
 

 

Σημειώ σεις Γραμματικη ς 

ΔΑΣΥΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: 

1) Όσες λέξεις αρχίζουν από υ ή ρ. 

2) Τα άρθρα: ὁ, ἡ, οἱ, αἱ. 

3) Οι αντωνυμίες: ἡμεῖς, ὑμεῖς , οὗτος, αὕτη, ὅδε, ἥδε, ὅς, ἡ, ὁ, ,ἑκάτερος, ἕτερος, ἡμέτερος, ὑμέτερος, ἕκαστος, 

ὁποῖος, ὅσος, ὁπόσος. 

4) Οι σύνδεσμοι: ἕως, ἵνα, ὅμως, ὥστε, ὅτε, ὅτι, ὡς. 

5) Τα αριθμητικά: εἱς, ἕν, ἕξ, ἑπτά, ἑκατόν. 

6) Οι ακόλουθες λέξεις και τα παράγωγα τους: 

Α 

Ἁβρος, ἅγιος, ἁγνός, Ἅδης, αἵμα, ἁλιεῦς, ἁλίσκομαι, ἅλομαι, ἅμαξα, ἁμαρτία, ἅμιλλα, ἁπαλός, ἁπλοῦς, ἅπτομαι, 

ἅρμα, ἁρμόζω, ἁρμονία, ἁρπάζω, ἁφή. 

Ε 

Ἑβδομάς, ἕδρα, ἑδώλιον, εἱμαρμένη, Ἑκάβη, ἑκών, Ἐλένη, ἕλκω, Ἑλλάς, Ἕλλην, ἕνεκα, ἕνωσις, ἑξῆς, ἑρμηνεύω, 

Ἑρμῆς, ἑορτή, ἕπομαι, ἕρπω, ἑταῖρος, ἕτοιμος, εὑρίσκω. 

Η 

Ἥβη, ἡγοῦμαι, ἥδομαι, Ἡρακλῆς, ἥκω, Ἡλιαία, ἡλικία, ἥλιος, ἡμέρα, ἥμερος, ἥμισυς, Ἥρα, Ἡρόδοτος, ἥρως, 

Ἡσίοδος, ἥσυχος, ἧττα, Ἥφαιστος. 

Ι 

ἱδρύω, ἱδρώς, ἱερός, ἱκανός, ἱκέτης, ἱκνοῦμαι,ἱλαρός, ἱμάτιον, ἵππος, ἵστημι, ἱστός, ἱστορία. 

Ο 

ὁδός, ὅλμος, ὅλος, ὁμαλός, ὁμάς, ὁμίχλη, ὅμοιος, ὅπλον, ὅρκος, ὁρμῆ, ὅρμος, ὅρος (προϋπόθεση) ὁρίζω, ὁρῶ. 

Ω 

Ὥρα, ὡραῖος, ὥριμος. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ: 

1) Καμία λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω από την προπαραλήγουσα. 

2) Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. 

3) Η προπαραλήγουσα όταν τονίζεται παίρνει πάντα οξεία. 

4) Κάθε βραχύχρονη συλλαβή όταν τονίζεται παίρνει πάντοτε οξεία. 

5) Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει περισπωμένη εμπρός από βραχύχρονη λήγουσα. 



 

 

6) Η μακρόχρονη λήγουσα όταν τονίζεται παίρνει πάντοτε οξεία εμπρός από μακρόχρονη λήγουσα. 

7) Η θέσει μακρόχρονη συλλαβή ως προς τον τονισμό λογαριάζεται βραχύχρονη. 

8) Η βαρεία σημειώνεται στη θέση της οξείας μόνο στη λήγουσα, όταν δεν ακολουθεί στίξη η λέξη εγκλιτική. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ: 

1) Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική, και κλητική των πτωτικών, όταν τονίζεται στην λήγουσα, κανονικά 

παίρνει οξεία. 

2) Η μακρόχρονη γενική και δοτική των πτωτικών , όταν τονίζεται στην λήγουσα παίρνει περισπωμένη. 

3) Στα πτωτικά όπου τονίζεται η ονομαστική του ενικού εκεί τονίζονται και οι άλλες πτώσεις του ενικού και του 

πληθυντικού εκτός αν εμποδίζει η λήγουσα. 

4) Η λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση, όταν τονίζεται κανονικά παίρνει περισπωμένη, παίρνει όμως 

οξεία αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται. 

5) Στις σύνθετες λέξεις ο τόνος κανονικά ανεβαίνει ως την τελευταία συλλαβή του πρώτου συνθετικού, αν 

επιτρέπει η λήγουσα. 

 ΑΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: Στην αρχαία Ελληνική υπάρχουν 10 μονοσύλλαβες λέξεις που δεν παίρνουν τόνο. 

1)άρθρα: ὁ, ἡ, αἱ, οἱ. 

2)προθέσεις: εἰς, ἐν, ἐκ ή ἐξ. 

3)μόρια: εἰ, ὠς, οὐ (οὐχ ή οὐκ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ Α΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ: 

Α) το –α στην κατάληξη –ας είναι πάντα μακρόχρονο. 

Β) η γενική του πληθυντικού τονίζεται στην λήγουσα και παίρνει πάντα περισπωμένη. 

Γ) από τα πρωτόκλιτα αρσενικά σε –ης σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε –α και όχι σε –η: 

• τα εθνικά 

•όσα λήγουν σε –της και τα σύνθετα σε –άρχης, -μέτρης, -πώλης, τρίβης, ώνης. 

Δ)τα πρωτόκλιτα θηλυκά που λήγουν σε –α: 

• αν πριν από την κατάληξη –α υπάρχει σύμφωνο, τότε το α αυτό λέγεται μη καθαρό, είναι κανονικά 

βραχύχρονο και στην γενική και δοτική ενικού τρέπεται σε –η. 

•αν πριν από την κατάληξη –α υπάρχει φωνήεν ή το ρ, τότε το α αυτό λέγεται καθαρό, είναι κανονικά 

μακρόχρονο και φυλάγεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού. 

•το α της κατάληξης στην αιτιατική και κλητική του ενικού είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο, ανάλογα με το τι 

είναι στην ονομαστική. 

Ε) οι καταλήξεις  του πληθυντικού αριθμού είναι αυτές του θηλυκού άρθρου και για τα αρσενικά και για τα 

θηλυκά. 



 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Β΄ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ: 

Α) τα αρσενικά και τα θηλυκά ουσιαστικά της Β΄ κλίσης έχουν σε όλες τις πτώσεις τις ίδιες καταλήξεις, αυτές του 

αρσενικού άρθρου (τα ξεχωρίζουμε μόνο από το άρθρο.) 

Β) τα ουδέτερα έχουν τρείς πτώσεις όμοιες στον ενικό και τον πληθυντικό (ονομαστική, αιτιατική, κλητική) 

Γ) η κατάληξη –α των ουδετέρων είναι βραχύχρονη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Γ΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ: 

1) Από τα αρσενικά και τα θηλυκά της Γ’ κλίσης πολλά σχηματίζουν την ονομαστική του ενικού με την κατάληξη –

ς και λέγονται καταληκτικά, μερικά όμως τη σχηματίζουν χωρίς καμία κατάληξη και λέγονται ακατάληκτα. 

2) Τα ουδέτερα της γ’ κλίσης κανονικά σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού χωρίς 

κατάληξη. 

3) Από τα ουσιαστικά της γ’ κλίσης άλλα έχουν σε όλες τις πτώσεις ένα μόνο θέμα γι αυτό λέγονται μονόθεμα 

(π.χ χιτών- χιτῶν-ος), και άλλα παρουσιάζονται με δύο θέματα, γιατί σε μερικές περιπτώσεις εκτείνουν το 

φωνήεν της τελευταίας συλλαβής του θέματος και γι’ αυτό λέγονται διπλόθεμα (π.χ ἡγεμών- ἡγεμόν-ος) 

4) Στα διπλόθεμα τρικατάλικτα το θέμα έχει στην τελευταία συλλαβή μακρόχρονο φωνήεν λέγεται ισχυρό θέμα 

ενώ το άλλο που έχει στην τελευταία συλλαβή βραχύχρονο φωνήεν λέγεται αδύνατο θέμα. 

5) Το θέμα στα μονόθεμα ουσιαστικά της γ’ κλίσης βρίσκεται από τη γενική του ενικού, αφού αφαιρεθεί από 

αυτήν η κατάληξη. Στα διπλόθεμα το ισχυρό θέμα βρίσκεται από την ονομαστική ενικού και το αδύνατο από τη 

γενική του ενικού αφού αφαιρεθεί η κατάληξη. 

6) Κατά τον χαρακτήρα(=ο τελευταίος φθόγγος του θέματος, σύμφωνο ή φωνήεν) τα ουσιαστικά της γ’ κλίσης 

διαιρούνται: α)σε φωνηεντόληκτα και β)σε αφωνόληκτα. 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ: 

Τα παραθετικά του αγαθός έχουν τις ακόλουθες σημασίες: 

ἀμείνων, ἄριστος: εκφράζουν ικανότητα, καταλληλότητα 

κρείττων, κράτιστος: εκφράζουν δύναμη,ανωτερότητα 

βελτίων, βέλτιστος: εκφράζουν ηθική ποιότητα 

λῴων, λῷστος: εκφράζουν αγάπη, φιλία 

Μερικά επίθετα δεν σχηματίζουν παραθετικά, γιατί φανερώνουν ιδιότητα ή ποιότητα ή κατάσταση που δεν 

παρουσιάζει βαθμούς. Τέτοια επίθετα είναι: 

α) όσα φανερώνουν ύλη (π.χ λίθινος, γήινος), τοπική ή χρονική σχέση (π.χ χερσαίος, ἡμερήσιος), μέτρο (π.χ 

σταδιαῖος), μόνιμη κατάσταση (π.χ θνητός, νεκρὸς). 

β) μερικά σύνθετα με α’ συνθετικό το στερητικό α (π.χ ἀθάνατος, ἄυπνος) 

γ) μερικά σύνθετα με α’ συνθετικό το επίθετο πᾶς ή την πρόθεση ὑπὲρ, που έχουν μόνα τους υπερθετική 

σημασία (π.χ πάνσοφος, ὑπέρλαμπρος) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: 



 

 

 Τα αριθμητικά από το πέντε ως το ἐκατὸν είναι άκλιτα. 

 Τα αριθμητικά από το διακόσιοι-αι-α, είναι τρικατάληκτα επίθετα με τρία γένη και κλίνονται μόνο στον 

πληθυντικό. 

 Τα τακτικά , τα χρονικά και τα αναλογικά αριθμητικά κλίνονται ως τρικατάληκτα επίθετα της β’ κλίσης σε 

–ος, -η, -ον και –ος, -α, -ον. 

 Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά κλίνονται όπως τα συνηρημένα τρικατάληκτα επίθετα της β’ κλίσης σε 

–ους, -ῆ, -οῦν. 

 Αριθμητικά ουσιαστικά δηλώνουν αφηρημένη αριθμητική ποσότητα , δηλαδή πλήθος από όμοιες 

μονάδες οποιουδήποτε είδους. Αυτά είναι όλα θηλυκά σε –άς και τα περισσότερα σχηματίζονται από το 

θέμα των απόλυτων αριθμητικών επιθέτων . 

 Τα αριθμητικά ουσιαστικά κλίνονται όπως τα θηλυκά οδοντικόληκτα της γ’ κλίσης σε –ας . 

ΡΗΜΑΤΑ: 

Αύξηση: στους ιστορικούς χρόνους της οριστικής (παρατατικός, αόριστος, υπερσυντέλικος) τα ρήματα παίρνουν 

στην αρχή του θέματος αύξηση, η οποία δηλώνει το παρελθόν και είναι δύο ειδών: 

α) συλλαβική: παίρνουν τα ρήματα που το θέμα τους αρχίζει από σύμφωνο, και ονομάζεται η προσθήκη ενός ε 

(με ψιλή) στην αρχή του θέματος από το οποίο σχηματίζεται καθένας από τους ιστορικούς χρόνους της 

οριστικής. 

β)χρονική: παίρνουν τα ρήματα που το θέμα τους αρχίζει από φωνήεν (ή δίφθογγο), και ονομάζεται η έκταση 

του αρχικού βραχύχρονου φωνήεντος του θέματος από το οποίο σχηματίζεται καθένας από τους ιστορικούς 

χρόνους της οριστικής. 

Κατά τη χρονική αύξηση γίνονται οι ακόλουθες εκτάσεις: 

το ᾰ σε η   ἀκούω →ἤκουον 

το ε σε η   ἐλπίζω →ἤλπιζον 

το ο σε ω   ορίζω→ ὥριζον 

το ῐ σε ι   ἱκετεύω→ ἱκέτευον 

το ῠ σε υ   ὑβρίζω →ὕβριζον 

το αι σε ῃ  αἰσθάνομαι →ᾐσθανόμην 

το ει σε ῃ   εἰκάζω →ᾔκαζον 

το αυ σε ηυ  αὐξάνω→ ηὔξανον 

το ευ σε ηυ  εὔχομαι→ ηὐχόμην 

το οι σε ῳ  οἰκτίρω→ ᾢκτιρον 

 

Αναδιπλασιασμός: οι συντελικοί χρόνοι (παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας) έχουν στην 

αρχή του θέματος αναδιπλασιασμό σε όλες τις εγκλίσεις και στο απαρέμφατο και τη μετοχή. 

α)επανάληψη: του αρχικού συμφώνου του θέματος μαζί με ένα ε. Τέτοιο αναδιπλασιασμό παίρνουν τα ρήματα 

που το θέμα τους αρχίζει: α) από ένα απλό σύμφωνο εκτός ρ και β)από δύο σύμφωνα από τα οποία το πρώτο 

είναι άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο. Όταν το αρχικό σύμφωνο του θέματος είναι δασύπνοο (χ-φ-θ) 

τρέπεται στη συλλαβή του αναδιπλασιασμού στο αντίστοιχο ψιλόπνοο (κ-π-τ). 

β)συλλαβική αύξηση: τέτοιον αναδιπλασιασμό παίρνουν τα ρήματα που το θέμα τους αρχίζει α) από ένα διπλό 

σύμφωνο ή από ρ β) από δυο σύμφωνα (χωρίς το πρώτο να είναι άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο γ)από 

τρία σύμφωνα. 

γ)χρονική αύξηση: τέτοιο αναδιπλασιασμό παίρνουν τα ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο. 

ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ: 

1.Ο τύπος ἐστὶν ανεβάζει τον τόνο όταν: 

α)βρίσκεται στην αρχή της πρότασης 

β)σημαίνει ‘υπάρχει’ ,‘μπορεί’, ‘επιτρέπεται’ 

γ) βρίσκεται ύστερα από τις λέξεις: οὐκ, μή, εἰ, ὡς, καί, ἀλλ’, τοῦτ’. 

δ)στις φράσεις: ἔστιν ὅς (=κάποιος), ἔστιν ὅπου (=κάπου), ἔστιν ὅπως (= κάπως) κ.λπ. 



 

 

2. Τα σύνθετα του εἰμὶ ανεβάζουν τον τόνο στον ενεστώτα της οριστικής και στο β’ ενικό και πληθυντικό 

πρόσωπο της προστακτικής. 

Ενεργητικός και μέσος μέλλοντας και ενεργητικός και μέσος αόριστος α’: 

ο ρηματικός χαρακτήρας των αφωνόληκτων ρημάτων,όταν βρεθεί εμπρός από τον χρονικό χαρακτήρα σ 

παθαίνει τις κανονικές μεταβολές,δηλαδή: 

1)ο χειλικός χαρακτήρας (π,β,φ) ενώνεται με τον χρονικό χαρακτήρα σ σε ψ. 

2)ο ουρανικός χαρακτήρας (κ,γ,χ) ενώνεται με τον χρονικό χαρακτήρα σ σε ξ. 

3)ο οδοντικός χαρακτήρας (τ,δ,θ) εμπρός από τον χρονικό χαρακτήρα σ αποβάλλεται. 

Ενεργητικός παρακείμενος και υπερσυντέλικος: 

1)τα οδοντικόληκτα σχηματίζουν τον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο,όπως όλα το φωνηεντόληκτα, 

δηλαδή με τον χρονικό χαρακτήρα κ, αλλά εμπρός από αυτόν αποβάλλουν τον οδοντικό χαρακτήρα του 

ρηματικού θέματος. 

2)τα ουρανικόληκτα σχηματίζουν τον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο 

χωρίς τον χρονικό χαρακτήρα κ, αλλά τον χαρακτήρα του ρηματικού θέματος, αν είναι άφωνο ψιλόπνοο ή μέσο, 

τον τρέπουν στον αντίστοιχο του δασύπνοο( π ή β σε φ, κ ή γ σε χ). 

3)όσα έχουν ε εμπρός από τον ρηματικό χαρακτήρα τρέπουν συνήθως στον ενεργητικό παρακείμενο και 

υπερσυντέλικο του ε αυτό σε ο. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄: 

Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο από το θέμα με τις ολικές καταλήξεις του 

αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις (καθώς και στο 

απαρέμφατο και τη μετοχή). Ο αόριστος αυτός (ενεργητικός και μέσος) λέγεται αόριστος δεύτερος. 

Παρατηρήσεις: 

Του ενεργητικού αορίστου β’: 

1)το απαρέμφατο και η μετοχή τονίζονται πάντοτε στη λήγουσα (το απαρέμφατο με περισπωμένη και η μετοχή 

αρσενικού με οξεία). 

2)το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής των ρημάτων: ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁρῶ όταν δεν 

είναι σύνθετο τονίζεται στη λήγουσα: ἐλθέ, εὑρέ, λαβέ, εἰπέ, ἰδὲ. 

Του μέσου αορίστου β’: 

1)το απαρέμφατο είτε απλό είτε σύνθετο, τονίζεται στην παραλήγουσα. 

2)το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής, είτε απλό είτε σύνθετο, κανονικά τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει 

περισπωμένη. Αν όμως είναι μονοσύλλαβο και σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ανεβάζει τον τόνο στην 

παραλήγουσα. 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ: 

λέγονται οι άκλιτες λέξεις που συνήθως μπαίνουν εμπρός από κλιτές λέξεις και φανερώνουν διάφορες 

σχέσεις.Διακρίνονται σε: 

1)κύριες: όσες χρησιμοποιούνται και στη σύνταξη εμπρός από τις πλάγιες πτώσεις των πτωτικών και σε σύνθεση 

με άλλες λέξεις, αυτές είναι 18 (οι 6 μονοσύλλαβες και οι 12 δισύλλαβες): εἰς, ἐν, ἐκ ή ἐξ, πρό, πρός, σύν, ἀνά, 

διά, κατά, μετά, παρὰ, ἀμφί, ἀντί, ἐπί, περὶ, ἀπό, ὑπὸ, ὑπέρ. 

2)καταχρηστικές: όσες χρησιμοποιούνται και στη σύνταξη εμπρός από τις πλάγιες πτώσεις των πτωτικών και όχι 

σε σύνθεση με άλλες λέξεις, αυτές είναι οι ακόλουθες 9: 

α)με γενική: ἄχρι, μέχρι, ἄνευ, χωρίς, πλήν, ἕνεκα ή ἕνεκεν. 

β)με αιτιατική: ὡς, νή, μὰ. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 

λέγονται οι άκλιτες λέξεις που χρησιμεύουν για να συνδέσουν με ορισμένο τρόπο λέξεις ή προτάσεις μεταξύ 

τους. Διακρίνονται σε: 

1)συμπλεκτικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι που συμπλέκουν, δηλαδή συνενώνουν (καταφατικά ή αποφατικά) λέξεις 

ή προτάσεις: α)καταφατικοί: τε, και β) αποφατικοί: οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ. 



 

 

2)διαζευκτικοί ή διαχωριστικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι που συνδέουν διαζευκτικά (δηλαδή διαχωριστικά) λέξεις 

ή προτάσεις: ἤ, ἤτοι, εἴτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε. 

3)αντιθετικοί ή εναντιωματικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι που σημαίνουν ότι εκείνα που συνδέονται με αυτούς 

είναι αντίθετα μεταξύ τους: μέν, δέ, μέντοι, ὅμως, ἀλλὰ, ἀτὰρ(=όμως), ἀλλὰ μὴν(=αλλά όμως), καὶ μὴν, οὐ μὴν 

ἀλλὰ(=αλλά όμως), καίτοι(=και όμως). 

4)παραχωρητικοί ή ενδοτικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους συνδέονται δύο νοήματα κάπως 

ασυμβίβαστα μεταξύ τους και που το ένα δηλώνει παραχώρηση(συγκατάβαση) προς το άλλο: εἰ καὶ,ἄν καὶ, καὶ 

εἰ, καὶ ἄν, κἄν(=και αν ακόμη), οὐδ’εἰ, οὐδ’ἐάν, μηδ’εἰ, μηδ’ἐάν(=ούτε και αν), καίπερ(=αν και). 

5)χρονικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται πρόταση που καθορίζει τον χρόνο μιας ενέργειας: 

ὡς, ὅτε, ὁσάκις, ὁποσάκις, ἡνίκα, ὁπηνίκα, ἐπεί, ἐπειδὴ, ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδὰν, ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, 

πρίν. 

6)αιτιολογικοί:λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται ένα νόημα που είναι αιτία ή δικαιολογία άλλου: 

γὰρ, ὅτι, διότι, ὡς, ἐπεί, ἐπειδή, 

7)τελικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται πρόταση που φανερώνει το τέλος (δηλαδή το σκοπό 

μιας ενέργειας: ἵνα, ὅπως, ὡς(για να). 

8)συμπερασματικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται ένα νόημα που φανερώνει συμπέρασμα 

άλλου προηγούμενου:ἄρα, δή, δῆτα, οὖν,τοίνυν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν - οὔκουν, οὐκοῦν - ὥστε, ὡς. 

9)ειδικοι: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται πρόταση που συμπληρώνει το νόημα άλλης 

πρότασης ως αντικείμενο ή ως υποκείμενο ή επεξηγεί κάποια λέξη άλλης πρότασης:ὅτι, ὡς. 

10) υποθετικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι που εισάγουν υπόθεση: εἰ,ἐάν,ἄν,ἤν. 

11)ενδοιαστικοί ή διστακτικοί: λέγονται οι σύνδεσμοι με τους οποίους εισάγεται πρόταση που φανερώνει 

ενδοιασμό (δηλαδή φόβο ή δισταγμό για κάτι ανεπιθύμητο): μή, μὴ οὐ. 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ: 

λέγονται οι άκλιτες λέξεις που φανερώνουν ψυχικό πάθημα, όπως θαυμασμό, ενθουσιασμό, χαρά ή 

αγανάκτηση, αποστροφή, λύπη κτλ.Τα επιφωνήματα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται σε: 

1)θαυμαστικά: ἆ!ὤ!βαβαί!παπαῖ! 

2)γελαστικά: ἅ-ἅ-ἅ! 

3)θειαστικά(δηλαδή όσα φανερώνουν ενθουσιασμό): εὐοῖ!εὐάν! 

4)σχετλιαστικά(δηλαδή όσα φανερώνουν λύπη ή αγανάκτηση): ἰώ! ἰού! οὐαι!οἴμοι!φεῦ!παπαῖ! 

5)κλητικό: ὤ! 

ΜΟΡΙΑ: 

λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες που δεν ανήκουν κανονικά σ’ ένα ορισμένο μέρος του 

λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στον λόγο διαφορετικά. Τέτοια είναι 

στην αρχαία ελληνική τα ακόλουθα: 

1)τα εγκλιτικά: τοί, γέ, πέρ, πώ, νὺν. 

2)το ευχετικό ειθε: που εκφράζει ευχή. 

3)το δυνητικό αν: που σημαίνει κάτι που μπορεί ή που μπορούσε να γίνει. 

4)το αοριστολογικό αν: που είναι παραλλαγή του δυνητικού αν και σημαίνει τυχόν ή ίσως. 

5)τα αιτιολογικά: ἅτε, οἷον ή οἷον δή, οἷα ή οἷα δή. 

6)τα αχώριστα δεικτικά μόρια:δε και ι,που βρίσκονται προσκολλημένα στο τέλος ορισμένων λέξεων και 

σημαίνουν δείξιμο: ὅδε, ἥδε, τόδε- τοιόσδε, τοσόσδε, τηλικόσδε, οὑτοσί, αὐτηί, τουτί, ὁδί, ἡδί, τοδί, οὑτωσί, ὡδί 

κτλ. 

7)τα αχώριστα προστακτικά μόρια ἀ-, νη-, δυσ-, ἀρι-, ζα- κτλ. που ποτέ δεν λέγονται μόνα τους, παρά 

συνηθίζονται μόνο στη σύνθεση ως πρώτα συνθετικά σύνθετων λέξεων. 

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ: 

ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. 

ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην. 

ἄγω, ἦγον, ἄξω, ἤγαγον, ἀγήοχα, ἠγηόχειν. 



 

 

ἄγομαι, ἠγόμην, ἄξομαι-ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην-ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην. 

ἀγωνίζομαι, ἠγωνιζόμην, ἀγωνιοῦμαι-ἀγωνισθήσομαι, ἠγωνισάμην-ἠγωνίσθην, ἠγώνισμαι, ἠγωνίσμην. 

αἱρέω(-ῶ), ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾑρήκειν. 

αἱροῦμαι, ᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην. 

αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν. 

αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι-ἀρθήσομαι, ἠράμην-ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην. 

αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην. 

αἰσχύνομαι, ᾐσχυνόμην, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύμμην. 

αἰτιάομαι(-ῶμαι), ᾐτιώμην, αἰτιάσομαι, ᾐτιασάμην-ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην. 

ἀκούω, ἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν. 

ἀλλάττομαι, ἠλλαττόμην, ἀλλάξομαι-ἀλλαχθήσομαι, ἠλλαξάμην-ἠλλάχθην, ἤλλαγμαι, ἠλλάγμην. 

ἁμαρτάνω, ἡμάρτανον, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμαρτήκειν. 

ἀνέχομαι, ἠνειχόμην, ἀνέξομαι, ἠνεσχόμην, ὑπομεμένηκα, ὑπεμεμενήκειν. 

ἀπεχθάνομαι, ἀπηχθηνόμην, ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθόμην, ἀπήχθημαι, ἀπηχθήμην. 

ἀποκρίνομαι, ἀπεκρινόμην, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην, ἀποκέκριμαι, ἀπεκεκρίμην. 

ἀπολογέομαι(-οῦμαι), ἀπελογούμην, ἀπολογήσομαι, ἀπελογησάμην-ἀπελογήθην, ἀπολελόγημαι, 

ἀπελελογήμην. 

ἅπτομαι, ἡπτόμην, ἅψομαι, ἡψάμην-ἥφθην, ἧμμαι, ἥμμην. 

ἄχθομαι, ἠχθόμην, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην, ἤχθημαι, ἠχθήμην. 

βάλλω, ἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν. 

βάλλομαι, ἐβαλλόμην, βαλοῦμαι-βληθήσομαι, ἐβαλόμην-ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην. 

βούλομαι, ἐβουλόμην, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην. 

γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι-γενηθήσομαι, ἐγενόμην-ἐγενήθην, γέγονα-γεγένημαι, ἐγεγόνειν-ἐγεγενήμην. 

δέχομαι, ἐδεχόμην, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδεδέγμην. 

δοκέω(-ῶ), ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα, δέδοκται, ἐδέδοκτο. 

δύναμαι, ἐδυνάμην, δυνήσομαι, ἐδυνήθην-ἐδυνάσθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην. 

δύομαι, ἐδυόμην, δύσομαι, ἔδυν (δύω, δύοιμι, δύθι, δῦναι, δύς-δῦσα-δύν), δέδυκα, ἐδεδύκειν. 

ἐάω(-ῶ), εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν. 

ἐγείρω, ἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγηγέρκειν. 

ἐγείρομαι, ἠγειρόμην, ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι, ἠγρόμην-ἠγέρθην, ἐγήγερμαι-ἐγρήγορα, ἐγηγέρμην-

ἐγρηγόρειν. 

ἐλαύνω, ἤλαυνον, ἐλῶ(άω-ῶ), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν. 

ἐνθυμέομαι(-οῦμαι), ἐνεθυμούμην, ἐνθυμήσομαι, ἐνεθυμήθην, ἐντεθύμημαι, ἐνετεθυμήμην. 

ἐπίσταμαι, ἠπιστάμην, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, ἔγνωκα, ἐγνώκειν. 

ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν. 

ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι, εἰργάσμην. 

ἐρωτάω(-ῶ), ἠρώτων, ἐρήσομαι, ἠρώτησα-ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν. 

ἐσθίω, ἤσθιον, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδηδόκειν. 

εὑρίσκω, ηὕρισκον, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὑρήκειν. 

ἔχω, εἶχον, ἕξω-σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν. 

ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι-σχήσομαι, ἐσχόμην, ἔσχημαι, ἐσχήμην. 

ἡγέομαι(-οῦμαι), ἡγούμην, ἡγήσομαι-ἡγηθήσομαι, ἡγησάμην-ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην. 

ἡττάομαι(-ῶμαι), ἡττώμην, ἡττήσομαι-ἡττηθήσομαι, ἡττησάμην-ἡττήθην, ἥττημαι, ἡττήμην. 

θέω, ἔθεον, θεύσομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, ἐδεδραμήκειν. 

θνῄσκω, ἔθνῃσκον, θανοῦμαι, (ἀπ)έθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκειν. 

ἱκνέομαι(-οῦμαι), ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην (σνθ. ἀφικνοῦμαι). 

καλέω(-ῶ), ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν. 

καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι-κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην-ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην. 



 

 

κάμνω, ἐκαμνον, καμοῦμαι, ἔκαμον, κέκμηκα, ἐκεκμήκειν. 

κλίνω, ἔκλινον, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, ἐκεκλίκειν. 

κλίνομαι, ἐκλινόμην, κλινοῦμαι-κλινήσομαι, ἐκλινάμην-ἐκλίθην, κέκλιμαι, ἐκεκλίμην. 

κρίνω, ἔκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν. 

κρίνομαι, ἐκρινόμην, κρινοῦμαι-κριθήσομαι, ἐκρινάμην-ἐκρίθην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην. 

κτάομαι(-ῶμαι), ἐκτώμην, κτήσομαι-κτηθήσομαι, ἐκτησάμην-ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην. 

κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα, ἀπέκτονα, ἀπεκτόνειν. 

λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, εἰλήχειν. 

λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν. 

λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην-ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην. 

λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν. 

λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι-λησθήσομαι, ἐλαθόμην-ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην. 

λέγω, ἔλεγον, λέξω-ἐρῶ, εἶπον-ἔλεξα-εἶπα, εἴρηκα, εἰρήκειν. 

λέγομαι, ἐλεγόμην, λεχθήσομαι-ῥηθήσομαι, ἐλέχθην-ἐρρήθην, εἴρημαι, εἰρήμην. 

λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλειψα-ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν. 

λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι-λειφθήσομαι, ἐλιπόμην-ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην. 

λυμαίνομαι, ἐλυμαινόμην, λυμανοῦμαι, ἐλυμηνάμην, λελύμασμαι, ἐλελυμάσμην. 

μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν. 

μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι-μνησθήσομαι, ἐμνησάμην-ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην. 

(το μέμνημαι έχει μονολεκτική υποτακτική μεμνῶμαι, -μνῇ, μνῆται κ.τ.λ., ευκτική μεμνῄμην, -μνῇο, 

-μνῇτο κ.τ.λ. και μεμνῴμην, μεμνῷο). 

νέμω, ἔνεμον, νεμῶ, ἔνειμα, νενέμηκα, ἐνενεμήκειν. 

νέμομαι, ἐνεμόμην, νεμοῦμαι-νεμηθήσομαι, ἐνειμάμην-ἐνεμήθην, νενέμημαι, ἐνενεμήμην. 

οἰκέω(-ῶ), ᾤκουν, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήκειν. 

οἴομαι-οἶμαι, ᾠόμην-ᾤμην, οἰήσομαι, ᾠήθην, νενόμικα, ἐνενομίκειν. 

ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὠλωλέκειν. 

ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν. 

ὀξύνομαι, ὠξυνόμην, ὀξυνθήσομαι, ὠξύνθην, ὤξυμμαι, ὠξύμμην. 

ὁράω(-ῶ), ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα, ἑωράκειν. 

ὀφλισκάνω, ὠφλίσκανον, ὀφλήσω, ὦφλον, ὤφληκα, ὠφλήκειν. (=χρωστώ στο δημόσιο, καταδικάζομαι σε 

πρόστιμο). 

πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν. 

πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι-πεισθήσομαι, ἐπιθόμην-ἐπείσθην, πέπεισμαι, ἐπεπείσμην. 

πειράομαι(-ῶμαι), ἐπειρώμην, πειράσομαι-πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην-ἐπειράθην, πεπείραμαι, 

ἐπεπειράμην. 

πίμπλημι, ἐπίμπλην, πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, ἐπεπλήκειν. 

πίμπλαμαι, ἐπιμπλάμην, πλήσομαι-πλησθήσομαι, ἐπλησάμην-ἐπλήσθην, πέπλησμαι, ἐπεπλήσμην. 

πίνω, ἔπινον, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, ἐπεπώκειν. 

πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν. 

πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι-πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν. 

πλήττομαι, ἐπληττόμην, πλήξομαι-πληγήσομαι, ἐπληξάμην-ἐπλήγην, πέπληγμαι, ἐπεπλήγμην. 

πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην. 

σκοπέω(-ῶ), ἐσκόπουν, σκέψομαι-σκοπήσω, ἐσκόπησα, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην. 

σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι-σκεπήσομαι, ἐσκεψάμην-ἐσκέφθην-ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην. 

σπείρω, ἔσπειρον, σπερῶ, ἔσπειρα, ἔσπαρκα, ἐσπάρκειν. 

σπείρομαι, ἐσπειρόμην, σπαρήσομαι, ἐσπάρην, ἔσπαρμαι, ἐσπάρμην. 

σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην. 

στέλλω, ἔστελλον, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἐστάλκειν. 



 

 

στέλλομαι, ἐστελλόμην, σταλήσομαι, ἐστειλάμην-ἐστάλμην-ἐστάλην, ἔσταλμαι, ἐστάλμην. 

συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν. 

συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι-συλλεγήσομαι, συνελεξάμην-συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην. 

σφάλλω, ἔσφαλλον, σφαλῶ, ἔσφηλα, ἔσφαλκα, ἐσφάλκειν. 

σφάλλομαι, ἐσφαλλόμην, σφαλοῦμαι-σφαλήσομαι, ἐσφηλάμην-ἐσφάλην, ἔσφαλμαι, ἐσφάλμην. 

τείνω, ἔτεινον, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, ἐτετάκειν. 

τείνομαι, ἐτεινόμην, τενοῦμαι-ταθήσομαι, ἐτεινάμην-ἐτάθην, τέταμαι, ἐτετάμην. 

τέμνω, ἔτεμνον, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα, ἐτετμήκειν. 

τέμνομαι, ἐτεμνόμην, τεμοῦμαι-τμηθήσομαι, ἐτεμόμην-ἐτμήθην, τέτμημαι, ἐτετμήμην. 

τίκτω, ἔτικτον, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, ἐτετόκειν. 

τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι-τραπήσομαι, ἐτραπόμην-ἐτρεψάμην-ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην. 

τρέφομαι, ἐτρεφόμην, θρέψομαι-τραφήσομαι, ἐθρεψάμην-ἐτράφην, τέθραμμαι, ἐτεθράμμην. 

τυγχάνω, ἐτύγχανον, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ἐτετυχήκειν. 

ὑπισχνέομαι(-οῦμαι), ὑπισχνούμην, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι, ὑπεσχήμην. 

φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι-φανήσομαι, ἐφηνάμην-ἐφάνην, πέφασμαι, ἐπεφάσμην. 

φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν. 

φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι-οἰσθήσομαι-ἐνεχθήσομαι, ἠνεγκάμην-ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην. 

φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν. 

φθάνω, ἔφθανον, φθάσω-φθήσομαι, ἔφθασα-ἔφθην (φθῶ, φθαίην, φθῆναι, φθάς), ἔφθακα, ἐφθάκειν. 

φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν. 

φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι-φθαρήσομαι, ἐφθειράμην-ἐφθάρην, ἔφθαρμαι, ἐφθάρμην. 

φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν (φύω, φύοιμι, φῦναι, φύς-φῦσα-φύν), πέφυκα, ἐπεφύκειν. 

χρή, χρῆν-ἐχρῆν, χρήσει-χρῆσται, ἔχρησε. 

χρήομαι(-ῶμαι), ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐκεχρήμην. 

ὠνέομαι(-οῦμαι), ἐωνούμην, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι, ἐωνήμην. 

 


