων τελευτι.   ........................................................................ 

                              



     Α. ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Να μελετιςετε τα παρακάτω παραδείγματα: 

 Ἡρόδοτοσ λζγει ὅτι οἱ βάρβαροι ἀπζκτειναν τοὺσ τῶν Ἀκθναίων ἱκζτασ ἐν τῷ τῆσ Ἀκθνᾶσ βωμῷ καὶ 

πυρὶ τὸ ἱερὸν διζφκειραν. 

 Διογζνθσ ἐρωτθκείσ, ὅπωσ ἄν τισ ἀμφναιτο τὸν ἑαυτοῦ ἐχκρόν, ἀπεκρίνατο· «αὐτὸσ καλὸσ κἀγακὸσ 

γενόμενοσ». 

 Λακεδαιμόνιοι τοῖσ Ἀκθναίοισ ἐβοικθςαν καὶ οὕτω τὸ τῶν βαρβάρων ςτῖφοσ ἠμφναντο. 

 Ἅμα τῷ ὄρκρῳ (= με το γλυκοχάραμα) Κλζαρχοσ παριγγειλε εἰσ τάξιν τοὺσ Ἕλλθνασ τὰ ὅπλα ἔχειν. 

 Ὅςτισ τὰσ ἑαυτοῦ χείρασ ἐμίανε, μὴ ἁψάςκω (= να μθν αγγίξει) τῶν βωμῶν. 

 Τινδε τὴν ἐπιςτολὴν ἐγὼ ἀπζςταλκά ςοι ὡσ μνιμθν (= ςαν ανάμνθςθ) τῆσ πρὸσ τὸν πατζρα φιλίασ. 

 Ἀπθγγζλκαςι τῷ Ἀριαίῳ ὅτι νικῶςιν οἱ Ἕλλθνεσ καὶ εἰσ φυγὴν τοὺσ ἐναντίουσ τρζπουςι. 

 Ἐγὼ ἀπζςτειλα ὑμᾶσ ὡσ πρόβατα ἐν μζςῳ λφκων. // Παριγγελτο τοῖσ ςτρατιϊταισ μὴ κτεῖναι τοὺσ 

ἐχκροὺσ  

Οι υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ ςτα παραδείγματα είναι τφποι του αορίςτου, του παρακειμζνου και του 

υπερςυντελίκου ενεργητικήσ και μζςησ φωνήσ ενρινολήκτων και υγρολήκτων ρημάτων. 

Άςκθςθ  Να ςυμπλθρώςετε τα κενά υπογραμμίηοντασ τον ςωςτό τφπο του ηθτοφμενου ριματοσ από 

αυτοφσ που είναι ςε παρζνκεςθ: 

1. Φαλῖνοσ ἠρϊτα Κλζαρχον πότερον ςπονδὰσ ἢ πόλεμον …………… (ἀπαγγζλλω – α’ πλθκ. οριςτ. 

μελλ.) τῷ βαςιλεῖ.     (α. ἀπαγγελιςομεν β. ἀπθγγείλαμεν γ. ἀπαγγελοῦμεν δ. ἀπθγγζλκαμεν) 

2. Ἀκυμία τοῖσ Ἀκθναίοισ ἐνζπεςε (=ςτεναχϊρια κατζλαβε τουσ Ακθναίουσ) ἐπεὶ …................... 

(ἀγγζλλομαι  – γ’ εν υπερς.) ἡ ἐν Σικελίᾳ καταςτροφι. (α. ἀπθγγείλατο  β. ἀπιγγελτο  γ. 

ἀπιγγελται  δ. ἀπιγγελντο) 

3. Νικίασ ἄπρακτοσ ……………. (μζνω – γ’ εν. ορ. αορ.) διὰ τὸ …………..……….. (διαςπείρομαι - απαρεμφ. 

πρκ.) αὐτῷ τὸ ςτράτευμα.     (α.  ἔμεινε  β. ἐμείνατο  γ. ἐμεῖναι  δ. μενεῖ)  //  (α. 

διεςπαρκζναι  β. διεςπειρκζναι  γ. διεςπζρκαι  δ. διεςπάρκαι) 

4. Ἰδοὺ ἐξῆλκεν ὁ …………………… (ςπείρω - μετοχ. ενεςτ. ) του ……………… …. (ςπείρω - απαρεμφ. αορ.).  

(α. ςπείρασ  β. ςπείρων  γ. ςπειρῶν  δ. ςπειρόμενοσ)  //  (α. ςπείρειν  β. ςπερεῖν  γ. 

ἐςπεῖραι  δ. ςπεῖραι)                          

5. Τοῦ Διὸσ γάμουσ ποιοῦντοσ, πάντα τὰ ηῷα δῶρα ……………………………… (ἀποςτζλλω -  γ’ πλθκ. oρ. 

αορ.), ἕκαςτον κατὰ τὴν οἰκείαν δφναμιν. (α. ἀπζςτειλαν  β. ἀποςταλοῦςιν  γ. ἀπζςτειλε  δ. 

ἀποςτελοῦςιν) 

6. Ὁ μῦκοσ δθλοῖ ὅτι τῶν πονθρῶν αἱ χάριτεσ τοὺσ ἄλλουσ ……………………. (διαφκείρω – γϋ πλθκ. oρ. 

πρκ) (α. διεφκζρκαςιν  β. διεφκάρκαςιν  γ. διεφκάρκεςαν  δ. διζφκαρντο)       


