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Η Έρη Ναθαναήλ είναι 

φιλόλογος, απόφοιτη του 

τμήματος Φιλολογίας, με 

κατεύθυνση Κλασικής 

Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής 

χολής  του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από το 1999 

εργάζεται στην ιδιωτική και 

φροντιστηριακή εκπαίδευση. Ζει 

στην Αθήνα. 
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Έρη Ναθαναήλ, «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΣΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ» 

 

Οκτώβριος 2017 

© schooltime.gr για την παρούσα έκδοση 

© Έρη Ναθαναήλ 

 

Εκδοτική επιμέλεια - ελιδοποίηση: Γιώργος Β. κάθαρος  

χεδιασμός εξωφύλλου: Εκδόσεις schooltime.gr 

  

 

Εκδόσεις schooltime.gr, ειρά «Εκπαίδευση» 

Σηλ.: 6977554086 

Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@schooltime.gr, publications@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 

 

Με τη σύμφωνη γνώμη του Εκδότη και του υγγραφέα, το παρόν έργο διατίθεται 

στο κοινό δωρεάν σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (pdf) αποκλειστικά μέσω του 

δικτυακού τόπου schooltime.gr. 

 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου – ολική, μερική ή περιληπτική – η 

διανομή και η παρουσίασή του στο κοινό κατόπιν έγγραφης άδειας του Εκδότη 

και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αναφορά των δημιουργών - πηγής 

προέλευσης, μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα. 

  

mailto:info@schooltime.gr
http://www.schooltime.gr/
http://www.schooltime.gr/
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ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΣΟ  ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ, ΤΝΘΕΣΑ, ΗΜΑΙΕ, 

ΠΕΡΙΦΡΑΕΙ, ΤΝΣΑΞΗ, ΣΟΝΙΜΟ 

ΣΟ  ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ  (ΤΝΘΕΣΑ, ΗΜΑΙΕ, ΠΕΡΙΦΡΑΕΙ) 

 

ΤΝΘΕΣΑ  ΗΜΑΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ἄπειμι  = απνπζηάδω, είκαη καθξηά, είκαη 

απώλ 

 

ἔνειμι  

 

= ελππάξρω, είκαη κέζα, ππάξρω  

ἔπειμι =είκαη πάλω, πξνΐζηακαη, είκαη 

αξρεγόο 

 

μέηειμι 

 

= είκαη κεηαμύ  

πάπειμι  

 

= παξεπξίζθνκαη, είκαη παξώλ  

πεπίειμι (ηινόρ) = ππεξηεξώ, ππεξέρω ζε ζρέζε κε 

θάπνηνλ 

 

πεπίειμι +δοηική  =δω κεηά από θάπνηνλ, επηδώ, 

ππνµέλω 

 

ππόειμι =πξνϋπάξρω (κηγλ.)  

ππόζειμι  = είκαη θνληά, πξνζηίζεκαη, ππάξρω  

επί πιένλ 

 

ζςμπάπειμι = βξίζθνκαη καδί κε θάπνηνλ ζε έλα 

κέξνο 

 

ζύνειμι +δοηική = είκαη καδί, ζπλαλαζηξέθνκαη νἱ ζπλόληεο:= νη καζεηέο 

ὑπέπειμι  =ππεξέρω  

  ΣΟΝΙΜΟ 

Σηα ζύλζεηα ηνπ εἰμί, ν ηόλνο 

αλεβαίλεη:  

α) Σηελ Οξηζηηθή Ελεζηώηα θαη  

β) Σην β΄ εληθό θαη πιεζπληηθό 

ηεο Πξνζηαθηηθήο ηνπ 

Ελεζηώηα. 

 

π.ρ. πάξεηκη, πάξεη, πάξεζηη(λ) 

θηι. – πάξηζζη, πάξεζηε (αιιά: 

παξῇο, παξῇ θηι. – παξείελ - 

παξεῖλαη – παξώλ θηι.) 
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Ω ΑΠΡΟΩΠΟ    

ἔνεζηι (αππόζ.) & ἔνι = είλαη δπλαηόλ, επηηξέπεηαη ἐνὸν (κεηνρή) 

ἔξεζηι = είλαη δπλαηό λα  

ἔζηι ηινόρ ηι  =αξκόδεη ζε θάπνηνλ θάηη  

μέηεζηί μοι ηινόρ 

(αππόζ.) 

= κεηέρω ζε θάηη, έρω δηθαηώκαηα ζε 

θάηη 

 

πάπεζηι = είλαη δπλαηό λα  

ΠΕΡΙΦΡΑΕΙ 

/ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΑ 

  

βαπύρ εἰμί ηινι = είκαη ελνριεηηθόο ζε  

θάπνηνλ 

 

διά θόβος εἰμί:  =θνβάκαη  

ἔξαπνόρ εἰμι  = αξλνύκαη  

εἰμί ἀπ' οἴκος:  =είκαη καθξηά από ηελ παηξίδα  

εἰμί πεπί ηι: =αζρνινύκαη κε θάηη  

εἰμί ὑπό ηινι/ηινα:  

 

=είκαη θάηω από ηελ εμνπζία 

θάπνηνπ 

 

ἐν ἐμοί ἐζηί  =εμαξηάηαη από κέλα  

ἐν σαπᾷ εἰμί  =ραίξνκαη  

μηδέν πποὔπγος ἐζηί  = θαλέλα όθεινο δελ ππάξρεη.  

εἰμί ἔν ηινι κάηι = αζρνινύκαη ζε  

ἔν ηινί ἐζηι  = εμαξηάηαη από θάπνηνλ   

ηὸ νῦν εἶναι =ηώξα.   

ἑκών εἶναι  = κε ηε ζέιεζή κνπ, ζειεκαηηθά  

ἑκόνηερ εἶναι  = κε ηε ζέιεζή καο, ζειεκαηηθά  

ηό νῦν εἶναι  = όζν γηα ηώξα  

ηό ηήμεπον εἶναι  = όζν γηα ζήκεξα  

ηό ἐπ’ ἐμοί εἶναι  = όζν εμαξηάηαη από εκέλα  

ηό ἐπί ηούηῳ εἶναι  = όζν εμαξηάηαη από απηόλ  

ηό ἐπί ζθᾶρ εἶναι  = όζν εμαξηάηαη από απηνύο  

ηό ἐπ’ ἐκεῖνον εἶναι  = όζν εμαξηάηαη από εθείλν  

ηό ἐπ’ ἐκείνοιρ εἶναι  = όζν εμαξηάηαη από εθείλνπο  

καηά ηοῦηο εἶναι  = όζν γη’ απηό  

ηό καηά δύναμιν εἶναι  = όζν κπνξεί θαλείο  

ηὸ ζήμεπον εἶναι =ζήκεξα  
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Ε ΕΚΦΡΑΕΙ ΜΕ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕ 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ ΚΙ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

Οη αλαθνξηθέο αληωλπκίεο ή 

ηα επηξξήκαηα µε έλαλ ηύπν 

ηνπ εἰμί  θπξίωο ην ἐζηί ή ην 

εἰζί, ηζνδπλακνύλ µε αόξηζηε 

αληωλπκία ή επίξξεµα.  

ἔζηιν ὅρ / ὅζηιρ =θάπνηνο  

οὐδείρ ἔζηιν ὅρ/ 

οὐδείρ ἔζηιν ὅζηιρ  

= θαλέλαο  

οὐκ ἔζηιν ὅρ / ὅζηιρ =θαλέλαο  

οὐδείρ( ἔζηιν) ὅζηιρ 

οὐ  

= θαζέλαο, όινη= πᾶς  

οὐκ ἔζηιν ὅρ / ὅζηιρ 

οὐ 

=θαζέλαο  

εἰζίν οἵ  = θάπνηνη, κεξηθνί  

ἔζηιν ἅ  =κεξηθά  

ἔζηιν ἐν οἶρ  =ζε κεξηθά  

ἔζηιν ὅπωρ =θάπωο  

οὐκ ἔζηιν ὅπωρ =κε θαλέλαλ ηξόπν, θαζόινπ  

ἔζηιν ᾗ /ἔζηιν ὅπῃ  = θάπωο  

οὐκ ἔζηιν ᾗ ή ὅπῃ  =κε θαλέλαλ ηξόπν  

οὐκ ἔζηιν ὅπωρ οὐ =κε θάζε ηξόπν, αζθαιώο, 

νπωζδήπνηε 

 

ἔζηιν ὅθεν  = από θάπνπ  

ἔζηιν ὅποι  = πξνο θάπνπ  

ἔζηιν οὗ  =θάπνπ  

ἔζηιν  ὅπος = θάπνπ  

ἔζηιν ἔνθα =θάπνπ  

ἔζηιν ᾗ  = θάπνπ  

οὐκ ἔζηιν ὅθεν  = από πνπζελά  

οὐκ ἔζηιν ὅπος = πνπζελά  

οὐκ ἔζηιν ὅπος οὐ = παληνύ  

ἔζηιν ὅηε =θάπνηε  

οὐκ ἔζηιν ὅηε  = νπδέπνηε,πνηέ  

οὐκ ἔζηιν ὅηε οὐ = πάληνηε  

οὐκ ἔζηιν ὅηῳ  =ζε θαλέλα  

   

 

 εἰμί + καηηγοπούμενο (απιό, γεληθή θαηεγνξεκαηηθή, θαηεγνξεκαηηθή 

κεηνρή): είκαη  

 εἰμί + δοηική πποζωπική κηηηική: ππάξρω ζε…, έρω  

 εἰμί + εμππόθεηορ ή επίππημα: είκαη, βξίζθνκαη  
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 ἔζηι + απαπέμθαηο (αππόζωπο): είλαη δπλαηόλ λα…  

 ἐζηί ηινόρ + απαπέμθαηο: είλαη θαζήθνλ, ζπλήζεηα, ραξαθηεξηζηηθό 

θάπνηνπ λα …  

 ἔπγον ἐζηί + απαπέμθαηο: είλαη δύζθνιν λα…  

 ἔν ηινί ἐζηι (αππόζωπο): εμαξηάηαη από θάπνηνλ λα…  

 ἐπί ηινί ἐζηι (αππόζωπο): εμαξηάηαη από θάπνηνλ λα… 

Οι καηηγοπημαηικέρ μεηοσέρ με ηο πήμα εἰμὶ απνηεινύλ πεξίθξαζε κε ηε 

ζεκαζία ηεο κεηνρήο. 

Εκθπάζειρ  

 οἷός τ’ εἰμὶ (κπνξώ),  

 οἷός εἰμι (είκαη ηέηνηνο πνπ, είκαη έηνηκνο λα),  

 οἷόρ (η') εἰμὶ + απαπέμθαηο (είκαη ηθαλόο λα),  

 οἷόν τ’ ἐστὶ (είλαη δπλαηόλ λα) 

 οἷόν η' ἐζηὶ + απαπέμθαηο (είλαη δπλαηόλ λα) θ.ά.  
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