
 

 

 

 

 

 

     Α)  Αρχαιόκλιτα ρήματα 

“Το περαςμζνο Σάββατο ςυνέβη (ςυμβαίνει) ζνα ατφχθμα ςτθ λεωφόρο Ποςειδώνοσ. Ένα 

αυτοκίνθτο παρενέβη (παραβαίνω) τον κώδικα οδικισ κυκλοφορίασ παραβιάηοντασ το 

απαγορευτικό ςιμα, με αποτζλεςμα να ςυγκρουςτεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνθτο. Μετά από 

το ατφχθμα, ο υπαίτιοσ οδθγόσ ςυνελήφθηκε/ςυνελήφθη (ςυλλαμβάνομαι) και οδθγικθκε ςτο 

αςτυνομικό τμιμα. Ο τραυματίασ οδθγόσ ειςήχθηκε/ειςήχθη (ειςάγομαι) ςτο νοςοκομείο για 

προλθπτικοφσ λόγουσ.” 

 

 

Αρχαιόκλιτα  ριματα λζγονται τα ριματα που ζχουν κρατιςει παλαιότερουσ τφπουσ, δθλαδι 

κλίνονται όπωσ ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα. Αυτά τα χρθςιμοποιοφμε και ςιμερα, είτε απλά 

είτε ςφνκετα.  

 

Τα ριματα αυτά είναι κυρίωσ ςφνθετα, με α΄ ςυνθετικό πρόθεςη (ανά, από, εκ, επί, παρά, ςυν, 

κατά, δια, περί, υπζρ, υπό, μετά κ.α.) και β΄ ςυνθετικό αρχαιοελληνικά ρήματα όπωσ τα: 

 άγω = οδθγϊ, φζρνω, 

 βαίνω = βαδίηω, πορεφομαι,  

 δεικνφω - δείκνυμι = δείχνω, φανερϊνω,  

 λαμβάνω = παίρνω, πιάνω. 

 
Τζτοιου είδουσ ριματα, πολφ ςυνθκιςμζνα ςτο λόγο είναι: 
 
α) ςυμβαίνει, αποβαίνω, επεμβαίνω (από το βαίνω) 

β) ειςάγω, διάγω, ανάγω, παράγω, ςυνάγω (από το άγω) 

γ) ςυλλαμβάνω, αναλαμβάνω, παραλαμβάνω, απολαμβάνω, εκλαμβάνω (από το λαμβάνω) 

δ) αναδεικνφω, αποδεικνφω, επιδεικνφω, υποδεικνφω 

 

 

 



 

 

Β) Λζξεισ που γράφονται ωσ μία: 

 τα αρικμθτικά από το 13 ζωσ το 19  

 οι αντωνυμίεσ: κακζνασ, κακεμία, κακζνα, κακετί, κατιτί, οποιοςδιποτε, οςοδιποτε,  
οτιδιποτε  

 τα άκλιτα: κακεξισ, κακαυτό, απεναντίασ, απευκείασ, αφότου, εξαιτίασ, εξαρχισ,  
καταγισ, μολαταφτα, ολωςδιόλου,προπάντων, υπόψθ, κατεξοχιν, κατευκείαν,  μεμιάσ, 
εντωμεταξφ, επιμζρουσ, επιπλζον, επιτόπου, εφάπαξ, εφόςον κλπ. 

 το εμπρόκετο άρκρο ςτο (ςε + το) 

 
Α ν τ ί θ ε τ α, γράφονται με δφο λζξεισ οι παρακάτω:  

 καλϊσ τον/τθν/το,   μετά χαράσ,    τζλοσ πάντων,   εν ςυνεχεία,    παρ’ όλα    κτλ. 

 
Γ) Χρονικοί προςδιοριςμοί  – Τοπικοί προςδιοριςμοί 

Οι χρονικοί προςδιοριςμοί είναι επιρρθματικοί, δθλαδι μασ προςδιορίηουν πότε γίνεται αυτό 
που μασ λζει το ριμα. Αυτοί μπορεί να είναι: 

 χρονικά επιρριματα, όπωσ: τώρα, τότε, πάντοτε, ςιμερα, χκεσ κ.λ.π, 

 ουςιαςτικά ςε αιτιατικι ι γενικι πτϊςθ που ζχουν τθν ζννοια χρονικοφ επιρριματοσ, 
όπωσ: πρωί, μεςθμζρι, βράδυ κ.λ.π.  

 εμπρόκετοι προςδιοριςμοί, δθλαδι να ειςάγονται με προκζςεισ, π.χ. από χκεσ, μετά το 
μεςθμζρι  

 και  τζλοσ  χρονικζσ μετοχζσ, όπωσ επιςτρζφοντασ, ανεβαίνοντασ κ.ά. 

 
Οι τοπικοί προςδιοριςμοί είναι κι αυτοί επιρρθματικοί, δθλαδι μασ προςδιορίηουν ποφ γίνεται 
αυτό που μασ λζει το ριμα.  
Δθλϊνονται με τα τοπικά επιρριματα: εδώ, εκεί, μπροςτά, πίςω, αριςτερά, δεξιά, επάνω, κάτω, 
μζςα, ζξω κτλ., κακϊσ και με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ  που ζχουν τθν ζννοια του τόπου. 

 

 


