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ΕΝΟΤΗΤΑ 16 

 

1. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο της προστακτικής στις πα-

ρακάτω προτάσεις.  

 

α. Βουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα. 

β. Παῦσαι πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον. 

γ. Ἀλλ’ ἐμοί, ὦ Σώκρατες, πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

δ. Ψηφίσασθε, ὦ Ἀθηναῖοι, εἰρήνην ἀντὶ πολέμου. 

 

2. Να βάλετε τα ρήματα της προστακτικής στο ίδιο πρόσωπο αλλά 

στον άλλο αριθμό.  

 

α. Πείθου τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς φίλοις τοῖς ἀγαθοῖς. 

β. Σῶσαι τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν κινδύνων. 

γ. Γίγνου φιλοπροσήγορος τῷ τρόπῳ. 

δ. Πείθεσθε τοῖς οἴκοι ἄρχουσι. 

ε. Παρασκευάσασθε πάντα ἃ δεῖ πρὸς πόλεμον.  

 

3. Να βρείτε στα επόμενα παραδείγματα τους ετερόπτωτους προσδιο-

ρισμούς, την πτώση στην οποία εκφέρονται και τη σημασία τους.  

 

 1) Τοῦτο μαρτυρεῖ ὁ λόγος τῶν ποιητῶν. 

2) Αἱ πηγαὶ τῶν ποταμῶν ἐν τοῖς ὄρεσίν εἰσιν. 
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3) Λύσανδρος παρέπλει εἰς Λάμψακον, σύμμαχον τῶν Ἀθηναίων. 

4) Ἱππεῖς ὠφέλιμοι τῷ στρατεύματί εἰσιν. 

5) Πολλοὶ τῶν μάντεων τυφλοὶ ἦσαν. 

6) Ὁ Περικλέους πατὴρ νικητὴς τῶν Περσῶν ἐγένετο ἐν Μυκάλῃ. 

7) Οἱ ναῦται τοῦ πλοίου κομίζουσιν ὑφάσματα μετάξης καὶ ἀγγεῖα πηλοῦ. 

8) Κῦρος ἦν καλὸς (= ωραίος) τὸ εἶδος (= ως προς την εμφάνιση) καὶ 

φιλάνθρωπος τὴν ψυχήν.  

9) Σωκράτης εὐπειθὴς (= υπάκουος) τοῖς ἄρχουσιν  ἦν. 

10) Ἡ γυμναστικὴ ἐστὶ λαμπρὰ ἄθλησις τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος.  

11) Ὀρέστης φίλος καὶ σύμμαχος τῷ Πυλάδῃ ἦν. 

12) Εἰσὶ ὲν τῇ οἰκίᾳ πολλοὶ πίθοι (=πιθάρια) οἶνου.  

13) Οἱ στρατιῶται ἐκίνησαν λίθον μεγάλου βάρους.  

14) Πωλοῦσιν ἐν τῇ ἀγορᾷ σῖτον χιλίων δραχμῶν.  

15) Ἀρταξέρξης ἦν πρεσβύτερος Κύρου.  

16)Ἡ τῶν ἐναρέτων ὁμιλία ἄσκησις ἀρετῆς ἐστιν. 

17) Ἐπανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεώς ἐστιν. 

18) Αἱ τῶν πολιτῶν στάσεις (= εμφύλιες διαμάχες) τὰς πόλεις φθείρουσιν. 

19) Οἰ Λακεδαιμόνιοι μᾶλλον τὰ ἔργα τῶν στρατηγῶν ἤ τοὺς λόγους τῶν 

φιλοσόφων ἐθαύμαζον. 

20) Μέγιστος πλοῦτος τῆς πόλεως ἄνδρες οἰκοῦντες ἀγαθοί. 

21) Ἐπικίνδυνόν ἐστι λύειν (= να καταλύουμε) τὴν τάξιν τῶν νόμων· 

φυλάττουσι γὰρ τὴν ἀσφάλειαν τῶν πολιτῶν. 

22) Ὀδυσσεὺς πολλῶν ἀνθρώπων ἄστη (= πόλεις) εἶδεν. 
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23) Ἐρωτηθεὶς ὁ Διογένης τί τῶν θηρίων κάκιστα δάκνει (= δαγκώνει) ἔφη· 

τῶν μὲν ἀγρίων συκοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων κόλαξ. 

 

4. Να μετατρέψετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής 

ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό 

πρόσωπο: 

 

   Ενεστώτας  Αόριστος  Παρακείμενος 

διαπράττομαι        ……………..           ………………            …………………. 

βλάπτομαι             ……………..           ……………...            …………………. 

στρατεύομαι         ……………...          ……………….           ………………….   

διδάσκομαι           ……………….        ………………..           …………………. 

 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής: 

 

- Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.). 

- Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.). 

- Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.). 

- __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι. 

- __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ. 

- __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς. 

- Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί. 

- __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη. 

- __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι. 
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- Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ε-

νεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε. 

- Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 

- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).  


