
Φίλη μαθήτρια – φίλε μαθητή,

T� �ι�λ�� αυτ
 σκ�π
 ��ει να καταστ�σει τ�υς μαθητ�ς ικαν��ς να απαντ��ν �ρθ�

στις π�ικ�λες γλωσσικ�ς ασκ�σεις και ερωτ�σεις π�νω στ� �γνωστ� και αδ�δακτ�

κε�μεν� της αρ�α�ας ελληνικ�ς.

Συγκεκριμ�να, τ� �ι�λ�� περιλαμ�	νει:

✓ T� αδ�δακτ� κε�μεν� απ
 ε�ετ�σεις για τα AEI των τελευτα�ων ετ�ν.

✓ Mετ�φραση τ�υ αδ�δακτ�υ αυτ�� κειμ�ν�υ και απαντ�σεις σε 
λες τις γλωσσικ�ς

τ�υ ερωτ�σεις και ασκ�σεις.

✓ !λλ� �γνωστ� αρ�α�� κε�μεν� για γλωσσικ�ς ασκ�σεις.

✓ Μετ�φραση τ�υ κειμ�ν�υ αυτ�� και γλωσσικ�ς ασκ�σεις στ� κε�μεν�.

✓ Θεωρ�α γραμματικ�ς με π�ικ�λες ασκ�σεις.

✓ Θεωρ�α συντακτικ�� με π�λλ�ς ασκ�σεις.

✓ Λε�ιλ�γικ� - Σημασι�λ�γικ�.

Στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ δ�ν�νται �ι απαντ�σεις στις ασκ�σεις, �ι αρ�ικ�� �ρ
ν�ι

�ασικ�ν ρημ�των και π�νακες με τις δευτερε��υσες πρ�τ�σεις.

Πιστε��υμε 
τι η σωστ� και πρ�σεκτικ� μελ�τη των θεμ�των π�υ παρ�υσι�&�-

νται και ε�ετ�&�νται στ� �ι�λ�� αυτ
 και η πλ�ρης καταν
ηση των σημαντικ
τερων

φαιν�μ�νων γραμματικ�ς και συντακτικ�� π�υ εκτεν�ς αναπτ�σσ�νται θα σ�υ δ�-

σ�υν τη δυνατ
τητα να πρ�ετ�ιμαστε�ς �ρτια για τις Πανελλαδικ�ς Ε�ετ�σεις.

Σ�υ ε���μαι καλ� επιτυ��α.

Γε�ργι�ς 
ρ. Σακελλαρι�δης
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Αδίδακτο κείμενο εξετάσεων του 2009

Kα� +Aργε,�ι κατ/ τ"ν �ρ�ν�ν τ"ν α�τ"ν 0σ1αλ�ντες 0ς τ2ν Φλιασ�αν κα� λ��ισθ#-

ντες 4π� τε Φλιασ�ων κα� τ�ν σφετ#ρων φυγ�δων διεφθ�ρησαν 5ς 6γδ�!κ�ντα.

Kα� �7 0κ τ8ς Π:λ�υ +Aθηνα,�ι Λακεδαιμ�ν�ων π�λλ2ν λε�αν <λα1�ν· κα� Λακεδαι-

μ�νι�ι δι’ α�τ" τ/ς μ=ν σπ�νδ/ς ��δ’ >ς ?φ#ντες 0π�λ#μ�υν α�τ�,ς, 0κ!ρυBαν δ= εC

τις 1�:λεται παρ/ σφ�ν +Aθηνα��υς λD!�εσθαι· κα� K�ρ�νθι�ι 0π�λ#μησαν �δ�ων

τιν�ν διαφ�ρ�ν Eνεκα τ�,ς +Aθηνα��ις· �7 δ’ �λλ�ι Πελ�π�νν!σι�ι Fσ:�α��ν.

EHλ�ν δ= κα� �7 M!λι�ι τ�ν +Aθηνα�ων τ�I περιτει��σματ�ς τ" κατ/ τ2ν ?γ�ρ/ν

πρ�σ1αλ�ντες νυκτ�ς, κα� �νδρας τε ?π#κτειναν κα� 0σενεγκ�μεν�ι σ,τ�ν τε κα� Jσα

πλε,στα 0δ:ναντ� �ρ!σιμα ?να�ωρ!σαντες Fσ:�α��ν.

(Θ�υκυδ�δης, LIστ�ρ�αι V, 115)

Μετάφραση

Kαι Aργε��ι κατ� την �δια �ρ�νικ� περ��δ�, αφ�� εισ��αλαν στη Φλιασ�α και �πεσαν

σε εν�δρα απ
 τ�υς Φλιασ��υς και απ
 τ�υς δικ��ς τ�υς ε�
ριστ�υς, σκ�τ�θηκαν περ�-

Α.

Ενότητα1η
✓ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:

a) Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
β) Πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά
γ) Δευτερόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
δ) Δευτερόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά
ε) Δευτερόκλιτα αττικόκλιτα ουσιαστικά

στ) Tο ρήμα ÂåÌd (= είμαι)
ζ) Ενεργητική φωνή των βαρύτονων ρημάτων α′ συζυγίας

✓ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ:

α) Yποκείμενο και κατηγόρημα
β) Tα είδη των κύριων προτάσεων ως προς τους όρους τους
γ) Το απαρέμφατο
δ) Xρήση του άναρθρου απαρεμφάτου
ε) Tο υποκείμενο του απαρεμφάτου

στ) Aπρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις



π�υ �γδ
ντα. Kαι �ι Aθηνα��ι κ�ν�ντας επιδρ�μ�ς απ
 την Π�λ� π�ραν πλ��σια λ�-

φυρα απ
 τ�υς Λακεδαιμ�ν��υς· �ι Λακεδαιμ
νι�ι 
μως ��τε και τ
τε τ�υς π�λ�μησαν

διαλ��ντας γι’ αυτ� την αιτ�α τις συνθ�κες, αλλ� με κ�ρυκα �καναν γνωστ
 αν �θελε

κ�π�ι�ς απ
 τ�υς π�λ�τες τ�υς να ληστε�ει τ�υς Aθηνα��υς· παρ�λληλα �ι K�ρ�νθι�ι

�ρ�ισαν ε�θρ�πρα��ες εναντ��ν των Aθηνα�ων για κ�π�ιες πρ�σωπικ�ς τ�υς διαφ�-

ρ�ς· �ι υπ
λ�ιπ�ι 
μως Πελ�π�νν�σι�ι δεν αν�λα�αν δρ�ση (: �μεναν αδρανε�ς).

Aλλ� και �ι M�λι�ι κατ�λα�αν (: κυρ�ευσαν) τ� τμ�μα τ�υ περιτει��σματ�ς των Aθη-

να�ων π�υ �ρισκ
ταν κ�ντ� στην αγ�ρ�, αφ�� επιτ�θηκαν κατ� τη δι�ρκεια της ν�κτας

(: με νυκτεριν� �φ�δ�), και σκ
τωσαν μερικ��ς �νδρες (: μερικ��ς φρ�υρ��ς) και αφ��

μετ�φεραν μ�σα (: εισ�γαγαν, �μπασαν) (στην π
λη τ�υς) στ�ρι (: τρ
φιμα) και 
σα �λλα

περισσ
τερα �ρ�σιμα εφ
δια μπ�ρ��σαν, αφ�� ανα��ρησαν �μειναν �πρακτ�ι.

•• Ασκήσεις στο κείμενο* ••

1.1. Nα γρ�ψετε τ�υς �ητ�:μεν�υς τ:π�υς για καθεμι� απ� τις παρακ�τω λ#Bεις τ�υ

κειμ#ν�υ:

α. �λα��ν: τ� απαρ�μφατ� παρακειμ�ν�υ στην �δια φων�.

�. �π�λ�μ�υν: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� πρ�στακτικ�ς α�ρ�στ�υ στην �δια φων�.

γ. �κ�ρυ�αν: τ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ� ευκτικ�ς μ�λλ�ντα στην �δια φων�.

δ. ε�λ�ν: τ� �´ πληθυντικ
 πρ
σωπ� υπ�τακτικ�ς ενεστ�τα στη μ�ση φων�.

ε. πρ�σ�αλ�ντες: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� �ριστικ�ς τ�υ �δι�υ �ρ
ν�υ.

1.2. Nα γρ�ψετε τ�υς �ητ�:μεν�υς τ:π�υς για καθεμι� απ� τις παρακ�τω λ#Bεις τ�υ

κειμ#ν�υ:

α. φυγ	δων: τη δ�τικ� ενικ��.

�. π�λλ�ν: τ� επ�ρρημα στ� θετικ
 �αθμ
.

γ. σπ�νδ	ς: την αιτιατικ� ενικ��.

δ. τιν!ν: την αιτιατικ� πληθυντικ�� στ� �δι� γ�ν�ς.

ε. περιτει�"σματ�ς: τη γενικ� πληθυντικ��.

1.3. Nα γ�νει πλ!ρης συντακτικ! αναγν�ριση των παρακ�τω λ#Bεων και φρ�σεων:

#π$ Φλιασ"ων, δι’ α&τ�, α&τ�'ς, (δ"ων, νυκτ�ς, )να�ωρ�σαντες .

1.4. Nα μετατρ#ψετε την περ��δ� Κα+ �, �κ τ-ς Π;λ�υ ... �λα��ν σε πλ�γι� λ�γ�, �ρησι-

μ�π�ι�ντας απαρεμφατικ! σ:νταBη, με εB�ρτηση απ� την πρ�ταση �<τ�ι �λεγ�ν.
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* Oι απαντ�σεις στις Ασκ!σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



Άγνωστο αρχαίο κείμενο για γλωσσικές ασκήσεις

+Eπε� μ#ντ�ι Tισσαφ#ρνης, π�λλ�I �Bι�ς 1ασιλε, δ�Bας γεγεν8σθαι 0ν τR� πρ"ς τ"ν

?δελφ"ν π�λ#μRω, σατρ�πης κατεπ#μφθη Sν τε α�τ"ς πρ�σθεν Uρ�ε κα� Sν KIρ�ς,

ε�θVς WB��υ τ/ς +Iωνικ/ς π�λεις Xπ�σας YαυτR� 4πηκ��υς ε(ναι.

A7 δ= Zμα μ=ν 0λε:θεραι 1�υλ�μεναι ε(ναι, Zμα δ= φ�1�:μεναι τ"ν Tισσαφ#ρνην,

Jτι KIρ�ν, Jτ’ <�η, ?ντ’ 0κε�ν�υ DFρημ#ναι Uσαν, ε�ς μ=ν τ/ς π�λεις ��κ 0δ#��ντ� α�τ�ν,

ε�ς Λακεδα�μ�να δ= <πεμπ�ν πρ#σ1εις, κα� WB��υν, 0πε� π�σης τ8ς LEλλ�δ�ς πρ�στ�-

ται ε�σ�ν, 0πιμεληθ8ναι κα� σφ�ν τ�ν 0ν τD8 +Aσ�[α LEλλ!νων, Jπως \ τε ��ρα μ2 δDη�,τ�

α�τ�ν κα� α�τ�� 0λε:θερ�ι ε(εν.

(Qεν�φRν, LEλληνικ/ 3, 1, 3)

Μετάφραση

Sταν λ�ιπ
ν � Tισσαφ�ρνης, επειδ� θεωρ�θηκε (: �δωσε την εντ�πωση) 
τι ε��ε γ�νει

π�λ�τιμ�ς (: �νθρωπ�ς με μεγ�λη α��α) στ� �ασιλι� κατ� τ�ν π
λεμ� εναντ��ν τ�υ

αδελφ�� τ�υ, στ�λθηκε στα παρ�λια (: δι�ρ�στηκε) σατρ�πης και αυτ�ν των περι�-

��ν π�υ � �δι�ς πρ�ηγ�υμ�νως δι�ικ��σε και εκε�νων π�υ δι�ικητ�ς τ�υς �ταν � K�-

ρ�ς, αμ�σως ε��ε την α��ωση 
λες γενικ� �ι ιωνικ�ς π
λεις να γ�ν�υν υπ�κ��� τ�υ.

Aυτ�ς 
μως (�ι π
λεις), αφεν
ς μεν επειδ� �θελαν να ε�ναι ελε�θερες και αφετ�ρ�υ

επειδ� φ����νταν τ�ν Tισσαφ�ρνη, γιατ� ε��αν πρ�τιμ�σει τ�ν K�ρ�, 
ταν &��σε, αντ�

εκε�ν�υ, δεν τ�ν δ���νταν στις π
λεις, αλλ� �στελναν πρ�σ�εις στη Λακεδα�μ�να και ε��αν

την α��ωση, επειδ� �ταν αρ�ηγ�� 
λης της Eλλ�δας, να φρ�ντ�σ�υν και γι’ αυτ��ς τ�υς

Uλληνες της Ασ�ας, για να μη λεηλατε�ται η ��ρα τ�υς και για να ε�ναι �ι �δι�ι ελε�θερ�ι.

•• Γλωσσικές ασκήσεις στο κείμενο* ••

1.5. Nα αντιστ�ι��σετε τις λ#Bεις της στ!λης A με τις σημασ�ες τ�υς στη στ!λη B:

Β.
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1. Vρ�ω ñ ñ α. θ�λω

2. W�ι
ω -R ñ ñ �. στ�λνω

3. ���λ�μαι ñ ñ γ. δι�ικ�

4. αYρ��μαι -�Zμαι ñ ñ δ. φρ�ντ�&ω, ενδιαφ�ρ�μαι

5. π�μπω ñ ñ ε. λεηλατ�

6. \πιμελ��μαι -�Zμαι ñ ñ στ. ��ω � πρ���λλω α��ωση

7. δ̂η
ω -R ñ ñ =. εκλ�γω, πρ�τιμ�

A B

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ!σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.



1.6. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.7. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε τις λ#Bεις π�υ δ�ν�νται στη στ!λη A στην �δια

πτ�ση τ�υ �λλ�υ αριθμ�::

1.8. >αυτ??!, �κε"ν�υ: Nα γ�νει πλ!ρης γραμματικ! αναγν�ριση των λ#Bεων αυτ�ν.

1.9. πρ�σ�εις: Nα γ�νει πλ!ρης γραμματικ! αναγν�ριση τ�υ τ:π�υ αυτ�: και να κλι-

θε� και στ�υς δ:� αριθμ�:ς.

1.10. Nα γραφ�:ν τα παραθετικ� τ�υ επιθ#τ�υ π�λ;ς, π�λλ�, π�λC και στα τρ�α γ#νη

στην �ν�μαστικ! τ�υ ενικ�:.
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�ασιλε_ α. ........................... \κε�ν�υ =. ..........................

π�λ�μ̀ω �. ........................... αaτbν η. ..........................

Wδελφbν γ. ........................... π�σης θ. ..........................

τcς π
λεις δ. ........................... dEλλ�νων ι. ..........................

eπ�σας ε. ........................... f ��ρα ια. ..........................

φ����μεναι στ. ........................... αaτbς ι�. ..........................

Α
Fδια πτGση

Α
Fδια πτGση

στ�ν 	λλ� αριθμ� στ�ν 	λλ� αριθμ�

Oν�μ. �ασιλεgς π
λις hEλλην π
λεμ�ς

Γεν. ........................ ........................ ........................ ........................

Δ�τ. ........................ ........................ ........................ ........................

Αιτ. ........................ π
λιν hEλληνα ........................

Kλητ. ........................ ........................ ........................ ........................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �ασιλε_ς π
λεις hEλληνες π
λεμ�ι

Γεν. ........................ ........................ ........................ ........................

Δ�τ. �ασιλεZσι(ν) ........................ ........................ ........................

Αιτ. ........................ π
λεις ........................ ........................

Kλητ. ........................ π
λεις ........................ π
λεμ�ι

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1.11. δ��ας: Nα γ�νει πλ!ρης γραμματικ! αναγν�ριση της λ#Bης αυτ!ς και να κλιθε�

και στ�υς δ:� αριθμ�:ς.

1.12. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει �ρ�νικ! αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ:πων

π�υ δ�ν�νται:

1.13. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει εγκλιτικ! αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ:-

πων π�υ δ�ν�νται:

1.14. Nα γρ�ψετε τ�υς �ητ�:μεν�υς τ:π�υς για καθεμι� απ� τις παρακ�τω λ#Bεις τ�υ

κειμ#ν�υ:

α. δ��ας: τ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ� �ριστικ�ς ενεστ�τα.

�. εIναι: τ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ� πρ�στακτικ�ς ενεστ�τα.

γ. �πεμπ�ν: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� �ριστικ�ς παρακειμ�ν�υ.

δ. Jρ�ε: τ� α´ πληθυντικ
 πρ
σωπ� υπ�τακτικ�ς ενεστ�τα.

ε. K�"�υν: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� υπ�τακτικ�ς ενεστ�τα.

1.15. Nα 1ρε�τε την ετυμ�λ�γ�α των παρακ�τω λ#Bεων τ�υ κειμ#ν�υ: L�ι�ς, καταπ�-
μπω, #π�κ��ς, πρ�στ	της, �πιμ�λ�μαι.
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κατεπ�μφθη

iρ�ε(ν)

j���υ

εkναι

��υλ
μεναι

φ����μεναι

l&η

\δ���ντ�

EνεστGτας Παρατατικ�ς M�λλ�ντας A�ριστ�ς Παρακε"μεν�ς Yπερσυντ�λικ�ς

κατεπ�μφθη

εmσn(ν)

δoη�_τ�

Oριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ�



1.16. Nα αντιστ�ι��σετε τις λ#Bεις της αρ�α�ας ελληνικ!ς στη στ!λη Α με τις �μ�ρρι�#ς

τ�υς λ#Bεις της ν#ας ελληνικ!ς, απλ#ς ! σ:νθετες, στη στ!λη Β:

1.17. γ"γν�μαι, δ���μαι, ε(μ", π�μπω: Για καθ#να απ� τα ρ!ματα αυτ� να γρ�ψετε �μ�ρ-

ρι�ες λ#Bεις στη ν#α ελληνικ!, απλ#ς ! σ:νθετες.

1.18. Nα �αρακτηριστ�:ν συντακτικ� �ι ακ�λ�υθες λ#Bεις τ�υ κειμ#ν�υ: τPς QIωνικ	ς,

>αυτS!, #πηκ��υς, σατρ	πης, δ��ας, γεγεν-σθαι .

1.19. Tπως U τε �Gρα ... εIεν: Nα �αρακτηριστ�:ν συντακτικ� �ι πρ�τ�σεις π�υ υπ�ρ-

��υν στ� τμ!μα αυτ� τ�υ κειμ#ν�υ και να δικαι�λ�γηθε� η #γκλιση των ρημ�των τ�υς.

1.20. �<τ�ι �πεμπ�ν πρ�σ�εις ε(ς Λακεδα"μ�να: Nα απεικ�νιστε� η πρ�ταση αυτ! σε

κλαδικ� δι�γραμμα.

Γραμματική

α. Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά

Η πρ�τη κλ�ση περιλαμ��νει �ν
ματα αρσενικ� και θηλυκ�. Τα αρσενικ� λ�γ�υν σε

-ας και σε -ης και τα θηλυκ� σε -α και σε -η.

Πρωτ�κλιτα �υσιαστικ	

Aρσενικ	 Θηλυκ	

_ νεαν�-ας F τρ�πε�-α

_ μαθητ-2ς F τιμ-2

Γ.
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1. δ�κR (και απρ
σ. δ�κε_) ñ ñ α. παρ�υσ�α

2. γ�γν�μαι ñ ñ �. δε�αμεν�

3. εmμn ñ ñ γ. &��

4. δ���μαι ñ ñ δ. δ
γμα

5. &R ñ ñ ε. π�μπ
ς

6. π�μπω ñ ñ στ. απ
γ�ν�ς

A B



Φαιν�μενικ�ς καταλ��εις των πρωτ�κλιτων �υσιαστικGν

Κλ"ση πρωτ�κλιτων ασυνα"ρετων �υσιαστικGν

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Sλα τα πρωτ
κλιτα �ν
ματα ���υν τις �διες καταλ��εις στ�ν πληθυντικ
 αριθμ
.

2. Στη γενικ� πληθυντικ�� τ�ν�&�νται στη λ�γ�υσα και πα�ρν�υν περισπωμ�νη.

3. Απ
 τα αρσενικ� �ν
ματα π�υ λ�γ�υν σε -ης σ�ηματ�&�υν την κλητικ� ενικ�� σε -α

τα ε��ς:

α) Τα εθνικ�: ̀  Π#ρσα.

�) Sσα λ�γ�υν σε -της: ̀  π�λ,τα, ̀  δ#σπ�τα, ̀  καθηγητ�.

γ) Sσα λ�γ�υν σε -	ρ�ης, -μ�τρης, -πGλης, -τρ"�ης, -Gνης: ̀  γυμνασι�ρ�α.

4. Τ� α στην κατ�λη�η -ας (σε �π�ιαδ�π�τε πτ�ση) ε�ναι π�ντ�τε μακρ
�ρ�ν�.

5. Στα θηλυκ� π�υ λ�γ�υν σε -α, αν πριν απ
 την κατ�λη�η -α υπ�ρ�ει σ�μφων� (εκτ
ς
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Oν�μ. -ας, -ης -α, -η -αι

Γεν. -�υ, -�υ -ας � -ης -Rν

Δ�τ. -̂α, -oη -̂α � -oη -αις

Αιτ. -αν, -ην -αν � -ην -ας

Κλητ. -α, -η (� -α) -α, -η -αι

Ενικ�ς αριθμ�ς Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Αρσενικ� Θηλυκ� Αρσ. και θηλ.

Oν�μ. p νεαν�ας p π�ιητqς f τιμq f φρ�υρc f γλRσσα

Γεν. τ�Z νεαν��υ τ�Z π�ιητ�Z τrς τιμrς τrς φρ�υρsς τrς γλ�σσης

Δ�τ. τ̀R νεαν�̂α τ̀R π�ιητor τor τιμor τor φρ�υρ^s τor γλ�σσoη

Αιτ. τbν νεαν�αν τbν π�ιητqν τqν τιμqν τqν φρ�υρcν τqν γλRσσαν

Κλητ. t νεαν�α t π�ιητc t τιμq t φρ�υρc t γλRσσα

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y νεαν�αι �Y π�ιηταn αY τιμαn αY φρ�υραn αY γλRσσαι

Γεν. τRν νεανιRν τRν π�ιητRν τRν τιμRν τRν φρ�υρRν τRν γλωσσRν

Δ�τ. τ�_ς νεαν�αις τ�_ς π�ιητα_ς τα_ς τιμα_ς τα_ς φρ�υρα_ς τα_ς γλ�σσαις

Αιτ. τ�gς νεαν�ας τ�gς π�ιητcς τcς τιμcς τcς φρ�υρcς τcς γλ�σσας

Κλητ. t νεαν�αι t π�ιηταn t τιμαn t φρ�υραn t γλRσσαι

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



απ
 τ� ρ), τ
τε τ� α αυτ
 λ�γεται μη καθαρ�, ε�ναι �ρα�;�ρ�ν� και στη γενικ� και

δ�τικ� τ�υ ενικ�� τρ�πεται σε η: F μ�Iσα, τ8ς μ�:σης, τD8 μ�:σDη.

Αν 
μως πριν απ
 την κατ�λη�η -α υπ�ρ�ει φων�εν � ρ, τ
τε τ� α αυτ
 λ�γεται κα-

θαρ�, ε�ναι μακρ��ρ�ν� και φυλ�γεται σ’ 
λες τις πτ�σεις τ�υ ενικ��: F ��ρα, τ8ς

��ρας, τD8 ��ρ[α – F π�λιτε�α, τ8ς π�λιτε�ας, τD8 π�λιτε�[α.

β. Πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά

Τα περισσ
τερα πρωτ
κλιτα �υσιαστικ� π�υ μπρ�στ� απ
 τ� �αρακτ�ρα α τ�υ θ�μα-

τ�ς ���υν �λλ� α � ε συναιρ��νται σ’ 
λες τις πτ�σεις και λ�γ�νται πρωτ�κλιτα συνη-

ρημ�να �υσιαστικ	· π.�. (dΕρμ�ας) LΕρμ8ς, (uΑθην�α) +Αθηνb, (μν�α) μνb, (γαλ�α) γαλ8

(= γ�τα), (συκ�α) συκ8, (Ναυσικ�α) Ναυσικb, (Wμυγδαλ�α) ?μυγδαλ8, (γ�α) γ8 κ.�.

Κλ"ση πρωτ�κλιτων συνηρημ�νων �υσιαστικGν

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα πρωτ
κλιτα συνηρημ�να �υσιαστικ� ���υν και μετ� τη συνα�ρεση τις καταλ�-

�εις των ασυνα�ρετων τ�πων. Η μ
νη διαφ�ρ� ε�ναι 
τι στ�ν ενικ
 αριθμ
 συναι-

ρ��ν τ� εα σε η, 
πως LΕρμ#ας - LΕρμ8ς, συκ#α - συκ8 (αλλ�: τ�Vς  LΕρμ#ας - LΕρμbς).

2. Πα�ρν�υν περισπωμ�νη σ’ 
λες τις πτ�σεις.

γ. Δευτερόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά

Η δε�τερη κλ�ση περιλαμ��νει �ν
ματα και των τρι�ν γεν�ν. Τα αρσενικ� λ�γ�υν

σε -�ς, τα θηλυκ� σε -�ς και τα �υδ�τερα σε -�ν.
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Oν�μ. p (dΕρμ�ας) dΕρμrς f (μν�α) μνs f (γαλ�α) γαλr

Γεν. τ�Z (dΕρμ��υ) dΕρμ�Z τrς (μν�ας) μνsς τrς (γαλ�ας) γαλrς

Δ�τ. τ̀R (dΕρμ�̂α) dΕρμor τor (μν�̂α) μν̂s τor (γαλ�̂α) γαλor

Αιτ. τbν (dΕρμ�αν) dΕρμrν τqν (μν�αν) μνsν τqν (γαλ�αν) γαλrν

Κλητ. t (dΕρμ�α) dΕρμr t (μν�α) μνs t (γαλ�α) γαλr

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y (dΕρμ�αι) dΕρμα_ αY (μν�αι) μνα_ αY (γαλ�αι) γαλα_

Γεν. τRν (dΕρμεRν) dΕρμRν τRν (μναRν) μνRν τRν (γαλεRν) γαλRν

Δ�τ. τ�_ς (dΕρμ�αις) dΕρμα_ς τα_ς (μν�αις) μνα_ς τα_ς (γαλ�αις) γαλα_ς

Αιτ. τ�gς (dΕρμ�ας) dΕρμsς τcς (μν�ας) μνsς τcς (γαλ�ας) γαλsς

Κλητ. t (dΕρμ�αι) dΕρμα_ t (μν�αι) μνα_ t (γαλ�αι) γαλα_

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



Δευτερ�κλιτα �υσιαστικ	

Aρσενικ	 Θηλυκ	 Oυδ�τερα

_ ?γρ"ς F ν8σ�ς τ" δ�ρ�ν

Φαιν�μενικ�ς καταλ��εις των δευτερ�κλιτων �υσιαστικGν

Κλ"ση δευτερ�κλιτων ασυνα"ρετων �υσιαστικGν

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Gι καταλ��εις των αρσενικ�ν και θηλυκ�ν �ν�μ�των της �´ κλ�σης ε�ναι �ι �διες

σ’ 
λες τις πτ�σεις.

2. Τα �υδ�τερα ���υν στ�ν ενικ
 και στ�ν πληθυντικ
 αριθμ
 τρεις πτ�σεις 
μ�ιες:

την �ν�μαστικ�, την αιτιατικ� και την κλητικ�.

3. Στα �υδ�τερα �ν
ματα η κατ�λη�η -α ε�ναι �ρα���ρ�νη: τ/ δ�ρα.
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Gν�μ. -�ς -�ν -�ι -α

Γεν. -�υ -�υ -ων -ων

Δ�τ. -̀ω -̀ω -�ις -�ις

Αιτ. -�ν -�ν -�υς -α

Κλητ. -ε -�ν -�ι -α

Ενικ�ς αριθμ�ς Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Αρσ. και θηλ. Zυδ. Αρσ. και θηλ. Zυδ.

Oν�μ. p Vνθρωπ�ς f pδbς τb φυτbν τb π�τ�ρι�ν

Γεν. τ�Z Wνθρ�π�υ τrς pδ�Z τ�Z φυτ�Z τ�Z π�τηρ��υ

Δ�τ. τ̀R Wνθρ�π`ω τor pδ̀R τ̀R φυτ`R τ̀R π�τηρ�̀ω

Αιτ. τbν Vνθρωπ�ν τqν pδbν τb φυτbν τb π�τ�ρι�ν

Κλητ. t Vνθρωπε t pδv t φυτbν t π�τ�ρι�ν

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y Vνθρωπ�ι αY pδ�n τc φυτc τc π�τ�ρια

Γεν. τRν Wνθρ�πων τRν pδRν τRν φυτRν τRν π�τηρ�ων

Δ�τ. τ�_ς Wνθρ�π�ις τα_ς pδ�_ς τ�_ς φυτ�_ς τ�_ς π�τηρ��ις

Αιτ. τ�gς Wνθρ�π�υς τcς pδ�gς τc φυτc τc π�τ�ρια

Κλητ. t Vνθρωπ�ι t pδ�n t φυτc t π�τ�ρια

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς
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δ. Δευτερόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά

Τα περισσ
τερα δευτερ
κλιτα �υσιαστικ� π�υ μπρ�στ� απ
 τ� �αρακτ�ρα � τ�υ θ�-

ματ�ς ���υν �λλ� � � ε συναιρ��νται σ’ 
λες τις πτ�σεις και λ�γ�νται δευτερ�κλιτα

συνηρημ�να �υσιαστικ	· π.�. _ (lκπλ��ς) <κπλ�υς, _ (πλ
�ς) πλ�Iς, F (πρ
���ς) πρ�-

��υς (= υδρ�φ
ρ� αγγε�� με τ� �π��� �πλεναν τα ��ρια τ�υς, καν�τι), τ" (wστ��ν) 6-

στ�Iν.

Κλ"ση δευτερ�κλιτων συνηρημ�νων �υσιαστικGν

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα δευτερ
κλιτα συνηρημ�να �υσιαστικ� ���υν και μετ� τη συνα�ρεση τις κατα-

λ��εις των ασυνα�ρετων τ�πων. Η μ
νη διαφ�ρ� ε�ναι 
τι, 
π�υ τα ασυνα�ρετα

���υν στην κατ�λη�η � � ε, αυτ� ���υν �υ, τ� �π��� πρ��ρ�εται απ
 τη συνα�ρεση

� + � � ε + �.

2. Sλες �ι πτ�σεις των συνηρημ�νων της �´ κλ�σης τ�ν�&�νται στην �δια συλλα��

στην �π��α τ�ν�&εται η �ν�μαστικ� τ�υ ενικ��.

3. Κατ� τη γραμματικ� τ�υ Α�. Τ&�ρτ&αν�υ, τα δευτερ
κλιτα συνηρημ�να �υσιαστικ�

δεν ���υν κλητικ�. Αντ�θετα, η σ��λικ� γραμματικ� θεωρε� 
τι και σ’ αυτ� υπ�ρ�ει

κλητικ�.

4. G ασυνα�ρετ�ς τ�π�ς τ/ 6στ#α συναιρ�θηκε σε 6στb (και 
�ι *6στ8) αναλ�γικ�

πρ�ς τα δευτερ
κλιτα �υδ�τερα, 
πως τ/ δ�ρα.

Oν�μ. p (lκπλ��ς) lκπλ�υς f (πρ
���ς) πρ
��υς τb (wστ��ν) wστ�Zν

Γεν. τ�Z (\κπλ
�υ) lκπλ�υ τrς (πρ��
�υ) πρ
��υ τ�Z (wστ��υ) wστ�Z

Δ�τ. τ̀R (\κπλ
`ω) lκπλ̀ω τor (πρ��
`ω) πρ
�`ω τ̀R (wστ�̀ω) wστ̀R

Αιτ. τbν (lκπλ��ν) lκπλ�υν τqν (πρ
���ν) πρ
��υν τb (wστ��ν) wστ�Zν

Κλητ. (t [lκπλ�ε] lκπλ�υ) (t [πρ
��ε] πρ
��υ) (t [wστ��ν] wστ�Zν)

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y (lκπλ��ι) lκπλ�ι αY (πρ
���ι) πρ
��ι τc (wστ�α) wστs

Γεν. τRν (\κπλ
ων) lκπλων τRν (πρ��
ων) πρ
�ων τRν (wστ�ων) wστRν

Δ�τ. τ�_ς (\κπλ
�ις) lκπλ�ις τα_ς (πρ��
�ις) πρ
��ις τ�_ς (wστ��ις) wστ�_ς

Αιτ. τ�gς (\κπλ
�υς) lκπλ�υς τcς (πρ��
�υς) πρ
��υς τc (wστ�α) wστs

Κλητ. (t [lκπλ��ι] lκπλ�ι) (t [πρ
���ι] πρ
��ι) (t [wστ�α] wστs)

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



ε. Δευτερόκλιτα αττικόκλιτα ουσιαστικά

Μερικ� �υσιαστικ� της �´ κλ�σης λ�γ�υν 
�ι σε -�ς, -�ν αλλ� σε -ως, -ων, 
πως _ eΑθως,

F Zλως (= τ� αλ�νι), τ" ?ν�γεων, _ Μεν#λεως, _ λεgς (= � λα
ς), _ νεgς (= � να
ς), _ λα-

γ�ς, _ τα�ς (= τ� παγ
νι), F Κ�ς, _ Μ�νως, F Κ#ως κ.�. Τα �υσιαστικ� αυτ� π�υ συνη-

θ�&�νται κυρ�ως στην αττικ� δι�λεκτ� λ�γ�νται αττικ�κλιτα.

Κλ"ση δευτερ�κλιτων αττικ�κλιτων �υσιαστικGν

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Τα αττικ
κλιτα �υσιαστικ� ���υν ω στις καταλ��εις 
λων των πτ�σεων. Τ� ω αυτ


δ��εται υπ�γεγραμμ�νη 
π�υ στις αντ�στ�ι�ες καταλ��εις της κ�ιν�ς �´ κλ�σης

υπ�ρ�ει ι (υπ�γεγραμμ�ν� � πρ�σγεγραμμ�ν�): τR� νεRg (κατ� τ� τR� θεR�), �7 νεRg

(κατ� τ� �7 θε��).

2. U��υν την κλητικ� 
μ�ια με την �ν�μαστικ�.

3. Τ�ν�&�νται σ’ 
λες τις πτ�σεις 
π�υ και 
πως η �ν�μαστικ� τ�υ ενικ��: _ νε�ς, τ�I

νε�.

4. Μερικ� αττικ
κλιτα �υσιαστικ� σ�ηματ�&�υν την αιτιατικ� τ�υ ενικ�� �ωρ�ς τ�

τελικ
 ν, 
πως τ"ν eΑθω, τ2ν Zλω, τ2ν Eω, τ2ν Κ�, τ"ν Μ�νω (κατ� την γ´ κλ�ση).
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Oν�μ. p νεyς f zλως τb Wν�γεων p Μεν�λεως

Γεν. τ�Z νεy τrς zλω τ�Z Wν�γεω τ�Z Μεν�λεω

Δ�τ. τ̀R νὲy τor zλ̀ω τ̀R Wν�γὲω τ̀R Μεν�λὲω

Αιτ. τbν νεyν τqν zλω(ν) τb Wν�γεων τbν Μεν�λεων

Κλητ. t νεyς t zλως t Wν�γεων t Μεν�λεως

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y νὲy αY zλ`ω τc Wν�γεω –

Γεν. τRν νεyν τRν zλων τRν Wν�γεω(ν) –

Δ�τ. τ�_ς νὲ̀yς τα_ς zλ̀ως τ�_ς Wν�γὲως –

Αιτ. τ�gς νεyς τcς zλως τc Wν�γεω –

Κλητ. t νὲy t zλ̀ω t Wν�γεω –

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



στ. Tο ρήμα ε(μ+ (= είμαι)

Oι 	λλ�ι �ρ�ν�ι στην �ριστικ�: M�λλ. <σ�μαι, α
ρ. �´ 0γεν�μην, παρακ. γ#γ�να, υπερσ.

0γεγ�νειν.

ζ. Ενεργητική φωνή των βαρύτονων ρημάτων α′′ συζυγίας
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εmμn i καn iν t ε{ην – εkναι |ν (γεν. }ντ�ς)

εk iσθα oiς ε{ης {σθι �~σα (γεν. ��σης)

\στn(ν) iν oi ε{η lστω �ν (γεν. }ντ�ς)

\σμvν iμεν tμεν ε{ημεν - εkμεν –

\στv iτε � iστε iτε ε{ητε - εkτε lστε

εmσn(ν) iσαν tσι(ν) ε{ησαν - εkεν lστων � }ντων 

� lστωσαν

Zριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ� Aπαρ�μφατ� Mετ���

ΕνεστGτας Παρατατικ�ς ΕνεστGτας ΕνεστGτας ΕνεστGτας ΕνεστGτας ΕνεστGτας

λ�ω λ�ω λ��ιμι – λ�ειν λ�ων

λ�εις λ�oης λ��ις λZε λ��υσα

λ�ει λ�oη λ��ι λυ�τω λZ�ν

λ��μεν λ�ωμεν λ��ιμεν –

λ�ετε λ�ητε λ��ιτε λ�ετε

λ��υσι(ν) λ�ωσι(ν) λ��ιεν λυ
ντων �

λυ�τωσαν

lλυ�ν

lλυες

lλυε(ν)

\λ��μεν

\λ�ετε

lλυ�ν

λ�σω λ�σ�ιμι λ�σειν λ�σων

λ�σεις λ�σ�ις λ�σ�υσα

λ�σει λ�σ�ι λZσ�ν

λ�σ�μεν λ�σ�ιμεν

λ�σετε λ�σ�ιτε

λ�σ�υσι(ν) λ�σ�ιεν

Xρ�-
ν�ι           

Zριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ� Aπαρ�μφατ� Mετ���

M
�λ

λ�
ντ

α
ς

Π
α

ρα
τα

τι
κ�

ς 
E

νε
στ

G
τα

ς



1.21. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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lλυσα λ�σω λ�σαιμι – λZσαι λ�σας

lλυσας λ�σoης λ�σαις � λ�σειας λZσ�ν λ�σασα

lλυσε(ν) λ�σoη λ�σαι � λ�σειε(ν) λυσ�τω λZσαν

\λ�σαμεν λ�σωμεν λ�σαιμεν –

\λ�σατε λ�σητε λ�σαιτε λ�σατε

lλυσαν λ�σωσι(ν) λ�σαιεν � λυσ�ντων �

λ�σειαν λυσ�τωσαν

λ�λυκα λελυκ�ς, -υ_α, λελυκ�ς, -υ_α, -bς – λελυκ�ναι λελυκyς

λ�λυκας -bς t, oiς, oi ε{ην, ε{ης, ε{η λελυκyς κ.λπ. λελυκυ_α

λ�λυκε(ν) {σθι, lστω λελυκbς

λελ�καμεν λελυκ
τες, -υ_αι, λελυκ
τες -υ_αι, –

λελ�κατε -
τα tμεν, iτε, -
τα ε{ημεν - εkμεν, λελυκ
τες κλπ. 

λελ�κασι(ν) tσι(ν) ε{ητε - εkτε, lστε, lστων

ε{ησαν -εkεν

\λελ�κειν

\λελ�κεις

\λελ�κει

\λελ�κεμεν

\λελ�κετε

\λελ�κεσαν

Xρ�-
ν�ι           

Zριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ� Aπαρ�μφατ� Mετ���

Y
π

ερ
συ

ντ
�λ

ικ
�ς

Π
α

ρα
κε

"μ
εν

�ς
A

�ρ
ισ

τ�
ς

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ!σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

Oν�μ. p λ���ας p \ργ�της f γενεc f τιμq

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. t λ���α ...................... t γενεc t τιμq

Eνικ�ς αριθμ�ς



1.22. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.23. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:
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Oν�μ. �Y λ���αι �Y \ργ�ται αY γενεαn αY τιμαn

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. t λ���αι ...................... t γενεαn ......................

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. f συκr f γαλr f μνs p dEρμrς

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. t συκr ...................... ...................... ......................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. αY συκα_ αY γαλα_ αY μνα_ �Y dEρμα_

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. t συκα_ t γαλα_ t μνα_ t dEρμα_

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. p Vνθρωπ�ς f pδbς p Wγρbς τb φυτbν

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... τb φυτbν

Kλητ. ...................... ...................... t Wγρv ......................

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y Vνθρωπ�ι αY pδ�n �Y Wγρ�n τc φυτc

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. ...................... t pδ�n t Wγρ�n t φυτc

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς



1.24. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να συμπληρ�σετε τις πτ�σεις π�υ λε�π�υν:

1.25. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γρ�ψετε στη στ!λη B την κλητικ! ενικ�: των πρωτ�-

κλιτων �ν�μ�των π�υ δ�ν�νται στη στ!λη A:

1.26. Nα σ�ηματ�σετε την αιτιατικ! ενικ�: των αττικ�κλιτων �ν�μ�των \ ]Aθως, ^
_λως, ̂  ̀ ως, \ M"νως.

1.27. Nα κλ�νετε στις πλ�γιες πτ�σεις τ�υ ενικ�: τ� �ν�μα \ ��ρ�ας - ��ρρaς.

1.28. Nα συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ:π�

τ�υ ρ. ε(μ+ στην �ριστικ! τ�υ ενεστ�τα.

α. dO Wν�ρ ...................... Wνδρε_�ς.

�. AY γυνα_κ�ς ...................... καλα�.

γ. T� ...................... ν
μ�ς;

δ. dH fγεμ�ν�α ...................... τrς π
λεως.

ε. dHμε_ς hEλλην�ς ...................... .
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Oν�μ. p lκπλ�υς p λεyς τb wστ�Zν τb Wν�γεων

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. ...................... ...................... ...................... t Wν�γεων

Eνικ�ς αριθμ�ς

Oν�μ. �Y lκπλ�ι �Y λὲy τc wστs τc Wν�γεω

Γεν. ...................... ...................... ...................... ......................

Δ�τ. ...................... ...................... ...................... ......................

Aιτ. ...................... ...................... ...................... ......................

Kλητ. t lκπλ�ι ...................... t wστs t Wν�γεω

Πληθυντικ�ς αριθμ�ς

p δεσπ
της ............................................

p λυκει�ρ�ης ............................................

p τελ�νης ............................................

p παντ�π�λης ............................................

p Π�ρσης ............................................

A B



στ. dO Θε
ς ...................... δ�και�ς.

=. ...................... δ�κης wφθαλμbς �ς τc π�νθ’ pρ̂s.

η. dYμε_ς ...................... στρατιRται.

θ. dYμε_ς ...................... τb zλας τrς γrς.

ι. dO πατqρ καn f μ�τηρ Wγαθ�� ...................... .

ια. Σg ...................... ��ρ�αρ�ς.

ι�. uEγy καn σg φ�λ�ι ...................... .

1.29. Σε π�ιες περιπτ�σεις τ� γ´ ενικ� πρ�σωπ� της �ριστικ!ς τ�υ ενεστ�τα τ�υ ρ!μα-

τ�ς ε(μ+ ανε1��ει τ�ν τ�ν� τ�υ και γ�νεται �στι(ν);

1.30. Π�ι�ι τ:π�ι της �ριστικ!ς ενεστ�τα τ�υ ρ!ματ�ς ε(μ+ ε�ναι εγκλιτικ�� και π�ι�ι ��ι;

1.31. Π�ια ρ!ματα της α.ε. λ#γ�νται 1αρ:τ�να;

1.32. Nα γρ�ψετε τ�υς �ητ�:μεν�υς τ:π�υς για καθ#να απ� τα 1αρ:τ�να ρ!ματα π�υ

σας δ�ν�νται

α. γρ	φω: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� ευκτικ�ς ενεστ�τα στην ενεργητικ� φων�.

�. λ;ω: τ� γ´ πληθυντικ
 πρ
σωπ� ευκτικ�ς α�ρ�στ�υ στην ενεργητικ� φων�.

γ. πε"θω: τ� απαρ�μφατ� και τη μετ��� τ�υ ενεστ�τα στην ενεργητικ� φων�.

δ. τ	ττω: τ� γ´ πληθυντικ
 πρ
σωπ� �ριστικ�ς παρατατικ�� στην ενεργητικ� φων�.

ε. #�ρ"=ω: τ� �´ ενικ
 πρ
σωπ� πρ�στακτικ�ς ενεστ�τα στην ενεργητικ� φων�.

1.33. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να γ�νει �ρ�νικ! αντικατ�σταση των ρηματικ�ν τ:πων

π�υ δ�ν�νται:
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παιδε�εις

\γρ�ψαμεν

lσκαπτε(ν)

π�μψει

κεκ
φασι(ν)

�λ�πτει

\κ
μι&ες
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Συντακτικό

α. Υποκείμενο και κατηγόρημα

Κ�θε απλ� πρ
ταση απ�τελε�ται απ
 �να �ν�ματικ
 σ�ν�λ� (GΣ) και �να ρηματικ


σ�ν�λ� (ΡΣ). Τ� �ν�ματικ
 σ�ν�λ� �ρ�σκεται κατ� καν
να στην �ν�μαστικ� πτ�ση

και ε�ναι τ� υπ�κε�μεν� τ�υ ρ�ματ�ς, τ
σ� στην αρ�α�α 
σ� και στη ν�α ελληνικ�. Ας

π�ρ�υμε τ� ακ
λ�υθ� παρ�δειγμα:

Στ� παραπ�νω κλαδικ
 δι�γραμμα ε�ναι φανερ
 
τι τ� GΣ1 ε�ναι τ� υπ�κε�μεν�

της απλ�ς αυτ�ς πρ
τασης κρ�σεως, εν� τ� GΣ2, π�υ απ�τελε� στ�ι�ε�� τ�υ ΡΣ, ε�ναι

τ� αντικε�μεν� τ�υ ρ�ματ�ς (Ρ) διδ�σκ�υσι (ν.ε. διδ�σκ�υν).

Τ� υπ�κε"μεν� μιας πρ
τασης μπ�ρε� να ε�ναι �να �υσιαστικ
 � μια αντωνυμ�α (συν�-

θως πρ�σωπικ� � δεικτικ�). Λειτ�υργ�α 
μως υπ�κειμ�ν�υ μπ�ρε� να ��ει και �π�ι�δ�-

π�τε �λλ� μ�ρ�ς τ�υ λ
γ�υ � και �λ
κληρη πρ
ταση, 
ταν λαμ��ν�νται ως �υσιαστικ�. 

Τ� υπ�κε�μεν� τ�θεται καν�νικ� σε �ν�μαστικ� πτ�ση και συμφωνε� με τ� ρ�μα κα-

τ� πρ
σωπ� και αριθμ
. Τ� υπ�κε�μεν� τ�υ απαρεμφ�τ�υ στην περ�πτωση της ετερ�-

πρ�σωπ�ας τ�θεται σε μ�α απ
 τις πλ�γιες πτ�σεις, συν�θως σε αιτιατικ�.

Υπ�κε�μεν� των απρ
σωπων ρημ�των και των απρ
σωπων εκφρ�σεων ε�ναι συν�-

θως απαρ�μφατ� � ειδικ� πρ
ταση. 

Σε μερικ�ς περιπτ�σεις, 
ταν πρ
κειται να δηλωθε� π�σ
 κατ� πρ�σ�γγιση, τ
τε ως

υπ�κε�μεν� τ�θεται πρ�θετικ
 σ�ν�λ�, απ�τελ��μεν� απ
 μ�α απ
 τις πρ�θ�σεις 4π#ρ,

ε�ς, ?μφ�, περ�, κατ/ και αιτιατικ� πτ�ση �ν
ματ�ς.

Γνωστ� ε�ναι ακ
μη και η περ�πτωση της αττικ�ς σ;ντα�ης, κατ� την �π��α τ� ρ�-

μα τ�θεται στ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ�, εν� τ� υπ�κε�μεν
 τ�υ ε�ναι γ�ν�υς �υδετ�ρ�υ και

πληθυντικ�� συν�θως αριθμ��· π.�. Τ/ παιδ�α πα��ει (αντ� πα���υσιν).

Δ.
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Τ� κατηγ�ρημα μιας πρ
τασης ε�ναι αυτ
 τ� �π��� λ�γεται για τ� υπ�κε�μεν�. Κ�-

θε πλ�ρης απλ� πρ
ταση κρ�σεως περιλαμ��νει δ�� κ�ρια σκ�λη, τ� υπ�κε�μεν� και

τ� κατηγ
ρημα.

Πρ�ταση

Yπ�κε"μεν� Kατηγ�ρημα

Τ� κατηγ
ρημα μιας πρ
τασης μπ�ρε� να ε�ναι � μ�ν�λεκτικ�, π.�. _ \λι�ς λ	μπει,
� περιφραστικ�, π.�. Σωκρ�της �στ+ σ�φ�ς. Ε�ναι σαφ�ς 
τι τ� μ�ν�λεκτικ
 κατηγ
-

ρημα απ�τελε�ται απ
 �να μ
ν� ρηματικ
 τ�π� (λ�μπει), εν� τ� περιφραστικ
 απ�τε-

λε�ται απ
 �ναν τ�π� τ�υ ρ�ματ�ς ε�μ� και �να επ�θετ� � �υσιαστικ
. Τ� επ�θετ� � τ�

�υσιαστικ
 στην περ�πτωση τ�υ περιφραστικ�� κατηγ�ρ�ματ�ς λ�γεται κατηγ�ρ�;-

μεν� και � τ�π�ς τ�υ ρ�ματ�ς ε�μ� �ν�μ�&εται συνδετικ� ρ�μα, γιατ� κατ� κ�π�ι�ν

τρ
π� συνδ�ει τ� κατηγ�ρ��μεν� με τ� υπ�κε�μεν�.

β. Τα είδη των κύριων προτάσεων ως προς τους όρους τους

Απλ�ς: U��υν μ
ν� τ�υς �ασικ��ς 
ρ�υς: Σωκρ�της 0στ� σ�φ�ς.

Σ;νθετες: U��υν περισσ
τερα απ
 �να υπ�κε�μενα, αντικε�μενα � κατηγ�ρ��μενα, π�υ

συνδ��νται μετα�� τ�υς με σ�νδεσμ� � �ωρ�&�νται με κ
μμα: ΚIρ�ς φιλ�νθρωπ�ς

κα� φιλ�μαθ2ς Uν.

Ελλειπτικ�ς: Παραλε�πεται 
ρ�ς ως ευκ
λως ενν���μεν�ς: Τ�:των αCτι�ς _ π�λεμ�ς

(παραλε�πεται τ� ρ. 0στ�).

Επαυ�ημ�νες: Πρ�στ�θενται δι�φ�ρ�ι πρ�σδι�ρισμ��, δηλαδ� 
ρ�ι π�υ συμπληρ�-

ν�υν τ�υς κ�ρι�υς 
ρ�υς: Ε$π�ντ� δ= π�λ,ται σVν π�δ!ρεσι Bυλ�ναις ?σπ�σιν.

Στη συν�θη πρακτικ� παραλε�π�υμε τ�υς ειδικ
τερ�υς αυτ��ς �αρακτηρισμ��ς των

κ�ριων πρ�τ�σεων.

γ. Το απαρέμφατο

Τ� απαρ�μφατ� ε�ναι τρι�ν ειδ�ν: τελικ�, ειδικ� και απαρ�μφατ� τ�υ σκ�π�; � τ�υ

απ�τελ�σματ�ς.

Απαρ�μφατ�

Τελικ� Ειδικ� Τ�υ σκ�π�; �

τ�υ απ�τελ�σματ�ς
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Με τελικ� απαρ�μφατ� συντ�σσ�νται τα κελευστικ	 � πρ�τρεπτικ	 ρ�ματα (κε-

λε:ω, πρ�τρ#πω), τα εφετικ	 � ��υλητικ	 (0φ�εμαι, 1�:λ�μαι), τα κωλυτικ	 � απαγ�-

ρευτικ	 (κωλ:ω, ?παγ�ρε:ω) και τα δυνητικ	 � απ�πειρατικ	 (δ:ναμαι, πειρ�μαι). Τ�

τελικ
 απαρ�μφατ� τ�θεται σε κ�θε �ρ
ν� πλην τ�υ μ�λλ�ντα και δ��εται �ρνηση μ!. 

Τ� ειδικ� απαρ�μφατ� ε�αρτ�ται απ
 ρ�ματα λεκτικ	 (λ#γω, φημ�, _μ�λ�γ�) και

δ��αστικ	 (δ�κ�, ν�μ��ω, �C�μαι). T�θεται σε κ�θε �ρ
ν� και δ��εται �ρνηση ��.

Τ� απαρ�μφατ� τ�υ σκ�π�; � τ�υ απ�τελ�σματ�ς ε�αρτ�ται απ
 ρ�ματα π�υ δηλ�-

ν�υν κ"νηση � σκ�πιμη εν�ργεια, 
πως 1α�νω, φ#ρω, 0κλ#γω, π#μπω, \κω, δ�δωμι κ.�.

δ. Χρήση του άναρθρου απαρεμφάτου

Τ� απαρ�μφατ�, 
ταν συν�δε�εται απ
 τ� �ρθρ�, λ�γεται �ναρθρ� � σ;ναρθρ�. U�ει

λειτ�υργ�α �υσιαστικ�� και μπ�ρε� να ε�ναι υπ�κε�μεν�, αντικε�μεν�, κατηγ�ρ��με-

ν� � �π�ι�σδ�π�τε πρ�σδι�ρισμ
ς.

Περισσ
τερ� ενδιαφ�ρ�ν παρ�υσι�&ει τ� 	ναρθρ� απαρ�μφατ�, τ� �π��� �ρησι-

μ�π�ιε�ται:

α) ως υπ�κε"μεν� στα απρ
σωπα ρ�ματα � στις απρ
σωπες εκφρ�σεις.

�) ως αντικε"μεν�.

γ) ως κατηγ�ρ�;μεν�.

δ) ως επε��γηση.

ε) ως πρ�σδι�ρισμ�ς τ�υ κατ	 τι � της αναφ�ρ	ς.

στ) απ�λυτα σε στερε
τυπες εκφρ�σεις, 
πως τ" νIν ε(ναι (= 
σ� για τ�ρα), Yκgν ε(ναι

(= 
σ� ε�αρτ�ται απ
 τη θ�ληση).

&) αντ" πρ�στακτικ�ς: ` Bε,ν+, ?γγ#λλειν Λακεδαιμ�ν��ις.

η) επιφωνηματικ	: 0μ= τ�δε παθε,ν, φεI!

ε. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου

Τ� υπ�κε�μεν� τ�υ απαρεμφ�τ�υ μπ�ρε� να ε�ναι:

α) τ� �δι� τ� υπ�κε�μεν� τ�υ ρ�ματ�ς απ
 τ� �π��� ε�αρτ�ται τ� απαρ�μφατ� (ταυτ�-

πρ�σωπ"α).

π.�. Φ�1�Iμαι διελ#γ�ειν σε. (�γG: υπ�κ. τ
σ� τ�υ ρ. φ�1�Iμαι 
σ� και τ�υ απαρ.

διελ#γ�ειν)

�) τ� αντικε�μεν� τ�υ ρ�ματ�ς απ
 τ� �π��� ε�αρτ�ται τ� απαρ�μφατ� � κ�π�ι� �λλ�


ν�μα (ετερ�πρ�σωπ"α).

π.�. Σωκρ�της τ�Vς συν�ντας ?ρετ8ς 0πιμελε,σθαι πρ�#τρεπε. (Σωκρ	της: υπ�κ.

τ�υ ρ. πρ�#τρεπε, τ�Cς συν�ντας: υπ�κ. τ�υ απαρ. 0πιμελε,σθαι και αντικ. τ�υ

ρ. πρ�#τρεπε)
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Στα απρ
σωπα ρ�ματα π�υ δ���νται ως υπ�κε�μεν� απαρ�μφατ� και συντ�σσ�-

νται με δ�τικ� πρ�σωπικ� υπ�κε�μεν� τ�υ απαρεμφ�τ�υ ε�ναι η δ�τικ� αυτ�, αφ��

τραπε� σε αιτιατικ� πτ�ση.

π.�. Πρ�σ!κει Fμ,ν ?γαθ�,ς ε(ναι.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

ρ. απρ
σ. δ�τ. πρ�σ. κατηγ. τελικ
 απαρ. ως

⇓ υπ�κ. στ� ρ. πρ�σ!κει

^μaς

⇓

υπ�κ. τ�υ ε(ναι

στ. Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις

Aπρ�σωπα λ�γ�νται τα ρ�ματα π�υ απαντ��ν συν�θως στ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ� και τ�

υπ�κε�μεν
 τ�υς δεν ε�ναι πρ
σωπ� � πρ�γμα αλλ� κατ� καν
να απαρ�μφατ� � ειδικ�

πρ
ταση. Tα ρ�ματα αυτ�, επειδ� απαντ��ν στ� γ´ ενικ
 πρ
σωπ�, λ�γ�νται και τριτ�-

πρ�σωπα.

Σημει�ν�υμε εδ� μερικ� απ
 τα πι� συ�ν� απρ
σωπα ρ�ματα:

�ρg (= πρ�πει), δε' (= πρ�πει), δ�κε' (= φα�νεται καλ
), πρ�σ�κει (= αρμ
&ει), μ�λλει

(= πρ
κειται), ��εστι (= επιτρ�πεται), μ�λει (= υπ�ρ�ει φρ�ντ�δα), ��ικε (= φα�νεται),

συμφ�ρει (= ωφελε�), �στι (= ε�ναι δυνατ
), �γ�ωρε' (= ε�ναι δυνατ
), π	ρεστι (= ε�ναι

δυνατ
), λυσιτελε' (= ωφελε�), συμ�α"νει, λ�γεται, )γγ�λλεται, \μ�λ�γε'ται (= γ�νεται

δεκτ
), SLδεται (= διαδ�δεται), φιλε' (= συνηθ�&εται) κ.�.

Oι απρ�σωπες εκφρ	σεις ���υν και αυτ�ς ως υπ�κε�μεν� απαρ�μφατ� � ειδικ�

πρ
ταση. Oι πι� συ�ν�ς απρ
σωπες εκφρ�σεις ε�ναι �ι ακ
λ�υθες:

hρα (�στ+) = ε�ναι κατ�λληλ�ς �ρ
ν�ς

)ν	γκη (�στ+) = ε�ναι αν�γκη

�λπ"ς (�στι) = υπ�ρ�ει ελπ�δα

iνειδ�ς (�στι) = ε�ναι ντρ�π�

καλ�ν (�στι) = ε�ναι καλ


ε(κ�ς (�στι) = ε�ναι φυσικ


ν�μ�ς (�στ+) = υπ�ρ�ει ν
μ�ς

jS	δι�ν (�στι) = ε�ναι ε�κ�λ�

�αλεπ�ν (�στι) = ε�ναι δ�σκ�λ�

���ν τ’ (�στ+) = ε�ναι δυνατ


θ�μις (�στ+) = ε�ναι δ�και�
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φανερ�ν (�στι) = ε�ναι φανερ


λ�ιπ�ν (�στι) = υπ�λε�πεται

α(σ�ρ�ν (�στι) = ε�ναι ντρ�π�

δ-λ�ν (�στι) = ε�ναι φανερ


καλ!ς ��ει = ε�ναι καλ


jSαδ"ως ��ει = ε�ναι ε�κ�λ�

kρθ!ς ��ει = ε�ναι �ρθ
 κ.�.

H σ�ντα�η με τα απρ
σωπα ρ�ματα και τις απρ
σωπες εκφρ�σεις λ�γεται απρ�-

σωπη.

1.34. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να σημει�σετε τ� ε�δ�ς των απαρεμφ�των και να 1ρε�-

τε τ� υπ�κε�μεν� τ�υς:

α. Kαn πειρ�σ�μαι τ̀R λ
γ̀ω τ�Zτ�ν \πιδε_�αι ψευδ
μεν�ν.

�. KZρ�ς \θ�ρευεν, pπ
τε ���λ�ιτ� γυμν�σαι �αυτbν καn τ�gς �ππ�υς.

γ. Mειδ�ας \κ�λευσεν Wν�_�αι τcς π�λας.

δ. OY στρατιRται η���ντ� KZρ�ν εaτυ�rσαι.

ε. dOμ�λ�γR σωφρ�σ�νην εkναι τb γνRθι σεαυτ
ν.

στ. Φασn τqν Vρκτ�ν �a� zπτεσθαι νεκρ�Z.

1.35. Nα συμπληρ�σετε τα κεν� των παρακ�τω πρ�τ�σεων με τ�ν κατ�λληλ� τ:π�

των λ#Bεων π�υ δ�ν�νται σε παρ#νθεση:

α. Δε_ τbν στρατι�την πειθαρ�ικbν ................................ . (ε�μ�, απαρ. ενεστ.)

�. N�Zν �ρq τbν στρατηλ�την ................................ . (<�ω, απαρ. ενεστ.)

γ. �Ω �ε_ν’, ................................ Λακεδαιμ�ν��ις �τι τorδε κε�μεθα. (?γγ#λλω, απαρ.

ενεστ.)

δ. ................................ �aκ \π�σταμαι. (κιθαρ��ω, απαρ. ενεστ.)

ε. Kωλ��υσιν αaτ�gς ................................ . (?π�πλ#ω, απαρ. ενεστ.)

στ. Π�λ�μαρ��ς φρ�υρ�gς lτα�ε ................................ τb τε_��ς. (φυλ�ττω, απαρ. ενεστ.)

=. OY lφη��ι wμν��υσι τqν πατρ�δα με�&�να ................................ . (παραδ�δωμι, α-

παρ. μ�λλ.)

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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1.36. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να 1ρε�τε τ� ε�δ�ς των απαρεμφ�των και τ� υπ�κε�με-

ν� τ�υς και να σημει�σετε αν πρ�κειται για ταυτ�πρ�σωπ�α ! για ετερ�πρ�σωπ�α:

α. KZρ�ς �πισ�νε_τ� δ�σειν π�ντε μνsς.

�. KZρ�ς \κ�λευσε παραγεν�σθαι Πρ
�εν�ν.

γ. T�_ς Amγιν�ταις �Y Λακεδαιμ
νι�ι lδ�σαν Θυρ�αν �mκε_ν καn τqν γrν ν�μεσθαι.

δ. Λακεδαιμ
νι�ι δv �aκ lφασαν π
λιν dEλλην�δα Wνδραπ�διε_ν.

ε. KZρ�ς \πειρsτ� κατ�γειν τ�gς \κπεπτωκ
τας.

στ. Σφ
δρα \πιλ�σμ�νας καn εa�θεις ν�μ�&�υσιν �μsς εkναι.

=. B�ιωτ�n νZν Wπειλ�Zσιν \μ�αλε_ν εmς τqν uAττικ�ν.

1.37. Στα παρακ�τω παραδε�γματα να 1ρε�τε τα απρ�σωπα ρ!ματα και τ� υπ�κε�με-

ν� τ�υς:

α. Λ�γεται �τι KZρ�ς τ�θνηκε.

�. O�τω �ρq π�ιε_ν.

γ. �Eδ��εν αaτ�_ς πρ�ϊ�ναι (= τ�υς φ�νηκε καλ
 να πρ��ωρ�σ�υν).

δ. dOμ�λ�γε_ται τqν π
λιν fμRν lνδ���ν εkναι.

1.38. Στα παρακ�τω παραδε�γματα να 1ρε�τε και να �αρακτηρ�σετε συντακτικ� τ�

υπ�κε�μεν� των απρ�σωπων ρημ�των ! των απρ�σωπων εκφρ�σεων, καθ�ς και τ�

υπ�κε�μεν� των απαρεμφ�των:

α. NZν fμ_ν l�εστιν εaεργ�ταις Λακεδαιμ�ν�ων φανrναι.

�. Λ�γεται τbν Σωκρ�τη εmπε_ν.

γ. hΩρα \στn fμsς Wπι�ναι.

1.39. Στα παρακ�τω παραδε�γματα να 1ρε�τε τα απρ�σωπα ρ!ματα ! τις απρ�σωπες

εκφρ�σεις και τ� υπ�κε�μεν� τ�υς:

α. Ψε�δεσθαι �a θ�μις.

�. Tqν πατρ�δα δε_ fμsς σ��εσθαι.

γ. dYμ_ν εaδα�μ�σιν l�εστιν γεν�σθαι (= εσε�ς μπ�ρε�τε να γ�νετε ευτυ�ισμ�ν�ι).

δ. Συμφ�ρει νZν Θη�α��ις ταZτα π�ιrσαι.

1.40. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να �αρακτηρ�σετε τ� ε�δ�ς των απαρεμφ�των:

α. Mανθ�νειν �κ�μεν.

�. B��λ�μαι φαγε_ν.

γ. Πιστε�ω δ�καια εkναι ταZτα.
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1.41. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να �αρακτηρ�σετε τ� ε�δ�ς των απαρεμφ�των και να

δηλ�σετε τη συντακτικ! τ�υς λειτ�υργ�α:

α. uEπ�α�α \λ�γετ� K�ρ`ω δ�Zναι �ρ�ματα π�λλ�.

�. Tbν γcρ �aκ }ντα zπας ε{ωθεν \παινε_ν.

γ. hO,τι �ν π�ιorς ν
μι&ε pρsν θε��ς τινας.

1.42. Στις παρακ�τω πρ�τ�σεις να �αρακτηρ�σετε συντακτικ� τα απαρ#μφατα και να

1ρε�τε τ� υπ�κε�μεν� τ�υς:

α. Tbν καλbν κWγαθbν Vνδρα εaδα�μ�να εkνα� φημι.

�. K�μων jν�γκασε τbν �ασιλ�α συν�ψαι μ��ην.

γ. Σωκρ�της ���λεται διδ�σκειν τ�gς συν
ντας τqν Wρετ�ν.

δ. KαλRς Wκ��ειν μsλλ�ν � πλ�υτε_ν θ�λε.

1.43. Στα παρακ�τω παραδε�γματα να �αρακτηρ�σετε συντακτικ� τα απαρ#μφατα

και να 1ρε�τε τ� υπ�κε�μεν� τ�υς:

α. uAστυ�γης Wπηγ
ρευε μηδ�να ��λλειν.

�. Qεν�φRν �aκ \δ�νατ� καθε�δειν.

γ. T
λμησ�ν wρθRς φρ�νε_ν.

δ. Σωκρ�της π�ντα fγε_τ� θε�gς εmδ�ναι (= ν
μι&ε 
τι �ι θε�� 
λα τα γνωρ�&�υν).

ε. �Eλπι&ε τιμRν τbν θεbν πρ��ειν καλRς.

Λεξιλογικά – Σημασιολογικά

α. Oμόρριζες λέξεις της ν.ε. από το ρ. λαμβάνω

Aπλ�ς

Λα��, λ�φυρ�, λ�πτης, λ�ψη, λ�μμα, λα�α�νω, λα��δα.

Σ;νθετες

Παραλα��, συλλα��, παραλ�πτης, περ�ληψη, πρ
σληψη, σ�λληψη, κατ�ληψη, πρ
-

ληψη, μετ�ληψη, περιληπτικ
ς, ασ�λληπτ�ς, πρ�ληπτικ
ς, αντ�ληψη, υπ
ληψη, �ει-

ρ�λα��, ευλα��ς, δωρ�ληψ�α, δωρ�λ�πτης, εργ�λ���ς, δικ�λ���ς, θρησκ
ληπτ�ς,

δανει�λ�πτης, απ�λα��, απ�λαμ��νω, πρ�σλαμ��νω, αναλαμ��νω, αν�ληψη, αντι-

λαμ��ν�μαι, μεσ�λ��ηση, επιληπτικ
ς.

Ε.
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β. Συνώνυμα και αντώνυμα

1.44. ε&τυ�!: Nα γρ�ψετε συν�νυμα και αντ�νυμα τ�υ ρ!ματ�ς αυτ�: στην α.ε.

1.45. lν�mμαι: Nα γρ�ψετε συν�νυμα και αντ�νυμα τ�υ ρ!ματ�ς αυτ�: στην α.ε.

γ. Ποικίλα λεξιλογικά – σημασιολογικά

1.46. Tι σημα�νει τ� ρ!μα ��ω + απαρ#μφατ�;

1.47. Tι σημα�νει τ� ρ!μα καταψηφ"=�μα" τιν�ς και π�ι� ε�ναι τ� αντ�νυμ� τ�υ;

1.48. Στ�ν παρακ�τω π�νακα να μεταφρ�σετε στη ν.ε. τα �υσιαστικ� και τα επ�θετα

της α.ε. π�υ δ�ν�νται στη στ!λη A:

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••

•• ΑΣΚΗΣΕΙΣ* ••
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Wν�κεστ�ς α. ........................ εa�νυμ�ς =. ............................

πρ�πετqς �. ........................ Wργ�ρι�ν η. ............................

αmκισμbς γ. ........................ Vκων θ. ............................

Wπ�ρ�α δ. ........................ ��ρις ι. ............................

\πικ��ρημα ε. ........................ εaγ�νεια ια. ............................

�̂�δι�ς στ. ........................ σεμνbς ι�. ............................

Α Mετ	φραση στη ν.ε. Α Mετ	φραση στη ν.ε.

* Oι απαντ�σεις στις Ασκ!σεις �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.
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