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κεφάλαια που δυσκολεύουν τους μαθητές. Επιδιώκει, έτσι, τη γνώση της αρχαίας 
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ρύνοντας μια πιο δημιουργική προσέγγισή της.   
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  

1. ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. 1. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΦΥΣΕΙ-ΘΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΣΥΛΛΑΒΗ 
 Φύσει μακρόχρονη ονομάζεται η συλλαβή που έχει μακρόχρονο φωνήεν 

ή δίφθογγο. 
 Θέσει μακρόχρονη ονομάζεται η συλλαβή όταν έχει βραχύχρονο φωνήεν 

και μετά από αυτό ακολουθούν δύο ή περισσότερα σύμφωνα ή ένα 
διπλό (ζ, ξ, ψ) στην ίδια λέξη.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η θέσει μακρόχρονη συλλαβή ως προς τον τονισμό λογαριάζεται βραχύχρονη. 
π.χ κύκλος, πάππος, στάμνος, ὕμνος 

1.2. ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ 

Οι δίφθογγοι της αρχαίας ελληνικής 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΦΩΝΗΕΝΤΑ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΑ 
 

ε, ο 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΑ 
 

η, ω 

ΔΙΧΡΟΝΑ 
(άλλοτε μακρόχρονα και 

άλλοτε βραχύχρονα) 
α, ι, υ 

Κύριοι 
αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου 

καταχρηστικοί 
ᾳ, ῃ, ῳ 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Οι δίφθογγοι γενικά είναι μακρόχρονοι.  
 

Όμως, οι δίφθογγοι οι και αι θεωρούνται βραχύχρονοι όταν βρίσκονται εντελώς 
στο τέλος ασυναίρετης κλιτής λέξης. 
π.χ. οἱ δῆμοι, αλλά προσοχή : τοῖς δήμοις  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Το οι και το αι είναι μακρόχρονα στην κατάληξη της ευκτικής και στο τέλος των 
επιρρημάτων και επιφωνημάτων. 
π.χ. πείθοι, πείσοι, πείσαι 

1.3. ΣΥΜΦΩΝΑ 

Είδη 
φθόγγων 

Κατά το φωνητικό όργανο Κατά το είδος 
της πνοής Ουρανικά Χειλικά Οδοντικά 

Άφωνα 
κ π τ ψιλόπνοα 
γ β δ μέσα 
χ φ θ δασύπνοα 

Ημίφωνα 

υγρά: λ,ρ 
ένρινα: μ, ν (και γ πριν από τα κ, γ, χ, ξ) 
συριστικό: σ(ς) 
παλαιότερα ημίφωνα : F, j 

Διπλά ζ, ξ, ψ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  

2. ΤΟΝΙΣΜΟΣ  

Το σημάδι του τόνου σημειώνεται στον γραπτό λόγο στο φωνήεν ή στο δίφθογγο 
εκείνης της συλλαβής που θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο σε σχέση με τις 
υπόλοιπες μέσα σε μια πολυσύλλαβη λέξη.  
Στην αρχαία ελληνική οι τόνοι που μπορούν να τεθούν πάνω από ένα φωνήεν ή 
ένα δίφθογγο είναι: η οξεία (’), η βαρεία (‛) και η περισπωμένη (῀) 

2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΤΟΥΣ 

Ανάλογα με τον τόνο – οξεία ή περισπωμένη- και τη θέση που αυτός έχει σε μια 
λέξη, δηλαδή ανάλογα με τη συλλαβή στην οποία βρίσκεται, διακρίνονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες λέξεων: 
ΟΞΥΤΟΝΕΣ:  Μια λέξη ονομάζεται οξύτονη, όταν έχει οξεία στη λήγουσα 
 π.χ. γραφεύς, ποιητὴς 
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	Το όνομα τὸ ἔαρ εκφέρεται και συνηρημένο:
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το όνομα τὸ τέρας σχηματίζει τον ενικό σύμφωνα με το πέρας και τον πληθυντικό και με τα δύο θέματα (σε –ασ και σε -ατ).
	β. Διπλόθεμα

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1.  Τα αρσενικά σιγμόληκτα σε -ης (γενική: -ους) και –κλης (γενική: -κλεους) είναι κύρια όνοματα.
	2.  Έχουν αρχικό θέμα σε –εσ
	3.  Σχηματίζουν:
	(  την ονομαστική ενικού χωρίς κατάληξη, αλλά με έκταση του βραχύχρονου ε του θέματος σε η
	π.χ. ὁ Σοφοκλῆς ( θ. Σοφοκλεεσ-, Σοφοκλεησ- (μετά την έκταση του βραχύχρονου ε)
	(  τις πλάγιες πτώσεις ενικού με αποβολή του χαρακτήρα σ ανάμεσα στα δύο φωνήεντα και με συναιρέση αυτών στη συνέχεια.
	π.χ τοῦ Δημοσθένεσ-ος ( Δημοσθένε-ος ( Δημοσθένους
	(  την κλητική ενικού με το ασθενές θέμα και αναβίβαση του τόνου.
	π.χ. ὦ Ἱππόκρατες
	4.  Τα αρσενικά κύρια σιγμόληκτα έχουν κατά κανόνα μόνο ενικό αριθμό. Όταν, όμως, χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό σχηματίζονται τα μεν σε –ης (γενική: -ους) κατά την α’ κλιση, τα δε σε –κλης (γενική: -κλέους) κατά την γ’ κλίση.
	π.χ. οἱ Ἰσοκράται, οἱ Θεμιστοκλεῖς
	5.  Επειδή υπάρχουν και πρωτόκλιτα σε –ης πρέπει να ξέρουμε οτι τα τριτόκλιτα με αυτή την κατάληξη είναι μόνο κύρια ονόματα, σύνθετα με β’ συνθετικό από όνομα ουδέτερο σε –ος ή από ρήμα.
	π.χ. ὁ Σοφοκλῆς ( σοφὸς + κλέος
	ὁ Ἀριστοφάνης ( ἄριστα + φαίνομαι
	Έτσι ὁ Εὐρυπίδης, τοῦ Εὐρυπίδου
	Αλλά ὁ Πολυνείκης, τοῦ Πολυνείκους
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Να μην συγχέονται τα θηλυκά διπλόθεμα σε –ως (γενική: -οῦς) με τα φωνηεντόληκτα διπλόθεμα σε –ω (γενική: -οῦς )
	π.χ. τὴν ἠῶ αλλά τὴν ἠχὼ
	ὦ ἠὼς αλλά ὦ ἠχοῖ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	1. Τα σιγμόληκτα ουδέτερα έχουν αρχικό θέμα σε εσ-.
	2. Τρέπουν το ε που έχουν πριν από τον χαρακτήρα σ σε ο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική (π.χ. θεμα ἐθνοσ-)*.
	3.Ο χαρακτήρας σ σε όλα τα γένη των σιγμόληκτων ονομάτων όταν βρίσκεται μεταξύ δύο φωνηέντων αποβάλλεται και τα φωνήεντα που συναντιούνται συναιρούνται (δηλαδή, ε+α= η, ε+ι= ει, ε+ο= ου, ε+ω= ω).
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το όνομα τὸ ὄρος (= το βουνό) σχηματίζει και τη γενική πληθυντικού και ασυναίρετη και συνηρημένη.
	π.χ. τῶν ὀρέων και ὀρῶν
	Προσοχή: δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα τὸ ὅρος (= όριο), το οποίο κλίνεται σύμφωνα με την β’ κλίση.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Όταν μπροστά από το –εσ του θέματος των ουδετέρων υπάρχει άλλο ε, τότε μετά την αποβολή του σ, το ε και το α συναιρούνται σε –α (αντί σε -η).


	ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
	9. ΑΝΩΜΑΛΑ
	9.1. ΑΝΩΜΑΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
	9.2. ΕΤΕΡΟΚΛΙΤΑ
	9.3. ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΑ
	9.4. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
	9.5. ΙΔΙΟΚΛΙΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Τα ιδιόκλιτα απαντώνται μόνο στον ενικό.



	ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
	1.1. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ
	α. Τριγενή τρικατάληκτα
	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Τα επίθετα σε –ος, -η, -ον κλίνονται στο θηλυκό πάντοτε κατά την α’ κλίση και στο αρσενικό και το ουδέτερο κατά την β’ κλίση.
	2. Το θηλυκό γένος λήγει σε -η, όταν πριν από την κατάληξη υπάρχει σύμφωνο εκτός από ρ.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Τα επίθετα σε –ος, -α, -ον κλίνονται στο θηλυκό κατά την α’ κλίση και στο αρσενικό και το ουδέτερο κατά την β’ κλίση.
	2. Το θηλυκό γένος λήγει σε -α, όταν πριν από την κατάληξη υπάρχει φωνήεν ή ρ.
	3. Η κατάληξη -α στο θηλυκό γένος είναι μακρόχρονη (το α είναι καθαρό, αφού προηγείται φωνήεν ή ρ).
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	β. Τριγενή δικατάληκτα

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1.Τα τριγενή δικατάληκτα επίθετα σε –ος, -ος, -ον σχηματίζουν όλα τα γένη κατά τη β’ κλίση.
	2. Δικατάληκτα είναι κυρίως τα περισσότερα σύνθετα επίθετα σε –ος.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ


	1.2. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	α. Τριγενή τρικατάληκτα σε -οῦς, -ῆ, -οῦν και σε - οῦς, -ᾶ, - οῦν
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Τα συνηρημένα δευτερόκλιτα επίθετα ακολουθούν στο αρσενικό και ουδέτερο γένος τον σχηματισμό και την κλίση των αντίστοιχων συνηρημένων ουσιαστικών της β’ κλίσης και στο θηλυκό τα συνηρημένα ουσιαστικά της α’ κλίσης.
	π.χ. ὁ ἁπλοῦς, τὸ ἁπλοῦν : συνηρημένο επίθετο (αρσενικό, ουδέτερο γένος) β’ κλίσης ( κλίνεται όπως ὁ πλοῦς, τὸ ὀστοῦν: συνηρημένα ουσιαστικά της β’ κλίσης
	ἡ ἁπλῆ : συνηρημένο επίθετο (θηλυκό γένος) ( κλίνεται όπως ἡ συκῆ: συνηρημένο ουσιαστικό α’ κλίσης
	2. Δεν έχουν κλητική.
	3. Όλες οι πτώσεις και των τριών γενών τονίζονται στη λήγουσα, ακόμη και όταν δεν τονίζεται κανένα από τα φωνήεντα που συναιρούνται (αντίθετα με τον κανόνα τονισμού των συνηρημένων: «εάν κατά τη συναίρεση μία από τις δύο συλλαβές που συναιρούνται τονί...
	π.χ. ὁ ἀργύρεος-ἀργυροῦς,
	τὸ ἀργύρεον-ἀργυροῦν
	4. Σχηματίζουν κανονικά το θηλυκό σε -ῆ. Όταν όμως πριν από την καταληξη -οῦς του αρσενικού γένους υπάρχει ε ή ρ, τότε σχηματίζουν το θηλυκό σε -ᾶ.
	π.χ. ἡ ἁπλῆ αλλά ἡ σιδηρᾶ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	β. Τριγενή δικατάληκτα σε -ους, -ουν

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Στα δικατάληκτα συνηρημένα σε –ους
	το –οα στο τέλος του πληθυντικού των ουδετέρων δεν συναιρείται.
	π.χ. τὰ δύσνοα, τὰ δύσπλοα, τὰ ἄχροα
	η λήγουσα –οι της ονομαστικής πληθυντικού των αρσενικών θεωρείται βραχύχρονη, παρόλο που είναι αποτέλεσμα συναίρεσης.
	π.χ. οἱ εὖροι, οἱ εὖνοι
	όλες οι πτώσεις και των τριών γενών τονίζονται στην παραλήγουσα, ακόμη και όταν η λήγουσα προκύπτει από συναίρεση τονισμένου φωνήεντος.
	π.χ. τοῦ (εὐρόου) εὔρου
	τῶν (εὐρόων) εὔρων
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ


	1.3. ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού του ουδετέρου έχουν κατάληξη σε –α (βραχύχρονο), σύμφωνα με τα ουδέτερα της β’ κλίσης, και όχι σε –ω κατά τα αττικόκλιτα.
	Π.χ. τὰ ἵλεα, τὰ ἀξιόχρεα [όπως τὰ ἐπιτήδεια]
	2. Τονίζονται σε όλες τις πτώσεις ομοίως με την ονομαστική ενικού.
	3. Τα αττικόκλιτα επίθετα είναι δικατάληκτα
	ὁ, ἡ ἀγήρως, τὸ ἀγήρων (= ο αγέραστος)
	ὁ, ἡ ἀξιόχρεως, τὸ ἀξιόχρεων (= υπολογίσιμος, σπουδαίος)
	ὁ, ἡ λεπτόγεως, τὸ λεπτόγεων (= αυτός που έχει άγονη γη)
	ὁ, ἡ ἵλεως, τὸ ἵλεων (= ο ευνοϊκός)
	Τρικατάληκτο είναι μόνο το επίθετο ὁ πλέως, ἡ πλέα, τὸ πλέων (= πλήρης)
	[που το θηλυκό του σχηματίζεται κατά την α’ κλίση], αλλά τα σύνθετά του είναι δικατάληκτα ὁ, ἡ ἔμπλεως, τὸ ἔμπλεων (= εντελώς πλήρης)
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ



	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
	3. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ
	3.1. ΤΡΙΓΕΝΗ ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα τριτόκλιτα επίθετα σε -ῠς, -ειᾰ, -ῠ:
	( Είναι κατά κανόνα οξύτονα.
	π.χ. ὁ ταχύς, ὁ ἡδύς, ὁ εὐρὺς
	Εξαιρούνται τα επίθετα: ὁ θήλυς, ἡ θήλεια, τὸ θήλυ και ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ που είναι βαρύτονα.
	( Σχηματίζονται με δύο θέματα:
	Χαρακτήρας σε –υ: σχηματίζεται η ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου.
	π.χ. ὁ ταχύς, τὸν ταχύν, ὦ ταχύ, τὸ ταχὺ
	Χαρακτηρας σε –ε: σχηματίζονται οι υπόλοιπες πτώσεις και των τριών γενών.
	π.χ. τοῦ ταχέος, τῶν ταχέων, τὰ ταχέα
	( Ο χαρακτήρας ε συναιρείται με το ε ή ι που ακολουθεί σε ει.
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Συχνά στο ουδέτερο πληθυντικου του επιθέτου ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ, ο χαρακτήρας ε συναιρείται με το α της κατάληξης σε η τὰ ἡμίσεα και τὰ ἡμίση
	( Η κλητική ενικού του αρσενικού σχηματίζεται χωρίς την κατάληξη –ς
	π.χ. ὦ εὐθὺ
	( Η αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού σχηματίζεται όμοια με την ονομαστική
	π.χ οἱ εὐθεῖς, τοὺς εὐθεῖς
	( Η γενική ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου έχει κατάληξη σε –ος
	π.χ. τοῦ ὀξέος, τοῦ ἡμίσεος
	( Το θηλυκό έχει κατάληξη σε –εια, η οποία προκύπτει από τη συναίρεση του θέματος  σε –ε και της κατάληξης –jα (ε+j= ει)
	π.χ. βαθε – jα, βαθεῖα
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ


	3.2. ΤΡΙΓΕΝΗ ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Τριγενή δικατάληκτα σε -υς, -υ (γενική: -υος ή –εος) είναι ορισμένα σύνθετα επίθετα, που έχουν ως β’ συνθετικό φωνηεντόληκτο ουσιαστικό σε -υς (γενική: -υος, -εως)
	2. Σχηματίζονται ορισμένα με ένα θέμα σε –υ
	π.χ. ὁ, ἡ σύνοφρυς, τοῦ συνόφρυος, τὸ σύνοφρυ (= ο συνοφρυωμένος) ( θ. συνοφρυ-
	και άλλα με δύο θέματα σε –υ και σε –ε
	π.χ. ὁ, ἡ τρίπηχυς, τοῦ τριπήχεος, τὸ τρίπηχυ ( θ.τριπηχυ-, τριπηχε-
	3. Όσα έχουν θέμα σε –ε, συναιρούν το ε με το ε ή ι που ακολουθεί σε ει
	π.χ. τῷ, τῇ διπήχε- ι ( διπήχει
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Συχνά στο ουδέτερο πληθυντικού, ο χαρακτήρας ε συναιρείται με το α της κατάληξης του ουδετέρου σε η.
	π.χ. τὰ διπήχεα και διπήχη
	4. Η κλητική ενικού του αρσενικού σχηματίζεται χωρίς την κατάληξη –ς
	π.χ. ὦ εὐθὺ
	5. Η γενική ενικού και στα τρία γένη έχει κατάληξη σε –ος-
	π.χ. τοῦ-τῆς-τοῦ ὀξέος, τοῦ-τῆς-τοῦ ἡμίσεος
	Παράδειγμα κλίσης



	ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
	4. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ
	4.1.ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	α. Τριγενή τρικατάληκτα
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Ο μονοσύλλαβος τύπος του αρσενικού πᾶς περισπάται αντίθετα με τον κανόνα.
	(η ασυναίρετη ονομαστική όταν τονίζεται στη λήγουσα κανονικά παίρνει οξεία)
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Ο μονοσύλλαβος τύπος του ουδετέρου πᾶν περισπάται αντίθετα με τον κανόνα (η ασυναίρετη ονομαστική όταν τονίζεται στη λήγουσα κανονικά παίρνει οξεία)
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	β. Τριγενή δικατάληκτα

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα αφωνόληκτα δικατάληκτα τριτόκλιτα επίθετα είναι σύνθετα με β’ συνθετικό ουσιαστικό τριτόκλιτο αφωνόληκτο (π.χ. ἡ χάρις, ἡ ἐλπίς, ὁ πούς, ὁ ὀδοὺς κ.ά.) και κλίνονται συνήθως όπως το β’ συνθετικό τους.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	γ. Διγενή μονοκατάληκτα

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα μονοκατάληκτα αφωνόληκτα τριτόκλιτα επίθετα κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ’ κλίσης.

	4.2. ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ
	α. Τριγενή τρικατάληκτα
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	β. Τριγενή δικατάληκτα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Έχουν θέμα σε –ον με το οποίο σχηματίζονται όλες οι πτώσεις και στα τρία γένη. Μόνο στην ονομαστική ενικού του αρσενικού και του θηλυκού εμφανίζουν θέμα σε –ων εκτείνοντας το ο του θέματος σε ω.
	π.χ. θ. σωφρον- ( ὁ, ἡ σώφρων
	2. Τα υπερδισύλλαβα σύνθετα επίθετα σε –ων, -ων, -ον στις πτώσεις που λήγουν σε –ον (κλητική ενικού αρσενικού και θηλυκού, καθώς και ονομαστική, αιτιατική, κλητική ενικού ουδετέρου) συνήθως ανεβάζουν τον τόνο τους, όχι όμως πέρα από τη λήγουσα του α’ ...
	π.χ. ὁ, ἡ εὐδαίμων, ὦ εὔδαιμον, τὸ εὔδαιμον
	Αλλά: ὁ, ἡ μεγαλόφρων, ὦ μεγαλόφρον, τὸ μεγαλόφρον (ο τόνος δεν ξεπερνάει τη λήγουσα του α’ συνθετικού)
	Όμως προσοχή:
	ὁ, ἡ ἀκτήμων, ὦ ἀκτῆμον, τὸ ἀκτῆμον
	ὁ, ἡ ἐπιλήσμων, ὦ ἐπιλῆσμον, τὸ ἐπιλῆσμον
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Έχουν θέμα σε –εν με το οποίο σχηματίζονται όλες οι πτώσεις και στα τρία γένη. Μόνο στην ονομαστική ενικού του αρσενικού και του θηλυκού εμφανίζουν θέμα σε –ην εκτείνοντας το ε του θέματος σε η.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Έχουν θέμα σε –ορ με το οποίο σχηματίζονται όλες οι πτώσεις και στα τρία γένη. Μόνο στην ονομαστική ενικού του αρσενικού και του θηλυκού εμφανίζουν θέμα σε –ωρ εκτείνοντας το ο του θέματος σε ω.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	γ. Διγενή μονοκατάληκτα

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα μονοκατάληκτα ενρινόληκτα ή υγρόληκτα τριτόκλιτα επίθετα κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ’ κλίσης.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ


	4.3. ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα σιγμόληκτα σε-ης, -ης, –ες
	1. Έχουν θέμα σε –εσ με το οποίο σχηματίζονται όλες οι πτώσεις και στα τρία γένη. Μόνο στην ονομαστική ενικού του αρσενικού και του θηλυκού εμφανίζουν θέμα σε –ησ εκτείνοντας το ε του θέματος σε η.
	π.χ. θ. ἀληθεσ- ( ὁ, ἡ, ἀληθὴς
	2. Σχηματίζουν την κλητική ενικού στο αρσενικό και το θηλυκό, καθώς και την ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού στο ουδέτερο ακατάληκτα (μόνο από το θέμα, χωρίς κατάληξη) π.χ. θ. ἀκριβεσ - ὦ ἀκριβὲς
	3. Στις υπόλοιπες πτώσεις το σ αποβάλλεται και τα φωνήεντα που συναντώνται συναιρούνται.
	4. Η αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό και το θηλυκό είναι όμοια με την ονομαστική ενικού.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΡΟΣΟΧΗ:
	Η δοτική πληθυντικού στα σιγμόληκτα σε-ης, -ης, –ες σχηματίζεται με απλοποίηση των δύο σ.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα βαρύτονα σιγμόληκτα τριτόκλιτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες
	1. Στη γενική πληθυντικού τονίζονται στην παραλήγουσα αντίθετα με τον κανόνα (εάν κατά τη συναίρεση μία από τις δύο συλλαβές που συναιρούνται τονίζεται, τότε ο τόνος παραμένει στη συλλαβή που προκύπτει από τη συναίρεση αυτή.
	π.χ. τῶν χρυσέων ( τῶν χρυσῶν
	αλλά τῶν συνηθέσ-ων ( συνηθέων ( συνήθων
	2. Στην κλητική ενικού του αρσενικού και θηλυκού και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού του ουδετέρου ανεβάζουν τον τόνο, όταν είναι υπερδισύλλαβα.
	π.χ ὁ συνήθης, ὦ σύνηθες, τὸ σύνηθες
	Εξαιρούνται όσα λήγουν σε –ωδης, -ωλης, -ηρης
	π.χ. ὁ εὐώδης, ὦ εὐῶδες, τὸ εὐῶδες
	ὁ ἐξώλης, ὦ ἐξῶλες, τὸ ἐξῶλες
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΡΟΣΟΧΗ:
	Η δοτική πληθυντικού στα σιγμόληκτα σε-ης, -ης, –ες σχηματίζεται με απλοποίηση των δύο σ.


	ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
	5. ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

	ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΜΕΤΟΧΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	( Η κλητική του ενικού των τριτόκλιτων μετοχών σχηματίζεται όμοια με την ονομαστική
	( Και στις δευτερόκλιτες και στις τριτόκλιτες μετοχές το θηλυκό γένος κλίνεται όπως τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά θηλυκού γένους
	π.χ.  ἡ γράψασα όπως ἡ τράπεζα
	ἡ βουλομένη όπως ἡ μνήμη
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Να μην συγχέονται οι τύποι ορισμένων ρημάτων στο γ´ πληθυντικό ενεστώτα και μέλλοντα με τη δοτική πληθυντικού των μετοχών των αντίστοιχων χρόνων.


	ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
	1.1 ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
	Καταλήξεις συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Όλα τα παραθετικά που σχηματίζονται με τις καταλήξεις του πίνακα είναι δευτερόκλιτα επίθετα, τριγενή και τρικατάληκτα.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Σχηματίζουν παραθετικά σε –οτερος, -οτατος τα δευτερόκλιτα επίθετα, όταν πριν από την κατάληξη υπάρχει συλλαβή μακρόχρονη φύσει ή θέσει.
	ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ


	1.2. ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα παραθετικά συγκριτικού βαθμού σε –ιων, -ιων, -ιον και –ων, -ων, -ον κλίνονται όμοια με τα ενρινόληκτα τριγενή δικατάληκτα επίθετα σε -ων, -ων, -ον.
	(Υπενθύμιση: τα ενρινόληκτα σε -ων, -ων, -ον έχουν θέμα σε –ον με το οποίο σχη-ματίζονται όλες οι πτώσεις και στα τρία γένη. Μόνο στην ονομαστική ενικού του αρ-σενικού και του θηλυκού εμφανίζουν θέμα σε –ων εκτείνοντας το ο του θέματος σε ω.)
	ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα παραθετικά υπερθετικού βαθμού σε –ιστος, -ιστη, -ιστον και –στος, -στη, -στον κλίνονται όμοια με τα δευτερόκλιτα ασυναίρετα επίθετα σε –ος, -η, -ον

	1.3. ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
	1.4. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
	1.5. ΕΠΙΘΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
	2.1. ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
	ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
	ΘΕΤΙΚΟΣ: -ως
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τα επιρρήματα σε -ως όταν τονίζονται στη λήγουσα παίρνουν περισπωμένη.
	π.χ. δυστυχῶς
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


	2.2. ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
	2.3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (-τέρω, -τάτω)
	2.4. ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (-αίτερον, -αίτατα)
	2.5. ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ


	ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα τακτικά, χρονικά και αναλογικά αριθμητικά κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα σε -ος, -η, -ον και -ος, -α, -ον
	π.χ. πρῶτος, πρώτη, πρῶτον (κατά το ὁ ἴσος, ἡ ἴση, τὸ ἴσον)
	Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά κλίνονται όπως τα συνηρημένα δευτόκλιτα επίθετα σε -οῦς, -ῆ, -οῦν
	π.χ. διπλοῦς, διπλῆ, διπλοῦν (κατά το ὁ χαλκοῦς, ἡ χαλκῆ, τὸ χαλκοῦν)
	ΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	(  Το απόλυτο αριθμητικό δύο είναι κοινό και για τα τρία γένη και χρησιμοποιείται σαν άκλιτο. Κλίνεται μόνο στο δυϊκό αριθμό.
	π.χ. αἱ δύο νῆες, τῶν δύο νεῶν
	τὰ δύο δόρατα, τῶν δύο δοράτων
	(  Τα απόλυτα αριθμητικά από το πέντε ως το ἑκατὸν είναι άκλιτα.
	π.χ. οἱ τριάκοντα τύραννοι - τῶν τριάκοντα τυράννων
	(  Τα απόλυτα αριθμητικά από το διακόσιοι, -αι, -α και πάνω κλίνονται ως δευτερόκλιτα επίθετα τριγενή και τρικατάληκτα αλλά μόνο στον πληθυντικό.
	π.χ. οἱ πεντακόσιοι βουλευταί, τῶν πεντακοσίων βουλευτῶν
	αἱ διακόσιαι μναῖ, τῶν διακοσίων μνῶν
	τὰ τριακόσια τάλαντα, τῶν τριακοσίων ταλάντων

	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Κλίνονται όπως τα τριτόκλιτα οδοντικόληκτα επίθετα σε -ας, -άδος (βλέπε στα τριτόκλιτα επίθετα την κατηγορία αφωνόληκτα διγενή μονοκατάληκτα)
	π.χ. ἡ τριάς, τῆς τριάδος (κατά το ἡ φυγάς, τῆς φυγάδος)

	ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
	3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
	4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

	ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΕΙΔΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Το γ’ πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας δεν απαντά συχνά στα πεζά κείμενα. Πιο εύχρηστοι τύποι του είναι η δοτική ενικού και πληθυντικού: οἷ, οἱ και σφίσι
	2. Η ονομαστική ενικού του γ´ προσώπου αναπληρώνεται από τις δεικτικές αντωνυμίες οὗτος, ἐκεῖνος, ὅδε
	3. Συχνά για λόγους έμφασης προστίθεται στους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών το μόριο –γε
	(Υπενθύμιση: το μόριο γὲ ανήκει στις εγκλιτικές λέξεις):
	π.χ. ἔγωγε, ἐμοῦγε, ἔμοιγε, ἐμέγε
	4. Οι τύποι μοῦ, μοί, μὲ - σοῦ, σοί, σὲ- οὗ, οἷ, ἓ είναι εγκλιτικές λέξεις, δηλαδή ο τόνος τους χάνεται ή ανεβαίνει στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης ως οξεία.
	π.χ. ὁρῶ σε

	1.2. ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Συχνά για λόγους έμφασης, στο τέλος των δεικτικών αντωνυμιών προστίθεται ένα –ι, το οποίο είναι μακρόχρονο και πάντα τονιζόμενο.
	π.χ. τουτονί, ταυτησὶ
	Αν πριν από το – ι υπάρχει βραχύχρονο φωνήεν, τότε αυτό αποβάλλεται
	π.χ. τόδε – ι ( τοδὶ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο είναι η μόνη αντωνυμία που έχει κλητική (στο αρσενικό και θηλυκό ενικού).
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Το ουδέτερο δεν έχει τελικο –ν στην ονομαστική και αιτιατική ενικού.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η δεικτική αντωνυμία ὅδε, ἥδε, τόδε κλίνεται όπως το άρθρο ὁ, ἡ, τὸ προσθέτοντας στο τέλος αμετάβλητο το εγκλιτικό μόριο δε, χωρίς να επηρεάζεται ο τονισμός.
	(Υπενθύμιση: το μόριο δὲ ανήκει στις εγκλιτικές λέξεις)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η δεικτική αντωνυμία ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο κλίνεται ως δευτερόκλιτο επίθετο σε –ος, -η, -ον, χωρίς όμως το τελικό –ν στο ουδέτερο.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η δεικτική αντωνυμία τοιόσδε, τοιάδε, τοιόδε, κλίνεται μόνο στο α’ μέρος (τοῖος, τοία, τοῖον), προσθέτοντας στο τέλος αμετάβλητο το μόριο δε, χωρίς να επηρεάζεται ο τονισμός.
	(Υπενθύμιση: το μόριο δὲ ανήκει στις εγκλιτικές λέξεις)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Η δεικτική αντωνυμία τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο (ν) κλίνεται όπως η αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο. Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται και οι αντωνυμίες
	τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο (ν) και τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο (ν).
	2. Η ονομαστική και αιτιατική ενικού του ουδετέρου σχηματίζονται και με την καταληξη –ν και χωρίς –ν, σε αντίθεση με τον τύπο τοῦτο, που δεν παίρνει ποτέ την κατάληξη –ν.

	1.3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.4. ΚΤΗΤΙΚΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Οι κτητικές αντωνυμίες κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα σε -ος, -η, -ον και -ος, -α, -ον.
	2. Οι τύποι του γ’ προσώπου ἑός, ἑή, ἑὸν είναι ποιητικοί και δεν συναντώνται καθόλου στον Αττικό πεζό λόγο, ενώ οι τύποι σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον είναι πολύ σπάνιοι.
	Στη θέση τους χρησιμοποιείται η γενική των δεικτικών αντωνυμιών, της οριστικής αντωνυμίας ή της αυτοπαθούς αντωνυμίας γ’ προσώπου.
	π.χ.  ἡ τούτου μήτηρ
	ἡ τιμὴ αὐτοῦ
	αἱ ἐκείνων ψῆφοι
	τοὺς ἑαυτῶν γονέας

	1.5. ΑΥΤΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Χρησιμοποιούνται μόνο στις πλάγιες πτώσεις.
	2. Έχουν τρία πρόσωπα. Το α´ και β´ πρόσωπο δεν έχει ουδέτερο γένος. Μόνο το γ´ πρόσωπο έχει ουδέτερο στην αιτιατική ενικού και πληθυντικού.
	π.χ. ἑαυτό, ἑαυτὰ
	3. Οι τύποι σεαυτοῦ, σεαυτῆς και ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς βρίσκονται και συνηρημένοι.
	σεαυτοῦ ( σαυτοῦ
	σεαυτῆς ( σαυτῆς
	ἑαυτοῦ ( αὑτοῦ
	ἑαυτῆς ( αὑτῆς

	1.6. ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Λόγω της σημασίας της έχει μόνο δυϊκό και πληθυντικό αριθμό.
	2. Δεν συνηθίζεται στην ονομαστική αλλά μόνο στις πλάγιες πτώσεις.
	3. Κλίνεται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα σε –ος, -η, -ον

	1.7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Πρέπει να γνωριζουμε ποιες είναι οι αντωνυμίες αυτές για να μπορούμε να εντοπίζουμε τις πλάγιες ερωτηματικές πρότασεις στο αδίδακτο κείμενο.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Όλες οι ερωτηματικές αντωνυμίες κλίνονται όπως τα δευτερόκλια επίθετα σε –ος, -η, -ον και –ος, -α, -ον
	Εξαιρείται : Η ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί, που κλίνεται κατά την γ´ κλίση
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τὶ στους δισύλλαβους τύπους τονίζεται στην παραλήγουσα τίνος, τίνι, τίνα – τίνες, τίνων, τίσι
	Αντίθετα η αόριστη τίς, τίς, τὶ έχει τις ίδιες καταλήξεις με την ερωτηματική, αλλά τονίζεται πάντα στη λήγουσα τινός, τινί, τινά – τινές, τινῶν, τισὶ
	ΠΡΟΣΟΧΗ στους δεύτερους τύπους διότι τους συναντάμε συχνά στο αδίδακτο κείμενο.

	1.8. ΑΟΡΙΣΤΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Η αόριστη αντωνυμία τίς, τίς, τὶ τονίζεται πάντα στη λήγουσα (τινός, τινί, τινά).
	ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι η ερωτηματική τονίζεται στην παραλήγουσα στους δισύλλαβους τύπους (τίνος, τίνι, τίνα).
	2. Όλες οι πτώσεις ενικού και πληθυντικού της αόριστης αντωνυμίας τίς, τίς, τὶ είναι εγκλιτικές λέξεις, δηλαδή ο τόνος τους χάνεται ή ανεβαίνει στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης ως οξεία
	π.χ. ἄνθρωπός τις
	Εξαιρείται ο τύπος του ουδετέρου πληθυντικού ἄττα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Η αντωνυμία δεῖνα είναι άκλιτη (όπως και στη νέα ελληνική) ή κλίνεται  κατά την γ´ κλίση.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Η αντωνυμία ἔνιοι ἔνιαι ἔνια συναντάται μόνο στον πληθυντικό αριθμό και κλίνεται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα σε –ος, -α, -ον.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	H αντωνυμία πᾶς, πᾶσα, πᾶν (= καθένας, όλοι) χρησιμεύει και ως επίθετο (= όλος, ολόκληρος)
	πᾶσα ἡ χώρα ( επίθετο = ολόκληρη η χώρα (κατηγορηματικός προσδιορισμός)
	πάντες ἐστασίαζον ( αντωνυμία = όλοι επαναστατούσαν (σε θέση υποκειμένου)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία οὐδείς, ουδεμία, οὐδὲν κλίνεται όπως το αριθμητικό εἷς μία ἕν, με τη διαφορά ότι σχηματίζει και πληθυντικό αριθμό στο αρσενικό γένος ( οὐδένες  (= κανείς, χωρίς καμιά εξαίρεση).
	Με τον ίδιο τρόπο κλίνεται και η αντωνυμία μηδείς, μηδεμία, μηδὲν
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα λόγω σημασίας σχηματίζει μόνο πληθυντικό αριθμό και κλίνεται κανονικά ως δευτερόκλιτο επίθετο σε –ος, -α, -ον.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον κλίνεται κανονικά ως δευτερόκλιτο επίθετο σε –ος, -α, -ον. Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται και οι αντωνυμίες:
	ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον,
	οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον,
	μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία ποσός, ποσή, ποσὸν κλίνεται κανονικά ως δευτερόκλιτο επίθετο  σε –ος, -η, -ον. Με τον ίδιο τρόπο κλίνεται και η αντωνυμία: ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπὸν
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία ποιός, ποιά, ποιὸν κλίνεται κανονικά ως δευτερόκλιτο επίθετο  σε –ος, -α, -ον.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	H αντωνυμία ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο κλίνεται ως δευτερόκλιτο επίθετο σε –ος, -η, -ον, αλλά χωρίς τελικό -ν στο ουδέτερο του ενικού.

	1.9. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Η αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὃ κλίνεται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα σε –ος, -η, ον, αλλά χωρίς τελικό -ν στο ουδέτερο του ενικού.
	2. Προσοχή να μην συγχέεται η αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὃ με τους ομόηχους τύπους του οριστικού άρθρου, οι οποίοι δεν τονίζονται.
	π.χ.  ἣ ( αναφορική αντωνυμία
	ἡ ( οριστικό άρθρο
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αναφορική αντωνυμία ὅσπερ ἥπερ, ὅπερ κλίνεται και τόνιζεται όπως η αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὃ προσθέτοντας στο τέλος το –περ, χωρίς να επηρεάζεται ο τονισμός.
	(Υπενθύμιση: το μόριο πὲρ ανήκει στις εγκλιτικές λέξεις)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η αντωνυμία ὅστις ἥτις ὅ, τι έχει προέλθει από τη συνένωση της αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὃ και της αόριστης τίς, τίς, τί. Κλίνεται κανονικά και στα δύο μέρη της, ακολουθώντας την κλίση των αντωνυμιών που την αποτελούν. Τονίζεται κανονικά η αναφορικ...
	ΠΡΟΣΟΧΗ στους δεύτερους τύπους που απαντούν συχνά στη θεματογραφία
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	ἅττα ( ουδέτερο πληθυντικού αναφορικής αντωνυμίας
	ἄττα ( ουδέτερο πληθυντικού αόριστης αντωνυμίας

	1.10. ΣΥΣΧΕΤΙΚΕΣ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ



	ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ  ΤΟ ΡΗΜΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΤΟ ΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
	1.1. ΔΙΑΘΕΣΗ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τόσο στην Αρχαία όσο και στη Νέα Ελληνική δεν θα πρέπει να συγχέονται η φωνή και η διάθεση ενός ρήματος. Η φωνή είναι γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος, ενώ η διάθεση έχει να κάνει με τη σημασία του.

	1.2. ΦΩΝΗ
	1.3. ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
	1.4. ΧΡΟΝΟΣ
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
	Αρκτικοί χρόνοι ονομάζονται ο ενεστώτας, ο μέλλοντας και ο παρακείμενος.
	Ιστορικοί χρόνοι ονομάζονται ο παρατατικός, ο αόριστος και ο υπερσυντέλικος.
	Ιστορικός χρόνος είναι και ο ιστορικός ενεστώτας, ο οποίος δηλώνει κάτι που έγινε ήδη στο παρελθόν. Η χρήση αυτού του ενεστώτα υπάρχει στις διηγήσεις για να δώσει στο λόγο παραστατικότητα και ζωντάνια.
	Για να αναγνωρίσουμε ιστορικό ενεστώτα σε κύρια πρόταση ελέγχουμε αν εξαρτάται από αυτόν δευτερεύουσα πρόταση εκφερόμενη με ευκτική του πλαγίου λόγου. Σε κάθε περίπτωση, στην αναγνώρισή του βοηθάει το νόημα της πρότασης.[διήγηση στο παρελθόν]
	Οι χρόνοι στις άλλες εγκλίσεις:


	1.5. ΣΥΖΥΓΙΑ
	1.6. ΑΡΙΘΜΟΣ
	ΠΡΟΣΟΧΗ:
	Ο δυϊκός χρησιμοποιείται όταν δηλώνονται δύο κλιτές λέξεις, π.χ. επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα.
	Παρατίθεται εδώ με τις καταλήξεις του για βοήθεια στην αναγνώριση των σχετικών τύπων στο άγνωστο κείμενο.
	ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΔΥΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ



	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
	2.1. ΚΑΤΑΛΗΞΗ
	2.2. ΘΕΜΑ
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
	Το ρηματικό θέμα είναι ενίοτε το ίδιο με το θέμα του ενεστώτα, συνήθως όμως βρίσκεται από τον αόριστο β΄και συνηθέστερα από κάποια λέξη ετυμολογικώς συγγενή προς το ρήμα.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Όταν μιλάμε για θέμα κατά κανόνα αναφερόμαστε στο ρηματικό θέμα

	2.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
	2.4. ΑΥΞΗΣΗ
	α. Ομαλή αύξηση (απλά, σύνθετα, παρασύνθετα)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Όταν το ρήμα αρχίζει απο ρ-, κατά την αύξηση διπλασιάζει το ρ
	π.χ. ῥίπτω - ἔρριπτον
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	(  Τα ρήματα που είναι σύνθετα με πρόθεση παίρνουν την αύξηση μετά την πρόθεση ή μετά τη δεύτερη πρόθεση αν είναι σύνθετο με δύο προθέσεις.
	π.χ.  ἀποβάλλω - ἀπέβαλον
	προσεπιβάλλω (= επεμβαίνω) - προσεπέβαλον
	(  Όταν η πρόθεση τελειώνει σε φωνήεν, αυτό αποβάλλεται.
	π.χ.  παραποιῶ – παρεποίουν
	Αυτό δεν συμβαίνει με τις προθέσεις προ- και περί- -
	π.χ.  προτάττω – προέταττον
	περικλείω – περιέκλειον
	Αλλά και προβάλλω – προέβαλλον και προύβαλλον [συναίρεση ο+ε σε ου]
	( Οι προθέσεις ἐν και συν στα σύνθετα ρήματα, μπροστά από την αύξηση διατηρούν την κανονική τους μορφή, ενώ στους αντίστοιχους τύπους χωρίς αύξηση το ν αφομοιώνεται.
	π.χ.  συμπράττω – συνέπραττον
	συλλέγω- συνέλεγον
	ἐμπίπτω - ἐνέπιπτον
	συγκρούω - συνέκρουον
	( Η πρόθεση εκ- γίνεται εξ μπροστά από την αύξηση
	π.χ.  ἐκτείνω – ἐξέτεινον
	Αύξηση στα παρασύνθετα

	ΠΡΟΣΟΧΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝΙΣΜΟ
	Ο τόνος μιας λέξης δεν μπορεί να ανέβει πέρα από την αύξηση και τον αναδιπλασιασμό.
	β. Ανώμαλη αύξηση


	2.5. ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
	α. Ομαλός αναδιπλασιασμός στα απλά ρήματα
	Είδη αναδιπλασιασμού:
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	1. Όταν το θέμα αρχίζει από δασύ σύμφωνο [χ, φ, θ], στον αναδιπλασιασμό τρέπεται στο αντίστοιχο ψιλό [κ, π, τ]
	π.χ. χρῶμαι – κέ-χρημαι
	φαίνωμαι – πέ-φασμαι
	θύω – τέ - θυκα
	2. Στον υπερσυντέλικο, η αύξηση μπαίνει πριν από τον αναδιπλασιασμό
	π.χ. πέφασμαι – ἐ-πε-φάσμην
	β. Ομαλός αναδιπλασιασμός στα σύνθετα ρήματα
	γ. Ανώμαλος αναδιπλασιασμός
	δ. Αττικός αναδιπλασιασμός

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Ο αναδιπλασιασμός σε αντίθεση με την αύξηση, διατηρείται σε όλες τις εγκλίσεις, στο απαρέμφατο και τη μετοχή παρακειμένου.


	ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
	3. ΤΟ ΡΗΜΑ εἰμὶ (= είμαι, υπάρχω)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Στα σύνθετα του εἰμὶ ο τόνος ανεβαίνει στην οριστική και στα β΄πρόσωπα της προστακτικής ενεστώτα
	π.χ. ἄπειμι (= είμαι μακριά απουσιάζω), ἄπει, ἄπεστι - ἄπισθι αλλά ἀπέστω
	πάρειμι (= παραβρίσκομαι), πάρεστι – πάρισθι αλλά παρέστω

	ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
	4. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΜΑΤΩΝ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
	5. ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
	Παρατίθεται αναλυτικά η κλίση του ρήματος λύω σε όλους τους χρόνους και τις φωνές με επισήμανση των καταλήξεων που χρησιμοποιούνται και για το σχηματισμό όλων των βαρύτονων ρημάτων της α’ συζυγίας (σε -ω).
	5.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
	ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
	ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

	5.2. ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
	ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
	ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
	ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
	ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

	5.3. ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
	ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Οι ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ στον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο είναι εύχρηστοι σε χρονικές και εγκλητικές αντικαταστάσεις. Οι μονολεκτικοί τύποι καθώς και ο συντελεσμένος μέλλοντας παρατίθενται μόνο για αναγνώρισή τους στο αδίδακτο.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Εξαιρείται η μετοχή του ενεργητικού αορίστου α’, που έχει το –α της κατάληξης στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος μακρό (λόγω αντέκτασης).
	Εξαιρείται
	( Τα ρήματα ἀνῠ΄ω ή ἀνῠ΄τω (=τελειώνω), ἀρῠ΄ω ή ἀρῠ΄τω (=αντλώ), πτῠ΄ω
	 Τα ρήματα σε –ιω έχουν το ι μακρόχρονο
	 Το απαρέμφατο ενεργητικού αορίστου καθώς και το απαρέμφατο μέσου παρακειμένου τονίζονται πάντα στην παραλήγουσα, είτε απλά είτε σύνθετα
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τα αι και οι στην κατάληξη της ευκτικής είναι μακρόχρονα.
	π.χ. κελεύοι, κελεύσοι, κελεύσαι

	5.4. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
	6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΧΡΟΝΩΝ
	6.1. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
	ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΑ β’

	6.2. ΑΟΡΙΣΤΟΣ (ενεργητικός–μέσος–παθητικός α’ και β’– αόριστος β’)
	ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ
	( Ο παθητικός αόριστος β´ κλίνεται όπως και ο παθητικός αόριστος α’, αλλά στο β’ ενικό της προστακτικής έχουμε την κατάληξη –θι αντί για –θήτι
	ἀπαλλάγηθι αλλά πράχθητι
	( Η υποτακτική στον παθητικό αόριστο α’ και β’ κλίνεται όπως η υποτακτική κατά τα συνηρημένα σε –εω
	π.χ. ταχθῶ, ταχθῇς, ταχθῇ, ταχθῶμεν, ταχθῆτε, ταχθῶσι
	ἀπαλλαγῶ, ἀπαλλαγῇς, ἀπαλλαγῇ..
	( Η ευκτική σχηματίζεται με το θέμα του παθητικού αορίστου και τις καταλήξεις είην, είης, είη, είημεν-εῖμεν, είητε-εῖτε, είησαν-εῖεν
	π.χ. ταχθείην, ταχθείης, ταχθείη
	( Συνήθως, όταν ο ίδιος χρόνος ενός ρήματος βρίσκεται και ως α’ και ως β’, ο ένας τύπος έχει διαφορετική σημασία από τον άλλο:
	π.χ. ἐφάνθην (= φανερώθηκα από άλλον) ( παθητικός αόριστος α’
	ἐφάνην (= φανέρωσα τον εαυτό μου) ( παθητικός αόριστος β’
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟ Β’
	1. Όσα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν ε τρέπουν στους δεύτερους παθητικούς χρόνους το ε σε ᾰ (βραχύχρονο).
	π.χ. [κλέπτω, θ. κλεπ-] ἐκλάπην, [τρέπω] ἐτράπην
	Εξαιρούνται τα σύνθετα του λέγω
	π.χ. συλλέγομαι, συλλεγήσομαι, συνελέγην
	2. Όσα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν η, συστέλλουν στους β’ παθητικούς χρόνους το η αυτό σε ᾰ (βραχύχρονο).
	π.χ. ἐκ-πλήττω θ.πληγ, ἐκπλαγήσομαι, ἐξεπλάγην
	Εξαιρείται το απλό πλήττω [θ.πληγ], πληγήσομαι, ἐπλήγην
	α. Ενεργητικός αόριστος β’

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Το απαρέμφατο του ενεργητικού αορίστου και η μετοχή τονίζονται πάντα στη λήγουσα και στα σύνθετα και στα απλά ρήματα
	π.χ. φυγεῖν, διαφυγεῖν
	2. Το απαρέμφατο τονίζεται με περισπωμένη και η μετοχή αρσενικού με οξεία
	π.χ. φυγεῖν, φυγὼν
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	1. Το β’ ενικό πρόσωπο Προστακτικής αορίστου β’ των ρημάτων ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁρῶ, όταν αυτά δεν είναι σύνθετα, τονίζεται στη λήγουσα.
	π.χ. ἐλθὲ αλλά ἄπελθε
	λαβὲ αλλά παράλαβε
	εὑρὲ αλλά ἔξευρε
	εἰπὲ αλλά ἄπειπε
	ἰδὲ αλλά κάτιδε
	2. Ο αόριστος β’ του λέγω [εἶπον] διατηρεί την αύξηση σε όλες τις εγκλίσεις, ενώ ο αόριστος β’ του ὁράω-ῶ [εἶδον] τη χάνει σύμφωνα με τον κανόνα.
	π.χ εἶδον, ἴδω
	β. Μέσος αόριστος β’

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Το απαρέμφατο αορίστου β’ των απλών και των σύνθετων ρημάτων τονίζεται πάντα στην παραλήγουσα.
	π.χ. γενέσθαι, καταβαλέσθαι
	2. Το β’ ενικό προστακτικής των απλών και σύνθετων ρημάτων τονίζεται στη λήγουσα και περισπάται.
	π.χ. λαβοῦ, ἀντιλαβοῦ
	ΑΛΛΑ, αν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο και σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, τότε ανεβάζει τον τόνο στην παραλήγουσα
	π.χ. δοῦ - ἀπόδου
	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Η υποτακτική και η ευκτική αορίστου β’ και στις δύο φωνές, κλίνονται και τονίζονται όπως οι αντίστοιχες εγκλίσεις του ενεστώτα.
	π.χ. λύῃ-φύγῃ, λύηται-φύγηται
	λύοι-γένοι, λύοιτο-φύγοιτο
	γ. Ιδιαιτερότητες στην κλίση των ρημάτων ἔχω και ἕπομαι στον αόριστο β’

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	( Οι αόριστοι β’ ἔσχον (ρ. ἔχω), ἐσχόμην (ρ. ἔχομαι), ἑσπόμην (ρ. ἕπομαι), κατά τη σύνθεση στην υποτακτική και την ευκτική ανεβάζουν τον τόνο όσο η λήγουσα το επιτρέπει.
	( Προσοχή στην κλίση της ευκτικής του αορίστου β’ ἔσχον:
	Ως απλό: σχοίην, σχοίης, σχοίη, σχοῖμεν, σχοῖτε, σχοῖεν
	Ως σύνθετο: παράσχοιμι, παράσχοις, παράσχοι, παράσχοιμεν, παράσχοιτε, παράσχοιεν
	Για τη μεταβολή του τόνου στην προστακτική, στο απαρέμφατο και τη μετοχή (ενεργητική και μέση φωνή), βλέπε κεφάλαιο τονισμού.

	6.3. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Στον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο β’, το ε του θέματος τρέπεται σε ο και το α σε η (ή σε ᾱ όταν προηγείται ρ)
	π.χ.  πείθω (θ. πειθ-) ( πέποιθα, ἐπεποίθειν
	κράζω (θ. κρᾰγ-) ( κέκραγα, ἐκεκράγειν
	πάσχω (θ. πενθ-) ( πέπονθα, ἐπεπόνθειν
	γίγνομαι (θ. γεν-) ( γέγονα, ἐγεγόνειν
	κτείνω (θ. κτεν-) ( (ἀπ)έκτονα, (ἀπ)εκτόνειν
	φαίνω (θ. φᾰν-) ( πέφηνα, ἐπεφήνειν
	λείπω (θ. λειπ-) ( λέλοιπα, ἐλελοίπειν
	μαίνομαι (θ. μᾰν-) ( μέμηνα, ἐμεμήνειν
	Συνήθως, όταν ο ίδιος χρόνος ενός ρήματος βρίσκεται και ως α’ και ως β’, ο ένας τύπος έχει διαφορετική σημασία από τον άλλο:
	π.χ.  πέπεικα (= έχω πείσει κάποιον)
	πέποιθα (= είμαι πεισμένος, έχω πεποίθηση)
	πέπραχα (= έχω κάνει κάτι)
	πέπραγα (αμετάβατο = βρίσκομαι σε κάποια κατάσταση)


	ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
	7. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
	7.1. ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

	7.2. ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Τα ρήματα στρέφω, τρέπω και τρέφω στον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο της μέσης φωνής τρέπουν το ε του θέματος σε α.
	π.χ. στρέφω, ἔστραμμαι, ἐστράμμην
	τρέπω, τέτραμμαι, ἐτετράμμην
	τρέφω, τέθραμμαι, ἐτεθράμμην

	7.3. ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τα υπερδισύλλαβα σε –ίζω σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο μέλλοντα κατά τα συνηρημένα σε –έω με τις καταλήξεις -ιῶ, -ιοῦμαι.
	π.χ. νομίζω, νομιῶ,
	λογίζομαι, λογιοῦμαι
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ
	Τα ρήματα με κατάληξη –ζω έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας παντού βραχύ:
	π.χ. νενομίσθαι
	Εξαιρούνται όσα δηλώνουν ήχο ή κραυγή
	π.χ. κράζω, τρίζω, φράζω
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Όσα χειλικόληκτα και ουρανικόληκτα έχουν ε πριν από τον ρηματικό χαρακτήρα τρέπουν συνήθως στον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο το ε αυτό σε –ο.
	π.χ.  τρέπω, τέτροφα, ετετρόφειν
	κλέπτω, κέκλοφα, ἐκεκλόφειν
	φέρω [θ. ενεκ-], ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν
	αλλά πλέκω, πέπλεχα, ἐπεπλέχειν
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τα περισσότερα αφωνόληκτα ρήματα έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας βραχύ.
	π.χ. ἄγω, ἄγε
	γράφω, γράφε, γράψαι
	Εξαιρούνται τα ρήματα πράττω, κηρύττω, πίπτω, ῥίπτω, κύπτω, τρίβω, θλίβω, ψύχω, φρίττω, στύφω, βρίθω, φρύγω, που έχουν το δίχρονο μακρόχρονο.
	π.χ. πρᾶττε, πρᾶξαι


	ΕΝΟΤΗΤΑ 8η
	8. ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ-ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
	8.1. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
	8.2. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
	α. Ενεργητικός και μέσος μέλλοντας
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	β. Ενεργητικός και μέσος αόριστος α’
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

	γ. Παρακείμενος και υπερσυντέλικος της ενεργητικής φωνής
	δ. Παρακείμενος και υπερσυντέλικος της μέσης φωνής
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
	ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

	ε. Ιδιαιτερότητες στην κλίση ορισμένων υγρολήκτων και ενρινολήκτων ρημάτων

	ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
	9. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ
	ΤΟΝΙΣΜΟΣ
	Ο τόνος μπαίνει στον ασυναίρετο τύπο, γίνεται η συναίρεση και κατόπιν εφαρμόζουμε τους γενικούς κανόνες τονισμού.
	ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	1. Μακρό προ βραχέως περισπάται ποιέοιεν -ποιοῖεν
	2. Μακρό προ μακρού οξύνεται ποιέεσθω- ποιείσθω
	3. Η συνηρημένη λήγουσα περισπάται τιμάω -τιμῶ
	9.1. α´ τάξη ( -αω
	ΣΥΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
	α+ε, α+η = ᾱ
	α+ει, α+ῃ = ᾳ
	α+ο, α+ω, α+ου = ω
	α+οι = ῳ
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
	Όπου ο χαρακτήρας του θέματος συναιρείται με δίφθογγο με ι (αι, οι, ει, ῃ),  το προϊόν της συναίρεσης έχει υπογεγραμμένη
	α+ο = ω
	α+ οι = ῳ
	Έτσι και
	α+ε = ᾱ
	α+ει = ᾳ
	Έτσι και
	α+η = ᾱ
	α+ῃ = ᾳ
	π.χ. τιμάεις, τιμᾷς
	ἐτίμαες, ἐτίμας
	τίμαε, τίμα
	τιμάου, τιμῶ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ


	9.2. ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ηω ΚΑΙ –ηομαι
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	9.3. β’ τάξη -( εω
	ΣΥΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
	ε + ε = ει
	ε + ο = ου
	ε + μακρόχρονο φωνήεν ή δίφθογγο = το ίδιο μακρόχρονο φωνήεν ή τη δίφθογγο δηλαδή,  ε + ω = ω, ε + η = η, ε + οι = οι, ε + ου = ου
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ


	9.4. ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -εω ΜΕ ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΟ ΘΕΜΑ
	ε + ε ή ει = ει
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Τα ρήματα σε –εω με μονοσύλλαβο θέμα, όταν είναι σύνθετα, στο β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής ανεβάζουν τον τόνο στην τελευταία συλλαβή της πρόθεσης
	π.χ. πλεῖ αλλά κατάπλει
	πνεῖ αλλά ἔκπνει
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Το ρήμα δέω, δῶ (= δένω) συναιρείται παντού
	Οριστική: δῶ, δεῖς, δεῖ, δῶμεν, δεῖτε, δοῦσι
	Υποτακτική, ευκτική, προτακτική δεν έχει
	Απαρέμφατο: δεῖν
	Μετοχή: δῶν, δοῦσα, δοῦν
	Ακόμα και το δοῦμαι (δένομαι), δεῖται, δοῦνται-ελλειπτικό ρήμα
	Απαρέμφατο: δεῖσθαι
	Μετοχή: δούμενος, δουμένη, δούμενον

	9.5. γ’ τάξη ( -οω
	ο + βραχέα = ου
	ο +μακρά = ω
	ο + δίφθογγοι = οι
	ΕΞΑΙΡΕΣΗ ο + ου= ου
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Τα συνηρημένα σε –οω ρήματα της αρχαίας ελληνικής σχηματίζονται στη νέα ελληνική με –ωνω:
	δηλόω -δηλῶ αρχαία ελληνικά ( δηλώνω νέα ελληνικά.
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ
	ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ


	9.6. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
	9.7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ –αω ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
	9.8. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ –εω ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
	9.9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ –οω ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 10η
	10. ΡΗΜΑΤΑ Β’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ [-μι]
	ΕΝΟΤΗΤΑ 11η
	11. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ [-μι]
	11.1. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Το υ του προσφυματος –νυ στα συμφωνόληκτα σε –μι είναι βραχύχρονο.
	Μακρόχρονο είναι μόνο:
	( στα τρία πρόσωπα ενικού στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού ενεργητικής φωνής
	( στο β’ πρόσωπο ενικού στην προστακτική ενεστώτα, ενεργητικής φωνής
	ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1. Όλοι οι τύποι τονίζονται με οξεία, προσοχή στο θηλυκό της μετοχής ενεστώτα ενεργητικής φωνής [δεικνῦσα]
	2. Προσοχή στο β΄πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή το ῡ είναι μακρό, οπότε όταν είναι σύνθετο τονίζεται στην παραλήγουσα
	π.χ. δείκνυ και ἀποδείκνυ

	11.2. Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 12η
	12. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ [-μι]
	12.1. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ ἵστημι
	α. Ενεστώτας –Παρατατικός ενεργητικής φωνής
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Ο τύπος ἱστᾶσι, παίρνει περισπωμένη και ως γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του ἵστημι, λόγω συναίρεσης [ἱστάασι], και ως δοτική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα, λόγω αποβολής και αντέκτασης [ἱσταντ- σι ( ἱστᾶσι]

	β. Ενεστώτας –Παρατατικός μέσης φωνής
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
	Το ἔστην είναι ενεργητικής φωνής αλλά μέσης διάθεσης (= στάθηκα), γι’ αυτό και θεωρείται αόριστος β΄ του ἵσταμαι
	Το ίδιο ισχύει και για τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο ἕστηκα (= έχω σταθεί) και τον υπερσυντέλικο ἑστήκειν-εἱστήκειν (= είχα σταθεί).

	γ. Αόριστος β΄μέσης φωνής
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Οι τύποι της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικού και μέσου και αορίστου β΄ενεργητικού και μέσου είναι συνηρημένοι και κλίνονται σύμφωνα με την υποτακτική ενεστώτα των συνηρημένων σε –εω.
	ἱστήω- ἱστῶ,
	στήω- στῶ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	1. Υπενθυμίζεται οτι το ἔστην παίρνει ψιλή [το ε είναι αύξηση] και όταν συναντάται σύνθετο δεν υφίσταται δάσυνση.
	πχ. ἀφίσταμαι αλλά ἀπέστην
	2. Προσοχή στα ρήματα ἐπίσταμαι [ἐπί + θ. στα-], που θεωρείται απλό, και στο ἐφίσταμαι που είναι σύνθετο[ἐπί+ίσταμαι]: το φ είναι προϊόν δάσυνσης
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Ο παρακείμενος ἕστηκα και ο υπερσυντέλικος εἱστήκειν έχουν σε ορισμένα πρόσωπα και δεύτερους τύπους από το αδύνατο θέμα στα- [με αναδιπλασιαμό σε-στα, ἑστα] και με τις προσωπικές καταλήξεις αμέσως προσκολλημένες στο θέμα.

	12.2. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ τίθημι
	α. Ενεστώτας –Παρατατικός ενερητικής φωνής
	β. Αόριστος β΄ενεργητικής φωνής
	γ. Ενεστώτας –Παρατατικός μέσης φωνής
	δ. Αόριστος β΄μέσης φωνής
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Οι τύποι της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικού και μέσου και αορίστου β΄ενεργητικού και μέσου είναι συνηρημένοι και κλίνονται σύμφωνα με την υποτακτική ενεστώτα των συνηρημένων σε -εω
	τιθήω - τιθῶ
	θήω -θῶ

	12.3. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ ἵημι
	α. Ενεστώτας –Παρατατικός ενεργητικής φωνής
	β. Αόριστος β΄ενεργητικής φωνής
	γ. Ενεστώτας –Παρατατικός μέσης φωνής
	δ. Αόριστος β΄μέσης φωνής
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Οι τύποι της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικού και μέσου και αορίστου β΄ενεργητικού και μέσου είναι συνηρημένοι και κλίνονται σύμφωνα με την υποτακτική ενεστώτα των συνηρημένων σε -εω
	ἱήομαι- ἱῶμαι
	ἥωμαι - ὧμαι
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	(  Όλοι οι τύποι του ἵημι παίρνουν δασεία
	(  Η Υποτακτική, η ευκτική και το απαρέμφατο αορίστου β’ του ἵημι διαφέρουν από την υποτακτική, την ευκτική και απαρέμφατο ενεστώτα του εἰμὶ μόνο στο πνεύμα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΩΝ

	12.4. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ δίδωμι
	α. Ενεστώτας –Παρατατικός ενεργητικής φωνής
	β. Αόριστος β΄ενεργητικής φωνής
	γ. Ενεστώτας –Παρατατικός μέσης φωνής
	δ. Αόριστος β΄μέσης φωνής
	12.5. ΑΛΛΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ [-μι]
	α. Κλίση ρήματος ἄγαμαι
	β. Κλίση ρήματος δύναμαι
	γ. Κλίση ρήματος ἐπίσταμαι
	Δεν πρέπει να συγχέεται το ἐπὶ+ἵσταμαι με το ἐφίσταμαι

	δ. Κλίση ρήματος ὀνίνημι
	ε. Κλίση ρήματος πίμπλημι
	στ. Κλίση ρήματος πίμπρημι

	ΕΝΟΤΗΤΑ 13η
	13. ΑΟΡΙΣΤΟΙ β΄ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΣ ΜΙ
	Τα ρήματα αυτά έχουν ένα ρηματικό θέμα ισχυρό και ένα ασθενές
	ἔβην (βαίνω) ρηματικό θέμα βη-, βᾰ-
	ἔφθην (φθάνω) ρηματικό θέμα φθη-, φθᾰ-
	(ἀπ)έδραν (ἀποδιδράσκω) ρηματικό θέμα δρᾱ-, δρᾰ-
	ἐγήραν (γηράσκω) ρηματικό θέμα γηρᾱ-, γηρᾰ-
	ἐρρύην (ῥέω) ρηματικό θέμα ῥυη-, ῥυε-
	ἑάλων (ἁλίσκομαι) ρηματικό θέμα ἁλω-, ἁλο-
	ἔγνων (γιγνώσκω) ρηματικό θέμα γνω-, γνο-
	ἐβίων (ζῶ) ρηματικό θέμα βιω-, βιο
	ἔδυν (δύομαι) ρηματικό θέμα δῡ-, δῠ-
	ἔφυν (φύομαι) ρηματικό θέμα φῡ-, φῠ-
	13.1. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ βαίνω
	13.2. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ φθάνω
	13.3. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ διδράσκω
	13.4. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ ῥέω
	13.5. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ φύομαι
	13.6. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ ἁλίσκομαι
	13.7. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ γιγνώσκω
	13.8. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ ζῶ
	13.9. ΚΛΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ β’ ΡΗΜΑΤΟΣ δύομαι
	13.10. ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
	Τύποι που συνήθως δεν έχουν προστακτική είναι οι παρακάτω:


	ΕΝΟΤΗΤΑ 14η
	14. ΡΗΜΑΤΑ β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥΣ
	14.1. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ εἶμι
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Η σχέση του ρήματος εἶμι με το ἔρχομαι
	1. Το ἔρχομαι έχει ως οριστική μέλλοντα την οριστική ενεστώτα του εἶμι (= θα πάω) – βλεπε κλίση στον πίνακα.
	2. Το ἔρχομαι έχει ως παρατατικό την οριστική παρατατικού του εἶμι:
	ᾖα καὶ ᾔειν – βλεπε κλίση στον πίνακα.
	Σημείωση
	Παρατατικός ἠρχόμην υπάρχει, όταν το ρήμα είναι σύνθετο (συναντάται στη θεματογραφία ο τύπος ἠρχόμην, αλλά στις ασκήσεις είναι προτιμότερο να κλίνεται το ᾖα - ᾔειν)
	π.χ. ἀπέρχομαι, ἀπηρχόμην ή ἀπῇα ή ἀπῄειν.
	Απλό το ἠρχόμην είναι παρατατικός του ἄρχομαι
	3. Το ἔρχομαι στον ενεστώτα δανείζεται τους τύπους της υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής, καθώς και απαρεμφάτου και μετοχής από τους αντίστοιχους τύπους ενεστώτα του εἶμι
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	Στα σύνθετα του εἶμι, ο τόνος ανεβαίνει στην οριστική ενεστώτα
	π.χ. ἄπειμι (ἀπό+εἶμι), ἄπει, ἄπεισι
	κάτειμι, κάτει, κάτεισι
	αλλά και στο β’ πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
	π.χ. ἴθι αλλά πάριθι

	14.2. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ φημὶ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	Στα σύνθετα του φημί, ο τόνος ανεβαίνει στην οριστική ενεστώτα
	π.χ. σύμφημι, σύμφης ή σύμφῃς, σύμφησι
	αλλά και στο β’ πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
	π.χ. φάθι αλλά σύμφαθι

	14.3. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ κεῖμαι
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το κεῖμαι ως ρήμα ουδέτερης διάθεσης (κείτομαι) έχει μόνο τρεις χρόνους Ενεστώτας: κεῖμαι, παρατατικός: ἐκείμην, μέλλοντας: κείσομαι
	-Χρησιμεύει και ως παθητικός παρακείμενος του τίθεμαι.
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	Στα σύνθετα του κεῖμαι, ο τόνος ανεβαίνει στην οριστική ενεστώτα
	π.χ. διάκειμαι, διάκεισαι, διάκειται

	14.4. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ κάθημαι
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το ρ. κάθημαι (κατά + ἧμαι) είναι ενεστώτας με σημασία με παρακειμένου του καθέζομαι. Το καθ- προκύπτει λόγω δάσυνσης

	14.5. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ οἶδα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το οἶδα είναι παρακείμενος του άχρηστου ρήματος εἴδω και χρησιμοποιείται με σημασία ενεστώτα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	Στα σύνθετα του οἶδα, ο τόνος ανεβαίνει στην οριστική ενεστώτα
	π.χ. κάτοιδα, κάτοισθα, κάτοιδε
	αλλά και στο β’ πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
	π.χ. ἴσθι αλλά κάτισθι
	ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


	14.6. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ δέδοικα
	Αρχικοί χρόνοι: μέλλοντας : δείσομαι, αόριστος : ἔδεισα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το ρήμα δέδοικα ή δέδια είναι παρακείμενος του άχρηστου ρήματος δείδω και χρησιμοποιείται ως ενεστώτας. Ο υπερσυντέλικος ἐδεδοίκειν έχει σημασία παρατατικού.

	14.7. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ ἔοικα
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
	Το ἔοικα είναι παρακείμενος του άχρηστου εἴκω και χρησιμοποιείται ως ενεστώτας . Ο υπερσυντέλικος ἐῴκειν έχει σημασία παρατατικού.

	14.8. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ χρὴ
	14.9. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ εἵμαρται
	14.10. ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ πέπρωται

	ΕΝΟΤΗΤΑ 15η
	15. ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 16η
	16. ΡΗΜΑΤΑ ΑΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΤΡΙΤΟΠΡΟΣΩΠΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 17η
	17. ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 18η
	18. ΑΚΛΙΤΑ
	18.1. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
	18.2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΑΡ
	Αιτιολογικός: διότι
	Διασαφητικός: δηλαδή
	Διηγηματικός: λοιπόν
	Βεβαιωτικός: βεβαίως, πράγματι
	καὶ γάρ: διότι και, διότι μάλιστα, καθόσον μάλιστα
	οὐ δὲ γάρ: διότι μάλιστα δεν

	18.3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
	18.4. ΜΟΡΙΑ


	ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝΙΣΜΟΣ
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
	1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ
	1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

	ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
	2. ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ
	Προσοχή στο β’ ενικό προστακτικής ενεργητικού και μέσου αορίστου β’ στα ρήματα α’ συζυγίας σε (-ω) και στα ρήματα β’ συζυγίας σε (-μι), που αναλύονται στην σχετική παράγραφο για τον τονισμό των ρημάτων στην προστακτική


	ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
	3. ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
	Βασικοί κανόνες τονισμού για απλή και σύνθετη προστακτική
	1ος ΚΑΝΟΝΑΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1ου κανόνα
	ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ:
	Υπενθυμίζεται ότι ο τόνος μπαίνει στον ασυναίρετο τύπο, γίνεται η συναίρεση και κατόπιν εφαρμόζουμε τους γενικούς κανόνες τονισμού.
	Εάν κατά τη συναίρεση μία από τις δύο συλλαβές που συναιρούνται τονίζεται, τότε ο τόνος παραμένει στη συλλαβή που προκύπτει από τη συναίρεση αυτή
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
	ΑΛΛΑ ΡΗΜΑΤΑ Β’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ [ΕΙΣ -ΜΙ]
	ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α’
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

	ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ

	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Τα ρήματα ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁρῶ στο β’ ενικό πρόσωπο Προστακτικής ως απλά τονίζονται στη λήγουσα. Ως σύνθετα εμπίπτουν στον πρώτο κανόνα για τη βραχύχρονη λήγουσα, και άρα τονίζονται στην προπαραλήγουσα.
	π.χ.  ἐλθέ, ἄπελθε
	λαβέ, παράλαβε
	εὑρέ, ἔξευρε
	εἰπέ, ἄπειπε
	ἰδέ, κάτιδε
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
	ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

	ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
	Ο ενεργητικός παρακείμενος σε όλες τις κατηγορίες ρημάτων σχηματίζεται περιφραστικά (βλέπε σχετικούς πίνακες για την κλίση των ρημάτων).
	πεπαιδευκὼς - κυῖα - κὸς ἴσθι - ἔστω
	πεπαιδευκότες - κυῖαι - κότα ἔστε - ἔστων
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Ο τόνος δεν ξεπερνάει ποτέ τον αναδιπλασιασμό
	π.χ. ἀφικνοῦμαι, ἀφῖγμαι - ἀφῖξο
	ἀνάγομαι, ἀνῆγμαι - ἀνῆξο
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΕΙΣ -ΜΙ


	2ος ΚΑΝΟΝΑΣ
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Στο β´ ενικό πρόσωπο προστακτικής μέσης φωνής, όταν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο και συνδέεται με μονοσύλλαβη πρόθεση, η λήγουσα περισπάται.
	συν - θοῦ ( συνθοῦ
	προς - θοῦ ( προσθοῦ
	ἀπό - οὗ ( ἀφοῦ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 2ου κανόνα
	ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ


	ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ:
	Υπενθυμίζεται ότι ο τόνος μπαίνει στον ασυναίρετο τύπο, γίνεται η συναίρεση και κατόπιν εφαρμόζουμε τους γενικούς κανόνες τονισμού. Εάν κατά τη συναίρεση μία από τις δύο συλλαβές που συναιρούνται τονίζεται, τότε ο τόνος παραμένει στη συλλαβή που προκύ...
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ
	ΑΛΛΑ ΡΗΜΑΤΑ Β’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ [ΕΙΣ -ΜΙ]
	ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ, ΜΕΣΟΣ
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΙΣ -ΜΙ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α’
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΕΙΣ -ΜΙ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

	ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ
	ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ
	ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
	ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
	ΕΙΣ -ΜΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

	ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

	ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
	Ο ενεργητικός παρακείμενος σε όλες τις κατηγορίες ρημάτων σχηματίζεται περιφραστικά (βλέπε σχετικούς πίνακες για την κλίση των ρημάτων).
	πεπαιδευκὼς - κυῖα - κὸς ἴσθι - ἔστω
	πεπαιδευκότες - κυῖαι - κότα ἔστε - ἔστων
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Ο τόνος δεν ξεπερνάει ποτέ τον αναδιπλασιασμό
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	Στην υποτακτική και στην ευκτική τα σύνθετα ρήματα τονίζονται όπου τονίζονταν και ως απλά.
	π.χ.  βῶ ( παραβῶ
	γνῶ ( καταγνῶ
	Εξαιρούνται:
	Οι αόριστοι β’ ἔσχον (ρ. ἔχω),  ἐσχόμην (ρ. ἔχομαι),  ἑσπόμην (ρ. ἕπομαι), οι οποίοι κατά τη σύνθεση στην υποτακτική και την ευκτική ανεβάζουν τον τόνο όσο η λήγουσα το επιτρέπει.
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	Η μετοχή παθητικού αορίστου α΄και β΄και ενεργητικού αορίστου β΄ απλού και σύνθετου ρήματος στην ονομαστική ενικού αρσενικού και ουδετέρου γένους είναι οξύτονη (οξεία στη λήγουσα) και στην ονομαστική ενικού θηλυκού γένους είναι προπερισπώμενη (περισπωμ...
	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α’
	ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’




	ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
	Α
	Β
	Γ
	Δ
	Ε
	Ζ
	Η
	Θ
	Ι
	Κ
	Λ
	Μ
	Ν
	Ξ
	Ο
	Π
	Ρ
	Σ
	Τ
	Υ
	Φ
	Χ
	Ψ
	Ω

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ




