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ΠPOΛOΓOΣ

Σκ	π�ς των "Πρωτ�τυπων Συντακτικ�ν Σηµ�νσεων" ε�ναι να ενεργ	-
π	ι�σ	υν τη σκ�ψη τ	υ µαθητ�, να τ	ν πρ	τρ�ψ	υν στην �ρευνα της αλ�-
θειας, να µη δ�!εται απαντ�σεις !ωρ�ς πρ	σωπικ� ανα#�τηση.

$λλωστε, η �κριτη απ	δ	!� απ�ψεων �!ει ως απ�λη%η την απ	ν�κρω-
ση της σκ�ψης.

H µερικ�τητα τ	υ εγ!ειριδ�	υ αυτ	� 	�ε�λεται στ	 γεγ	ν�ς �τι θελ�-
σαµε να "σηµ�ν	υµε" κ�π	ια σηµε�α και να πρ	�	�µε σε 	µαδ	π	ι�σεις
δ�σκ	λων περιπτ�σεων π.!. "∆ιερε�νηση πρ	σωπικ�ς-απρ�σωπης σ�ντα-
%ης". Σ’ αυτ�ς ακρι��ς τις 	µαδ	π	ι�σεις θα �ρει µαθητ�ς � 	 καθηγητ�ς
τ	ν τρ�π	 σκ�ψης µε τ	ν 	π	�	 �θ�ν	υµε στη σωστ� απ�ντηση. E%η-
γ	�µε τη συλλ	γιστικ� µας, η 	π	�α στηρ�#εται στην ελληνικ� και %�νη �ι-
�λι	γρα��α. A�σθηση µας πρ�κ�λεσε τ� γεγ�ν�ς �τι �να κα�ρι� κε��λαι�
στη σ�ντα�η, η λ�γικ� της διακ�π�ς των πρ�τ�σεων, ��ει παραµεληθε�. H
ν��τρ�π�α εκε�νη, τ� να �ωρ��ει κανε�ς τις πρ�τ�σεις, �ωρ�ς να λαµ��νει
υπ�ψη τ�υ τ�υς καν�νες �ι �π���ι ���υν µαθηµατικ� ακρ��εια καταρρα-
κ�νεται εµ�αντικ� σ’ αυτ� την εργασ�α.

Oι γρα�ικ�ς παραστ�σεις πρ	σδ�δ	υν απλ�τητα σ’ αυτ	�ς τ	υς καν�-
νες, !ωρ�ς να ε%	�ελ�#εται η ακρ��εια π	υ !αρακτηρ�#ει τ	ν επιστηµ	νικ�
λ�γ	. $λλωστε, ε�ναι �να #ωτικ�τατ	 κε��λαι	 γιατ� συντελε� απ	�ασι-
στικ� στ	ν 	ρθ� !ωρισµ� των πρ	τ�σεων, πρ��ληµα τ	 	π	�	 θ�γεται
κατ� κ�ρ	ν στις πανελλ�νιες.

Πιστε�	υµε �τι τ	 εγ!ειρ�δι	 αυτ� θα απ	τελ�σει π	λ�τιµ	 συµ�	ηθ�
στην επ�π	νη πρ	σπ�θεια των µαθητ�ν, αλλ� και �σων ασ!	λ	�νται µε τ’
αρ!α�α ελληνικ�.

T�λ	ς, θα �θελα να ευ!αριστ�σω τ	 συν�δελ�	 κ. N�κ	 A�ραµ�π	υλ	
π	υ δι�τρε%ε �ιλ�π	να τ	 κε�µεν	 και επισ�µανε τις κατ� περ�πτωση
α�λεψ�ες.

Π�ργ�ς, Φε�ρ�υ�ρι�ς 1995 Hλ�ας P�τσ�ς
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ΠPOΛOΓOΣ B¢ �κδ�σης

H δε�τερη �κδ	ση ε�ναι �ελτιωµ�νη, περι�!ει δι	ρθ�σεις τυπ	γρα�ικ�ν
λαθ�ν γι’ αυτ� και θα �θελα να ευ!αριστ�σω τ	ν κ. N�κ	 A�ραµ�π	υλ	.

Π�ργ�ς, M�ι�ς 2001 Hλ�ας P�τσ�ς
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YΠOKEIMENO

  ❶  T	 υπ	κε�µεν	 ε�ναι π�ντα �νν	ια 	υσιαστικ	�1, και γι’ αυτ� εκ��-
ρεται � µε 	υσιαστικ� � µε �λλη λ�%η π	υ εκλαµ��νεται 	υσιαστικ�ς.

Eιδικ�τερα εκ��ρεται µε αντωνυµ�ες, αριθµητικ�, επ�θετα � µετ	!�ς,
απαρ�µ�ατα, �ναρθρα επιρρ�µατα και µε εµπρ�θετες πτ�σεις π	υ �!	υν
	υσιαστικ	π	ιηθε� µε τ	 �ρθρ	.

[Σ�µ�ωνα µε τ	ν B.I. Gildersleeve, Syntax of classical Greek, American, New York
1905, σελ. 9 , παρ. 27 :

Aκ�µη και εµπρ�θετες �ρ�σεις �πως . . .  ε#ς $κτ� κα� δ�κα κ.λ.π. �ωρ�ς τ�
�ρθρ� µπ	ρ	�ν να θεωρηθ	�ν ως υπ	κε�µενα, π.!.
✓ %�υγ�ν  . . . . . .   περ� !κτακ�σ��υς
✓ $ς δ� %νδρας διακ�σ��υς κα� ε(κ�σι µ�λιστα &ν�µειναν τ'* &��δ+ω &θελ�ντ�

:π�θαν�ν . . . . . .  κατ� )*ακισ�ιλ��υς]

  ➋  Mπ	ρ	�ν να εκλη�θ	�ν ως 	υδ�τερα υπ	κε�µενα και κ�θε λ�%η,
κ�θε στ	ι!ε�	 τ	υ αλ�α��τ	υ, 	π	ιαδ�π	τε πλ	κ� λ�%εων και 	λ�κληρες
δευτερε�	υσες πρ	τ�σεις. Σε µερικ� απ’ αυτ� !ρει�#εται τ	 �ρθρ	, και
κυρ�ως τ	υ 	υδετ�ρ	υ γ�ν	υς. Oι πρ	τ�σεις δεν ε�ναι απαρα�τητ	 να
�!	υν �ρθρ	D �λλες �	ρ�ς �!	υν �ρθρ	 και �λλες �	ρ�ς �!ι.

Πτ�ση υπ	κειµ�ν	υ: η 	ν	µαστικ�. Mερικ�ς �	ρ�ς �!	υµε εµπρ�θετες
µ	ρ��ς υπ	κειµ�ν	υ σε πτ�ση αιτιατικ�.

Nα υπ�γραµµ�σετε τα υπ�κε�µενα:

< Φ�λιππ�ς �=κ %στι δ�και�ς
Σωκρ�της ?γε@τ� θε��ς π�ντα ε#δ�ναι.
∆�� :π�θαν�ν
∆ε@ θαρρε@ν DµFς. OG µ�ν ?σ��α��ν.
τ� µ�ν &στι σ�νδεσµ�ς, τ� τ�πτω &στ�  Iρ*µα.
∆*λ�ν &στι Jτι :λγε@ς .
K�νδυν�ς &στι µ� νικ�σωσι.
LAπ�ρε@ται π�τερ�ν &στι τ� :γαθ�ν µαθητ�ν Q &θιστ�ν.
%τι Rν λε�πεται τ� Qν πε�σωµεν DµFς2

ΓελF < µωρ�ς κUν τι µ� γελ�@�ν 'V.

1. Raphael Kühner: «Συντακτικ� τ*ς :ρ�α�ας IEλληνικ*ς γλ�σσης», µτ� Σταθ�κης,
1879, τ	µ. A, σελ. 31, παρ. 351-1.

2. K. Aσ�πι	ς: «Συντακτικ� τ*ς :ρ�α�ας IEλληνικ*ς γλ�σσης», 1858, σελ. 16, παρ.
11.
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IH περ� &στι δισ�λλα��ς.
Πρ�σ��τε: θε�ς Vν < Wρως.

�Xτ�ς &στι < Wρως.

KPITHPIA

① Aπ, δ-� �υσιαστικ� . επ�θετα τ� �ναρθρ� ε�ναι τ� υπ�κε�µεν�3.

② Fταν �µως υπ�ρ!ει δεικτικ� αντωνυµ�α και �ναρθρ	 	υσιαστικ� �
επ�θετ	, η δεικτικ� αντωνυµ�α ε�ναι τ	 υπ	κε�µεν	.

LAπ�θαν�ν /π�ρ τ�-ς τρι�κ�ντα. T	 υπ	κε�µεν	 �!ει τεθε� σε εµπρ�-
θετη αιτιατικ�.

«GOταν >µως J τ	L Qπ	κειµ�ν	υ Rνν	ια δ�ν εSναι Uκρι�Vς =λλ’ ?ς
;γγιστα ?ρισµ�νη, τ�τε τ	Lτ	 Wκ��ρεται κατ’ α\τιατικ� µετ� τιν	ς τVν
πρ	θ�σεων: ε\ς, ?ς, περ�, Uµ��, πρ�ς, Qπ�ρ»4.

T� πλ�0α κατ�γεται ε#ς τ�ν λιµ�να. (αττικ� σ�ντα%η)

3. Λ	υκ�ς Xριστ	δ	�λ	υ: «M�γα συνακτικ� τ*ς IEλληνικ*ς γλ�σσης», _Aθ�να 1883,
σελ. 4, παρ. 9.

4. Σ.∆. K�κκαλης: «Συντακτικ� τ*ς Yλληνικ*ς γλ�σσης», _Aθ�να 1919, σελ. 7, παρ.
13.
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ΠAPAΘEΣH

❶ Πρ	σδι	ρισµ�ς 	υσιαστικ�ς.

➋ Λ�%η (� λεκτικ� σ�ν	λ	) π	υ λαµ��νεται 	υσιαστικ�ς.

➌ Fταν 	 κατ� παρ�θεση πρ	σδι	ρισµ�ς ε�ναι �ν	µα πρ	σ�π	υ και
συµ�ωνε� µε τ	 πρ	σδι	ρι#�µεν	 κατ� γ�ν	ς, αριθµ� και πτ�ση.

➍ Fταν 	 κατ� παρ�θεση πρ	σδι	ρισµ�ς ε�ναι �ν	µα πρ�γµατ	ς σηµα-
ντικ�,συµ�ωνε� µ’ αυτ� κατ� πτ�ση και τυ!α�α στ	 γ�ν	ς και στ	ν
αριθµ�.

➎ (!	υµε µετ��αση, π	ρε�α απ� µερικ� �νν	ια σε γενικ�.

παρ�θεση: πλατ�τερη, ευρ�τερη, γενικ�τερη �νν	ια απ� τη λ�%η
π	υ πρ	σδι	ρ�#ει.

➏ Aναλ�εται µε ανα�	ρικ� πρ�ταση.

Mερικ� �νν	ια Γενικ� �νν	ια

KZρ�ς < �ασιλε�ς   ( = \ς �ασιλε�ς &στι )

E�ναι αυτ	ν�ητ	 �τι η λ�%η "�ασιλε�ς" ε�ναι πλατ�τερη απ� τη λ�%η
"KLρ	ς".

1να �λλ� δια2�ρετικ, σηµε�� της παρ�θεσης ε�ναι �τι παρατ�θεται
�ωρ�ς συνδετικ� ρ�µαD σ’ αντ�θετη περ�πτωση θα µιλ	�σαµε για κατη-
γ	ρ	�µεν	.

  

Σ��α�νετ�ν         τ�ν Στυµ��λι
ν         &κ�λευσε  &λθε@ν.  
 

Σωκρ�της  διελ��θη  πρ�ς  LAντι�]ντα        τ�ν Σ
�ιστ�ν.

Περι�ρισµ,ς: H παρ�θεση, �ταν ανα��ρεται σε δ�	 � περισσ�τερα
	υσιαστικ�, τ�θεται συν�θως στ	ν πληθυντικ� αριθµ�.

  

^Aγις κα� Kλε�µ�νης      
 �ασιλε�ς  ( = παρ�θεση)
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Παραδε�γµατα:

✓ Π�ρνης τ� �ρ
ς ( = παρ�θεση)

✓ Kασπ�α ? θ�λασσα ( = παρ�θεση)

✓ Θ*�αι ? π�λις ( = παρ�θεση)

✓ IH Λευκ�µµη τ� �κρωτ�ρι
ν ( = παρ�θεση)

Fπως �λ�π	υµε και σ’ αυτ� τα παραδε�γµατα ισ!�ει τ	 σηµε�	 5, �τι δη-
λαδ� �!	υµε µετ��αση απ� µερικ� �νν	ια σε γενικ�.

ΠPOE�AΓΓEΛTIKH ΠAPAΘEΣH

E�ναι η παρ�θεση π	υ !αρακτηρ�#ει µια 	λ�κληρη πρ�ταση και τ�θεται
µπρ	στ� απ� την πρ�ταση. Ως πρ	ε%αγγελτικ� παρ�θεση !ρησιµ	π	ι	�-
νται συ!ν� 	ι λ�%εις:

τ� θαυµαστ�τατ�ν = τ	 πι	 θαυµαστ�
δειν�τατ�ν = τ	 πι	 �	�ερ� απ’ �λα
τ� τελευτα@�ν � τ� %σ�ατ�ν
τ� λεγ�µεν	ν = αυτ� π	υ λ�γεται συν�θως
τ� µ�γιστ�ν � τ� π�ντων µ�γιστ�ν = τ	 µεγαλ�τερ	 απ’ �λα
τ� κε��λαι�ν = τ	 κ�ρι	 σηµε�	
τ�=ναντ��ν = τ	 αντ�θετ	

τ� τ*ς παρ�ιµ�ας
τ� τ�Z IOµ�ρ�υ = �πως λ�ει η παρ	ιµ�α, 	 Fµηρ	ς.

ΣXHMA ΠAPAΘEΣHΣ  �  EΠIMEPIΣTIKH ΠAPAΘEΣH

Bα�ν	υµε απ� �να ενια�	 σ�ν	λ	 σε επιµ�ρ	υς µ�ρη, τα 	π	�α διατυπ�-
ν	νται ε�τε µε 	υσιαστικ� ε�τε µε αντωνυµ�α και τα 	π	�α εκτ�ς απ� επι-
µεριστικ�ς παραθ�σεις συντακτικ� λειτ	υργ	�ν σαν �ρ	ι.

τ]ν στρατιωτ]ν        �G µ�ν  &��νε�θησαν,        �G δ�  συνελ��θησαν

�λ


�3 µ�ν, �3 δ�: επιµεριστικ�ς παραθ�σεις - π�ρα απ’ αυτ� λειτ	υργ	�ν και
ως υπ	κε�µενα στα αντ�στ	ι!α ρ�µατα.

1νδει*η: 	ι λ�%εις π	υ συναντ�µε συν�θως και �ανερ�ν	υν �να µ�ρ	ς
τ	υ 	υσιαστικ	� π	υ πρ	ηγε�ται ε�ναι:

< µ�ν, < δ�, Rκαστ�ς, Yκ�τερ�ς, Uλλ�ς.



15

�#κ�ας   αG µ�ν   π�λλα�  &πεπτ�κεσαν, $λ�γαι   δ�   περι*σαν

«�G ��ν�ι  �G µ�ν  . . . .  :π��ωρ�Zσιν,   �G δ�  Dπ� µεγ�λ�υ µισθ�Z τ�
 πρ]τ�ν &παρθ�ντες . . . .  �G µ�ν  :π�ρ��νται,  �G δ�  bς Rκαστ�ς δ�-
νανται . . ., ε#σ� δ’ �c . . . :�'�ρηνται». (cεν	�., Λακεδ. Π	λ. 6,1).

�λ


…

∆IEYKPINHΣEIΣ ΣTHN EΠIMEPIΣTIKH ΠAPAΘEΣH

① H επιµεριστικ� παρ�θεση �!ει ν�ηµα, �ταν τα µ�ρη, α�	� τα εκλ��	υ-
µε µα#�, µας δ�ν	υν τ	 �λ	, γι’ αυτ, δεν µπ�ρ�-µε να π�-µε:

τ]ν :νθρ�πων �G µ�ν ε#σι τυ�λ��, �G δ� �ωλ��.

για τ	ν απλ	�στατ	 λ�γ	 �τι 	ι τυ�λ	� και 	ι !ωλ	� δεν απ	τελ	�ν τ	
�λ	 των ανθρ�πων.

② O επιµερισµ�ς γ�νεται, �ταν τ	 «�λ�» σ�γκειται απ� δ�	 � περισ-
σ�τερα �τ	µα, αλλ� µερικ�ς �	ρ�ς γ�νεται και «επ� εν�ς» µ�ν
.

 Π.�.

✓  λ�γεται ψυ&�, ? µ�ν ν�Zν %�ειν, ? δ� dν�ιαν.

③ O επιµερισµ�ς δια��ρει απ� την γενικ� διαιρετικ� σ’ αυτ�: �τι στ	ν
επιµερισµ� τ	 �λ	 διαιρε�ται σε δ�	 � περισσ�τερα µ�ρη, εν� στην
γενικ� διαιρετικ� απ� τ	 �λ	 λαµ��νεται τ	 µ�ρ	ς.

 Π.�.

✓  τ]ν :νθρ�πων �G µ�ν ε#σιν :γαθ��, �G δ� �αZλ�ι.
✓  �G :γαθ�� τ'ν �νθρ(πων = γενικ� διαιρετικ�

④ Π	λλ�ς �	ρ�ς τ	 �λ	 αντ� να τεθε� σε γενικ�, τ�θεται 	µ	ι�πτωτα πρ	ς
τα µ�ρη, σ�µ�ωνα µε τ	 σ!�µα "καθ’ �λ	ν και µ�ρ	ς".

 Π.�.

✓  �G π�λ�µι�ι, 
 µ)ν &θα�µα��ν, 
 δ) &��ων, 
 δ) συνεσκευ���ντ�.

⑤ Eπιµερισµ�ς επιτυγ!�νεται και µε την ανα�	ρικ� αντωνυµ�α >ς.

 Π.�.

✓ κα� λα��ντες �G γεωργ�� τ��ς δ��λ�υς, �ν µ)ν Wδειραν, �ν δ) :π�-
κτειναν,

✓ �ν δ) &λιθ���λησαν.
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EΠE�HΓHΣH

E�ναι τ	 ακρι��ς αντ�θετ	 απ� την παρ�θεση. Στην επε%�γηση �α�ν	υ-
µε απ� γενικ� �νν	ια σε µερικ�.

Aντιστρ��	υµε τ	 παρ�δειγµα και �!	υµε:

Mερικ� �νν	ιαΓενικ� �νν	ια

<  �ασιλε�ς                     K*ρ
ς   ( = � �ασιλι�ς, δηλαδ� � K�ρ�ς )

 H επε%�γηση αναλ�εται µε τ	 "δηλαδ�".

T� \ρ�ς Π�ρνης.

Θ�λασσα ? Kασπ�α.

H γραµµικ� δι�τα%η ε�ναι: η παρ�θεση και η επε%�γηση ε�ναι δε�τερα
στη σειρ�, συγκριτικ� µε τις λ�%εις π	υ πρ	σδι	ρ�#	υν1.

1. Π�λ- σπ�νια �!	υµε πρ�τα%η της παρ�θεσης στ	 λανθ�ν	ν υπ	κε�µεν	 επ�  α¢  και
�¢  πρ	σ�π	υ.

π.!. Θεµιστ
κλ,ς dκω παρ� σ�.
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∆IAKPIΣH AMEΣOY
και EMMEΣOY ANTIKEIMENOY

METATPOΠH

Fταν τρ�ψ	υµε τ	 ενεργητικ� µετα�ατικ� ρ�µα σε παθητικ�, τ	 �µεσ	
αντικε�µεν	 τρ�πεται σε υπ	κε�µεν	 «κατ’ �ν�µαστικ�», εν� τ	 �µµεσ	 �υ-
λ�σσει την πτ�ση τ	υ1.

< πα@ς

Dπ� τ�Z παιδ�ς

πληρ�@ τ�ν Dδρ�αν eδατ�ς

πληρ�Zται ? Dδρ�α eδατ�ς

< πατ�ρ

Dπ� τ�Z πατρ�ς

$�ε�λει τ'] dρ��ντι δ�κα δρα�µ�ς

$�ε�λ�νται τ'] dρ��ντι δ�κα δρα�µα�

< διδ�σκαλ�ς

Dπ� τ�Z διδασκ�λ�υ

διδ�σκει τ��ς µαθητ�ς τ�ν fητ�ρικ�ν

διδ�σκ�νται �G µαθητα� τ�ν fητ�ρικ�ν

Πρ�ταση ενεργητικ� τρ)πεται σε παθητικ� µε τ
ν ακ�λ
υθ
 τρ�π

Περ�πτωση δ-
 
ν
µαστικ(ν

Aν τ	 ενεργητικ� ρ�µα συντ�σσεται µε αιτιατικ�, στην 	π	�α απ	δ�δε-
ται �λλη αιτιατικ� �νευ �ρθρ	υ ως κατηγ	ρ	�µεν	, τ�τε, �ταν τραπε� σε
παθητικ� πρ�ταση, 	ι δ�	 αιτιατικ�ς τρ�π	νται σε 	ν	µαστικ�ς, απ� τις
	π	�ες η µια ε�ναι υπ	κε�µεν	 και η �λλη κατηγ	ρ	�µεν	.

Π.!. ✓ �G κ�λακες τ�ν /Aλ)0ανδρ
ν θε�ν gν�µα��ν = 1 /Aλ)0ανδρ
ς gν�-
µ��ετ� Dπ� τ]ν κ�λ�κων θε�ς.

✓ LE��λε�αν τ�ν Mιλτι�δη στρατηγ�ν = LE�ελ��θη < Mιλτι�δης στρα-
τηγ�ς.

1. Bλ. ∆.N. Bερναρδ�κης, «Eλληνικ� Γραµµατικ�», _Aθ�νησι 1865, συντακτικ� σελ.
201, παρ. 588.

«τρεπ�µ�ν�υ τ�Z &νεργητικ�Z µετα�ατικ�Z ε#ς παθητικ�ν, τ� µ�ν dµεσ� :ντικε�-
µεν�, τρ�πεται ε#ς Dπ�κε�µεν�ν κατ’ $ν�µαστικ�ν, τ� δ� %µµεσ�ν �υλ�ττει τ�ν πτ�ση
τ�υ....εhνε δ� ? τρ�π� αeτη τ� :σ�αλ�στατ�ν γν�ρισµα, δι’ �X δ�νατα� τις ν� διακρ�ν'η
τ� dµεσ�ν :ντικε�µεν�ν :π� τ�Z &µµ�σ�υ»
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ΣYN∆ETIKA PHMATA

«Kαθ�ς τ� ε\µ� συντ�σσεται µετ� διπλeς fν	µαστικeς (δηλ. fν	µαστι-
κ�ν τ	L Qπ	κειµ�ν	υ κα� fν	µαστικ�ν τ	L κατηγ	ρ	υµ�ν	υ), 	gτω κα� τ�
Uκ�λ	υθα ρ�µατα, =ν κα� δ�ν σηµα�νωσιν Wντελe Qπαρκτικ� \δ�α, συντ�σ-
σ	νται µ� δ�	 fν	µαστικ�ς»1.

Dπ�ρ�ειν �α�νεσθαι κρ�νεσθαι
γ�γνεσθαι δηλ�Zσθαι

καλε@σθαι ν�µ��εσθαι κα� dλλα τ�ιαZτα.
�Zναι $ν�µ��εσθαι
α=��νεσθαι
µ�νειν λ�γεσθαι
καταστ*ναι :κ��ειν
δ�κε@ν αGρε@σθαι
&�ικ�ναι :π�δε�κνυσθαι

Π.!.

✓ 1 K*ρ
ς &γ�νετ� �ασιλε�ς τ]ν Περσ]ν.

✓ /Aλκι�ι�δης '?ρ�θη στρατηγ�ς.

ΠAΘHTIKA PHMATA ΩΣ ΣYN∆ETIKA

Σ�µ�ωνα µε τ	ν B.L. Gildersleeve, Syntax of Classical Greek, American, New York 1905,
σελ. 33, παρ.65, «Παθητικ� ρ�µατα �πως (π	ιεhσθαι), (αiρεhσθαι), (καλεhσθαι), και �λλα
παρ�µ	ια ρ�µατα, !ρησιµ	π	ι	�νται ως συνδετικ� ρ�µατα».

T�τ	ια ρ�µατα ε�ναι:

αGρε@σθαι γιγν�σκεσθαι καλε@σθαι ν�µ��εσθαι

αiρεσθαι δηλ�Zσθαι καταλε�πεσθαι $ν�µ��εσθαι

jλ�σκεσθαι εDρ�σκεσθαι κρ�νεσθαι π�ιε@σθαι

:π�δε�κνυσθαι cστασθαι λαµ��νεσθαι α=��νεσθαι

 καθ�στασθαι λ�γεσθαι Dπ�λαµ��νεσθαι

�ειρ�τ�νε@σθαι

1. �λ. _Aγαθ�δης, «Στ�ι�ε@α τ*ς IEλληνικ*ς συντ��εως», _Eν Λ	νδ�νjω Wκ τeς τυπ	γρα-
��ας Γ. και I.E. Taylor AΩM.Z., σελ. 3, παρ. 2-2.
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ΣYNTA�H PHMATΩN ME ∆OTIKH

Mε δ	τικ� συντ�σσ	νται τα ρ�µατα, τα 	π	�α σηµα�ν	υν: δυσµεν� ψυ-
!ικ� δι�θεση, επ�κριση, απειλ�, αντ�σταση, σ�γκρ	υση, υπακ	�, υπ	!ωρη-
τικ�τητα, �	�θεια, συµπαρ�σταση, συµ�	υλ�, ενθ�ρρυνση και εµπιστ	-
σ�νη.

Παραδε�γµατα:

πε�θεσθαι τ�@ς dρ��υσιν

π�λεµε@ν Λακεδαιµ�ν��ις

εk�εσθαι τ�@ς θε�@ς

<µιλε@ν τ�@ς :γαθ�@ς

:παντFν τ�@ς :πι�Zσιν

&�ικ�ναι παιδ�

Xαρακτηριστικ� ρ.µατα:

$ργ���µαι &ναντι�Zµαι Dπηρετ]

θυµ�Zµαι π�λεµ] Dπ�υργ]

�αλεπα�νω µ���µαι δ�υλε�ω

:πε�θ�ν�µαι παρατ�ττ�µαι λατρε�ω

�θ�ν] &ρ��ω εiκω

λ�ιδ�ρ�Zµαι στασι��ω Dπε�κω

&πιτιµ] :µ�ισ�ητ] Dπ��ωρ]

&πιπλ�ττω πε�θ�µαι �αρ���µαι

&γκαλ] :πειθ] συγγιγν�σκω

:πειλ] πειθαρ�] ��ηθ]

:µ�νω συµ��υλε�ω παρακελε��µαι

&πικ�υρ] παραιν] πιστε�ω

τιµωρ] Dπ�τ�θεµαι :πιστ]

Mε δ	τικ� ακ�µα συντ�σσ	νται �σα ρ�µατα σηµα�ν	υν συν�ντηση,
πρ	σ�γγιση, ακ	λ	υθ�α, συν�πεια, σειρ�, κ	ιν�τητα, συναναστρ	��

π.!.  :παντ], &ντυγ��νω, πλησι��ω, :κ�λ�υθ], Rπ�µαι, <µιλ], κ�ινων].

Mε δ	τικ� επ�σης συντ�σσ	νται ρ�µατα, τα 	π	�α ε�ναι σ�νθετα µε τις
πρ	θ�σεις:

&ν, σ�ν, :ντ�, &π�, παρ�, περ�, πρ�ς, Dπ�, � µε τ	 επ�ρρηµα «<µ�Z».
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Παραδε�γµατα:

:ντ��ειν

:ντι�λ�πειν (τ�@ς π�λεµ��ις)

&µµ�νειν (τα@ς συνθ�καις, τ�@ς δεδ�γµ�ν�ις)

&πι�ναι (τ�@ς <πλ�ταις)

&��ρµε@ν (τ+] λιµ�νι)

&��δεσθαι

&πιστρατε�ειν (τ�@ς lEλλησιν)

&πιστρατε�εσθαι (τ�@ς lEλλησιν)

παραµ�νειν (τ�@ς συµµ���ις)

παρακαθ*σθαι (Σωκρ�τει)

περιπ�πτειν (συµ��ρ'F, �υγ'*)

περιτυγ��νειν

συνε@ναι, συ�*ν (συνε@ναι, συ�ε�γνυσθαι, συστ*ναι κακ�@ς, ν�σ+ω, π�ν+ω)

συνεργε@ν

συν�ικε@ν (συγ�α�ρειν τ�@ς ε=τυ��Zσιν)

συµ�ωνε@ν

Dπ�κε@σθαι (τ+] dρ��ντι)

<µ�λ�γε@ν

<µ�γνωµ�νε@ν

<µ�ν�ε@ν

Παραδε�γµατα:

%ρως �ιλ�σ���ας &µπ�πτει τ�@ς :νδρ�σιν

&π�ρ�ετα� (%πεισ�) µ�ι λ�γειν

τ'* ��'α πρ�σεισιν %�θραι

Σηµε�ωση: Aν η πραγµατικ� σηµασ�α και, γενικ�, η παρ�σταση τ	υ !�ρ	υ και της κ�-
νησης πρ	ε%�!ει, επαναλαµ��νεται συν�θως η πρ�θεση:

✓ 3µµ�νειν 3ν τ'* τ��ει

✓ $µπ�πτειν ε6ς �ρ�αρ, ε6ς Uν�γκην
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ΣYNTA�H PHMATΩN

∆ΙΠΛΗ AΙΤΙΑΤΙΚΗ

Σ&)ση κατηγ
ρ
-µεν
υ

Mερικ� ρ�µατα κυ�ερν	�ν, εκτ�ς απ� τ	 αντικε�µεν	 σε πτ�ση αιτια-
τικ�, και την αιτιατικ� εν�ς 	υσιαστικ	� � επιθ�τ	υ, η 	π	�α !ρησιµε�ει ως
κατηγ	ρ	�µεν	 τ	υ αντικειµ�ν	υ.

Xαρακτηριστικ� ρ�µατα αυτ�ς της κατηγ	ρ�ας ε�ναι:

λ�γω,  :π�καλ],  $ν�µ��ω,  πρ�σαγ�ρε�ω,  ν�µ��ω,  ?γ�Zµαι,  κρ�νω,
πρ�σε@π�ν,  καλ],  δι�ρ��ω,  π�ι] .

● ∆αρε@�ς K*ρ
ν σατρ�πην &π��ησε κα� στρατηγ�ν :π�δει�ε π�ντων.

KZρ�ν = αντικ. ρ. Wπ	�ησε

σατρ�πην = κατηγ	ρ	�µεν	 στ	 KLρ	ν

● Φ�λ�ν σε ?γ�Zµαι.

σε = αντικ. ρ. Jγ	Lµαι

��λ	ν = κατηγ	ρ	�µεν	 αντικ. σε

● Λ�σανδρ�ς στε��ν
υς παρ� τ]ν π�λεων &λ�µ�ανε δ]ρα.

στε��ν	υς = αντικ. ρ. Wλ�µ�ανε

δVρα = κατηγ	ρ	�µεν	 αντικ. στε��ν	υς

∆ιπλ� αιτιατικ�, για να εκ�ρ�σ	υµε �να κ	ντιν�τερ	 � απ	µακρυσµ�ν	
αντικε�µεν	, �!	υµε µε τα ρ�µατα:

α#τ],  :παιτ],  πρ�ττ�µαι,  :�αιρ�Zµαι,  :π�στερ],  &νδ�ω,  &κδ�ω,

:µ�ι�ννυµι,  διδ�σκω,  διδ�σκ�µαι,  :ναµιµν�σκω,  Dπ�µιµν�σκω,

κρ�πτω,   :π�κρ�πτω.

Παραδε�γµατα:

✓ Π�λλ�� µε σ@τ�ν α#τ�Zσι, π�λλ�� δ� Gµ�τια.

✓ Σωκρ�της �=δ�να τ*ς συν�υσ�ας :ργ�ρι�ν &πρ�ττετ�.

✓ LAναµν�σω DµFς κα� τ��ς τ]ν πρ�γ�νων κινδ�ν�υς.

✓ ∆ι�γε�των τ�ν θυγατ�ρα %κρυπτε τ�ν θ�νατ�ν τ�Z :νδρ�ς.
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ΣΥΣΤ;Ι<; ΑΝΤΙΚΕ@ΜΕΝ;

Oρισµ,ς: Σ�στ	ι!	 αντικε�µεν	 	ν	µ�#	υµε τ	 	υσιαστικ�, αιτιατικ�ς
συν�θως πτ�σεως, µε τ	 	π	�	 η �νν	ια τ	υ ρ�µατ	ς απ	!ωρ�#εται σε
ιδια�τερ	 συντακτικ� στ	ι!ε�	, τ	 	π	�	 !ρησιµε�ει για κ�θε ε�δ	υς �%αρση
� πρ	σδι	ρισµ� αυτ�ς της �νν	ιας.

Tρ�π
ι συντακτικ�ς εκ�
ρ�ς σ-στ
ι&
υ αντικειµ)ν
υ

T�σσερις τρ�π	ι δ�µησης τ	υ σ�στ	ι!	υ αντικειµ�ν	υ υπ�ρ!	υν:

① < Tισσα��ρνης &�ρ�νει �ρ�νησιν.

② < Tισσα��ρνης &�ρ�νει µεγ�λην �ρ�νησιν.

③ < Tισσα��ρνης &�ρ�νει µεγ�λην.

④ < Tισσα��ρνης &�ρ�νει µ)γα.

Στην τρ�τη περ�πτωση �µεινε 	 επιθετικ�ς πρ	σδι	ρισµ�ς, !ωρ�ς να µε-
τατραπε� σε 	υδ�τερ	 γ�ν	ς, πρ�γµα π	υ γ�νεται στ	 τ�ταρτ	 παρ�δει-
γµα.

Στα παραδε�γµατα 3, 4 παρατηρ	�µε �τι ε�ναι δυνατ� τ	 καν	νικ� σ�-
στ	ι!	 αντικε�µεν	 να απ	υσι�#ει, !ωρ�ς να δηµι	υργε�ται ασ��εια στ	
ν�ηµα τ	υ ρ�µατ	ς.

Aπ’ αυτ, πρ�κ-πτει ,τι τ� σ-στ�ι�� αντικε�µεν� ε�ναι �να αιρετ, συ-
ντακτικ, στ�ι�ε��.

Παραδε�γµατα

µ���µαι µ��ην, &ρ�τηµα &ρωτFσθαι
λ�γω λ�γ�υς, :δικε@σθαι :δ�κηµα
θ�ω θυσ�αν, ν�σε@ν ν�σ�ν
νικ] ν�κην, ναυµα�] ναυµα��αν

✓ < :ν�ρ π�λλ�ς �ηµ�ας &�ηµ�ωσ� µε . < :ν�ρ π�λλ� &�ηµ�ωσ� µε.

✓ < πα@ς �'* ���ν mδιστ�ν . < πα@ς �'* mδιστα.

✓ IH γυν� µικρ�ν �λ��ην %�λαψεν DµFς . ? γυν� µικρ�ν %�λαψεν DµFς.

Bι�Zν ���ν, ∆ε@σθαι δ�ησιν

∆�υλε�ειν δ�υλε�αν, Π�λεµε@ν π�λεµ�ν

ταZτ’ &λ�ιδ�ρ��µεθα (= τα�τας τ�ς λ�ιδ�ρ�ας )

✓ Σωκρ�της θυσ�ας θ�ων µικρ�ς �=δ�ν ?γε@τ� µει�Zσθαι τ]ν π�λλ� κα�
µεγ�λα θυ�ντων.

✓ π�λλ�ν �λυαρ�αν �λυαρε@ν.

✓ M�γα &��ησεν = µεγ�λη ���ν &��ησεν.
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✓ Λακεδαιµ�νι�ι µ�γιστα παραπ�πτ�ιεν (= µ�γιστα παραπτ�µατα παρα-
π�πτ�ιεν)

✓ T� στ�δι�ν &ν�κα Kρ�κ�νας < θετταλ�ς (= τ�ν ν�κην τ�Z σταδ��υ)

✓ %θυε τ� ε=αγγ�λια (τ�ν θυσ�αν τ]ν ε=αγγελ�ων, δηλ. των καλ�ν αγγε-
λι�ν)

Σ-στ
ι&
 αντικε�µεν
 - µετατρ
π�

Π	λλ�ς �	ρ�ς τ	 καν	νικ� σ�στ	ι!	 αντικε�µεν	 εκλε�πει και πα�ρνει
την θ�ση τ	υ 	 επιθετικ�ς πρ	σδι	ρισµ�ς, α�	� µετατραπε� σε 	υδ�τερ	
γ�ν	ς.

Παραδε�γµατα:

1. Σµικρ�ν τι :π�ρ]  . σµικρ�ν τινα :π�ρ�αν :π�ρ].
Παραλε��θηκε τ	 καν	νικ� σ�στ	ι!	 αντικε�µεν	 ":π�ρ�αν", �µεινε 	
επιθετικ�ς πρ	σδι	ρισµ�ς, α�	� µετατρ�πηκε σε 	υδ�τερ	 γ�ν	ς "σµι-
κρ�ν".

2. Tα=τ� λυπ�Zµαι κα� τα=τ� �α�ρω τ�@ς π�λλ�@ς .  τ�ς α=τ�ς λ�πας
λυπ�Zµαι κα� τ�ς α=τ�ς �αρ�ς �α�ρω τ�@ς π�λλ�@ς.

3. π�λλ�ς κα� δειν�ς :δικ�ας oδικ�θην . π�λλ� κα� δειν� oδικ�θην

4. �= �λ�ψ�νται :��ας λ�γ�υ �λ��ας . �= �λ�ψ�νται d�ια λ�γ�υ

5. δ��µαι Dµ]ν µετρ�ας κα� δικα�ας δε�σεις .  δ��µαι µ�τρια κα� δ�καια
Dµ]ν

6 KZρ�ς Λυσ�νδρ+ω dλλας τε �ιλ��ρ�ν�σεις &�ιλ��ρ�νε@τ� κα� τ�ν &ν
Σ�ρδεσι παρ�δεισ�ν &π�δει�ε .  KZρ�ς Λυσ�νδρ+ω dλλα τε &�ιλ�-
�ρ�νε@τ� κα� τ�ν &ν Σ�ρδεσι παρ�δεισ�ν &π�δει�ε.

7. T�να �ρ*σιν ���λεται ?µ@ν KZρ�ς �ρ*σθαι;  . T� ���λεται ?µ@ν KZρ�ς
�ρ*σθαι;

8. �=κ %�ω mν τινα �ρ*σιν �ρ�σ�µαι τ+] :νθρ�π+ω τ��τ+ω .  �=κ %�ω \,τι
�ρ�σ�µαι τ+] :νθρ�π+ω τ��τ+ω

9. Λακεδαιµ�νι�ι π�λλ�ς κα� µεγ�λας :δικ�ας oδικ�κασιν τ�ν π�λιν ?µ]ν
. Λακεδαιµ�νι�ι π�λλ� τ�ν π�λιν ?µ]ν oδικ�κασιν κα� µεγ�λα

10 ταZτα κα� dλλα τ�ιαZτα &γκ�µια &γκωµι���υσιν τ�ν δικαι�σ�νην .
ταZτα κα� dλλα τ�ιαZτα &γκωµι���υσιν τ�ν δικαι�σ�νην.
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ΣYNΩNYMO

Συν9νυµ� λ�γεται τ	 αντικε�µεν	 π	υ δεν πρ	�ρ!εται απ� τ	 �δι	 µε τ

ρ�µα θ�µα αλλ� απ� �λλ	 συγγενικ�.

(συνωνυµικ. µ�ρ2.)
\ρκ�ν $µν�ναι . τ�πτεσθαι πληγ�ν.

lYπν�ν καθε�δειν . στρατε�ας &�ι�ναι.

&�*λθ�ν δ� τινας κα� dλλας &��δ�υς.

Σηµε�ωση 1: Mερικ�ς �	ρ�ς, αντ� για επιθετικ� πρ	σδι	ρισµ�, �!	υµε
ισ	δ�ναµ	 πρ	σδι	ρισµ� για ευρ�τερη αν�πτυ%η � γρα�ικ�τερη παρ�-
σταση της �νν	ιας τ	υ ρ�µατ	ς.

Π.!.
✓ +rµην �ιλ�σ���αν �ιλ�σ��ε@ν, δι’ sς &ν�µι��ν µ�λιστ’ dν παιδευθ*ναι τ�

πρ�σ�κ�ντα (η ανα�	ρικ� πρ�ταση επ�!ει θ�ση επιθετικ	� πρ	σδι	ρι-
σµ	�).

Σηµε�ωση 2:
νικFν µ��ην (µ��ην = σ�στ	ι!	 αντικε�µεν	 )

[πρ	�λευση: νικFν ν�κην καλλ�στην . νικFν ν�κην . νικFν µ��ην.
T	 �δι	 συµ�α�νει και στ	 παρ�δειγµα: ?ττFσθαι µ��ην].

=λλα παραδε�γµατα:

νικFν LOλ�µπια

νικFν tIσθµια

:γων��εσθαι τ�ν κ�λλιστ�ν :γ]να . :γων��εσθαι :γ]να

:γων��εσθαι στ�δι�ν (= Σ.A) δι�κειν δ�κην (= Σ.A)

:γων��εσθαι δρ�µ�ν (= Σ.A) ε#σι�ναι δ�κην (= Σ.A)

:γων��εσθαι π�λην (= Σ.A) :γων��εσθαι δ�κην (= Σ.A)

δικ��ειν δ�κην (= Σ.A) �ε�γειν δ�κην (= Σ.A)

δικ��εσθαι δ�κην (= Σ.A)




