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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 Ουσιαστικά 
 Επίθετα 
 Αντωνυμίες 
 Αριθμητικά 
 Ρήματα 

 
 
 
 
 
                                                    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Α’ ΚΛΙΣΗ 
Να βρείτε τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης στις προτάσεις που 
ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  
1. Οὐ θαυμάζω δὲ τῶν πλείω χρόνον διατριβόντων ἐπὶ ταῖς τῶν 
ἐξαπατώντων κατηγορίαις ἢ ταῖς ὑπὲρ αὑτῶν ἀπολογίαις.  
2. Πολλῶν ζώων καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις 
καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες.  
3. Δεῖ τοὺς ὀρθῶς πολιτευομένους οὐ τὰς στοὰς ἐμπιπλάναι γραμμάτων,  
ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίκαιον·  
4. Oἰ πρόγονοι ἡμῶν ἀμφοτέροις κατεῖχον τοὺς πολίτας, καὶ ταῖς 
τιμωρίαις καὶ ταῖς ἐπιμελείαις·  
5. Οἱ νέοι τὰς  γὰρ ἐξουσίας καὶ τὰ κέρδη καὶ τὰς ἡδονὰς ὁρῶσι καὶ τούτων 
ἀπολαύσεσθαι προσδοκῶσι.  
6. Ἐγκώμιον γὰρ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν εἰσι τῆς πόλεως αἱ νίκαι.  
7. Θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουμένων ὅτι φασὶ μὲν ἐπ’ ἀρετὴν ἄγειν 
οἱ πολλοὶ τοὺς νέους, ἄγουσι δ’ ἐπὶ τοὐναντίον.  
8. Τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἁμαρτημάτων ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλοῦς, ὅταν 
μὲν τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν.  
9. Ὑμῖν συμβέβηκεν ἐκ τούτου ἐν μὲν ταῖς ἐκκλησίαις τρυφᾶν καὶ 
κολακεύεσθαι πάντα πρὸς ἡδονὴν ἀκούουσιν.  
10. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, οἱ μὲν πρυτάνεις τὴν βουλὴν ἐκάλουν 
εἰς τὸ βουλευτήριον.  
 
 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
«ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ» ΕΓΝΑΤΙΑΣ 117 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
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Β’ ΚΛΙΣΗ 
Να βρείτε τα ουσιαστικά της δεύτερης κλίσης στις προτάσεις που 
ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  
1. Οἶμαι δὴ πάντας ἂν ὁμολογῆσαι τοὺς νόμους πλείστων καὶ μεγίστων 
ἀγαθῶν αἰτίους εἶναι τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων·  
2. ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπὲρ ταῆς πατρίδος οὐ μόνον πόλεμον ἀλλὰ καὶ φυγὰς καὶ 
θανάτους οἴομαι προσήκειν ἡμῖν ὑπομένειν· 
3. Οἱ πρόγονοι ἡμῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ διενηνόχασιν. 
4. Ὁ ἰδιώτης οἰκίας ἢ ἀγροῦ ἢ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ. 
5. Ἐν  τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων ἐν τῷ 
πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας· 
6. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων 
συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο. 
7. Πρῶτον γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους εἶναι 
ἀλλήλοις. 
8. Βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶναι οὐδὲ 
τοὺς  κλήρῳ λαχόντας. 
9. Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν 
οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. 
10. Πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν. 
11. Τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἁμαρτημάτων ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλοῦς, ὅταν 
μὲν τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν. 
 
 
 
 
 
Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται: 
1. τοξότας : δοτική ενικού   
2. Ἑρμῆς: αιτιατική πληθ.   
3. γεωργός : δοτική ενικού   
4. πνοῦς: δοτική ενικού   
5. νοῦν : ίδιο τύπο στον πληθυντικό 
6. ἀθλητής : γενική πληθυντικού 
7. ὀστῶν : αιτιατική ενικού 
8. μοίρας : αιτ. ενικού 
9. ἄλω: ονομαστική πληθ.   
10.μνᾶ: αιτιατική πληθυντικού 
11.ἔκπλουν: γενική πληθυντικού 
12.ὀστοῦν: δοτική ενικού   
13.πλοῦς: γενική ενικού   
14.πολιτεία : γενική πληθυντικού 
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15.ἔκπλους: δοτική πληθυντικού 
 
 
 
 
 
 
Γ’ ΚΛΙΣΗ 
Να βρείτε τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης στις προτάσεις που 
ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  
1. εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν 
διοικοῖτε καὶ δικαίως καὶ τῇ πόλει συμφερόντως.    
2. οἶδα γὰρ καὶ τοὺς πρώτους ἡμῶν εἰς ταύτην τὴν χώραν ἀφικομένους οὐ 
τῷ πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους, ἀλλὰ τῷ θάρρει. 
3. Ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι, καὶ μὴ περιίδωμεν ὑβρισθεῖσαν τὴν 
Λακεδαίμονα καὶ καταφρονηθεῖσαν, μηδὲ ψευσθῆναι ποιήσωμεν τῶν 
ἐλπίδων τοὺς εὔνους ἡμῖν ὄντας. 
4. Οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσμασιν ἀλλὰ τοῖς ἤθεσιν καλῶς οἰκοῦνται αἱ πόλεις. 
5. Οἱ νέοι οὕτω  ἔφευγον τὴν ἀγοράν, ὥστ’ εἰ καί ποτε διελθεῖν 
ἀναγκασθεῖεν, μετὰ πολλῆς αἰδοῦς καὶ φειδοῦς ἐφαίνοντο τοῦτο 
ποιοῦντες. 
6. σκοποῦσι γὰρ οὐ πανταχῇ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ πολλὰ 
παραλογίζονται σφᾶς αὐτούς. 
7. Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων 
παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν· 
8. Βεβαιόταται γὰρ δοκοῦσι φιλίαι εἶναι γονεῦσι πρὸς παῖδας καὶ παισὶ 
πρὸς γονέας καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀδελφοὺς καὶ γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας. 
9. Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων ἐν τῷ 
πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας·  
10.Εἰ γάρ σύ πρὸς τοὺς γονέας ἀχάριστος εἶ, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σε 
ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι.  
11.Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν Σωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεούς,  
ποίῳ ποτ’ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ;  
12. Τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἁμαρτημάτων ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλοῦς, ὅταν 
μὲν τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν 
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Γ’ ΚΛΙΣΗ 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται:  
1. ἥρωσι : δοτική ενικού   
2. βασιλέως: αιτιατική πληθ.   
3. ἴσχύος : αιτιατική ενικού   
4. δηλώσεων: δοτική ενικού   
5. γονεῖ : ίδιο τύπο στον πληθυντικό 
6. ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού 
7. στάχεσι : αιτιατική ενικού 
8. γενέσεως: αιτ. ενικού 
9. Έρετριεῦ: ονομαστική πληθ.   
10.ἠχώ: δοτική ενικού 
11.κάνδυος: γενική πληθυντικού 
12.κράτησις: δοτική ενικού   
13.μῦς: αιτιατική πληθυντικού   
14.ἡρώων : γενική ενικού 
15.ἰλύν: δοτική πληθυντικού 
 

 

 

                                           
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ  Β’ ΚΛΙΣΗΣ 
 
Να γραφεί η πτώση που ζητείται σε όλα τα γένη των επιθέτων που 
είναι σε παρένθεση:  
 Δοτική ενικού (δίκαιος, πτωχός, ἄφθονος, ἄνους, ἀπλοῦς)  

   
   
   
   
   
 

 Αιτιατική ενικού (ἄγαθός, ἄγονος, διπλοῦς, εὔνους)  
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 Γενική πληθυντικού (δίκαιος, πτωχός, ἄφθονος, ἄνους, ἀπλοῦς)  

   
   
   
   
   
 

 Δοτική πληθυντικού (ἀγαθός, ἄγονος, διπλοῦς, εὔνους)  
   
   
   
   
   
 

 
 

                                 
 
 
 
 ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ 
Να γραφεί η πτώση που ζητείται σε όλα τα γένη των επιθέτων που 
είναι σε παρένθεση:  
 Δοτική ενικού (πᾶς, ἄκων, ἄπολις, ἄφρων, πλήρης)  

   
   
   
   
   
 

 Αιτιατική ενικού (ἑκών, ἄπελπις, μνήμων, τετράπους, δυσμενής)  
   
   
   
   
   
 

 Γενική πληθυντικού (πᾶς, ἄκων, τάλας, εὐδαίμων, εὐήθης)  
   



 

6 
 

   
   
   
   
 

 Δοτική πληθυντικού (ἑκών, δίπους, ἄρρην, ἀκρατής, σώφρων)  
   
   
   
   
   
 

 
 
         
 
 
 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 
Να εντοπίσετε τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων και 
να τα γράψετε στους άλλους δύο βαθμούς:  
1. Τὰς τιμὰς ἡδίους ἡγοῦμαι τὰς ἐν ταῖς πολιτείαις ἢ τὰς ἐν ταῖς 
μοναρχίαις·  
2. Οἶμαι γὰρ οὐχ ἥκιστα τούτους ἐπὶ τὴν τυραννίδα παροξύνειν ὑμᾶς·  
3. Τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων 
παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν·  
4. Οἱ ἀθληταὶ οὐκ εὐφραίνονται ὅταν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες,  ἀλλ’  
ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, ἀνιῶνται.  
5. Σὺ πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον 
εἶναι 
6. Ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι 
γίγνεσθαι·  
7. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ 
κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν.  
8. Δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε 
πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ.  
9. Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν 
οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται.  
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Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τον κατάλληλο τύπο 
Θετικός                                       Συγκριτικός                         Υπερθετικός 
τούς βαρεῖς   
τάς καλάς   
τοῖς πτωχοτέροις   
τά τάχιστα   
τόν εὐδαίμονα   
ταῖς ἀκρατεστάταις   
τόν μείζω   
τούς τιμίους   
τά ἐνδοξότερα   
τόν αἴσχιστον   
τῶ ἀπλῶ   
τήν ράω   
τούς παλαιούς   
τοῖς ἰδιωτάτοις   
τό ἥδιον   
 
 
 
 

                                  
 
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
Στις προτάσεις που ακολουθούν να εντοπίσετε τις αντωνυμίες και να 
τις αναγνωρίσετε γραμματικά 
1. σκοποῦσι γὰρ οὐ πανταχῇ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ πολλὰ 
παραλογίζονται σφᾶς αὐτούς.  
2. Καίτοι ὑμεῖς τίνα τρόπον νενομίκατε περὶ τούτων, καὶ πῶς ἔχετε ταῖς 
διανοίαις, θεωρήσατε.  
3. Οἱ  τύραννοι πολλοὺς μὲν παῖδας ἑαυτῶν ἀπεκτόνασιν, πολλοί δ’ ὑπὸ 
παίδων αὐτοί ἀπολώλασιν, πολλοί δὲ ἀδελφοί ἐν τυραννίσιν ἀλληλόφονοι 
γεγένηνται.  
4. Βασιλεύς νομίζει ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι.  
5. Σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν  ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ 
ἄριστον εἶναι.  
6. Πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους 
εἶναι ἀλλήλοις.  
7. Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν Σωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεούς,  
ποίῳ ποτ’ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ;  
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Να γράψετε τον τύπο των αντωνυμιών που ζητείται:  
1. τινάς : δοτική ενικού ουδετέρου 
2. οὕς: αιτιατική πληθ. ουδ.  
3. οὐδείς : δοτική πληθυντικού 
4. τάδε: δοτική ενικού ουδ.  
5. οὔστινας : ίδιο τύπο στο θηλυκό 
6. ἐμαυτοῦ : γενική πληθυντικού 
7. ὑμᾶς αὐτούς : αιτιατική ενικού 
8. ἥν : ίδιο τύπο αρσενικού 
9. ὅτου: γενική πληθ. ουδ.  
10.ἐγώ: αιτιατική πληθυντικού 
11.ἐμαυτοῦ: δοτική πληθυντικού 
12.ἧστινος: δοτική ενικού ουδετέρου 
13.μηδεμίαν: δοτική ενικού αρσενικού 
14.οἵων : δοτική πληθυντικούκού θηλυκού 
15.ἑκάτερος: δοτική πληθυντικού αρς.  
16.ἐμοί : ίδιο τύπο πληθυντικού 
17.τίνες: αιτιατική ενικού θηλυκού 
18.ποῖον: αιτιατική πληθυντικού 
 
 
 
 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά με το σωστό τύπο της αντωνυμίας 

 ………….  ἐβούλοντο πολεμεῖν; (ποῖοι, τίνες, τινές)  
 Κῦρος ἠγάπα ……………. (ἐμαυτόν, σεαυτόν, ἑαυτόν)  
 ……. ἠ πόλις  πασῶν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡμῶν 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ διενηνόχασιν (οἷον, τοῦτον, ὅσον)  
 Ἅπαντες ἐπιμελούμεθα τῆς ……. πατρίδος ( ἡμετέρας, ἑκατέρας,  

ἑτέρας)  
 Πέμψω ἡμῖν στρατηγόν ……. ἄξει τό στράτευμα (ὅς, οὗτος, αὐτός)  
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ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ἅς : δοτική ενικού ουδετέρου 
τινός: αιτιατική πληθ. ουδ.  
οὐδείς : δοτική ενικού θηλυκού 
εἷς: δοτική ενικού ουδ.  
τριπλασίου : ίδιο τύπο στο αναλογικό 
ἵλεως : γενική πληθυντικού 
ὀστῶν : αιτιατική ενικού 
ἥν : ίδιο τύπο αρσενικού 
ὅτου: ονομαστική πληθ. ουδ.  
μνᾶ: αιτιατική πληθυντικού 
ἐμαυτοῦ: γενική πληθυντικού 
ἧστινος: δοτική ενικού αρσενικού 
μηδεμίαν: γενική ενικού αρσενικού 
οἵων : γενική ενικού θηλυκού 
ἔκπλους: δοτική πληθυντικού 
ἐμοῦ : ίδιο τύπο πληθυντικού 
τίνες: γενική ενικού θηλυκού 
ποῖον: δοτική πληθυντικού 
διπλῆς: ίδιο τύπο στο πολλαπλασιαστικό 
τριπλασίοις: ίδιο τύπο στο απόλυτο 
 

 
 
 
ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
1. τινάς : δοτική ενικού θηλυκού 
2. οὕστινας: αιτιατική πληθ. ουδ.  
3. οὐδείς : αιτιατική πληθυντικού 
4. τάδε: δοτική πληθ. ουδ.  
5. τούς βραδεῖς : ίδιο τύπο στο θηλυκό 
6. σεαυτοῦ : γενική πληθυντικού 
7. σφᾶς αὐτούς : αιτιατική ενικού 
8. ἥντινα : ίδιο τύπο αρσενικού 
9. ταχύ: γενική πληθ. ουδ. συγκριτικού 
10.προθύμων: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού συγκριτικού 
11.ὀλιγίστους: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού συγκριτκού 
12.ἧσπερ: δοτική ενικού ουδετέρου 
13.σώφρων: δοτική πληθυντικού αρσενικού 
14.παλαιοῦ : ίδιο τύπο υπερθετικού 
15.ἰδίους: ίδιο τύπο υπερθετικού 
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16.εὐμενεῖς : επίρρημα συγκριτικού 
17.τίνες: δοτική ενικού θηλυκού 
18.άξίας: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου υπερθετικού 
19.ἡδύν : ίδιο τύπο θηλυκού 
20.πάντα: αιτιατική πληθ.  θηλυκού 
 

 

 

 

Φωνηεντόληκτα ρήματα 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε ρήμα: 

 παύω: γ’ ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ.φ.  
 παιδεύω: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου ενεργ.φ.   
 κελεύω: β’ πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ.φ.  
 θύω: γ’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ.φ.  
 μηνύω: α΄ πληθ. οριστ. υπερσυν. ενεργ.φ.  
 χορεύω: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργ.φ.  
 κρούω : β’ ενικό οριστ. αορίστου ενεργ.φ.  
 ἀκούω : γ’ πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ.φ.  
 ἀγορεύω : γ’ ενικό οριστ. ενεστώτα ενεργ.φ.  
 δακρύω: απαρέμφατο αορίστου ενεργ. φ.  
 παιδεύω: β’ ενικό υποτακτ. αορίστου μέσης φ.   
 κελεύω: β’ πληθ. οριστ. μέλλοντα μέσης φ.  
 θύω: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου μέσης φ.  
 μηνύω: α΄ πληθ. οριστ. Παρακειμένου μέσης φ.  
 λύω: απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα   
 κρούω : β’ ενικό οριστ. αορίστου μέσης φ.  
 ἀκούω : γ’ πληθ. υποτ. ενεστώτα μέσης φ.  
 νοθεύω: γ’ ενικό οριστ. παθητικού αορίστου 
 παύω: β’ ενικό προστ. παθητικού αορίστου   
 παύω: β’ ενικό ευκτ. ενεστώτα   
 παιδεύω: β’ ενικό υποτακτ. αορίστου   
 κελεύω: β’ πληθ. οριστ. μέλλοντα   
 θύω: γ’ πληθ. ευκτ. αορίστου   
 μηνύω: β΄ πληθ. οριστ. Παρακειμένου   
 ἀγορεύω: απαρέμφατο μέλλοντα   
 κρούω : β’ ενικό προστ. αορίστου   
 ἀκούω : γ’ πληθ. υποτ. ενεστώτα 
 παύω: β’ πληθ. προστ. ενεστώτα   
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Αφωνόληκτα ρήματα 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε ρήμα 
1. πεπεισμένοι εἶεν: β’ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φ.  
2. γεγράφασιν: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου ενεργ. φ.   
3. ήλλάγησαν: β’ πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φ.  
4. λειφθήσονται: γ’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ. φ.  
5. ἐκόπτοντο: α΄ πληθ. οριστ. υπερσυν. ενεργ. φ.  
6. διωχθέντων: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργ. φ.  
7. νομίζουσι : β’ ενικό υποτ. αορίστου ενεργ. φ.  
8. πραχθῆναι : απαρέμφατο παρακειμένου ενεργ. φ.  
9. ἀναπείσειν : β’ ενικό προστ. αορίστου ενεργ. φ.  
10.ἐπιδείξει: απαρέμφατο αορίστου ενεργ. φ.  
11.ταξάντων: β’ ενικό προστ. παρακειμένου μέσης φ.  
12.ἀποδείξονται: β’ ενικό υποτακτ. Αορ. α’ μέσης φ.   
13.πράττοιεν: β’ πληθ. οριστ. παθ. μέλλοντα μέσης φ.  
14.ἀγωνιζονται: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου μέσης φ.  
15.ἤλλαττον: α΄ πληθ. οριστ. παρακειμένου μέσης φ.  
16.λελοίπασιν: απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα   
17.σώζοιντο : β’ ενικό προστ. αορίστου α’ μέσης φ.  
18.ἀφῖκται : γ’ πληθ. υποτ. ενεστώτα μέσης φ.  
19.ἀνεγράψαντο: γ’ ενικό οριστ. παθητικού αορ. β’  
20.δέδεξαι: β’ ενικό προστ. παθητικού αορίστου   
 
 
 
 
Ημιφωνόληκτα ρήματα 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε ρήμα:  

 ἐπεσταλμένοι ὦσι: γ’ πληθ. ευκτ. αορ. Α’ ενεργ.   
 ἀρεῖ: δοτ. Πληθ. μτχ. ενεστώτα αρς. ενεργ. φ.  
 ἀγγελθήσονται: β’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ.   
 ἐστέλλοντο: α΄ πληθ. οριστ. υπερσυν. ενεργ. φ.  
 φθείροιεν: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργ. φ.  
 νεμεῖ : β’ ενικό υποτ. αορίστου ενεργ. φ.  
 σφάλλωσιν : απαρέμφατο μέλλοντα ενεργ. φ.  
 κατήγγελλε : β’ ενικό προστ. αορίστου ενεργ. φ.  
 έσήμαινες: απαρέμφατο αορίστου ενεργ. φ.  
 σφάλλοι: β’ ενικό προστ. παρακειμένου μέσης φ.  
 ἀποστέλλονται: γ’ ενικό ευκτ. Αορ. α’ μέσης φ.   
 φαίνοιεν: β’ πληθ. οριστ. παθ. Μέλλοντα β’   
 φθείρονται: γ’ ενικό ευκτ. παθ. Αορίστου β’  
 ἀγγέλλοντος: α΄ πληθ. οριστ. μέλλοντα μέσης φ.  
 αἴροιτο: απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα   
 ἀπονεμεῖ : β’ ενικό προστ. αορίστου α’ μέσης φ.  
 φαίνεται : β’ πληθ. οριστ. Παρακ. μέσης φ.  
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 διεφθάρησαν: γ’ ενικό προστ. παρακ. μ.φ.  
 ἐπαίρεσθε: β’ ενικό προστ. παθητικού αορίστου 

 
 
 
 
 
Συνηρημένα ρήματα 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε ρήμα 
1. τιμῶ : β’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
2. νικῶ: β’ εν. υποτακτικής ενεστ.  
3. ὁρῶ : γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
4. τιμῶ : γ’ εν. προστακτικής ενεστ.  
5. τιμῶμαι : γ’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
6. νικῶμαι: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.  
7. ὁρῶμαι : β’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
8. τιμῶμαι : γ’ πληθ. προστακτικής ενεστ.  
9. ποιῶ : γ’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
10.ἀδικῶ: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.  
11.αἱρῶ : α’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
12.καλῶ : β’ εν. προστακτικής ενεστ.  
13.ποιοῦμαι : α’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
14.καλοῦμαι: β’ πληθ. υποτακτικής ενεστ.  
15.ἀδικοῦμαι : γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
16.ἱροῦμαι : β’ πληθ. προστακτικής ενεστ.  
17.κληρῶ : β’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
18.πληρῶ: β’ πληθ. υποτακτικής ενεστ.  
19.δηλῶ : γ’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
20.δουλῶ : γ’ εν. προστακτικής ενεστ.  
21.δηοῦμαι : γ’ πληθ. οριστικής ενεστ.  
22.ἐλευθεροῦμαι: γ’ εν. υποτακτικής ενεστ.  
23.ἀξιοῦμαι : β’ πληθ. ευκτικής ενεστ.  
 
 
 
 
Ρήματα β’ συζυγίας (εις –μι)  
1. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. άφίστανται: παθ. μέλλοντα 
2. παρατίθησι: αορίστου β’ ενεργ.  
3. ἐπιδώσεις: ενεστώτα   
4. ἱείητε: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. ἀποδίδοται: αορίστου β’ μέσης 
6. έπιθήσουσι:  ενεστώτα ενεργ. φ.  
7. καθίστησι : αορίστου β’ ενεργ. φ./μέσης διαθ.  
8. παρατίθει : αορίστου β’ενεργ.  
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9. τίθενται : παθ. αορίστου.  
10.ἀφίεντο: ενεστώτα μέσης   
11.μεθίησι:  αορίστου β’ ενεργ.  
12.παρατιθῆσθε: αορίστου β’   
13.δίδοσο: παρακειμένου μέσης 
14.ἀφιέναι:  αορίστου β’ ενεργ.  
15.παρέδωκε: ενεστώτα ενεργ.  
 
 
 
 
2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο.  
Οἰ αἰχμάλωτοι ἡμῖν τά ὅπλα …………………………. (παραδίδωμι, αορ. Β’)  
Ἡμεῖς τοῖς πολεμίοις …………………………… (ἐπιτίθεμαι, ενεστ.)  
Οὐκ ἐβούλοντο τήν πόλιν τοῖς πολεμίοις ………………………. (παραδίδωμι,  
ενεστώτα)  
………………………… σοι αἱ ἁμαρτίαι (ἀφίεμαι, ενεστ.)  
Τον ἄρτον ἡμῶν τον ἐπιούσιον ……………. (δίδωμι, προστ. αορ. β’)  
   
 
 
 
3. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. άφίστανται: παθ. αορίστου 
2. παρατίθησι: παρατατικού 
3. ἐπιδώσεις: αορίστου   
4. ἱείητε: αορίστου 
5. ἀποδίδοται: παθ. μέλλοντα 
6. έπιθήσουσι:  παρατατικού 
7. καθίστασαν : αορίστου β’ ενεργ. φ./μέσης διαθ.  
8. ἐπιτιθέτω : αορίστου β’ ενεργ.  
9. τιθῶνται : παθ. αορίστου.  
10.ἀφέντες: ενεστώτα μέσης   
11.μεθίησι:  μέλλοντα ενεργ.  
12.παρατιθεῖσθε: αορίστου β’   
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ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ 
1η ομάδα   
ἀγορεύω. ἄγω, ἀγγέλλω, αἰρῶ, αἴρω, αἰσθάνομαι, αἰτιῶμαι, άκούω 
 
 
Να γράψετε τον τύπο που ζητείται 
1. διάγω: β’ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ.φ.  
2. ἀγγέλλω: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου ενεργ. φ.   
3. ὑπάγω: β’ πληθ. υποτ. αορίστου β’ ενεργ. φ.  
4. ἀκούω: γ’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ. φ.  
5. αἴρω: α΄ πληθ. οριστ. υπερσυν. ενεργ. φ.  
6. ἀναιρῶ: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργ.φ.  
7. αἱρῶ : β’ ενικό ευκτ. αορίστου β’ ενεργ. φ.  
8. ἀκούω : γ’ πληθ. ευκτ. αορίστου α’ ενεργ. φ.  
9. ἀγορεύω : γ’ ενικό οριστ. παρατατικού ενεργ. φ.  
10.ἀγγέλλω: β’ εν. προστ. αορίστου α’ ενεργ. φ.  
11.αἰσθάνομαι: β’ ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης φ.  
12.αἰτιάομαι: β’ ενικό υποτακτ. Παθητικού αορίστου   
13.αἱροῦμαι: β’ πληθ. ευκτ.. μέλλοντα παθητ. φ.  
14.παραγγέλλομαι: γ’ ενικό ευκτ. αορίστου α’ μέσης φ.  
15.ἄγομαι: α΄ πληθ. οριστ. Παρακειμένου μέσης φ.  
16.ἐξάγομαι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου   
17.καθαιροῦμαι : β’ ενικό οριστ. αορίστου β’ μέσης φ.  
18.αἴρομαι: γ’ πληθ. υποτ. αόριστου β μέσης φ.  
19.ἀγγέλλομαι: γ’ ενικό οριστ. παθητικού αορίστου 
20.κατἀγομαι: β’ ενικό προστ. παθητικού αορίστου   
 
 
 
 
 
2η ομαδα   
ἁλίσκομαι, ἀλλάσσω, ἁμαρτάνω, ἀναλίσκω, ἀπαγορεύω, ἄρχω, ἄπτω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. άλλάσσοιτο: παθ. μέλλοντα 
2. ἁλίσκεται: αορίστου β’   
3. ἁμάρτητε: ενεστώτα   
4. ἀναλίσκειν: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. ἀπαγόρευε: αορίστου β’   
6. ἄπτοι:  αορ. Α’ ενεργ. φ.  
7. ἀλισκησθε : αορίστου β’  
8. ἀναλίσκοιεν : αορίστου   
9. ἀλλάσσου: παθ. Αορίστου β’.  
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10.ἦφθε: ενεστώτα μέσης   
11.ἁμαρτήσεσθε:  αορίστου β’   
12.ἁλίσκεσθαι: αορίστου β’   
13.ἠλλάττετο: παρακειμένου μέσης 
 
 
 
3η ομάδα   
ἀφικνοῦμαι, βαίνω, βάλλω, βούλομαι, γίγνομαι, γιγνώσκω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. ἀφικνοῦμαι: β’ ενικό προστ. αορίστου μ.φ.  
2. βάλλω: β’ ενικό ευκτ. αορίστου α’ ενεργ. φ.   
3. γίγνομαι: α’ πληθ. υποτ. αορίστου β’  ενεργ. φ.  
4. βούλομαι: β’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ. φ.  
5. βαίνω : ίδιο πρόσωπο αορ. Β’’  
6. βαίνω: απαρέμφατο αορίστου β’  ενεργ.φ.  
7. ἀφικνοῦμαι : β’ ενικό προστ.. παρακειμ. Μ. φ.  
8. γιγνώσκω : γ’ πληθ. υποτακτ. αορίστου παθητικής 
9. βάλλω: γ’ ενικό οριστ. υπερσυντελίκου ενεργ. φ.  
10.βούλομαι: β’ εν. προστ. παθ. αορίστου   
11.γιγνώσκω: β’ ενικό ευκτ. μέλλοντα 
12.γίγνομαι: απαρέμφατο μέλλοντα   
13.γιγνώσκω : γ’ πληθ. ευκτ. μέλλοντα παθητικής 
 
 
 
 
 
4η ομάδα 
δέδοικα, δείκνυμι, δεῖ, δέω-ῶ, δίδωμι 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. έπιδείκνυμαι: β’ ενικό προστ. αορίστου α’ μ.φ.  
2. δίδωμι: β’ ενικό ευκτ. αορίστου β’ ενεργ. φ.   
3. δέδοικα: α’ πληθ. υποτ. αορίστου α’  ενεργ. φ.  
4. δέω-ῶ: β’ ενικό ευκτ. μέλλοντα ενεργ. φ.  
5. άποδείκνυ : ίδιο πρόσωπο αορ. α’  
6. παραδίδωμι: απαρέμφατο αορίστου β’  ενεργ.φ.  
7. ἐκδίδομαι : β’ ενικό προστ.. ενεστώτα Μ. φ.  
8. δῶ : γ’ πληθ. υποτακτ. αορίστου παθητικής 
9. άποδείκνυμι:: γ’ ενικό ευκτικής ενεστ. ενεργ. φ.  
10.ἐπιδείκνυμι: β’ εν. προστ. παθ. αορίστου   
11.δέδοικα: β’ ενικό ευκτ. μέλλοντα 
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12.δείκνυμαι: απαρέμφατο παθ. μέλλοντα   
 
 
 
 
Επανάληψη   
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. ἀγγέλλει: μέλλοντα ενεργ. Φ.  
2. καθαιρεῖ: αορίστου β’  
3. ἀπήχθη : ενεστώτα   
4. αίροι: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. παραδώσει: ενεστώτα 
6. γιγνώσκει:  αορίστου β’ ενεργ.φ.  
7. βαίνητε: αορίστου β’ ενεργ.φ.  
8. ἀφικνεῖται: μέλλοντα 
9. ἀγγέλλοιτο: παθ. αορίστου.  
10.παράδος: ενεστώτα   
11.προδώσοιτε: αορίστου β’   
12.δυνηθείη: ενεστώτα 
13.παρεδόθη:  ενεστώτα   
14.δέχεσθαι: παρακειμένου Μ. Φ   
 
 
 
 
5η ομάδα 
δοκῶ, δρῶ, δύναμαι, ἐῶ, ἐγείρω, ἐθέλω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. δοκεῖν: μέλλοντα 
2. εἴα: αορίστου α’  
3. δρᾶσαι : ενεστώτα   
4. έᾶν: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. δυνηθῆναι: ενεστώτα 
6. συνεγείρει:  μέλλοντα ενεργ.φ.  
7. ἔθελε: αορίστου α’ ενεργ. φ.  
8. δρᾶ: μέλλοντα 
9. δύνανται: παθ. αορίστου.  
10.δόξαντος: ενεστώτα   
11.ἐθελήσοι:  αορίστου  ενεργ. Φ.   
12.δυνηθείη: ενεστώτα 
13.ἐγείροιο:  παθ. αορίστου   
14.ἐθέλειν: παρακειμένου ενεργ. Φ   
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6η ομάδα   
ἐθίζω, εἰμί, εἷμι, εἴργω, ἐλαύνω, ἐλέγχω, έπανορθῶ 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. ἔλθοι: μέλλοντα 
2. εἴργοιεν: αορίστου α’  
3. ἐλέγχου: παρακειμένου   
4. ἐλαύνουσιν: μέλλοντα   
5. ἐλήλυθότες ἦτε: ενεστώτα 
6. ἐστί:  μέλλοντα 
7. ἔθιζε: αορίστου α’   
8. κατείργεται: παρακειμένου 
9. ἐπανορθοῦσθε: παθ. αορίστου.  
10.ἐλέγχεται: παρακειμένου   
11.εἰθίζετε:  μέλλοντα    
12.ἴθι : αορίστου β’   
13.ἐπανορθώσοιτο: ενεστώτα 
14.ἐλεγχομένοις:  παθ. αορίστου   
15.παρήλασε: παρακειμένου   
 
 
 
 
7η ομάδα   
ἐπιμελοῦμαι, ἐργαζομαι, ἐρωτῶ, εὑρίσκω, ζημιῶ, θνήσκω, ἵημι, ἵστημι 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. ἐπιμελουμένου: παθ. μέλλοντα 
2. ἐφευρίσκοι: αορίστου β’  
3. εἰργασμένοις: ενεστώτα   
4. ἀποθνήσκοιεν: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. ἐρωτᾶν: αορίστου β’  
6. ἀφιᾶσι:  μέλλοντα ενεργ.φ.  
7. ἀφίει: αορίστου β’ ενεργ.φ.  
8. ἠρώτας : μέλλοντα 
9. ἐξεργάζοιντο : παθ. αορίστου.  
10.ζημιουμένοις: παθ. αορίστου   
11.καθίστατε:  αορίστου β’ ενεργ. Φ. /μέσης διαθ.  
12.ἀφιῆται: αορίστου β’   
13.ἐργάζου: παρακειμένου 
14.ἀφισταῖτο:  αορίστου β’ ενεργ. Φ. /μέσης διαθ 
15.παριστάντων: παρακειμένου ενεργ. Φ. /μέσης διαθ   
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8η ομάδα 
καλῶ, κρίνω, κτείνω, λαγχάνω, λαμβάνω, λανθάνω, λέγω, λείπω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. λαμβάνουσι: παθ. μέλλοντα 
2. παραλαμβάνου: αορίστου β’  
3. λελοιπότων: ενεστώτα   
4. κρίνοι: μέλλοντα ενεργ.φ.  
5. ἀποκτείνοιεν: αορίστου 
6. ἐκάλεσαν:  μέλλοντα ενεργ.φ.  
7. ἐλάνθανες : αορίστου β’ ενεργ.φ.  
8. λαγχάνοιεν : μέλλοντα 
9. λείποιντο : παθ. αορίστου.  
10.λειπομένων: παθ. αορίστου   
11.πρόλεγε:  αορίστου β’  
12.προέλεγεν: αορίστου β’   
13.λείπεσθαι: παρακειμένου 
14.λανθάνειν:  αορίστου β’  
15.παραλαβοῦσι: παρακειμένου μέσης φ.  
 
 
 
 
 
 
9η ομάδα   
μείγνυμι, νέμω, νομίζω, οἴομαι,  ὄλλυμι, ὄμνυμι ὁρῶ 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. μειγνύοιντο: παθ. μέλλοντα 
2. καταμάνθανε: αορίστου β’  
3. ἀπολεῖ: ενεστώτα   
4. νομίζοιεν: μέλλοντα   
5. καθορᾶν: αορίστου β’  
6. οἴονται:  παρατατικού 
7. νέμοις : αορίστου α’  
8. ἴσμεν : μέλλοντα 
9. μειγνύοισθε : παθ. Αορίστου β’.  
10.ἀπολωλόσιν : παθ. αορίστου   
11.ὄμνυ:  αορίστου α’  
12.ὀλλύναι: αορίστου β’   
13.μειγνυέσθω: παρακειμένου μέσης 
14.ὀψομένους:  αορίστου β’  
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15.νομίζου: παρακειμένου μέσης φ.  
 
 
 
 
 
10η ομάδα   
πείθω, πίπτω, πλέω, πυνθάνομαι, σημαίνω, στέλλω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. πείθοιντο: παθ. μέλλοντα 
2. περιπίπτειν: αορίστου β’  
3. πλεύσεται: ενεστώτα   
4. σημαίνοιτε: μέλλοντα   
5. πυνθάνωνται: αορίστου β’  
6. ἀποστείλαιτε:  μέλλοντα ενεργ. φ.  
7. πάσχοντος : αορίστου β’   
8. πυνθανοίμεθα : μέλλοντα 
9. ἀποστέλλοιτο: παθ. αορίστου.  
10.πειθομένων: παθ. αορίστου   
11.πυνθάνου:  αορίστου β’  
12.πέπονθε: αορίστου β’   
13.σημαίνεσθαι: παρακειμένου μ.φ.  
14.πεπτωκέναι:  αορίστου β’  
15.ἐπιστέλλωνται: παρακειμένου μέσης φ.  
 
 
 
 
 
 
11η ομάδα   
σώζω, τίθημι, τέμνω, τρέπω, τάττω, τρέφω, τείνω 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. σώζοιντο: παθ. μέλλοντα 
2. ἐτίθει: αορίστου β’  
3. τεύξονται: ενεστώτα   
4. τέμνειν: μέλλοντα   
5. τρέπησθε: αορίστου β’  
6. προστάττου:  παρακειμένου 
7. ἐπιθήσοιτε : αορίστου β’   
8. σώζου : αορίστου α’  
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9. ταττομένοις : παθ. αορίστου.  
10.τίθεσο: παθ. αορίστου   
11.τέτμηκας:  αορίστου β’  
12.τρέφεσθαι: παθ. Μέλλ. β’   
13.σώζεσθε: παρακειμένου 
14.ἐπιτίθει:  αορίστου β’  
15.τρέπου: παρακειμένου 
16.τρέφοιντο: παθ. Αορ. Β’  
17.τεμοῖτο: παθ. Αορ.  
18.τείνεσθε: μέλλοντα 
 
 
 
 
 
12η ομάδα    
ὑπισχνοῦμαι, φαίνω, φέρω, φεύγω, φημί, φθάνω, φθείρω, χρῶμαι,  
ψηφίζω 
 
 
 
Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και την ίδια έγκλιση στο χρόνο που ζητείται 
1. φέροιντο: παθ. μέλλοντα 
2. ὑπισχνεῖταιι: αορίστου β’  
3. ἐχρήσατο: ενεστώτα   
4. φαίνεσθαι: μέλλοντα   
5. φθάνει: αορίστου β’  
6. φθείρωνται:  παρακειμένου 
7. φήσοι : αορίστου β’   
8. διέφερεν : αορίστου β’  
9. φερομένης : παθ. αορίστου.  
10.φύγοιεν: μέλλοντα   
11.χρήσθω:  αορίστου α’  
12.φαίνοισθε: παθ. Μέλλ. β’   
13.διοίσεσθε: παρακειμένου 
14.συμφέρητε:  αορίστου β’  
15.ψηφίζου: παρακειμένου 
16.πέφανσο: παθ. Αορ. β’  
17.φθείροιτο: μέλλοντ.  
18.ἐνήνεκται: μέλλοντα 
 
 
                                                                                           Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων 

http://www.filologikofrontistirio.gr 


