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Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύε-
ται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση 
και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδή-
ποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως



Το παρόν βιβλίο στόχο έχει να βοηθήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με το 
μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ώστε να κατανοήσουν τα διάφορα 

γραμματικά φαινόμενα που παρουσιάζονται και στις τρεις τάξεις. 

Έτσι το βιβλίο αυτό, ακολουθώντας την ύλη των σχολικών βιβλίων ,περιλαμβάνει: 

◆  Ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων γραμματικής κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχι-
σης, πολλαπλής επιλογής, σωστού - λάθους σταυρόλεξο).

◆  Πίνακες με τους αρχικούς χρόνους των συνηθέστερων ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας.

◆ Απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου.

Αναμφίβολα, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο, τόσο για τους μα-
θητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαι-
τήσεις του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.

 Πρόλογος

 
3



Α', Β', Γ', Kλίση ουσιαστικών   ..................................................................................................................................................   7

Αντωνυμίες   .....................................................................................................................................................................................   12

Επίθετα   ..............................................................................................................................................................................................   15

Βαρύτονα ρήματα Ενεργητικής Φωνής   ........................................................................................................................   17

Απαρέμφατα και μετοχές Ενεργητικής Φωνής   ........................................................................................................   20

Βαρύτονα ρήματα Μέσης Φωνής   .....................................................................................................................................   23

Απαρέμφατα και μετοχές Μέσης Φωνής   .....................................................................................................................   25

Εγκλίσεις ρημάτων Ενεργητικής Φωνής  ......................................................................................................................   26

Eγκλίσεις ρημάτων Μέσης Φωνής   ..................................................................................................................................   30

Παραθετικά   ....................................................................................................................................................................................   33

Συνηρημένα ρήματα   .................................................................................................................................................................   36

Αόριστος Β' ρημάτων   ...............................................................................................................................................................   40

Μέλλοντας και Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 
 Ενεργητικής και Μέσης Φωνής   ........................................................................................................................   42

Παθητικός Μέλλοντας και Αόριστος   ............................................................................................................................   44

Πίνακας αρχικών χρόνων συνηθέστερων ρημάτων   ..........................................................................................   47

Απαντήσεις των Ασκήσεων   ................................................................................................................................................   57

 Περιεχόμενα

 
5



► Α’ Κλίση

1.   Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά που δίνονται:

Πληθυντικός Αριθμός

Ον. αἱ β ˘λάβαι

Γεν. τῶν ἐνεργειῶν

Δοτ. τοῖς λοχ ˘ίαις

Αιτ. 

Κλητ. (ὦ) μαθηταῖ

2.   Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Αʹ με τις πτώσεις τους στη στήλη Βʹ:

Στήλη A’ Στήλη B’

α) Ἀτρείδου 1) ονομαστική πληθυντικού

β) ἀγρότην 2) γενική πληθυντικού

γ) κεραῖαι 3) γενική ενικού

δ) θεατάς 4) δοτική πληθυντικού

ε) ἀληθειῶν 5) αιτιατική πληθυντικού

στ) μαν ˘δύαις 6) αιτιατική ενικού

3.   Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε Σ αν η πρόταση είναι ορθή ή Λ αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.

 α) δεσμώτῃ: αιτιατική ενικού ☐ δ) ἀθλητῶν: γενική πληθυντικού ☐
 β) κοχλίας:  δοτική ενικού ☐ ε) δάφνας: αιτιατική πληθυντικού ☐
 γ) σημαίας: γενική ενικού ☐ στ) εὐπατ ˘ρίδῃ: κλητική ενικού ☐

Α', Β', Γ', Kλίση Ουσιαστικών

Α',  Β ',  Γ ',  K λ ίση Ουσιασ τ ικών
7

Ενικός Αριθμός

Ον. ἡ βοήθε ˘ια

Γεν. τοῦ τραυμα ˘τίου

Δοτ. τῇ μελίσσῃ

Αιτ. τον προδότην

Κλητ.



4.  Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

 Y τοῦ ποιητοῦ  ____________________  Y τοὺς στρατιώτας  ____________________
 Y τὴν σφαῖραν ____________________ Y (ὦ) πολῖ -ται  ____________________
 Y ταῖς γλώσσαις ____________________  Y τῶν μαζῶν  ____________________

 Y τῶν κωμῶν  ____________________  Y τοῦ Εὐρυ
˘

πίδου  ____________________

5.  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

 1) δ
˘
ύτην: α. ☐ αιτιατική ενικού,  β. ☐ ονομαστική ενικού

 2) νεα ˘νίαις: α. ☐ αιτιατική πληθυντικού, β. ☐ δοτική πληθυντικού

 3) στρα ˘τιᾷ: α. ☐ δοτική ενικού, β. ☐ κλητική ενικού

 4) β
˘

λάβης: α. ☐ γενική ενικού,  β. ☐ δοτική ενικού

 5) ἀνδρείας: α. ☐ δοτική πληθυντικού, β. ☐ γενική ενικού

 6) ˘νῖκαι:  α. ☐ αιτιατική πληθυντικού β. ☐ κλητική πληθυντικού

 7) δέσποτα: α. ☐ κλητική ενικού, β. ☐ δοτική ενικού

6.  Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω ουσιαστικών:

 ▶ τῶν τραπεζ____ ▶ οἱ μιμητ____
 ▶ τῷ ὁπ

˘
λίτ____ ▶ τῆς θυέλλ____

 ▶ αἱ ἀδι ˘κί____ ▶ τὰς 
˘

δίκ____
 ▶ τοὺς δεσμώτ____ ▶ τοῦ Γορ ˘γί____

► B’ Κλίση

7.  Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των δευτερόκλιτων ουσιαστικών:

 ▶ Κῦρος ˘μισθό____  (αιτιατική ενικού) τῇ στρατιᾶ ἔδωκε.

 ▶ Ὁρῶ γάρ τῶν ἀνθρώπ____  οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα.

 ▶ Ἡ πόλις φρού ˘ριο____  κατέστη.

 ▶ Ἐν ταῖς νήσ____  οἱ κάτοικοι ἀμπέλους θεραπεύουσι.

 ▶ Δέδοικα μή ἐπιλαθώμεθα τῆς οἰκάδε ὁδ____ .

 ▶ Οἱ ἐν Ἰταλίᾳ  Ἕλληνες πολλά δῶρ ˘____   και ἀργύριον τῷ Ἀρίονι προσέφερον

 ▶  Oἱ 
˘

τύρραν____ τῶν μεγίστων ἀ ˘γαθ____  ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δέ μεγίστων κακ____
πλεῖστα κέκτηνται.

Γ. Αποστολίδου: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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8.   Να κλίνετε τα ουσιαστικά: ὁ ἀγρός, ἡ ὁδός, τό δῶρον στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και 
πληθυντικού αριθμού.

Ενικός Αριθμός

ὁ ἀγρός ἡ ὁδός τὸ δῶρον

Γεν. τοῦ τῆς τοῦ

Δοτ. τῷ τῇ τῷ

Αιτ. τον τὴν τὸ

Πληθυντικός Αριθμός

οἱ ἀγροί αἱ ὁδοί τὰ δῶ ˘ρα

Γεν. τῶν τῶν τῶν

Δοτ. τοῖς ταῖς τοῖς

Αιτ. τοὺς τὰς τὰ

9.   Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Α με τις πτώσεις τους που βρίσκονται στη στή-
λη Β (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Στήλη Α

α. τοῦ ˘βίου

β. τὴν νῆσον

γ. τῶν λοιμῶν

δ. τοῖς φυτοῖς

ε. (ὦ) ἄνθρωπε

στ. τὰς ˘ράβδους

Στήλη Β

1. αιτιατική πληθυντικού
2. γενική ενικού
3. γενική πληθυντικού
4. δοτική ενικού
5. δοτική πληθυντικού
6. ονομαστική πληθυντικού
7. αιτιατική ενικού
8. κλητική ενικού

10.   Να συμπληρώσετε τα ζητούμενα:
 α. ονομ. πληθ. του ουσιαστικού  ˘μάγος ____________________
 β. αιτιατική ενικ. του ουσιαστικού  ˘τάφρος ____________________
 γ. δοτική ενικ. του ουσιαστικού  ἄστρον ____________________
 δ. γενική πληθ. του ουσιαστικού  

˘
πύργος  ____________________

 ε. κλητ. ενικ. του ουσιαστικού  νῆσος ____________________

11.   Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού
 τῷ σταδίῳ ____________________ οἱ πάγοι ____________________
 τοῦ θρήνου ____________________ ταῖς ῥ˘άβδοις ____________________
 τῇ νήσῳ ____________________ τοῖς ἄστροις ____________________

Α',  Β ',  Γ ',  K λ ίση Ουσιασ τ ικών
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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

ἀγγέλλω ἤγγελλον ἀγγελῶ ἤγγειλα
(ἤγγελον)

ἤγγελκα ἠγγέλκειν

ἀγγέλλομαι ἠγγελλόμην ἀγγελοῦμαι
(ἀγγελθήσομαι)

ἠγγειλάμην
(ἠγγέλθην)

ἤγγελμαι ἠγγέλμην

ἀγορεύω ἠγόρευον ἀγορεύσω ἠγόρευσα
(εἶπον)

εἴρηκα εἰρήκειν

ἀγορεύομαι ἠγορευόμην ἀγορεύσομαι ἠγορεύθην εἴρημαι εἰρήμην

ἂγω ἦγον ἂξω ἢγαγον ἦχα ἢχειν

ἂγομαι ἠγόμην ἂξομαι ἠγαγόμην ἦγμαι ἢγμην

– – – – – –

ἀγωνίζομαι ἠγωνιζόμην ἀγωνιούμαι ἠγωνισάμην
(ἠγωνίσθην)

ἠγωνίσμαι ἠγωνίσμην

ἀδικώ ἠδίκουν ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδικήκειν

ἀδικοῦμαι ἠδικούμην ἀδικήσομαι ἠδικήθην ἠδίκημαι ἠδικήμην

αἱρέω-ῶ ᾕρουν αἱρήσω (ἑλῶ) εἷλον ᾕρηκα ᾑρήκειν

αἱροῦμαι ᾑρούμην αἱρήσομαι 
(ἑλοῦμαι),
(αἱρεθήσομαι)

εἱλόμην
(ἡρέθην)

ᾕρημαι ᾑρήμην

– – – – – –

αἰσθάνομαι ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην

ἀκούω ἤκουον ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἀκηκόειν

ἀκούομαι ἠκουόμην ἀκουσθήσομαι ἠκούσθην ἤκουσμαι ἠκούσμην

– – – – – –

ἁλίσκομαι ἡλισκόμην ἁλώσομαι ἑάλων ἑάλωκα (ἣλωκα) ἡλὼκειν

ἀλλασσ(ττ)ω ἤλλασσ(ττ)ον ἀλλάξω ἢλλαξα ἢλλαχα ἠλλάχειν

ἀλλάσσ(ττ)
ομαι

ἠλλασσ(ττ)όμην ἀλλάξομαι ἠλλαξάμην
(ἠλλάχθην)

ἣλλαγμαι ἠλλάγμην

ἁμαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν

ἁμαρτάνομαι ἡμαρτάνετο – ἡμαρτήθη ἡμάρτηται ἡμάρτητο

Α

Πίνακας αρχικών χρόνων
συνηθέστερων ρημάτων

Πίνακας αρχικών χρόνων
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1) Ενικός αριθμός

Ον. ὁ τραυματίας ἡ βοήθεια

Γεν. τοῦ τραυματίου τῆς βοήθειας
Δοτ. τῷ τραυματίᾳ τῇ βοήθειᾳ
Αιτ. τὸν τραυματίαν τὴν βοήθειαν
Κλητ. (ὦ) τραυματία (ὦ) βοήθεια

Ον. ὁ προδότης ἡ μέλισσα
Γεν. τοῦ προδότου τῆς μελίσσης
Δοτ. τῷ προδότῃ τῇ μελίσσῃ
Αιτ. τὸν προδότην τὴν μέλισσαν
Κλητ. (ὦ) προδότα (ὦ) μέλισσα

Πληθυντικός αριθμός

Ον. οἱ γυμνασιάρχαι αἱ ἐνέργειαι
Γεν. τῶν γυμνασιαρχῶν τῶν ἐνεργειῶν 
Δοτ. τοῖς γυμνασιάρχαις ταῖς ἐνέργειαις
Αιτ. τοὺς γυμνασιάρχας τὰς ἐνέργειας

Κλητ. ὦ γυμνασιάρχαι (ὦ) ἐνέργειαι

Ον. οἱ λοχίαι αἱ βλάβαι
Γεν. τῶν λοχιῶν τῶν βλαβῶν
Δοτ. τοῖς λοχίαις ταῖς βλάβαις
Αιτ. τοὺς λοχίας τὰς βλάβας
Κλητ. (ὦ) λοχίαι (ὦ) βλάβαι

2) α→3,  β→6,  γ→1,  δ→5,  ε→2,  στ→4, 

3) α→Λ,  β→Σ,  γ→Λ,  δ→Σ,  ε→Σ,  στ→Λ, 

4) τῶν ποιητῶν,  τὰς σφαίρας,  τῇ γλώσσῃ,  τῆς κώμης,
 τὸν στρατιώτην,  ὦ πολίτα,  τῆς μάζης,  Εὐριπίδων.

5) 1→α,  2→β,  3→α,  4→α,  5→β,  6→β,  7→α

6)  τῶν τραπεζῶν,  τῷ ὁπλίτῃ,  αἱ στρατιαὶ,  τοὺς δεσμώτας, 
οἱ μιμηταὶ,  τὴν θύελλαν,  τὰς δὰφνας,  τοῦ Γοργίου.

7)  μισθόν, ἀνθρώπων, φρούριον, νήσοις, ὁδοῦ, δῶρα, 
 τύρρανοι, ἀγαθῶν, κακῶν.

8)  Ενικός αριθμός

Γεν. τοῦ ἀγροῦ τῆς ὁδοῦ τοῦ δώρου

Δοτ. τῷ ἀγρῷ τῇ ὁδῷ τῷ δὼρῳ,

Αιτ. τὸν ἀγρόν τὴν ὁδὸν, τὸ δῶρον

Πληθυντικός αριθμός

Γεν. τῶν ἀγρῶν τῶν ὁδῶν τῶν δώρων
Δοτ. τοῖς ἀγροῖς ταῖς ὁδοῖς τοῖς δώροις
Αιτ. τοὺς ἀγρούς τὰς ὁδοὺς τὰ δῶρα

9) α→2,   β→7,   γ→3,   δ→5,   ε→8,   στ→1, 

10) α. μάγοι,   β. τάφρον,   γ. ἂστρῳ,   δ. πύργων,   ε. νῆσε

11) τοῖς σταδίοις, ὁ πάγος
τῶν θρήνων, τὴν ράβδον
ταῖς νήσοις, τῷ ἂστρῳ
τοῖς βάθροις, τῆς ἀμπέλου
(ὦ) λιμοῖ, ἡ τάφρος
τὰς ὁδούς, τὸ φυτὸν
τῶν ξύλων, (ὦ) ἀγρέ

12)  τὴν ἂμμον, τὸν βὶον, ταῖς ψήφοις, τῶν ποταμῶν, 
 τοὺς ἀνθρώπους, τῷ φυτῷ, τοῖς κρίνοις, (ὦ) ὁδέ, 
 τὰ δέδρα, τοὺς ὀφθαλμοὺς, τοῦ καρποῦ, τῶν γεωργῶν, 
 τῆς ἂρκτου, τοῖς μυστηρίοις, τὸν πὺργον, τοῦ φὰρου.

13)  Ενικός αριθμός

Ον. ὁ βαφεῦς ἡ φύσις
Γεν. τοῦ βαφέως τῆς φύσεως
Δοτ. τῷ βαφεῖ τῇ φύσει
Αιτ. τὸν βαφὲα τὴν φύσιν

Ον. τὸ πράγμα ὁ γονεῦς
Γεν. τοῦ πράγματος τοῦ γονέως
Δοτ. τῷ πράγματι τῷ γονεῖ
Αιτ. τὸ πράγμα τὸν γονέα

 Πληθυντικός αριθμός

Ον. οἱ ἱερεῖς αἱ τάξεις
Γεν. τῶν ἱερέων τῶν τάξεων 
Δοτ. τοῖς ἱερεῦσι ταῖς τάξεσι
Αιτ. τοὺς ἱερέας τὰς τάξεις

Ον. τὰ σώματα αἱ ῥήσεις
Γεν. τῶν σωμάτων τῶν ῥήσεων
Δοτ. τοῖς σώμασι ταῖς  ῥήσεσι
Αιτ. τὰ σώματα τὰς ῥήσεις

Απαντήσεις των Ασκήσεων


