
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ։  ΑΝΝΑ  ΜΠΕΝΟΥΚΑ  -  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

1) Ο Αγησίλαος ήταν πολύ δίκαιος ηγέτης καθώς τιμωρούσε πάντα όποιον 

παρέβαινε τον νόμο, αλλά και επαινούσε πάντα όποιον τον υπηρετούσε. 

Ταυτόχρονα, ο ίδιος υπάκουε τους νόμους για να αποτελεί πρότυπο για τους 

υπόλοιπους και προσπαθούσε να μην χάσει ποτέ κανέναν από τους 

συμπολίτες του γιατί θεωρούσε πως όλοι άξιζαν. Επομένως, συμπεριφερόταν 

στους πολίτες σαν να ήταν όλοι ίσοι και σαν να ήταν οικογένειά του. 

 

2) Ουσιαστικά. 

• Τῇ νήσῳ: ταῖς νήσοις 

• Τοῦ βασιλέως: τῶν βασιλέων 

• Τοῖς γραφεῦσι: τῷ γραφεῖ 

• Τάς πατρίδας: τήν πατρίδα 

• Τῶν πολιτῶν: τοῦ πολίτου 

• Τῶν πνευμόνων: τοῦ πνεύμονος 

• Τούς κόρακας: τόν κόρακα 

• (ὦ) μητέρες: (ὦ) μῆτερ 

• Τῷ πατρί: τοῖς πατράσι 

• Ταῖς θυγατράσι: τῇ θηγατρί 

 

 

3) Ρήματα. 

ΔΙΩΚΩ        ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

διώξω    ἐδίωξα    δεδίωχα 

διώξεις    ἐδίωξας   δεδίωχας 

διώξει    ἐδίωξε    δεδίωχε 

διώξομεν   ἐδιώξαμεν   δεδιώχαμεν 

διώξετε   ἐδιώξατε   δεδιώχατε 

διώξουσι    ἐδίωξαν   δεδιώχασι 
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ΔΙΩΚΩ       ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

    διώξω    δεδιωχώς,χυῖα,χός ὦ, ᾔς,ᾔ 

          διώξῃς        

      --    διώξῃ     

          διώξωμεν   δεδιωχότες,χυῖαι,χότα 

         ὦμεν,ἦτε,ὦσι  

         διώξητε    

         διώξωσι    

 

ΔΙΩΚΩ        ΕΥΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

διώξοιμι   διώξαιμι   δεδιωχώς,χυῖα,χός διώξοις

   διώξαις   εἴην,εἴης,εἴη     

διώξοι    διώξαι       

       

διώξοιμεν   διώξαιμεν   δεδιωχότες,χυῖαι,χότα 

           

                 εἴημεν,εἴητε,εἴησαν/εἶμεν,εἶτε,εἶεν 

διώξοιτε   διώξαιτε    

διώξοιεν   διώξαιεν    

 

 

 

ΔΙΩΚΩ       ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
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ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

         -    δεδιωχώς,χυῖα,χός  

        ἴσθι,ἔστω 

          διῶξον       

   --       διωξάτω     

             -            δεδιωχότες,χυῖαι,χότα 

         ἔστε, ἔστων 

         διώξατε    

         διωξάντων  

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΖΩ        ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

γυμνάσω   ἐγύμνασα   γεγύμνακα 

γυμνάσεις   ἐγύμνασας   γεγύμνακας 

γυμνάσει   ἐγύμνασε   γεγύμνακε 

γυμνάσομεν   ἐγυμνάσαμεν   γεγυμνάκαμεν 

γυμνάσετε   ἐγυμνάσατε   γεγυμνάκατε 

γυμνάσουσι   ἐγύμνασαν   γεγυμνάκασι 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΖΩ       ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
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ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

    γυμνάσω   γεγυμνακώς,κυῖα,κός  

    γυμνάσῃς   ὦ, ᾔς,ᾔ 

      --    γυμνάσῃ      

    γυμνάσωμεν 

          γυμνάσητε     

          γυμνάσωσι      

          γεγυμνακότες,κυῖαι,κότα 

        ὦμεν,ἦτε,ὦσι  

             

       

 

ΓΥΜΝΑΖΩ        ΕΥΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

γυμνάσοιμι   γυμνάσαιμι   γεγυμνακώς,κυῖα,κός  

γυμνάσοις   γυμνάσαις    εἴην,εἴης,εἴη  

γυμνάσοι   γυμνάσαι 

γυμνάσοιμεν   γυμνάσαιμεν   γεγυμνακότες,κυῖαι,κότα 

γυμνάσοι   γυμνάσαιτε   εἴημεν, εἴητε, εἴησαν/ 

γυμνάσοιεν   γυμνάσαιεν    εἶμεν,εἶτε,εἶεν 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΖΩ       ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
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ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

    -       γεγυμνακώς,κυῖα,κός  

    γύμνασον   ἴσθι, ἔστω 

      --    γυμνασάτω      

    - 

          γυμνάσατε     

          γυμνασάντων      

            γεγυμνακότες,κυῖαι,κότα 

        ἔστε, ἔστων  

 

 

 

ΒΛΑΠΤΩ        ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

βλάψω    ἔβλαψα   βέβλαφα 

βλάψεις   ἔβλαψας   βέβλαφας  

βλάψει    ἔβλαψε    βέβλαφε 

βλάψομεν   ἐβλάψαμεν   βεβλάφαμεν 

βλάψετε   ἐβλάψατε   βεβλάφατε 

βλάψουσι   ἔβλαψαν   βεβλάφασι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΛΑΠΤΩ       ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
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ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

    βλάψω          βεβλαφώς,φυῖα,φός  

    βλάψῃς   ὦ, ᾔς,ᾔ 

      --    βλάψῃ       

    βλάψωμεν   βεβλαφότες,φυῖαι,φότα 

     βλάψητε   ὦμεν,ἦτε,ὦσι  

    βλάψωσι 

    

 

 

 

ΒΛΑΠΤΩ        ΕΥΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

βλάψοιμι   βλάψαιμι          βεβλαφώς,φυῖα,φός 

βλάψοις   βλάψαις    εἴην,εἴης,εἴη 

βλάψοι    βλάψαι 

βλάψοιμεν   βλάψαιμεν   βεβλαφότες,φυῖαι,φότα

    

βλάψοιτε   βλάψαιτε      

                 εἴημεν,εἴητε,εἴησαν/εἶμεν,εἶτε,εἶεν 

βλάψοιεν   βλάψαιεν 
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ΒΛΑΠΤΩ       ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

    -       βεβλαφώς,φυῖα,φός  

    βλᾶψον   ἴσθι, ἔστω 

      --    βλαψάτω      

    - 

          βλάψατε     

          βλαψάντων      

            βεβλαφότες,φυῖαι,φότα 

        ἔστε, ἔστων 

 

 

 

4) Χρονική αντικατάσταση. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

διαγράφεις διέγραφες διαγράψεις διέγραψας διαγέγραφας διεγεγράφεις 

παιδευόμεθα ἐπαιδευόμεθα παιδευσόμεθα ἐπαιδευσάμεθα πεπαιδεύμεθα ἐπεπαιδεύμεθα 

γυμνάζετε ἐγυμνάζετε γυμνάσετε ἐγυμνάσατε γεγυμνάκατε ἐγευγμνάκετε 

φυτεύονται ἐφυτεύοντο φυτεύσονται ἐφυτεύσαντο πεφύτευνται ἐπεφύτευντο 

βλάπτει ἔβλαπτε βλάψει ἔβλαψε βέβλαφε ἐβεβλάφει 

τοξεύεται ἐτοξεύετο τοξεύσεται ἐτοξεύσατο τετόξευται ἐτετόξευτο 

διώκουσι ἐδίωκον διώξουσι ἐδίωξαν δεδιώχασι ἐδεδιώχεσαν 

ἐλπίζει ἤλπιζε ἐλπίσει ἤλπισε ἤλπικε ἠλπίκει 

 


