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ΠPO ΛOΓOΣ

σοι ασχολονται µε τη διδασκαλα των αρχαων ελληνικν γνωρζουν
πολ καλ τι η γνση της γραµµατικς εναι απολτως αναγκαα για την
προσγγιση των αρχαων κειµνων.
Eναι µως εξσου γνωστ
τι οι δυσκολες που αντιµετωπζει ο φιλ λογος για τη διδασκαλα –και ο µαθητς για την εκµθηση– της αρχαας ελληνικς γραµµατικς εναι συχν απροσπλαστες.
Tο πλθος και η ποικιλα των γραµµατικν φαινοµνων επιβλλει µια
πιο συστηµατικ παρουσασ τους και οι υπρχουσες γραµµατικς –αξι λογες κατ τα λλα– δεν ανταποκρνονται απ λυτα µε τη µεθοδολογα
τους στις σγχρονες διδακτικς ανγκες και απαιτσεις οτε εµπεριχουν,
στο βαθµ που θα πρεπε, στοιχεα της διδακτικς περας, τα οποα θα
διευκ λυναν τ σο το διδσκοντα σο και τον διδασκ µενο.
Mε την κδοση αυτο του βιβλου επιχειρσαµε να αξιοποισουµε αυτν ακριβς τη µακρ χρονη διδακτικ περα. Mε συγκεντρωτικος και
συνοπτικος πνακες, µε µφαση στα "σκοτειν" σηµεα της γραµµατικς,
µε την υπογρµµιση των πιο βασικν καν νων και µε παρουσαση λων
των στοιχεων που συµβλλουν στην καταν ηση των γραµµατικν φαινοµνων επιχειροµε να βοηθσουµε τ σο το µαθητ σο και τον καθηγητ
στην προσπθει τους να αντιµετωπσουν λες τις δυσκολες της αρχαας
ελληνικς γραµµατικς.
Tα στοιχεα που διαφοροποιον το βιβλο αυτ εναι η ταξιν µηση της
λης και η µεθοδικ παρουσασ της, η καταγραφ λων των προβληµτων της γραµµατικς, η προσπθεια να επισηµανθον µε µφαση τα βασικ στοιχεα της γραµµατικς και η συγκντρωση εν ς πλοσιου υλικο,
που δνει απντηση σε ποια προβλµατα αντιµετωπζουν διδσκοντες
και διδασκ µενοι.
%τσι χουν καταγραφε µε τρ πο ευσνοπτο και µεθοδικ
λοι οι βασικο καν νες των γραµµατικν φαινοµνων& χουν συγκεντρωθε σε κατλογο λα τα ρµατα που παρουσιζουν ιδιαιτερ τητες στον τονισµ της
δχρονης παραλγουσας, εν παρλληλα υπρχουν πνακες µε λες τις
κατηγορες των συνηρηµνων, των ρηµτων β¢ συζυγας, των συµφων ληκτων παρακειµνων, των β¢ αορστων κ..
Tλος, υπρχει να ιδι τυπο λεξικ ανµαλων ρηµτων που επισηµανονται αναλυτικ λα τα ιδιατερα χαρακτηριστικ κθε ρµατος.
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H χρησιµ τητα µως του βιβλου γκειται κατ κριο λ γο στο πλθος
των ασκσεων, στην ποικιλα και την πρωτοτυπα τους. Προσαρµοσµνες
πλρως στο νο πνεµα δνουν στο µαθητ τη δυνατ τητα να αφοµοισει
πλρως τους θεωρητικος καν νες και να ανταποκριθε απ λυτα στα να
δεδοµνα των εξετσεων.
Για να δοθε µλιστα µεγαλτερη δυνατ τητα αυτενργειας στο µαθητ παρατθενται σε ειδικ ξεχωριστ τεχος λες οι απαντσεις των
ασκσεων µε πλρη ανλυση και αιτιολ γηση.
Eναι αλθεια τι κατ τη συγγραφ του πονµατος αυτο οι δυσκολες
ταν τερστιες. Oι αντιφσεις στα βιβλα γραµµατικς και στα λεξικ που
κυκλοφορον, τα κεν και οι ασφειες πολλαπλασασαν τα προβλµατα.
Στο βαθµ που ταν δυνατ ελγξαµε και διασταυρσαµε πλρως λα τα
στοιχεα που παραθτουµε. Σε ορισµνες περιπτσεις παρουσισαµε λες
τις απ ψεις και τις πηγς µας καταθτοντας παρλληλα και τη δικ µας
γνµη.
%νας τ σο τερστιος γκος δουλεις, και µλιστα σ’ να τ σο πολµορφο γνωστικ αντικεµενο, θα ταν αδνατο να αντιµετωπιστε χωρς τη
συνδροµ πολλν αξι λογων συναδλφων, τους οποους αισθνοµαι υποχρεωµνος να ευχαριστσω.
Aπ το φιλ λογο ζητοµε να αξιοποισει το υλικ που του προσφρεται
συνδυζοντς το µε τη δικ του διδακτικ περα. Kθε καλ πιστη κριτικ
θα εναι ευπρ σδεκτη και χρσιµη για την αρτι τητα αυτο του πονµατος.
Θεσσαλονκη, 1998

∆.E.Π.
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οι λλοι χρνοι των συνηρηµ νων
– ρ"µ. σε –ω
– ρ"µ. σε – ω
– ρ"µ. σε –ω
καταλ"ξεις συνηρηµ νων ρηµτων

167
167
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168
169
170
173
175
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176
176
176
177
177
178

Eντητα 15η
Pµατα β¢ συζυγ ας (–µι)
παρατηρ"σεις
αξιοπρσεκτα φαινµενα
στα φωνηεντληκτα σε –µι
οι διαφορ ς στα ρ"µ.
@πσταµαι - @φσταµαι
ρ"µ. που λ"γουν σε –µι, –µαι
λλα ρ"µ. της β¢ συζυγας - κλση
– κλση εQµ, εIµι, φηµ, κε;µαι,
κθηµαι, οIδα, δ δοικα
" δ δια, Nοικα
(παρατηρ"σεις)
τα σνθετα του εQµ, εIµι, φηµ,
οIδα, κε;µαι

180
180
181
183
184
185

185
187
188

Pµατα ανµαλα, αποθετικ,
απρσωπα
ρ"µατα ανµαλα κατ τη σηµασα
των χρνων
ρ"µατα αποθετικ
ρ"µατα απρσωπα " τριτοπρσωπα

190
190
191
192
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%κλιτα
επιρρ"µατα
προθ σεις
σνδεσµοι
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200
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MEPOΣ Γ¢
∆IKAIOΛOΓHΣH ΣXHMATIΣMOY
BAΣIKΩN TYΠΩN ONOMATΩN
KAI PHMATΩN
– ουσιαστικ α¢ κλσης ασυναρετα
– ουσιαστικ α¢ κλσης συνηρηµ να
– ουσιαστικ β¢ κλσης συνηρηµ να
– αττικκλιτα
– ουσιαστικ γ¢ κλσης
– επθετα β¢ κλσης
– επθετα γ¢ κλσης
– µετοχ ς
– ρ"µατα
Oµηχοι τποι

207
207
207
207
208
209
210
210
211
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Γενικ
–
–
–
–
–
–
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ριζικ" λ ξη
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σνθετη λ ξη
απλ" λ ξη
διπλοσνθετη - πολυσνθετη
λ ξη
Παραγωγ"
παργωγα ουσιαστικ
– απ ρ"µατα
– απ επθετα
– απ λλα ουσιαστικ
παργωγα επθετα
– απ ρ"µατα
– απ ονµατα
– απ επιρρ"µατα
παργωγα ρ"µατα
– απ ονµατα
– απ λλα ρ"µατα
– απ επιρρ"µατα
– απ επιφων"µατα
παργωγα επιρρ"µατα
– τοπικ
– τροπικ
– ποσοτικ
– χρονικ
– τοπικ
Σνθεση
– α¢ συνθετικ

– β¢ συνθετικ
– παρασνθετα

214

238
239
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225
225
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225
225
226
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227
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227
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231
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232
234
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235
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Tονισµς, πνεµατα
A¢ κλση ουσιαστικν
B¢ κλση ουσιαστικν
Γ¢ κλση ουσιαστικν
Aνµαλα ουσιαστικ
∆ευτερκλιτα επθετα
Tριτκλιτα επθετα
Mετοχ"
Παραθετικ επιθ των
και επιρρηµτων
Aριθµητικ
Aντωνυµες
P µατα
Στοιχεα ρ"µατος
Aσυναρετα ρ"µατα α¢ συζυγας
Συνηρηµ να " περισπµενα
ρ"µατα
P"µατα β¢ συζυγας
Γενικ ς ασκ"σεις απ’ λες
τις εντητες
Γενικ ς ασκ"σεις για τα ρ"µατα
Aσκ"σεις µε τα κυριτερα
ρ"µατα
Aσκ"σεις ετυµολογικο

301
303
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329
337
340
347
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355
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357
362
366
371
376
389
397

ENOTHTA 1η

ΣTOIXEIA ΦΘOΓΓOΛOΓIKOY

1. ∆ιαρεση φωνη ντων - ∆φθογγοι
( (
ε, ο

α) Bραχχρονα:

–

–

β) Mακρ χρονα: η, ω
γ) ∆ χρονα:

α, ι, υ

( λλοτε µακρχρονα και λλοτε βραχχρονα).

Oι δφθογγοι (κριοι: αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου και καταχρηστικο: α, η,
ω) γενικ εναι µακρχρονοι: στρατεει,  βασιλε,  βο.
Mνοι οι δφθογγοι αι και οι λογαρι ζονται βραχχρονοι, ταν βρσκο(
(
νται εντελς στο τλος ασυναρετης κλιτ"ς λξης: α χρα ι , ο κπο ι , αλ–
–
λ : τας χρα ι ς, τος κποι ς.
Tο αι και το οι εναι µακρχρονα στην κατ ληξη της ευκτικ"ς και στο
τλος των επιρρηµ των και επιφωνηµ των:
(
(
π.χ. ποισα–ι , ποισο–ι , στελα –ι (εν τα απαρµφ.: ποισα ι , στελα ι ), οκοι,
!Iσθµο, ε"ο, παπα.
ΠINAKAΣ

Bραχχρονα

Mακρ χρονα

ε, ο
–αι, –οι (στο τλος κλιτν λξεων)

η, ω
δ φθογγοι
αι, οι

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

2. Tονισµς
α. Γενικο καν νες
1. Kαµι λξη δεν τον ζεται πιο πνω απ την προπαραλγουσα:
πρ#ττοµεν, $πρ#ττοµεν, $πραττµεθα, $πικνδυνος.
2. "ταν η λγουσα ε ναι µακρ χρονη, η προπαραλγουσα δεν τον ζεται:
' θ#λασσα, αλλ : τς θαλ#σσης, (δικος, αλλ : &δκως.
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3. H προπαραλγουσα, ταν τον ζεται, πα ρνει πντοτε οξε α:
λυµεθα, λυµεθα, (γοµαι, παργορος.
4. Kθε βραχχρονη συλλαβ, ταν τον ζεται, πα ρνει πντοτε οξε α ( (¢ ):
ν)ος, φρος, τροχς.
5. H µακρ χρονη παραλγουσα, ταν τον ζεται, πα ρνει οξε α εµπρ ς
απ µακρ χρονη λγουσα (¢– –):
θκη, οκου, κµη, παιδεω, κλαω.
6. H µακρ χρονη παραλγουσα, ταν τον ζεται, πα ρνει περισπωµνη
εµπρ ς απ βραχχρονη λγουσα (~
– ():
κπος, φεγε, χρος.
7. "ταν η λγουσα ε ναι µακρ χρονη, η παραλγουσα πα ρνει πντα
οξε α:
το κπου, τ+ δρ+ω.
β. Eιδικο καν νες
1. H ασυναρετη ονοµαστικ", αιτιατικ" και κλητικ" των πτωτικν1, ταν
τονζεται στη λ"γουσα, κανονικ παρνει οξεα:
µαχητς ο
µαχητα
τ/ν µαχητν το0ς µαχητ#ς

µαχητ3 
µαχητα4

'
τιµ
τ2ν τιµν
 τιµ2

α τιµα,
τ3ς τιµ#ς
 τιµα

2. H µακροκατ ληκτη γενικ" και δοτικ" των πτωτικν, ταν τονζεται στη
λ"γουσα, παρνει περισπωµνη:
το µαθητο
τ+  µαθητ5 
α"το
α"τς
α"τ+ 
α"τ5 

τν µαθητν τς τιµς τν τιµν
τος µαθητας τ5  τιµ5 τας τιµας

α"τν
α"τος
α"τας
…

Eξαιρονται τα αττικκλιτα:
το λε, τ+ λε+, τος λε+ς ….
3. Στα πτωτικ , που τονζεται η ονοµαστικ" του ενικο εκε τονζονται
και οι λλες πτσεις του ενικο και του πληθυντικο, εκτς αν εµποδζει η λ"γουσα:
λ)ων, λ)οντος, λ)οντες κτλ - αλλ : λεντων
(ρρην, (ρρενος, (ρρενες κτλ - αλλ : 6ρρ)νων
7καστος, 7καστον, 7καστοι κτλ - αλλ : 8κ#στου, 8κ#στων, 8κ#στους (η
1. Πτωτικ λγονται τα πντε κλιτ µρη του λγου ( ρθρο, ουσιαστικ, επθετο,
αντωνυµα, µετοχ") που σχηµατζουν πτσεις.

17
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λ"γουσα εναι µακρ
σα).
Eξαιρσεις:

κι τσι δεν µπορε να τονιστε η προπαραλ"γου-

1. Tα πρωτκλιτα ουσιαστικ στη γενικ" πληθ. κατεβ ζουν
τον τνο:
π.χ. - νεανας – τν νεανιν, - πολτης – τν πολιτν, '
θ#λασσα – τν θαλασσν.
2. Tα µονοσλλαβα ονµατα της γ¢ κλσης στη γεν. και δοτ.
λων των αριθµν τονζονται στη λ"γουσα:
π.χ. ' φλξ, τς φλογς, τ5 φλογ4 – τν φλογν, τας φλοξ.

Σηµ. Tα µονοσλλαβα: ' δ+3ς (= λαµπ δα), - θ;ς (= τσακ λι), τ/ ο<ς, - πας, - δµς, Tρ;ς και τ/ φς στη γεν. πληθ. τονζονται στην παραλ"γουσα: τν δ+#δων, τν
θων, τν =των, τν παδων, τν δµων, τν Tρων, τν φτων.

4. H λ"γουσα που προρχεται απ συναρεση, ταν τονζεται, κανονικ
παρνει περισπωµνη:
(τιµ#ω) τιµ, ο ($πιµελ)ες) $πιµελες, τ/ν (6ληθ)σα)
/ 6ληθ.
Παρνει µως οξεα, αν πριν απ τη συναρεση εχε οξεα η δετερη απ
τις συλλαβς που συναιρονται:
(8στα;ς) 8στς, (κλης, κλ52ς) κλες.
5. K θε λξη που λ"γει σε –ευ και –ου, ταν τονζεται στη λ"γουσα, παρνει περισπωµνη:
* βασιλε+, φε+, πανταχο+.
Eξα ρεση: >δο, >ο, ο?, πο0 (= κ που, σως).
6. Tα επιρρ"µατα σε –ως, ταν τονζονται στη λ"γουσα, παρνουν περισπωµνη:
καλς, ε"τυχς
7. Oι µονοσλλαβοι ρηµατικο τποι µε µακρ φων"εν παρνουν περισπωµνη:
θ, θ5ς, στ, , φ, φ5ς (υποτ. του φηµ).
Eξα ρεση: χρ2 και φ2ς " φ52ς (οριστ. του φηµ).

3. τονες λ ξεις
∆κα µονοσλλαβες λξεις της αρχαας ελληνικ"ς δεν παρνουν τνο:
1. Tα ρθρα , , ο, α.
2. Oι προθσεις ες, ν, κ (ξ).
3. Tα µρια ε, ς, ο! (" ο!κ " ο!χ).
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Oι λξεις αυτς λγονται και προκλιτικς " προκλιτικ.
Tο ο! τονζεται µε οξεα, (" βαρεα) ταν αµσως στερα απ αυτ
υπ ρχει στξη: φ5ς @ ο?;
Tο ς τονζεται α) ταν χει τη σηµασα του ο#τως ( = τσι): ο!δ’ %ς
( = οτε τσι) και β) ταν βρσκεται στερα απ τη λξη στην οποα αναφρεται: θε&ς %ς (= ως θες).
0λες οι τονες λξεις τονζονται, ταν δχονται τον τνο του εγκλιτικο
που ακολουθε:
π.χ. αA γε νες, ες τε τ3ς πλεις, ε τις λ)γει.

4. Eγκλιτικ ς λ ξεις - γκλιση του τνου
Eγκλιτικς λξεις εναι µερικς µονοσλλαβες " δισλλαβες λξεις που
συµπροφρονται στεν µε την προηγοµενη και ακογονται σαν µα λξη.
Ως εγκλιτικς λξεις συν"θως χρησιµοποιονται οι εξ"ς:
1. οι µονοσλλαβοι τποι των πλ γιων πτσεων της προσωπικ"ς αντωνυµας µο', µο, µ* – σο', σο, σ* – ο+, ο/, 0<
2. η αριστη αντωνυµα τ5ς – τ5 εκτς απ το β¢ τπο 6ττα (= τιν3)<
3. λοι οι δισλλαβοι τποι της οριστικ"ς του ενεσττα των ρηµ. εµ5 και
φηµ5<
4. τα επιρρ"µατα πο8, πο, ποθ*ν – π9ς, π: (" π;), ποτ*<
5. τα µρια γ , τ , πο, π ρ, π9, ν<ν (= λοιπν), δ* (το πρσφυµα, χι ο σνδεσµος).
O τ νος των εγκλιτικ$ν
1. Xνεται
α) σε λα τα εγκλιτικ , ταν η προηγοµενη λξη εναι οξτονη " περισπµενη:
6νρ τις, ναν τινα, καλ σε, καλ τιναB
β) µνο στα µονοσλλαβα εγκλιτικ , ταν η προηγοµενη λξη εναι παροξτονη:
φ)ρω τι, φλος τις.
2. Aνεβα νει (ως οξε α),
ταν η προηγοµενη λξη εναι προπαροξτονη " προπερισπµενη "
τονη " εγκλιτικ": (νθρωπς τις, (νθρωπο τινες, κπς τις, ε τς $στ
µοι φλος (ο τνος του τς ανεβανει στο ε, του >στ? στο τ5ς και του µο5
στο στ5). O τνος ανεβανει στη λ"γουσα της προηγοµενης λξης.
3. Mνει στη θση του,
α) ταν η προηγοµενη λξη εναι παροξτονη και το εγκλιτικ δισλλαβο:

Στοιχεα φθογγολογικο
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φλοι ε>σν, λγοι τιν)ςB
β) ταν η προηγοµενη λξη χει π θει κθλιψη " ταν πριν απ το εγκλιτικ υπ ρχει στξη:
καλ/ν δ’ $στ4ν – COµηρος, φασ, τυφλ/ς Dν<
γ) ταν υπ ρχει µφαση " αντιδιαστολ":
παρ3 σο, πρ/ς σ)B τατα σο λ)γω, ο"κ $κεν+ω.
Πρακτικ ς καν νας
O τνος των εγκλιτικν ανεβα νει στην τελευταα συλλαβ" της προηγοµενης λξης, αρκε να µην οξνεται η παραλγουσ της και να µην
υπ ρχει στξη " κθλιψη. Aλλις παραµνει στο εγκλιτικ " χ νεται:
π.χ. (νθρωπς τις, κπς τις, αλλ :
6νθρπου τινς, λγος τις, τιµ σε, καλ τινας,
6γαθς τις, καλ/ν δ’ $στν.
Σηµ. Mερικ εγκλιτικ συνεννονται µε ορισµνες προηγοµενες λξεις και γρ φονται
σαν να εναι µια λξη. Oι λξεις αυτς κρατον τον αρχικ τνο τους και δεν ακολουθον το σχετικ καννα του τονισµο: ο?τε, µτε, ετε, Fντε, Gστε, Gσπερ,
κατοι, οµοι, εθε, Hδε, οAδε κ. .

5. Tα πνε8µατα
1. K θε λξη που αρχζει απ φων"εν " δφθογγο " απ σµφωνο ρ παρνει π νω σ’ αυτ να ιδιατερο σηµ δι που λγεται πνεµα. Tα πνεµατα εναι δο, η ψιλ (C) και η δασε α (D): 6νρ, $γ, 7ποµαι, Jβρις,
εKρσκω, αLµα, M)ω.
2. Σε πολλς περιπτσεις µποροµε να καταλ βουµε τι µια λξη παρνει
δασεα, αν την κ νουµε σνθετη µε πρθεση που περιχει π " τ πριν
απ το τελικ φων"εν (6π, κατ#, $π, µετ#, 6ντ, Kπ). 0ταν το π
τρπεται στο δασ του φ και το τ σε θ µετ τη σνθεση, ττε η λξη
(β¢ συνθετικ) δασνεται.
Π.χ. αρ – 6φαιρ, Nµιλλα – $φ#µιλλος, Nπτω – $φ#πτω, εKρσκω –
$φευρσκω, Pρµζω – $φαρµζω, Nγιος, Pγι#ζω – καθαγι#ζω,
'γοµαι – 6φηγοµαι, εAργνυµι – κ#θειρξη, κνοµαι – 6φικνοµαι
κτλ
Aντθετα: Rστησα – κατ)στησα, Rστην, Rστη – κατ)στη, Sλλυµι – 6πλλυµι (6πλεια), Rρχοµαι – µετ)ρχοµαι, $λανω - 6πελανω
κτλ
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6. Π@θη φωνη ντων και συµφ9νων
α) Π@θη φωνη ντων και διφθγγων
1) Συνα ρεση:
π.χ. WEρµς (WEρµ)-ας), συκ (συκ)-α), τιµµεν (τιµ#-οµεν), δηλον
(δηλ-ειν), προλεγον (προ-)λεγον), προυθυµθη (προ-εθυµθη),
Σωκρ#τους (Σωκρ#τεσ-ος).
/
2) Kρση:
π.χ. το?νοµα (τ/ Sνοµα), µεντXν (µ)ντοι Xν), $γ+  µαι ($γ; οYµαι),
$γ+δα ($γ; οYδα), κ6γ; (κα4 $γ;), τα"τ3 (τ3 α"τ3), τ6νδρ/ς
(το 6νδρ/ς), τ6µ3 (τ3 $µ3), Zγαθ[ ( 6γαθ[), προ?ργου (πρ/
Rργου), κ+\τα (κα4 εYτα), κ6ν (κα4 $ν), κXν (κα4 Xν), θ(τερον (τ/
Nτερον = τ/ 7τερον), χ>κετεετε (κα4 κετεετε), το<ργον " το?ργον (τ/ Rργον), τ\λλα " τ(λλα (τ3 (λλα)B δες σηµ. 2.
Σηµ. 1.: Tο σηµ δι που εναι µοιο µε ψιλ" λγεται κορωνδα και µπανει π νω στο
σηµεο της κρ σης. 0ταν µως η πρτη λξη αποτελεται απ να φων"εν "
δφθογγο που παρνει δασεα, στη θση της κορωνδας σηµεινεται δασεα:
π.χ. Nνθρωπος (- (νθρωπος), Pν2ρ (- 6ν2ρ), ^ν (^ (ν), οJνεκα (ο_ 7νεκα),
Pγ; (N $γ;).
Σηµ. 2:

Πολλο εκδτες γρ φουν το?ργον, τ(λλα κτλ.

3) &κθλιψη:
Gκθλιψη εναι η αποβολ" του τελικο βραχος φων"εντος µιας λξης,
ταν η επµενη αρχζει απ φων"εν " δφθογγο.
π.χ. 6π’ $µο (6π/ $µο), ο?τ’ α"τ/ς (ο?τε α"τ/ς), Hτ’ Dλθεν (= Hτε Dλθεν), παρ’ $µο (παρ3 $µο), δεν’ Rπαθον (δειν3 Rπαθον), φµ’
$γ; (φηµ4 $γ;), 7πτ’ Dσαν (8πτ3 Dσαν), 6φ’ 'µν (6π/ 'µν),
νχθ’ Hλην (νκτα Hλην).
∆εν εκθλβονται ποτ:
1.
2.
3.
4.
5.
6

Oι δφθογγοι
το –υ
το α και το ο των µονοσλλαβων λξεων (π.χ., τ, τ3)
οι προθσεις 6χρι, µ χρι, περ, πρ&
ο ειδικς σνδεσµος Aτι (Hτ’ = Hτε)
η αριστη αντωνυµα τ5 και η ερωτηµατικ" τ.

Σηµ. Kατ την κθλιψη ο τνος του φων"εντος που εκθλβεται σε κλιτς λξεις και
στο αριθµητικ BπτC ανεβανει ως οξεα στην παραλ"γουσα της λξης που εκθλβεται<

Στοιχεα φθογγολογικο
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π.χ. πολλ3 - πλλ’, $µ[ - Dµ’, δειν3 - δεν’, τα"τ3 - ταFτ’, 8πτ3 - 0πτ’.
Eξαιρεται η λξη τιν3 - τιν’, που δεν ανεβ ζει τον τνο, για να µη συγχεται µε
την ερωτηµατικ" τν’.

4) Aφα ρεση, υφα ρεση:
π.χ.  ’γαθ[ ( 6γαθ[), 6ε4 (α>ε4 = υφαρεση), !Aρεοπαγτης (!Aρειοπαγτης).
5) Συγκοπ:
π.χ. πατρ/ς (πατ)ρ-ος), µητρ/ς (µητ)ρ-ος), γγνοµαι (γι-γ)ν-οµαι),
Rσχον (R-σεχ-ον).
6) Aνπτυξη:
π.χ. πατρ#σι (πατ/ερ-σι), 6νδρ#σι (6ν)ρ-σι > 6νδρ-σι > 6νδρ#σι).
7) Mετθεση:
π.χ. τ2ν Πκνα (Πνκα).
8) Aφοµο ωση:
π.χ. 7τερος (Nτερος), !Oρχοµεν/ς (!Eρχοµεν/ς), cβολ/ς (cβελ/ς).
9) Aντιµεταχ$ρηση (= αµοιβαα αλλαγ" του χρνου µεταξ δο γειτονικν φωνηντων):
(
( –
–
(βασιλα : η<ε, α >α),
π.χ. βασιλ)ως (βασιλος: η>ε, ο>ω), τ/ν βασιλ)α
πλεως (πληος).
10) Ποιοτικ µεταβολ " τροπ " ετερο ωση (η>ω, ε>ο):
π.χ. λγος (λ)γω), φρος (φ)ρω), Mωγµ2 (Mγ-νυµι), λοιπ/ς (λεπ-ω),
σπουδ (σπεδ-ω), 6µοιβ2 (6µεβ-ω).
11) Ποσοτικ µεταβολ (ω>ο, η>ε, ο>ω, ε>η κτλ):
π.χ. (βρχυνση: µακρ>βραχ) δδωµι, δρον > δδοµαι, δσις, δοτς
(
(
/ Aστηµι > Aσταµαι, / τθηµι > τθεµαι, θ)σις, θετ/ς / λεπω > Rλ ιπον,
(
(
/ φεγω > Rφυγον, φυγ2 / 6κοω > 6κο2.
(κταση: βραχ > µακρ) ποι)-ω > ποιη-τς, ποη-µα / 6νερ
6ν2ρ / Mητορ > Mτωρ / δηλ-ω > δηλ-σω, δλωσις / $πσταµαι
gπιστ#µην, gπιστθην / εKρσκω > η_ρον / στο3 > στωικ/ς / λιµ[ν
> λιµ2ν / 6ληθ[ς > 6ληθ2ς / Σωκρ#τεσ > Σωκρ#της / σφρον
σφρων.

>
>
–
>

12) Aντκταση  αναπληρωµατικ κταση:
(= κταση στερα απ αποβολ" συµφνου)
(
–
π.χ. τ#λας
(τ#λα ν/ -ς), λυθε4ς (λυθ)ν/τ-ς), γ)ρουσι (γ)ρον/τ-σι), τος λυ-
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θεσι (λυθ)ν/τ-σι), τος λαβοσι (λαβν/τ-σι), Rµεινα (Rµεν-σα, Rµε/ν(
να: αφοµοωση + απλοποηση), τος στhσι (σταν/τ -σι), πhσι
(
(παν/τ-σι).
β) Π@θη συµφ9νων
1) Aποβολ:
π.χ. γ)γραφθε (γ)γραφ-σθε),
/
$λου ($λεσ-ο,
/
ε+ο > ου), το δ#σους
(δ#σεσ-ος,
/
ε+ο > ου), Aστηµι (σ
/ -στηµι), gγγ)λθαι (gγγ)λ-σθαι),
/
τος γ)νεσι (γ)νεσ-σι
/
= απλοποηση), Rστειλα (Rστελ-σα) > Rστε/λλα: αφοµοωση σ, απλοποηση λ, αντκταση ε>ει), τος ποιµ)σι
–
/
$λπ4ς ($λπδ-ς),
/
(ναξ
(ποιµ)/ν-σι), µ)λας (µ)λα/ν-ς), Sρνις (Sρνιθ-ς),
( –
((νακ/τ-ς), τος γγασι (γγαν/τ-σι: αποβ. ντ + αντκτ. α >α), τος
$λθοσι ($λθν/τ-σι: αποβ. ντ, αντκτ. ο>ου), - χαρεις (χαρεν/τ -ς:
αποβ. ντ, αντκτ. ε>ει),  λ)ον (λ)ον/τ-), τ/ πhν (παν/τ-), εLς (7ν-ς:
αποβ. ν + αντκτ. ε>ει).
2) Aνπτυξη συµφ$νων:
π.χ. µεσηµβρα (µεσηµρα), γαµβρς (γαµρ/ς), 6νδρ/ς (6ν)ρ-ος >
6νρ-/ς: αν πτ. δ), (ρρητος, Rρριπτον, Rρριφα, 6πρρητος, (ρρυθµος, (ρρωστος (α + Qννυµι).
3) Mετθεση του j (επνθεση):
αν+j > αjν > αιν–
αρ+j > αjρ > αιρ–
ορ+j > οjρ > οιρ–
π.χ. µαρανω (µαρ#ν-jω), καθαρω (καθ#ρ-jω), αρω ((ρ-jω), χαρω
(χ#ρ-jω), µορα (µρ-jα), µ)λαινα (µ)λαν-jα), τ#λαινα (τ#λαν-jα).
4) &νωση  συγχ$νευση συµφ$νων:
π.χ. Rταξα (Rταγ-σα), Sνυξ (Sνυχ-ς), iAραψ (iAραβ-ς), φυλ#ττω (φυλ#κ-jω), 6λλ#ττω (6λλ#γ-jω), $λ#ττων ($λ#χ-jων), χαρεσσα (χα(¢
(¢
ρετ-jα), $λπζω ($λπδ-jω), $ρζω ($ρδ-jω), πhσα (παντ-jα
> πανσα), λυθεσα (λυθ)ντ-jα > λυθ)νσα: τ+j = σ, αποβ. ν, αντκτ. ε>ει),
(¢
(¢
( –
στhσα (σταντ-jα
> στανσα:
τ+j = σ αποβ. ν, αντκτ. α> α), 8κοσα (8κντ-jα > 8κνσα), Pρπ#ζω (Pρπ#γ-jω).
5) Aφοµο ωση συµφ$νων:
π.χ. γρ#µµα (γρ#φ-µα), ε>ληµµ)νος (ε>ληφ-µ)νος), συνηµµ)νος (συνηπ-µ)νος, θ. Nπ-τ-), Rστειλα (Rστελ-σα > Rστε/λ-λα: αφοµ. σ>λ,
απλοπ. λ, αντκτ. ε>ει< τσι σχηµατστηκαν λοι οι αρ. α¢ σιγ(
µοι), Rκρινα (Rκρ ιν-σα > Rκρ–ι ν/ να), σβ)ννυµι (σβ)σ-νυµι), Πελοπννησος (Πελοπσ-νησος), στ)λλω (στ)λ-jω), κτενω (κτ)ν-jω >
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κτ)/ννω: αφοµ. j>ν, απλοπ. ν, αντκτ. ε>ει), ο>κτρω (ο>κτρ-jω >
( –
ο>κτρρω: αφοµ. j>ρ, απλοπ. ρ, αντκτ. ι>ι),
6µνω (6µν-jω >
( –
( –
6µ/ννω > αντκτ. υ>υ), κρνω (κρν-jω > κρ/ν-νω > αντκτ. ι>ι),
Zξυµµ)νος (Zξυν-µ)νος), πληµµελ2ς (πλην-µελ2ς), $λλιπ2ς ($ν-λιπ2ς), συρρ)ω (συν-ρ)ω).
6) Aνοµο ωση συµφ$νων (χ>κ, φ>π, θ>τ):
α) (µε τροπ")
π.χ. τ)θυκα (θ)θυκα), π)φυκα (φ)φυκα), κεχρευκα (χεχρευκα),
τυθσοµαι (θυθσοµαι), $τ)θην ($θ)θην), λθητι (λθηθι), τς
τριχ/ς (θριχ/ς), τρ)φω (θρ)φω), $τ#φην ($θ#φην), Rχω (7χω <
σ)χω).
β) (µε αποβολ")
π.χ. 6γοχα (6γγοχα),
/
φατρα (φρατρα),
/
γ) (µε συλλαβικ" ανοµοωση)
π.χ. τρ#πεζα (τε-τρ#πεζα), 6µφορε0ς (6µφιφορε0ς).
7) Tροπ συµφ$νων
$κλεκτ/ς ($κλεγ-τ/ς), γραπτ/ς (γραφ-τ/ς), $διχθην ($δικθην),
$τρ)φθην ($τρ)πθην), φροδος (πρ/ + -δ/ς), φρουρ/ς (προ-Fορς,
προ--ρ/ς), τετρ#φθαι (τετρ#π-σθαι,
/
π>φ), πεπρ#χθω (πεπρ#γ-σθω,
/
γ>χ) (= συµπνευµατισµς), διωγµ/ς (διωκµ/ς), πεφυλαγµ)νος (πεφυλακµ)νος), χαρι)στερος (χαρι)τ-τερος), $πεσθην ($πεθ-θην), π)πεισµαι (π)πειθ-µαι), πλοσιος (πλοτιος), 8κοσιος (8κντιος > 8κοσιος: τροπ" τ>σ, αποβ. ν, αντκτ. ο>ου), $µπν)ω ($νπν)ω), συγχαρω
(συν-χαρω), παγκ#κιστος (παν-κ#κιστος).

ENOTHTA 12η

ΣTOIXEIA TOY PHMATOΣ
1. Παρεπµενα του ρ µατος
1) ∆ιθεση: α)
β)
γ)
δ)

ενεργητικ
µση
παθητικ
ουδτερη

2) Aριθµς: α) ενικς
β) δυϊκς
γ) πληθυντικς
3) Πρσωπο: (α¢, β¢ και γ¢)
4) γκλιση: α) οριστικ
β) υποτακτικ
γ) ευκτικ
δ) προστακτικ
Oνοµατικο τποι: α) απαρµφατο, β) µετοχ .
5) Xρνος (στην οριστικ )
α) ενεσττας
β) παρατατικς
γ) µλλοντας (απλς)
δ) αριστος
ε) παρακεµενος
στ) υπερσυντλικος
ζ) συντελεσµνος µλλοντας
i) αρκτικο:
α) ενεσττας
β) (απλς) µλλοντας
γ) παρακεµενος
ii) ιστορικο:

α) παρατατικς
β) αριστος
γ) υπερσυντλικος

iii) συντελικο α) παρακεµενος
β) υπερσυντλικος
γ) συντελεσµνος µλλοντας
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Xρνοι και εγκλσεις
Eνεσττας
Aριστος
Παρακεµενος

Παρατατικς
Yπερσυντλικος
M¤ÏÏÔÓÙ·˜ }
6) Φωνς:

χουν οριστικ , υποτακτικ , ευκτικ , προστακτικ ,
απαρµφατο, µετοχ .

¸Ô
˝
Ô˛
¸
˝
˛

χουν µνο οριστικ .
χει οριστικ , ευκτικ , απαρµφατο, µετοχ .

α) ενεργητικ
β) µση

7) Συζυγες α) πρτη
β) δετερη

(–ω, –µι)
(–µαι)
(–ω)
(–µι)

λω, τιµ
δεκνυµι

Σηµ. 1.: Tο απαρµφατο και η µετοχ ενεσττα και παρακειµνου ισοδυναµον µε
ιστορικ χρνο και µεταφρζονται µε παρατατικ και υπερσυντλικο αντστοιχα, ταν εξαρτνται απ ιστορικ χρνο.
Π.χ. πορεοντο π τος πολεµους νοµ ζοντες λγους εναι (= πε νµιζον
…)
αδως πσιν πεθοντο ο"δ#ν γνωκτες (= πε ο"δ#ν γν%κεσαν).
Σηµ. 2: Iστορικς χρνος εναι και ο ιστορικς ενεσττας.

2. Kρια στοιχε α για το σχηµατισµ του ρ µατος
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kατληξη
Θµα
Xαρακτ ρας
Aξηση
Aναδιπλασιασµς
Bοηθητικ ρ µα (για τους περιφραστικος τπους)
Π.χ. λ-ω, -λυ-ον, -λε-λ-κειν:
λυı¤Ì·
–ω, –ον, –κειν καταλ ξεις
αξηση
λεαναδιπλασιασµς
υχαρακτ ρας.

3. Θµα
Θµα

ρηµατικ (το αρχικ θµα του ρ µατος: λ–ω, γρφ–ω)
χρονικ (αυτ που παρνουµε ως βση για να σχηµατσουµε
κθε χρνο: ενεστ. και παρατ. γραφ–, µλλοντας και
αρ. γραψ–, παρακ. και υπερσ. γεγραφ–).
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4. ∆ια ρεση ρηµτων
Kατ συζυγα και χαρακτ ρα:
φωνηεντληκτα

A¢ Συζυγα
συµφωνληκτα

φωνηεντληκτα
B¢ Συζυγα
συµφωνληκτα

ασυναρετα-βαρ%τονα (λω,
παιδεω, χρω, κλαω …)
συνηρηµνα-περισπ&µενα
(τιµ&ω-', ποι*ω-', δηλω-')
αφωνληκτα βαρ%τονα (τρβω,
/γω, τ&σσω, θ. ταγ–, λπζω, θ.
λπδ–)
ενρινληκτα - υγρληκτα (ν*µω,
µ*νω, 0γγ*λλω, δ*ρω)
(3στη-µι, τθη-µι, 3η-µι, δδω-µι,
στρ%-ν-νυµι)
αφωνληκτα (µε-γνυ-µι, δεκνυ-µι, ζεγ-νυ-µι)
υγρληκτα (4λ-λυ-µι)
σιγµληκτα (κερ&ν-νυµι, θ.
κερασ–, σβ*ννυµι,
θ. σβεσ–)

5. Aξηση
Oι ιστορικο χρνοι (παρατατικς, αριστος, υπερσυντλικος) παρνουν
στην αρχ του θµατος της οριστικ ς α%ξηση. Aυτ εναι:
α) Συλλαβικ , να – (µε ψιλ ) για τα ρ µατα που αρχζουν απ σµφωνο: λω, παρατ. 5-λυον, αρ. 5-λυσα, υπερσ. -λελκειν.
β) Xρονικ , που εναι η κταση του αρχικο βραχχρονου φων εντος του
θµατος.
Kατ τη χρονικ αξηση γνονται οι ακλουθες εκτσεις:
(
το
α>η
0γγ*λλω
> 6γγελλον
το
ε>η
λπζω
> 6λπιζον
το ο>ω
7ρζω
> 8ριζον
(
( –
9δρω ( ι) > 3δρυον (–ι)
το
ι>ι
(
( –
–
το
υ > υ :φανω (υ) > <φαινον (υ)
το αι>(η
α?ρω
> &'ρον
το ει>(η
ε@κ&ζω
> A6καζον
το αυ>ηυ α"ξ&νω
> ηCξανον
το ευ>ηυ ε:ρσκω
> η<ρισκον
το οι>*ω
ο@κ'
> Dκουν
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Παρατηρ σεις
1) Tα ρ µατα που εναι σνθετα µε πρθεση παρνουν την αξηση εσωτερικ, δηλαδ µετ την πρθεση
τις προθσεις, αν το ρ µα εναι
σνθετο µε δο προθσεις:
Π.χ. παρα-λω,
παρ-*λυον
κατα-τ&σσω,
κατ-*τασσον
δι-&γω,
δι-Fγον
συν-αισθ&νοµαι, συν-Aησθανµην
κατ-οικζω,
κατ-%κιζον
γ-χειρ',
ν-εχερουν
προ-απο-στ*λλω, προ-απ-*στελλον
γ-κωµι&ζω,
ν-εκωµαζον
προ-εξ-&γω,
προ-εξ-Fγον
2) *σα ρ µατα αρχζουν απ ρ, ταν παρνουν αξηση, το διπλασιζουν:
π.χ. πτω, ρριπτον, ρριψα, ρριφα.
Σηµ. Στην πραγµατικτητα δεν εναι διπλασιασµς αλλ αφοµοωση:
σρ*ω > 5σρεον > 5ρρεον
+ρ&πτω > 5+ραπτον > 5ρραπτον (+ = δγαµα).

3) Tο αρχικ ευ στα απλ ρ µατα µνει αµετβλητο µε την αξηση
γνεται ηυ:
π.χ. ε<δω (= κοιµοµαι), ηGδον, η<δησα,
ε:ρσκω, η<ρισκον και ε<ρισκον, ηGρον και εGρον κτλ,
εCχοµαι, η"χµην και ε"χµην, η"ξ&µην και ε"ξ&µην, ηHγµαι,
ε"θνω, ηCθυνον και εCθυνον.
4) Tα παρασνθετα ρ µατα (= παργονται απ σνθετα) που χουν α¢
συνθετικ το επρρηµα ε+ (= καλ) συν θως δεν παρνουν αξηση:
Π.χ. ε"δαιµον' (<ε"δαµων), ε"δαιµνουν, ε"δαιµνησα,
ε"δοκιµ', ε"δοκµουν, ε"δοκµησα,
ε"εργετ', ε"εργ*τουν, ε"εργ*τησα,
ε"τυχ', ε"τχουν, ε"τχησα.
Σηµ. Tα ρ µ. ε"δαιµονζω, ε"δαιµον', ε"δοκιµ', ε"θυµοIµαι, ε"λαβοIµαι, ε"πορ',
ε"τρεπζω, ε"τυχ' και ε"φρανω χουν λλοτε ε"– και λλοτε η"– (σπανιτερα).
Πρπει να σηµειωθε τι τα παρασνθετα παρνουν εσωτερικ αξηση, αν µετ
το ε"– υπρχει βραχ φων εν: ε"ορκ' - ε"%ρκουν κτλ. Aν µετ το ε"– υπρχει
µακρ φων εν, ττε µνουν χωρς αξηση: ε"ωχοIµαι – ε"ωχοµην κτλ. Aν ακολουθε σµφωνο, ττε κρατον το ε"– το τρπουν σε η"–.

5) Tα παρασνθετα ρ µατα µε πρτο συνθετικ λλη λξη, εκτς απ
πρθεση, χουν τη συλλαβικ
χρονικ αξηση στην αρχ , σαν να
ταν απλ:
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Π.χ.

δυστυχ' (< δυστυχ/ς),
ο@κοδοµ',
µυθολογ',
αλλ δυσαρεστ',

δυστχουν,
Jκοδµουν,
µυθολγουν,
δυσηρ*στουν,

δυστχησα,
Jκοδµησα,
µυθολγησα,
δυσηρ*στησα.

6) Tα ρ µατα που το θµα τους αρχζει απ µακρχρονο φων εν κανονικ δεν χουν χρονικ αξηση:
π.χ. Kκω, Lκον - Jφελ', Jφ*λουν κτλ.
–
–
Σηµ. Tα αρχικ α
και *α
στους ιστορικος χρνους γνονται
(
προς τα αρχικ α και αι).

η και &η (αναλογικ

π.χ. 0θλ', 6θλουν - 0ργ', 6ργουν - /δω, AMδον.

7) Tο αρχικ ει γνεται κατ την αξηση (η µνο στο ρ µα ε#κζω A6καζον, A6κασα κτλ (αλλ και ε?καζον, ε?κασα κτλ), στον παρατατικ
του ε$µι - AMα και A6ειν και του ο$δα - A6δειν και A6δη.
Σηµ. Στα λλα ρ µατα το αρχικ ει µνει αµετβλητο: ε?ργω (= εµποδζω την εσοδο),
εργον, ερξα.

8) Oι προθσεις ν και σ&ν στα σνθετα ρ µατα, ταν βρεθον µπροστ
απ την αξηση, ξαναπαρνουν την κανονικ τους µορφ :
Π.χ. µ-µ*νω,
ν-*µενον
λ-λεπω,
ν-*λειπον
συλ-λ*γω,
συν-*λεγον
συµ-φων',
συν-εφ%νουν
συγ-κπτω,
συν-*κοπτον
συ-στρατεω, συν-εστρ&τευον
9) H πρθεση κ, ταν εναι α¢ συνθετικ στους τπους που δεν χουν
αξηση, γνεται ξ µπροστ απ την αξηση ε– (και µπροστ απ
κθε φων εν):
Π.χ. κ-β&λλω, ξ-*βαλλον,
κ-λ*γω, ξ-*λεγον, ξ-*λεξα, ξ-ελοχα.
10) *λες οι προθσεις που λ γουν σε φων εν παθανουν κθλιψη, εκτς
απ τις πρ' και περ :
Π.χ. :πο-β&λλω, :π-*βαλλον, αλλ
προ-β&λλω, προ-*βαλλον και προβαλλον (ο+ε = ου),
περι-β&λλω, περι-*βαλλον.
11) Tο αρχικ οι κποτε µνει αµετβλητο:
Π.χ. ο@ωνζοµαι, ο@ωνιζµην, (αλλ: ο?οµαι, Jµην).
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12) Tο αρχικ ου µνει χωρς αξηση:
Π.χ. ο"τ&ζω (= πλ ττω), οCταζον.
13) O τνος µιας λξης δεν µπορε να ανεβε πρα απ την αξηση:
Π.χ. 0φ-Nγµαι, (προστ.) (φ-)ξο, 0φ-χθω, 0φNχθε κτλ
?π-@γµαι, (προστ.) (π-*ξο, 0π- χθω κτλ.

6. Aν+µαλη αξηση
α) Aπλ ρ µατα
1. Cχουν αξηση  (κανονικ ) και / (ανµαλη):
βολοµαι - βουλµην και Oβουλµην, (O)βουλ θην και Oβουλ θην
δναµαι - δυν&µην και Oδυν&µην, (O)δυν θην
µλλω - 5µελλον και 6µελλον.
2.

Cχουν αξηση ει αντ η τα ρ µατα που αρχζουν απ ε:
θζω, ε7θιζον - Pλττω, ε9λιττον - Qλκω, ε;λκον - Qποµαι, ε<πµην - περι*πω (= καλοµεταχειρζοµαι κακοµεταχειρζοµαι), περι-ε)πον - ργ&ζοµαι, ε#ργαζµην - Qρπω, ε;ρπον - Pστι&ω-', ε<στ ων - 5χω, ε$χον - ',
ε7ων.

Σηµ.: H ανωµαλα αυτ οφελεται στην παρξη ενς σ
+ (δγαµα) στην αρχ
θµατος:
π.χ. σ*χω - 5σεχον - 5εχον - εχον
+ εργ&ζοµαι - +εργαζµην - εργαζµην - ε@ργαζµην.

3.

του

Cχουν συλλαβικ αξηση (ε), αν και αρχζουν απ φων εν:
=θ>,
-%θουν
=νο?µαι, -ωνοµην
κατγνυµι, (κατ-)*-αξα.

Σηµ.: Kαι αυτ τα ρ µατα εχαν στην αρχ
κτλ.

του θµατος +: +ωθ*ω-', +%θεον -ουν

4) Cχουν δο συγχρνως αυξ σεις, συλλαβικ και χρονικ :
@ρ> - (στον παρατατικ) B+ρων,
Cλ σκοµαι - (στον β¢ αρ.) Bλων (και Dλων),
((ν)-ο γω - ((ν) -ωγον
G
- (νωξα.
G
Σηµ.: Cτσι και 5οικα - %κειν.

5) Tο ρ. Bορτζω παρνει τη χρονικ αξηση στη δετερη συλλαβ :
P%ρταζον, P%ρτασα (απ το Rρταζον, Rρτασα: αντιµεταχρηση).
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β) Σ%νθετα και παρασ%νθετα
1. Cχουν την αξηση στην αρχ , πριν απ την πρθεση, σαν να ταν απλ
(παρ τον καννα):
0µφι*ννυµι,
γγυ&ω,
µπεδω,
µπολ&ω,
ναντιοµαι,
πεγω,
πσταµαι,
καθ*ζοµαι,
προοιµι&ζοµαι,
φροιµι&ζοµαι,

Oµφι*ννυν,
Oγγων,
Oµπ*δουν,
Oµπλων,
Oναντιοµην,
6πειγον,
Oπιστ&µην,
καθεζµην,
προοιµιαζµην,
φροιµιαζµην,

Oµφεσα,
Oγγησα,
Oµπ*δωσα,
Oµπλησα,
Oναντι%θην,
6πειξα,
Oπιστ θην,
καθ*σθην,
προοιµιασ&µην,
φροιµιασ&µην.

Oγγηκα
Oµπληκα
Oναντωµαι

2. Cχουν την αξηση λλοτε στην αρχ (εξωτερικ ), σαν να
και λλοτε µετ την πρθεση (εσωτερικ ):
διακον',
κκλησι&ζω,
καθεδω,
κ&θηµαι,
καθζω,

ταν απλ,

διακνουν και διηκνουν,
Oκκλησαζον και ξεκκλησαζον,
κ&θευδον και καθηIδον,
καθ µην και καθ µην,
κ&θιζον και καθNζον.

3. Cχουν συγχρνως δο αυξ σεις, πριν απ την πρθεση και µετ την
πρθεση:
/µπχω και /µπσχω, 6µπειχον, 6µπισχον,
(µφι-γνο>, Oµφεγνουν, Oµφεγνησα,
(µφισβητ> (0µφς + βFναι), Oµφεσβ τουν, Oµφεσβ τησα,
(ν-χοµαι, Oνειχµην, Oνεσχµην,
(ντιβολ>, Oντεβλουν, Oντεβλησα,
νοχλ>, Oν%χλουν, Oν%χλησα,
διαιτ>, (σνθετο) - διA των, -διA τησα,
(π)ανορθ> (π + 0νU + ρθ'), πην%ρθουν, πην%ρθωσα,
(ντιδικ>, Oντεδκουν, Oντεδκησα,
ο#νοχο>, ωνχουν (και ο@νοχουν) ωνοχησα (και ο@νοχησα),
@ρ>, P%ρων, P%ρακα,
παροιν>, παρ%νουν, παρ%νησα.
Σηµ.: Tο ρ µα καταναλσκω (κατ&+0νU+Vλσκω) παρνει αξηση µετ την α¢ πρθεση:
κατ-ην&λισκον, κατ-ην&λωσα.
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7. Aναδιπλασιασµς
Oι συντελικο χρνοι (παρακεµενος, υπερσυντλικος και συντελεσµνος
µλλοντας) χουν στην αρχ του θµατς τους αναδιπλασιασµ σε λες
τις εγκλσεις και στο απαρµφατο και στη µετοχ .
1. Oµαλς αναδιπλασιασµς στα απλ ρ µατα:
α) Eπανληψη του αρχικο συµφνου του θµατος µαζ µε να ε. Tτοιον αναδιπλασιασµ παρνουν τα ρ µατα που το θµα τους αρχζει:
i) απ να απλ σµφωνο εκτς απ το 3 και
ii) απ δο σµφωνα απ τα οποα το πρτο εναι φωνο (κ, γ, χ - π, β,
φ - τ, δ, θ) και το δετερο υγρ νρινο (λ, ρ - µ, ν):
Π.χ. λω,
παιδεω,
τ&ττω,
κρνω,
πν*ω,
χρ'µαι ,

λ*-λυκα,
-λε-λκειν
πε-παδευκα , -πε-παιδεκειν
τ*ταχα ,
-τετ&χειν
κ*κρικα ,
-κε-κρκειν
π*-πνευκα,
-πε-πνεκειν
κ*-χρηµαι ,
-κε-χρ µην.

Σηµ. 1: *ταν το αρχικ σµφωνο του θµατος εναι δασ% (χ, φ, θ), τρπεται στη συλλαβ του αναδιπλασιασµο στο αντστοιχο ψιλ (κ, π, τ):
π.χ. χωρ' - κε-χ%ρηκα, φω - π*-φυκα, θω - τ*θυκα.
Σηµ. 2: Στον υπερσυντλικο η αξηση µπανει πριν απ τον αναδιπλασιασµ: -λε-λκειν.

β) H συλλαβικ α%ξηση
Tτοιο αναδιπλασιασµ παρνουν τα ρ µατα των οποων το θµα αρχζει:
i) απ να διπλ σ%µφωνο (ζ, ξ, ψ) απ ρD
ii) απ δ%ο σ%µφωνα (χι µως το πρτο φωνο και το δετερο υγρ
νρινο)D
iii) απ τρα σ%µφωνα.
π.χ.

Eνεσττας
ψεδοµαι
*ω
φθ&νω
(παρα)σκευ&ζω
στρ*φω

Παρακεµενος
5ψευσµαι
ρρηκα
5φθακα
(παρ)εσκεακα
5στροφα

Yπερσυντλικος Συντελ. Mλλοντας
ψεσµην
ψεσοµαι
ρρυ κειν
–
φθ&κειν
–
(παρ)εσκευ&κειν
–
στρφειν
–

Σηµ.: Tα ρ µατα που χουν αναδιπλασιασµ ε δεν παρνουν λλη αξηση στον υπερσυντλικο:
5-ρριφα, -ρρφειν - 5-σκεµµαι, -σκ*µµην - 5-φθαρκα, -φθ&ρκειν κτλ.
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γ) H χρονικ α%ξηση (α, ε>η, ο>ω, αι>(η, οι>*ω)
Tτοιο αναδιπλασιασµ παρνουν τα ρ µατα που το θµα τους αρχζει
απ φων εν ( δφθογγο):
π.χ. 0γγ*λλω,
6γγελκα,
Oγγ*λκειν
ρωτ',
Oρ%τηκα,
Oρωτ κειν
7µολογ',
Xµολγηκα,
Xµολογ κειν
α@σθ&νοµαι ,
A 6σθηµαι,
AOσθ µην
ο@κ',
Dκηκα,
Jκ κειν.
2. Aναδιπλασιασµς στα σ%νθετα και παρασ%νθετα ρ µατα
Tα σνθετα και παρασνθετα ρ µατα κανονικ χουν τον αναδιπλασιασµ που και την αξηση:
α) µετ την πρθεση (πως και την αξηση):
π.χ. γ-κωµι&ζω,
γ-κε-κωµακα,
0π-οικζω,
0π-%κικα,
δι-αισθ&νοµαι, δι-A σθηµαι,
β) στην αρχ (πως και την αξηση) (δες: §5,5)
δυστυχ' (< δστυχος), δε-δυστχηκα
0δικ' (< /δικος), Oδκηκα
0µνηµον' (< 0µν µων), Oµνηµνηκα.
Σηµ.: Tα παρασνθετα ρ µατα που το α¢ συνθετικ τους εναι το επρρηµα εI συν θως µνουν χωρς αναδιπλασιασµ:
π.χ. ε"εργετ' - ε"εργ*τηκα (και ε"ηργ*τηκα), ε"τυχ' - ε"τχηκα, ε:ρσκω
- ε<ρηκα (και η<ρηκα), ε"φηµ' - ε"φ µηκα κτλ.

3. Aν&µαλος αναδιπλασιασµς (αντθετα µε τον καννα, εξαιτας φθογγικν παθ σεων απ αναλογα):
1) γιγν%σκω – 5-γνωκα
γνωρζω – -γν%ρικα
2) κτ'µαι – κ*-κτηµαι
µιµνA σκοµαι – µ*-µνηµαι (θ. µνη)
ππτω – π*-πτωκα (θ. πτω)
3) 0νογω – 0ν*ωχα, 0ν*ωγµαι (µοιος µε την αξηση)
4) ε?κω (χρηστο στον ενεστ.) - 5οικα, %κειν
5) (κατ-)&γνυµι – (κατ-)*-αγα
Vλσκοµαι – P-&λωκα (και Kλωκα)
7ρ' – P-ρακα (και P%ρακα)
JθοIµαι – 5-ωσµαι
JνοIµαι – -%νηµαι
6) θζω – ε?θικα (µοιος µε την αξηση)
Qλκω – ε3λκυκα
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ργ&ζοµαι – ε?ργασµαι
Pστι&ω-' – ε9στακα
&ω-' – ε?ακα
7) λαµβ&νω – ε?ληφα
λ*γω – ε?ρηκα
λαγχ&νω – ε?ληχα
(συλ)λ*γω – (συν)ελοχα
(δια)λ*γοµαι – (δι)–ελεγµαι
µεροµαι (χρηστο στον ενεστ.) – ε3µαρται (= εναι πεπρωµνο)
5θω (χρηστο στον ενεστ.) – ε?ωθα
4. Aττικς αναδιπλασιασµς
Aττικ αναδιπλασιασµ χουν µερικ ρ µατα που το θµα τους αρχζει
απ α, ε
ο.
Eναι η επανληψη των δο πρτων φθγγων του θµατος και συγχρνως η κταση του πρτου φων εντος αυτο (που τρα εναι πλον εσωτερικ), δηλαδ του α
ε Æ η και του ο Æ ω:
0γερω,
/γω,
0κοω,
0λεφω,
0ρ*σκω,
0ρω,
γερω,
γεροµαι,
λανω,
λ*γχοµαι,
ρεδω,
ρεπω,

0γ- γερκα,
0γ οχα,
0κ- κοα,
0λ- λιφα,
0ρ- ρεκα,
0ρ- ροκα,
γρ- γορα,
γ- γερµαι,
λ- λακα,
λ- λεγµαι,
ρ- ρεισµαι,
ρ- ριµµαι,

Oγ-ηγ*ρκειν
Oγ-ηχειν
Oκ-ηκειν
0λ-ηλφειν
0ρ-ηρ*κειν
Oρ-ηρκειν
γρ-ηγρειν
γ-ηγ*ρµην
λ-ηλ&κειν
λ-ηλ*γµην
ρ-ηρεσµην
ρ-ηρµµην

ρζοµαι,
µ*ω,
5ρχοµαι,
σθω,
4λλυµι,
4λλυµαι,
4µνυµι,

ρ- ρισµαι, ρ-ηρσµην
µ- µεκα, µ-ηµ*κειν
λ- λυθα, λ-ηλθειν
δ- δοκα, δ-ηδκειν
0π-ολ%λεκα 0π-ωλ-ωλ*κειν
0π-λ-ωλα, 0π-ωλ-%λειν
µ-%µοκα, Jµ-ωµκειν

7ρ&ω,
4π-ωπα,
ρττω, ρ-%ρυχα,
φ*ρω,
ν- νοχα,

Jπ-%πειν
Jρ-ωρχειν
ν-ηνχειν

Σηµ. 1: Xρονικ αξηση στον υπερσυντλικο παρνουν σα απ τα παραπνω ρ µατα
αρχζουν απ α
ο:
π.χ. 0κ κοα - Oκηκειν, µ%µοκα - Jµωµκειν, 4λωλα - Jλ%λειν, ρ%ρυγµαι
- Jρωργµην.
Σηµ. 2: *λα τα εδη του αναδιπλασιασµο διατηρονται σε λες τις εγκλσεις, στο απαρµφατο και στη µετοχ του παρακειµνου:
Π.χ. Oριστικ
λλυκα
& Lρηµαι

Yποτακτικ

Eυκτικ

Προστακτικ

Aπαρµφατο

λελκω και
λελυκFς J
&Nρηµνος J

λελκοιµι και
λελυκFς εGην
&Nρηµνος εGην

λελυκFς Gσθι

λελυκναι
µτχ. λελυµνος
& N ρ@σθαι
µτχ &Nρηµνος

& L ρησο

131

Στοιχεα του ρ µατος

5. Eνεστωτικς αναδιπλασιασµς
Eναι η επανληψη του αρχικο συµφνου του θµατος µε να ι. O ενεστωτικς αναδιπλασιασµς υπρχει µνο στο χρονικ θµα του ενεσττα
και του παρατατικο, εκτς απ τα ρ µατα βιβ&ζω και διδ&σκω, που φυλγουν τον ενεστ. αναδ. σε λους τους χρνους και τα παργωγα.
P µατα που χουν ενεστωτικ αναδιπλασιασµ εναι τα εξ ς:
βιβ&ζω
βιβρ%σκω
γγνοµαι
γιγν%σκω
διδ&σκω
δδωµι
3ηµι

3στηµι
?σχω
κχρηµι
µιµνA σκω
ννηµι
πµπληµι
πµπρηµι

πιπρ&σκω
ππτω
τθηµι
τκτω
τιτρ&ω ( τιτρανω

τετρανω)

τιτρ%σκω

Σηµ.: Σε πολλ απ αυτ τα ρ µατα χει προηγηθε συγκοπ
σφυµα σκ :
γ-γν-οµαι < γι-γ*ν-οµαι,
π-πτ-ω < πι-π*τ-οµαι, τ-κτ-ω < τι-τ*κ-οµαι,
βι-βρ%-σκ-ω, γι-γν%-σκ-ω κτλ.

προστθηκε το πρ-

8. ∆υϊκς αριθµς
1. Kαταλ ξεις δυϊκο% αριθµο% των ρηµτων
Eγκλσεις

Eνεργητικ φων
α¢ πρσ. β¢ πρσ.

Mση φων
α¢ πρσ. β¢ πρσ.

Oριστικ αρκτικν χρνων
Oριστικ ιστορικν χρνων
Yποτακτικ

–τον
–τον
–τον

–τον
–την
–τον

–σθον
–σθον
–σθον

–σθον
–σθην
–σθον

Eυκτικ
Προστακτικ

–τον
–τον

–την
–των

–σθον
–σθον

–σθην
–σθων

Σηµ.: Για το σχηµατισµ του δυϊκο αριθµο των ρηµτων παρνουµε υπψη το β¢
πληθ. του χρνου και της γκλισης που θλουµε να σχηµατσουµε και το χαρακτηριστικ φων εν κθε γκλισης (οριστ. ε, υποτ. η, ευκτ. οι, προστ. ε).
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2. Παραδεγµατα
α) Λ%ω
XPONOI

EΓKΛIΣEIΣ
Oριστικ

Eνεσττας

λ-ετον (α¢)
λ-ετον (β¢)
Παρατατικς Vλ-ετον
Vλυ-την
Mλλοντας
λ-σετον
λ-σετον
Aριστος
Vλ-σατον
Vλυ-στην
Παρακεµενος λελ-κατον
λελ-κατον

Yπερσυντλ.

Vλελ-κετον
Vλελυ-κτην

Yποτακτικ

Eυκτικ

Προστακτικ

λ-ητον
λ-ητον

λ-οιτον
λυ-οτην

λ-ετον
λυ-των

λ-σοιτον
λυ-σοτην
λ-σητον
λ-σαιτον
λ-σητον
λυ-σατην
λελ-κητον
λελ-κοιτον
λελ-κητον
λελυ-κοτην
και λελυκτε, και λελυκτε κτλ
–κυα, –κτε
εGητον - εZ την
'τον, 'τον

λ-σατον
λυ-στων
λελυκτε κτλ.
Wστον - Wστων

β) Λ%οµαι
XPONOI

EΓKΛIΣEIΣ
Oριστικ

Eνεσττας

λ-εσθον (α¢)
λ-εσθον (β¢)
Παρατατικς
Vλ-εσθον
Vλυ-σθην
Mλλοντας
λ-σεσθον
λ-σεσθον
Aριστος
Vλ-σασθον
Vλυ-σσθην
Παρακεµενος λλυ-σθον
λλυ-σθον
Παθ. Mλλον. λυ-θ σεσθον
λυ-θ σεσθον
Παθ. Aριστος Vλ-θητον
Vλυ-θ την

Yποτακτικ

Eυκτικ

Προστακτικ

λ-ησθον
λ-ησθον

λ-οισθον
λυ-οσθην

λ-εσθον
λυ-σθων

λ-σοισθον
λυ-σοσθην
λ-σησθον
λ-σαισθον
λ-σησθον
λυ-σασθην
λελυµνω –α –ω λελυµνω –α –ω
'τον - 'τον
εGητον - εZ την
λυ-θ σοισθον
λυ-θησοσθην
λυ-θ@τον
λυ-θε[τον
λυ-θ@τον
λυ-θετην

λ-σασθον
λυ-σσθων
λλυ-σθον
λελ-σθων
λ-θητον
λυ-θ των

