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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Τὸ παρὸν βιβλίο ἔρχεται νὰ συμπληρώσει τὶς θεματογραφίες ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχω ἐκδώσει. Θεωρῶ πὼς εἶναι ἕνα ἐπαρκὲς ἐγχειρίδιο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ γραπτοῦ λόγου τῆς ἀττικῆς διαλέκτου.
Θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω πὼς μετάφραση δὲν μπορεῖ νὰ γίνει καὶ κατ’ ἐπέκταση τὸ νόημα τοῦ ἀρχαίου κειμένου νὰ ἀποκτηθεῖ χωρὶς ὀρθὴ γραμματικὴ
ἀναγνώριση τῶν τύπων στὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ μετὰ ὀρθὴ σύνταξη. Ἡ γλωσσικὴ καλλιέργεια θὰ ἐπέλθει μέσω τῆς συντακτικῆς, γραμματικῆς καὶ λεξιλογικῆς ἀποκωδικοποίησης.
Ὡς πρὸς τὸ συντακτικό, πρέπει νὰ κατανοήσουμε πὼς ὁ γραπτὸς λόγος χωρίζεται σὲ δύο μέρη, στὴν δομὴ τῆς περιόδου (ὡς τὸ σημεῖο ἰσχυρῆς στίξης) καὶ
στὴν δομὴ τῆς πρότασης. Δηλαδὴ τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε
εἶναι νὰ χωρίζουμε τὶς προτάσεις μίας περιόδου, κύριες καὶ δευτερεύουσες, ἂν
ὑπάρχουν οἱ δεύτερες. Πυρῆνας τῆς περιόδου εἶναι πάντα ἡ κύρια πρόταση,
ἐνῶ οἱ δευτερευούσες εἶναι στοιχεῖα ἐξάρτησης ἢ προσδιορισμοῦ στὴν κύρια.
Μετὰ εἰσδύουμε στὴν δομὴ ἑκάστης πρότασης.
Στὴν ἀνεύρεση καὶ ἐντοπισμὸ προτάσεων καὶ ὅρων αὐτὸ ποὺ μᾶς βοηθᾶ
πρωτίστως εἶναι οἱ παρατακτικοὶ σύνδεσμοι, καθὼς συνδέουν πάντα ὅμοιους
συντακτικὰ ὄρους, ὥστε νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ὀρθὴ σύνταξη καὶ μετάφραση,
ἄρα κατανόηση. Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο ποὺ μᾶς βοηθᾶ εἶναι οἱ μετοχές, διότι
εἶναι ὁλοφάνερο ποιὸ εἶναι τὸ ὑποκείμενό τους, ἐφόσον συμφωνοῦν σὲ γένος-ἀριθμὸ καὶ πτώση.
Κανένα συντακτικὸ φαινόμενο δὲν μαθαίνεται θεωρητικά. Μποροῦν νὰ γίνουν εὔληπτα καὶ κατανοητὰ μόνο μέσω τῶν παραδειγμάτων. Τὰ παραδείγματα εἶναι ἡ πιὸ ἀσφαλὴς βιβλιογραφία ἑνὸς φαινομένου, γλωσσικοῦ ἢ συντακτικοῦ ἢ γραμματικοῦ, ἄρα καὶ ἡ ἀπόδειξη γιὰ ἐμπέδωση τῶν γλωσσικῶν
μορφῶν στὸ ἀρχαῖο κείμενο.
Αὐτό, λοιπόν, ἀπαιτεῖ πρῶτον τὴν ἑρμηνεία τῆς σημασιολογίας κάθε ὅρου,
δηλαδὴ νά ἐξηγοῦμε τὶ σημαίνει π.χ. ἡ δοτικὴ προσωπικὴ ἠθικὴ ἢ χαριστική,
ἢ τὶ σημαίνει ἡ γενικὴ τῆς ἀφετηρίας, διότι ἡ ὁρολογία δημιουργήθηκε γιὰ
τὴν ὀρθὴ μετάφραση. Δεύτερον, νὰ παρουσιάζουμε ὡς ἐκπαιδευτικοὶ παραδείγματα ἀρχαίου λόγου γιὰ νὰ ἐμπεδωθεῖ τὸ κάθε συντακτικὸ ή γραμματικό
ή λεξιλογικό φαινόμενο ἢ ὄρος ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ φοιτητές.
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Ἔτσι, λοιπόν, δόμησα τὸ συντακτικὸ, δηλαδή μὲ τρόπο ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἐπεξεργαστεῖ ἀπὸ ὁποιονδήποτε. Δομήθηκε σὲ δύο ἄξονες, στὴν δομὴ πρότασης
καὶ στὴν δομὴ περιόδου. Ὁ τρόπος προσέγγισης κάθε κεφαλαίου γίνεται σὲ
διαχωρισμὸ καὶ ὑποκατηγοριοποίηση τῶν σημαντικῶν καὶ βασικῶν δεδομένων. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὅμως, ὁ μελετητὴς θὰ βρεῖ προέκταση σὲ δεδομένα, τὰ
ὁποῖα γιὰ πολλοὺς ἀγνοοῦνται, ὥστε νὰ βοηθήσουν ἐπαρκῶς στὴν γλωσσικὴ
ἑρμηνεία. Παράλληλα θὰ βρεῖ πλῆθος παραδειγμάτων σὲ ὅλα τὰ φαινόμενα
πρὸς ἀπόδειξη τῶν θέσεὼν μου. Τέλος, ὑπάρχει τυπολόγιο ἀσκήσεων ποὺ
καλύπτουν τὴν ἐπεξεργασία στὴν δομὴ τῆς πρότασης, στὴν δομὴ τῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ στὶς συντακτικὲς μετατροπές.
Ἡ Γραμματικὴ εἶναι κωδικοποιημένη ἔτσι ὥστε νὰ γίνεται εὔληπτη καὶ δόκιμη στὴν ἐπεξεργασία.
Ἡ Γραμματικὴ δὲν εἶναι τὰ “ἀρχαία”, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς
ἀνάλυσης τῶν ἀρχαίων κειμένων. Οἱ Λατῖνοι ἔλεγαν - καὶ πολὺ ὀρθῶς κατ’
ἐμὲ --: nisi grammaticus, nemo philologus. Ἐξ ἄλλου ἂς μὴ λησμονοῦμε πὼς
καὶ τὸ συντακτικὸ ἕνα τμῆμα τῆς γραμματικῆς εἶναι.
Γι’ αὐτὸ τὴν κωδικοποίησα σὲ πέντε ἄξονες: στὰ μέρη τοῦ λόγου, στὰ πτωτικά, στὰ ρήματα, μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται ὡς πρὸς τὴν
ἀνεύρεση στὸν πεζὸ λόγο τῆς ἀττικῆς διαλέκτου τῶν συνήθων μορφῶν καὶ
τύπων της. Ἐπιπροσθέτως ἔθεσα καὶ ἕνα ἐκτενέστατο πίνακα τῶν κυρίων
ρημάτων τῆς ἀττικῆς διαλέκτου, ὥστε νὰ γίνεται πιὸ ὁμαλὴ ἡ ἐπεξεργασία.
Τέλος ἔθεσα ἀρκετὲς ἀσκήσεις γραμματικῆς σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἀττικῆς
διαλέκτου πρὸς ἐμπέδωση τῶν δεδομένων, ἀλλὰ καὶ ἐνδεικτικὰ τὲστ λεξιλογίου.

Νάτσης Δημήτρης
Χολαργός 22/04/2020
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

επίθετο
ουσιαστικό (δίχως άρθρο)
αντωνυμία

ΜΟΡΦΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ:

απαρέμφατο έναρθρο
επιθετική μετοχή
αριθμητικό
ὡς, ὥσπερ + κατηγορούμενο

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Δέχονται τα ρήματα:
--τα συνδετικά: εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, διατελῶ=είμαι, διαγίγνομαι, τυγχάνω, ἔφυν-πέφυκα=είμαι εκ φύσεως, καθίσταμαι=είμαι.
--τα παθητικά κλητικά: καλοῦμαι, λέγομαι=χαρακτηρίζομαι, ὀνομάζομαι,
ἀκούω=ονομάζομαι, προσαγορεύομαι.
--τα παθητικά εκλογής: χειροτονοῦμαι, κληροῦμαι=εκλέγομαι με κλήρο,
ἐκλέγομαι, λαγχάνω=παίρνω αξίωμα με κλήρο, ἀποδείκνυμαι, αἱροῦμαι=εκλέγομαι.
--τα παθητικά δοξαστικά: νομίζομαι, κρίνομαι, φαίνομαι, δοκῶ=φαίνομαι.
π.χ. πρὸ πάντων καλός τε καὶ ἀγαθὸς ἐπωνομάζετο
π.χ. οὗτοι κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ ἀκούουσι (=ονομάζονται) [Δημοσθένους, περὶ τοῦ στεφάνου 46]
π.χ. ὁ Θεμιστοκλῆς ᾑρέθη στρατηγὸς ὑπὸ τῆς πόλεως
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π.χ. ὁ Δημοσθένης οὒτ ἔλαχε τειχοποιὸς οὒτ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ δήμου
[Αἰσχίνου, κατὰ Κτησιφῶντος 28]
π.χ. πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλοὶ φαίνονται (=όλοι όσοι βρίσκονται σε νεαρή
ηλικία φαίνονται καλοί) [Πλάτωνος, Χαρμίδης 154b]
π.χ. σὺ ἔοικας δίκαιος
π.χ. Ἡρακλῆς κατέστη εὐεργέτης τῆς Ἑλλάδος [Ἰσοκράτους, Φίλιππος 76]
π.χ. οὐ γὰρ ἡ ἐπιστήμη οὐδ’ ἡ ἀνεπιστημοσύνη τῶν γεωργῶν ἐστιν ἡ ποιοῦσα
τοὺς μὲν εὐπορεῖν [Ξενοφῶντος, Οἰκονομικὸς 20,2]
π.χ. Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν (=τώρα πια ο Αδάμ έγινε σαν ένας από
εμάς) [Γένεσις, 3,22]
π.χ. ὁ Θεὸς κτίζει ἐννοῶν καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ὑφίσταται (=ο Θεός δημιουργεί σκεπτόμενος και η σκέψη του γίνεται έργο) [Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, περὶ
πίστεως ὀρθοδόξου 865A)
π.χ. τὸ ἔργον λόγος ἐστὶν [Γρηγορίου Νύσσῃ, εἰς τὴν Ἑξαήμερον 73A].

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Δέχονται τα ρήματα:
--Τα ενεργητικά κλητικά: καλῶ, λέγω, προσαγορεύω, ὀνομάζω.
--Τα ενεργητικά εκλογής: αἱροῦμαι=εκλέγω, διαλέγω, χειροτονῶ, ἐκλέγω,
καθίστημι.
--Τα μεταποιητικά-μεταπλαστικά: ποιῶ-ποιοῦμαι.
--Τα δοξαστικά: ἡγοῦμαι, νομίζω, κρίνω, ὑπολαμβάνω=θεωρώ, οἴομαι=θεωρώ, νέμω=νομίζω.
--Τα κατοχής-απόκτησης: ἔχω, λαμβάνω, κτῶμαι, παραλαμβάνω=κατακτώ
--Τα εγκατάλειψης: ἐῶ=αφήνω, καταλείπω, ἀφίημι=αφήνω.
--Τα παροχής-διατήρησης: δίδωμι, παραδίδωμι, παρέχω, διατηρῶ, διαφυλάττω, διασῴζω.
Σημείωση: Τα ρήματα που δηλώνουν κατοχή, εγκατάλειψη, παροχή-διατήρηση, δέχονται συνήθως επιρρηματικό κατηγορούμενο στο αντικείμενό
τους.
π.χ. ἀπεκάλουν τὸν Θηραμένην κόθορνον (=κάθαρμα)
π.χ. οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐποιοῦντο συμβούλους οὐ τοὺς τυχόντας, ἀλλά τοὺς
βελτίστους καὶ φρονιμωτάτους [Ἰσοκράτους, Παναθηναϊκὸς 143]
π.χ. νόμιζε τὴν μὲν πατρίδα οἶκον, τοὺς δὲ πολίτας ἑταίρους [Ξενοφῶντος,
Ἱέρων 14]
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π.χ. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἵλοντο Ξενοφῶντα στρατηγόν [Ξενοφῶντος, Κύρου
ἀνάβασις 7,5,37]
π.χ. εἴασαν τὰς πόλεις αὐτονόμους [Ἰσοκράτους, Παναθηναϊκὸς 97]
π.χ. φίλον σ’ ἐγὼ μέγιστον Ἀργείων νέμω (=θεωρώ) [Σοφοκλέους, Αἴας
1330]
π.χ. τοὺς φιλοσόφους θείους προσαγορεύω [Πλάτωνος, Σοφιστὴς 216e]
π.χ. εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τῇ Ἀττικὴ ἀγορᾷ (=είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιούν αυτοί την Αττική ως αγορά) [Θουκυδίδου, Α 139].

Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
Είναι άναρθρο επίθετο ή ουσιαστικό στο υποκείμενο ή αντικείμενο του ρήματος. Τό δέχονται ρήματα που δηλώνουν εσωτερική μεταβολή, αύξηση,
εξέλιξη του υποκειμένου ή αντικειμένου. Αποδίδει στο υποκείμενο ή αντικείμενο μία ιδιότητα που θα τήν αποκτήσει μόλις πραγματοποιηθεί η ενέργεια
του ρήματος. Μεταφράζεται με το «ώστε».
Δέχονται τα ρήματα: αὔξομαι, αὔξω, τρέφομαι, ῥέω, ἐκδιδάσκω, ἐκδιδάσκομαι, προχωρῶ, αἴρω=υψώνω-αυξάνω, αἴρομαι=υψώνομαι-αυξάνομαι, κ.λπ.
π.χ. διὰ τούτων ὁ Φίλιππος ἤρθη μέγας (=ώστε να γίνει μέγας) [Δημοσθένους, Ολυνθιακός Β 8]
π.χ. τινὰ ἀεὶ ὁ δῆμος εἴωθεν αὔξειν καὶ τρέφειν μέγαν (=ο λαός πάντα συνήθιζε να μεγαλώνει και να ανατρέφει κάποιον ώστε να γίνει σπουδαίος) [Πλάτωνος, Πολιτεία 565c]
π.χ. ὁ ποταμὸς ηὐξήθη μέγας
π.χ. ὁ δεσπότης μου μετέωρος αἴρεται (=υψώνεται ώστε να γίνει πολύ ψηλός) [Ἀριστοφάνους, Εἰρήνη 80]
πχ. ἡ στάσις προυχώρησε οὕτως ὠμὴ (=εξελίχθηκε ώστε να γίνει με τόσο
σκληρότητα) [Θουκυδίδου, Γ 83]
π.χ. περίφαντος ἀνὴρ θανεῖται (=ο άνδρας θα πεθάνει και έτσι θα γίνει διάσημος) [Σοφοκλέους, Αἴας 228-229]
π.χ. …μὴ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν τῶν σῶν ὑπ’ ἐχθρῶν, χειρίαν ἀφείς
τινι (=να μη με αξιώσεις να ακούσω λόγια από τους εχθρούς σου που θα με
πονέσουν, αφήνοντάς με ώστε να γίνω υποχείριο κάποιου άλλου) [Σοφοκλέους, Αἴας 494-495]
π.χ. πρὸς ἡμᾶς πολεμήσας δοριάλωτον τὴν πόλιν εἷλες (=πολεμώντας εμάς κατέλαβες την πόλη ώστε να γίνει κτήμα σου) [Αἰσχίνου περὶ παραπρεσβείας 32]
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π.χ. εἰρήνην ἔτη τριάκοντα ἠγάγομεν, ἥ τὸν δῆμον ὑψηλὸν ἦρεν (=διετελέσαμε σε ειρηνική κατάσταση για 30 έτη, η οποία βοήθησε την δημοκρατία
ώστε να ανορθωθεί) [Αἰσχίνου]
π.χ. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι (=ούτε είχαν
συνταχθεί με τις πιο ισχυρές πόλεις ώστε να τους υπακούουν) [Θουκυδίδου,
Α 15].

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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14. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ
Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις είναι αυτές που είτε εξαρτώνται από
κάποιο ρήμα της κύριας ή και άλλης πρότασης, είτε λειτουργούν ως επεξηγήση. Αυτές είναι οι ειδικές, οι πλάγιες ερωτηματικές και οι ενδοιαστικές.
Η ακριβής συντακτική τους λειτουργία είναι η εξής:
Α. υποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα.
Β. αντικείμενο σε προσωπικά ρήματα.
Γ. επεξηγήση σε ουδέτερο γένος δεικτικής αντωνυμίας και σε αφηρημένα ουσιαστικά.
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
•

Εισάγονται: ὅτι (αντικειμενική κρίση), ὡς (υποκειμενική άποψη).

•

Εκφέρονται: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική
πλαγίου λόγου.

•

Συντακτικά ισοδύναμα: ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή.

•

Είναι προτάσεις κρίσεως: άρνηση οὐ.

•

Συντακτική τους θέση:

i. Αντικείμενο ρημάτων > λεκτικών, δεικτικών, δηλωτικών, αισθητικών,
γνωστικών [λέγω, δηλῶ, δείκνυμι, ὁρῶ, ἀκούω, οἶδα, λογίζομαι, κ.τλ.].
ii. Υποκείμενο ρημάτων απροσώπων με τις παραπάνω αντίστοιχες σημασίες [λέγεται, θρυλεῖται, δῆλόν ἐστι, ἀδῆλόν ἐστι, γιγνώσκεται, αἴτιόν ἐστι,
κ.τλ.].
iii. Επεξήγηση σε αφηρημένα ουσιαστικά, αλλά κυρίως σε αντωνυμία
δεικτική, ουδετέρου γένους [τοῦτο, τόδε, ἐκεῖνο, φήμη, λόγος, ψήφισμα,
κ.τ.λ.].
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π.χ. λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστὴς εἰμὶ (αντικείμενο) [Λυσίου, ὑπὲρ τοῦ
ἀδυνάτου 15]
π.χ. ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τὸ ἀποθανεῖν ῥᾷον ἂν τις
ἐκφύγοι (υποκείμενο) (=στις μάχες γίνεται φανερὸ ότι κάποιος θα μπορούσε
εύκολα να αποφύγει τον θάνατο) [Πλάτωνος, ἀπολογία Σωκράτους 39a]
π.χ. δεῖ τοίνυν ὑμᾶς κἀκεῖνο σκοπεῖν, ὅτι πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων πολλάκις εἰσὶν ἐψηφισμένοι τοῖς νόμοις χρῆσθαι τοῖς ὑμετέροις (=πρέπει λοιπὸν εσεὶς
να εξετάσετε και εκείνο, δηλαδή ότι πολλοί από τους Έλληνες πολλές φορές
αποφάσισαν να υιοθετήσουν τους δικούς σας νόμους) (επεξήγηση) [Δημοσθένους, κατὰ Τιμοκράτους 210]
π.χ. τοῦτο λέγουσιν, ὡς Κέρκυραν εἷλεν Τιμόθεος (επεξήγηση)
π.χ. οὐκ ἄδηλόν ἐστιν ὅτι ῥᾳδίως τῶν πολεμίων ἐπικρατήσομεν [Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος 82] (υποκείμενο)
π.χ. ἀρκεῖ ὅτι τῶν ἄλλων καταγελᾷς (=είναι αρκετό ότι περιφρονείς τους
άλλους) (υποκείμενο) [Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα 4,4,9]
π.χ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῳ σταθμῷ εἴη (αντικείμενο) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,1,3]
π.χ. Τισσαφέρνης διαβάλλει Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύει αὐτῷ
(έμμεσο αντικείμενο) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 1,1,3].
π.χ. οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ, τοῦτ’ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθὸν
(=γιατί ξέρω ότι το αγαθό αυτό δεν κατοικεί σε εμένα, αλλά βρίσκεται στην
σάρκα μου) (αντικείμενο) [Παύλου, πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴ 7,23].
1η Σημείωση:
Υπάρχουν κάποιες στερεότυπες επιρρηματικές φράσεις με ειδικούς συνδέσμους, οι οποίοι δεν εισαγάγουν αλλά λειτουργούν επιρρηματικά. Αυτές είναι
οι εξής:
οἶδ’ ὅτι=βέβαια
εὖ οἶδ’ ὅτι=βεβαιότατα
ἲσθ ὅτι=να ξέρεις, ασφαλώς, βέβαια
ἴστε ὅτι=να ξέρεις, ασφαλώς, βέβαια
δῆλον ὅτι=προφανώς.
π.χ. ἐὰν σὺ ἄφθονα ἔχῃς, εὖ οἶδ’ ὅτι καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν (=αν εσύ έχεις
αφθονία αγαθών, σίγουρα θα μπορέσω και εγώ να τήν αποκτήσω) [Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 2,4,11]
π.χ. ὥστε πάντας ὑμᾶς εἰδέναι καὶ ἐλεεῖν εὖ οἶδ’ ὅτι τοὺς ἀτυχεῖς καὶ ταλαιπώρους ἀνθρώπους (=επομένως όλοι σας γνωρίζετε και λυπάστε τους δυστυχείς και ταλαιπώρους ανθρώπους) [Δημοσθένους, περὶ τῆς παραπρεσβείας]
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π.χ. ὁ δὲ καὶ ἐν πρόσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλὴ μοι ἀπέχθεια γέγονε καὶ πρὸς
πολλοῖς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές ἐστι (=αυτό που προηγουμένως έλεγα, ότι δηλαδή πολλή απέχθεια έχω για πολλούς, είναι σίγουρα αληθινό) [Πλάτωνος,
ἀπολογία Σωκράτους 28a].
2η Σημείωση:
Μετά από ρήματα γνώσεως σημαντικά (οἶδα, ἐπίσταμαι, νοῶ) και δοξαστικά
(νομίζω, ἡγοῦμαι, συκοφαντῶ) ακολουθεί αντί ειδικής πρότασης φράση με
το ὡς + μετοχή, που αντικαθιστά την ειδική πρόταση.
π.χ. ἠξίουν οι πρέσβεις…..τὸ βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλὰ (λέγοντες) ὡς τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι,
οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθὲν ὁρμᾶσθαι (=αξίωσαν οι πρέσβεις …. χωρίς
να φανερώσουν καθόλου στους Αθηναίους τους αληθείς σκοπούς τους, αλλά
λέγοντας πως ο βάρβαρος, αν ήθελε να επιτεθεί πάλι, δεν θα είχε οχυρωμένο
τόπο για ορμητήριο) [αντί: ὡς ὁ βάρβαρος οὐκ ἂν ἔχοι] [Θουκυδίδου, Α90]
π.χ. ὡς ὧδε ἐχόντων τῶνδε ἐπίστασθαί σε χρὴ (=ότι έτσι έχουν τα πράγματα
πρέπει να το γνωρίζεις) [αντί: ὡς ὧδε ἔχουσιν τάδε] [Σοφοκλέους, Αἴας 279].
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
5. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Εισάγονται:
i. ὡς, ὅτε-ὁπότε, ἡνίκα-ὁπηνίκα, ἐπεί-ἐπειδή, ἕως, μέχρι, ἄχρι, πρίν, ἔστε,
ὁσάκις-ὁποσάκις [χρονικοί σύνδεσμοι]
ii. ὅταν-ὁπόταν, ἐπάν-ἐπειδάν, ὡς ἄν, ἕως ἄν, ἡνίκα ἄν, μέχρι ἄν, ἔστε ἄν,
ἄχρι ἄν [χρονικοί σύνδεσμοι+αοριστολογικό ἄν] {χρονικοϋποθετικές}
iii. ἐξ οὗ, ἀφ’ οὗ, ἕως οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ’ ὅτου, ἕως ὅτου, μέχρι οὗ, μέχρι ὅτου,
ὅσον χρόνον, καθ’ ὅν, καθ’ ὅσον, ὅσον χρόνον, ἐν ᾧ [χρονικο-αναφορικές
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συνεκφορές].
•

Συντακτικά ισοδύναμα: χρονικές μετοχές, γενική-δοτική-αιτιατική του
χρόνου, εμπρόθετοι προσδιορισμοί χρόνου, επιρρηματικά κατηγορούμενα
χρόνου.

•

Προτάσεις κρίσεως και επιθυμίας: άρνηση οὐ και μή.

•

Εκφέρονται:

i. ως προτάσεις κρίσεως > οριστική
ii. ως προτάσεις επιθυμίας > υποτακτική [στην κύρια θα υπάρχει μελλοντική
ή ενεστωτική έκφραση], ευκτική της απλής σκέψης [στην κύρια θα υπάρχει
δυνητική ευκτική ή μελλοντική έκφραση γενικώς], ευκτική επαναληπτική
[συνήθως η χρονική θα εισάγεται με τους συνδέσμους ὅτε-ὁπότε, και στην
κύρια θα υπάρχει οριστική ιστορικού χρόνου ή δυνητική οριστική], οριστική
παρατατικού [η χρονική θα εισάγεται με τους συνδέσμους ὁσάκις-ὁποσάκις,
και στην κύρια θα υπάρχει οριστική παρατατικού εξίσου] {χρονικοϋποθετικές}.
•

Χρονικές βαθμίδες:

i. σύγχρονο > ὅτε-ὁπότε, ἡνίκα-ὁπηνίκα, ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, ὁσάκις, ὡς.
ii. προτερόχρονο > ἐπεί-ἐπειδή, ἐπεί-ἐπειδή τάχιστα, ὡς, ἀφ’ οὗ, ἀφ’ὅτου, ἐξ
οὗ, ἐξ ὅτου.
iii. υστερόχρονο > ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι.
π.χ. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον (=μόλις ξημέρωσε, άρχισαν να προχωρούν έχοντας δεξιά τον ήλιο) [Ξενοφῶντος,
Κύρου Ἀνάβασις 2,2,13]
π.χ. οἱ δὲ Βυζάντιοι, ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, φεύγουσιν (=οι
Βυζάντιοι όταν είδαν το στράτευμα να ορμά βιαίως, έφυγαν) [Ξενοφῶντος,
Κύρου Ἀνάβασις 7,1,19]
π.χ. ὅτε αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἔτυχεν ἐν Σάρδεσιν ὢν (=όταν
έγινε αυτή η μάχη, ο Τισσαφέρνης έτυχε να βρίσκεται στις Σάρδεις) [Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 3,4,25]
π.χ. μαινόμεθα πάντες, ὁπόταν ὀργιζώμεθα (=βγαίνουμε εκτός εαυτού όλοι,
όταν οργιζόμαστε) [Μενάνδρου, Γνῶμαι 503]
π.χ. ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε πλεῖστοι τούτῳ καὶ φθονοῦσι καὶ ἐπιβου-
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λεύουσι καὶ πολέμιοι γίγνονται (=όταν κάποιος έχει πολλά, τότε οι περισσότεροι τόν φθονούν και τόν επιβουλεύονται και γίνονται εχθροί του) [Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 7,5,77]
π.χ. ἡνίκα δ’ ἂν καιρὸς ᾖ, πρὸς σε ἥξω, ἔφη ὁ Λεοντιάδης (=όταν έρθει η
κατάλληλη στιγμή, θα έρθω σε εσένα, είπε ο Λεοντιάδης) [Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 5,2,28]
π.χ. μισῶ πονηρόν, ὅταν χρηστὸν εἴπῃ λόγον (=μισώ τον πονηρό άνθρωπο,
όταν πει ηθικό λόγο) [Μενάνδρου, Γνῶμαι 353].
1η Σημείωση: σύνταξη του συνδέσμου ΠΡΙΝ
Ο χρονικός σύνδεσμος πρίν είναι ο δεύτερος σύνδεσμος που μπορεί να συνταχθεί με απαρέμφατο αντί ρήματος (ο άλλος είναι ο συμπερασματικός
ὥστε). Πρόκειται λοιπόν για την δεύτερη περίπτωση απαρεμφατικής πρότασης (δες iα, iβ). Επίσης ας δούμε τις διάφορες συντάξεις του συνδέσμου πρὶν:
iα. πρὶν + απαρέμφατο (προτερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με οποιαδήποτε έγκλιση (έχει άρνηση).
iβ. πρὶν + απαρέμφατο (υστερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με οποιαδήποτε έγκλιση (δεν έχει άρνηση).
iiα. πρὶν + οριστική ιστορ. χρόνου (προτερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με ρήμα ιστορικού χρόνου (έχει άρνηση).
iiβ. πρὶν + οριστική ιστορ. χρόνου (υστερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με ρήμα ιστορικού χρόνου (δεν έχει άρνηση).
iiiα. πρὶν + ευκτική απλής σκέψης (προτερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με δυνητική ευκτική (έχει άρνηση).
iiiβ. πρὶν + ευκτική απλής σκέψης (υστερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με δυνητική ευκτική (δεν έχει άρνηση).
ivα. πρὶν ἂν + υποτακτική αορίστου (προτερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με μελλοντική ή ενεστωτική έκφραση (έχει άρνηση).
ivβ. πρὶν ἂν + υποτακτική αορίστου (υστερόχρονο)
η κύρια εκφέρεται με μελλοντική ή ενεστωτική έκφραση (δεν έχει άρνηση).
π.χ. κατηγορεῖς, πρὶν μαθεῖν τὸ πρᾶγμα (=αποδίδεις κατηγορίες, προτού μάθεις τα γεγονότα) [Ἀριστοφάνους, Πλοῦτος 376]
π.χ. μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον
φίλοις (=μη κάνεις κάποιον φίλο, προτού εξετάσεις πώς αυτός έχει συμπεριφερθεί στους προηγούμενους φίλους) [Ἰσοκράτους, πρὸς Δημόνικον 24]
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π.χ. οἱ Ἕλληνες ἐθαύμαζον τὴν ἱππασίαν, πρὶν Νίκαρχος Ἀρκὰς ἧκεν (=οι
Έλληνες θαύμαζαν την ιππική τέχνη, προτού έρθει ο Νίκαρχος ο Αρκάς) [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,5,33]
π.χ. οὐ πρότερόν γε ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες τὸν Περικλέα, πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν (=δεν έπαψαν νωρίτερα να νοιώθουν οργή απέναντι στον Περικλή, παρά μόνο όταν τόν τιμώρησαν με χρηματικό πρόστιμο) [Θουκυδίδου, Β 65]
π.χ. μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρινέτω, πρὶν ἂν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἴδῃ (=κανείς να μη θεωρεί κάποιον ευτυχή, προτού τόν δει αυτόν να έχει καλό τέλος)
π.χ. μὴ ἀπέλθητε, πρὶν ἂν ἀκούσητε [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 5,7,12].
2η Σημείωση: ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὁπότε, (ἡνίκα, ὁπηνίκα)
Οι προτάσεις με τους συνδέσμους αυτούς μπορεί να είναι χρονικές, μπορεί
όμως να είναι και αιτιολογικές. Μία ένδειξη ώστε να διαχωρίζονται είναι ο
χρόνος του ρήματος της δευτερεύουσας. Δηλαδή:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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ασκησιολόγιο
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22. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

(ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
1. Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς:
 Σόλων ὁ νομοθέτης καὶ ποιητὴς εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσε καὶ πολλὰς ἄλλας
χώρας περιηγήσατο.
 Ὁ δειλὸς ἀνὴρ προδότης ἐστὶ τῆς πατρίδος.
 Τὸν ἐν Μαραθῶνι νικητήν, τὸν Μιλτιάδην, χρήμασιν οἱ Ἀθηναῖοι ἐζημίωσαν.
 Κῦρος ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίσταται.
 Πολλοί μοι προσεληλύθασιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, θαυμάζοντες.
 Ἅπαντες ἐμάχοντο, οἱ μὲν ἐπὶ τοῦ ὄρους, οἱ δ’ ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ.
 Οἱ ἔφοροι τῶν Λακεδαιμονίων Καλλικρατίδᾳ τῷ ναυάρχῳ ἐπέστειλαν τὰς
ναῦς ἀγαγεῖν.
 Ἅπαντες ὑμεῖς γιγνώσκετε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλά ὁ κατήγορος μόνος ἀγνοεῖ
αὐτήν.
 Τὸ πάντων δεινότατον, οὗτος προύδωκε τὴν πόλιν.
 Οὐδεὶς ἔνοχός ἐστι λιποταξίου οὐδὲ δειλίας.
 Οἶδα ὑμᾶς κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας.
 Οὐδεὶς δ’ ἀνθρώπων αὐτὸς ἅπαντα σοφός.
 Λύσανδρος ἐκέλευσε τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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α. τα μέρη
του λόγου
- τονισμός
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1. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 Κλιτά: Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, μετοχή, ρήμα.
 Άκλιτα: Πρόθεση, επίρρημα, σύνδεσμος, επιφώνημα.
Τα κλιτά μέρη του λόγου, πλην του ρήματος, λέγονται πτωτικά, επειδή σχηματίζουν πτώσεις.
Τα παρεπόμενα των πτωτικών
Παρεπόμενα (ή συνακόλουθα) των πτωτικών: Πτώσεις, γένη, αριθμοί, κλίσεις.
 Πτώσεις: Ορθές (ονομαστική, κλητική), πλάγιες (γενική, δοτική, αιτιατική)
 Γένη: Αρσενικά, θηλυκό, ουδέτερο
 Αριθμοί: Ενικός, πληθυντικός, δυϊκός (όταν αναφερόμαστε σε δύο πρόσωπα, ζώα, πράγματα κλπ)
 Κλίσεις: Πρώτη (π.χ. ὁ πολίτης), δεύτερη (ὁ ἂνθρωπος), τρίτη (π.χ. ἡ πόλις)
Τα παρεπόμενα του ρήματος
Παρεπόμενα (ή συνακόλουθα) του ρήματος: Πρόσωπα, αριθμοί, εγκλίσεις,
χρόνοι, φωνές, διαθέσεις, συζυγίες.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
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β. πτωτικά
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4. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ)
Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα:
 αρσενικά σε: -ας, -ης
 θηλυκά σε: -α (γεν. -ας), -α (γεν. -ης) -η
Παρατηρήσεις:
 Το -α στην κατάληξη -α είναι άλλοτε μακρόχρονο και άλλοτε βραχύχρονο· δες παρακάτω.
 Το -α στην κατάληξη -ας σε οποιαδήποτε πτώση είναι πάντοτε μακρόχρονο, π.χ. τῆς χώρᾱς.
 Η γενική του πληθυντικού τονίζεται στην λήγουσα και παίρνει περισπωμένη, π.χ. τῶν χωρῶν, τῶν στρατιωτῶν.
1. Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
Ενικός
Αρσενικό

ον.

Θηλυκό

Δυϊκός

Αρσ-Θηλ.

Αρσ-Θηλ.

-ᾱς

-ης

-ᾱ

-η

-αι

-ᾱ

γεν. -ου

-ου

-ᾱς -ᾱς ή -ης -ης

-ων

-αιν

δοτ. -ᾳ

-ῃ

-ᾳ

-ᾳ ή ῃ

-ῃ

-αις

-αιν

αιτ. -ᾱν

-ην

-ᾱν

-ᾰν

-ην

-ᾱς

-ᾱ

-η (ή -ᾰ)

-ᾱ

-ᾰ

-η

-αι

-ᾱ

κλ.

-ᾱ

-ᾰ

Πληθυντ.

Παραδείγματα:
α) Αρσενικά σε -ας: ὁ νεανίας.
β) Αρσενικά σε -ης: ὁ στρατιώτης, ὁ ποιητὴς.
γ) Θηλυκά σε -ᾱ: ἡ πολιτεία,, ἡ στρατιὰ.
δ) Θηλυκά σε -ᾰ (γεν. -ης): ἡ τράπεζα, ἡ γλῶσσα, ἡ σφαῖρα.
ε) Θηλυκά σε -η: ἡ κώμη, ἡ τιμὴ.

250

Ασυναίρετα Ουσιαστικά
αρσενικά σε -ας και σε -ης
σε -ας

σε -ης
(οξύτονα)

σε -ης
(παροξύτονα)

σε -ης

ὁ νεανί-ας

ποιητ-ὴς

στρατιώτ-ης

εὐπατρίδ-ης

τοῦ νεανί-ου

ποιητ-οῦ

στρατιώτ-ου

εὐπατρίδ-ου

τῷ νεανί-ᾳ

ποιητ-ῇ

στρατιώτ-ῃ

εὐπατρίδ-ῃ

τὸν νεανί-αν

ποιητ-ήν

στρατιώτ-ην

εὐπατρίδ-ην

ὦ νεανί-α

ποιητ-ὰ

στρατιῶτ-α

εὐπατρίδ-η

οἱ νεανί-αι

ποιητ-αὶ

στρατιῶτ-αι

εὐπατρίδ-αι

τῶν νεανι-ῶν

ποιητ-ῶν

στρατιωτ-ῶν

εὐπατριδ-ῶν

τοῖς νεανί-αις

ποιητ-αῖς

στρατιώτ-αις

εὐπατρίδ-αις

τοὺς νεανί-ας

ποιητ-ὰς

στρατιώτ-ας

εὐπατρίδ-ας

ὦ νεανί-αι

ποιητ-αὶ

στρατιῶτ-αι

εὐπατρίδ-αι

Παρατηρήσεις
Σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε -α (πάντα βραχύ):
 τα εθνικά προσηγορικά: ὦ Πέρσα, ὦ Σκύθα, κ.λπ.
 όσα λήγουν σε -της, π.χ. ὦ ποιητά (ποιη-τής), ὦ δέσποτα (δεσπό-της),
κ.λπ.
 τα σύνθετα με β’ συνθετικό ρήμα σε -άρχης (ἄρχω), -μέτρης(μετρῶ),
-πώλης(πωλῶ), -τρίβης (τρίβω), -ώνης (ὠνοῦμαι). π.χ. ὦ γυμνασιάρχα,
ὦ παιδοτρίβα, ὦ τελῶνα.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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187

330

γ. ρήματα
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9. ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (ΣΕ -Ω)
Στα βαρύτονα ρήματα της α’ συζυγίας ανήκουν: α) τα φωνηεντόληκτα ασυναίρετα: λύ-ω, παιδεύ-ω κ.λπ. β) τα αφωνόληκτα (δηλ. όσα έχουν χαρακτήρα κ, γ, χ - π, β, φ - τ, δ, θ): πλέκ-ω, γράφ-ω, πείθ-ω, κ.λπ. γ) τα υγρόληκτα
και ενρινόληκτα (δηλ. όσα έχουν χαρακτῆρα λ, ρ - μ, ν): ἀγγέλλ-ω, σπείρ-ω,
νέμ-ω, μέν-ω, κ.λπ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚ.

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤ.

ΑΠΑΡΕΜΦ.

ΜΕΤΟΧΗ

παιδεύειν

παιδεύων
παιδεύουσα
παιδεῦον

παιδεύσειν

παιδεύσων
παιδεύσουσα
παιδεῦσον

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

παιδεύω
παιδεύεις
παιδεύει
παιδεύομεν
παιδεύετε
παιδεύουσιν

παιδεύω
παιδεύῃς
παιδεύῃ
παιδεύωμεν
παιδεύητε
παιδεύωσιν

παιδεύοιμι
παιδεύοις
παιδεύοι
παιδεύοιμεν
παιδεύοιτε
παιδεύοιεν

---παίδευε
παιδευέτω
-----παιδεύετε
παιδευόντων ή
παιδευέτωσαν

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐπαίδευον
ἐπαίδευες
ἐπαίδευε
ἐπαιδεύομεν
ἐπαιδεύετε
ἐπαίδευον
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

παιδεύσω
παιδεύσεις
παιδεύσει
παιδεύσομεν
παιδεύσετε
παιδεύσουσιν

παιδεύσοιμι
παιδεύσοις
παιδεύσοι
παιδεύσοιμεν
παιδεύσοιτε
παιδεύσοιεν
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤ.

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚ.

ΑΠΑΡΕΜΦ

ΜΕΤΟΧΗ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ἐπαίδευσα
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσε
ἐπαιδεύσαμεν
ἐπαιδεύσατε
ἐπαίδευσαν

παιδεύσω
παιδεύσῃς
παιδεύσῃ
παιδεύσωμεν
παιδεύσητε
παιδεύσωσιν

----παιδεύσαιμι
παιδεύσαις,
παίδευσον
(+ παιδεύσειας)
παιδευσάτω
παιδεύσαι,
----(+ παιδεύσειεν)
παιδεύσαιμεν
παιδεύσατε
παιδεύσαιτε
παιδευσάντων
παιδεύσαιεν ή παιδευσάτωσαν
(+ παιδεύσειαν)

παιδεῦσαι

παιδεύσας
παιδεύσασα
παιδεῦσαν

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

πεπαίδευκα
πεπαιδεύκω
πεπαιδεύκοιμι
πεπαίδευκας
πεπαιδεύκῃς
πεπαιδεύκοις
πεπαίδευκε
πεπαιδεύκῃ
πεπαιδεύκοι
πεπαιδεύκαμεν πεπαιδεύκωμεν πεπαιδεύκοιμεν
πεπαιδεύκατε
πεπαιδεύκητε πεπαιδεύκοιτε
πεπαιδεύκασιν πεπαιδεύκωσιν πεπαιδεύκοιεν
πεπαιδευκὼςπεπαιδευκὼςπεπαιδευκυῖαπεπαιδευκυῖαπεπαιδευκὸς
εἴην-εἴης-εἴη
πεπαιδευκὸς
ὦ-ᾖς -ᾖ
πεπαιδευκότεςπεπαιδευκυῖαιπεπαιδευκότα
ὦμεν-ἦτε-ὦσιν

πεπαιδευκότεςπεπαιδευκυῖαιπεπαιδευκότα
εἶμεν-εἶτε-εἶεν

πεπαιδευκώς
πεπαιδευκυῖα
πεπαιδευκὸς
πεπαιδευκέναι

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

ἐπεπαιδεύκειν
(+ἐπεπαιδεύκη)
ἐπεπαιδεύκεις
(+ἐπεπαιδεύκης)
ἐπεπαιδεύκει
ἐπεπαιδεύκεμεν
ἐπεπαιδεύκετε
ἐπεπαιδεύκεσαν

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Γ. Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (όω>ω)
- Σε αυτήν ο χαρακτήρας του θέματος ο συναιρείται με τις καταλήξεις
(ο+ω, ο+ε, ο+η, ο+οι, κ.λπ.).
Συναιρέσεις
ο+ε> ου
ο+ο> ου

ο+ω> ω
ο+η> ω
ο+ου> ου

ο+ει> οι
ο+ῃ> οι
ο+οι> οι

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

δηλῶ

δηλῶ

δηλοῖμι/δηλοίην

--

δηλοῖς

δηλοῖς

δηλοῖς/δηλοίης

δήλου

δηλοῖ

δηλοῖ

δηλοῖ/δηλοίη

δηλούτω

δηλοῦμεν

δηλῶμεν

δηλοῖμεν

--

δηλοῦτε

δηλῶτε

δηλοῖτε

δηλοῦτε

δηλοῦσιν

δηλῶσιν

δηλοῖεν

δηλούντων

Απαρέμφατο: δηλοῦν
Μετοχή: δηλῶν- δηλοῦσα-δηλοῦν
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐδήλουν
ἐδήλους
ἐδήλου
ἐδηλοῦμεν
ἐδηλοῦτε
ἐδήλουν
334

Μέλλοντας> δηλώσω
Αόριστος> ἐδήλωσα
Παρακείμενος> δεδήλωκα
Υπερσυντέλικος> ἐδεδηλώκειν
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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17. ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β΄ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ εις -μι
1. βαίνω > ἔβην
φθάνω > ἔφθην
Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρ.

Μετοχή

ἔβην

βῶ

βαίην

-----

βῆναι

βὰς

ἔβης

βῇς

βαίης

βῆθι

βᾶσα

ἔβη

βῇ

βαίη

βήτω

βὰν

ἔβημεν

βῶμεν

βαῖμεν

-----

ἔβητε

βῆτε

βαῖτε

βῆτε

ἔβησαν

βῶσιν

βαῖεν

βάντων/
βήτωσαν

2. γιγνώσκω ή οἶδα > ἔγνων
ζῶ ή βιῶ > ἐβίων
ἁλίσκομαι > ἑάλων
Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρ.

Μετοχή

ἔγνων

γνῶ

γνοίην

-----

γνῶναι

γνοὺς

ἔγνως

γνῷς

γνοίης

γνῶθι

γνοῦσα

ἔγνω

γνῷ

γνοίη

γνώτω

γνὸν

ἔγνωμεν

γνῶμεν

γνοῖμεν

-----

ἔγνωτε

γνῶτε

γνοῖτε

γνῶτε

ἔγνωσαν

γνῶσιν

γνοῖεν

γνόντων/
γνώτωσαν

Σημείωση: το βιόω-βιῶ στον αόριστο ἐβίων παρουσιάζει ανωμαλίες. Η ευκτική του σχηματίζεται βιῴην, βιῴης, βιῴη, βιῷμεν, βιῷτε, βιῷεν. Προστακτική δεν έχει, πλην γ΄ ενικού «βιώτω».
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380

δ. τυπολόγιο
ασκήσεων
(με τις απαντήσεις)

381

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
1. Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις.
ΓΕΝΙΚΗ

ΔΟΤΙΚΗ

τὰ τείχη
ἡ ἤπειρος
ἡ νὺξ
οἱ ζωστῆρες
ὁ μὴν
ὁ οἰκήτωρ
ὁ Μακεδὼν
ὁ παῖς
ὁ ῥοῦς
ἡ πειθὼ
οἱ πλοῖ
ἡ μοῖρα
τὸ πλῆθος
ὁ Ἑρμῆς
ὁ Ἀριστοφάνης
ἡ Ἄρτεμις
τὸ γέρας
τὸ πέρας
ὁ Θεμιστοκλῆς
ὁ Αἰσχίνης
ἡ ἀσπὶς
ἡ ἐσθὴς
ἡ ἀτραπὸς
ἡ τυραννὶς

382

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

ΚΛΗΤΙΚΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ὁ παράπλους
ἡ ἔρις
ὁ γίγας
τὸ πλῆκτρον
ὁ λέων
ὁ ὁπλίτης
ὁ Ξενοφῶν
ὁ ἱμὰς
αἱ ἄρκτοι
ἡ ταχύτης
αἱ παρθένοι
ἡ φωνὴ
αἱ λαμπὰδες
τὸ στάδιον
ἡ θάλασσα
αἱ ποιότητες
τὸ ἔαρ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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442

ε. αρχικοί
χρόνοι
ρημάτων

443

Α
ΕΝ.

ἀγγέλλω

ἀγγέλλομαι

ἀγείρω

ἀγνοῶ

ΠΡΤ.

ἤγγελλον

ἠγγελλόμην

ἤγειρον

ἠγνόουν

ΜΕΛ.

ἀγγελῶ

ἀγγελοῦμαι -

ἀγερῶ

ἀγνοήσω

Π. ΜΕΛ.

-

ἀγγελθήσομαι

-

ΑΟΡ.

ἤγγειλα

ἠγγειλάμην

ἤγειρα

ἠγνόησα

ΠΡΚ.

ἤγγελκα

ἤγγελμαι

ἀγήγερκα

ἠγνόηκα

ΥΠΕΡ.

ἠγγέλκειν

ἠγγέλμην

ἠγηγέρκειν

ἠγνοήκειν

ΕΝ.

ἀγορεύω

ἄγω

ἄγομαι

ΠΡΤ.

ἠγόρευον

ἦγον

ἠγόμην

ΜΕΛ.

ἀγορεύσω -ερῶ

ἄξω

ἄξομαι

Π. ΜΕΛ.

-

-

ἀχθήσομαι

ΑΟΡ.

ἠγόρευσα

ἤγαγον

ἠγαγόμην

Π. ΑΟΡ

-

-

ἤχθην

ΠΡΚ.

ἠγόρευκα

ἦχα- ἀγήοχα

ἦγμαι

ΥΠΕΡ.

ἠγορεύκειν

ἦχειν - ἀγηόχειν

ἤγμην

ΕΝ.

αἱρῶ

αἱροῦμαι

αἴρω

αἴρομαι

ΠΡΤ.

ᾕρουν

ᾑρούμην

ᾖρον

ἠρόμην

ΜΕΛ.

αἱρήσω

αἱρήσομαι

ἀρῶ

ἀροῦμαι

Π. ΜΕΛ.

-

αἱρεθήσομαι

-

ἀρθήσομαι

ΑΟΡ.

εἷλον

εἱλόμην

ἦρα

ἠράμην

Π. ΑΟΡ

-

ᾑρέθην

-

ἤρθην

ΠΡΚ.

ᾕρηκα

ᾕρημαι

ἦρκα

ἦρμαι

ΥΠΕΡ.

ᾑρήκειν

ᾑρήμην

ἤρκειν

ἤρμην

444
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445

1Ο ΤΕΣΤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
1ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ

διαφέρομαι + δοτικὴ:
ἀπεῖπον + Κ.Μ.:
ἀντιβολῶ:
ἐπιμιμνῄσκομαι + γενικὴ:
περίειμι + γενικὴ:
ἔχω + επίρρημα:
ἔχω + απαρέμφατο:
ἔχω + αιτιατική:
ἄγαμαι + γενική:
ἐξουσία + γενική:
ἐπιτρέπω + δοτική προσώπου +
αιτιατική πράγματος:
εἰμὶ ἒν τινι:
περιγίγνομαι + γενική:
καταδέχομαι + αιτιατική προσώπου:
ἀξιῶ + απαρέμφατο:
ἀξιῶ + αιτιατική προσώπου
+ γενική πράγματος:
ἀξιοῦμαι + απαρέμφατο:
ὁμολογῶ + δοτική:
ὁμολογῶ + απαρέμφατο:
ἀντιπράττω + δοτική:
αἰτία:
γνώμη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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509

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Δημήτρης Νάτσης γεννήθηκε στην Aθήνα τό
1979. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στό
Ε.Κ.Π.Α. και υπαρξιακή φιλοσοφία - ορθόδοξη θεολογία.
Γαλουχήθηκε παιδευτικά καί πνευματικά απο τον
αρχαιοελληνιστὴ - συγγραφέα Γεώργιο Καρατσώλη.
Διετέλεσε επί μία δεκαετία (2006-2016) ακαδημαϊκός υπεύθυνος στα αρχαία ελληνικά του φροντιστηριακού ομίλου «Διακρότημα». Αποχώρησε, για
καθαρά εκπαιδευτικούς καί ερευνητικούς λόγους. Συνεχίζει και είναι συνεργάτης της
διαδικτυακής πλατφόρμας “Lexigram” που ασχολείται με τις εκφάνσεις τις ελληνικής γλώσσας, αλλά και του Ο.Δ.Ε.Γ. Παραδίδει σεμιναριακά μαθήματα σε φοιτητές
και εκπαιδευτικούς ως προς την διδακτική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Συνέγραψε και εξέδωσε αρκετά βιβλία που αφορούν την γλώσσα και την παράδοσή μας. Στην προσέγγιση των αρχαίων κειμένων, είτε ως προς την μετάφραση είτε
ως προς την ερμηνεία τους, ακολουθεί τον κλασικό αρχαϊκό τρόπο, συνεχίζοντας την
γραμμή που χάραξαν μεγάλοι Έλληνες φιλόλογοι των δύο προηγούμενων αιώνων,
προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις του μαθήματος στις διαφορετικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και αλλαγές.
Έργα του ιδίου
-Χειμασμὸς, Δοκίμια γιὰ τὸν ρόλο τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στὴν ἀνατροπὴ τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ, ἐκδ. Ἐλληνοεκδοτική 2017.
-Αρχαία Ελληνικὴ Θεματογραφία γιὰ τὴν Β’ καὶ Γ’ Λυκείου, εκδ. andy’s pubishers,
Αθήνα 2009.
-Αρχαία Ελληνικὰ Β’ καὶ Γ’ Λυκείου. Κριτήρια Αξιολόγησης στο Διδαγμένο Κείμενο
επὶ του Λυσίου, Δημοσθένους, Ἰσοκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους, εκδ. Γρηγόρης,
Αθήνα 2013.
-Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής, Κριτήρια Αξιολόγησης στο Αδίδακτο Κείμενο για
την Β’ καὶ Γ’ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, Β’ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 22018.
-Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής για Β΄ και Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστη-

μα διδασκαλίας, Α’ τόμος, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2019.
-Συντακτικό για την αττική διάλεκτο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Γρηγόρη,
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