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Π P O Λ O Γ O Σ

�σ�ι ασ��λ��νται µε τη διδασκαλ�α των αρ�α�ων ελληνικ�ν γνωρ�!�υν
π�λ� καλ� �τι η γν�ση της γραµµατικ�ς ε�ναι απ�λ�τως αναγκα�α για την
πρ�σ�γγιση των αρ�α�ων κειµ�νων.

E�ναι �µως ε"�σ�υ γνωστ� �τι �ι δυσκ�λ�ες π�υ αντιµετωπ�!ει � �ιλ�λ�-
γ�ς για τη διδασκαλ�α  –και � µαθητ�ς για την εκµ�θηση– της αρ�α�ας ελ-
ληνικ�ς γραµµατικ�ς ε�ναι συ�ν� απρ�σπ�λαστες.

T� πλ�θ�ς και η π�ικιλ�α των γραµµατικ�ν �αιν�µ�νων επι��λλει µια
πι� συστηµατικ� παρ�υσ�ασ� τ�υς και �ι υπ�ρ��υσες γραµµατικ�ς –α"ι�-
λ�γες κατ� τα �λλα– δεν ανταπ�κρ�ν�νται απ�λυτα µε τη µεθ�δ�λ�γ�α
τ�υς στις σ�γ�ρ�νες διδακτικ�ς αν�γκες και απαιτ�σεις ��τε εµπερι���υν,
στ� �αθµ� π�υ θα �πρεπε, στ�ι�ε�α της διδακτικ�ς πε�ρας, τα �π��α θα
διευκ�λυναν τ�σ� τ� διδ�σκ�ντα �σ� και τ�ν διδασκ�µεν�.

Mε την �κδ�ση αυτ�� τ�υ �ι�λ��υ επι�ειρ�σαµε να α"ι�π�ι�σ�υµε αυ-
τ�ν ακρι��ς τη µακρ��ρ�νη διδακτικ� πε�ρα. Mε συγκεντρωτικ��ς και
συν�πτικ��ς π�νακες, µε �µ�αση στα "σκ�τειν�" σηµε�α της γραµµατικ�ς,
µε την υπ�γρ�µµιση των πι� �ασικ�ν καν�νων και µε παρ�υσ�αση �λων
των στ�ι�ε�ων π�υ συµ��λλ�υν στην καταν�ηση των γραµµατικ�ν �αιν�-
µ�νων επι�ειρ��µε να ��ηθ�σ�υµε τ�σ� τ� µαθητ� �σ� και τ�ν καθηγητ�
στην πρ�σπ�θει� τ�υς να αντιµετωπ�σ�υν �λες τις δυσκ�λ�ες της αρ�α�ας
ελληνικ�ς γραµµατικ�ς.

Tα στ�ι�ε�α π�υ δια��ρ�π�ι��ν τ� �ι�λ�� αυτ� ε�ναι η τα"ιν�µηση της
�λης και η µεθ�δικ� παρ�υσ�ασ� της, η καταγρα�� �λων των πρ��ληµ�-
των της γραµµατικ�ς, η πρ�σπ�θεια να επισηµανθ��ν µε �µ�αση τα �α-
σικ� στ�ι�ε�α της γραµµατικ�ς και η συγκ�ντρωση εν�ς πλ��σι�υ υλικ��,
π�υ δ�νει απ�ντηση σε �π�ια πρ��λ�µατα αντιµετωπ�!�υν διδ�σκ�ντες
και διδασκ�µεν�ι.

%τσι ���υν καταγρα�ε� µε τρ�π� ευσ�ν�πτ� και µεθ�δικ� �λ�ι �ι �ασι-
κ�� καν�νες των γραµµατικ�ν �αιν�µ�νων& ���υν συγκεντρωθε� σε κατ�-
λ�γ� �λα τα ρ�µατα π�υ παρ�υσι�!�υν ιδιαιτερ�τητες στ�ν τ�νισµ� της
δ��ρ�νης παραλ�γ�υσας, εν� παρ�λληλα υπ�ρ��υν π�νακες µε �λες τις
κατηγ�ρ�ες των συνηρηµ�νων, των ρηµ�των �¢ συ!υγ�ας, των συµ�ων�λη-
κτων παρακειµ�νων, των �¢ α�ρ�στων κ.�.

T�λ�ς, υπ�ρ�ει �να ιδι�τυπ� λε"ικ� αν�µαλων ρηµ�των �π�υ επισηµα�-
ν�νται αναλυτικ� �λα τα ιδια�τερα �αρακτηριστικ� κ�θε ρ�µατ�ς.
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H �ρησιµ�τητα �µως τ�υ �ι�λ��υ �γκειται κατ� κ�ρι� λ�γ� στ� πλ�θ�ς
των ασκ�σεων, στην π�ικιλ�α και την πρωτ�τυπ�α τ�υς. Πρ�σαρµ�σµ�νες
πλ�ρως στ� ν�� πνε�µα δ�ν�υν στ� µαθητ� τη δυνατ�τητα να α��µ�ι�σει
πλ�ρως τ�υς θεωρητικ��ς καν�νες και να ανταπ�κριθε� απ�λυτα στα ν�α
δεδ�µ�να των ε"ετ�σεων.

Για να δ�θε� µ�λιστα µεγαλ�τερη δυνατ�τητα αυτεν�ργειας στ� µα-
θητ� παρατ�θενται σε ειδικ� "ε�ωριστ� τε���ς �λες �ι απαντ�σεις των
ασκ�σεων µε πλ�ρη αν�λυση και αιτι�λ�γηση.

E�ναι αλ�θεια �τι κατ� τη συγγρα�� τ�υ π�ν�µατ�ς αυτ�� �ι δυσκ�λ�ες
�ταν τερ�στιες. Oι αντι��σεις στα �ι�λ�α γραµµατικ�ς και στα λε"ικ� π�υ
κυκλ���ρ��ν, τα κεν� και �ι ασ��ειες π�λλαπλασ�ασαν τα πρ��λ�µατα.
Στ� �αθµ� π�υ �ταν δυνατ� ελ�γ"αµε και διασταυρ�σαµε πλ�ρως �λα τα
στ�ι�ε�α π�υ παραθ�τ�υµε. Σε �ρισµ�νες περιπτ�σεις παρ�υσι�σαµε �λες
τις απ�ψεις και τις πηγ�ς µας καταθ�τ�ντας παρ�λληλα και τη δικ� µας
γν�µη.

%νας τ�σ� τερ�στι�ς �γκ�ς δ�υλει�ς, και µ�λιστα σ’ �να τ�σ� π�λ�-
µ�ρ�� γνωστικ� αντικε�µεν�, θα �ταν αδ�νατ� να αντιµετωπιστε� �ωρ�ς τη
συνδρ�µ� π�λλ�ν α"ι�λ�γων συναδ�λ�ων, τ�υς �π���υς αισθ�ν�µαι υπ�-
�ρεωµ�ν�ς να ευ�αριστ�σω.

Aπ� τ� �ιλ�λ�γ� !ητ��µε να α"ι�π�ι�σει τ� υλικ� π�υ τ�υ πρ�σ��ρεται
συνδυ�!�ντ�ς τ� µε τη δικ� τ�υ διδακτικ� πε�ρα. K�θε καλ�πιστη κριτικ�
θα ε�ναι ευπρ�σδεκτη και �ρ�σιµη για την αρτι�τητα αυτ�� τ�υ π�ν�µα-
τ�ς.

Θεσσαλ�ν�κη, 1998 ∆.E.Π.
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ΣTOIXEIA ΦΘOΓΓOΛOΓIKOY

1. ∆ια�ρεση 	ωνη�ντων - ∆�	θ�γγ�ι

α) Bρα���ρ�να:  
(
ε , 

(
� 

�) Mακρ	�ρ�να: –η,  –ω

γ) ∆�ρ�να: α, ι, υ   (	λλ�τε µακρ��ρ�να και 	λλ�τε �ρα���ρ�να).

Oι δ��θ�γγ�ι (κ�ρι�ι: αι, ει, �ι, υι, αυ, ευ, ηυ, �υ και κατα�ρηστικ��: �α, �η,
�ω) γενικ	 ε�ναι µακρ��ρ�ν�ι: στρατε�ει, � �ασιλε�, � ���.

M�ν�ι �ι δ��θ�γγ�ι αι και �ι λ�γαρι	��νται �ρα���ρ�ν�ι, �ταν �ρ�σκ�-
νται εντελ�ς στ� τ�λ�ς ασυνα�ρετης κλιτ"ς λ�#ης: α� ��ρα

(
ι , �� κ�π�

(
ι , αλ-

λ	: τα�ς ��ρα–ι ς, τ��ς κ�π�–ι ς.

T� αι και τ� �ι ε�ναι µακρ��ρ�να στην κατ	λη#η της ευκτικ"ς και στ�
τ�λ�ς των επιρρηµ	των και επι�ωνηµ	των:
π.�. π�ι�σα–ι , π�ι�σ�–ι , στε�λα–ι  (εν� τα απαρ�µ�.: π�ι�σα

(
ι , στε�λα

(
ι ), ��κ�ι,

!Iσθµ��, ε"��, παπα�.

ΠINAKAΣ

Bρα���ρ�να Mακρ	�ρ�να

ε, � η, ω
–αι, –�ι (στ� τ�λ�ς κλιτ�ν λ�#εων) δ�θ�γγ�ι

αι, �ι   

fi¯È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ï¤ÍÂˆÓ
Â˘ÎÙÈÎ‹
¿ÎÏÈÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜

2. T�νισµ�ς

α. Γενικ� καν	νες

1. Kαµι� λ��η δεν τ�ν�εται πι� π�νω απ	 την πρ�παραλ�γ�υσα:

πρ#ττ�µεν, $πρ#ττ�µεν, $πραττ�µεθα, $πικ�νδυν�ς.

2. "ταν η λ�γ�υσα εναι µακρ	�ρ�νη, η πρ�παραλ�γ�υσα δεν τ�ν�εται:

' θ#λασσα, αλλ	: τ�ς θαλ#σσης, (δικ�ς, αλλ	: &δ�κως.
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3. H πρ�παραλ�γ�υσα, 	ταν τ�ν�εται, παρνει π�ντ�τε ��εα:
λυ�µεθα, λυ�µεθα, (γ�µαι, παρ�γ�ρ�ς.

4. K�θε #ρα���ρ�νη συλλα#�, 	ταν τ�ν�εται, παρνει π�ντ�τε ��εα ( ¢():

ν)�ς, 	�ρ�ς, τρ���ς.

5. H µακρ	�ρ�νη παραλ�γ�υσα, 	ταν τ�ν�εται, παρνει ��εα εµπρ	ς
απ	 µακρ	�ρ�νη λ�γ�υσα ( ¢– –):

θ�κη, ��κ�υ, κ�µη, παιδε�ω, κλα�ω.

6. H µακρ	�ρ�νη παραλ�γ�υσα, 	ταν τ�ν�εται, παρνει περισπωµ�νη
εµπρ	ς απ	 #ρα���ρ�νη λ�γ�υσα (~– ():

κ�π�ς, 	ε�γε, ��ρ�ς.

7. "ταν η λ�γ�υσα εναι µακρ	�ρ�νη, η παραλ�γ�υσα παρνει π�ντα
��εα:

τ�� κ�π�υ, τ+� δ�ρ+ω.

#. Eιδικ� καν	νες
1. H ασυνα�ρετη �ν�µαστικ", αιτιατικ" και κλητικ" των πτωτικ�ν1, �ταν

τ�ν��εται στη λ"γ�υσα, καν�νικ	 πα�ρνει �#ε�α:

- µα�ητ�ς �� µα�ητα� ' τιµ� α� τιµα�,
τ/ν µα�ητ�ν τ�0ς µα�ητ#ς τ2ν τιµ�ν τ3ς τιµ#ς
� µα�ητ3 � µα�ητα4 � τιµ2 � τιµα�

2. H µακρ�κατ	ληκτη γενικ" και δ�τικ" των πτωτικ�ν, �ταν τ�ν��εται στη
λ"γ�υσα, πα�ρνει περισπωµ�νη:

τ�� µαθητ�� τ�ν µαθητ�ν τ�ς τιµ�ς τ�ν τιµ�ν
τ+� µαθητ5� τ��ς µαθητα�ς τ5� τιµ5� τα�ς τιµα�ς

α"τ�� α"τ�ν
α"τ�ς α"τ��ς
α"τ+� α"τα�ς
α"τ5�     …

E#αιρ��νται τα αττικ�κλιτα:

τ�� λε�, τ+� λε+�, τ��ς λε+�ς ….

3. Στα πτωτικ	, �π�υ τ�ν��εται η �ν�µαστικ" τ�υ ενικ�� εκε� τ�ν���νται
και �ι 	λλες πτ�σεις τ�υ ενικ�� και τ�υ πληθυντικ��, εκτ�ς αν εµπ�δ�-
�ει η λ"γ�υσα:

λ)ων, λ)�ντ�ς, λ)�ντες κτλ - αλλ	: λε�ντων
(ρρην, (ρρεν�ς, (ρρενες κτλ - αλλ	: 6ρρ)νων
7καστ�ς, 7καστ�ν, 7καστ�ι κτλ - αλλ	: 8κ#στ�υ, 8κ#στων, 8κ#στ�υς (η

1. Πτωτικ	 λ�γ�νται τα π�ντε κλιτ	 µ�ρη τ�υ λ�γ�υ (	ρθρ�, �υσιαστικ�, επ�θετ�,
αντωνυµ�α, µετ��") π�υ σ�ηµατ���υν πτ�σεις.
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λ"γ�υσα ε�ναι µακρ	 κι �τσι δεν µπ�ρε� να τ�νιστε� η πρ�παραλ"γ�υ-
σα).

E�αιρ�σεις: 1. Tα πρωτ�κλιτα �υσιαστικ	 στη γενικ" πληθ. κατε�	��υν
τ�ν τ�ν�:
π.�. - νεαν�ας – τ�ν νεανι�ν, - π�λ�της – τ�ν π�λιτ�ν, '

θ#λασσα – τ�ν θαλασσ�ν.

2. Tα µ�ν�σ�λλα�α �ν�µατα της γ¢ κλ�σης στη γεν. και δ�τ.
�λων των αριθµ�ν τ�ν���νται στη λ"γ�υσα:

π.�. ' 	λ�9, τ�ς 	λ�γ�ς, τ5� 	λ�γ4 – τ�ν 	λ�γ�ν, τα�ς 	λ�-
9�.

Σηµ. Tα µ�ν�σ�λλα�α: ' δ+3ς (= λαµπ	δα), - θ;ς (= τσακ	λι), τ/ �<ς, - πα�ς, - δµ�ς, -
Tρ;ς και τ/ 	�ς στη γεν. πληθ. τ�ν���νται στην παραλ"γ�υσα: τ�ν δ+#δων, τ�ν
θ�ων, τ�ν =των, τ�ν πα�δων, τ�ν δµ�ων, τ�ν Tρ�ων, τ�ν 	�των.

4. H λ"γ�υσα π�υ πρ��ρ�εται απ� συνα�ρεση, �ταν τ�ν��εται, καν�νικ	
πα�ρνει περισπωµ�νη:

(τιµ#ω) τιµ�, �� ($πιµελ)ες) $πιµελε�ς, τ/ν (6ληθ) /σα) 6ληθ�.

Πα�ρνει �µως �#ε�α, αν πριν απ� τη συνα�ρεση ε��ε �#ε�α η δε�τερη απ�
τις συλλα��ς π�υ συναιρ��νται:

(8στα;ς) 8στ�ς, (κλη�ς, κλ52ς) κλε�ς.

5. K	θε λ�#η π�υ λ"γει σε  –ευ και –�υ, �ταν τ�ν��εται στη λ"γ�υσα, πα�ρ-
νει περισπωµ�νη:

* �ασιλε+, �ε+, παντα��+.

E�αρεση: >δ��, >��, �?, π�0 (= κ	π�υ, �σως).

6. Tα επιρρ"µατα σε  –ως, �ταν τ�ν���νται στη λ"γ�υσα, πα�ρν�υν περι-
σπωµ�νη:

καλ�ς, ε"τυ��ς

7. Oι µ�ν�σ�λλα��ι ρηµατικ�� τ�π�ι µε µακρ� �ων"εν πα�ρν�υν περισπω-
µ�νη:

θ�, θ5�ς, στ�, �, 	�, 	5�ς (υπ�τ. τ�υ 	ηµ�).

E�αρεση: �ρ2 και 	2ς " 	52ς (�ριστ. τ�υ 	ηµ�).

3. �τ�νες λ��εις

∆�κα µ�ν�σ�λλα�ες λ�#εις της αρ�α�ας ελληνικ"ς δεν πα�ρν�υν τ�ν�:

1. Tα 	ρθρα �, �, ��, α�.

2. Oι πρ�θ�σεις ε�ς, �ν, �κ (��).

3. Tα µ�ρια  ε�, �ς, �! (" �!κ " �!").
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Oι λ�#εις αυτ�ς λ�γ�νται και πρ�κλιτικ�ς " πρ�κλιτικ�.

T� �! τ�ν��εται µε �#ε�α, (" �αρε�α) �ταν αµ�σως �στερα απ� αυτ�
υπ	ρ�ει στ�#η: 	5�ς @ �?;

T� �ς τ�ν��εται  α) �ταν ��ει τη σηµασ�α τ�υ �#τως (= �τσι): �!δ’ %ς
(= ��τε �τσι) και �) �ταν �ρ�σκεται �στερα απ� τη λ�#η στην �π��α ανα��-
ρεται: θε&ς %ς (= ως θε�ς).

0λες �ι 	τ�νες λ�#εις τ�ν���νται, �ταν δ���νται τ�ν τ�ν� τ�υ εγκλιτικ��
π�υ ακ�λ�υθε�:

π.�. αA γε ν�ες, ε�ς τε τ3ς π�λεις, ε� τις λ)γει.

4. Eγκλιτικ�ς λ��εις - �γκλιση τ�υ τ�ν�υ

Eγκλιτικ�ς λ�#εις ε�ναι µερικ�ς µ�ν�σ�λλα�ες " δισ�λλα�ες λ�#εις π�υ
συµπρ���ρ�νται στεν	 µε την πρ�ηγ��µενη και ακ��γ�νται σαν µ�α λ�#η.

Ως εγκλιτικ�ς λ�#εις συν"θως �ρησιµ�π�ι��νται �ι ε#"ς:

1. �ι µ�ν�σ�λλα��ι τ�π�ι των πλ	γιων πτ�σεων της πρ�σωπικ"ς αντωνυ-
µ�ας µ�', µ��, µ* – σ�', σ��, σ* – �+, �/, 0<

2. η α�ριστη αντωνυµ�α τ5ς – τ5 εκτ�ς απ� τ�  �¢ τ�π� 6ττα (= τιν3)<

3. �λ�ι �ι δισ�λλα��ι τ�π�ι της �ριστικ"ς τ�υ ενεστ�τα των ρηµ. ε�µ5 και
	ηµ5<

4. τα επιρρ"µατα π�8, π��, π�θ*ν – π9ς, π: (" π�;), π�τ*<

5. τα µ�ρια γ�, τ�, π��, π�ρ, π9, ν<ν (= λ�ιπ�ν), δ* (τ� πρ�σ�υµα, ��ι � σ�ν-
δεσµ�ς).

 O τ	ν�ς των εγκλιτικ$ν 

1. X�νεται

α) σε �λα τα εγκλιτικ	, �ταν η πρ�ηγ��µενη λ�#η ε�ναι �#�τ�νη " περι-
σπ�µενη:
6ν�ρ τις, να�ν τινα, καλ� σε, καλ� τιναB

�) µ�ν� στα µ�ν�σ�λλα�α εγκλιτικ	, �ταν η πρ�ηγ��µενη λ�#η ε�ναι πα-
ρ�#�τ�νη:
	)ρω τι, 	�λ�ς τις.

2. Aνε#ανει (ως ��εα),
�ταν η πρ�ηγ��µενη λ�#η ε�ναι πρ�παρ�#�τ�νη " πρ�περισπ�µενη "
	τ�νη " εγκλιτικ": (νθρωπ�ς τις, (νθρωπ�� τινες, κ�π�ς τις, ε� τ�ς $στ�
µ�ι 	�λ�ς (� τ�ν�ς τ�υ τ�ς ανε�α�νει στ� ε�, τ�υ >στ? στ� τ5ς και τ�υ µ�5
στ� �στ5). O τ�ν�ς ανε�α�νει στη λ"γ�υσα της πρ�ηγ��µενης λ�#ης.

3. M�νει στη θ�ση τ�υ,
α) �ταν η πρ�ηγ��µενη λ�#η ε�ναι παρ�#�τ�νη και τ� εγκλιτικ� δισ�λλα-

��:
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	�λ�ι ε>σ�ν, λ�γ�ι τιν)ςB

�) �ταν η πρ�ηγ��µενη λ�#η ��ει π	θει �κθλιψη " �ταν πριν απ� τ� εγκλι-
τικ� υπ	ρ�ει στ�#η:

καλ/ν δ’ $στ4ν – COµηρ�ς, 	ασ�, τυ	λ/ς Dν<

γ) �ταν υπ	ρ�ει �µ�αση " αντιδιαστ�λ":

παρ3 σ��, πρ/ς σ)B τα�τα σ�� λ)γω, �"κ $κε�ν+ω.

Πρακτικ	ς καν	νας

O τ�ν�ς των εγκλιτικ�ν ανε#ανει στην τελευτα�α συλλα�" της πρ�η-
γ��µενης λ�#ης, αρκε να µην ���νεται η παραλ�γ�υσ� της και να µην
υπ	ρ�ει στ�#η " �κθλιψη. Aλλι�ς παραµ�νει στ� εγκλιτικ� " �	νεται:

π.�. (νθρωπ�ς τις, κ�π�ς τις, αλλ	:

6νθρ�π�υ τιν�ς, λ�γ�ς τις, τιµ� σε, καλ� τινας,

6γαθ�ς τις, καλ/ν δ’ $στ�ν.

Σηµ. Mερικ	 εγκλιτικ	 συνεν�ν�νται µε �ρισµ�νες πρ�ηγ��µενες λ�#εις και γρ	��νται
σαν να ε�ναι µια λ�#η. Oι λ�#εις αυτ�ς κρατ��ν τ�ν αρ�ικ� τ�ν� τ�υς και δεν ακ�-
λ�υθ��ν τ� σ�ετικ� καν�να τ�υ τ�νισµ��: �?τε, µ�τε, ε�τε, Fντε, Gστε, Gσπερ,
κα�τ�ι, ��µ�ι, ε�θε, Hδε, �Aδε κ.	.

5. Tα πνε8µατα

1. K	θε λ�#η π�υ αρ���ει απ� �ων"εν " δ��θ�γγ� " απ� σ�µ�ων� ρ πα�ρ-
νει π	νω σ’ αυτ� �να ιδια�τερ� σηµ	δι π�υ λ�γεται πνε�µα. Tα πνε�-
µατα ε�ναι δ��, η ψιλ� (C) και η δασεα (D): 6ν�ρ, $γ�, 7π�µαι, J�ρις,
εKρ�σκω, αLµα, M)ω.

2. Σε π�λλ�ς περιπτ�σεις µπ�ρ��µε να καταλ	��υµε �τι µια λ�#η πα�ρνει
δασε�α, αν την κ	ν�υµε σ�νθετη µε πρ�θεση π�υ περι��ει π " τ πριν
απ� τ� τελικ� �ων"εν (6π�, κατ#, $π�, µετ#, 6ντ�, Kπ�). 0ταν τ� π
τρ�πεται στ� δασ� τ�υ � και τ� τ σε θ µετ	 τη σ�νθεση, τ�τε η λ�#η
(�¢ συνθετικ�) δασ�νεται.

Π.�. α�ρ� – 6	αιρ�, Nµιλλα – $	#µιλλ�ς, Nπτω – $	#πτω, εKρ�σκω –
$	ευρ�σκω, Pρµ�Qω – $	αρµ�Qω, Nγι�ς, Pγι#Qω – καθαγι#Qω,
'γ��µαι – 6	ηγ��µαι, εAργνυµι – κ#θειρ9η, �κν��µαι – 6	ικν��µαι
κτλ

Aντ�θετα: Rστησα – κατ)στησα, Rστην, Rστη – κατ)στη, Sλλυµι – 6π�λ-
λυµι (6π�λεια), Rρ��µαι – µετ)ρ��µαι, $λα�νω - 6πελα�νω
κτλ
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6. Π@θη 	ωνη�ντων και συµ	9νων

α)  Π@θη 	ωνη�ντων και δι	θ�γγων 

1) Συναρεση:

π.�. WEρµ�ς (WEρµ)-ας), συκ� (συκ)-α), τιµ�µεν (τιµ#-�µεν), δηλ��ν
(δηλ�-ειν), πρ��λεγ�ν (πρ�-)λεγ�ν), πρ�υθυµ�θη (πρ�-εθυµ�θη),
Σωκρ#τ�υς (Σωκρ#τε /σ-�ς).

2) Kρ�ση:

π.�. τ�?ν�µα (τ/ Sν�µα), µεντXν (µ)ντ�ι Xν), $γ+�µαι ($γ; �Yµαι),
$γ+�δα ($γ; �Yδα), κ6γ; (κα4 $γ;), τα"τ3 (τ3 α"τ3), τ6νδρ/ς
(τ�� 6νδρ/ς), τ6µ3 (τ3 $µ3), Zγαθ[ (� 6γαθ[), πρ�?ργ�υ (πρ/
Rργ�υ), κ+\τα (κα4 εYτα), κ6ν (κα4 $ν), κXν (κα4 Xν), θ(τερ�ν (τ/
Nτερ�ν = τ/ 7τερ�ν), �>κετε�ετε (κα4 �κετε�ετε), τ�<ργ�ν " τ�?ρ-
γ�ν (τ/ Rργ�ν), τ\λλα " τ(λλα (τ3 (λλα)B δες σηµ. 2.

Σηµ. 1.: T� σηµ	δι π�υ ε�ναι �µ�ι� µε ψιλ" λ�γεται κ�ρων�δα και µπα�νει π	νω στ�
σηµε�� της κρ	σης. 0ταν �µως η πρ�τη λ�#η απ�τελε�ται απ� �να �ων"εν "
δ��θ�γγ� π�υ πα�ρνει δασε�α, στη θ�ση της κ�ρων�δας σηµει�νεται δασε�α:
π.�. Nνθρωπ�ς (- (νθρωπ�ς), Pν2ρ (- 6ν2ρ), ^ν (^ (ν), �Jνεκα (�_ 7νεκα),
Pγ; (N $γ;).

Σηµ. 2: Π�λλ�� εκδ�τες γρ	��υν τ�?ργ�ν, τ(λλα κτλ.

3) &κθλιψη:

Gκθλιψη ε�ναι η απ���λ" τ�υ τελικ�� �ρα���ς �ων"εντ�ς µιας λ�#ης,
�ταν η επ�µενη αρ���ει απ� �ων"εν " δ��θ�γγ�.

π.�. 6π’ $µ�� (6π/ $µ��), �?τ’ α"τ/ς (�?τε α"τ/ς), Hτ’ Dλθεν (= Hτε Dλ-
θεν), παρ’ $µ�� (παρ3 $µ��), δε�ν’ Rπαθ�ν (δειν3 Rπαθ�ν), 	�µ’
$γ; (	ηµ4 $γ;), 7πτ’ Dσαν (8πτ3 Dσαν), 6	’ 'µ�ν (6π/ 'µ�ν),
ν��θ’ Hλην (ν�κτα Hλην).

∆εν εκθλ���νται π�τ�:

1. Oι δ��θ�γγ�ι

2. τ�  –υ
3. τ� α και τ�  � των µ�ν�σ�λλα�ων λ�#εων (π.�., τ�, τ3)

4. �ι πρ�θ�σεις 6"ρι, µ�"ρι, περ�, πρ&
5. � ειδικ�ς σ�νδεσµ�ς Aτι (Hτ’ = Hτε)

6 η α�ριστη αντωνυµ�α τ5 και η ερωτηµατικ" τ�.

Σηµ. Kατ	 την �κθλιψη � τ�ν�ς τ�υ �ων"εντ�ς π�υ εκθλ��εται σε κλιτ�ς λ�#εις και
στ� αριθµητικ� BπτC ανε�α�νει ως �#ε�α στην παραλ"γ�υσα της λ�#ης π�υ εκθλ�-
�εται<
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π.�. π�λλ3 - π�λλ’, $µ[ - Dµ’, δειν3 - δε�ν’, τα"τ3 - ταFτ’, 8πτ3 - 0πτ’.
E#αιρε�ται η λ�#η τιν3 - τιν’, π�υ δεν ανε�	�ει τ�ν τ�ν�, για να µη συγ��εται µε
την ερωτηµατικ" τ�ν’.

4) A�αρεση, υ�αρεση:

π.�. � ’γαθ[ (� 6γαθ[), 6ε4 (α>ε4 = υ	α�ρεση), !Aρε�παγ�της  (!Aρει�πα-
γ�της).

5) Συγκ�π�:

π.�. πατρ/ς (πατ)ρ-�ς), µητρ/ς (µητ)ρ-�ς), γ�γν�µαι (γι-γ)ν-�µαι),
Rσ��ν (R-σε�-�ν).

6) Aν�πτυ�η:

π.�. πατρ#σι (πατ/ερ-σι), 6νδρ#σι (6ν)ρ-σι > 6νδρ-σι > 6νδρ#σι).

7) Mετ�θεση:

π.�. τ2ν Π�κνα (Πν�κα).

8) A��µ�ωση:

π.�. 7τερ�ς (Nτερ�ς), !Oρ��µεν/ς (!Eρ��µεν/ς), c��λ/ς (c�ελ/ς).

9) Aντιµετα�$ρηση (= αµ�ι�α�α αλλαγ" τ�υ �ρ�ν�υ µετα#� δ�� γειτ�νι-
κ�ν �ωνη�ντων):

π.�. �ασιλ)ως (�ασιλ��ς: η>ε, �>ω), τ/ν �ασιλ)–α (�ασιλ�
(
α : η<ε, 

(
α>–α),

π�λεως (π�λη�ς).

10) Π�ι�τικ� µετα#�λ� " τρ�π� " ετερ�ωση (η>ω, ε>�):

π.�. λ�γ�ς (λ)γω), 	�ρ�ς (	)ρω), Mωγµ2 (M�γ-νυµι), λ�ιπ/ς (λε�π-ω),
σπ�υδ� (σπε�δ-ω), 6µ�ι�2 (6µε��-ω).

11) Π�σ�τικ� µετα#�λ� (ω>�, η>ε, �>ω, ε>η κτλ):

π.�. (#ρ��υνση: µακρ�>�ρα��) δ�δωµι, δ�ρ�ν > δ�δ�µαι, δ�σις, δ�τ�ς
/ Aστηµι > Aστ

(
αµαι, / τ�θηµι > τ�θεµαι, θ)σις, θετ/ς / λε�πω > Rλ

(
ιπ�ν,

/ 	ε�γω > R	
(
υγ�ν, 	

(
υγ2 / 6κ��ω > 6κ�2.

(�κταση: �ρα�� > µακρ�) π�ι)-ω > π�ιη-τ�ς, π��η-µα / 6νερ  >
6ν2ρ / Mητ�ρ > M�τωρ / δηλ�-ω > δηλ�-σω, δ�λωσις / $π�σταµαι >
gπιστ#µην, gπιστ�θην / εKρ�σκω > η_ρ�ν / στ�3 > στωικ/ς / λιµ[ν –
> λιµ2ν / 6ληθ[ς > 6ληθ2ς / Σωκρ#τεσ > Σωκρ#της / σ�	ρ�ν >
σ�	ρων.

12) Aντ�κταση � αναπληρωµατικ� �κταση:

(= �κταση �στερα απ� απ���λ" συµ��ν�υ)

π.�. τ#λ–ας (τ#λ
(
α /ν-ς), λυθε4ς (λυθ)ν/τ-ς), γ)ρ�υσι (γ)ρ�ν/τ-σι), τ��ς λυ-
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θε�σι (λυθ)ν/τ-σι), τ��ς λα���σι (λα��ν/τ-σι), Rµεινα (Rµεν-σα, Rµε/ν-
να: α��µ��ωση + απλ�π��ηση), τ��ς �στhσι (�στ

(
αν /τ-σι), πhσι

(π
(
αν /τ-σι).

I)  Π@θη συµ	9νων 

1) Aπ�#�λ�:
π.�. γ)γρα	θε (γ)γρα	- /σθε), $λ��υ ($λ�ε /σ-�, ε+� > �υ), τ�� δ#σ�υς

(δ#σε /σ-�ς, ε+� > �υ), Aστηµι ( /σ� -στηµι), gγγ)λθαι (gγγ)λ- /σθαι),
τ��ς γ)νεσι (γ)νε /σ-σι = απλ�π��ηση), Rστειλα (Rστελ-σα) > Rστε/λ-
λα: α��µ��ωση  σ, απλ�π��ηση  λ, αντ�κταση  ε>ει), τ��ς π�ιµ)σι
(π�ιµ)/ν-σι), µ)λ–ας (µ)λα/ν-ς), Sρνις (Sρνι /θ-ς), $λπ4ς ($λπ� /δ-ς), (να9
((νακ/τ-ς), τ��ς γ�γασι (γ�γαν/τ-σι: απ��. ντ + αντ�κτ. 

(
α>–α), τ��ς

$λθ��σι ($λθ�ν/τ-σι: απ��. ντ, αντ�κτ. �>�υ), - �αρ�εις (�αρ�εν/τ-ς:
απ��. ντ, αντ�κτ. ε>ει), � λ)�ν (λ)�ν/τ-), τ/ πhν (παν/τ-), εLς (7ν-ς:
απ��. ν + αντ�κτ.  ε>ει).

2) Aν�πτυ�η συµ�$νων:

π.�. µεσηµ�ρ�α (µεσηµρ�α), γαµ�ρ�ς (γαµρ/ς), 6νδρ/ς (6ν)ρ-�ς >
6νρ-/ς: αν	πτ. δ), (ρρητ�ς, Rρριπτ�ν, Rρρι	α, 6π�ρρητ�ς, (ρρυθ-
µ�ς, (ρρωστ�ς (α + Q�ννυµι).

3) Mετ�θεση τ�υ j  (επ�νθεση):
αν+j > αjν > αιν–
αρ+j > αjρ > αιρ–
�ρ+j > �jρ > �ιρ–

π.�. µαρα�νω (µαρ#ν-jω), καθα�ρω (καθ#ρ-jω), α�ρω ((ρ-jω), �α�ρω
(�#ρ-jω), µ��ρα (µ�ρ-jα), µ)λαινα (µ)λαν-jα), τ#λαινα (τ#λαν-jα).

4) &νωση � συγ�$νευση συµ�$νων:

π.�. Rτα9α (Rταγ-σα), Sνυ9 (Sνυ�-ς), iAραψ (iAρα�-ς), 	υλ#ττω (	υ-
λ#κ-jω), 6λλ#ττω (6λλ#γ-jω), $λ#ττων ($λ#�-jων), �αρ�εσσα (�α-
ρ�ετ-jα), $λπ�Qω ($λπ�δ-jω), $ρ�Qω ($ρ�δ-jω), πhσα (π ¢(αντ-jα > π ¢(αν-
σα), λυθε�σα (λυθ)ντ-jα > λυθ)νσα: τ+j = σ, απ��. ν, αντ�κτ. ε>ει),
�στhσα (�στ ¢(αντ-jα > �στ ¢(ανσα: τ+j = σ απ��. ν, αντ�κτ.  

(
α> –α), 8κ��-

σα (8κ�ντ-jα > 8κ�νσα), Pρπ#Qω (Pρπ#γ-jω).

5) A��µ�ωση συµ�$νων:

π.�. γρ#µµα (γρ#	-µα), ε>ληµµ)ν�ς (ε>λη	-µ)ν�ς), συνηµµ)ν�ς (συν-
ηπ-µ)ν�ς, θ. Nπ-τ-), Rστειλα (Rστελ-σα > Rστε/λ-λα: α��µ. σ>λ,
απλ�π. λ, αντ�κτ. ε>ει< �τσι σ�ηµατ�στηκαν �λ�ι �ι α�ρ. α¢ 	σιγ-
µ�ι), Rκρινα (Rκρ

(
ιν-σα > Rκρ–ι /ννα), σ�)ννυµι (σ�)σ-νυµι), Πελ�-

π�ννησ�ς (Πελ�π�σ-νησ�ς), στ)λλω (στ)λ-jω), κτε�νω (κτ)ν-jω >
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κτ)/ννω: α��µ. j>ν, απλ�π. ν, αντ�κτ.  ε>ει), �>κτ�ρω (�>κτ�ρ-jω >
�>κτ�ρρω: α��µ. j>ρ, απλ�π. ρ, αντ�κτ. 

(
ι>–ι), 6µ�νω (6µ�ν-jω >

6µ�/ννω > αντ�κτ.  
(
υ>–υ), κρ�νω (κρ�ν-jω > κρ�/ν-νω > αντ�κτ.  

(
ι>–ι),

Z9υµµ)ν�ς (Z9υν-µ)ν�ς), πληµµελ2ς (πλην-µελ2ς), $λλιπ2ς ($ν-λι-
π2ς), συρρ)ω (συν-ρ)ω).

6) Aν�µ�ωση συµ�$νων (�>κ, �>π, θ>τ):

α) (µε τρ�π")

π.�. τ)θυκα (θ)θυκα), π)	υκα (	)	υκα), κε��ρευκα (�ε��ρευκα),
τυθ�σ�µαι (θυθ�σ�µαι), $τ)θην ($θ)θην), λ�θητι (λ�θηθι), τ�ς
τρι�/ς (θρι�/ς), τρ)	ω (θρ)	ω), $τ#	ην ($θ#	ην), R�ω (7�ω <
σ)�ω).

�) (µε απ���λ")
π.�. 6γ���α (6γ� /γ��α), 	ατρ�α (	 /ρατρ�α),

γ) (µε συλλα�ικ" αν�µ��ωση)
π.�.  τρ#πεQα (τε-τρ#πεQα), 6µ	�ρε0ς (6µ	ι	�ρε0ς).

7) Tρ�π� συµ�$νων

$κλεκτ/ς ($κλεγ-τ/ς), γραπτ/ς (γρα	-τ/ς), $δι��θην ($δι�κθην),
$τρ)	θην ($τρ)πθην), 	ρ��δ�ς (πρ/ + -δ/ς), 	ρ�υρ/ς (πρ�-F�ρ�ς,
πρ�--ρ/ς), τετρ#	θαι (τετρ#π- /σθαι, π>�), πεπρ#�θω (πεπρ#γ- /σθω,
γ>�) (= συµπνευµατισµ�ς), διωγµ/ς (διωκµ/ς), πε	υλαγµ)ν�ς (πε	υ-
λακµ)ν�ς), �αρι)στερ�ς (�αρι)τ-τερ�ς), $πε�σθην ($πε�θ-θην), π)πει-
σµαι (π)πειθ-µαι), πλ��σι�ς (πλ��τι�ς), 8κ��σι�ς (8κ�ντι�ς > 8κ��-
σι�ς: τρ�π"  τ>σ, απ��. ν, αντ�κτ. �>�υ), $µπν)ω ($νπν)ω), συγ�α�ρω
(συν-�α�ρω), παγκ#κιστ�ς (παν-κ#κιστ�ς).
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ΣTOIXEIA TOY PHMATOΣ

1. Παρεπ�µενα τ	υ ρ�µατ	ς

1) ∆ι�θεση: α) ενεργητικ
�) µ�ση
γ) παθητικ
δ) �υδ�τερη

2) Aριθµ�ς: α) ενικ�ς
�) δυϊκ�ς
γ) πληθυντικ�ς

3) Πρ�σωπ�: (α¢, �¢ και γ¢)

4) �γκλιση: α) �ριστικ�
�) υπ�τακτικ�
γ) ευκτικ�
δ) πρ�στακτικ�

Oν�µατικ�� τ�π�ι: α) απαρ�µ�ατ�,  �) µετ���.

5) Xρ�ν�ς (στην �ριστικ�)
α) ενεστ�τας
�) παρατατικ�ς
γ) µ�λλ�ντας (απλ�ς)
δ) α�ριστ�ς
ε) παρακε�µεν�ς
στ) υπερσυντ�λικ�ς
�) συντελεσµ�ν�ς µ�λλ�ντας

i) αρκτικ��: α) ενεστ�τας
�) (απλ�ς) µ�λλ�ντας
γ) παρακε�µεν�ς

ii) ιστ�ρικ��: α) παρατατικ�ς
�) α�ριστ�ς
γ) υπερσυντ�λικ�ς

iii) συντελικ�� α) παρακε�µεν�ς
�) υπερσυντ�λικ�ς
γ) συντελεσµ�ν�ς µ�λλ�ντας
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Xρ�ν�ι και εγκλ�σεις

 ̨Ô
˝
Ô̧

Eνεστ�τας
A�ριστ�ς
Παρακε�µεν�ς

 

���υν �ριστικ�, υπ�τακτικ�, ευκτικ�, πρ�στακτικ�,
απαρ�µ�ατ�, µετ���.

 ̨
˝
¸Παρατατικ�ς

Yπερσυντ�λικ�ς 
���υν µ�ν� �ριστικ�.

M¤ÏÏÔÓÙ·˜ } ��ει �ριστικ�, ευκτικ�, απαρ�µ�ατ�, µετ���.

6) Φων�ς: α) ενεργητικ� (–ω, –µι)
�) µ�ση (–µαι)

7) Συ�υγ�ες α) πρ�τη (–ω) λ�ω, τιµ�
�) δε�τερη (–µι) δε�κνυµι

Σηµ. 1.: T� απαρ�µ�ατ� και η µετ��� ενεστ�τα και παρακειµ�ν�υ ισ�δυναµ��ν µε
ιστ�ρικ� �ρ�ν� και µετα�ρ���νται µε παρατατικ� και υπερσυντ�λικ� αντ�στ�ι-
�α, �ταν ε!αρτ�νται απ� ιστ�ρικ� �ρ�ν�.
Π.�. �π�ρε��ντ� �π� τ��ς π�λεµ��υς ν	µ�	ντες �λ�γ�υς ε�ναι (= �πε� �ν�µι��ν
…)�
��αδ�ως π�σιν �πε�θ�ντ� �"δ#ν �γνωκ�τες (= �πε� �"δ#ν �γν%κεσαν).

Σηµ. 2: Iστ�ρικ�ς �ρ�ν�ς ε�ναι και � ιστ�ρικ�ς ενεστ�τας.

2. K�ρια στ	ι�εα για τ	 σ�ηµατισµ� τ	υ ρ�µατ	ς

1) Kατ�λη!η

2) Θ�µα

3) Xαρακτ�ρας

4) A�!ηση

5) Aναδιπλασιασµ�ς

6) B�ηθητικ� ρ�µα (για τ�υς περι�ραστικ��ς τ�π�υς)

Π.�. λ�-ω, �-λυ-	ν,  �-λε-λ�-κειν:
λυ- ı¤Ì·

–ω, –�ν, –κειν καταλ�!εις

�- α�!ηση

λε- αναδιπλασιασµ�ς

υ- �αρακτ�ρας.

3. Θ�µα

Θ�µα
ρηµατικ� (τ� αρ�ικ� θ�µα τ�υ ρ�µατ�ς: λ�–ω, γρ��–ω)

"ρ�νικ� (αυτ� π�υ πα�ρν�υµε ως ��ση για να σ�ηµατ�σ�υµε
κ�θε �ρ�ν�: ενεστ. και παρατ. γρα�–, µ�λλ�ντας και
α�ρ. γραψ–, παρακ. και υπερσ. γεγρα�–).
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4. ∆ιαρεση ρηµ�των

Kατ� συ�υγ�α και "αρακτρα:

A¢ Συ�υγ�α

#ωνηεντ�ληκτα

συµ#ων�ληκτα

ασυνα�ρετα-$αρ%τ�να (λ�ω,
παιδε�ω, �ρ�ω, κλα�ω …)
συνηρηµ�να-περισπ&µενα
(τιµ&ω-', π�ι*ω-', δηλ�ω-')

α#ων�ληκτα $αρ%τ�να (τρ�+ω,
/γω, τ&σσω, θ. ταγ–, �λπ��ω, θ.
�λπ�δ–)
ενριν�ληκτα - υγρ�ληκτα (ν*µω,
µ*νω, 0γγ*λλω, δ*ρω)

B¢ Συ�υγ�α

#ωνηεντ�ληκτα

συµ#ων�ληκτα

(3στη-µι, τ�θη-µι, 3η-µι, δ�δω-µι,
στρ%-ν-νυµι)

α#ων�ληκτα (µε�-γνυ-µι, δε�κ-
νυ-µι, �ε�γ-νυ-µι)

υγρ�ληκτα (4λ-λυ-µι)
σιγµ�ληκτα (κερ&ν-νυµι, θ.

κερασ–, σ+*ννυµι,
θ. σ+εσ–)

5. A�!ηση

Oι ιστ�ρικ�� �ρ�ν�ι (παρατατικ�ς, α�ριστ�ς, υπερσυντ�λικ�ς) πα�ρν�υν
στην αρ�� τ�υ θ�µατ�ς της �ριστικ�ς α%'ηση. Aυτ� ε�ναι:

α) Συλλα$ικ, �να �– (µε ψιλ�) για τα ρ�µατα π�υ αρ����υν απ� σ�µ�ω-
ν�: λ�ω, παρατ. 5-λυ�ν, α�ρ. 5-λυσα, υπερσ. �-λελ�κειν.

$) Xρ�νικ, π�υ ε�ναι η �κταση τ�υ αρ�ικ�� �ρα���ρ�ν�υ �ων�εντ�ς τ�υ
θ�µατ�ς.

Kατ� τη �ρ�νικ� α�!ηση γ�ν�νται �ι ακ�λ�υθες εκτ�σεις:

τ�  
(
α>η 0γγ*λλω > 6γγελλ�ν

τ�  ε>η �λπ��ω > 6λπι��ν

τ� �>ω 7ρ��ω > 8ρι��ν

τ�  
(
ι  > –ι 9δρ�ω  (

(
ι) > 3δρυ�ν (–ι)

τ�  
(
υ > –υ :;α�νω (

(
υ) > <;αιν�ν (–υ)

τ� αι>(η α?ρω > &'ρ�ν

τ� ει>(η ε@κ&�ω > AA6κα��ν

τ� αυ>ηυ α"B&νω > ηCBαν�ν

τ� ευ>ηυ ε:ρ�σκω > η<ρισκ�ν

τ� �ι>*ω �@κ' > �Dκ�υν
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Παρατηρσεις

1) Tα ρ�µατα π�υ ε�ναι σ�νθετα µε πρ�θεση πα�ρν�υν την α�!ηση εσω-
τερικ�, δηλαδ� µετ� την πρ�θεση � τις πρ�θ�σεις, αν τ� ρ�µα ε�ναι
σ�νθετ� µε δ�� πρ�θ�σεις:

Π.�. παρα-λ�ω, παρ-*λυ�ν
κατα-τ&σσω, κατ-*τασσ�ν
δι-&γω, δι-Fγ�ν
συν-αισθ&ν�µαι, συν-Aησθαν�µην
κατ-�ικ��ω, κατ-�%κι��ν
�γ-�ειρ', �ν-ε�ε�ρ�υν
πρ�-απ�-στ*λλω, πρ�-απ-*στελλ�ν
�γ-κωµι&�ω, �ν-εκωµ�α��ν
πρ�-εB-&γω, πρ�-εB-Fγ�ν

2) *σα ρ�µατα αρ����υν απ�  ρ, �ταν πα�ρν�υν α�!ηση, τ� διπλασι�-
��υν:
π.�. ��πτω, �ρριπτ	ν, �ρριψα, �ρρι�α.

Σηµ. Στην πραγµατικ�τητα δεν ε�ναι διπλασιασµ�ς αλλ� α��µ��ωση:
σρ*ω > 5σρε�ν > 5ρρε�ν
+ρ&πτω > 5+ραπτ�ν > 5ρραπτ�ν (+ = δ�γαµα).

3) T� αρ�ικ�  ευ  στα απλ� ρ�µατα � µ�νει αµετ��λητ� � µε την α�!ηση
γ�νεται  ηυ:

π.�. ε<δω (= κ�ιµ��µαι), ηGδ�ν, η<δησα,
ε:ρ�σκω, η<ρισκ�ν και ε<ρισκ�ν, ηGρ�ν και εGρ�ν κτλ,
εC��µαι, η"��µην και ε"��µην, η"B&µην και ε"B&µην, ηHγµαι,
ε"θ�νω, ηCθυν�ν και εCθυν�ν.

4) Tα παρασ�νθετα ρ�µατα (= παρ�γ�νται απ� σ�νθετα) π�υ ���υν α¢
συνθετικ� τ� επ�ρρηµα ε+ (= καλ�) συν�θως δεν πα�ρν�υν α�!ηση:

Π.�. ε"δαιµ�ν' (<ε"δα�µων), ε"δαιµ�ν�υν, ε"δαιµ�νησα,
ε"δ�κιµ', ε"δ�κ�µ�υν, ε"δ�κ�µησα,
ε"εργετ', ε"εργ*τ�υν, ε"εργ*τησα,
ε"τυ�', ε"τ���υν, ε"τ��ησα.

Σηµ. Tα ρ�µ. ε"δαιµ�ν��ω, ε"δαιµ�ν', ε"δ�κιµ', ε"θυµ�Iµαι, ε"λα+�Iµαι, ε"π�ρ',
ε"τρεπ��ω, ε"τυ�' και ε";ρα�νω ���υν �λλ�τε  ε"– και �λλ�τε  η"– (σπανι�τερα).
Πρ�πει να σηµειωθε� �τι τα παρασ�νθετα πα�ρν�υν εσωτερικ� α�!ηση, αν µετ�
τ� ε"– υπ�ρ�ει �ρα�� �ων�εν: ε"�ρκ' - ε"%ρκ�υν κτλ. Aν µετ� τ� ε"–  υπ�ρ�ει
µακρ� �ων�εν, τ�τε µ�ν�υν �ωρ�ς α�!ηση: ε"ω��Iµαι – ε"ω���µην κτλ. Aν ακ�-
λ�υθε� σ�µ�ων�, τ�τε � κρατ��ν τ�  ε"– � τ� τρ�π�υν σε η"–.

5) Tα παρασ�νθετα ρ�µατα µε πρ�τ� συνθετικ� �λλη λ�!η, εκτ�ς απ�
πρ�θεση, ���υν τη συλλα�ικ� � �ρ�νικ� α�!ηση στην αρ", σαν να
�ταν απλ�:
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Π.�. δυστυ�' (< δυστυ�/ς), �δυστ���υν, �δυστ��ησα,

�@κ�δ�µ', �Jκ�δ�µ�υν, �Jκ�δ�µησα,

µυθ�λ�γ', �µυθ�λ�γ�υν, �µυθ�λ�γησα,

αλλ� δυσαρεστ', δυσηρ*στ�υν, δυσηρ*στησα.

6) Tα ρ�µατα π�υ τ� θ�µα τ�υς αρ���ει απ� µακρ��ρ�ν� �ων�εν καν�-
νικ� δεν ���υν �ρ�νικ� α�!ηση:
π.�. Kκω, Lκ�ν - J;ελ', J;*λ�υν κτλ.

Σηµ. Tα αρ�ικ�  –α  και  –*α  στ�υς ιστ�ρικ��ς �ρ�ν�υς γ�ν�νται  η  και  &η (αναλ�γικ�
πρ�ς τα αρ�ικ�  

(
α και  αι).

π.�. 0θλ', 6θλ�υν - 0ργ', 6ργ�υν - �/δω, AMδ�ν.

7) T� αρ�ικ�  ει  γ�νεται κατ� την α�!ηση  (η  µ�ν� στ� ρ�µα ε#κ��ω -
A6κα��ν, A6κασα κτλ (αλλ� και ε?κα��ν, ε?κασα κτλ), στ�ν παρατατικ�
τ�υ ε$µι - AMα και A6ειν και τ�υ 	$δα - A6δειν και A6δη.

Σηµ. Στα �λλα ρ�µατα τ� αρ�ικ� ει µ�νει αµετ��λητ�: ε?ργω (= εµπ�δ��ω την ε�σ�δ�),

ε�ργ�ν, ε�ρBα.

8) Oι πρ�θ�σεις �ν και σ&ν στα σ�νθετα ρ�µατα, �ταν �ρεθ��ν µπρ�στ�
απ� την α�!ηση, !αναπα�ρν�υν την καν�νικ� τ�υς µ�ρ��:

Π.�. �µ-µ*νω, �ν-*µεν�ν

�λ-λε�πω, �ν-*λειπ�ν

συλ-λ*γω, συν-*λεγ�ν

συµ-;ων', συν-ε;%ν�υν

συγ-κ�πτω, συν-*κ�πτ�ν

συ-στρατε�ω, συν-εστρ&τευ�ν

9) H πρ�θεση �κ, �ταν ε�ναι α¢ συνθετικ� στ�υς τ�π�υς π�υ δεν ���υν
α�!ηση, γ�νεται �! µπρ�στ� απ� την α�!ηση  ε– (και µπρ�στ� απ�
κ�θε �ων�εν):

Π.�. �κ-+&λλω, �B-*+αλλ�ν,
�κ-λ*γω, �B-*λεγ�ν, �B-*λεBα, �B-ε�λ��α.

10) *λες �ι πρ�θ�σεις π�υ λ�γ�υν σε �ων�εν παθα�ν�υν �κθλιψη, εκτ�ς
απ� τις πρ' και περ:
Π.�. :π�-+&λλω, :π-*+αλλ�ν, αλλ�

πρ�-+&λλω, πρ�-*+αλλ�ν και πρ��+αλλ�ν (�+ε = �υ),

περι-+&λλω, περι-*+αλλ�ν.

11) T� αρ�ικ� 	ι κ�π�τε µ�νει αµετ��λητ�:
Π.�. �@ων���µαι, �@ωνι��µην, (αλλ�: �?�µαι, �J�µην).
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12) T� αρ�ικ� 	υ µ�νει �ωρ�ς α�!ηση:

Π.�. �"τ&�ω (= πλ�ττω), �Cτα��ν.

13) O τ�ν�ς µιας λ�!ης δεν µπ�ρε� να ανε�ε� π�ρα απ� την α�!ηση:

Π.�. 0;-Nγµαι, (πρ�στ.) (�-)!	, 0;-��θω, 0;N�θε κτλ
?π-@γµαι, (πρ�στ.) (π-*!	, 0π-��θω κτλ.

6. Aν+µαλη α�!ηση

α) Aπλ� ρµατα
1. C��υν α�!ηση � (καν�νικ�) και / (αν�µαλη):

0	�λ	µαι - �+�υλ�µην και O+�υλ�µην, �(O)+�υλ�θην και O+�υλ�θην

δ�ναµαι - �δυν&µην και Oδυν&µην, �(O)δυν�θην

µ�λλω - 5µελλ�ν και 6µελλ�ν.

2. C��υν α�!ηση ει αντ� η τα ρ�µατα π�υ αρ����υν απ�  ε:

�θ��ω, ε7θι�	ν - Pλ�ττω, ε9λιττ	ν - Qλκω, ε;λκ	ν - Qπ�µαι, ε<π�µην - περι-
*πω (= καλ�µετα�ειρ���µαι � κακ�µετα�ειρ���µαι), περι-ε)π	ν - �ργ&-
��µαι, ε#ργα��µην - Qρπω, ε;ρπ	ν - Pστι&ω-', ε<στων - 5�ω, ε$�	ν - �',
ε7ων.

Σηµ.: H ανωµαλ�α αυτ� ��ε�λεται στην �παρ!η εν�ς  σ  �  + (δ�γαµα) στην αρ�� τ�υ
θ�µατ�ς:

π.�. σ*�ω - 5σε��ν - 5ε��ν - ε���ν
+ εργ&��µαι - �+εργα��µην - �εργα��µην - ε@ργα��µην.

3. C��υν συλλα�ικ� α�!ηση (ε), αν και αρ����υν απ� �ων�εν:
=θ>, �-%θ�υν
=ν	?µαι, �-ων��µην
κατ�γνυµι, (κατ-)*-αBα.

Σηµ.: Kαι αυτ� τα ρ�µατα ε��αν στην αρ�� τ�υ θ�µατ�ς  +: +ωθ*ω-', �+%θε�ν -�υν
κτλ.

4) C��υν δ�� συγ�ρ�νως αυ!�σεις, συλλα�ικ� και �ρ�νικ�:

@ρ> - (στ�ν παρατατικ�) B+ρων,

Cλσκ	µαι - (στ�ν �¢ α�ρ.) B�λων (και Dλων),

((ν)-	γω - ((ν) - G�ωγ	ν - (ν G�ω!α.

Σηµ.: Cτσι και 5�ικα - ��%κειν.

5) T� ρ. B	ρτ��ω πα�ρνει τη �ρ�νικ� α�!ηση στη δε�τερη συλλα��:

P%ρτα��ν, P%ρτασα (απ� τ� R�ρτα��ν, R�ρτασα: αντιµετα��ρηση).



Στ�ι�ε�α τ�υ ρ�µατ�ς 127

�) Σ%νθετα και παρασ%νθετα

1. C��υν την α�!ηση στην αρ��, πριν απ� την πρ�θεση, σαν να �ταν απλ�
(παρ� τ�ν καν�να):

0µ;ι*ννυµι, Oµ;ι*ννυν, Oµ;�εσα,

�γγυ&ω, Oγγ�ων, Oγγ�ησα,  Oγγ�ηκα

�µπεδ�ω, Oµπ*δ�υν, Oµπ*δωσα,

�µπ�λ&ω, Oµπ�λων, Oµπ�λησα, Oµπ�ληκα

�ναντι��µαι, Oναντι��µην, Oναντι%θην, Oναντ�ωµαι

�πε�γω, 6πειγ�ν, 6πειBα,

�π�σταµαι, Oπιστ&µην, Oπιστ�θην,

καθ*��µαι, �καθε��µην, �καθ*σθην,

πρ��ιµι&��µαι, �πρ��ιµια��µην, �πρ��ιµιασ&µην,

;ρ�ιµι&��µαι, �;ρ�ιµια��µην, �;ρ�ιµιασ&µην.

2. C��υν την α�!ηση �λλ�τε στην αρ�� (ε!ωτερικ�), σαν να �ταν απλ�,
και �λλ�τε µετ� την πρ�θεση (εσωτερικ�):

διακ�ν', �διακ�ν�υν και διηκ�ν�υν,

�κκλησι&�ω, Oκκλησ�α��ν και �Bεκκλησ�α��ν,

καθε�δω, �κ&θευδ�ν και καθηIδ�ν,

κ&θηµαι, �καθ�µην και καθ�µην,

καθ��ω, �κ&θι��ν και καθN��ν.

3. C��υν συγ�ρ�νως δ�� αυ!�σεις, πριν απ� την πρ�θεση και µετ� την
πρ�θεση:

/µπ�"ω και /µπ�σ"ω, 6µπει��ν, 6µπισ��ν,
(µ�ι-γν	>, Oµ;εγν��υν, Oµ;εγν�ησα,
(µ�ισ0ητ> (0µ;�ς + +Fναι), Oµ;εσ+�τ�υν, Oµ;εσ+�τησα,
(ν-��	µαι, Oνει��µην, Oνεσ��µην,
(ντι0	λ>, Oντε+�λ�υν, Oντε+�λησα,
�ν	�λ>, Oν%�λ�υν, Oν%�λησα,
διαιτ>, (σ�νθετ�) - �διA�των, -�διA�τησα,
(�π)αν	ρθ> (�π� + 0νU + �ρθ'), �πην%ρθ�υν, �πην%ρθωσα,
(ντιδικ>, Oντεδ�κ�υν, Oντεδ�κησα,
	#ν	�	>, ���ων���υν (και �@ν����υν) ��ων���ησα (και �@ν���ησα),
@ρ>, P%ρων, P%ρακα,
παρ	ιν>, �παρ�%ν�υν, �παρ�%νησα.

Σηµ.: T� ρ�µα καταναλ�σκω (κατ&+0νU+Vλ�σκω) πα�ρνει α�!ηση µετ� την α¢ πρ�θεση:
κατ-ην&λισκ�ν, κατ-ην&λωσα.
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7. Aναδιπλασιασµ�ς

Oι συντελικ�� �ρ�ν�ι (παρακε�µεν�ς, υπερσυντ�λικ�ς και συντελεσµ�ν�ς
µ�λλ�ντας) ���υν στην αρ�� τ�υ θ�µατ�ς τ�υς αναδιπλασιασµ� σε �λες
τις εγκλ�σεις και στ� απαρ�µ�ατ� και στη µετ���.

1. Oµαλ�ς αναδιπλασιασµ�ς στα απλ� ρµατα:

α) Eπαν�ληψη τ�υ αρ�ικ�� συµ��ν�υ τ�υ θ�µατ�ς µα�� µε �να  ε. T�-
τ�ι�ν αναδιπλασιασµ� πα�ρν�υν τα ρ�µατα π�υ τ� θ�µα τ�υς αρ���ει:
i) απ� �να απλ� σ�µ�ων� εκτ�ς απ� τ� 3  και
ii) απ� δ�� σ�µ�ωνα απ� τα �π��α τ� πρ�τ� ε�ναι ��ων� (κ, γ, � - π, �,

� - τ, δ, θ)  και τ� δε�τερ� υγρ� � �νριν� (λ, ρ - µ, ν):

Π.�. λ�ω, λ*-λυκα, �-λε-λ�κειν
παιδε�ω, πε-πα�δευκα , �-πε-παιδε�κειν
τ&ττω, τ*τα�α , �-τετ&�ειν
κρ�νω, κ*κρικα , �-κε-κρ�κειν
πν*ω, π*-πνευκα, �-πε-πνε�κειν
�ρ'µαι , κ*-�ρηµαι , �-κε-�ρ�µην.

Σηµ. 1: *ταν τ� αρ�ικ� σ�µ�ων� τ�υ θ�µατ�ς ε�ναι δασ% (", #, θ), τρ�πεται στη συλ-
λα�� τ�υ αναδιπλασιασµ�� στ� αντ�στ�ι�� ψιλ� (κ, π, τ):
π.�. �ωρ' - κε-�%ρηκα, ;�ω - π*-;υκα, θ�ω - τ*θυκα.

Σηµ. 2: Στ�ν υπερσυντ�λικ� η α�!ηση µπα�νει πριν απ� τ�ν αναδιπλασιασµ�: �-λε-λ�-
κειν.

�) H συλλα$ικ α%'ηση
T�τ�ι� αναδιπλασιασµ� πα�ρν�υν τα ρ�µατα των �π��ων τ� θ�µα αρ-
���ει:

i) απ� �να διπλ� σ%µ#ων� (�, ', ψ) � απ�  ρD

ii) απ� δ%� σ%µ#ωνα (��ι �µως τ� πρ�τ� ��ων� και τ� δε�τερ� υγρ�
� �νριν�)D

iii) απ� τρ�α σ%µ#ωνα.

π.�. Eνεστ�τας Παρακε�µεν�ς Yπερσυντ�λικ�ς Συντελ. M�λλ�ντας

ψε�δ�µαι 5ψευσµαι �ψε�σµην �ψε�σ�µαι
�*ω �ρρ�ηκα �ρρυ�κειν –
;θ&νω 5;θακα �;θ&κειν –
(παρα)σκευ&�ω (παρ)εσκε�ακα (παρ)εσκευ&κειν –
στρ*;ω 5στρ�;α �στρ�;ειν –

Σηµ.: Tα ρ�µατα π�υ ���υν αναδιπλασιασµ�  ε  δεν πα�ρν�υν �λλη α�!ηση στ�ν υπερ-
συντ�λικ�:

5-ρρι;α, �-ρρ�;ειν - 5-σκεµµαι, �-σκ*µµην - 5-;θαρκα, �-;θ&ρκειν κτλ.
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γ) H "ρ�νικ α%'ηση (α, ε>η, �>ω, αι>(η, �ι>*ω)
T�τ�ι� αναδιπλασιασµ� πα�ρν�υν τα ρ�µατα π�υ τ� θ�µα τ�υς αρ���ει
απ� �ων�εν (� δ��θ�γγ�):

π.�. 0γγ*λλω, 6γγελκα, Oγγ*λκειν
�ρωτ', Oρ%τηκα, Oρωτ�κειν
7µ�λ�γ', Xµ�λ�γηκα, Xµ�λ�γ�κειν
α@σθ&ν�µαι , AA6σθηµαι, AOσθ�µην
�@κ', �Dκηκα, �Jκ�κειν.

2. Aναδιπλασιασµ�ς στα σ%νθετα και παρασ%νθετα ρµατα

Tα σ�νθετα και παρασ�νθετα ρ�µατα καν�νικ� ���υν τ�ν αναδιπλασια-
σµ� �π�υ και την α�!ηση:

α) µετ� την πρ�θεση (�πως και την α�!ηση):

π.�. �γ-κωµι&�ω, �γ-κε-κωµ�ακα,
0π-�ικ��ω, 0π-�%κικα,
δι-αισθ&ν�µαι, δι-A�σθηµαι,

�) στην αρ" (�πως και την α�!ηση) (δες: §5,5)
δυστυ�' (< δ�στυ��ς), δε-δυστ��ηκα
0δικ' (< /δικ�ς), Oδ�κηκα
0µνηµ�ν' (< 0µν�µων), Oµνηµ�νηκα.

Σηµ.: Tα παρασ�νθετα ρ�µατα π�υ τ� α¢ συνθετικ� τ�υς ε�ναι τ� επ�ρρηµα εI συν�-
θως µ�ν�υν �ωρ�ς αναδιπλασιασµ�:
π.�. ε"εργετ' - ε"εργ*τηκα (και ε"ηργ*τηκα), ε"τυ�' - ε"τ��ηκα, ε:ρ�σκω

- ε<ρηκα (και η<ρηκα), ε";ηµ' - ε";�µηκα κτλ.

3. Aν&µαλ�ς αναδιπλασιασµ�ς (αντ�θετα µε τ�ν καν�να, ε!αιτ�ας �θ�γ-
γικ�ν παθ�σεων � απ� αναλ�γ�α):

1) γιγν%σκω – 5-γνωκα
γνωρ��ω – �-γν%ρικα

2) κτ'µαι – κ*-κτηµαι
µιµνA�σκ�µαι – µ*-µνηµαι (θ. µνη)
π�πτω – π*-πτωκα (θ. πτω)

3) 0ν��γω – 0ν*�ω�α, 0ν*�ωγµαι (�µ�ι�ς µε την α�!ηση)

4) ε?κω (��ρηστ� στ�ν ενεστ.) - 5�ικα, ��%κειν

5) (κατ-)&γνυµι  – (κατ-)*-αγα
Vλ�σκ�µαι – P-&λωκα (και Kλωκα)
7ρ' – P-�ρακα (και P%ρακα)
Jθ�Iµαι  – 5-ωσµαι
Jν�Iµαι – �-%νηµαι

6) �θ��ω – ε?θικα (�µ�ι�ς µε την α�!ηση)
Qλκω – ε3λκυκα
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�ργ&��µαι – ε?ργασµαι
Pστι&ω-' – ε9στ�ακα
�&ω-' – ε?ακα

7) λαµ+&νω – ε?λη;α
λ*γω – ε?ρηκα
λαγ�&νω – ε?λη�α
(συλ)λ*γω – (συν)ε�λ��α
(δια)λ*γ�µαι – (δι)–ε�λεγµαι
µε�ρ�µαι (��ρηστ� στ�ν ενεστ.) – ε3µαρται (= ε�ναι πεπρωµ�ν�)
5θω (��ρηστ� στ�ν ενεστ.) – ε?ωθα

4. Aττικ�ς αναδιπλασιασµ�ς

Aττικ� αναδιπλασιασµ� ���υν µερικ� ρ�µατα π�υ τ� θ�µα τ�υς αρ���ει
απ�  α, ε  �  �.

E�ναι η επαν�ληψη των δ�� πρ�των �θ�γγων τ�υ θ�µατ�ς και συγ�ρ�-
νως η �κταση τ�υ πρ�τ�υ �ων�εντ�ς αυτ�� (π�υ τ�ρα ε�ναι πλ��ν εσω-
τερικ�), δηλαδ� τ�υ  α  �  ε Æ η  και τ�υ  � Æ ω:

0γε�ρω, 0γ-�γερκα, Oγ-ηγ*ρκειν �ρ���µαι, �ρ-�ρισµαι, �ρ-ηρ�σµην

/γω, 0γ���α, Oγ-η��ειν �µ*ω, �µ-�µεκα, �µ-ηµ*κειν

0κ��ω, 0κ-�κ�α, Oκ-ηκ�ειν 5ρ��µαι, �λ-�λυθα, �λ-ηλ�θειν

0λε�;ω, 0λ-�λι;α, 0λ-ηλ�;ειν �σθ�ω, �δ-�δ�κα, �δ-ηδ�κειν

0ρ*σκω, 0ρ-�ρεκα, 0ρ-ηρ*κειν 4λλυµι, 0π-�λ%λεκα 0π-ωλ-ωλ*κειν

0ρ�ω, 0ρ-�ρ�κα, Oρ-ηρ�κειν 4λλυµαι, 0π-�λ-ωλα, 0π-ωλ-%λειν

�γε�ρω, �γρ-�γ�ρα, �γρ-ηγ�ρειν 4µνυµι, �µ-%µ�κα, Jµ-ωµ�κειν

�γε�ρ�µαι, �γ-�γερµαι, �γ-ηγ*ρµην

�λα�νω, �λ-�λακα, �λ-ηλ&κειν 7ρ&ω, 4π-ωπα, Jπ-%πειν

�λ*γ��µαι, �λ-�λεγµαι, �λ-ηλ*γµην �ρ�ττω, �ρ-%ρυ�α, Jρ-ωρ��ειν

�ρε�δω, �ρ-�ρεισµαι, �ρ-ηρε�σµην ;*ρω, �ν-�ν��α, �ν-ην��ειν

�ρε�πω, �ρ-�ριµµαι, �ρ-ηρ�µµην

Σηµ. 1: Xρ�νικ� α�!ηση στ�ν υπερσυντ�λικ� πα�ρν�υν �σα απ� τα παραπ�νω ρ�µατα
αρ����υν απ�  α  �  �:
π.�. 0κ�κ�α - Oκηκ�ειν, �µ%µ�κα - Jµωµ�κειν, 4λωλα - Jλ%λειν, �ρ%ρυγµαι
- Jρωρ�γµην.

Σηµ. 2: *λα τα ε�δη τ�υ αναδιπλασιασµ�� διατηρ��νται σε �λες τις εγκλ�σεις, στ� απα-
ρ�µ�ατ� και στη µετ��� τ�υ παρακειµ�ν�υ:

Π.�. Oριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ� Aπαρ�µ�ατ�

λ�λυκα λελ�κω και λελ�κ�ιµι και λελυκFς Gσθι λελυκ�ναι

λελυκFς J λελυκFς εGην µτ�. λελυµ�ν�ς

&&Lρηµαι &Nρηµ�ν�ς J &Nρηµ�ν�ς εGην &Lρησ� &Nρ@σθαι

µτ� &Nρηµ�ν�ς
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5. Eνεστωτικ�ς αναδιπλασιασµ�ς

E�ναι η επαν�ληψη τ�υ αρ�ικ�� συµ��ν�υ τ�υ θ�µατ�ς µε �να  ι. O ενε-
στωτικ�ς αναδιπλασιασµ�ς υπ�ρ�ει µ�ν� στ� �ρ�νικ� θ�µα τ�υ ενεστ�τα
και τ�υ παρατατικ��, εκτ�ς απ� τα ρ�µατα +ι+&�ω και διδ&σκω, π�υ �υ-
λ�γ�υν τ�ν ενεστ. αναδ. σε �λ�υς τ�υς �ρ�ν�υς και τα παρ�γωγα.

P�µατα π�υ ���υν ενεστωτικ� αναδιπλασιασµ� ε�ναι τα ε!�ς:

+ι+&�ω 3στηµι πιπρ&σκω
+ι+ρ%σκω ?σ�ω π�πτω
γ�γν�µαι κ��ρηµι τ�θηµι
γιγν%σκω µιµνA�σκω τ�κτω
διδ&σκω �ν�νηµι τιτρ&ω (� τιτρα�νω � τετρα�νω)
δ�δωµι π�µπληµι
3ηµι π�µπρηµι τιτρ%σκω

Σηµ.: Σε π�λλ� απ� αυτ� τα ρ�µατα ��ει πρ�ηγηθε� συγκ�π� � πρ�στ�θηκε τ� πρ�-
σ�υµα σκ:

γ�-γν-�µαι < γι-γ*ν-�µαι,
π�-πτ-ω < πι-π*τ-�µαι, τ�-κτ-ω < τι-τ*κ-�µαι,
+ι-+ρ%-σκ-ω, γι-γν%-σκ-ω κτλ.

8. ∆υϊκ�ς αριθµ�ς

1. Kαταλ'εις δυϊκ�% αριθµ�% των ρηµ�των

Eγκλ�σεις Eνεργητικ� �ων� M�ση �ων�

α¢ πρ�σ. �¢ πρ�σ. α¢ πρ�σ. �¢ πρ�σ.

Oριστικ� αρκτικ�ν �ρ�νων –τ�ν –τ�ν –σθ�ν –σθ�ν

Oριστικ� ιστ�ρικ�ν �ρ�νων –τ�ν –την –σθ�ν –σθην

Yπ�τακτικ� –τ�ν –τ�ν –σθ�ν –σθ�ν

Eυκτικ� –τ�ν –την –σθ�ν –σθην

Πρ�στακτικ� –τ�ν –των –σθ�ν –σθων

Σηµ.: Για τ� σ�ηµατισµ� τ�υ δυϊκ�� αριθµ�� των ρηµ�των πα�ρν�υµε υπ�ψη τ� �¢
πληθ. τ�υ �ρ�ν�υ και της �γκλισης π�υ θ�λ�υµε να σ�ηµατ�σ�υµε και τ� �αρα-
κτηριστικ� �ων�εν κ�θε �γκλισης (�ριστ. ε, υπ�τ. η, ευκτ. �ι, πρ�στ. ε).
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2. Παραδε�γµατα

α) Λ%ω

XPONOI EΓKΛIΣEIΣ

Oριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ�

Eνεστ�τας λ�-ετ�ν (α¢) λ�-ητ�ν λ�-�ιτ�ν λ�-ετ�ν

λ�-ετ�ν (�¢) λ�-ητ�ν λυ-��την λυ-�των

Παρατατικ�ς Vλ�-ετ�ν
Vλυ-�την

M�λλ�ντας λ�-σετ�ν λ�-σ�ιτ�ν
λ�-σετ�ν λυ-σ��την

A�ριστ�ς Vλ�-σατ�ν λ�-σητ�ν λ�-σαιτ�ν λ�-σατ�ν
Vλυ-σ�την λ�-σητ�ν λυ-σα�την λυ-σ�των

Παρακε�µεν�ς λελ�-κατ�ν λελ�-κητ�ν λελ�-κ�ιτ�ν λελυκ�τε κτλ.
λελ�-κατ�ν λελ�-κητ�ν λελυ-κ��την Wστ�ν - Wστων

και λελυκ�τε,
–κυ�α, –κ�τε
'τ�ν, 'τ�ν

και λελυκ�τε κτλ
εGητ�ν - εZ�την

Yπερσυντ�λ. Vλελ�-κετ�ν
Vλελυ-κ�την

�) Λ%�µαι

XPONOI EΓKΛIΣEIΣ

Oριστικ� Yπ�τακτικ� Eυκτικ� Πρ�στακτικ�

Eνεστ�τας λ�-εσθ�ν (α¢) λ�-ησθ�ν λ�-�ισθ�ν λ�-εσθ�ν

λ�-εσθ�ν (�¢) λ�-ησθ�ν λυ-��σθην λυ-�σθων

Παρατατικ�ς Vλ�-εσθ�ν
Vλυ-�σθην

M�λλ�ντας λ�-σεσθ�ν λ�-σ�ισθ�ν
λ�-σεσθ�ν λυ-σ��σθην

A�ριστ�ς Vλ�-σασθ�ν λ�-σησθ�ν λ�-σαισθ�ν λ�-σασθ�ν
Vλυ-σ�σθην λ�-σησθ�ν λυ-σα�σθην λυ-σ�σθων

Παρακε�µεν�ς λ�λυ-σθ�ν λελυµ�νω –α –ω λελυµ�νω –α –ω λ�λυ-σθ�ν
λ�λυ-σθ�ν 'τ�ν - 'τ�ν εGητ�ν - εZ�την λελ�-σθων

Παθ. M�λλ�ν. λυ-θ�σεσθ�ν
λυ-θ�σεσθ�ν

λυ-θ�σ�ισθ�ν
λυ-θησ��σθην

Παθ. A�ριστ�ς Vλ�-θητ�ν λυ-θ@τ�ν λυ-θε[τ�ν λ�-θητ�ν
Vλυ-θ�την λυ-θ@τ�ν λυ-θε�την λυ-θ�των




