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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  

 

 

 

ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 

 

1) Να κλίνετε τα ρήματα «παύομαι», «κόπτομαι», «τάττομαι» και «κομίζομαι» 

στον παρακείμενο και σπερσσντέλικο της μέσης υωνής: 

 

 

παρακείμενος μ. υ. 

πέπασμαι κέκομμαι τέταγμαι κεκόμισμαι 

    

    

    

    

    

 

 

σπερσσντέλικος μ. υ. 

ἐπεπαύμην ἐκεκόμμην ἐτετάγμην ἐκεκομίσμην 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

νξηζηηθή παρακειμένοσ θαη σπερσσντελίκοσ μέσης υωνής: 

 θσλεεληόιεθησλ ξεκάησλ  

 αθσλόιεθησλ ξεκάησλ 
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2) Να στηματίσετε τον παρακείμενο και τον σπερσσντέλικο των πιο κάτω 

ρημάτων (υωνηεντόληκτων και αυωνόληκτων): 

 

ενεστώτας παρακείμενος  σπερσσντέλικος 

βνπιεύνκαη   

ζεξαπεύεηαη   

θειεπόκεζα   

θσιύεη (-ῃ)   

παηδεύνληαη   

παύνκαη   

πηζηεύεζζε   

πνξεπόκζα   

θνλεύεηαη   

θπηεύεη (-ῃ)   

ζύνληαη   

θπιάηηνκαη   

γξάθεηαη   

θαιππηόκεζα   

θνκίδνληαη   

θόπηεη (-ῃ)   

ιείπεζζε   

πιέθνληαη   

πξάηηεζζε   

ηάηηνκαη   

ηξηβόκεζα   

ςεύδεηαη   

ἀζξνίδεη (-ῃ)   

ὀλνκάδνληαη   

 

 

 

 

 

 

 



εξάντας | φροντιστηριακά μαθήματα | σχολική μελέτη     επιμέλεια: Μάρω Τσικαρδώνη 

3) Να σσμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο παρακειμένοσ: 

 

α. Οἱ παῖδεο ἐκνῦ ………….…………… (παηδεύνκαη, πξθ.) θαὶ πξὸο ιηκὸλ θαὶ δίςαλ 

ἀληέρεηλ. 

β. Ὑκεῖο , ὦ Λαθεδαηκόληνη, ἐμ ἀξρῆο .………….……………… (παηδεύνκαη, πξθ.) 

ηνὺο κὲλ γέξνληαο ζέβεζζαη, ηνῖο δ᾽ ἄξρνπζη πείζεζζαη. 

γ. Ὁξέζηεο, ὁ ηνῦ Ἀγακέκλνλνο πἱνο, ὑπὸ ηῶλ Ἐξηλύσλ ..................................... 

(δηώθνκαη, ππξζ.). 

δ. Πάληεο νἱ ηνῦ Ξελνθῶληνο ζηξαηηῶηαη ......................................... (ηάηηνκαη, ππξζ.). 

ε. Οἱ ηῶλ Ἑιιήλσλ ζηξαηεγνὶ ............................................... (ἐθπιήηηνκαη, ππξζ.) ηῷ 

πξάγκαηη. 

ζη. Ταῦηα πάληα ............................................. (γξάθνκαη, πξθ.) ἐλ ηῷ πξόζζελ ιόγῳ. 

δ. Οἱ ἐλ Μαξαζῶλη πεζόληεο ἐλ Μαξαζῶλη θαὶ .............................................. 

(ζάπηνκαη, πξθ.). 

ε. Ὅο ἂλ (= όπνηνο ηπρόλ) ἀλὴξ ηνὺο πνιίηαο ἀκείλνπο (= θαιύηεξνπο) πνηήζῃ, 

κέγηζηνο ηῆο πόιεσο εὐεξγέηεο .................................................. (γξάθνκαη, πξθ.). 

ζ. Αἱ ηῆο πόιεσο πύιαη ὑπὸ ηῶλ θπιάθσλ ..................................... (θιείνκαη, ππεξζ.). 

η. Ὑπὸ ηνῦ Πινπηάξρνπ ηὸ ηῶλ ἑπηὰ ζνθῶλ ζπκπόζηνλ ............................................. 

(ζπγγξάθνκαη, πξθ.). 

ηα. Οἱ καζεηαὶ ........................................... (ηαξάηηνκαη, πξθ.) ὁξῶληεο Σσθξάηε 

πξάσο ηὴλ ζπκθνξὰλ θέξνληα. 

ηβ. ........................................... (πέκπνκαη, πξθ.) ὑπὸ ηῆο παηξίδνο, ἵλα ηνὺο ἐρζξνὺο 

θσιύζσκελ (= γηα λα εκπνδίζνπκε) εἰο ηὴλ ρώξαλ εἰζβάιιεηλ. 

ηγ. Ἡ Οἰλόε ........................................... (ηεηρίδνκαη, ππξζ.). 

ηδ. Ἀλδξηὰο ηὴλ θεθαιὴλ ὑπὸ ηῶλ ζπκπνηῶλ ........................................ 

(ἀπνθόπηνκαη, πξθ.) 

 


