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Συµπληρώστε τα κενά µε τη µετοχή του ρήµατος της παρένθεσης. Σας 
θυµίζουµε ότι συχνά χρησιµοποιούµε λόγιους τύπους µετοχών στη θέση 
αναφορικών προτάσεων: 
 
 

1. Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τους κατοίκους των ….πληγεισών.. 
(πλήττω) περιοχών. 
 
2. Οι σεισµοπαθείς εξέφρασαν την ευγνωµοσύνη τους στις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις για τις …προσφερθείσες.. (προσφέρω) 
υπηρεσίες. 
 
3. Ο κατηγορούµενος ζήτησε να θεωρηθούν αναξιόπιστες οι κατηγορίες 
του …ενάγοντος.. (ενάγω). 
 
4. Οι έρευνες σταµάτησαν εξαιτίας των …επικρατουσών.. (επικρατώ) 
καιρικών συνθηκών. 
 
5. Υπολογίζεται ότι στο υπολειπόµενο διάστηµα θα αυξηθεί σηµαντικά ο 
όγκος των …τρεχουσών…. (τρέχω) συναλλαγών.   
 
6. Οι οικονοµικές υπηρεσίες αδυνατούν να εκτιµήσουν το µέγεθος των 
…διαφυγόντων/διαφευγόντων.. (διαφεύγω) κερδών. 
 
7. Όλοι στη συζήτηση συµφωνήσαµε ότι αυτή είναι η …επικρατούσα.. 
(επικρατώ) αντίληψη. 
 
8. Η ευθύνη του …διδάσκοντος… (διδάσκω) είναι µεγάλη. 
 
9. Οι …συµµετέχοντες/συµµετάσχοντες.. (συµµετέχω) συζήτησαν 
προβλήµατα που µπορούν να λυθούν µόνο µε διεθνείς προσπάθειες. 
 
10. Ο «τουρίστας» µε τη φωτογραφική του µηχανή είναι ένα …εξέχον.. 
(εξέχω) σύµβολο µιας αλλοτριωµένης σχέσης µε τον κόσµο. 

 
 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 



Προσοχή: 
 
(α) 
Ενεστώτας    Συµµετέχω    → µτχ. ενεστ.: συµµετέχων, ουσα, ον 
Αόριστος       Συµµετέσχον → µτχ.   αορ.: συµµετασχών  
                                                               συµµετασχόντος  
                                                               
                                                               συµµετασχούσα 
                                                               συµµετασχούσας 
  
                                                               συµµετασχόν 
                                                               συµµετασχόντος 
 
                    Πλήττω         → µτχ.    αορ.: πληγείς – πληγέντος 
                                 πληγείσα - πληγείσας 
                                                                πληγέν - πληγέντος 
 
   Προσφέρω     → µτχ.    αορ.: προσφερθείς - προσφερθέντος  
                                                                προσφερθείσα - προσφερθείσας  
       προσφερθέν - προσφερθέντος 
 
 
Ενεστώτας    Ενάγω           → µτχ.  ενεστ.: ενάγων – ενάγοντος 
                                                                 ενάγουσα – ενάγουσας 
                                                                 ενάγον – ενάγοντος  
 

Αόριστος       Ενήγαγα        → µτχ.    αορ.: εναγαγών - εναγαγόντος  
                                                                 εναγαγούσα - εναγαγούσας  
                                                                 εναγαγόν - εναγαγόντος 
 
 
Ενεστώτας    ∆ιαφεύγω      → µτχ.  ενεστ.: διαφεύγων – διαφεύγοντος 
                                                                 διαφεύγουσα – διαφεύγουσας 
                                                                 διαφεύγον – διαφεύγοντος  
 

Αόριστος       ∆ιέφυγον      → µτχ.    αορ.: διαφυγών - διαφυγόντος  
                                                                διαφυγούσα - διαφυγούσας  
                                                                διαφυγόν - διαφυγόντως 
 
(β) 
Μπορούµε να αποφύγουµε τις λόγιες µετοχές αν χρησιµοποιήσουµε στη 
θέση τους αναφορικές προτάσεις. Παράδειγµα: 
αντί:          Οι πληγείσες περιοχές από το χαλάζι. 
θα γράψω:  Οι περιοχές που έχουν πληγεί από το χαλάζι. 
ή                Οι περιοχές που επλήγησαν / χτυπήθηκαν από το χαλάζι. 
ή                Οι περιοχές που (τις οποίες) χτύπησε το χαλάζι. 
 
 

Η γλώσσα µας έχει γυρίσµατα… 


