
Παραηαηικός, Αόριζηος 

ΑΚΗΔΙ  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ -  ΑΟΡΙΣΟΤ 

 Να ηνπνζεηήζεηε ηα ξήκαηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν : 

1.  Οἱ Πέξζαη ηνύο θαύινπο λένπο ἰζρπξῶο κολάζοσζιν 

Παξαηαηηθόο:………………………          Aόξηζηνο:……………………….. 

2.  Ὑκεῖο δεηλά πράηηεηε 

Παξαηαηηθόο:………………………           Aόξηζηνο:………………………. 

3.  Λέσλ ηίο βαζιλεύει ὥζπεξ ἄλζξσπνο 

Παξαηαηηθόο:………………………            Aόξηζηνο:………………………. 

4.  Οἱ ζηξαηηῶηαη διακινδσνεύοσζιν ἐλ ηῇ ἐξήκῳ 

Παξαηαηηθόο:……………………….            Aόξηζηνο:………………………. 

5.  Λαθεδαηκόληνη πξέζβεηο πέμποσζιν πξόο Ἀζελαίνπο 

Παξαηαηηθόο: ………………………             Aόξηζηνο:………………………. 

6.  Βνξέαο θαη ἤιηνο πεξί δπλάκεσο ἐρίζοσζιν 

Παξαηαηηθόο:…………………………           Aόξηζηνο:………………………. 

7.  Λένληεο ὁδεύοσζιν ζύλ ἀλζξώπνηο 

Παξαηαηηθόο:…………………………            Aόξηζηνο:………………………. 

8.  Σά πινῖα καηαπλέοσζιν εἰηο ηήλ λῆζνλ 

Παξαηαηηθόο: ………………………..             Aόξηζηνο:………………………. 

9. Ἐγώ κέλ Ἀζελαῖνο εῖμί, ὑκεῖο δέ Κνξίλζηνη ἐζηέ 

Παξαηαηηθόο:…………………………             Παξαηαηηθόο:……………………. 

10.  Ὀδπζζεύο πξνζδεδεκέλνο ηῷ ζηύισ ηαῶλ εηξήλσ ἀκνούει 

Παξαηαηηθόο:…………………………             Aόξηζηνο:…………………………                  



11. Οἱ Ἀζελαῖνη ἀεί θύοσζιν ηνῖο ζενῖο.  

Παξαηαηηθόο:…………………………              Aόξηζηνο:………………………. 

12.  ύ κέλ θεραπεύεις ηέρλαο, ἐγώ δέ ηήλ ἀιήζεηαλ. 

Παξαηαηηθόο: …………………………             Aόξηζηνο:………………………. 

13.  Κύσλ θξέαο ἔρσλ, πνηακόλ διαβαίνει 

Παξαηαηηθόο: …………………………              Aόξηζηνο:………………………. 

14.  Ἡκεῖο ἔλνρνλ ζέ καηονομάζομεν. 

Παξαηαηηθόο: …………………………               Aόξηζηνο:……………………… 

15.  Λεζηαί νὗηνλ θνλεύζαληεο ηό ἀξγύξηνλ ἀρπάζοσζιν 

Παξαηαηηθόο: ………………………….              Aόξηζηνο:………………………. 

16. Ὁ κέλ ζεξηζκόο πνιύο ἐζηι , νἱ δέ ἐξγάηαη ὀιίγνη εἰζίν 

Παξαηαηηθόο: …………………………..             Παξαηαηηθόο:…………………… 

17. Ἀιηεύο ἐλ ηηλί πνηακῷ ἀλιεύει 

Παξαηαηηθόο: ………………………….               Αόξηζηνο……………………….: 

18.  ύ πείθεις ηνύο δηθαζηάο 

Παξαηαηηθόο: ………………………….               Aόξηζηνο:……………………….. 

19.  Ἡ ἀλαξρία πόιεηο καηαζηρέθει 

Παξαηαηηθόο: ………………………….                Aόξηζηνο:……………………… 

20.  Γαξεηῖνο ἐζηι  βαζηιεύο ηῶλ Πεξοῶλ 

Παξαηαηηθόο: …………………………                                                          

 

              Να  γξάςεηε  ηα  ξήκαηα  πνπ  ζαο  δίλνληαη  ζηνλ  θαηάιιειν  ηύπν  παξαηα

ηηθνύ  θαη  ανξίζηνπ ελεξγεηηθήο θσλήο: 

  

θνλεύσ   (παξαη.  β΄ πιεζ.) 



ἐθδηώθσ    (αόξ. γ΄ πιεζ.) 

δηαβαίλσ     (παξαη. α΄ ελ.) 

ἐξίδσ          (αόξ. β΄ ελ.) 

αἀμάλσ       (παξαη. γ΄ πιεζ.) 

πξάηησ        (αόξ. β΄ πιεζ.) 

πέκπσ         (παξαη. α΄ πιεζ.) 

ἀγνξάδσ      (αόξ.  α΄ ελ.) 

πεξηέρσ        (παξαη. γ΄ ελ.) 

πείζσ            (αόξ. β΄ ελ.)           

ἔρσ                (παξαη. α΄ ελ.) 

ἀιηεύσ          (αόξ. β΄ πιεζ.) 

δηαπξέπσ       (παξαη. α΄ ελ.) 

ὁδεύσ            (αόξ.β΄ ελ.) 

θνιάδσ           (παξαη. β΄ ελ.)  

ἐθπέκπσ         (αόξ. γ΄ πιεζ.) 

δηαπξάηησ       (παξαη. α΄ πιεζ.) 

ζύσ                  (αόξ. β΄ ελ.) 

ἀξπάδσ            (παξαη. γ΄ ελ.) 

πεξηζηξέθσ      (αόξ. α΄ ελ.) 

θαηαπιέσ        (παξαη. β΄ πιεζ.) 

πείζσ               (αόξ. γ΄  πιεζ.) 

θειεύσ             (παξαη. α΄ ελ.) 

ἀθνύσ               (αόξ. β΄ ελ.) 

  


