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 ΠΡΟΛΟΓΟ 

(ζη. 1-48) 

 

 

Πρόζφπα: Ανηιγόνη - Ιζμήνη 

 

 

 

Ο ζθεληθόο ρώξνο απεηθνλίδεη ην πξναύιην ησλ αλαθηόξσλ ηεο Θήβαο. Τν έξγν 

αξρίδεη κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. Τελ πξνεγνύκελε κέξα έρνπλ ζθνησζεί, κεηά από 

κνλνκαρία, ν Δηενθιήο θαη ν Πνιπλείθεο. Ο ζηξαηόο ησλ Αξγείσλ, πνπ είρε 

πνιηνξθήζεη ηελ πόιε, ηξέπεηαη ζε θπγή. Ο Κξέσλ αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία. Η 

Αληηγόλε θαιεί ηελ αδειθή ηεο Ιζκήλε έμσ από ηα αλάθηνξα, γηα λα ηεο αλαθνηλώζεη 

ηε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά. 

 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ:  Αγαπεκέλε κνπ αδεξθή Ιζκήλε, 

άξαγε μέξεηο αλ ππάξρεη θακηά ζπκθνξά πνπ καο θιεξνδόηεζε ν 

Οηδίπνδαο θαη λα κελ ηελ έζηεηιε ν Γίαο ζε καο ηηο δπν πνπ δνύκε 

αθόκα; Γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα νύηε ιππεξό νύηε νιέζξην νύηε 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα 
δηαλέκεηαη δσξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ςεθηαθό ηόπν ηνπ 

schooltime.gr 
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ληξνπηαζηηθό νύηε επνλείδηζην, πνπ εγώ λα κελ έρσ δεη κέζα ζηα δηθά 

ζνπ θαη ζηα δηθά κνπ βάζαλα.  

Καη ηώξα ηη (είλαη) πάιη απηή ε δηαηαγή, (πνπ) ιέλε όηη δηαθήξπμε ν 

ζηξαηεγόο πξηλ από ιίγν ζ’  νιόθιεξε ηελ πόιε;  

Ξέξεηο ηίπνηε θη έρεηο αθνύζεη; Ή ζνπ δηαθεύγεη ηελ πξνζνρή όηη 

απεηινύλ ηνπο αγαπεκέλνπο καο θαθά πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνπο ερζξνύο;  

ΙΜΗΝΗ:  Σε κέλα, ηνπιάρηζηνλ, Αληηγόλε, θακία είδεζε γηα ηνπο αγαπεκέλνπο 

καο νύηε επράξηζηε νύηε δπζάξεζηε δελ ήιζε, από ηόηε πνπ νη δπν 

εκείο ζηεξεζήθακε ηα δπν αδέξθηα (καο), πνπ ζθνηώζεθαλ κέζα ζε 

κηα κέξα κε ηα ίδηα ηνπο ηα ρέξηα (κε ακνηβαίν θόλν)· από ηόηε όκσο 

πνπ ηξάπεθε ζε θπγή ν ζηξαηόο ησλ Αξγείσλ, ηε λύρηα απηή, δελ 

μέξσ ηίπνηα πεξηζζόηεξν, νύηε όηη είκαη πην επηπρηζκέλε νύηε πην 

δπζηπρηζκέλε. 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Ήκνπλα ζίγνπξε θαη γη απηό ζε θάιεζα έμσ από ηηο εμώπνξηεο ηνπ 

αλαθηόξνπ γηα λα η’ αθνύζεηο κόλε. 

ΙΜΗΝΗ: Τη ζπκβαίλεη ινηπόλ; Γηαηί δείρλεηο όηη θάπνηα είδεζε ζε βαζαλίδεη.  

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Γηαηί ν Κξένληαο απ’ ηα δπν καο αδέξθηα ηνλ έλα έθξηλε άμην ηαθήο, 

ελώ ηνλ άιιν αλάμην λα ηαθεί;  

Τνλ Δηενθιή, όπσο ιέλε, αθνύ ηνπ θέξζεθε κε δίθαηε θξίζε θαη 

ζύκθσλα κε ηε ζξεζθεπηηθή ζπλήζεηα, ηνλ έζαςε (δηέηαμε λα ηνλ 

ζάςνπλ) ζην ρώκα, ώζηε λα είλαη ηηκεκέλνο αλάκεζα ζηνπο λεθξνύο 

ηνπ θάησ θόζκνπ, αιιά ην θνξκί ηνπ Πνιπλείθε, ν νπνίνο πέζαλε κε 

ηξόπν αμηνιύπεην, ιέλε όηη έρεη δηαθεξπρζεί ζηνπο πνιίηεο θαλείο λα 

κελ ηνλ ζάςεη θαη λα κελ ηνλ θιάςεη, άιιά λα ηνλ αθήζνπλ άθιαπην, 

άηαθν, γιπθό εύξεκα γηα ηα όξληα πνπ ιαίκαξγα ςάρλνπλ γηα ηελ 

ηξνθή ηνπο. 

Τέηνηα ιέλε όηη ν θαιόο ν Κξένληαο έρεη θεξύμεη δεκόζηα γηα ζέλα θαη 

γην κέλα -ιέσ θαη γηα κέλα- θαη (ιέλε) όηη έξρεηαη εδώ, γηα λα 

δηαθεξύμεη δεκόζηα απηά, ώζηε λα είλαη θαζαξά ζ’ όζνπο δελ (ηα) 

μέξνπλ θαη όηη ζεσξεί ην πξάγκα όρη αζήκαλην, αιιά (ιέλε) όηη όπνηνο 

θάλεη θάηη από απηά ηνλ πεξηκέλεη ζάλαηνο κε δεκόζην ιηζνβνιηζκό 

ζηελ πόιε. 

Έηζη έρνπλ απηά γηα ζέλα θαη ζα απνδείμεηο γξήγνξα αλ είζαη από 

επγεληθή γεληά θαη γελλαία ζην ήζνο ή ηηπνηέληα από επγεληθή γεληά. 

ΙΜΗΝΗ: Αλ, όκσο, έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, δύζηπρε, ηη όθεινο ζα κπνξνύζα 

λα θέξσ κε ην λα ραιαξώλσ ή λα ζθίγγσ ηνλ θόκπν; 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Σθέςνπ αλ ζα κε βνεζήζεηο θαη ζα ζπλεξγαζηείο καδί κνπ. 

ΙΜΗΝΗ: Σε πνηα επηθίλδπλε πξάμε; Τη ηάρα έρεηο ζην κπαιό ζνπ; 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: (Σθέςνπ) αλ ζα ζεθώζεηο ην λεθξό κ’ απηό εδώ ην ρέξη. 

ΙΜΗΝΗ: Αιήζεηα, ζθέθηεζαη λα ηνλ ζάςεηο, αλ θαη απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνπο 

πνιίηεο; 
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ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Τν δηθό κνπ, ηνπιάρηζηνλ, θαη ην δηθό ζνπ αδεξθό (ζθέθηνκαη λα 

ζάςσ), αλ εζύ δε ζέιεηο· γηαηί δε ζα θαηεγνξεζώ όηη ηνλ πξόδσζα. 

ΙΜΗΝΗ: Γπζηπρηζκέλε ζθέθηεζαη λα ηνλ ζάςεηο, ελώ ν Κξένληαο ην έρεη 

απαγνξεύζεη; 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Αιιά απηόο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα κε εκπνδίζεη λα ζάςσ ηνπο 

δηθνύο κνπ. 

 

 

Η Αληηγόλε θαιεί ηελ αδειθή ηεο Ιζκήλε έμσ από ην παιάηη. Τε ξσηά αλ έρεη 

κάζεη ηε δεκόζηα δηαθήξπμε ηνπ Κξένληα, πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ αδεξθνύ ηνπο 

Πνιπλείθε. Η Ιζκήλε δελ μέξεη ηίπνηα παξά κόλν όηη έθπγε ν ζηξαηόο ησλ Αξγείσλ 

θαη όηη ηα δπν ηνπο αδέξθηα έρνπλ ζθνησζεί. Η Αληηγόλε ηήο αλαθνηλώλεη ηε δηαηαγή 

ηνπ Κξένληα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, θαλείο δελ πξέπεη λα ζάςεη ην λεθξό 

Πνιπλείθε. Η Αληηγόλε θαιεί ηελ Ιζκήλε λα ηε βνεζήζεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ εζηθνύ 

ρξένπο, δει. λα ζάςνπλ ηνλ αδεξθό ηνπο θαη λα θαλνύλ αληάμηεο ηεο θαηαγσγήο 

ηνπο. Η Ιζκήλε δίλεη ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο άξλεζήο ηεο. 

 

 

 

 

 θνηλόο, -ή, -ό =  1) ν θνηλήο θαηαγσγήο, όκαηκνο, από ην ίδην αίκα 

(εδώ) 

2) αγαπεκέλνο, πξνζθηιήο 

 

 αὐηάδειθνο, -νο, -νλ =  ν αδειθόο πνπ γελλήζεθε από ηνπο ίδηνπο γνλείο 

     (< αὐηόο + ἀδειθόο) 

 

 θνηλόλ αὐηάδειθνλ =  αδειθή κνπ 

 

 

 

Καη ηα δύν απηά επίζεηα απνδίδνπλ κε έκθαζε ηνλ αδειθηθό δεζκό 

κεηαμύ Αληηγόλεο θαη Ιζκήλεο. 
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 Ἰζκήλεο θάξα = (πεξίθξαζε) αληί : Ιζκήλε 

 

 

 Η πεξίθξαζε εθηόο από ην κεγαιόπξεπν  ηόλν πνπ δίλεη ζην 

ζηίρν ιεηηνπξγεί θαη σο έθθξαζε αγάπεο θαη ζηνξγήο. 

 Η πεξίθξαζε απηή κε ηε γεληθή ηνπ νλόκαηνο  ηνπ πξνζώπνπ 

είλαη ζπρλή ζηνπο ηξαγηθνύο θαη εθθξάδεη αγάπε, εθηίκεζε, 

ζεβαζκό ή ζηνξγή. 

 

 θάξα (ηό) =  1) θεθάιη, 

2) (γεληθά) ην άλσ άθξν, ν θνξπθή θάζε 

πξάγκαηνο, 

3) πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηθξαζηηθά κε 

ηε γεληθή νλόκαηνο πξνζώπνπ, γηα λα δειώζεη 

ην πξόζσπν (όπσο εδώ). 

 

 θνηλόλ ... θάξα =  Ιζκήλε, πνιπαγαπεκέλε κνπ αδειθή 

 

 ἆξ’ νἶζζα = άξαγε μέξεηο; 

 

 

 

 

 

 

Δηαθνξά ἆξα - ἄξα:  

ἆξα =κόξην πνπ εθθξάδεη απνξία ή ακθηβνιία θαη 

κπαίλεη ζηελ αξρή κηαο εξσηεκαηηθήο πξόηαζεο· 

κεηαθξάδεηαη: άξαγε, κήπσο. 

ἄξα = κόξην πνπ έρεη ζπκπεξαζκαηηθή ζεκαζία· κεηα-

θξάδεηαη: ινηπόλ. Σε ππνζεηηθή πξόηαζε ζεκαίλεη: 

ίζσο. Μεξηθέο θνξέο ζεκαίλεη: βέβαηα, δειαδή. 

 

 λῷλ [(δνηηθή εζηθή), δπτθόο αξηζκόο] = ζε καο 

 

 ἀιγεηλόο, -ή, -όλ (< ἄιγνο = πόλνο) = δπζάξεζηνο, ιππεξόο 

 

 ἄηεο ἄηεξ (αλαζηξνθή πξνζέζεσο) = ρσξίο ζπκθνξά (θπξηνι.) 

ἄηεξ (+γεληθή) = ρσξίο (πξόζεζε) 

ἄηε = 1) ε ηύθισζε ηνπ λνπ 

2) θαηαζηξνθή, όιεζξνο 

Ἄηε = Η ζεά ηεο ζπκθνξάο 

Παπάγωγερ νεοελληνικέρ λέξειρ 

 

είδεζε, εηδήκσλ, ηζηνξία, είδνο, ίζησξ (=γλώζηεο, ζνθόο). 
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1. Τν πξνζεηηθό ζύλνιν έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηνπο εξκελεπηέο ηνπ θεηκέλνπ. Σηελ 

θπξηνιεμία ζεκαίλεη «ρσξίο ζπκθνξά». Καηά ηελ 

πηζαλόηεξε θαη αξηηόηεξε εθδνρή ην «νὔη’ ἄηεο 

ἄηεξ» ηζνδπλακεί κε ην «νὔηε νὐθ ἄηεο ἄηεξ» 

(=νύηε όρη ρσξίο ζπκθνξά). 

2. Οη δηαδνρηθέο αξλήζεηο θαη ζπληαθηηθή δνκή ηεο 

θξάζεο/ζηίρνπ ζθνπό έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ 

εκθαληηθά ηα δεηλά πνπ ρηύπεζαλ ηηο δύν 

αδειθέο. 

 

 αἰζρξόλ (< αἶζρνο < αἰδνῦκαη) =ληξνπή (ην επίζεην έρεη εζηθή έλλνηα) 

 

 ἄηηκνλ = επνλείδηζην (αλαθέξεηαη ζε δεκόζηεο ηαπεηλώζεηο 

ή απνξξίςεηο) 

 

 ὄπσπα = πνηεηηθόο παξαθείκελνο ηνπ ὁξάσ-ῶ 

 

 

 

 

 

 ιαλζάλσ (θαη ζπάληα ιήζσ) = κέλσ απαξαηήξεηνο, δηαθεύγσ ηελ πξνζνρή  

 

 

 

 

 

 ζηείρσ = βαδίδσ, πεξπαηώ [εδώ =απεηιώ (κηθ.)] 

 

 

 

 

 

 

 ἀησκέλε < ἀηάνκαη -ῶκαη = δπζηπρώ (εύρξεζην κόλν ζηνλ ελεζηώηα) 

 

 θιύσ = αθνύσ  

 

Παπάγωγερ νεοελληνικέρ λέξειρ 

 

όξαζε, ελόξαζε, αόξαηνο, θάηνπηξν, είδσιν, όςε, πξόζνςε. 

Παπάγωγερ νεοελληνικέρ λέξειρ 

 

ιάζνο, ιαζξαίνο, ιήζαξγνο, αιάζεηνο, ιήζε, ιήζκσλ. 

Παπάγωγερ νεοελληνικέρ λέξειρ 

 

ζηίρνο (=ζεηξά, γξακκή), ζηνηρώ (=βαδίδσ ζε γξακκή), ζηνηρίδσ, 

ζηνίρνο (=ζεηξά, αξάδα). 
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 αὔιεηαη πύιαη = νη εμώπνξηεο ηνπ αλαθηόξνπ (ζηελ ηξαγσδία ρξεζη-

κνπνηείηαη ζπλήζσο ε ιέμε «πύιαη» αληί ηεο ιέμεο 

«ζύξαη» γηα λα πξνζδνζεί κεγαινπξέπεηα θαη 

επηβιεηηθόηεηα) 

 

 νὕλεθα < νὗ +ἕλεθα (θξάζε): ρξεζηκνπνηείηαη εδώ σο πξόζεζε 

 

 ὁ θαζίγλεηνο (ζει. ἡ θαζηγλήηε) < θάζηο (αδειθόο) +γίγλνκαη] = ν αδειθόο 

 

 θαιραίλνπζα (< θαιραίλσ < θάιρε) = α) θάλσ θάηη πνξθπξό 

β) (πξβι. νκεξηθό πνξθύξσ) =θάλσ θάηη ζθνηεηλό 

θαη ηαξαρώδεο (=όπσο είλαη ε ηξηθπκηζκέλε 

ζάιαζζα), ζθέπηνκαη ζε βάζνο, ζπιινγίδνκαη 

βαζηά, ζθέθηνκαη γεκάηνο ηαξαρή.  

 θάιρε = ν θνριίαο ηεο πνξθύξαο, ε πνξθπξή βαθή. 

 

 θσθῦζαη < θσθύσ = 1) ζξελώ, νδύξνκαη 

2) + αηηηαηηθή =ζξελώ κεγαινθώλσο 

 

 νἰσλόο = 1) ε πξνθεηεία 

2) αξπαθηηθό πηελό (ηα κηθξά πηελά θαινύληαη 

ὄξληζεο) 

3) (ην) καληηθό πηελό (ην πνπιί πνπ παξαηεξεί ν 

κάληεο ζηξεθόκελνο πξνο ην βνξξά, γηα λα 

πξνθεηεύζεη ηα κειινύκελα από ην πέηαγκά ηνπ) 

 

 βνξά (< βηβξώζθσ) = ε ηξνθή (ζαξθνβόξσλ δώσλ) 

 

 λεῖζζαη < λένκαη = 1) ζα πάσ, έξρνκαη 

2) επηζηξέθσ (πξβι.  ην λ.ε. λόζηνο) 

 

 δεκόιεπζηνο (< δκνο + ιεύσ) = απηόο πνπ ζθνηώλεηαη κε δεκόζην 

ιηζνβνιηζκό, ν ιηζνβνιεκέλνο από ην ιαό. 

 ιεύσ = ιηζνβνιώ 

 

 ηαιαίθξσλ (-σλ, -νλ) [< ηιάσ +θξήλ] = δύζηπρνο, ηνικεξόο 

ηιάσ = αλέρνκαη, ππνκέλσ, ηνικώ λα.... 

 

 ζρεηιία (< ἔρσ πξβ. ζρεῖλ) = 1) θαξηεξηθόο 

2) ζθιεξόο, πξβι. «ζρέηιηα ἔξγα» 

3) άζιηνο, δπζηπρήο 
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 εἴξγσ = εκπνδίδσ ηελ είζνδν 

                    αιιά 

 εἱξγλύσ = εκπνδίδσ ηελ έμνδν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀληηγόλε (< ἀληί + γόλνο) = 1) ε ίζε κε ηα αξζεληθά παηδηά 

2) απηή πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ γέλνπο 

3) αληακνηβή ηεο νηθνγέλεηαο 

Ἰζκήλε [ < ἴζκε (πηζαλή πξνέιεπζε)]: ἴζκε = ζύλεζε 

Κξέσλ (< θξείσλ < θξαίλσ*) = ν άξρσλ 

 * θξαίλσ = 1) εθηειώ 

 2) αζθώ εμνπζία  

ηενθιήο (ἐηεόο + θιένο) =  απηόο πνπ έρεη δόμα αιεζηλή 

     εηεόο = αιεζηλόο 

     θιένο =θήκε, δόμα  

Πνιπλείθεο (πνιύ +λεῖθνο) = ν εξηζηηθόο, θηιόληθνο 

  λεῖθνο = θηινληθία 

Οἰδίπνπο  (< νἰδέσ + πνύο) =  απηόο πνπ έρεη πξεζκέλα πόδηα  

  νἰδέσ = πξήδνκαη 

 

 

 

 

 

 

   θνηλόλ  : επίζεην, ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, 

γέλνπο νπδεηέξνπ, θιεηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ 

θνηλόο - ἡ θνηλή - ηό θνηλόλ [=ν όκαηκνο (εδώ)]. 

Παπάγωγερ νεοελληνικέρ λέξειρ 

 

εηξθηή, θάζεηξμε. 
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 αὐηάδειθνλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, θιεηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

αὐηάδειθνο, ηό αὐηάδειθνλ (=ν αδειθόο πνπ γελλήζεθε από 

ηνπο ίδηνπο γνλείο). 

 

 θάξα  : αλώκαιν νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο νπδεηέξνπ, θιεηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ηό θάξα [(γελ. ηνῦ θαξήαηνο) 

=ην θεθάιη (ιέμε πνηεηηθή)]. 

 

Κλίση τοσ οσσιαστικού 

 

       Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ηό 

ηνῦ 

ηῶ 

ηό 

(ὦ) 

θάξα   &  θάξε   

θαξήαηνο, θάξεηνο, θξαηόο
 

θαξήαηη
 
, θάξεηη 

θάξα   &  θάξε 

θάξα   &  θάξε 

 

       Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ηά 

ηλ 

ηνῖο 

ηά 

(ὦ) 

θαξήαηα θαη θξᾶηα 

θξάησλ 

θάξεζη θαη θξαζί 

θαξήαηα θαη θξᾶηα 

θαξήαηα θαη θξᾶηα 

Έηζη θιίλεηαη ζηνπο πνηεηέο κεηά ηνλ Όκεξν 

Έηζη θιίλεηαη ζηνλ Όκεξν (κόλν ζηελ νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή θαη θιεηηθή 

εληθνύ «ηό θάξε», ελώ νη  ππόινηπεο πηώζεηο είλαη 

θνηλέο κε «ηό θάξα) 

 

 

 νἶζζ’ (αληί νἶζζα)  : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: 

νἶδα (=γλσξίδσ θαιά). 

 

 ὅ,ηη  : αλαθνξηθή αλησλπκία, γέλνπο νπδεηέξνπ, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, ηεο αλησλπκίαο: ὅζηηο, ἥηηο, ὅ,ηη  (=ν νπνίνο). 

 

 Ζεύο  : αλώκαιν κεηαπιαζηό νπζηαζηηθό, γέλνπο αξζεληθνύ, 

νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ νλόκαηνο: ὁ Ζεύο (γελ. ηνῦ 

Δηόο). 
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   Εμικός αριθμός 

ὁ Ζεύο, ηνῦ Δηόο, ηῶ Δηί, ηόλ Δία, 

ὦ Ζεῦ. 

 

   Θσμηθείηε  

 Μεηαπιαζηά ιέγνληαη νξηζκέλα νπζηαζηηθά πνπ θιίλνληαη ζ΄όιεο ηηο 

πηώζεηο θαηά κηα νξηζκέλε θιίζε αιιά ην ζέκα ηνπο κεηαπιάζζεηαη δει. 

κεηαβάιιεηαη ζ’ νξηζκέλεο πηώζεηο. 

 

 Οἰδίπνπ  : αλώκαιν εηεξόθιηην νπζηαζηηθό (θιίλεηαη θαηά ηε γ΄ θαη 

θαηά ηε β΄ θιίζε), γέλνπο αξζεληθνύ, γεληθή εληθνύ, ηνπ 

νπζηαζηηθνύ: ὁ Οἰδίπνπο (γελ. ηνῦ Οἰδίπνδνο). 

 

 

       Ενικόρ απιθμόρ 

    

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ὁ 

ηνῦ 

ηῶ 

ηόλ 

(ὦ) 

Οἰδίπνπο 

Οἰδίπνδνο 

Οἰδίπνδη 

Οἰδίπνδα 

Οἰδίπνπ 

ὁ 

ηνῦ 

ηῶ 

ηόλ 

(ὦ) 

Οἰδίπνπο 

Οἰδίπνπ 

 

Οἰδίπνπλ 

Οἰδίπνπ 

 

 

Θσμηθείηε  

 Εηεξόθιηηα ιέγνληαη νξηζκέλα νπζηαζηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ πιε-

ζπληηθό ή ζε κεξηθέο πηώζεηο θαηά δηαθνξεηηθή θιίζε ή ζπγρξόλσο θαηά 

ηελ ίδηα θαη θαηά δηαθνξεηηθή θιίζε. 

 

 

 θαθῶλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, γεληθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ θαθόο - 

ἡ θαθή - ηό θαθόλ (εδώ ηα θαθά =νη ζπκθνξέο, ηα δεηλά, 

ηα βάζαλα· νπζηαζηηθνπνηεκέλν επίζεην). 

 

 ὁπνῖνλ  : αλαθνξηθή αλησλπκία, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηεο αλησλπκίαο: ὁπνῖνο - ὁπνία - ὁπνῖνλ. 
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 λῷλ  : δνηηθή δπτθνύ αξηζκνύ, ηνπ α’ πξνζώπνπ, ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο: ἐγώ (α΄ πξνζ.), ζύ (β΄πξνζ.), [(νὗ) 

γ΄πξνζ.] (ε νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή ηνπ δπτθνύ αξηζκνύ 

είλαη λώ). 

 

 δώζαηλ  : κεηνρή, δνηηθή δπτθνύ αξηζκνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: δήσ -δῶ (=δσ). 

  Απσικοί σπόνοι : δῶ, ἔδσλ, βηώζνκαη, ἐβίσλ, βεβίσθα, 

ἐβεβηώθεηλ. 

 

 

Τα ξήκαηα δῶ, πεηλῶ, δηςῶ θαη ρξῶκαη έρνπλ 

ραξαθηήξα ε θαη όρη α (δή-σ, πεηλή-σ, δηςή-σ, ρξή-

νκαη). 

Κιίλνληαη γεληθά ζηνλ ελεζηώηα θαη ηνλ παξαηαηηθό 

θαηά ηα ζπλεξεκέλα ξήκαηα ζε -άσ· έρνπλ όκσο ε (ή ῃ) 

όπνπ ηα ξήκαηα ζε -άσ έρνπλ α (ή ᾳ). 

 

Κλίση  

 

ΔΝΔΣΩΣΑ 

Οπιζηική Υποηακηική Εςκηική Πποζηακηική Απαπέμθαηο 

δ 

δῆο 

δῆ 

δκελ 

δηε 

δζη(λ) 

δ 

δῆο 

δῆ 

δκελ 

δηε 

δζη(λ) 

δῴελ 

δῴεο 

δῴε 

δῶκελ 

δῶηε 

δῶελ 

 

δ 

δήησ 

 

 

 

δλ 

 

Μεηοσή 

δλ, δζα, δλ 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

Οριζηική 

ἔδσλ 

ἔδεο 

ἔδε 

ἐδκελ 

ἐδηε 

ἔδσλ 
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 ηειεῖ  : ξήκα, γ΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ηειέσ -ηειῶ (=εθηειώ). 

  Απσικοί σπόνοι : ηειῶ, ἐηέινπλ, ηειέζσ, ἐηέιεζα, ηεηέ-

ιεθα, ἐηεηειέθεηλ. 

 

 νὐδέλ  : αόξηζηε επηκεξηζηηθή αλησλπκία, γέλνπο νπδεηέξνπ, 

νλνκαζηηθή εληθνύ, ηεο αλησλπκίαο: νὐδείο - νὐδεκία - 

νὐδέλ (=θαλείο). 

 

 

 ἀιγεηλόλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἀιγεηλόο, 

ἡ ἀιγεηλή, ηό ἀιγεηλόλ (=ιππεξόο, δπζάξεζηνο). 

 

 ἄηεο  : νπζηαζηηθό α΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ ἄηε (γελ. ηο ἄηεο) (=ε ζύγρπζε ηνπ 

λνπ, ηαξαρή, απάηε). 

 

 ἄηεξ  : πξόζεζε νκεξηθή (αληί ἄλεπ) =ρσξίο. 

 

 αἰζρξόλ  : επίζεην  ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, 

γέλνπο νπδεηέξνπ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ 

αἰζρξόο - ἡ αἰζρξά - ηό αἰζρξόλ (=απηόο πνπ πξνθαιεί 

ληξνπή). 

 

 ἄηηκνλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

ἄηηκνο, ηό ἄηηκνλ [=απηόο πνπ δελ έρεη ηηκή, ν 

πεξηθξνλεκέλνο, ν ζηηγκαηηζκέλνο· (εδώ ἄηηκνλ = 

πξνζβιεηηθό)]. 

 

 ἐζζ’  (αληί ἐζηί) : ξήκα, γ’ εληθό, νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο 

εἰκί (=είκαη, ππάξρσ). 

Απσικοί σπόνοι : εἰκί, ἦλ θαη ἦ, ἔζνκαη, ἐγελόκελ, 

γέγνλα, ἐγεγόλεηλ. 

 

 ὁπνῖνλ  : αλαθνξηθή αλησλπκία, αηηηαηηθή εληθνύ, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, ηεο αλησλπκίαο: ὁπνῖνο, ὁπνία, ὁπνῖνλ. 
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 ζῶλ  : θηεηηθή αλησλπκία (γηα έλαλ θηήηνξα) ηνπ β΄ πξνζώπνπ, 

γέλνπο νπδεηέξνπ, γεληθή πιεζπληηθνύ, ηεο αλησλπκίαο: 

ζόο - ζή - ζόλ (=δηθόο ζνπ, δηθή ζνπ, δηθό ζνπ). 

 

 ὄπσπα  : ξήκα, α’ εληθό νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ β΄, ελεξγεηηθήο 

θσλήο ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ὁξάσ - ὁξῶ (=βιέπσ, 

παξαηεξώ). 

 

Κλίση  

 

Αόριζηος Β΄ 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική Προζηακηική Απαρέμθαηο 

εἶδνλ 

εἶδεο 

εἶδε 

εἴδνκελ 

εἴδεηε 

εἶδνλ 

ἴδσ 

ἴδῃο 

ἴδῃ 

ἴδσκελ 

ἴδεηε 

ἴδσζη(λ) 

ἴδνηκη 

ἴδνηο 

ἴδνη 

ἴδνηκελ 

ἴδνηηε 

ἴδνηελ 

 

ἰδέ 

ἰδέησ 

 

ἴδεηε 

ἰδόλησλ ή 

ἰδέησζαλ 

ἰδεῖλ 

 

 

Μεηοτή 

ἰδώλ, ἰδνῦζα, 

ἰδόλ 

 

 ἐγώ  : πξνζσπηθή αλησλπκία, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ α’ πξνζώπνπ 

ηεο αλησλπκίαο: ἐγώ - ζύ - (νὗ). 

 

 ηί  : εξσηεκαηηθή αλησλπκία, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο νπδε-

ηέξνπ ηεο αλησλπκίαο: ηίο, ηίο, ηί (=πνηνο, -α, -ν). 

 

 ηνῦη’ (=ηνῦην) : δεηθηηθή αλησλπκία, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, ηεο αλησλπκίαο: νὗηνο, αὕηε, ηνῦην. 

 

 θαζί  : ξήκα, γ’ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: 

θεκί (=ηζρπξίδνκαη, ιέσ). 

Απσικοί σπόνοι : θεκί, ἔθελ, θήζσ, ἔθεζα [κε απηνύο 

ηνπο αξρηθνύο ρξόλνπο ζεκαίλεη 

ηζρπξίδνκαη], ελώ θεκί, ἔθελ, ιέμσ 

θαη ἐξῶ, ἔιεμα -εἶπα -εἶπνλ, εἴξεθα, 

εἰξήθεηλ [κ’ απηνύο ηνπο αξρηθνύο 

ρξόλνπο ην ξήκα «θεκί» ζεκαίλεη ιέσ]. 
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Κλίση  

 

Δνεζηώηας 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική Προζηακηική Απαρέμθαηο 

θεκί 

θήο (& 

θῄο) 

θεζί(λ) 

θακέλ 

θαηέ 

θαζί(λ) 

θ 

θῆο 

θῆ 

θκελ 

θηε 

θζη(λ) 

θαίελ 

θαίεο 

θαίε 

θαίεκελ & 

θαῖκελ 

θαίεηε & θαῖηε 

θαίεζαλ & 

θαῖελ 

 

θάζη 

θάησ 

 

θάηε 

θάλησλ (ή 

θάησζαλ) 

θάλαη 

 

Μεηοτή 

θάζθσλ, 

θάζθνπζα, 

θάζθνλ 

 

 παλδήκῳ  : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ πάλδεκνο, ηό 

πάλδεκνλ (=απηόο πνπ αλήθεη ζ’ όιν ην δήκν, δειαδή ζην 

ιαό / θαζνιηθόο, γεληθόο). 

 

 πόιεη  : νπζηαζηηθό γ΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ πόιηο (γελ. ηο πόιεσο). 

 

 θήξπγκα : νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο νπδεηέξνπ, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ηό θήξπγκα (γελ. ηνῦ 

θεξύγκαηνο). 

 

 ζεῖλαη  : απαξέκθαην ανξίζηνπ β΄,  ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: ηίζεκη (=ζέησ). 

Απσικοί σπόνοι : ηίζεκη, ἐηίζελ, ζήζσ, ἔζεθα, ηέζεηθα 

θαη ηέζεθα, ἐηεζείθεηλ θαη ἐηεζήθεηλ. 

 

Κλίση  

 

Αόριζηος Β΄ 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική Προζηακηική Απαρέμθαηο 

ἔζεθα 

ἔζεθαο 

ἔζεθε 

ἔζεκελ 

ζ 

ζῆο 

ζῆ 

ζκελ 

ζείελ 

ζείεο 

ζείε 

ζείεκελ 

 

ζέο 

ζέησ 

 

ζεῖλαη 

 

 

Μεηοτή 
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ἔζεηε 

ἔζεζαλ 

ζηε 

ζζη(λ) 

(ζεῖκελ) 

ζείεηε (ζεῖηε) 

ζείεζαλ (ζεῖελ 

ζέηε 

ζέλησλ 

(ζέησζαλ) 

ζείο, ζεῖζα, 

ζέλ 

 

 ζηξαηεγόλ  : νπζηαζηηθό β’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ ζηξαηεγόο (γελ. ηνῦ 

ζηξαηεγνῦ). 

 

 ἀξηίσο (ή ἄξηη) : πξηλ από ιίγν (επίξξεκα). 

 

 ἔρεηο  : ξήκα, β’ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ξήκαηνο:  ἔρσ (εδώ ζεκαίλεη: γλσξίδσ, μέξσ). 

Απσικοί σπόνοι : ἔρσ, εἶρνλ, ἕμσ θαη ζρήζσ, ἔζρνλ, 

ἔζρεθα, ἐζρήθεηλ. 

 

 ηη : αόξηζηε αλησλπκία, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή εληθνύ, 

ηεο αλησλπκίαο: ηίο, ηίο, ηί (=θάπνηνο). 

 

 εἰζεθνύζαο  : ξήκα, β’ εληθό νξηζηηθήο ανξίζηνπ α΄, ελεξγεηηθήο 

θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: εἰζαθνύσ (=αθνύσ). Τν ξήκα είλαη 

ζύλζεην: εἰο + ἀθνύσ· ιακβάλεη αύμεζε εζσηεξηθή. 

Απσικοί σπόνοι : εἰζαθνύσ, εἰζήθνπνλ, εἰζαθνύζνκαη, 

εἰζήθνπζα, εἰζαθήθνα, εἰζεθεθόεηλ. 

 

 Θσμηθείηε  

 Τα ξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -άλσ ζρεκαηίδνπλ κέζν κέιινληα, αληί γηα 

ελεξγεηηθό, θαη αόξηζην  β’  π.ρ.:  

  Μέιινληαο        Αόξηζηνο β’   

ηπγράλσ          ηεύμνκαη          ἔηπρνλ 

ιακβάλσ          ιήςνκαη           ἔιαβνλ 

καλζάλσ         καζήζνκαη       ἔκαζνλ 

ιαγράλσ        ιήμνκαη             ἔιαρνλ 

 

Εμαηξνύληαη ηα ξήκαηα ιαλζάλσ, ὀιηζζάλσ (=γιηζηξώ), ὀθιηζθάλσ 

(=νθείισ, ρξσζηώ) πνπ ζρεκαηίδνπλ ελεξγεηηθό κέιινληα, αιιά θαλνληθό 

αόξηζην β΄. 

  Μέιινληαο        Αόξηζηνο β’   

ιαλζάλσ           ιήζσ              ἔιαζνλ 

ὀιηζζάλσ          ὀιηζζήζσ        ὤιηζζνλ 

ὀθιηζθάλσ       ὀθιήζσ           ὦθινλ 
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 θίινπο  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ 

θίινο, -ε, -νλ (εδώ θίινη =νη πξνζθηιείο, ηα αγαπεκέλα 

πξόζσπα). 

 

 ζηείρνληα : κεηνρή, νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ, γέλνπο νπδεηέξνπ, 

ρξόλνπ ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ξήκαηνο: ζηείρσ 

(=πνξεύνκαη, βαδίδσ).  

Απσικοί σπόνοι : ζηείρσ, ἔζηεηρνλ, (-), ἔζηεημα θαη 

ἔζηηρνλ. 

 

 ἐρζξῶλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, γεληθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἐρζξόο, 

ἡ ἐρζξά, ηό ἐρζξόλ (=ερζξόο, κηζεηόο· εδώ σο 

νπζηαζηηθό). 

 

 κῦζνο : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ κῦζνο (γελ. ηνῦ κύζνπ) 

(=ιόγνο, είδεζε). 

 

 ἡδύο  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, ηξηηόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἡδύο, ἡ 

ἠδεῖα, ηό ἡδύ (=γιπθόο, επράξηζηνο). 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΠΙΘΕΣΟΤ 

Θετικός βαθμός σγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

ἡδύο, ἡδεῖα, ἡδύ ὁ, ἡ ἡδίσλ, ηό ἥδηνλ ὁ ἥδηζηνο, ἡ ἡδίζηε, 

ηό ἥδηζηνλ 

 

 ἀιγεηλόο  : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἀιγεηλόο, 

ἡ ἀιγεηλή, ηό ἀιγεηλόλ (=ν δπζάξεζηνο, ν ιππεξόο). 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΠΙΘΕΣΟΤ 

Θετικός βαθμός σγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

ἀιγεηλόο, -ή, -

όλ 

ὁ, ἡ ἀιγίσλ, ηό 

ἄιγηνλ 

ἄιγηζηνο, ἀιγίζηε, 

ἄιγηζηνλ 

 

 ἵθεη’ (αληί ἵθεην)  : ξήκα, γ’ εληθό, νξηζηηθήο ανξίζηνπ β’, κέζεο 

θσλήο, ηνπ ζπλεξεκέλνπ θαη απνζεηηθνύ ξήκαηνο: ἱθλένκαη 

-ἱθλνῦκαη (=έξρνκαη, θζάλσ). 
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Απσικοί σπόνοι : ἱθλνῦκαη, ἱθλνύκελ, ἵμνκαη, ἱθόκελ, 

ἷγκαη, ἵγκελ. 

 

 Θσμηθείηε  

 
Τν ξήκα απαληά ζηνλ αηηηθό πεδό ιόγν ζύλζεην: ἀθηθλένκαη -ἀθηθλνῦκαη 

(=έξρνκαη, θζάλσ). 

 

 ὅηνπ : αλαθνξηθή αλησλπκία, γεληθή εληθνύ (β΄ ηύπνο), 

αξζεληθνύ (ή νπδέηεξνπ) γέλνπο ηεο αλησλπκίαο: ὅζηηο - 

ἥηηο - ὅ,ηη. 

 

 δπνῖλ  : γεληθή δπτθνύ αξηζκνύ ηνπ απόιπηνπ αξηζκεηηθνύ 

επηζέηνπ: δύν. 

 

 Θσμηθείηε  

 
Τν απόιπην αξηζκεηηθό επίζεην δύν (θνηλό θαη γηα ηα 3  γέλε) 

θιίλεηαη κόλν ζην δπτθό αξηζκό, αιιά βξίζθεηαη θαη ζαλ άθιηην, ηδίσο 

καδί κε ην άξζξν: ηῶλ δύν ἡκεξῶλ. 

 

 

Κλίση  

 

Γσχκός αριθμός 

Ονομαζηικ

ή 

Γενική Γοηική Αιηιαηική 

δύν δπνῖλ δπνῖλ δύν 

 

 

 ἀδειθνῖλ  : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, γεληθή δπτθνύ 

αξηζκνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ ἀδειθόο (γελ. ηνῦ ἀδειθνῦ). 

[Η ιέμε απαληά θαη σο επίζεην: ἀδειθόο -ή -όλ = 

αδειθηθόο]. 

 

 ἐζηεξήζεκελ : ξήκα, α΄ πιεζπληηθό, νξηζηηθήο παζεηηθνύ ανξίζηνπ α΄, 

ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ζηεξένκαη -ζηεξνῦκαη 

(=ζηεξνύκαη, ράλσ). 
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Απσικοί σπόνοι : ζηεξνῦκαη, ἐζηεξνύκελ, ζηεξήζνκαη & 

ζηεξεζήζνκαη, ἐζηεξεζάκελ & ἐζηεξή-

ζελ, ἐζηέξεκαη, ἐζηεξήκελ. 

 

 κηᾷ  : απόιπην αξηζκεηηθό επίζεην, δνηηθή εληθνύ, γέλνπο 

ζειπθνύ, ηνπ αξηζκεηηθνύ επηζέηνπ: εἷο, κία, ἕλ. 

 

 ζαλόληνηλ : κεηνρή, γεληθή δπτθνύ αξηζκνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ξήκαηνο: ζλῄζθσ 

(=πεζαίλσ). 

Απσικοί σπόνοι : ζλῄζθσ, ἔζλῃζθνλ, ζαλνῦκαη, ἔζαλνλ, 

ηέζλεθα, ἐηεζλήθεηλ. 

 

 ἡκέξᾳ  : νπζηαζηηθό α΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ ηνπ 

νπζηαζηηθνύ: ἡ ἡκέξα (γελ. ηο ἡκέξαο). 

 

 δηπιῆ : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, ζπλεξεκέλν 

δεπηεξόθιηην, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, ηνπ 

επηζέηνπ: ὁ δηπινῦο - ἡ δηπι - ηό δηπινῦλ (πξόθεηηαη 

γηα πνιιαπιαζηαζηηθό αξηζκεηηθό επίζεην ηνπ απόιπηνπ 

αξηζκεηηθνύ επηζέηνπ δύν). 

 

Κλίση της αμτωμσμίας 

 

       Ενικόρ απιθμόρ 

 Απζενικό Θηλςκό Οςδέηεπο 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

δηπινῦο 

δηπινῦ 

δηπιῶ 

δηπινῦλ 

δηπι 

δηπιο 

δηπιῆ 

δηπιλ 

δηπινῦλ 

δηπινῦ 

δηπιῶ 

δηπινῦλ 

 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

             Απζενικό Θηλςκό Οςδέηεπο 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

δηπινῖ 

δηπιλ 

δηπινῖο 

δηπινῦο 

δηπιαῖ 

δηπιλ 

δηπιαῖο 

δηπιᾶο 

δηπιᾶ 

δηπιλ 

δηπινῖο 

δηπιᾶ 
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 Θσμηθείηε  

 Τα ζσλερεκέλα ηρηθαηάιεθηα δεσηερόθιηηα επίζεηα ζε –οῦς ζτεκαηίδοληαη: 

α) όπως ηα σσνηρημένα οσσιαστικά της α’ και της β’ κλίσης, 

β) δελ έτοσλ κλητική, 

γ) ηολίδοληαη ζηε λήγοσσα σ’ όλες τις πτώσεις και των τριών γενών θαη παίρλοσλ 

περισπωμένη. 

 

 ρεηξί : νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νλόκαηνο: ἡ ρείξ [=ην ρέξη (γεληθή: ηο ρεηξόο)]. 

 

Κλίση  

 

       Ενικόρ απιθμόρ Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ἡ  

ηο 

ηῆ 

ηήλ 

(ὦ) 

ρείξ 

ρεηξόο 

ρεηξί 

ρεῖξα 

ρείξ 

αἱ 

ηλ 

ηαῖο 

ηάο 

(ὦ) 

ρεῖξεο 

ρεηξλ 

ρεξζί(λ) 

ρεῖξαο 

ρεῖξεο 

 

 θξνῦδνο : επίζεην, ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην (αιιά θαη 

ηξηθαηάιεθην), δεπηεξόθιηην, γέλνπο αξζεληθνύ, 

νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: θξνῦδνο, -νο (-ε), -

νλ. Πξόθεηηαη γηα αλώκαιν ειιεηπηηθό επίζεην. 

Εληθόο αξηζκόο: ὁ θξνῦδνο, ἡ θξνύδε (θαη ἡ θξνῦδνο), ηό 

θξνῦδνλ 

Πιεζπληηθόο αξηζκόο: νἱ θξνῦδνη, αἱ θξνῦδαη (θαη αἱ 

θξνῦδνη), ηά θξνῦδα. 

 

 

Τν επίζεην θξνῦδνο είλαη ειιεηπηηθό*, γηαηί 

βξίζθεηαη κόλν ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ θαη 

πιεζπληηθνύ αξηζκνύ σο δηθαηάιεθην θαη σο 

ηξηθαηάιεθην. 

* [ειιεηπηηθά νπζηαζηηθά ή επίζεηα ιέγνληαη ηα 

νλόκαηα πνπ είλαη εύρξεζηα ζε κεξηθέο πηώζεηο θαη 

όρη ζε όιεο]. 

 

 ἐζηίλ : ξήκα, γ΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: εἰκί 

(=είκαη, ππάξρσ).  
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Απσικοί σπόνοι : εἰκί, ἦλ θαη ἦ, ἔζνκαη, ἐγελόκελ, 

γέγνλα, ἐγεγόλεηλ. 

 

 ζηξαηόο  : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ ζηξαηόο (γελ. ηνῦ ζηξαηνῦ). 

 

 λπθηί : νπζηαζηηθό γ΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νλόκαηνο: ἡ λύμ (γελ. ηο λπθηόο) = ε λύρηα. 

 

 νἶδ’ (αληί νἶδα) : ξήκα, α΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: νἶδα 

(=γλσξίδσ, μέξσ).  

Απσικοί σπόνοι : νἶδα, ᾔδεηλ θαη ᾔδε, εἴζνκαη θαη 

εἰδήζσ, (ἔγλσλ), (ἔγλσθα), 

(ἐγλώθεηλ). 

 

Κλίση  

 

Δνεζηώηας 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική Προζηακηική Απαρέμθαη

ο 

νἶδα 

νἶζζα 

νἶδε 

ἴζκελ 

ἴζηε 

ἴζαζη(λ) 

εἰδ 

εἰδῆο 

εἰδῆ 

εἰδκελ 

εἰδηε 

εἰδζη(λ) 

εἰδείελ 

εἰδείεο 

εἰδείε 

εἰδείεκελ 

(εἰδεῖκελ) 

εἰδείεηε 

(εἰδεῖηε) 

εἰδείεζαλ 

(εἰδεῖελ) 

 

ἴζζη 

ἴζησ 

 

ἴζηε 

ἴζησλ 

(ἴζησζαλ) 

εἰδέλαη 

 

Μεηοτή 

εἰδώο, 

εἰδπῖα,  

εἰδόο 

 

 ὑπέξηεξνλ  : επίζεην (ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ), ηξηγελέο θαη 

ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ὑπέξηεξνο, ἡ ὑπεξηέξα, ηό 

ὑπέξηεξνλ. Ο ζεηηθόο βαζκόο είλαη ε πξόζεζε ὑπέξ, γη’ 

απηό θαη ηα παξαζεηηθά ηνπ επηζέηνπ απηνύ ιέγνληαη 

ειιεηπηηθά. 
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ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΠΙΘΕΣΟΤ 

Θετικός βαθμός σγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

[(ὑπέξ) πξόζεζε] ὑπέξηεξνο, ὑπεξηέξα, 

ὑπέξηεξνλ 

ὑπέξηαηνο, ὑπεξηάηε, 

ὑπέξηαηνλ 

 

 

Σε κεξηθά επίζεηα ιείπεη ν ζεηηθόο βαζκόο ή θαη 

έλαο από ηνπο άιινπο δύν βαζκνύο. Τα παξαζεηηθά 

απηώλ ησλ επηζέησλ ιέγνληαη ειιεηπηηθά θαη 

παξάγνληαη ζπλήζσο από επηξξήκαηα, πξνζέζεηο ή 

κεηνρέο. 

 

 εὐηπρνῦζα : κεηνρή, ρξόλνπ ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: 

εὐηπρέσ -εὐηπρῶ (=είκαη επηπρηζκέλνο).  

Απσικοί σπόνοι : εὐηπρῶ, εὐηύρνπλ θαη εὐηήρνπλ, εὐηπ-

ρήζσ, εὐηύρεζα θαη εὐηύρεζα, εὐηύρεθα 

θαη εὐηύρεθα, εὐηπρήθεηλ θαη 

εὐηπρήθεηλ. 

 

 κᾶιινλ  : επίξξεκα, ζπγθξηηηθόο βαζκόο ηνπ επηξξήκαηνο: κάια 

(=πνιύ). 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΟ 

Θετικός βαθμός σγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

κάια κᾶιινλ κάιηζηα 

 

 ἀησκέλε  : κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα, κέζεο θσλήο ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ἀηάνκαη 

-ἀηῶκαη [(είλαη εύρξεζην κόλν ζηνλ ελεζηώηα) = δπζηπρώ, 

βξίζθνκαη ζε κεγάιε δπζηπρία]. 

 

 ᾔδε : ξήκα, α’ εληθό νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ, ηνπ ξήκαηνο: νἶδα 

(=γλσξίδσ, μέξσ).  

Απσικοί σπόνοι : νἶδα, ᾔδεηλ θαη ᾔδε, εἴζνκαη θαη 

εἰδήζσ, (ἔγλσλ), (ἔγλσθα), 

(ἐγλώθεηλ). 

 

 αὐιείσλ  : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, γεληθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

αὔιεηνο, ηό αὔιεηνλ [(ην ζπλαληάκε θαη σο ηξηθαηάιεθην: 
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ὁ αὔιεηνο, ἡ αὐιεία, ηό αὔιεηνλ) = απηόο πνπ αλήθεη 

ζηελ απιή]. 

 

 ππιῶλ : νπζηαζηηθό α΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, γεληθή 

πιεζπληηθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ πύιε =[(γελ. ηο πύιεο) 

ε πύιε ηνπ αλαθηόξνπ]. 

 

 ἐμέπεκπνλ : ξήκα, α΄ εληθό, νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ, ελεξγεηηθήο 

θσλήο ηνπ ξήκαηνο: ἐθπέκπσ (=πξνζθαιώ έμσ). Τν ξήκα 

είλαη ζύλζεην: ἐθ + πέκπσ·  ιακβάλεη αύμεζε εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : ἐθπέκπσ, ἐμέπεκπνλ, ἐθπέκςσ, 

ἐμέπεκςα, ἐθπέπνκθα, ἐμεπεπόκθεηλ. 

 

 κόλε : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ κόλνο, ἡ 

κόλε, ηό κόλνλ (=κόλνο). 

 

 θιύνηο : ξήκα, β΄ εληθό επθηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ 

ξήκαηνο: θιύσ (=αθνύσ).  

Απσικοί σπόνοι : θιύσ, ἔθιπνλ (κε ζεκαζία θαη ανξίζηνπ 

β΄, Πξνζηαθηηθή: θιῦζη, θιῦηε) 

θέθιπθα, ἐθεθιύθεηλ. 

 

 ηί : νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο νπδεηέξνπ ηεο εξσηεκαηηθήο 

αλησλπκίαο: ηίο, ηίο, ηί (=πνηνο, -α, -ν). 

 

 δεινῖο : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο 

ηνπ ξήκαηνο: δειόσ -δειῶ (=θαλεξώλσ).  

Απσικοί σπόνοι : δειῶ, ἐδήινπλ, δειώζσ, ἐδήισζα, δεδή-

ισθα, ἐδεδειώθεηλ. 

 

 θαιραίλνπζ’ : (θαιραίλνπζα) κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο 

ζειπθνύ, ρξόλνπ ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ 

ξήκαηνο: θαιραίλσ [(εύρξεζην κόλν ζηνλ ελεζηώηα) =θάλσ 

θάηη πνξθπξό, δει. βαζύ θόθθηλν]. 

 

 ἔπνο : νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ηό ἔπνο [(γεληθή: ηνῦ ἔπνπο) 

=είδεζε, ιόγνο, λέν, καληάην).  
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 ηάθνπ : νπζηαζηηθό β’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ ηάθνο (γελ. ηνῦ ηάθνπ). 

 

ηώ θαζηγλήησ : νπζηαζηηθό β’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

δπτθνύ αξηζκνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ θαζίγλεηνο [= ν 

αδεξθόο (ζειπθό: ἡ θαζηγλήηε = ε αδεξθή)].  

 

 Κξέσλ : θύξην όλνκα γ’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, νλνκαζηηθή 

εληθνύ, ηνπ νλόκαηνο: ὁ Κξέσλ (γελ. ηνῦ Κξένληνο). 

 

 πξνηίζαο ἔρεη : ξήκα, γ’ εληθό νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ (πεξηθξαζηηθνύ), 

ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: πξνηίσ (=πξνηηκώ). Τν 

ξήκα είλαη ζύλζεην: πξό + ηίσ· ιακβάλεη αύμεζε 

εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : πξνηίσ, πξνέηηνλ, πξνηίζσ, πξνέηηζα, 

πξνηίζαο ἔρσ, πξνηίζαο εἶρνλ. 

 

 ἀηηκάζαο ἔρεη : ξήκα, γ’ εληθό νξηζηηθήο πεξηθξαζηηθνύ παξαθεηκέλνπ, 

ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: ἀηηκάδσ (=δελ ηηκώ, 

πεξηθξνλώ).  

Απσικοί σπόνοι : ἀηηκάδσ, ἠηίκαδνλ, ἀηηκάζσ, ἠηίκαζα, 

ἠηίκαθα θαη ἀηηκάζαο ἔρσ, ἠηηκάθεηλ 

θαη ἀηηκάζαο εἶρνλ. 

 

 ηενθιέα : θύξην όλνκα γ’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νλόκαηνο: ὁ ηενθιο (γελ. ηνῦ ηενθιένπο). 

 

Κλίση  

 

       Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ὁ 

ηνῦ 

ηῶ 

ηόλ 

(ὦ) 

ηενθιο 

ηενθιένπο 

ηενθιεῖ 

ηενθιέα 

ηεόθιεηο 

 

 ιέγνπζη : ξήκα, γ’ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο 

θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: ιέγσ (=ιέσ).  

Απσικοί σπόνοι : ιέγσ, ἔιεγνλ, ιέμσ θαη ἐξῶ, ἔιεμα - 

εἶπα -εἶπνλ, εἴξεθα, εἰξήθεηλ. 
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 δίθῃ : νπζηαζηηθό α΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ δίθε (γελ. ηο δίθεο). 

 

 ρξεζζείο : κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

παζεηηθνύ ανξίζηνπ α΄ ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ρξήνκαη 

-ρξῶκαη (= κεηαρεηξίδνκαη).  

Απσικοί σπόνοι : ρξῶκαη, ἐρξώκελ, ρξήζνκαη - ρξεζζή-

ζνκαη, ἐρξεζάκελ - ἐρξήζζελ, θέρξε-

καη, ἐθερξήκελ. 

 

 δηθαίᾳ : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, δνηηθή 

εληθνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ δίθαηνο - ἡ 

δηθαία - ηό δίθαηνλ.  

 

 λόκῳ : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ λόκνο (γελ. ηνῦ λόκνπ). 

 

 ρζνλόο : νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ ρζώλ (γελ. ηο ρζνλόο). 

 

Κλίση  

 

       Ενικόρ απιθμόρ Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ἡ  

ηο 

ηῆ 

ηήλ 

(ὦ) 

ρζώλ 

ρζνλόο 

ρζνλί 

ρζόλα 

ρζώλ 

 

(δελ έρεη) 

 

 ἔθξπςε : ξήκα, γ’ εληθό πξόζσπν, νξηζηηθήο ανξίζηνπ, ελεξγεηηθήο 

θσλήο ηνπ ξήκαηνο: θξύπησ (=ζθεπάδσ, θαιύπησ, θξύβσ).  

Απσικοί σπόνοι : θξύπησ, ἔθξππηνλ, θξύςσ, ἔθξπςα, θέ-

θξπθα, ἐθεθξύθεηλ. 

 

 ἔληηκνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

ἔληηκνο, ηό ἔληηκνλ (=ν ηηκεκέλνο, απηόο πνπ 

απνιακβάλεη ηηκέο).  

 

http://www.to-frontistirio.gr/


Ανηιγόνη  ---------------------------------------------------------------------------------------  24 
 

 

 
www.to-frontistirio.gr                                                                         εκδόζεις ηζιάρα 

 λεθξνῖο : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, δνηηθή 

πιεζπληηθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ λεθξόο, 

ἡ λεθξά, ηό λεθξόλ. 

 

 ζαλόληα : κεηνρή, αηηηαηηθή εληθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

ανξίζηνπ β΄,  ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ξήκαηνο: ζλῄζθσ 

(=πεζαίλσ).  

Απσικοί σπόνοι : ζλῄζθσ, ἔζλῃζθνλ, ζαλνῦκαη, ἔζαλνλ, 

ηέζλεθα, ἐηεζλήθεηλ. 

 

Κλίση  

 

Παρακείμενος 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική (μονολεκηικά) 

ηέζλεθα 

ηέζλεθαο 

ηέζλεθε 

ηεζλήθακελ θαη ηέζλακελ 

ηεζλήθαηε θαη ηέζλαηε 

ηεζλήθαζη θαη ηεζλᾶζη 

ηεζλήθσ 

ηεζλήθῃο 

ηεζλήθῃ 

ηεζλήθσκελ 

ηεζλήθεηε 

ηεζλήθσζη(λ) 

ηεζλαίελ 

ηεζλαίεο 

ηεζλαίε 

ηεζλαίεκελ ή ηεζλαῖκελ 

ηεζλαίεηε ή ηεζλαῖηε 

ηεζλαίεζαλ ή ηεζλαῖελ 

 

Δσκηική (περιθραζηικά) Δσκηική  (περιθραζηικά) 

ηεζλεθώο -πῖα -όο          εἴελ 

          »          »      »            

εἴεο 

          »          »      »            

εἴε 

ηεζλεθόηεο -πῖαη -όηα   εἴεκελ 

(εἶκελ) 

          »             »         

»      εἴεηε (εἶηε) 

          »             »         

»      εἴεζαλ (εἶελ) 

ηεζλεώο -ζα -ώο        εἴελ 

          »        »     »              

εἴεο 

          »        »     »              

εἴε 

ηεζλεηεο -ζαη -ηα εἴεκελ 

(εἶκελ) 

          »             »         

»     εἴεηε (εἶηε) 

          »             »         

»     εἴεζαλ (εἶελ) 

 

Προζηακηική Απαρέμθαηο 

 

ηέζλαζη 

ηεζλάησ 

 

ηέζλαηε 

ηεζλάλησλ θαη ηεζλάησζαλ 

ηεζλεθέλαη θαη ηεζλάλαη 

 

Μετοτή 

ηεζλεθώο θαη ηεζλεώο 

ηεζλεθπῖα θαη ηεζλεζα 

ηεζλεθόο θαη ηεζλεώο 
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Τπερζσνηέλικος 

Οριζηική 

ἐηεζλήθεηλ 

ἐηεζλήθεηο 

ἐηεζλήθεη 

ἐηεζλήθεκελ 

ἐηεζλήθεηε 

ἐηεζλήθεζαλ θαη ἐηέζλαζαλ 

 

 Πνιπλείθνπο : θύξην όλνκα γ’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νλόκαηνο: ὁ Πνιπλείθεο (γελ. ηνῦ Πνιπλείθνπο).  

 

Κλίση  

 

       Ενικόρ απιθμόρ Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ὁ 

ηνῦ 

ηῶ 

ηόλ 

(ὦ) 

Πνιπλείθεο  

Πνιπλείθνπο 

Πνιπλείθεη 

Πνιπλείθε(λ) 

Πνιύλεηθεο 

 

(δελ έρεη) 

 

 λέθπλ : νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ λέθπο =ν λεθξόο (γελ. ηνῦ 

λέθπνο).  

 

 ἀζηνῖζη: (αληί ἀζηνῖο): ησληθόο ηύπνο, νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, 

γέλνπο αξζεληθνύ, δνηηθή πιεζπληηθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: 

ὁ ἀζηόο (γεληθή: ηνῦ ἀζηνῦ).  

 

 θαζίλ : ξήκα, γ’ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: 

θεκί (=ηζρπξίδνκαη, ιέσ).  

Απσικοί σπόνοι : θεκί, ἔθελ, θήζσ (θαη ιέμσ θαη ἐξῶ), 

ἔθεζα (θαη ἔιεμα, εἶπνλ, εἶπα), 

εἴξεθα, εἰξήθεηλ. 

 

 ἐθθεθεξῦρζαη : απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ, κέζεο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

ἐθθεξύηηνκαη (=θεξύζζσ δεκόζηα, αλαθνηλώλσ). Τν ξήκα 

είλαη ζύλζεην: ἐθ + θεξύηηνκαη· παίξλεη επνκέλσο αύμεζε 

εζσηεξηθή.  
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Απσικοί σπόνοι : ἐθθεξύηηνκαη, ἐμεθεξπηηόκελ, ἐθθεξπ-

ρζήζνκαη, ἐμεθεξπμάκελ-ἐμεθεξύρζελ, 

ἐθθεθήξπγκαη, ἐμεθεθεξύγκελ. 

 

 θαιύςαη : απαξέκθαην ανξίζηνπ, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

θαιύπησ (=ζθεπάδσ, θξύβσ).  

Απσικοί σπόνοι : θαιύπησ, ἐθάιππηνλ, θαιύςσ, ἐθάιπςα, 

(θεθάιπθα), (ἐθεθαιύθεηλ). 

 

 θσθῦζαη : απαξέκθαην ανξίζηνπ, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

θσθύσ (=νδύξνκαη, ζξελώ).  

Απσικοί σπόνοι : θσθύσ, (-), θσθύζσ, ἐθώθπζα. 

 

 ἐᾶλ : απαξέκθαην ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ζπλεξεκέλνπ 

ξήκαηνο: ἐάσ -ἐῶ (=αθήλσ, επηηξέπσ).  

Απσικοί σπόνοι : ἐῶ, εἴσλ, ἐάζσ, εἴαζα, εἴαθα, 

εἰάθεηλ. 

 

 ἄθιαπηνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

ἄθιαπηνο, ηό ἄθιαπηνλ.  

 

 ἄηαθνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ ἄηαθνο, 

ηό ἄηαθνλ.  

 

 νἰσλνῖο : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, δνηηθή 

πιεζπληηθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ νἰσλόο [=ην πνπιί, ην 

όξλην / πηελό πξνθεηηθό, ην ζεκάδη (γελ. ηνῦ νἰσλνῦ)].  

 

 γιπθύλ : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, ηξηηόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ γιπθύο, ἡ 

γιπθεῖα, ηό γιπθύ (=ν γιπθόο).  

 

 ζεζαπξόλ : νπζηαζηηθό β΄ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ ζεζαπξόο [(γεληθή: ηνῦ 

ζεζαπξνῦ) = πινύζην εύξεκα / ην έξκαην].  

 

 εἰζνξῶζη : κεηνρή, δνηηθή πιεζπληηθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: εἰζνξάσ -
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εἰζνξῶ (=θνηηάδσ αρόξηαγα). Τν ξήκα είλαη ζύλζεην: εἰο 

+ ὁξῶ·  παίξλεη επνκέλσο αύμεζε εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : εἰζνξῶ, εἰζεώξσλ, εἰζόςνκαη, εἰζεῖ-

δνλ, εἰζεόξαθα, εἰζεσξάθεηλ. 

 

 ράξηλ : νπζηαζηηθό γ΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ ράξηο, [(γελ. ηο ράξηηνο) =ράξε].  

 

 

Σηελ αηηηαηηθή θαη θιεηηθή ηνπ εληθνύ: ηήλ ράξηλ, ὦ 

ράξη (αληίζηνηρα). 

 

 βνξᾶο : νπζηαζηηθό α’ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ βνξά [(γεληθή: ηο βνξᾶο) =ε ηξνθή, 

ην θξέαο].  

 

 ηνηαῦηα  : αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ, γέλνπο νπδεηέξνπ, ηεο δεηθηηθήο 

αλησλπκίαο: ηνηνῦηνο, ηνηαύηε, ηνηνῦην(λ). 

 

 

 

 ηόλ ἀγαζόλ : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἀγαζόο, ἡ 

ἀγαζή, ηό ἀγαζόλ.  

 

 θεξύμαλη’ : (αληί θεξύμαληα) κεηνρή, αηηηαηηθή εληθνύ, γέλνπο 

αξζεληθνύ, ρξόλνπ ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: θεξύηησ (=θεξύζζσ, δηαθεξύζζσ).  

Απσικοί σπόνοι : θεξύηησ, ἐθήξπηηνλ, θεξύμσ, ἐθήξπμα, 

θεθήξπρα - θεξύμαο ἔρσ, ἐθεθεξύρεηλ -

θεξύμαο εἶρνλ. 

 

 λεῖζζαη : απαξέκθαην ελεζηώηα, κέζεο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: λένκαη 

[(=έξρνκαη)· ην ξήκα είλαη πνηεηηθό θαη εύρξεζην κόλν 

ζηνλ ελεζηώηα].  

 

 ηαῦηα  : δεηθηηθή αλησλπκία, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή 

πιεζπληηθνύ, ηεο αλησλπκίαο: νὗηνο-αὕηε-ηνῦην. 
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 εἰδόζηλ : κεηνρή, δνηηθή πιεζπληηθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: νἶδα (=γλσξίδσ).  

Απσικοί σπόνοι : νἶδα, ᾔδε θαη ᾔδεηλ, εἰδήζσ θαη 

εἴζνκαη, ἔγλσλ, ἔγλσθα, ἐγλώθεηλ. 

 

 ζαθ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, ηξηηόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

ζαθήο, ηό ζαθέο = θαζαξόο.  

 

Κλίση τοσ επιθέτοσ 

 

       Ενικόρ απιθμόρ 

 Απζενικό & Θηλςκό Οςδέηεπο 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

ὁ,     ἡ 

ηνῦ, ηο 

ηῶ,   ηῆ 

ηόλ, ηήλ 

    (ὦ) 

ζαθήο 

ζαθνῦο 

ζαθεῖ 

ζαθ 

ζαθέο 

ηό 

ηνῦ 

ηῶ 

ηό 

(ὦ) 

ζαθέο 

ζαθνῦο 

ζαθεῖ 

ζαθέο 

ζαθέο 

 

 

       Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

 Απζενικό & 

Θηλςκό 

Οςδέηεπο 

Ολνκ. 

Γελ. 

Δνη. 

Αηη. 

Κιεη. 

νἱ,     

αἱ 

    ηλ 

ηνῖο,  

ηαῖο 

ηνύο, ηάο 

    (ὦ) 

ζαθεῖο 

ζαθλ 

ζαθέζη(λ) 

ζαθεῖο 

ζαθεῖο 

ηά 

ηλ 

ηνῖο 

ηά 

(ὦ) 

ζαθ 

ζαθλ 

ζαθέζη(λ) 

ζαθ 

ζαθ 

 

 πξνθεξύμνληα : κεηνρή, αηηηαηηθή εληθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

κέιινληα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: πξνθεξύηησ 

(=δηαιαιώ). Τν ξήκα είλαη ζύλζεην: πξό + θεξύηησ· 

παίξλεη επνκέλσο αύμεζε εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : πξνθεξύηησ, πξνεθήξπηηνλ, πξνθεξύμσ, 

πξνεθήξπμα, πξνθεθήξπρα, πξνεθεθεξύ-

ρεηλ. 
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 ηό πξᾶγκ’ : (αληί πξᾶγκα): νπζηαζηηθό γ’ θιίζεο, γέλνπο νπδεηέξνπ, 

αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ηό πξᾶγκα (γεληθή: 

ηνῦ πξάγκαηνο).  

 

 ἄγεηλ : απαξέκθαην ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

ἄγσ (=θέξλσ, θαηαθέξλσ, ζεσξώ).  

 

 ὅο  : νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ηεο αλαθνξηθήο 

αλησλπκίαο: ὅο, ἥ, ὅ. 

 

 δξᾷ : ξήκα, γ’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα, 

ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: δξάσ -δξῶ 

(=πξάηησ, ελεξγώ).  

Απσικοί σπόνοι : δξῶ, ἔδξσλ, δξάζσ, ἔδξαζα, δέδξαθα, 

ἐδεδξάθεηλ. 

 

 θόλνλ : νπζηαζηηθό β’ θιίζεο, γέλνπο αξζεληθνύ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ὁ θόλνο (γεληθή: ηνῦ θόλνπ).  

 

 πξνθεῖζζαη : απαξέκθαην ελεζηώηα, κέζεο θσλήο, ηνπ απνζεηηθνύ 

ξήκαηνο: πξόθεηκαη (=βξίζθνκαη κπξνζηά).  

Απσικοί σπόνοι : πξόθεηκαη, πξνεθείκελ, πξνθείζνκαη. 

 

Τν θεῖκαη είλαη ελεζηώηαο κε ζεκαζία παξαθεηκέλνπ 

ηνπ ξήκαηνο ηίζεκαη· έρεη κόλν ηξεηο ρξόλνπο 

(ελεζηώηα -παξαηαηηθό - κέιινληα) θαη ζεκαίλεη = 

θείηνκαη, είκαη ηνπνζεηεκέλνο. Εδώ είλαη ζύλζεην: 

πξό +θεῖκαη· ιακβάλεη αύμεζε εζσηεξηθή. 

 

Κλίση  

 

Δνεζηώηας (με ζημαζία παρακειμένοσ) 

Οριζηική Τποηακηική Δσκηική Προζηακηική Απαρέμθαη

ο 

θεῖκαη 

θεῖζαη 

θεῖηαη 

θείκεζα 

θεῖζζε 

θεῖληαη 

 

 

θέεηαη 

 

θέεζζε 

θέσληαη 

 

 

θένηην 

 

 

θένηλην 

 

θεῖζν 

θείζζσ 

 

θεῖζζε 

θείζζσλ & θείζζσζαλ 

θεῖζζαη 

 

Μεηοτή 

θείκελνο, 

θεηκέλε, 

θείκελνλ 
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Παραηαηικός (με ζημαζία Τπερζσνηέλικοσ) 

Οριζηική 

ἐθείκελ 

ἔθεηζν 

ἔθεηην 

ἐθείκεζα 

ἔθεηζζε 

ἔθεηλην 

 

 

Σηα ζύλζεηα ηνπ κεῖμαι (εθηόο από ην απαξέκθαην) αλεβαίλεη ν 

ηόλνο, εθ’ όζνλ ην επηηξέπεη ε ιήγνπζα, π.ρ. νξηζηηθή ελεζηώηα: 

πρόκειμαι, πρόκειζαι ... αιιά πξνζηαθηηθή: πρόκειζο -προκεί-

ζθφ (θαηεβαίλεη ν ηόλνο ζηελ παξαιήγνπζα, γηαηί ε ιήγνπζα είλαη 

καθξόρξνλε). 

 

 δεκόιεπζηνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ , ἡ 

δεκόιεπζηνο, ηό δεκόιεπζηνλ (=απηόο πνπ ζθνηώλεηαη κε 

δεκόζην ιηζνβνιηζκό).  

 

 πόιεη  : νπζηαζηηθό γ΄ θιίζεο, ζειπθνύ γέλνπο, δνηηθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ: ἡ πόιηο (γεληθή: ηο πόιεσο). 

 

 ἔρεη : ξήκα, γ’ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ξήκαηνο: ἔρσ (=έρσ, θαηέρσ).  

Απσικοί σπόνοι : ἔρσ, εἶρνλ, ἕμσ θαη ζρήζσ, ἔζρνλ, 

ἔζρεθα, ἐζρήθεηλ. 

 

 

 

 δείμεηο : ξήκα, β’ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ξήκαηνο: δείθλπκη θαη δεηθλύσ (=δείρλσ, απνδείρλσ).  

Απσικοί σπόνοι : δείθλπκη θαη δεηθλύσ, ἐδείθλπλ θαη 

ἐδείθλπνλ, δείμσ, ἔδεημα, δέδεηρα, 

ἐδεδείρεηλ. 

 

 εὐγελήο : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, ηξηηόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ εὐγελήο, 

ηό εὐγελέο [=απηόο πνπ θαηάγεηαη από αξηζηνθξαηηθή 

γεληά, απηόο πνπ έρεη επγεληθή θαηαγσγή]. 
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 πέθπθαο : ξήκα, β’ εληθό νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ, κέζεο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: θύνκαη [=γελληέκαη (γηα αλζξώπνπο), θπηξώλσ 

(γηα θπηά)].  

Απσικοί σπόνοι : θύνκαη, ἐθπόκελ, θύζνκαη, ἔθπλ, πέθπ-

θα, ἐπεθύθεηλ. 

 

 

1. Τν ξήκα θύσ (=παξάγσ, γελλώ) δελ έρεη 

παξαθείκελν θαη ππεξζπληέιηθν, ελώ ην ξήκα 

θύνκαη έρεη παξαθείκελν θαη ππεξζπληέιηθν 

ελεξγεηηθό (πέθπθα, ἐπεθύθεηλ), πνπ ρξεζηκεύεη 

σο κέζνο. 

2. Οη ηύπνη ἔθπλ θαη πέθπθα έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

είκαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπλδεηηθά ξήκαηα. 

 

 ἐζζιῶλ : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

αξζεληθνύ, γεληθή πιεζπληηθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ἐζζιόο, 

ἡ ἐζζιή, ηό ἐζζιόλ (=θαιόο, επγελήο / γελλαίνο, 

ξσκαιένο, αλδξείνο). 

 

 θαθή : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, νλνκαζηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ θαθόο, ἡ 

θαθή, ηό θαθόλ [=από ηαπεηλή θαηαγσγή, αζήκαληε, δεηιή 

(εδώ)]. 

  

 (ὦ) ηαιαῖθξνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, ηξηηόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, θιεηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ ηαιαίθξσλ, 

ηό ηαιαῖθξνλ [=απηόο πνπ ππνκέλεη πνιιά, ν δύζηπρνο, ν 

ηαιαίπσξνο / γελλαηόςπρνο, ηνικεξόο]. 

  

 ιύνπζ΄ : (αληί ιύνπζα): κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο 

ζειπθνύ, ρξόλνπ ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: ιύσ (=ιύλσ).  

Απσικοί σπόνοι : ιύσ, ἔιπνλ, ιύζσ, ἔιπζα, ιέιπθα, ἐιε-

ιύθεηλ. 

 

 ἅπηνπζα : κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: ἅπησ 

(=αγγίδσ, ζπλδέσ).  

Απσικοί σπόνοι : ἅπησ, ἧπηνλ, ἅςσ, ἧςα. 
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 πξνζζείκελ : ξήκα, α΄ εληθό επθηηθήο ανξίζηνπ β΄, κέζεο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: πξνζηίζεκαη (=πξνζζέησ). Τν ξήκα είλαη 

ζύλζεην: πξόο + ηίζεκαη· ιακβάλεη επνκέλσο αύμεζε 

εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : πξνζηίζεκαη, πξνζεηηζέκελ, πξνζζήζν-

καη θαη πξνζηεζήζνκαη, πξνζεζέκελ θαη 

πξνζεηέζελ, πξνζηέζεκαη θαη πξνζηέ-

ζεηκαη, πξνζεηεζήκελ θαη πξνζεηε-

ζείκελ. 

 

 πιένλ  : επίζεην (ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ), γέλνπο νπδεηέξνπ, 

αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ πιείσλ, ηό πιένλ. 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΠΙΘΕΣΟΤ 

Θετικός βαθμός σγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

ὁ πνιύο, ἡ 

πνιιή, 

ηό πνιύ 

ὁ, ἡ πιείσλ, ηό πιένλ ὁ πιεῖζηνο, ἡ 

πιείζηε, 

 ηό πιεῖζηνλ 

 

 μπκπνλήζεηο : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: μπκπνλέσ - μπκπνλῶ (=θνπηάδσ 

καδί κε θάπνηνλ). Τν ξήκα είλαη ζύλζεην: μύλ + πνλῶ· 

ιακβάλεη επνκέλσο αύμεζε εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : μπκπνλῶ, μπλεπόλνπλ, μπκπνλήζσ, μπλε-

πόλεζα, μπκπεπόλεθα, μπλεπεπνλήθεηλ. 

 

 μπλεξγάζῃ : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα, κέζεο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: μπλεξγάδνκαη (=ζπλεξγάδνκαη). Τν ξήκα είλαη 

ζύλζεην: μύλ + ἐξγάδνκαη·  ιακβάλεη επνκέλσο αύμεζε 

εζσηεξηθή.  

Απσικοί σπόνοι : μπλεξγάδνκαη, μπλεη(ε)ξγαδόκελ, μπλ-

εξγάζνκαη θαη μπλεξγαζζήζνκαη, μπλεη-

(ε)ξγαζάκελ θαη μπλεηξγάζζελ, μπλείξ-

γαζκαη, μπλεηξγάζκελ. 

 

 ζθόπεη : ξήκα, β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο 

θσλήο, ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: ζθνπέσ -ζθνπῶ 

(=παξαηεξώ, ζθέθηνκαη, εμεηάδσ).  

Απσικοί σπόνοι : ζθνπῶ, ἐζθόπνπλ, ζθνπήζσ, ἐζθόπεζα,  
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 θηλδύλεπκα : νπζηαζηηθό γ΄ θιίζεο, γέλνπο νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή 

εληθνύ, ηνπ νπζηαζηηθνύ: ηό θηλδύλεπκα [(γεληθή: ηνῦ 

θηλδπλεύκαηνο) ε επηθίλδπλε πξάμε, ην ηνικεξό έξγν].  

 

 πνῖ : επίξξεκα (=πνύ; πξνο πνην κέξνο;).  

 

 γλώκεο : νπζηαζηηθό α΄ θιίζεο, γέλνπο ζειπθνύ, γεληθή εληθνύ, 

ηνπ νπζηαζηηθνύ α΄ θιίζεο: ἡ γλώκε [(γελ. ηο γλώκεο) = 

ε γλώκε]. 

  

 εἶ : β΄ εληθό πξόζσπν, νξηζηηθήο ελεζηώηα, ηνπ ξήκαηνο: εἰκί 

(=είκαη, ππάξρσ).  

Απσικοί σπόνοι : εἰκί, ἦλ, ἔζνκαη, ἐγελόκελ, γέγνλα, 

ἐγεγόλεηλ. 

 

 ηῆδε : δνηηθή εληθνύ, γέλνπο ζειπθνύ, ηεο δεηθηηθήο αλησλπκίαο 

: ὅδε, ἥδε, ηόδε. 

 

 θνπθηεῖο : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ξήκαηνο: θνπθίδσ [=αλαθνπθίδσ, (εδώ) ζάπησ].  

Απσικοί σπόνοι : θνπθίδσ, ἐθνύθηδνλ, θνπθηῶ, ἐθνύθηζα, 

θνπθίζαο ἔρσ, θνπθίζαο εἶρνλ. 

 

 λνεῖο : ξήκα, β΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο: λνέσ -λνῶ (=ζθέθηνκαη).  

Απσικοί σπόνοι : λνῶ, ἐλόνπλ, λνήζσ, ἐλόεζα, λελόεθα, 

ἐλελνήθεηλ.  

 

 ζάπηεηλ : απαξέκθαην ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

ζάπησ (=ζάβσ).  

Απσικοί σπόνοι : ζάπησ, ἔζαπηνλ, ζάςσ, έζαςα, ηέζαθα, 

ἐηεζάθεηλ.  

 

 ἀπόξξεηνλ : επίζεην ηξηγελέο θαη δηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

νπδεηέξνπ, αηηηαηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ, ἡ 

ἀπόξξεηνο, ηό ἀπόξξεηνλ (=απαγνξεπκέλνο). 

 

 ζέιῃο : ξήκα, β΄ εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, 

ηνπ ξήκαηνο: ἐζέισ θαη ζέισ (=ζέισ).  
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Απσικοί σπόνοι : ἐζέισ θαη ζέισ, ἤζεινλ θαη ἔζεινλ, 

ἐζειήζσ θαη ζειήζσ, ἠζέιεζα, ἠζέιεθα, 

ἠζειήθεηλ. 

 

 πξνδνῦζ΄ : (αληί πξνδνῦζα): κεηνρή, νλνκαζηηθή εληθνύ, γέλνπο 

ζειπθνύ, ρξόλνπ ανξίζηνπ β΄,  ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: πξνδίδσκη (=πξνδίλσ). Τν ξήκα είλαη ζύλζεην: 

πξό +δίδσκη· ιακβάλεη επνκέλσο αύμεζε εζσηεξηθή. 

Απσικοί σπόνοι : πξνδίδσκη, πξνεδίδνπλ, πξνδώζσ, πξνέ-

δσθα, πξνδέδσθα, πξνεδεδώθεηλ. 

 

 ἁιώζνκαη : ξήκα, α’ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα, κέζεο θσλήο, ηνπ 

ξήκαηνο: ἁιίζθνκαη (=θαηαιακβάλνκαη, αηρκαισηίδνκαη).  

Απσικοί σπόνοι : ἁιίζθνκαη, ἡιηζθόκελ, ἁιώζνκαη, ἑάισλ 

θαη ἥισλ, ἑάισθα θαη ἥισθα, ἡιώθεηλ. 

 

 

α) Τν ξήκα ἁιίζθνκαη είλαη ην παζεηηθό ηνπ αἱξέσ -

ῶ = ζπιιακβάλσ, θπξηεύσ. 

β) Ο αόξηζηνο ἑάισλ θαη ἥισλ δελ έρεη πξνζηαθηηθή 

θαη θιίλεηαη σο εμήο:  

Οξηζηηθή: ἑάισλ, ἑάισο, ἑάισ, ἑάισκελ, ἑάισηε, 

ἑάισζαλ. 

Υπνηαθηηθή: ἁιῶ, ἁιῷο, ἁιῷ, ἁιῶκελ, ἁιῶηε, 

ἁιῶζη.  

Επθηηθή: ἁινίελ, ἁινίεο, ἁινίε, ἁινίεκελ θαη 

ἁινῖκελ, ἁινίηεε θαη ἁινῖηε, ἁινίεζαλ θαη 

ἁινῖελ. 

Πξνζηαθηηθή:  

Απαξέκθαην: ἁιῶλαη 

Μεηνρή: ἁινύο -ἁινῦζα - ἁιόλ 

 

 (ὦ) ζρεηιία : επίζεην ηξηγελέο θαη ηξηθαηάιεθην, δεπηεξόθιηην, γέλνπο 

ζειπθνύ, θιεηηθή εληθνύ, ηνπ επηζέηνπ: ὁ ζρέηιηνο - ἡ 

ζρεηιία - ηό ζρέηιηνλ (=ν παξάηνικνο / δπζηπρήο, 

ειεεηλόο, αμηνιύπεηνο). 

 

 ἀληεηξεθόηνο : κεηνρή, γεληθή εληθνύ, γέλνπο αξζεληθνύ, ρξόλνπ 

παξαθεηκέλνπ, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: ἀληηιέγσ 

ή ἀληαγνξεύσ (=απαγνξεύσ).  
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Απσικοί σπόνοι : α) ἀληηιέγσ, ἀληέιεγνλ, ἀληηιέμσ θαη 

ἀληεξῶ, ἀληέιεμα θαη ἀληεῖπνλ, ἀληεί-

ξεθα, ἀληεηξήθεηλ, 

β) ἀληαγνξεύσ, ἀληεγόξεπνλ, ἀληαγν-

ξεύζσ θαη ἀληεξῶ, ἀληεγόξεπζα θαη 

ἀληεῖπνλ, ἀληεγόξεπθα θαη ἀληείξεθα, 

ἀληεγνξεύθεηλ θαη ἀληεηξήθεηλ. 

 

 

 εἴξγεηλ : απαξέκθαην ελεζηώηα, ελεξγεηηθήο θσλήο, ηνπ ξήκαηνο: 

εἴξγσ (=εκπνδίδσ ηελ είζνδν).  

Απσικοί σπόνοι : εἴξγσ, εἶξγνλ, εἴξμσ, εἶξμα. 

 

 

 

 

 

Ενεζηώηαρ νἶζζα ηειεῖ ἔζηη(λ) ὁξ θαζί(λ) ηηζέλαη  

Παπαηαηικόρ ᾔδεηο &  

ᾔδεζζα 

ἐηέιεη ἦλ ἑώξσλ ἔθαζαλ  

Μέλλονηαρ εἴζεη &  

εἰδήζεηο 

ηειέζεη ἔζηαη ὄςνκαη ιέμνπζη &  

ἐξνῦζη 

ζήζεηλ 

Αόπιζηορ (ἔγλσο) ἐηέιεζε ἐγέλεην εἶδνλ εἶπνλ ζεῖλαη 

Παπακείμενορ (ἔγλσθαο) ηεηέιεθε γέγνλε ἑόξαθα &  

ὄπσπα 

(εἰξήθαζη) ηεζεηθέλαη & 

ηεζεθέλαη 

Υπεπζςνηέλικορ (ἐγλώθεηο) ἐηεηειέ

θεη 

ἐγεγόλεη ἑσξάθεηλ 

& 

ὠπώπεηλ 

(εἰξήθεζαλ)  

 

Ενεζη. ἔρεηο εἰζαθνύεηο ιαλζάλεη ζηείρνληα ἱθλεῖηαη ζηεξνύκεζα 

Παπαη. εἶρεο εἰζήθνπεο ἐιάλζαλε  ἱθλεῖην ἐζηεξνύκεζα 

Μέλλ. ἕμεηο &  

ζρήζεηο 

εἰζαθνύζεη 

(-ῃ) 

ιήζεη  ἵμεηαη ζηεξεζόκεζα 

&  

ζηεξεζεζόκελα 

Αόπ. ἔζρεο εἰζήθνπζαο ἔιαζε ζηείμαληα 

&  

ζηηρόληα 

ἵθεην ἐζηεξεζάκεζα   

ἐζηεξήζεκελ 

Παπακ. ἔζρεθαο εἰζαθήθναο ιέιεζε  ἷθηαη ἐζηεξήκεζα 

Υπεπζ. ἐζρήθεηο εἰζεθεθόεηο ἐιειήζεη  ἷθην ἐζηεξήκεζα 
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Ενεζη. νἶδα εὐηπρνῦζα ἐθπέκπσ θιύνηο δεινῖο 

Παπαη. ᾔδεηλ & 

ᾔδε 

 ἐμέπεκπνλ   

Μέλλ. εἰδήζσ &  

εἴζνκαη 

εὐηπρήζνπζα ἐθπέκςσ  δειώζνηο 

Αόπ. ἔγλσλ εὐηπρήζαζα ἐμέπεκςα (θιύνηο) δειώζαηο &  

δειώζεηαο 

Παπακ. ἔγλσθα εὐηπρεθπῖα & 

 εὐηπρεθπῖα 

ἐθπέπνκθα θεθιπθώο 

εἴεο 

δεδεισθπῖα 

εἴεο 

Υπεπζ. ἐγλώθεηλ  ἐμεπεπόκθεηλ   

 

 

Ενεζη. πξνηίεη ἀηηκάδεη ρξώκελνο θξύπηεη ιέγνπζη 

Παπαη. πξνέηηε ἠηίκαδε   ἔθξππηε ἔιεγνλ 

Μέλλ. πξνηίζεη ἀηηκάζεη ρξεζόκελνο θξύςεη ιέμνπζη &  

ἐξνῦζη 

Αόπ. πξνέηηζε ἠηίκαζε ρξεζάκελνο &  

ρξεζζείο 

ἔθξπςε εἶπνλ &  

ἔιεμαλ 

Παπακ. πξνηίζαο ἔρεη ἠηίκαθε & 

ἀηηκάζαο ἔρεη 

θερξεκέλνο θέθξπθε εἰξήθαζη(λ) 

Υπεπζ. πξνηίζαο εἶρε ἀηηκάζαο εἶρε  ἐθεθξύθεη εἰξήθεζαλ 

 

Ενεζη. ζλῄζθνληα ἐθθεξύηηεζζαη θαιύπηεηλ θσθύεηλ ἐᾶλ 

Παπ.      

Μέλλ. ζαλνύκελνλ ἐθθεξπρζήζεζζαη θαιύςεηλ θσθύζεηλ ἐάζεηλ 

Αόπ. ζαλόληα ἐθθεξύμαζζαη &  

ἐθθεξύμαζζαη  

θαιύςαη θσθῦζαη ἐᾶζαη 

Παπακ. ηεζλεθόηα ἐθθεθεξῦρζαη (θεθαιπθέλαη)  εἰαθέλαη 

Υπεπζ.      

 

Ενεζη. εἰζνξῶζη ιέγσ θεξύηηεηλ εἰδόζηλ πξνθεξύηηνληα 

Παπ.  ἔιεγνλ    

Μέλλ. εἰζνςνκέλνηο ιέμσ & 

ἐξ 

θεξύμεηλ εἰζνκέλνηο πξνθεξύμνληα  

Αόπ. εἰζηδνῦζη εἶπνλ & 

ἔιεμα 

θεξῦμαη γλνῦζη (λ) πξνθεξύμαληα 

Παπακ. εἰζενξαθόζη εἴξεθα θεθεξπρέλαη 

&  

θεξύμαληα 

ἔρεηλ 

ἐγλσθόζη 

(λ) 

πξνθεθεξπρόηα 

Υπεπζ.  εἰξήθεηλ    
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Ενεζη. ἄγεηλ δξᾷ πξνθεῖζζαη ἔρεη δείθλπο 

Παπ.    εἶρε ἐδείθλπο 

Μέλλ. ἄμεηλ  πξνθείζε-

ζζαη 

ἕμεη &  

ζρήζεη 

δείμεηο 

Αόπ. ἆμαη &  

ἀγαγεῖλ 

δξάζῃ  ἔζρε ἔδεημαο 

Παπακ. ἀγενρέλαη &  

ἠρέλαη 

δεδξαθώο ᾖ  ἔζρεθε δέδεηραο 

Υπεπζ.    ἐζρήθεη ἐδεδείρεηο 

 

 

 

 

Ενεζη. θύεη ή  

θύῃ 

ιύνπζα ἅπηνπζα πξνζηηζείκελ μπκπνλεῖο 

Παπαη. ἐθύνπ    μπλεπόλεηο 

Μέλλ. θύζεη ή  

θύζῃ 

ιύζνπζα ἅςνπζα πξνζζεζνίκελ & 

πξνζηεζεζνίκελ 

μπκπνλήζεηο 

Αόπ. ἔθπο ιύζαζα ἅςαζα πξνζζείκελ &  

πξνζηεζείελ 

μπλεπόλεζαο 

Παπακ. πέθπθαο ιειπθπῖα  πξνζηεζεηκέλε 

εἴελ &  

πξνζθεηκέλε εἴελ 

μπκπεπόλεθαο 

Υπεπζ. ἐπεθύθεηο    μπλεπεπνλήθεηο 

 

Ενεζη. μπλεξγάδεη (-ῃ) ζθόπεη εἶ θνπθίδεηο λνεῖο ζάπηεηλ 

Παπ. μπλεη(ῃ)ξγάδνπ  ἦζζα ἐθνύθηδεο ἐλόεηο  

Μέλλ. μπλεξγάζῃ &  

μπλεξγαζζήζεη(-ῃ) 

 ἔζεη θνπθηεῖο λνήζεηο ζάςεηλ 

Αόπ. μπλεη(ε)ξγάζσ &  

μπλεηξγάζζεο 

(ζθόπεζνλ) ἐγέλνπ ἐθνύθηζαο ἐλόεζαο ζάςαη 

Παπακ. μπλείξγαζαη  γέγνλαο  λελόεθαο (ηεζαθέλαη) 

Υπεπζ. μπλείξγαζν  ἐγεγόλεηο  ἐλελνήθεηο  

 

Ενεζη. πξνδηδνῦζα ἁιίζθνκαη ἀληηιέγνληνο &  

ἀληαγνξεύνληνο 

εἴξγεηλ 

Παπ.  ἡιηζθόκελ   

Μέλλ. πξνδώζνπζα ἁιώζνκαη ἀληηιέμνληνο & 

ἀληεξνῦληνο &  

ἀληαγνξεύζνληνο 

εἴξμεηλ 
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Αόπ. πξνδνῦζα ἑάισλ &  

ἥισλ 

ἀληηιέμαληνο &  

ἀληεηπόληνο &  

ἀληαγνξεύζαληνο 

εἶξμαη 

Παπακ. πξνδεδσθπῖα ἑάισθα &  

ἥισθα 

ἀληεηξεθόηνο &  

ἀληεγνξεπθόηνο 

 

Υπεπζ.  ἡιώθεηλ   

 

 

 

 

 

 

Οπιζηική νἶζζα ηειεῖ ἔζηη ὄπσπα θαζί 

Υποηακηική εἰδῆο ηειῆ ᾖ ὀπσπώο ὦ θζη(λ) 

Εςκηική εἰδείεο ηεινῖ &  

ηεινίε 

εἴε ὀπσπώο εἴελ θαίεζαλ & 

θαῖελ 

Πποζηακηική ἴζζη ηειείησ ἔζησ  θάλησλ &  

θάησζαλ 

Απαπέμθαηο εἰδέλαη ηειεῖλ εἶλαη ὀπσπέλαη θάλαη 

Μεηοσή εἰδώο 

εἰδπῖα 

εἰδόο 

ηειλ 

ηεινῦζα 

ηεινῦλ 

ὤλ 

νὖζα 

ὄλ 

ὀπσπώο 

ὀπσππῖα 

ὀπσπόο 

θάζθσλ 

θάζθνπζα 

θάζθνλ 

 

Οπιζηική ἔρεηο εἰζήθνπζαο ιαλζάλεη ἵθεην ἵθεην 

Υποηακηική ἔρῃο εἰζαθνύζῃο ιαλζάλῃ ἵθεηαη ἵθεηαη 

Εςκηική ἔρνηο εἰζαθνύζαηο 

& 

εἰζαθνύζεηαο 

ιαλζάλνη ἵθνηην ἵθνηην 

Πποζηακηική ἔρε εἰζάθνπζνλ ιαλζαλέησ ἱθέζζσ ἱθέζζσ 

Απαπέμθαηο ἔρεηλ εἰζαθνῦζαη ιαλζάλεηλ ἱθέζζαη ἱθέζζαη 

Μεηοσή ἔρσλ 

ἔρνπζα 

ἔρνλ 

εἰζαθνύζαο 

εἰζαθνύζαζα 

εἰζαθνῦζαλ 

ιαλζάλσλ 

ιαλζάλνπζα 

ιαλζάλνλ 

ἱθόκελνο 

ἱθνκέλε 

ἱθόκελνλ 

ἱθόκελνο 

ἱθνκέλε 

ἱθόκελνλ 

 

Οπιζηική ἐζηεξήζεκελ νἶδα θιύεηο δεινῖο ιέγνπζη 

Υποηακηική ζηεξεζκελ εἰδ θιύῃο δεινῖο ιέγσζη 

Εςκηική ζηεξεζείεκελ εἰδείελ θιύνη δεινίεο ιέγνηελ 

Πποζηακηική   Κιῦε δήινπ ιεγόλησλ &  

ιεγέησζαλ 

Απαπέμθαηο ζηεξεζλαη εἰδέλαη θιύεηλ δεινῦλ ιέγεηλ 
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Μεηοσή ζηεξεζείο 

ζηεξεζεῖζα 

ζηεξεζέλ 

εἰδώο 

εἰδπῖα 

εἰδόο 

θιύσλ 

θιύνπζα 

θιῦνλ 

δειλ 

δεινῦζα 

δεινῦλ 

ιέγσλ 

ιέγνπζα 

ιέγνλ 

 

Οπιζηική ἔθξπςε ιέγσ δξᾷ ἔρεη δείμεηο πέθπθαο 

Υποηακηική θξύςῃ ιέγσ δξᾷ ἔρῃ  πεθπθώο ᾖο 

Εςκηική θξύςαη &  

θξύςεηε 

ιέγνηκη δξῶ ή  

δξῴε 

ἔρνη δείμνηο πεθπθώο εἴεο 

Πποζηακηική θξπςάησ  δξάησ ἐρέησ  πεθπθώο ἴζζη 

Απαπέμθαηο θξύςαη ιέγεηλ δξᾶλ ἔρεηλ δείμεηλ πεθπθέλαη 

Μεηοσή θξύςαο 

θξύςαζα 

θξύςαλ 

ιέγσλ 

ιέγνπζα 

ιέγνλ 

δξλ 

δξζα 

δξλ 

ἔρσλ 

ἔρνπζα 

ἔρνλ 

δείμσλ 

δείμνπζα 

δεῖμνλ 

πεθπθώο 

πεθπθπῖα 

πεθπθόο 

 

Οπιζηική πξνζεζέκελ μπκπνλήζεηο μπλεξγάζῃ ζθνπεῖο εἶ 

Υποηακηική πξνζζκαη   ζθνπῆο ᾖο 

Εςκηική πξνζζείκελ μπκπνλήζνηο μελεξγάζνην ζθνπνῖο & 

ζθνπνίεο 

εἴεο 

Πποζηακηική    ζθόπεη ἴζζη 

Απαπέμθαηο πξνζζέζζαη μπκπνλήζεηλ μπλεξγάζεζζαη ζθνπεῖλ εἶλαη 

Μεηοσή πξνζζέκελνο 

πξνζζεκέλε 

πξνζζέκελνλ 

μπκπνλήζσλ 

μπκπνλήζνπζα 

μπκπνλζνλ 

μπλεξγαζόκελνο 

μπλεξγαζνκέλε 

μπλεξγαζόκελνλ 

ζθνπλ 

ζθνπνῦζα 

ζθνπνῦλ 

ὤλ 

νὖζα 

ὄλ 

 

Οπιζηική θνπθηεῖο λνεῖο ζέιεηο ἁιώζνκαη 

Υποηακηική  λνῆο ζέιῃο  

Εςκηική θνπθηνῖο 

& 

θνπθηνίεο 

λννῖο ζέινηο ἁισζνίκελ 

Πποζηακηική  λόεη ζέιε  

Απαπέμθαηο θνπθηεῖλ λνεῖλ ζέιεηλ ἁιώζεζζαη 

Μεηοσή θνπθηλ 

θνπθηνῦζα 

θνπθηνῦλ 

λνλ 

λννῦζα 

λννῦλ 

ζέισλ 

ζέινπζα 

ζέινλ 

ἁισζόκελνο 

ἁισζνκέλε 

ἁισζόκελνλ 
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1. Ὦ θνηλόλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο θάξα, ἆξ’ νἶζζα : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, νιηθήο άγλνηαο εθθέξεηαη κε απιή 

νξηζηηθή (νἶζζα). Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. Εηζάγεηαη κε ην εξσηεκαηηθό 

κόξην ἆξα  ζε αλακνλή απάληεζεο θαηαθαηηθήο ή απνθαηηθήο. 

νἶζζα = ξήκα 

ζύ = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, [Αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο είλαη ε 

δεπηεξεύνπζα πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε 2]. 

ὦ θάξα = θιεηηθή πξνζθώλεζε, 

θνηλόλ - αὐηάδειθνλ = επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην «θάξα». 

Ἰζκήλεο = γεληθή θηεηηθή ζηε ιέμε «θάξα». 

 

νἶζζα 

 

(ζύ)                       ὦ θάξα 

 

  Ἰζκήλεο                  θνηλόλ 

 

αὐηάδειθνλ 

 

2. ὅ,ηη (ἐζηί) ηῶλ ἀπ’ Οἰδίπνπ θαθῶλ : 

Δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ 

αλαθνξηθή αλησλπκία ὅ,ηη, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐζηί), θαη 

δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. Η πξόηαζε εμαξηάηαη από ην γλσζηηθό ξήκα νἶζζα 

ηεο πξόηαζεο 1 θαη ζπληαθηηθά ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελό ηνπ. 

ἐζηί = (ελλννύκελν) ξήκα, 

ὅ,ηη = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηῶλ θαθῶλ = γεληθή δηαηξεηηθή ζην ὅ,ηη, 

ηῶλ ἀπ’ Οἰδίπνπ =επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην θαθῶλ, 

ἀπ’ Οἰδίπνπ = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη πξνέιεπζε. 

 

ἐζηίλ 

 

        ὅ,ηη                        

        

ηῶλ θαθῶλ 

 

(ηῶλ) ἀπ’ Οἰδίπνπ  

 

3. ὁπνῖνλ Ζεύο νὐρί λῷλ ἔηη δώζαηλ ηειεῖ: 
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Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή νλνκαηηθή/πξνζδηνξηζηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε 

ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία ὁπνῖνλ, θαη εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ηειεῖ). 

Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. Η πξόηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ όξν ὅ,ηη ηεο 

πξνεγνύκελεο πξόηαζεο (2). 

ηειεῖ = ξήκα, 

Ζεύο = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ὁπνῖνλ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

λῷλ = δνηηθή εζηθή, 

δώζαηλ = επηζεηηθή/αλαθνξηθή κεηνρή, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην λῷλ, 

ἔηη = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ. Πξνζδηνξίδεη ηε κεηνρή 

δώζαηλ. 

 

ηειεῖ 

 

        Ζεύο  ὁπνῖνλ                       

        

λῷλ 

 

δώζαηλ 

 

                  ἔηη  

 

4. νὐδέλ γάξ νὔη’ ἀιγεηλόλ νὔη’ ἄηεο ἄηεξ νὔη’ αἰζρξόλ νὔη’ ἄηηκόλ ἐζζ’ : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐζηί). Δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

ἐζηί = ξήκα, 

νὐδέλ = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ἀιγεηλόλ, αἰζρξόλ, ἄηηκνλ= επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην νὐδέλ,  

ἄηεο ἄηεξ = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη εμαίξεζε, 

 

ἐζηίλ 

 

        νὐδέλ 

        

ἀιγεηλόλ     αἰζρξόλ    ἄηηκνλ       ἄηεο ἄηεξ 

 

5. ὁπνῖνλ νὐ ηῶλ ζῶλ ηε θἀκῶλ νὐθ ὄπσπα ἐγώ θαθῶλ : 

Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή/πξνζδηνξηζηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθν-

ξηθή αλησλπκία ὁπνῖνλ θαη εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ὄπσπα). Δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. Η πξόηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ όξν νὐδέλ ηεο πξόηαζεο 4. 
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ὄπσπα = ξήκα, 

ἐγώ = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

(ὄλ) = ελλννύκελε θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή από ην ὄπσπα, 

ὁπνῖνλ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο ὄπσπα θαη ππνθείκελν ηεο ελλννύκελεο 

κεηνρήο ὄλ, 

  Τα ξήκαηα πνπ θαλεξώλνπλ αίζζεζε (ὁξῶ, ἀθνύσ, αἰζζάλνκαη ...) δέρνληαη 

θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ή ζην αληηθείκελό ηνπο. 

ηῶλ θαθῶλ = γεληθή θαηεγνξεκαηηθή δηαηξεηηθή ζην ὁπνῖνλ, 

ηῶλ ζῶλ-θἀκῶλ = επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην θαθῶλ. 

 

 

 

 ὄπσπα 

 

        ἐγώ ὁπνῖνλ         (ὅλ)                        

        

   ηῶλ θαθῶλ 

 

ηῶλ ζῶλ θἀκῶλ  

 

6. θαί λῦλ ηί (ἐζηί) ηνῦη’ αὖ θήξπγκα : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, κεξηθήο άγλνηαο. Εηζάγεηαη κε ηελ 

εξσηεκαηηθή αλησλπκία ηί  θαη εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐζηί). 

Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

ἐζηί = ξήκα, 

θήξπγκα = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηνῦην = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην θήξπγκα, 

ηί = θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, δει. ζην θήξπγκα, 

λῦλ = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, πξνζδηνξίδεη ην ξήκα. 

 

(ἐζηί) 

 

θήξπγκα               ηί 

        

                ηνῦην           λῦλ 

 

7. (ὅ) θαζί παλδήκῳ πόιεη ζεῖλαη ηόλ ζηξαηεγόλ ἀξηίσο : 

Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή/πξνζδηνξηζηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ 

ελλννύκελε αλαθνξηθή αλησλπκία ὅ  θαη εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (θαζί). 
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Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. Η πξόηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ όξν θήξπγκα ηεο 

πξόηαζεο 6. 

θαζί = ξήκα, 

(νἱ πνιῖηαη) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ζεῖλαη = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, εηδηθό απαξέκθαην (επεηδή εμαξηάηαη 

από ην ιεθηηθό ξήκα θαζί), 

ηόλ ζηξαηεγόλ = ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ (έρνπκε εηεξνπξνζσπία, θαζώο 

ην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ είλαη δηαθνξεηηθό από ην ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο), 

(ὅ) = ελλννύκελν αληηθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ, 

πόιεη = δνηηθή ηνπ ηόπνπ. Πξνζδηνξίδεη επηξξεκαηηθά ην ζεῖλαη, 

παλδήκσ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην πόιεη, 

ἀξηίσο = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ρξόλν. Πξνζδηνξίδεη ην 

απαξέκθαην ζεῖλαη. 

 

 

θαζί 

 

(νἱ πνιῖηαη)       ζεῖλαη 

        

                  ηόλ ζηξαηεγόλ      (ὅ)        πόιεη           

ἀξηίσο 

 

παλδήκῳ 

 

8. ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; : 

Μία εκηπεξίνδνο πνπ απνηειείηαη από δύν θύξηεο πξνηάζεηο - επζείεο 

εξσηήζεηο θξίζεσο, νιηθήο άγλνηαο. Εθθέξνληαη θαη νη δύν κε απιή 

νξηζηηθή. Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

ἔρεηο-εἰζήθνπζαο = ξήκαηα, 

(ζύ) = ελλννύκελν ππνθείκελν θαη ησλ δύν ξεκάησλ, 

ηη = αληηθείκελν θαη ησλ δύν ξεκάησλ. 

 

ἔρεηο      εἰζήθνπζαο 

 

            (ζύ)             ηη               (ζύ)                    

ηη 

      

9. ἤ ζε ιαλζάλεη πξόο ηνύο θίινπο ζηείρνληα ηῶλ ἐρζξῶλ θαθά; : 
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Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, νιηθήο άγλνηαο. Εθθέξεηαη κε απιή 

νξηζηηθή (ιαλζάλεη) θαη δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

ιαλζάλεη = ξήκα, 

θαθά = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (αηηηθή ζύληαμε), 

ζέ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ζηείρνληα  = θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή από ην ιαλζάλεη. Αλαθέξεηαη ζην θαθά, 

δει. ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηῶλ ἐρζξῶλ = γεληθή θηεηηθή ζηε ιέμε θαθά, 

πξόο ηνύο θίινπο  = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε. 

Πξνζδηνξίδεη ηε κεηνρή ζηείρνληα. 

 

ιαλζάλεη 

 

     θαθά                    ζηείρνληα 

        

                ηῶλ ἐρζξῶλ            πξόο ηνύο θίινπο 

  ζέ 

   

 

10. ἐκνί κέλ νὐδείο κῦζνο, Ἀληηγόλε, θίισλ νὔζ’ ἡδύο νὔη’ ἀιγεηλόο ἵθεην : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἵθεην)· δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

ἵθεην = ξήκα, 

κῦζνο = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

νὐδείο, ἡδύο, ἀιγεηλόο = επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην κῦζνο, 

ἐκνί = δνηηθή πξνζσπηθή ή αληηθείκελν ζην ξήκα ἵθεην, 

θίισλ = γεληθή αληηθεηκεληθή ζην κῦζνο [θαη’άιινπο εθθξάδεη αλαθνξά], 

Ἀληηγόλε = θιεηηθή πξνζθώλεζε. 

 

ἵθεην 

 

κῦζνο                 ἐκνί 

        

                          θίισλ 

      νὐδείο 

 ἡδύο 

      ἀιγεηλόο 

 

 

http://www.to-frontistirio.gr/


Ανηιγόνη  ---------------------------------------------------------------------------------------  45 
 

 

 
www.to-frontistirio.gr                                                                         εκδόζεις ηζιάρα 

11. ἐμ ὅηνπ δπνῖλ ἀδειθνῖλ ἐζηεξήζεκελ δύν, κηᾷ ζαλόληνηλ ἡκέξᾳ δηπιῆ ρεξί 

: 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ εκπξόζεηε 

αλαθνξηθή έθθξαζε ἐμ ὅηνπ.  Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐζηεξήζεκελ), 

θαη εθθξάδεηαη πξαγκαηηθό γεγνλόο. 

ἐζηεξήζεκελ = ξήκα, 

(ἡκεῖο) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

δύν = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἡκεῖο (κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

παξάζεζε), 

ἀδειθνῖλ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο («ζηεξνῦκαη ηηλόο» : ην ξήκα παίξλεη 

αληηθείκελν ζε γεληθή  ἀδειθνῖλ: γεληθή δπτθνύ αξηζκνύ), 

δπνῖλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἀδειθνῖλ, 

ζαλόληνηλ = επηζεηηθή κεηνρή, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην αληηθείκελν 

ηνπ ξήκαηνο, δει. ζηε ιέμε ἀδειθνῖλ, 

ἡκέξᾳ = δνηηθή ηνπ ρξόλνπ. Πξνζδηνξίδεη ηε κεηνρή ζαλόληνηλ, 

κηᾷ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἡκέξᾳ 

ρεξί = δνηηθή νξγαληθή. Πξνζδηνξίδεη ηε κεηνρή ζαλόληνηλ, 

δηπιῇ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ρεξί. 

 

 

 

 

 

ἐζηεξήζεκελ 

 

(ἡκεῖο)                         ἀδειθνῖλ 

        

                       δύν        ζαλόληνηλ            

δπνῖλ 

 

 ἡκέξᾳ       ρεηξί 

 

 κηᾷ    δηπιῆ 

 

12. ἐπεί δέ θξνῦδόο ἐζηηλ Ἀξγείσλ ζηξαηόο ἐλ λπθηί ηῆ λῦλ : 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ην ρξνληθό ζύλ-

δεζκν ἐπεί, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐζηίλ) θαη εθθξάδεη θάηη ην 

πξαγκαηηθό. 

ἐζηίλ = ξήκα, 

ζηξαηόο = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
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θξνῦδνο = θαηεγνξνύκελν ζην ζηξαηόο (απ’ ην ζπλδεηηθό ξήκα ἐζηί), 

Ἀξγείσλ = γεληθή θηεηηθή ζηε ιέμε ζηξαηόο, 

ἐλ λπθηί = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, 

ηῇ λῦλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην λπθηί (ην άξζξν ηῆ επηζεηηθνπνηεί 

ην επίξξεκα λῦλ), 

λῦλ  = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ. 

 

 

 

ἐζηίλ 

 

ζηξαηόο       θξνῦδνο       ἐλ λπθηί 

        

     Ἀξγείσλ              ηῆ λῦλ 

 

13. νὐδέλ νἶδ’ ὑπέξηεξνλ, νὔη’ εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὐη’ ἀησκέλε : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (νἶδα). Δειώλεηαη θάηη 

ην πξαγκαηηθό. 

νἶδα = ξήκα, 

(ἐγώ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

νὐδέλ = ζύζηνηρν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο νἶδα, 

ὑπέξηεξνλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην νὐδέλ (ή επηξξεκαηηθό 

θαηεγνξνύκελν, επεηδή ηζνδπλακεί κε επίξξεκα), 

εὐηπρνῦζα-ἀησκέλε = θαηεγνξεκαηηθέο κεηνρέο από ην ξήκα νἶδα (πνπ 

θαλεξώλεη γλώζε)· επεμεγνύλ ην νὐδέλ ὑπέξηεξνλ, 

κᾶιινλ = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ. Πξνζδηνξίδεη ηηο δύν 

κεηνρέο. 

 

 

νἶδα 

 

(ἐγώ)                              νὐδέλ 

        

       εὐηπρνῦζα        ὑπέξηεξνλ 

         ἀησκέλε  

   κᾶιινλ 
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14. ᾔδε θαιῶο : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ᾔδε)· δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

ᾔδε = ξήκα, 

(ἐγώ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

θαιῶο = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ. Πξνζδηνξίδεη ην ξήκα. 

 

ᾔδε 

 

(ἐγώ)                   θαιῶο 

 

15. θαί ζ’ ἐθηόο αὐιείσλ ππιῶλ ηνῦδ’ νὕλεθ’ ἐμέπεκπνλ : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἐμέπεκπνλ)· δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. 

ἐμέπεκπνλ = ξήκα, 

(ἐγώ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ζέ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ἐθηόο = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ, 

ππιῶλ = γεληθή ηεο αθεηεξίαο ή ηνπ ρσξηζκνύ (ή θαη γεληθή ηνπ ζεκείνπ 

αλαθνξάο ή πξνζδηνξηζηηθή). 

 

 Θσμηθείηε  

 Με γεληθή ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ηα επηξξήκαηα ἔμσ, ἐθηόο, πόξξσ, 

πξόζσ, θξύθα, ιάζξα. Η γεληθή κ’ απηά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο γεληθή 

ηεο αθεηεξίαο ή ηνπ ρσξηζκνύ. 

Γεληθά ε γεληθή κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη δηάθνξα πξνζεηηθά επηξξήκαηα 

(θάηη κεηαμύ πξόζεζεο θαη επηξξήκαηνο) θαη απνηειεί γη’ απηά ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπο· εθθξάδεη ηνλ ηόπν, ην ρξόλν ή ην πξόζσπν σο πξνο ηα 

νπνία ηζρύεη ε ζεκαζία ηνπο. Απινύζηεξα ραξαθηεξίδεηαη θαη σο γεληθή 

πξνζδηνξηζηηθή. 

 

αὐιείσλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ππιῶλ, 

ηνῦδ’ νὕλεθα  = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ (ηζνδπλακεί κε ην 

πξόο ηνῦην). 
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ἐμέπεκπνλ 

 

(ἐγώ)                  ζέ 

        

        ἐθηόο          ηνῦδ’ νὕλεθα 

 

   ππιῶλ 

 

αὐιείσλ 

 

16. ὡο κόλε θιύνηο : 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηειηθό 

ζύλδεζκν ὡο θαη εθθέξεηαη κε επθηηθή ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ (θιύνηο), γηαηί 

εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ ἐμέπεκπνλ (παξαηαηηθόο). 

θιύνηο = ξήκα, 

(ζύ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

κόλε = θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ζύ. 

 

θιύεηο 

 

(ζύ)  

κόλε 

 

 

 

Η πξόηαζε ρξεζηκεύεη σο επεμήγεζε ζην «ηοῦδ’ οὕνεκα», πνπ 

είλαη εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ (ηειηθό αίηην). 

 

17. ηί δ’ ἔζηη;  : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, κεξηθήο αγλνίαο. Εηζάγεηαη κε ηελ 

εξσηεκαηηθή αλησλπκία ηί· εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἔζηη): δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. 

ἔζηη = ξήκα, 

ηί = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 

ἔζηη 

 

ηί 
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18. δεινῖο γάξ ηη θαιραίλνπζα ἔπνο : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (δεινῖο) θαη δειώλεηαη 

θάηη πνπ είλαη ή ζεσξείηαη πξαγκαηηθό. 

δεινῖο = ξήκα, 

(ζύ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

θαιραίλνπζα = θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή από ην δεινῖο. Η κεηνρή αλαθέξεηαη 

ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (δει. ζην ζύ), 

ἔπνο = αληηθείκελν ηεο κεηνρήο θαιραίλνπζα, 

ηη = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἔπνο. 

 

 

δεινῖο 

 

   (ζύ)                  θαιραίλνπζα 

        

                    (ζύ)   ἔπνο 

 

  ηη  

 Θσμηθείηε  

 Τα δείμεσο, αγγειίαο θαη ειέγρνπ ζεκαληηθά ξήκαηα, όπσο: δείθλπκη, 

δειῶ, ἀπνθαίλσ, παξέρσ (=παξνπζηάδσ, δείρλσ), ἀγγέισ, ἐιέγρσ, ἐμειέγρσ 

(=απνδεηθλύσ ηελ ελνρή θάπνηνπ) ζπληάζζνληαη κε θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή, 

ε νπνία αλαθέξεηαη άιινηε ζην ππνθείκελν θαη άιινηε ζην αληηθείκελν ησλ 

ξεκάησλ απηώλ. 

 

19. νὐ γάξ ηάθνπ λῷλ ηώ θαζηγλήησ Κξέσλ ηόλ κέλ πξνηίζαο, ηόλ δ’ ἀηηκάζαο 

ἔρεη; : 

Μία εκηπεξίνδνο πνπ απνηειείηαη από δύν θύξηεο πξνηάζεηο, επζείεο εξσηή-

ζεηο, νιηθήο άγλνηαο, εθθεξόκελεο κε απιή νξηζηηθή (πξνηίζαο ἔρεη, 

ἀηηκάζαο ἔρεη). Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

πξνηίζαο ἔρεη, ἀηηκάζαο ἔρεη = ξήκαηα, 

Κξέσλ = ππνθείκελν ησλ ξεκάησλ, 

ηόλ κέλ = αληηθείκελν ηνπ πξνηίζαο ἔρεη, 

(ηάθῳ) = ελλννύκελε δνηηθή νξγαληθή ζην πξνηίζαο ἔρεη, 

ηόλ δέ = αληηθείκελν ηνπ ἀηηκάζαο ἔρεη, 

ηάθνπ = αληηθείκελν ζην ἀηηκάζαο ἔρεη. 
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ηὼ θαζηγλήησ = γεληθή δηαηξεηηθή ζηα ηόλ κέλ, ηόλ δέ [είλαη ζε αηηηαηηθή 

πηώζε αληί λα ηεζεί ζε γεληθή: ηνῖλ θαζηγλήηνηλ σο γεληθή δηαηξεηηθή ζηα 

ηόλ κέλ-ηόλ δε (ζρήκα θαζ’ όιν θαη κέξνο)]. 

λῷλ = δνηηθή εζηθή (θαηά άιιε άπνςε: γεληθή θηεηηθή ζην θαζηγλήησ), 

 

 

   πξνηίζαο ἔρεη        -       ἀηηκάζαο ἔρεη 

 

  Κξέσλ                           

Κξέσλ 

        

      ηόλ κέλ          ηόλ δέ 

 

ηάθῳ   ηάθνπ 

 

      ηώ θαζηγλήησ 

 

  λῷλ  

 

20. ηενθιέα κέλ ζύλ δίθῃ ρξεζζείο δηθαίᾳ θαί λόκῳ θαηά ρζνλόο ἔθξπςε ηνῖο 

ἔλεξζελ ἔληηκνλ λεθξνῖο : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἔθξπςε)· δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

ἔθξπςε = ξήκα, 

(Κξέσλ) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

Ἐηενθιέα = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

θαηά ρζνλόο = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ. Πξνζδηνξίδεη ην ξήκα, 

ἔληηκνλ = πξνιεπηηθό θαηεγνξνύκελν ζην ηενθιέα (εδώ ην πξνιεπηηθό 

θαηεγνξνύκελν απνδίδεη ζην αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο κηα ηδηόηεηα πνπ 

πξόθεηηαη λα ηελ απνθηήζεη κειινληηθά). Θζνδπλακεί κε ην ὥζηε ἔληηκνλ 

εἶλαη, 

ηνῖο λεθξνῖο = δνηηθή αληηθεηκεληθή από ην ἔληηκνλ. 

 

 Θσμηθείηε  

 Πνιιά επίζεηα ζύλζεηα κε ηηο πξνζέζεηο ἐλ  θαη ζύλ ζπληάζζνληαη κε 

δνηηθή αληηθεηκεληθή. 

 

ἔλεξζελ = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν, 

ρξεζζείο = ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο δει. ζηε ιέμε Κξέσλ, 
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(ηῷ Ἐηενθιεῖ)  = ελλννύκελν αληηθείκελν ηεο κεηνρήο ρξεζζείο ζε πηώζε 

δνηηθή, θαζώο ην ξήκα ρξῶκαη  ζπληάζζεηαη κε δνηηθή: ρξῶκαί ηηλη, 

ζύλ δίθε, ζύλ λόκῳ = εκπξόζεηνη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηξόπνπ. Πξνζδηνξίδνπλ 

ηε κεηνρή ρξεζζείο, 

δηθαίᾳ =επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην δίθῃ. 

 

 

 

 ἔθξπςε 

 

(ὁ Κξέσλ)                      ηενθιέα           

ἔληηκνλ 

        

      ρξεζζείο          θαηά ρζνλόο                   

             ηνῖο λεθξνῖο 

       Κξέσλ         

      (ηνῖο) ἔλεξζελ 

ζύλ δίθῃ       ζύλ λόκῳ  (ηῷ ηενθιεῖ)                    

 

δηθαίᾳ            

 

21. ὡο ιέγνπζη : 

Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή παξαβνιηθή πξόηαζε ηνπ ηξόπνπ· εηζάγεηαη κε ην 

αλαθνξηθό επίξξεκα ὡο, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ιέγνπζη) θαη 

δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

 

 

Οη παξαβνιηθέο (ή ζπγθξηηηθέο ή παξνκνηαζηηθέο) 

αλαθνξηθέο πξνηάζεηο νλνκάδνληαη έηζη, γηαηί ην 

λόεκά ηνπο παξαβάιιεηαη ή ζπγθξίλεηαη κε ην λόεκα 

ηεο θύξηαο πξόηαζεο. Οη παξαβνιηθέο πξνηάζεηο 

εθθξάδνπλ ηξεηο ζρέζεηο: ηξόπν, πνζόηεηα, 

πνηόηεηα. Εθθέξνληαη κε απιή νξηζηηθή, όηαλ ην 

πεξηερόκελό ηνπο είλαη ή ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθό. 

Αθόκα εθθέξνληαη (ζπαληόηεξα) κε ππνηαθηηθή + ἄλ ή 

επθηηθή (κε ή ρσξίο ἄλ) ή δπλεηηθή νξηζηηθή, όηαλ 

ην πεξηερόκελό ηνπο είλαη ππνηηζέκελν ή δπλαηόλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 
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ιέγνπζη = ξήκα, 

(νἱ πνιῖηαη) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

 

ιέγνπζη 

 

(νἱ πνιῖηαη) 

 

22. ηόλ δ’ ἀζιίσο ζαλόληα Πνιπλείθνπο λέθπλ ἀζηνῖζί θαζηλ ἐθθεθεξῦρζαη ηό 

κή ηάθῳ θαιύςαη κεδέ θσθῦζαί ηηλά, ἐᾶλ δ’ ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, νἰσλνῖο 

γιπθύλ ζεζαπξόλ εἰζνξῶζη πξόο ράξηλ βνξᾶο : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (θαζίλ). Δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

θαζίλ = ξήκα, 

(νἱ πνιῖηαη) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (ή νἱ ἄλζξσπνη), 

ἐθθεθεξῦρζαη = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, εηδηθό απαξέκθαην (γηαηί 

εμαξηάηαη από ην ιεθηηθό ξήκα θαζίλ), 

ηό κή θαιύςαη, κεδέ θσθῦζαη, ἐᾶλ = ππνθείκελα ηνπ απαξεκθάηνπ ἐθθεθεξῦ-

ρζαη. Έρνπκε εηεξνπξνζσπία θαζώο ηα ππνθείκελα ηνπ απαξεκθάηνπ δελ είλαη 

ίδηα κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ἀζηνῖζη = αληηθείκελν ηνπ ἐθθεθεξῦρζαη, 

ηηλά = ππνθείκελν ησλ απαξεκθάησλ θαιύςαη-θσθῦζαη, 

ηάθῳ = δνηηθή ηνπ νξγάλνπ ζην θαιύςαη, 

(πάληαο ἀζηνύο) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ ἐᾶλ, 

ηόλ λέθπλ = αληηθείκελν ησλ απαξεκθάησλ θαιύςαη-θσθὺζαη -ἐᾶλ, 

Πνιπλείθνπο  = γεληθή θηεηηθή ζην λέθπλ, 

ηόλ ζαλόληα  = επηζεηηθή κεηνρή, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο  ζην λέθπλ, 

ἀζιίσο = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ, 

ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, ζεζαπξόλ = θαηεγνξνύκελα ζην λέθπλ από ην ἐᾶλ (πνπ εδώ 

ιεηηνπξγεί ζπλδεηηθά), 

γιπθύλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ζεζαπξόλ, 

νἰσλνῖο  = δνηηθή ραξηζηηθή ή αληηθεηκεληθή ζην ζεζαπξόλ, 

εἰζνξῶζη = ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζηε δνηηθή νἰσλνῖο (θαηά άιιε 

άπνςε: επηζεηηθή κεηνρή) 

πξόο ράξηλ = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ. Πξνζδηνξίδεη ηε κεηνρή 

εἰζνξζη, 

βνξᾶο = γεληθή αληηθεηκεληθή από ην ράξηλ. 
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θαζίλ 

 

               (νἱ πνιῖηαη)                          

ἐθθεθεξῦρζαη 

        

                                 ἐᾶλ             

ηνῖο ἀζηνῖζη 

 

                        πάληαο ἀζηνύο            ηόλ 

λέθπλ 

 

               ηόλ ζαλόληα             

ἄθιαπηνλ 

(ηό κή) θαιύςαη            (κεδέ) θσθῦζαη      

             Πνιπλείθνπο             

ἄηαθνλ 

         ηάθῳ         ηηλά  

ηηλά             ηόλ λέθπλ                           ηόλ λέθπλ  

 ζεζαπξόλ 

 

 ηόλ ζαλόληα         Πνιπλείθνπο                     

γιπθύλ 

 

ἀζιίσο        ηόλ ζαλόληα         Πνιπλείθνπο         

 νἰσλνῖο 

 

εἰζνξῶζη 

 

πξόο ράξηλ 

 

 βνξᾶο 

 

23.  ηνηαῦηά θαζί ηόλ ἀγαζόλ Κξένληα ζνί θἀκνί θεξύμαλη’ ἔρεηλ, θαί δεῦξν 

λεῖζζαη ηαῦηα ηνῖζη κή εἰδόζηλ ζαθ πξνθεξύμνληα, θαί ηό πξᾶγκα ἄγεηλ 

νὐρ ὡο παξ’ νὐδέλ, ἀιιά θόλνλ πξνθεῖζζαη δεκόιεπζηνλ ἐλ πόιεη : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο· εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (θαζί) θαη δειώλεηαη 

θάηη πνπ είλαη ή ζεσξείηαη πξαγκαηηθό. 

θαζίλ = ξήκα, 

[νἱ ἄλζξσπνη-(ή) ηηλέο] = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

θεξύμαληα ἔρεηλ, λεῖζζαη, ἄγεηλ, πξνθεῖζζαη = αληηθείκελα ηνπ ξήκαηνο, 

εηδηθά απαξέκθαηα (γηαηί εμαξηώληαη από ην ιεθηηθό ξήκα θαζί), 

ηόλ Κξένληα = ππνθείκελν ησλ απαξεκθάησλ θεξύμαλη’ ἔρεηλ - λεῖζζαη - 

ἄγεηλ (εηεξνπξνζσπία), 

ηόλ ἀγαζόλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζηε ιέμε ηόλ Κξένληα, 
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ηνηαῦηα, ζνί, θἀκνί =αληηθείκελα ηνπ θεξύμαλη’ ἔρεηλ (θαη’άιινπο νη 

δνηηθέο ζνί, θἀκνί αλαγλσξίδνληαη σο δνηηθέο εζηθέο), 

δεῦξν = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ, πξνζδηνξίδεη ην λεῖζζαη, 

πξνθεξύμνληα = ηειηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ, 

δει. ζηε ιέμε Κξένληα. Η κεηνρή είλαη ηειηθή, θαζώο βξίζθεηαη θνληά ζην 

λεῖζζαη (ξήκα θίλεζεο ζεκαληηθό) θαη είλαη ζε ρξόλν κέιινληα, 

 

 

 

Οη ηειηθέο κεηνρέο βξίζθνληαη πάληα ζε ρξόλν 

κέιινληα, εθθξάδνπλ ζθνπό, ηζνδπλακνύλ κε 

ηειηθή πξόηαζε θαη κεηαθξάδνληαη κε ην: γηα λα 

+ ππνηαθηηθή.  

Η ηειηθή κεηνρή ζπλνδεύεη θπξίσο ηα ξήκαηα πνπ 

θαλεξώλνπλ θίλεζε, αιιά κπνξεί λα βξεζεί θνληά 

θαη ζ’ άιια ξήκαηα. Σηελ πεξίπησζε απηή 

πξνεγείηαη απηήο ην ὡο. 

 

 

ηαῦηα-ηνῖζη κή εἰδόζη = αληηθείκελα ηεο κεηνρήο πξνθεξύμνληα (άκεζν ε 

αηηηαηηθή θαη έκκεζν ε δνηηθή). Η κεηνρή ηνῖο εἰδόζη είλαη επηζεηηθή (κε 

θάπνηα ππνζεηηθή απόρξσζε), ηζνδπλακεί κε : νἵ ἄλ κή εἰδῶζη. 

ζαθῆ = πξνιεπηηθό θαηεγνξνύκελν ζην ηαῦηα, 

ηό πξάγκα = αληηθείκελν ηνπ ἄγεηλ, 

παξ’ νὐδέλ = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη παξαβνιή / ζύγθξηζε 

(έρεη ζέζε θαηεγνξνπκέλνπ ζηε ιέμε ηό πξᾶγκα), 

θόλνλ = ππνθείκελν ηνπ πξνθεῖζζαη, 

δεκόιεπζηνλ  = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην θόλνλ, 

ἐλ πόιεη = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ην ελώπηνλ (κπξνζηά ζε). 

Πξνζδηνξίδεη ην πξνθεῖζζαη. 
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                  θαζί 

 

          νἱ ἄλζξσπνη                                                                 

πξνθεῖζζαη 

        

          θεξύμαληα ἔρεηλ  λεῖζζαη               ἄγεηλ  

  

                     θόλνλ           

ἐλ πόιεη 

Κξένληα                 θἀκνί         δεῦξν  

                   Κξένληα        ηό πξᾶγκα    

δεκόιεπζηνλ 

ηόλ ἀγαζόλ         ζνί                πξνθεξύμνληα 

          ηνηαῦηα                      ηόλ ἀγαζόλ     

παξ’ νὐδέλ 

  Κξένληα          

(Κξένληα)           ηνῖζη κή εἰδόζηλ  

     

            ηόλ ἀγαζόλ                 ηαῦηα       

  

         ζαθ  

 

24. ιέγσ γάξ θἀκέ : 

Κύξηα παξελζεηηθή πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ιέγσ) θαη 

δειώλεη ην πξαγκαηηθό. 

ιέγσ = ξήκα, 

[ἐγώ] = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

θἀκέ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο (Καλνληθά ζα έπξεπε λα ήηαλ θἀκνί, γηαηί 

ε θξάζε νινθιεξσκέλε ζα ήηαλ: ιέγσ γάξ θἀκνί ηνηαῦηα Κξένληα θεξύμαο 

ἔρεηλ). 

 

ιέγσ 

 

(ἐγώ)                           θἀκέ 

 

25. ὅο ἄλ ηνύησλ ηη δξᾷ : 

Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή-ππνζεηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ην ὅο ἄλ (=όπνηνο 

ηπρόλ), εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (δξᾷ). Η πξόηαζε αλαθέξεηαη ζε 

ελλννύκελε δνηηθή ηνύηῳ,  πνπ εμαξηάηαη από ην πξνθεῖζζαη ηεο θύξηαο 

πξόηαζεο (23). Απόδνζή ηεο είλαη ην πξνθεῖζζαη. Ο ππνζεηηθόο ιόγνο, πνπ 
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έρεη σο ππόζεζε ὅο ἄλ δξᾷ θαη απόδνζε ην πξνθεῖζζαη, δειώλεη ηελ αόξηζηε 

επαλάιεςε ζην παξόλ θαη κέιινλ. 

δξᾷ = ξήκα, 

ὅο = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηη = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηνύησλ = γεληθή δηαηξεηηθή ζην ηη. 

                   δξᾷ 

 

ὅο                                 ηί 

 

                                               ηνύησλ 

 

26. νὕησο ἔρεη ζνη ηαῦηα : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἔρεη), δειώλεηαη ην 

πξαγκαηηθό. 

ἔρεη = ξήκα, 

ηαῦηα = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (αηηηθή ζύληαμε), 

ζνί = δνηηθή εζηθή, 

 

 Θσμηθείηε  

 
Ωο δνηηθή εζηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζσπηθή αλησλπκία ηνπ α΄ ή β΄ 

πξνζώπνπ (ἐγώ -ζύ) θαη θαλεξώλεη ην ελδηαθεξόκελν πξόζσπν πνπ γηα ραξά 

ή  γηα ιύπε ηνπ γίλεηαη απηό πνπ εθθξάδεη ην ξήκα. 

 

νὕησο = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ: πξνζδηνξίδεη ην ξήκα. 

 

ἔρεη 

 

ηαῦηα         νὕησο        ζνί 

 

27. θαί δείμεηο ηάρα  : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή. Δειώλεηαη θάηη πνπ 

είλαη ή ζεσξείηαη πξαγκαηηθό. 

δείμεηο = ξήκα, 

[ζύ] = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (αληηθείκελν είλαη ε πξόηαζε 

28), 

ηάρα = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ. 
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δείμεηο 

 

(ζύ)                            ηάρα 

 

28. εἴηε εὐγελήο πέθπθαο εἴη’ ἐζζιῶλ θαθή  : 

Δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή-πιάγηα εξσηεκαηηθή δηκειήο πξόηαζε, νιηθήο 

άγλνηαο (εηζάγεηαη κε ην εἴηε-εἴηε). Εμαξηάηαη από ην ξήκα δείμεηο (ηεο 

πξόηαζεο 27) θαη είλαη ζπληαθηηθώο αληηθείκελό ηνπ. Εθθέξεηαη κε απιή 

νξηζηηθή (πέθπθαο).  Είλαη πξόηαζε θξίζεσο θαη δειώλεη ην πξαγκαηηθό. 

πέθπθαο = ξήκα, 

[ζύ] = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

εὐγελήο, θαθή = θαηεγνξνύκελα ζην ζύ από ην ζπλδεηηθό ξήκα πέθπθαο, 

ἐζζιῶλ = γεληθή ηεο θαηαγσγήο. Με βάζε ηα γισζζηθά ζρόιηα ηνπ βηβιίνπ 

ζει. 39 ηζρύεη:  θαίπεξ ἐμ ἐζζιῶλ γελνκέλε. Σηελ πεξίπησζε απηή:  

θαίπεξ γελνκέλε = ελαληησκαηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ζύ, 

ἐμ ἐζζιῶλ = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαγσγήο. 

 

πέθπθαο 

 

(ζύ)                                 ἐζζιῶλ 

εὐγελήο 

θαθή 

 

29. ηί δ’,  ὦ ηαιαῖθξνλ, ἐγώ ιύνπζ’ ἄλ εἴζ’ ἅπηνπζα πξνζζείκελ πιένλ; : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, κεξηθήο άγλνηαο. Εθθέξεηαη κε 

δπλεηηθή επθηηθή (πξνζζείκελ ἄλ). Δειώλεηαη ην δπλαηόλ λα γίλεη ζην 

παξόλ-κέιινλ. 

πξνζζείκελ ἄλ = ξήκα, 

ἐγώ  = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηί = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

πιένλ = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ηί, 

ιύνπζα, ἅπηνπζα = ηξνπηθέο κεηνρέο, ζπλεκκέλεο ζην ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο, δει. ζην ἐγώ, 

ὦ ηαιαῖθξνλ = θιεηηθή πξνζθώλεζε. 

πξνζζείκελ ἄλ 

 

ἐγώ                                                              ηί 

      ιύνπζα         ἅπηνπζα 

            πιένλ  

 ἐγώ   ἐγώ   
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30. εἴ ηάδ’ ἐλ ηνύηνηο (ἐζηί)  : 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, ειιηπήο (απνπζηάδεη ην 

ξήκα· ελλνείηαη σο ξήκα απηήο ην ἐζηί). Εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζεηηθό 

ζύλδεζκν εἰ, εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (ἐζηί) θαη απόδνζή ηεο είλαη ε θύξηα 

πξόηαζε 29. Ο ππνζεηηθόο ιόγνο, πνπ έρεη σο ππόζεζε εἰ ἐζηί θαη απόδνζε 

ην πξνζζείκελ ἄλ,  δειώλεη ην πξαγκαηηθό. 

(ἐζηί) = ελλννύκελν ξήκα, 

ηάδε  = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (αηηηθή ζύληαμε), 

ἐλ ηνύηνηο = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη θαηάζηαζε. 

 

(ἐζηί) 

 

       ηάδε                        ἐλ ηνύηνηο 

 

31. εἰ μπκπνλήζεηο θαί μπλεξγάζῃ : 

Δύν δεπηεξεύνπζεο πιάγηεο νλνκαηηθέο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο. Εηζάγνληαη 

κε ην εἰ, εθθέξνληαη κε απιή νξηζηηθή (μπκπνλήζεηο-μπλεξγάζῃ) θαη 

δειώλνπλ ην πξαγκαηηθό. Εμαξηώληαη από ην ξήκα ζθόπεη [(ηεο πξόη. 23), 

ην νπνίν δειώλεη ζθέςε] θαη ζπληαθηηθώο είλαη αληηθείκελά ηνπ. 

μπκπνλήζεηο, μπλεξγάζῃ = ξήκαηα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ησλ ξεκάησλ. 

 

μπκπνλήζεηο-μπλεξγάζῃ 

 

       (ζύ) 

 

32. ζθόπεη : 

Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο. Εθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή (ζθόπεη). 

ζθόπεη = ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο είλαη 

νη πιάγηεο εξσηήζεηο 31). 

 

ζθόπεη 

 

                         (ζύ) 

 

33. πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα; : 
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Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε (ην πιήξεο λόεκα ζα ήηαλ: «πνῖόλ ηη 

θηλδύλεπκα ιέγεηο ζθνπεῖλ κε εἰ μπκπνλήζσ θαί μπλεξγάζνκαη;»). Η πξόηαζε 

«πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα ιέγεηο ζθνπεῖλ κε» είλαη θύξηα, επζεία εξώηεζε θαη 

νη πξνηάζεηο «εἰ μπκπνλήζσ» θαη «εἰ μπλεξγάζνκαη» είλαη πιάγηεο 

εξσηεκαηηθέο ζε ζέζε επεμήγεζεο ζην «πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα ιέγεηο 

ζθνπεῖλ». Η επζεία εξώηεζε είλαη κεξηθήο άγλνηαο θαη εθθέξεηαη κε απιή 

νξηζηηθή. Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

(ιέγεηο) = ελλννύκελν ξήκα, 

 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

(ζθνπεῖλ) = ελλννύκελν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, εηδηθό απαξέκθαην (θαζώο 

εμαξηάηαη από ην ιεθηηθό ξήκα ιέγεηο), 

(κε) = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ελλννύκελνπ ζθνπεῖλ. Εηεξνπξνζσπία, 

θηλδύλεπκα = αληηθείκελν ηνπ ελλννύκελνπ απαξεκθάηνπ ζθνπεῖλ, 

πνῖόλ, ηη = επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην θηλδύλεπκα. 

 

(ιέγεηο) 

 

       (ζύ)                        (ζθνπεῖλ) 

 

(κε)           θηλδύλεπκα 

 

         ηη   πνῖνλ 

 

34. πνῖ γλώκεο πνη’ εἶ : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, κεξηθήο άγλνηαο. Εηζάγεηαη κε ην 

εξσηεκαηηθό επίξξεκα πνῖ θαη εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (εἶ). Δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. 

εἶ = ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

γλώκεο  = γεληθή δηαηξεηηθή από ην πνῖ. 

 

 

 Θσμηθείηε  

 Γεληθή δηαηξεηηθή ζπλάπηεηαη θαη κε επηξξήκαηα ηνπηθά, ρξνληθά θαη 

πνζνηηθά. 

 

πνῖ  = επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ. Πξνζδηνξίδεη ην ξήκα, 

πνηε  = επηηείλεη ηε ζεκαζία ηνπ πνῖ, εξσηεκαηηθό κόξην. 
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εἶ 

 

       (ζύ)                        πνῖ 

 

γλώκεο  πνηε  

 

35. εἴ ηόλ λεθξόλ μύλ ηῆδε θνπθηεῖο ρεξί  : 

Δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε, νιηθήο άγλνηαο. 

Εηζάγεηαη κε ην εἰ, εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (θνπθηεῖο) θαη δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. Εμαξηάηαη από ην ελλννύκελν ξήκα (πξόη. 36) ζθόπεη  θαη 

είλαη αληηθείκελό ηνπ. 

θνπθηεῖο = ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ηόλ λεθξόλ = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

μύλ ρεξί  = εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ζπλνδεία /ζπλεξγεία 

(μύλ + δνηηθή).  

Πξνζδηνξίδεη ην ξήκα, 

ηῇδε = επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ρεξί. 

 

θνπθηεῖο 

 

            (ζύ)                               ηόλ λεθξόλ 

μύλ ρεξί 

 

ηῆδε 

36. (ζθόπεη)  : 

Ελλννύκελε θύξηα πξόηαζε επηζπκίαο. Εθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή.  

(ζθόπεη) = ελλννύκελν ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

 

ζθόπεη 

 

(ζύ) 

 

37. ἦ γάξ λνεῖο ζάπηεηλ ζθ’, ἀπόξξεηνλ πόιεη; : 

Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε θξίζεσο, νιηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε απιή 

νξηζηηθή (λνεῖο). Δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

λνεῖο = ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (θαη ηνπ ζάπηεηλ), 
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ζάπηεηλ  = αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, ηειηθό απαξέκθαην (εμαξηάηαη από ην 

ξήκα λνεῖο, πνπ ζεκαίλεη: δηαλννύκαη, ζθέθηνκαη). Έρνπκε ηαπηνπξνζσπία, 

ζθε(=αὐηόλ)  = αληηθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ, 

(ὄλ) = ελλννύκελε ελαληησκαηηθή αηηηαηηθή απόιπηε κεηνρή, 

ζάπηεηλ  = ππνθείκελν ηεο κεηνρήο ὄλ, 

ἀπόξξεηνλ  = θαηεγνξνύκελν ζην ζάπηεηλ (από ηε κεηνρή ὄλ, πνπ ιεηηνπξγεί 

ζπλδεηηθά), 

πόιεη  = δνηηθή πξνζσπηθή ζην ἀπόξξεηνλ ὄλ. 

 

 

 

         λνεῖο 

ζύ)                        ζάπηεηλ 

 

          (ζύ)        ζθε        (ὄλ) 

 

                          ζάπηεηλ           

ἀπόξξεηνλ  

 

πόιεη 

 

38. ηόλ γνῦλ ἐκόλ θαί ηόλ ζόλ ἀδειθόλ (λνῶ ζάπηεηλ): 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, ειιεηπηηθή (απνπζηάδνπλ θάπνηνη όξνη). Ελλνείηαη 

σο ξήκα απηήο ην λνῶ. Η πξόηαζε εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (λνῶ) θαη 

δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

(λνῶ) = ελλννύκελν ξήκα, 

(ἐγώ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

(ζάπηεηλ)  = ελλννύκελν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  ηειηθό απαξέκθαην 

(γηαηί ην ξήκα λνῶ ζεκαίλεη δηαλννύκαη, ζθέθηνκαη). Έρνπκε 

ηαπηνπξνζσπία, 

ηόλ ἀδειθόλ  =αληηθείκελν ηνπ ζάπηεηλ, 

ηόλ ἐκόλ-ηόλ ζόλ  =επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην ἀδειθόλ. 

 

(λνῶ) 

 

       (ἐγώ)                        (ζάπηεηλ) 

 

(ἐγώ)   ηόλ ἀδειθόλ  

 

ηόλ ἐκόλ ηόλ ζόλ  
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39. ἤλ ζύ κή ζέιῃο (ζάπηεηλ) : 

Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζεηηθό 

ζύλδεζκν ἤλ, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (ζέιῃο) θαη απόδνζή ηεο είλαη ην 

λνῶ ζάπηεηλ (πξόηαζε 38). Ο ππνζεηηθόο ιόγνο πνπ έρεη σο ππόζεζε ἤλ 

ζέιῃο θαη απόδνζε λνῶ δειώλεη ην πξνζδνθώκελν. 

κή ζέιῃο = ξήκα, 

ζύ  = ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

(ζάπηεηλ)  = ελλννύκελν αληηθείκελν, ηειηθό απαξέκθαην (αθνύ εμαξηάηαη 

από ην βνπιεηηθό ξήκα ζέιεηο). Έρνπκε ηαπηνπξνζσπία. 

 

 

 

ζέιῃο 

 

            ζύ                        (ζάπηεηλ) 

 

ζύ  

 

40. νὐ γάξ δή πξνδνῦζ’ ἁιώζνκαη : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (ἁιώζνκαη). Δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. 

ἁιώζνκαη = ξήκα, 

(ἐγώ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

πξνδνῦζα  = θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή, αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο 

δει. ζην ἐγώ  θαη εμαξηάηαη από ην ἁιώζνκαη (πνπ ζπληάζζεηαη κε 

θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή) 

 

 Θσμηθείηε  

 Τα αηζζήζεσο, γλώζεσο, καζήζεσο θαη κλήκεο ζεκαληηθά ξήκαηα όπσο 

αἰζζάλνκαη, ἀθνύσ, γηγλώζθσ, ἁιίζθνκαη, ἐπηιαλζάλνκαη, ἐπίζηακαη, νἶδα, 

κέκλεκαη θ.ιπ ζπληάζζνληαη κε θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή, ε νπνία αλαθέξεηαη 

άιινηε ζην ππνθείκελν θαη άιινηε ζην αληηθείκελό ηνπο. 

 

ἁιώζνκαη 

 

       (ἐγώ)                        πξνδνῦζα 

 

41. ὦ ζρεηιία, Κξένληνο ἀληεηξεθόηνο (ελλνείηαη: λνεῖο ζάπηεηλ ζθε); : 
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Κύξηα πξόηαζε, επζεία εξώηεζε, νιηθήο άγλνηαο, ειιεηπηηθή (απνπζηάδνπλ 

θάπνηνη όξνη ηεο). Η πξόηαζε εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (λνεῖο, ην ξήκα 

ελλνείηαη) θαη δειώλεηαη ην πξαγκαηηθό. 

(λνεῖο) = ελλννύκελν ξήκα, 

(ζύ)  = ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

(ζάπηεηλ) = ελλννύκελν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, ηειηθό απαξέκθαην. 

Έρνπκε ηαπηνπξνζσπία. 

(ζθε) = ελλννύκελν αληηθείκελν ηνπ ζάπηεηλ, 

ἀληεηξεθόηνο = γεληθή απόιπηε, ελαληησκαηηθή κεηνρή, 

Κξένληνο  = ππνθείκελν ηεο κεηνρήο, 

ὦ ζρεηιία = θιεηηθή πξνζθώλεζε. 

 

 

 

 

(λνεῖο) 

 

   (ζύ)                      (ζάπηεηλ)              ἀληεηξεθόηνο 

 

  (ζύ)             (ζθε)                   

Κξένληνο  

 

42. ἀιι’ νὐδέλ αὐηῷ ηῶλ ἐκῶλ κ’ εἴξγεηλ κέηα : 

Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. Εθθέξεηαη κε απιή νξηζηηθή (κέηεζηη). Δειώλεηαη 

ην πξαγκαηηθό. 

κέηα (=κέηεζηη) = απξόζσπν ξήκα, 

εἴξγεηλ = ππνθείκελν ηνπ απξόζσπνπ ξήκαηνο,  ηειηθό απαξέκθαην, 

(ηόλ Κξένληα)  = ελλννύκελν ππνθείκελν απαξεκθάηνπ (αλαγθαζηηθή εηεξν-

πξνζσπία), 

κέ, ηῶλ ἐκῶλ  = αληηθείκελα ηνπ απαξεκθάηνπ (ην εἴξγσ ζπληάζζεηαη κε 

αηηηαηηθή θαη γεληθή)· άκεζν ε αηηηαηηθή, έκκεζν ε γεληθή, 

αὐηῷ  =δνηηθή πξνζσπηθή (από ην κέηεζηη), 

νὐδέλ  = αηηηαηηθή ηνπ πνζνύ, πξνζδηνξίδεη ην εἴξγεηλ. 

 

κέηεζηη 

 

       εἴξγεηλ                                   αὐηῷ 

 

(ηόλ Κξένληα)       κέ          ηῶλ ἐκῶλ       νὐδέλ  
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 Σθελή Πξνιόγνπ 

 Σόπος:   Τα δξώκελα εμειίζζνληαη κπξνζηά από ηελ εμσηεξηθή πύιε (αὔιεηνη 

πύιαη) ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Θήβαο. 

Υρόνος:  Τν ηέινο ηεο λύρηαο πνπ νη Αξγείνη, κεηά ηε κνλνκαρία θαη ηνλ ακνηβαίν 

ζάλαην ησλ δύν αδειθώλ, Δηενθιή θαη Πνιπλείθε, εγθαηαιείπνπλ ηελ 

πνιηνξθία ηεο πόιεο θαη ηξέπνληαη ζε θπγή. 

Ο Κξένληαο, πνπ ζην κεηαμύ έρεη γίλεη βαζηιηάο, εθδίδεη δηαηαγή κε ηελ 

νπνία απαγνξεύεη ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε θαη ησλ Αξγείσλ λεθξώλ. Η 

Αληηγόλε θαιεί ηελ αδειθή ηεο Ιζκήλε, έμσ από η’ αλάθηνξα (έμσ από ηελ 

εμσηεξηθή πύιε ηνπ αλαθηόξνπ), γηα λα ηεο αλαθνηλώζεη ηε δηαηαγή ηνπ 

Κξένληα. Σην ζεκείν απηό αξρίδεη ε ηξαγσδία. 

 

 Ὦ θνηλόλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο θάξα (ζηίρ. 1) 

Η Αληηγόλε θαιεί ηελ αδεξθή ηεο έμσ από ηα αλάθηνξα, γηα λα ηεο αλαθνηλώζεη ηε 

δηαηαγή ηνπ Κξένληα. Τελ θαιεί κε ην όλνκά ηεο· ην ίδην ζα θάλεη θαη ε Ιζκήλε (ζηίρ. 

11). Η νλνκαζηηθή απηή πξνζθώλεζε ησλ δύν αδειθώλ γίλεηαη, γηα λα γλσξίζνπλ νη 

ζεαηέο ηα δύν πξόζσπα ηνπ δξάκαηνο· άιισζηε ε αλαγλώξηζε ησλ πξνζώπσλ από 

ηνπο ζεαηέο ήηαλ δύζθνιε, θαζώο αθελόο νη ππνθξηηέο έθεξαλ ηηο πξνζσπίδεο 

(θνξνύζαλ δειαδή πξνζσπεία) θαη αθεηέξνπ ήηαλ κεγάιε ε απόζηαζε πνπ ρώξηδε 

ηνπο εζνπνηνύο (ζθελή) από ηνπο ζεαηέο (θνῖινλ ή θπξίσο ζέαηξνλ). 

Ολόκληρη η θράζη αποηελεί έκθραζη βαθιάς αδελθικής αγάπης. Τα επίζεηα 

«θνηλόλ» θαη «αὐηάδειθνλ» εθθξάδνπλ κε έκθαζε ηε ζπγγεληθή ζρέζε ησλ δύν 

παξνπζηώλ, ελώ ε πεξίθξαζε «Ἰζκήλεο θάξα», εθηόο από ην κεγαιόπξεπν ηόλν πνπ 

δίλεη ζην ζηίρν, ιεηηνπξγεί θαη σο έθθξαζε αγάπεο θαη ζηνξγήο. Η ηξπθεξόηεηα θαη ην 

πάζνο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο δίλνπλ ηνλ θπξίαξρν ηόλν ζην δξάκα. 

 

 ἆξ’ νἶζζ’ ... δώζαηλ ηειεῖ (ζηίρ. 2-3) 

Αλαθνξά ηεο Αληηγόλεο ζηηο ζπκθνξέο πνπ έπιεμαλ ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Η θαηάξα 

ησλ ζεώλ βαξαίλεη πάλσ ζην βαζηιηθό νίθν ησλ Λαβδαθηδώλ. 

Οη ζπκθνξέο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Οηδίπνδα είλαη: 

- Η παηξνθηνλία (ν Οηδίπνδαο ζθόησζε ηνλ παηέξα ηνπ Λάην). 

- Η αηκνκημία (ν Οηδίπνδαο παληξεύηεθε ηε κεηέξα ηνπ Ινθάζηε). 

- Ο απαγρνληζκόο ηεο Ινθάζηεο (κεηέξαο θαη γπλαίθαο ηνπ Οηδίπνδα). 

- Η απηνηύθισζε ηνπ Οηδίπνδα. 

 

(1-48) 
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- Η θπγή ηνπ Οηδίπνδα από ηε Θήβα. 

- Η εθζηξαηεία ησλ Δπηά ελαληίνλ ηεο Θήβαο. 

- Ο ζάλαηνο ησλ δύν αδειθώλ, Δηενθιή θαη Πνιπλείθε (δηπιή αδειθνθηνλία). 

Τν κεηνρηθό ζύλνιν «λῷλ ἔηη δώζαηλ» αλαθέξεηαη ζηηο δύν αδειθέο Αληηγόλε θαη 

Ιζκήλε, νη νπνίεο είλαη νη κόλεο πνπ έκεηλαλ ζηε δσή από ηε γεληά ησλ Λαβδαθηδώλ· 

επνκέλσο είλαη θαη νη κόλεο πνπ ηηο βαξαίλεη ε θιεξνλνκηθή θαηάξα. 

Με ην «θαί λῦλ» ε Αληηγόλε κεηαθέξεη ην ιόγν από ηα πξνεγνύκελα ζηα παξόληα 

(ησξηλά) δεηλά (θήξπγκα ηνπ Κξένληα, κε ην νπνίν απαγνξεύηεθε ε ηαθή ηνπ 

Πνιπλείθε). 

 

 

Η αλαθνξά ησλ ζπκθνξώλ πνπ έπιεμαλ ηνλ νίθν ησλ 

Λαβδαθηδώλ (αλαθνξά ζην παξειζόλ) από ηελ Αληηγόλε 

γίλεηαη γηα λα θεξδίζεη ε πξσηαγσλίζηξηα ηελ αδεξθή 

ηεο, λα ηελ επεξεάζεη θαη λα «εμαζθαιίζεη» ηε 

κειινληηθή ηεο ζπλεξγαζία. Η αλαθνξά ζην παξειζόλ 

βαίλεη παξάιιεια κε κηα αδξή ζθηαγξάθεζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο Αληηγόλεο: αλζξώπηλε ύπαξμε κε 

ζειεκαηηθό ραξαθηήξα. 

 

 νὐδέλ γάξ νὔη’ ἀιγεηλόλ, νὐη’ ἄηεο ἄηεξ 

νὔη’ αἰζρξόλ νὔη’ ἄηηκόλ ἐζζ’  (ζηίρ. 4-5) 

Η ζπζζώξεπζε ησλ αξλεηηθώλ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ην θαζέλα από ηα ζπλδεόκελα 

κέιε θαη δίλεη ζηελ έθθξαζε ηνλ ηόλν πνπ απαηηεί ε ςπρηθή ηαξαρή ηεο Αληηγόλεο 

ιόγσ ησλ πνιιώλ θαη αιιεπάιιεισλ θηππεκάησλ ηεο κνίξαο. Τν ίδην ηζρύεη θαη κε 

ηελ επαλάιεςε ηνπ αξλεηηθνύ νὐ (νὐ-νὐθ· ζηίρ. 5-6), ε νπνία δειώλεη έκθαζε. 

 

 θαί λῦλ ηί ηνῦη’ αὖ θαζη παλδήκῳ πόιεη θήξπγκα ζεῖλαη ηόλ ζηξαηεγόλ ἀξηίσο  

(ζηίρ. 7-8) 

Η Αληηγόλε εηζέξρεηαη ζην ζέκα πνπ ηελ απαζρνιεί: ην «θήξπγκα» ηνπ Κξένληα. 

Απνθαιεί ηνλ Κξένληα κε ηνλ πξνεγνύκελν ζηξαηησηηθό ηνπ ηίηιν θαη όρη κε ηνλ ηίηιν 

ηνπ βαζηιηά (από κίζνο ε πξσηαγσλίζηξηα πνπζελά δελ ηνλ νλνκάδεη βαζηιηά). Η 

αλαθνξά ζην λπλ βαζηιηά είλαη εηξσληθή θαη πεξηθξνλεηηθή, ελώ νη ιέμεηο πνπ ρξε-

ζηκνπνηεί ν πνηεηήο (ζηξαηεγόλ, θήξπγκα, ζεῖλαη) είλαη εύζηνρεο, θαζώο απνδί-

δνπλ άξηηα ηελ άπνςε ηεο εξσίδαο γηα ην ήζνο ηνπ Κξένληα θαη αθήλνπλ ππόλνηεο 

γηα ηελ ηζρύ ηεο απόθαζήο ηνπ. 

Η ρξήζε ηνπ ξήκαηνο θαζί (=ηζρπξίδνληαη) απνθιείεη ηελ πεξίπησζε απηεθνΐαο εθ 

κέξνπο ηεο Αληηγόλεο. Τν νλνκαηηθό ζύλνιν «παλδήκῳ πόιεη» αλαθέξεηαη ζηνπο 

πνιίηεο πνπ απνηεινύζαλ ην ζεβατθό ζηξαηό. Τν «θήξπγκα», ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

Αληηγόλε, είλαη ε δηαηαγή ηνπ Κξένληα πνπ εθδίδεηαη ζε ώξεο θξίζηκεο γηα ηελ πόιε: ν 
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Πνιπλείθεο, σο πξνδόηεο, πξέπεη λα κείλεη άηαθνο. Η απόθαζε απηή ηνπ Κξένληα 

κεηαδόζεθε ζηνπο πνιίηεο κε θήξπθεο. 

 

 ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; ἤ ζέ ιαλζάλεη ... θαθά (ζηίρ. 9-10) 

Με ην πξσζύζηεξν ζρήκα ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο (δεδνκέλνπ όηη πξώηα αθνύκε 

θαη κεηά καζαίλνπκε) εθθξάδεηαη ε ηαξαρή ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ελώ ε ρξήζε ηνπ 

ξήκαηνο «ιαλζάλεη» δειώλεη πξνθαλώο όηη ε Αληηγόλε ειέγρεη δηαθξηηηθά ηελ Ιζκήλε 

γηα ηελ άγλνηά ηεο. 

Σην ίδην ρσξίν ε ιέμε «θίινπο» γηα ηελ Αληηγόλε (θαη ηελ Ιζκήλε) ζ’ όιν ην έξγν 

δειώλεη ην πξόζσπν κε ην νπνίν καο ζπλδένπλ ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. 

ηῶλ ἐρζξῶλ θαθά: Ο Πνιπλείθεο ζα έρεη ηελ ίδηα κνίξα κε ηνπο Αξγείνπο, ερζξνύο 

ηεο Θήβαο. Από ην ζηίρν 1081 θαίλεηαη όηη ν Σνθνθιήο παίξλεη σο δεδνκέλν όηη ε 

ηαθή δελ απαγνξεύηεθε κόλν γηα ηνλ Πνιπλείθε αιιά θαη γηα όινπο ηνπο Αξγείνπο 

πνπ ζθνηώζεθαλ κπξνζηά ζηα ηείρε ηεο πόιεο. Σηνπο Αζελαίνπο ήηαλ γλσζηόο ν 

κύζνο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Θεζέα ελαληίνλ ηεο Θήβαο γηα ηελ αλαίξεζε ησλ Αξγείσλ 

λεθξώλ. 

 

 ἐκνί κέλ νὐδείο κῦζνο ... ἵθεη’ (ζηίρ. 11-12) 

Απιεξνθόξεηε ε Ιζκήλε απνθαιύπηεη ηελ εζσζηξέθεηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηεο. 

Τα αξρηθά ιεγόκελά ηεο (όπσο η’ απνθαιύπηεη ε ζπλέρεηα) ηα δηαθξίλεη επηθύιαμε, 

ςπρξόηεηα, ζύλεζε θαη θόβνο. 

 

 ἐμ ὅηνπ (ζηίρ. 12) 

Από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή, θαηά ηελ νπνία αιιεινζθνηώζεθαλ ηα δύν 

αδέιθηα. 

 

 Ἀξγείσλ ζηξαηόο (ζηίρ. 15) 

Πξόθεηηαη γηα ην ζηξαηό ησλ Αξγείσλ, ηνλ νπνίν ν Πνιπλείθεο νδήγεζε ελαληίνλ 

ηνπ αδειθνύ ηνπ Δηενθιή. Οη επηά ζηξαηεγνί ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο ήηαλ: 

Δηένθινο, Πνιπλείθεο, Τπδεύο, Ιππνκέδσλ, Καπαλεύο, Ακθηάξανο θαη 

Παξζελνπαίνο. Η εθζηξαηεία απηή απνηειεί ηελ ππόζεζε άιινπ δξάκαηνο ηνπ «Δπηά 

επί Θήβαο» Από ηνπο επηά εγέηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ 

Θεβαίσλ δηαζώζεθε κόλν ν Άδξαζηνο, πεζεξόο ηνπ Πνιπλείθε. 

 

 ἐλ λπθηί ηῆ λῦλ (ζηίρ. 16) 

«Απηή ηε λύρηα πνπ κόιηο πέξαζε». Γίλεηαη ζην ζεκείν απηό ε ρξνληθή αθεηεξία 

ηεο ηξαγσδίαο. Λίγν αξγόηεξα, ζηελ πάξνδν, ν ρνξόο ζα ραηξεηήζεη ηνλ ήιην πνπ 

αλαηέιιεη. 
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 ᾔδε θαιῶο θαί ζ’ ἐθηόο αὐιείσλ ππιῶλ ... ὡο κόλε θιύνηο (ζηίρ. 18-19) 

Δηξσληθόο ν ηόλνο ηεο Αληηγόλεο κπξνζηά ζηελ απάζεηα θαη ηελ άγλνηα ηεο 

Ιζκήλεο γηα ηα ζπληαξαθηηθά πξνεγεζέληα γεγνλόηα. Με ηε θξάζε «αὐιείσλ ππιῶλ» 

πξνζδηνξίδεηαη ν ζθεληθόο ρώξνο. Με ηελ ηειηθή πξόηαζε «ὡο κόλε θιύνηο» αθελόο 

δηθαηνινγείηαη ε πξσηλή ζπλάληεζε ησλ δύν αδειθώλ θαη αθεηέξνπ ε Αληηγόλε 

πξνεηνηκάδεη ςπρνινγηθά ηελ Ιζκήλε γηα ηε ζνβαξή αλαθνίλσζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

 

 Τί δ’ ἔζηη; Δεινῖο γάξ ηί θαιραίλνπζ’ ἔπνο (ζηίρ. 20) 

Η εξώηεζε ηί δ’ ἔζηη θαλεξώλεη ηελ έθπιεμε θαη ηελ αλππνκνλεζία ηεο 

Ιζκήλεο. Παξάιιεια ε ηαξαρή ηεο Αληηγόλεο πξνβιεκαηίδεη ηελ Ιζκήλε. Δύζηνρε θαη 

ε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο κεηνρήο θαιραίλνπζα δεισηηθή ηεο ςπρηθήο ηαξαρήο ηεο 

εξσίδαο. 

  Καζώο ε έθθξαζε ησλ πξνζώπσλ ήηαλ αδύλαην λα γίλεη αληηιεπηή από ηνπο ζεαηέο 

(αθνύ νη εζνπνηνί/ππνθξηηέο έθεξαλ πξνζσπεία), νη ηειεπηαίνη αληηιακβάλνληαη ηελ 

ηαξαρή ηεο Αληηγόλεο από ην «θαιραίλνπζα», κέζα δειαδή από έκκεζεο ελδείμεηο 

(ιεγόκελα ησλ εζνπνηώλ). 

 

 Οὐ γάξ ηάθνπ ... ἔρεη (ζηίρ. 21-22) 

Σηελ εξώηεζε ηεο Ιζκήλεο ε Αληηγόλε απαληά κε εξώηεζε. Οη πεξηθξάζεηο 

πξνηίζαο ἔρεη - ἀηηκάζαο ἔρεη δειώλνπλ ρξνληθή δηάξθεηα, ελώ ηα ίδηα ιεθηηθά 

ζύλνια, σο αληηζέζεηο, δείρλνπλ ηελ άδηθε κεηαρείξηζε ηνπ Κξένληα θαη ηε δίθαηε 

αγαλάθηεζε ηεο Αληηγόλεο. Παξάιιεια, ε ρξήζε απηή ησλ πεξηθξαζηηθώλ παξαθεη-

κέλσλ ηνλίδεη ηελ ςπρηθή έμαςε ηεο Αληηγόλεο, ελώ ν εξσηεκαηηθόο ηόλνο (εξώηεζε 

σο αληαπάληεζε ζε πξνεγεζείζα εξώηεζε) εθθξάδεη ηελ νξγή, ηελ αγαλάθηεζε θαη 

ηελ απνδνθηκαζία ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ζηε δηαηαγή ηνπ Κξένληα. 

 

 ὡο ιέγνπζη (ζηίρ. 23) 

Η Αληηγόλε απνδνθηκάδεη από ηελ αξρή ην πεξηερόκελν ηεο δηαηαγήο ηνπ Κξένληα 

θαη αληηδξάεη ζ’ απηήλ. Καηά ηελ εξσίδα, όπσο ζα θαλεί αθνινύζσο, είλαη δίθαηε ε 

ηαθή ηνπ Δηενθιή, άδηθν όκσο είλαη λα παξακείλεη άηαθνο ν Πνιπλείθεο. 

 

 θαηά ρζνλόο ἔθξπςε ηνῖο ἔλεξζελ ἔληηκνλ λεθξνῖο (ζηίρ. 24-25) 

Γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα ε ηηκή αιιά θαη ν ζεβαζκόο πξνο ηνπο λεθξνύο. Ο 

λεθξόο έπξεπε λα ηαθεί θαη λα ηνπ πξνζθεξζνύλ νη λεθξηθέο ηηκέο· δηαθνξεηηθά νύηε 

ηελ πύιε ηνπ Άδε κπνξνύζε λα δηαβεί νύηε ηε κεηαζαλάηηα γαιήλε λα εμαζθαιίζεη. 

- Πξβι. Ιιηάδα, Ψ, 71-74 

«Θάς’ ην θνξκί κνπ δίρσο άξγεηα, λα κπσ ζηνλ Κάησ Κόζκν· 

ηα ςπρνιόγηα κε απνδηώρλνπλε, ησλ πεζακέλσλ νη ίζθηνη· 
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πεξλώληαο ην πνηάκη, αληάκα ηνπο λα ζκίμσ, δε κ’ αθήλνπλ’ 

θη όμσ απ΄ ηνλ Άδε ηνλ πιαηύπνξην ηνπ θάθνπ ηξηγπξίδσ» 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Πάηξνθιν, ηνπ νπνίνπ ε ςπρή εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ύπλνπ ηνπ Αρηιιέα θαη ηνλ παξαθαιεί λα ηνλ ζάςεη. 

- Πξβι. Οδύζζεηα, ι, 73-80 

«... ζ’ νξθίδσ, εθεί λα ζπκεζείο θη εκέλα, βαζηιηά κνπ, 

θαη άζαθην πίζσ θη άθιαπην κε θύγεηο θαη κ’ αθήζεηο, 

κήπσο κε θάκνπλ νη ζενί θαθό ζηνηρεηό γηα ζέλα. 

Μνλ’ θάςε ην θνπθάξη κνπ κε ηελ αξκαησζηά ζνπ 

θαη κλήκα ρηίζε κνπ θνληά ζη’ αθξνληπκέλν θύκα, ...» 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Διπήλνξα, ν νπνίνο είρε ζθνησζεί ζην παιάηη ηεο Κίξθεο. Σην 

ρσξίν απηό, σζηόζν, αλ θαη ην ζώκα ηνπ Διπήλνξα έρεη κείλεη άηαθν, απηόο 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο άιιεο ζθηέο ηνπ Άδε. 

Θπκεζείηε θαη ηελ θαηαδίθε ησλ 10 ζηξαηεγώλ ζηελ Αζήλα, γηαηί θαηά ηε λαπκαρία 

ζηηο Αξγηλνύζεο δελ πεξηζπλέιεμαλ ηνπο λαπαγνύο. Δπίζεο, είλαη γλσζηό όηη θαηά ηνλ 

πόιεκν γηλόηαλ κηθξή δηαθνπή ηεο κάρεο γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηαθή ησλ λεθξώλ. 

 

 ηενθιέα κέλ .... βνξᾶο (ζηίρ. 23-30) 

Η Αληηγόλε ελεκεξώλεη ηελ Ιζκήλε γηα ην δηάηαγκα ηνπ Κξένληα. Σύκθσλα κ’ απηό, 

ν βαζηιηάο ηεο Θήβαο έρεη εληαθηάζεη ηνλ Δηενθιή κε όιεο ηηο θαζηεξσκέλεο 

επηθήδεηεο ηηκέο θαη κε δηαηαγή έρεη απαγνξεύζεη ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε, ην ζώκα 

ηνπ νπνίνπ αθήλεηαη σο βνξά ησλ ζθπιηώλ θαη ησλ αξπαθηηθώλ νξλέσλ, ελώ ζηνλ 

παξαβάηε ηεο δηαηαγήο ηνπ πξνβιέπεηαη πνηλή ζαλάηνπ κε ιηζνβνιηζκό. 

Η δηαηαγή ηνπ Κξένληα ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ν Πνιπλείθεο ζηξάθεθε ελαληίνλ 

ηεο παηξίδαο ηνπ. Δθθξάδεη δειαδή ηελ εζηθή ησλ ρξόλσλ ηνπ: θίιεη ηόλ θηινῦληα 

θαη κίζεη ηόλ κηζνῦληα. Ιζηνξηθά, θαη γηα ηνλ πξνδόηε ππήξρε ηαθή θαη’ αλνρή, 

έμσ όκσο από ηα όξηα ηεο πόιεο. Απηήλ ηελ παξάδνζε ηεο ηαθήο παξαβηάδεη ν 

Κξέσλ, θαζώο ην δηάηαγκά ηνπ βάιιεη ηηο (ηεξέο) ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο θαη κ’ απηό απζαηξεηεί θαη παξαβηάδεη ην νηθνγελεηαθό δίθαην. 

Με ηα ζύλνια, επίζεο, ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, γιπθύλ ζεζαπξόλ εἰζνξῶζη πξόο 

ράξηλ βνξᾶο εθθξάδεηαη όιε ε ζθιεξόηεηα ηεο δηαηαγήο ηνπ Κξένληα, θαζώο απηή 

ζηεξνύζε από βαζηθέο, θαζηεξσκέλεο λεθξηθέο ηηκέο (ηαθή, ηηκέο ηαθήο, ζξήλνο) 

ηνλ Πνιπλείθε. Η ππόκλεζε, άιισζηε, ηνπ θεξύγκαηνο ζθηαγξαθεί ηνλ Κξένληα σο 

αζεβή, σκό θαη αλάιγεην. 

 

 ηόλ ἀγαζόλ Κξένληα (ζηίρ. 31) 

Τν «ηόλ ἀγαζόλ» ιέγεηαη κε πηθξόρνιε εηξσλεία, γηαηί θαηά ηελ άπνςε ηεο Αληη-

γόλεο απηόο πνπ πξνζβάιιεη θαη παξαβηάδεη ην ζείν λόκν (ηελ άγξαθε παξάδνζε) 

δελ κπνξεί λα είλαη «ἀγαζόο» αιιά «θαθόο». Άιισζηε ε εξσίδα έρεη πάξεη πηα ηελ 
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απόθαζή ηεο. Η εηξσληθή δηαηύπσζε, παξάιιεια, απνθαιύπηεη ηελ ηόικε, ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα θαη ην γελλαίν θξόλεκα ηεο εξσίδαο. 

 

 ηνηαῦηα θαζί ... ζνη θἀκνί ... θεξύμαλη’  ἔρεηλ (ζηίρ. 31-32) 

Τν δηάηαγκα ηνπ Κξένληα αθνξνύζε νιόθιεξν ην ζεβατθό ιαό· σζηόζν, ε 

Αληηγόλε ην πεξηνξίδεη ζην άηνκό ηεο θαη ζηελ Ιζκήλε, αθνύ απηέο, σο νη πην ζηελνί 

ζπγγελείο ηνπ Πνιπλείθε, έπξεπε λα θξνληίζνπλ γηα ην ζώκα ηνπ. 

 

 

 

 

Η απόθαζε ηνπ βαζηιηά αλαθνηλώλεηαη σο είλαη, σο έρεη, εθηόο 

από κεξηθέο ιέμεηο πνπ ηηο πξνζζέηεη ε Αληηγόλε (ἀγαθόν, ζοί 

κἀμοί, λέγφ γάρ κἀμέ). 

 

 ιέγσ γάξ θἀκέ (ζηίρ. 32) 

Η θξάζε απνηειεί δείγκα δξακαηνπξγηθήο ηειεηόηεηαο. Λαθσληθά ν πνηεηήο 

απνθαιύπηεη ηνλ ςπρηθό θόζκν ηεο εξσίδαο θαη κε ηξεηο ιέμεηο δίλεη ην ζηίγκα ηνπ. Η 

Αληηγόλε μέξεη πνηα είλαη θαη ηη πξέπεη λα θάλεη. Τν λόεκα ηεο θξάζεο: Ο Κξένληαο 

ζπκπεξηέιαβε θη εκέλα ζην θήξπγκά ηνπ, αγλνώληαο ην ραξαθηήξα θαη ην ήζνο κνπ. 

 

 

 

Τν θἀκέ αθελόο αληηδηαζηέιιεη ηελ Αληηγόλε από ηελ 

Θζκήλε θαη αθεηέξνπ κ’ απηό πξνβάιιεηαη σο δεδνκέλε 

ε αληίδξαζή ηεο ζηε βαζηιηθή απόθαζε. 

 

 

 θαί δεῦξν λεῖζζαη (ζηίρ. 33) 

Πξννηθνλνκείηαη ζεαηξηθά ε εκθάληζε ηνπ ρνξνύ θαη ηνπ Κξένληα. Ο βαζηιηάο ηεο 

Θήβαο, από ην πεδίν ηεο κάρεο, όπνπ ππνηίζεηαη όηη βξίζθεηαη, ζα γπξίζεη ζηελ πόιε, 

γηα λα αλαθνηλώζεη ηε δηαηαγή θαη ζηνπο πνιίηεο πνπ δελ ηελ έρνπλ αθνύζεη (ηνῖο κή 

εἰδόζηλ). 

 

 θόλνλ δεκόιεπζηνλ (ζηίρ. 36) 

Οη αξραίνη επέβαιαλ ην δεκόζην ιηζνβνιηζκό ζε πξνδόηεο, ηεξόζπινπο, πξόζσπα 

πνπ πξνζβάιινπλ ην θνηλό ζπκθέξνλ. Ο «δεκόιεπζηνο θόλνο» δελ αλαθέξεηαη 

πνπζελά αιινύ ζην δξάκα. 

 

 εἴη’ εὐγελήο πέθπθαο εἰη’ ἐζζιῶλ θαθή (ζηίρ. 38) 
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Αξρατθή εζηθή: ην άηνκν πνπ γελληέηαη από αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα νθείιεη λα 

πξνζαξκόδεη ηε δξάζε θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα. Η Αληηγόλε 

επηζεκαίλεη θαη ηνλίδεη ηελ επγεληθή θαηαγσγή ηεο Ιζκήλεο γηα λα θεληξίζεη ηε θηιν-

ηηκία ηεο θαη λα ηελ παξαθηλήζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο (ζηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε). 

Η αληίζεζε εἴη’  εὐγελήο πέθπθαο εἴη’ ἐζζιῶλ κακή ζέηεη ηελ Ιζκήλε κπξνζηά ζ’ 

έλα δίιεκκα. 

 

 ιύνπζ’ ἄλ εἴζ’ ἅπηνπζα (ζηίρ. 40) 

Πξόθεηηαη γηα παξνηκηαθή έθθξαζε, πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ όηαλ βξίζθνληαλ ζε 

ακεραλία θαη ηαξαρή. Δδώ δειώλεηαη ε ακεραλία θαη ε ηαξαρή ηεο Ιζκήλεο. 

 

 εἰ μπκπνλήζεηο θαί μπλεξγάζῃ ζθόπεη (ζηίρ. 41) 

Η Αληηγόλε πξνηείλεη ζηελ Ιζκήλε λα ηε βνεζήζεη. Ταπηόρξνλα, δειώλεη ηελ 

ακεηάθιεηε απόθαζή ηεο λα ζάςεη ηνλ Πνιπλείθε (γη’ απηό εμάιινπ θάλεη ιόγν γηα 

ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα). Η απόθαζε ηεο Αληηγόλεο πξννηθνλνκεί ηελ εμέιημε ηνπ 

κύζνπ. 

  Γηα ηελ Αληηγόλε ε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά απνηειεί όρη κόλν αζέβεηα πξνο ηνπο ζενύο 

ηνπ Κάησ Κόζκνπ, αιιά πξνζβάιιεη θαη επεκβαίλεη ζε πξνζσπηθήο θύζεσο ύςηζηα 

θαζήθνληα. Η ηαθή ηνπ Πνιπλείθε είλαη θαζήθνλ θαη ηεξή ππνρξέσζε θαη ηεο 

Ιζκήλεο, αθνύ νη δύν γπλαίθεο είλαη νη πην ζηελνί ζπγγελείο ηνπ Πνιπλείθε. Η 

Αληηγόλε, άιισζηε, ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα θάπνηνπ πξνζώπνπ γηα λα ζεθώζεη θαη λα 

ζάςεη ην λεθξό· απηό πνπ κπνξεί ε ίδηα λα θάλεη είλαη κηα ζπκβνιηθή ηαθή. 

 

 πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα; (ζηίρ. 42) 

Η θξάζε απνθαιύπηεη ηε δηζηαθηηθόηεηα ηεο Ιζκήλεο. Η ιέμε «θηλδύλεπκα» 

δειώλεη ηε κηθξνςπρία ηεο δεπηεξαγσλίζηξηαο. Αηζζεηή ε δηαθνξά ηνπ ήζνπο ησλ 

δύν αδειθώλ. Η αηνικία ηεο Ιζκήλεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα 

ηεο Αληηγόλεο. Η ηειεπηαία αξλείηαη θάζε δηθαίσκα ζηελ θξαηηθή εμνπζία λα 

επεκβαίλεη ζε νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο. Σην άιιν άθξν, ε Ιζκήλε θαίλεηαη λα ζεσξεί 

δεδνκέλε ηε ζπκκόξθσζή ηεο ζηνπο λόκνπο θαη ζηα δηαηάγκαηα ηεο βαζηιηθήο 

εμνπζίαο θαη είλαη αδύλακε λα πξνβάιεη θάζε αληίζηαζε ζ’ απηήλ. 

 

 εἰ ηόλ λεθξόλ μύλ ηῆδε θνπθηεῖο ρεξί (ζηίρ. 43) 

Σην ζεκείν απηό ε Αληηγόλε ζεθώλεη ην ρέξη. Η ρξήζε ηνπ ξήκαηνο θνπθηεῖο 

απνθαιύπηεη ηα θηιάδειθα αηζζήκαηα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο θαη δειώλεη ηελ επαί-

ζζεηε ςπρή ηεο· αληίζεηα ε αληαπάληεζε ηεο Ιζκήλεο (λνεῖο ζάπηεηλ) θαη κάιηζηα ε 

ρξήζε ηνπ ζάπηεηλ δειώλεη ηελ ςπρξόηεηα απηήο. 

 

 ἀδειθόλ· νὐ γάξ δή πξνδνῦζα ἁιώζνκαη (ζηίρ. 46) 
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Σθόπηκα ε ιέμε ἀδειθόλ ηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ, γηα έκθαζε. Ο ζηίρνο απηόο 

απνηειεί ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ δηαιόγνπ. Δδώ θαη ζηνλ πξνεγνύκελν ζηίρν 

εθθξάδεηαη ε απόθαζε ηεο Αληηγόλεο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη όιε ε δξάζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

 

Σηνπο ζηίρνπο 39-48 ππάξρεη έληνλε ζηηρνκπζία, 

ελδεηθηηθή ηεο έληαζεο ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο ηαξαρήο ησλ δηαιεγόκελσλ πξνζώπσλ. 

Ο δσεξώλ ηόλσλ απηόο δηάινγνο δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηα δύν πξόζσπα λα εθζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη λ’ 

αλαπηύμνπλ ηα επηρεηξήκαηα-ζπιινγηζκνύο ηνπο· 

ηαπηόρξνλα, κέζα από απηόλ εθθξάδεηαη κε 

παξαζηαηηθόηεηα, επζηνρία θαη ακεζόηεηα ε 

ηδενινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζύγθξνπζε ησλ δύν 

παξνπζηώλ. 

 

 

 

 Πλεοναζμός : 

 

Πλεοναζμός: Πξόθεηηαη γηα ζρήκα ιόγνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ηε ρξήζε πεξηζζό-

ηεξσλ ιέμεσλ από ηηο θαλνληθέο. 

ζηίρ. 1  «θνηλόλ αὐηάδειθνλ» 

ζηίρ. 23-24 «δίθῃ δηθαίᾳ» 

ζηίρ. 26  «ζαλόληα λέθπλ» 

ζηίρ. 36  «δεκόιεπζηνλ ἐλ πόιεη» 

 

 Περίθραζη : 

 

Περίθραζη:  Δίδνο ηνπ πιενλαζκνύ θαηά ην νπνίν κηα έλλνηα εθθξάδεηαη κε δύν ή 

πεξηζζόηεξεο ιέμεηο, ελώ ζα κπνξνύζε λα εθθξαζηεί κε κία. 

ζηίρ. 1  «Ἰζκήλεο θάξα» αληί : Ἰζκήλε 

ζηίρ. 22  «πξνηίζαο ἔρεη» 

ζηίρ. 22  «ἀηηκάζαο ἔρεη» 
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ζηίρ. 24-25 «θαηά ρζνλόο ἔθξπςε» 

ζηίρ. 32  «θεξύμαληα ἔρεηλ» 

 

 

 

 

  Τα δύν πξώηα από ηα ζρήκαηα ιόγνπ ηνπ πιενλαζκνύ 

θαη ηεο πεξίθξαζεο δείρλνπλ ηε κεγάιε αγάπε ηεο 

Αληηγόλεο πξνο ηελ αδειθή ηεο. 

 

 

 τήμα σπαλλαγής :   

 

τήμα σπαλλαγής: Σρήκα ιόγνπ θαηά ην νπνίν έλαο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο δε ζπκ-

θσλεί ζηελ πηώζε κε ηε γεληθή πνπ πξνζδηνξίδεη, αιιά κε ην 

νπζηαζηηθό ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη από ηε γεληθή. 

ζηίρ. 1  «θνηλόλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο θάξα»  

  (αληί: θνηλο αὐηαδέιθνπ Ἰζκήλεο θάξα) 

ζηίρ. 26 «ηόλ ζαλόληα Πνιπλείθνπο λέθπλ» 

  (αληί : ηόλ λέθπλ ζαλόληνο Πνιπλείθνπο) 

 

 σζζώρεσζη αρνήζεφν :   

 

ζηίρ. 4-5 «νὔη’ ἀιγεηλόλ νὔη’ ἄηεο ἄηεξ  

  νὔη’ αἰζρξόλ νὔη’ ἄηηκόλ ἐζζ’» 

ζηίρ. 16-17 «νὐδέλ νἶδ’ ὑπέξηεξνλ, 

  νὔη’ εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὔη’ ἀησκέλε» 

 

 

 

  Η ζπζζώξεπζε ησλ αξλήζεσλ δειώλεη ην πάζνο γηα 

ηα πνιιά θαη αιιεπάιιεια θηππήκαηα ηεο κνίξαο. 

 

 

 Ανηίθεζη :   

 

ζηίρ. 10  «θίινπο»  «ἐρζξλ»  

ζηίρ. 12  «ἡδύο»  «ἀιγεηλόο» 
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ζηίρ. 14  «κηᾷ  «δηπιῆ» 

ζηίρ. 17  «εὐηπρνῦζα»  «ἀησκέλε» 

ζηίρ. 22  «ηόλ κέλ πξνηίζαο ἔρεη»  «ηόλ δ’ ἀηηκάζαο ἔρεη» 

ζηίρ. 24/28 «ρξεζζείο δηθαίᾳ δίθῃ θαί λόκῳ»  «ἐᾶλ δ’ ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ» 

ζηίρ. 38  «εἴη’ εὐγελήο πέθπθαο»  «εἴη’ ἐζζιλ θαθή» 

  

 Παρήτηζη :   

 

ζηίρ. 9-10 «Ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; ἤ ζε ιαλζάλεη πξόο ηνύο θίινπο ζηείρνληα 

ηλ ἐρζξλ θαθά;»  

 Παξήρεζε ηνπ -ζ- (κέζσ απηήο αηζζεηνπνηείηαη ερεηηθά ην ςπρηθό πάζνο 

ηεο Αληηγόλεο). 

ζηίρ. 41  «εἰ μπκπνλήζεηο θαί μπλεξγάζῃ ζθόπεη» 

Παξήρεζε ηνπ -ζ-  

 

 

   

 Προζφποποίηζη :   

 

ζηίρ. 10  «ζηείρνληα θαθά»  

 

 Πρφθύζηερο :   

 

Πρφθύζηερο: Σην ζρήκα απηό ιέγεηαη πξώην εθείλν πνπ ρξνλνινγηθά θαη ινγηθά είλαη 

δεύηεξν. 

ζηίρ. 9  «ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο;»  

 (Πξώηα αθνύκε θαη κεηά καζαίλνπκε· είλαη δείγκα ηεο ηαξαρήο ηεο πξσηα-

γσλίζηξηαο). 

ζηίρ. 28  «ηάθῳ θαιύςαη ... θσθῦζαη»   

 

 Δπανάληυη - Κύκλος :   

 

ζηίρ. 13  «δπνῖλ ἀδειθνῖλ ἐζηεξήζεκελ δύν»  

[Ο ζηίρνο αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κε ηελ ίδηα ιέμε (δηαθνξεηηθήο 

πηώζεο)]. 

 

 Μεηαθορά :   

 

ζηίρ. 20  «θαιραίλνπζα»  
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Μεηαθνξηθή ε ρξήζε ηεο κεηνρήο εδώ κε ηε ζεκαζία: 

ζπιινγίδνκαη βαζηά· ζθέθηνκαη θάηη γεκάηνο ηαξαρή. 

θαιραίλνπζα < θαιραίλσ < θάιρε (=θνρύιη ηεο 

πνξθύξαο). Η κεηαθνξηθή ζεκαζία πξνήιζε πηζαλόηαηα 

από ηε ζθνηεηλή όςε ηεο ηξηθπκηζκέλεο ζάιαζζαο. 

 

 Διρφνεία :   

 

ζηίρ. 31  «ηόλ ἀγαζόλ Κξένληα» 

 

 Αζύνδεηο :   

 

ζηίρ. 29  «ἐᾶλ δ’ ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, νἰσλνῖο γιπθύλ ζεζαπξόλ» 

 

 Παροιμιακή έκθραζη :   

 

ζηίρ. 29  «ιύνπζα εἴζ’ ἅπηνπζα» 

 τήμα καθ’ όλον και μέρος :   

 

τήμα καθ’ όλον και μέρος:   Σην ζρήκα απηό έλαο όξνο κηαο πξόηαζεο αληί λα κπεη ζε 

γεληθή δηαηξεηηθή, ζπκθσλεί κε ηελ πηώζε ηνπ νλόκαηνο 

πνπ πξνζδηνξίδεη. 

ζηίρ. 21-22 «ηὼ θαζηγλήησ ... ηόλ κέλ ... ηόλ δέ»  

  

 

1. Τν ήζνο ηεο Αληηγόλεο : 

Από ηηο πξώηεο θηλήζεηο θαη ηα πξώηα ιεγόκελα ηεο εξσίδαο (γνξγά θαη 

βηαζηηθά) απηή παξνπζηάδεηαη σο κία δηάρπηε θαη αζπγθξάηεηε σο πξνο ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο αλζξώπηλε θύζε. Από ηνλ πξώην ζηίρν 

ήδε αηζζεηνπνηείηαη ε ζηνξγή, ε αγάπε θαη ε ηξπθεξόηεηά ηεο πξνο ηελ αδεξθή 

ηεο ηελ Ιζκήλε. Τα αηζζήκαηα απηά ζπκβαδίδνπλ σζηόζν κε κία ζιίςε γηα ηηο 

αιιεπάιιειεο ζπκθνξέο πνπ έπιεμαλ ηνλ νίθν ησλ δύν αδειθώλ θαη ζύληνκα 

θνληά ζ’ απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε αγαλάθηεζε θαη ε νξγή ηεο εξσίδαο γηα ηελ 

αλίεξε θαη απάλζξσπε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά. 
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Η επαίζζεηε ςπρή ηεο Αληηγόλεο έρεη ηόζν βαζηά πιεγσζεί από ηε ζθιεξή 

απόθαζε ηνπ Κξένληα, ώζηε επαλαζηαηεί ελαληίνλ ηνπ θαη απνθαζίδεη λα ηελ 

αςεθήζεη. Αλ θαη αλαζηαησκέλε, κέζα ηεο ε εξσίδα έρεη ήδε πάξεη ηελ απόθαζε 

λα πξάμεη ό,ηη ε ίδηα ζεσξεί ζσζηό θαη ρξένο ηεο απέλαληη ζην λεθξό αδειθό ηεο 

θαη ηνπο ζενύο ηνπ θάησ θόζκνπ. Η ηνικεξή απηή απόθαζή ηεο λα ζάςεη ηνλ 

αδειθό ηεο καξηπξεί ην ςπρηθό ηεο κεγαιείν. Αλάκεζα ζηνλ έληηκν ζάλαην θαη ηελ 

αηηκαζκέλε δσή ε Αληηγόλε δηαιέγεη ην πξώην θη απηό ηελ αλπςώλεη ζε αηώλην 

ζύκβνιν αλζξσπηάο θαη γελλαηόηεηαο.  

    

2. Τν ήζνο ηεο Ιζκήλεο : 

Η -ζε πξώηε ζεώξεζε- αληίζεζε πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ Αληηγόλε θαη 

ηελ Ιζκήλε νθείιεηαη ζην ήζνο ησλ δύν αδειθώλ, ζηε δηαθνξά ηνπ βαζκνύ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ησλ ςπρηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ. 

Η Ιζκήλε θαίλεηαη όηη δελ έρεη ζπλέιζεη αθόκε από ηα ηειεπηαία ηξαγηθά 

γεγνλόηα (ε ίδηα άιισζηε δειώλεη όηη ε ςπρνινγηθή ηεο θαηάζηαζε είλαη 

νπδέηεξε). Θενζεβήο, απξάγκσλ θαη παζεηηθή δελ είλαη ν ηύπνο ηεο εξσίδαο (γη’ 

απηό άιισζηε θαη ε Αληηγόλε, γλσξίδνληαο ην ραξαθηήξα ηελ αδεξθήο ηεο, ηεο 

ππελζπκίδεη ηελ πςειή θαηαγσγή ηεο, πξνζπαζώληαο λα ηεο εκπλεύζεη 

ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ζάξξνο). Σηελ αλαγγειία ηεο δηαηαγήο ε Ιζκήλε 

αληηδξά ςπρξά, ελώ ζηνλ -νπζηαζηηθά- έιεγρν ηεο αγλνίαο ηεο από ηελ Αληηγόλε, 

πνπ έρεη πξνεγεζεί, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε άγλνηα θαη ε ακεξηκλεζία ηεο. 

Γεισηηθή ηνπ ήζνπο ηεο Ιζκήλεο είλαη θαη ε ρξήζε ιέμεσλ, όπσο “ηαιαῖθξνλ” 

(κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ Αληηγόλε), ε παξνηκηαθή έθθξαζε «ιύνπζα εἴζ’ 

ἅπηνπζα» (δεισηηθό ηεο ακεραλίαο ηεο), ε ιέμε “θηλδύλεπκα” (θαηά ην Μηζηξηώηε 

δείρλεη ην δεηιό ήζνο ηεο Ιζκήλεο· ε Ιζκήλε ππνινγίδεη θπξίσο ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

πξάμεο, ελώ ε Αληηγόλε αδηαθνξεί γη’ απηέο), θαζώο θαη νη ζηίρνη 44 (ἦ γάξ ... 

πόιεη) θαη 47 (Ὠ ζρεηιία ... ἀληεηξεθόηνο) πνπ αηζζεηνπνηνύλ ην δεηιό, ςπρξό 

θαη αδηάθνξν ραξαθηήξα ηεο. 

 

3. Τελ άξλεζε ηνπ Κξένληα λα ζάςεη ηνλ Πνιπλείθε θαη ηη ζεκαίλεη ε άξλεζε 

απηή : 

Φαίλεηαη όηη (γεληθά) ε άξλεζε ηεο ηαθήο απνηειεί ηε ζπλέπεηα ηεο αληίιεςεο 

εθείλεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε πόιε απαηηεί ύςηζηε λνκηκνθξνζύλε από ηνπο 

ππεθόνπο ηεο. Απηό ην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη εύθνια, εθόζνλ ν Πνιπλείθεο 

βάδηζε ελαληίνλ ηεο παηξίδαο ηνπ (ππήξμε πξνδόηεο). 

Καηά ζπλέπεηα ην λα κελ ηαθεί ην πηώκα ηνπ απνηειεί αθελόο ηηκσξία ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Πνιπλείθε, αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα 

απνθπγήο αληίζηνηρσλ πξάμεσλ από ηα ππόινηπα κέιε ηεο πνιηηείαο (ζα 

εκπνδίζεη δει. άιινπο λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπ). 

Βέβαηα ε θαλνληθή δηαδηθαζία ζηε κεηαρείξηζε ηνπ Πνιπλείθε ζα ήηαλ λα 

επηηξαπεί ε ηαθή ηνπ έμσ από ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο ηνπ. Απηό ν Κξέσλ δελ ην 
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αλαθέξεη (ή δελ ην ζθέθηεθε ή ην ζθέθηεθε θαη ην απέξξηςε). Φαίλεηαη όηη ν Κξέσλ 

ζθνπεύεη λα ηηκσξήζεη ην λεθξό θαη ζ’ απηό αθνινπζεί θαζαξά δηθέο ηνπ ζεσξίεο 

(όρη θάπνην έζηκν). Η σο ηώξα εληύπσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην ζεαηή είλαη όηη ν 

λένο βαζηιηάο αληηκεησπίδεη ηελ πξνδνζία πνιύ ζνβαξά θαη ζέιεη λα ηελ ηηκσξήζεη 

κε ηελ πην κεγάιε απζηεξόηεηα· ελδερνκέλσο νη ζεαηέο λα απαηεζνύλ κε ηελ 

ςεπδαίζζεζε όηη ζηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπεηαη εμαίξεζε ζην (θαζνιηθό) έζηκν 

ηεο ηαθήο. 

Γεληθά, ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πνιπλείθε είλαη αθξαία θαη απάλζξσπε. 

Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη ην πλεύκα ηνπ άηαθνπ λεθξνύ πεξηπιαληόηαλ 

αλήζπρν, δελ έβξηζθε γαιήλε θαη εξεκία θαη δε γηλόηαλ δεθηό από ηηο ςπρέο ησλ 

λεθξώλ ηνπ θάησ θόζκνπ. Αθόκε θαη ην λα κελ απνδνζνύλ νη θαζηεξσκέλεο ηηκέο 

ζηνλ ηάθν ήηαλ ζνβαξή ππόζεζε. Η Αληηγόλε επηζπκεί λα απνκαθξύλεη από ηνλ 

αδειθό ηεο κία ηέηνηα ηύρε. Σπλαηζζάλεηαη όηη απηό είλαη ην θαζήθνλ ηεο. Με ηελ 

αληίιεςή ηεο απηή ζα ζπκθσλνύζε θαη ην αθξναηήξην εμαηηίαο ησλ πεπνηζήζεσλ 

ηνπ όηη ν λεθξόο πξέπεη λα ζάπηεηαη θαη όηη απηό ην θαζήθνλ αλήθεη πξσηαξρηθά 

ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηελ εξσίδα ην θαζήθνλ απηό ήηαλ θπξίσο ηδησηηθό. Η κόλε 

κάιινλ δηαθνξά ηεο Αληηγόλεο από ην κέζν πνιίηε / άλζξσπν έγθεηηαη ζην όηη ε 

εξσίδα ζε ζέκαηα ηαθήο δελ παξαδέρεηαη θακία δηαθνξά / εμαίξεζε γηα ηνλ 

πξνδόηε. 
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