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Ο Λξσκιαμόπ κασςηοιάζει ρςξ ρύμξλξ ςξσ έογξσ ςξσ ςιπ δειριδαιμξμίεπ ςχμ ρσγυοόμχμ 

ςξσ, ςημ ποξρπξίηρη και ςιπ παοενηγήρειπ ςχμ τιλξρότχμ, ςιπ αμθοώπιμεπ αδσμαμίεπ. Δεμ 

αμήκει ρε καμία τιλξρξτική ρυξλή, αμτιρβηςεί ςιπ ασθεμςίεπ, ειοχμεύεςαι ςη μαςαιξδξνία 

ςχμ αμθοώπχμ, ςα ρύμβξλα και ςιπ νεπεοαρμέμεπ ιδέεπ. Η ρκέφη ςξσ είμαι καθαοή και 

γξογή, ξι διάλξγξί ςξσ είμαι υαοιςχμέμξι και ζχηοξί. Φαοακςηοιρςικόπ είμαι ξ διάλξγξπ 

αμάμερα ρςξ ληρςή Σώρςοαςξ πξσ κοίμεςαι για ςιπ αμαοςίεπ ςξσ και ρςξμ κοιςή ςξσ Κάςχ 

Κόρμξσ Μίμχα.  

 

Ω: Ὁπόρα ἔποαςςξμ ἐμ ςῶ βίῳ, πόςεοα ἑκώμ ἔποαςςξμ ἤ ἐπεκέκλχρςό μξι ὑπό ςῆπ Μξίοαπ; 

ΜΙΝ: πό ςῆπ Μξίοαπ δηλαδή. 

Ω: Οὐκξῦμ καί ξἱ υοηρςξί ἄπαμςεπ καί ξἱ πξμηοξί δξκξῦμςεπ ἐκείμῃ ὑπηοεςξῦμςεπ ςαῦςα 

ἐδομεμ; 

ΜΙΝ: Ναί, ςῇ Κλχθξῖ, ἥ ἑκάρςῳ ἐπέςανε γεμμηθέμςι ςά ποακςέα. 

Ω: Δἰ ςξίμσμ ἀμαγκαρθείπ ςιπ ὑπ’ ἄλλξσ τξμεύραι ςιμά ξὐ δσμάμεμξπ ἀμςιλέγειμ, ξἷξμ δήμι-

ξπ ἤ δξοστόοξπ, ὁ μέμ δικαρςῇ πειρθείπ, ὁ δέ ςσοάμμῳ, ςίμα αἰςιάρῃ ςξῦ τόμξσ; 

ΜΙΝ: Δῆλξμ ὡπ ςόμ δικαρςήμ ἤ ςόμ ςύοαμμξμ, ἐπεί ξὐδέ ςό νίτξπ αὐςό ὑπηοεςεῖ γάο 

ὄογαμξμ ὄμ ςξῦςξ ποόπ ςόμ θσμόμ ςῶ ποώςῳ παοαρυόμςι ςήμ αἰςίαμ.  

Ω: Οὐκξῦμ ὁοᾷπ ππ ἄδικα πξιεῖπ κξλάζχμ ἡμᾶπ ὑπηοέςαπ γεμξμέμξσπ ὧμ ἡ Κλχθώ ποξ-

ρέςαςςεμ; Οὐ γάο δή ἐκεῖμό γε εἰπεῖμ ἔυξι ςιπ ὡπ ἀμςιλέγειμ δσμαςόμ ἦμ ςξῖπ μεςά πά-

ρηπ ἀμάγκηπ ποξρςεςαγμέμξιπ. 

ΜΙΝ: Ὦ ώρςοαςε, πξλλά ἴδξιπ ἄμ καί ἄλλα ξὐ καςά λόγξμ γιγμόμεμα, εἰ ακοιβπ ἐνε-ςάζξιπ. 

Ἀπόλσρξμ αὐςόμ, ὦ ομῆ, καί μηκέςι κξλαζέρθχ. Ὅοα δέ μή ςξύπ ἄλλξσπ μεκοξύπ ςά 

ὅμξια ἐοχςᾶμ διδάνῃπ.  

 

Λξσκιαμόπ, Νεκοικξί Διάλξγξι 24.2-3 (διαρκεσή) 

 

 
Ω: Όρα έκαμα ρςη ζχή μξσ, ςι από ςα δύξ με ςη θέληρή μξσ ςα έκαμα ή είυαμ καθξοιρςεί 

για μέμα από ςη Μξίοα; 

ΜΙΝ: Από ςη Μξίοα τσρικά.  

Ω: Λξιπόμ και όλξι εμείπ πξσ δίμαμε ςημ εμςύπχρη όςι ήμαρςε εμάοεςξι και κακξί κάμαμε 

ασςά γιαςί σπηοεςξύραμε ςη Μξίοα; 

ΜΙΝ: Ναι, ςημ Κλχθώ, η ξπξία όοιρε για ςξμ καθέμα, όςαμ γεμμήθηκε, ςι έποεπε μα κάμει. 

Ω: Αμ λξιπόμ καμείπ ρκόςχμε κάπξιξμ, επειδή αμαγκάρςηκε από άλλξμ, γιαςί δεμ μπξοξύ-

ρε μα διατχμήρει, για παοάδειγμα ξ δήμιξπ ή ξ ρχμαςξτύλακαπ, ξ ποώςξπ σπακξύξ-

μςαπ ρε δικαρςή και ξ δεύςεοξπ ρε ςύοαμμξ, πξιξμ θα καςηγξοήρειπ για ςξ τόμξ; 

ΜΙΝ: Υαμεοά ςξ δικαρςή ή ςξμ ςύοαμμξ, γιαςί ξύςε ςξ ίδιξ ςξ νίτξπ (δεμ μπξοώ μα καςηγξ-

                   ΜΕΣΑΥΡΑΗ  
 ΚΕΙΜΕΝΟΤ 
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οήρχ) γιαςί ασςό χπ όογαμξ εκςελεί ςη θέληρη ςξσ ποχςαίςιξσ.  

Ω: Βλέπειπ λξιπόμ πώπ εμεογείπ άδικα πξσ ςιμχοείπ εμάπ πξσ ήμαρςε σπηοέςεπ όρχμ μαπ 

διέςανε η Κλχθώ; Γιαςί βέβαια δε θα μπξοξύρε μα πει κάπξιξπ εκείμξ, όςι δηλαδή ήςαμ 

δσμαςό μα διατχμήρξσμε με εμςξλέπ πξσ έποεπε κας’ αμάγκη μα εκςελερςξύμ.  

ΜΙΝ: ώρςοαςε, θα μπξοξύρεπ μα δειπ όςι και πξλλά άλλα γίμξμςαι παοάλξγα, αμ ςα ενέςαζεπ 

με ακοίβεια. Δλεσθέοχρέ ςξμ, Δομή, και απ μημ ςιμχοείςαι πια. Ποόρενε όμχπ μήπχπ διδά-

νειπ ςξσπ άλλξσπ μεκοξύπ μα οχςξύμ ςα όμξια.  

 

Απόδοση

 λένεωμ και φράσεωμ του κειμέμουστο μεοελλημικό λόγο

 

 ὁπόρα = όρα 

 ἔποαςςξμ (< ποάςςχ = κάμχ) έκαμα 

 πόςεοα = ςι από ςα δύξ 

 ἑκώμ = με ςη θέληρη (κάπξιξσ) 

 ἐπεκέκλχρςό μξι (< ἐπικλώθξμαι = καθξοί-
ζξμαι) 

έυξσμ καθξοιρςεί για μέμα 

 δηλαδή = ταμεοά, τσρικά 

 ξὐκξῦμ = λξιπόμ 

 υοηρςξί (< υοηρςόπ - ή - όμ = ηθικόπ, ςίμιξπ, 
χτέλιμξπ, εμάοεςξπ) 

εμάοεςξι 

 πξμηοξί (< πξμηοόπ - ά - όμ = κακόπ) κακξί 

 δξκξῦμςεπ (< δξκέχ - ῶ = μξμίζχ, δίμχ ςημ 
εμςύπχρη) 

πξσ δίμαμε εμςύπχρη 

 ἐδομεμ (< δοάχ - δοῶ = κάμχ, ποξνεμώ) κάμαμε 

 ἐπέςανε (< ἐπιςάρρχ = διαςάζχ, ξοίζχ) όοιρε 

 ἑκάρςῳ = για ςξμ καθέμα 

 γεμμηθέμςι (< γεμμῶμαι = γεμμιέμαι) όςαμ γεμμήθηκε 

 ςά ποακςέα = ασςά πξσ ποέπει μα γίμξσμ 

 ἀμαγκαρθείπ (< ἀμαγκάζξμαι) = επειδή αμαγκάρςηκε 

 τξμεύραι ςιμά (< τξμεύχ = ρκξςώμχ) μα ρκξςώρει κάπξιξμ 

 ξὐ δσμάμεμξπ ἀμςιλέγειμ (< αμςιλέγχ = 
διατχμώ) 

επειδή δεμ μπξοξύρε μα διατχμήρει 
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 ξἷξμ = για παοάδειγμα 

 δξοστόοξπ = ρχμαςξτύλακαπ 

 πειρθείπ (< πείθξμαι = σπακξύχ) σπακξύξμςαπ 

 ςίμα αἰςιάρῃ (< αἰςιάξμαι - αἰςιῶμαι = καςη-
γξοώ) =  

πξιξμ θα καςηγξοήρειπ 

 δῆλξμ = ταμεοά 

 ὑπηοεςεῖ γάο ὄογαμξμ ὄμ = γιαςί χπ όογαμξ εκςελεί 

 ποόπ ςόμ θσμόμ ςῶ ποώςῳ παοαρυόμςι 
ςήμ αἰςίαμ= 

 
ςη θέληρη ςξσ ποχςαίςιξσ 

 κξλάζχμ (< κξλάζχ = ςιμχοώ) =  πξσ ςιμχοείπ 

 γεμξμέμξσπ ὑπηοέςαπ = πξσ ήμαρςε σπηοέςεπ 

 ποξρέςαςςεμ (< ποξρςάςςχ = διαςάζχ, ξοί-
ζχ) =  

διέςαζε, όοιζε 

 ξὐ εἰπεῖμ ἔυξι ςιπ = δε θα μπξοξύρε μα πει κάπξιξπ 

 ὡπ ἀμςιλέγειμ δσμαςόμ ἦμ = όςι ήςαμ δσμαςό μα διατχμήρξσμε ρε εμςξ-
λέπ 

 ςξῖπ ποξρςεςαγμέμξιπ (< ποξρςάςςξ-
μαι=εκςελώ) μεςά πάρηπ ἀμάγκηπ = 

πξσ έποεπε κας’ αμάγκη μα εκςελερςξύμ 

 ἴδξιπ ἄμ (< ὁοῶ = βλέπχ) θα μπξοξύρεπ μα δειπ 

 ξὐ καςά λόγξμ = παοάλξγα 

 ἀπόλσρξμ (< ἀπξλύχ = ελεσθεοώμχ) =  ελεσθέοχρε 

 μηκέςι κξλαζέρθχ (< κξλάζξμαι = ςιμχοξύ-
μαι) = 

 

απ μημ ςιμχοείςαι πια 

 ὅοα (< ὁοάχ - ὁοῶ = βλέπχ, ποξρέυχ, παοα-
ςηοώ) =  

 

ποόρενε 

 ἐοχςᾶμ = (ἐοχςάχ-ῶ = οχςώ) μα οχςξύμ 

 
Ποξρένςε! ςη 10η Δμόςηςα (β΄μέοξπ) ρςη ρελίδα 36 σπάουει η διαυοξμική πξοεία ςηπ γλώρραπ. Δίμξ-

μςαι ξι ρημαμςικόςεοεπ λένειπ ςξσ κειμέμξσ και καςαδεικμύεςαι η πξοεία ςξσπ μέρα ρςξ 

υοόμξ από ςημ αουαιόςηςα μέυοι ρήμεοα. Καλό θα ήςαμ μ’ αρυξληθείςε όλξι μ’ ασςό ςξ ρη-

μαμςικό κετάλαιξ, γιαςί ρςξυεύει ρςημ καλύςεοη καςαμξήρη ςχμ αουαίχμ ελλημικώμ λέ-

νεχμ, καθώπ και ρςξμ εμπλξσςιρμό ςξσ λενιλξγίξσ ραπ ρςξ μεξελλημικό λόγξ, με ςημ πα-

οάθερη ξμόοοιζχμ μεξελλημικώμ λένεχμ, πξσ όπχπ θα διαπιρςώρεςε είμαι άμερα ρσμ-

δεδεμέμξπ με ςξμ αουαίξ ελλημικό λόγξ. 
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Ο ώρςοαςξπ ποξρπαθεί μα πείρει ςξ Μίμχα μα μημ ςξμ ςι-

μχοήρει, διαςσπώμξμςαπ ςημ άπξφη όςι ασςόπ δεμ έτςαιγε για 

ςιπ παοαμξμίεπ πξσ διέποανε, ατξύ ξι ποάνειπ μαπ (καλέπ ή 

κακέπ) είμαι από ςημ ώοα πξσ γεμμιόμαρςε ποξκαθξοιρμέμεπ 

από ςη Μξίοα και ρσγκεκοιμέμα ςημ Κλχθώ. Χοηριμξπξιεί 

μάλιρςα δύξ υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα, ςξ έμα αματέοε-

ςαι ρςξ δήμιξ πξσ αμαγκάζεςαι μα ρκξςώρει κάπξιξμ εκςελώ-

μςαπ ςημ απόταρη ςξσ δικαρςή και ςξ άλλξ ρςξ ρχμαςξτύλα-

κα πξσ και ασςόπ αμαγκάζεςαι μα ρκξςώρει κάπξιξμ όςαμ ςξμ 

διαςάνει ξ ςύοαμμξπ.  

     Ο Μίμχαπ αμαγμχοίζει όςι ξ ποαγμαςικόπ σπαίςιξπ ςξσ 

τόμξσ ρ’ ασςέπ ςιπ πεοιπςώρειπ είμαι ξ δικαρςήπ και ξ ςύοαμ-

μξπ, ατξύ ξ δήμιξπ και ξ ρχμαςξτύλακαπ εκςελξύμ εμςξλέπ 

ςχμ αμχςέοχμ ςξσπ και δεμ μπξοξύμ μα εμεογήρξσμ διατξοε-

ςικά. 

    Ο ώρςοαςξπ, λξιπόμ, εκμεςαλλεύεςαι ςημ εσκαιοία και 

παοξσριάζει και ασςόπ όςι σπαίςιξπ για ςιπ παοάμξμεπ ποά-

νειπ πξσ διέποανε δεμ είμαι ξ ίδιξπ αλλά η Μξίοα, ατξύ ασςά 

καθόοιρε μα εκςελερςξύμ ςημ ώοα ςηπ γέμμηρήπ ςξσ.  

     Ο Μίμχαπ απξδέυεςαι ςελικά ςξμ ιρυσοιρμό ςξσ ώρςοα-

ςξσ και ςξμ ελεσθεοώμει, ρσμβξσλεύξμςάπ ςξμ μα μημ πει ςί-

πξςα για ςημ αθώχρή ςξσ ρςξσπ άλλξσπ μεκοξύπ και ςξμ οχ-

ςξύμ ςα ίδια.  
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Τ 

Ο οόλξπ ςηπ μξίοαπ ρςημ αμθοώπιμη ζχή και η εσθύμη ςξσ αμθοώ-

πξσ για ςιπ ποάνειπ ςξσ. 

.  

 

 

 
Ο δικαρςήπ ςξσ Κάςχ Κόρμξσ Μίμχαπ ελέγυει ςξ ληρςή ώ-

ρςοαςξ για ςιπ αμαοςίεπ πξσ διέποανε όρξ ζξύρε. Ο ώρςοα-

ςξπ όμχπ καςξοθώμει μα ςξμ πείρει υοηριμξπξιώμςαπ ςξ παοά-

δειγμα ςξσ δήμιξσ και ςξσ ρχμαςξτύλακα πξσ εκςελώμςαπ ε-

μςξλέπ, ξ έμαπ ςξσ δικαρςή και ξ άλλξπ ςξσ ςύοαμμξσ δεμ εσ-

θύμξμςαι ξι ίδιξι για ςξσπ τόμξσπ πξσ διαποάςςξσμ αλλά ασςξί 

πξσ ςξσπ διαςάζξσμ (δικαρςήπ, ςύοαμμξπ). Ιρυσοίζεςαι λξιπόμ 

όςι ξι αμαοςίεπ πξσ έκαμε ήςαμ ποξκαθξοιρμέμεπ από ςη Μξί-

οα, επξμέμχπ εκείμξπ δεμ εσθύμεςαι γιαςί δεμ μπξοξύρε μα 

απξτύγει ςη διάποανή ςξσπ. 

 

 

Ποξρένςε! Μέρα από ςξ ρσγκεκοιμέμξ διάλξγξ ξ Λξσκιαμόπ πεςσυαίμει μα ραςιοίρει ςξ 

παοάλξγξ ςέςξιχμ επιυειοημάςχμ, πξσ ρσυμά υοηριμξπξιξύραμ ξι ρξτιρςέπ, και κας’ επέ-

κςαρη ςξ ρξτιρςικό κίμημα. 

 

Σημείχρη:  ρξτιρςέπ: Έλλημεπ τιλόρξτξι και ρςξυαρςέπ πξσ δίδαρκαμ ρςημ αουαία 

Αθήμα ςξμ 5ξ αιώμα π.Χ. Δίδαρκαμ έμαμςι πξλύ σφηλήπ αμξιβήπ μαθήμαςα γλώρραπ, οη-

ςξοική, μαθημαςικά και ςημ ςέυμη ςηπ πξλιςικήπ. 

 ΟΙ ρξτιρςέπ ρςόυεσαμ ρςη δόνα και ςξμ πλξύςξ και αμςαγχμίζξμςαμ μεςανύ ςξσπ πξιξπ 

θ’ απξκςήρει πεοιρρόςεοξσπ μαθηςέπ, δηλαδή πελάςεπ. Χοηριμξπξιξύραμ ρσλλξγιρμξύπ 

ρκόπιμα λαθεμέμξσπ όπξσ με βάρη ςη λξγική επιυειοημαςξλξγία απξδείκμσαμ όςι δεμ σ-

πάουει μία αμςικειμεμική αλήθεια αλλά πξλλέπ ¨σπξκειμεμικέπ αλήθειεπ¨. Με ςημ εστοά-

δεια, λξιπόμ, ςημ ένσπμη επιυειοημαςξλξγία, ςη ρχρςή και ζσγιρμέμη δξμή ςξσ λόγξσ, υά-

οιζαμ ρςξσπ μαθηςέπ ςξσπ μίκεπ ρςα δικαρςήοια και ρςξ δήμξ.  

πξσδαίξι ρξτιρςέπ σπήοναμ ξ Ποχςαγόοαπ, Ποόδικξπ, ξ Γξογίαπ, Λξσκιαμόπ κ.ά. 
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ξτιρςέπ 

Σα δύξ κείμεμα ςηπ 10ηπ εμόςηςαπ (και ςξ παοάλληλξ κείμεμξ) είμαι απξρπάρμαςα από ςξ 

έογξ ςξσ Λξσκιαμξύ ¨Νεκοικξί διάλξγξι¨. 

Λξσκιαμόπ: ξτιρςήπ και ρσγγοατέαπ (120 - 200 μ.Φ.) 

Γεμμήθηκε από ύοξσπ γξμείπ, ρςα αμόραςα ςηπ Αρρσοίαπ (αουαία 

αριαςική υώοα). Δναιςίαπ ςηπ ξικξμξμικήπ αμέυειαπ ςηπ ξικξγέμειάπ 

ςξσ διέκξφε ςιπ ρπξσδέπ ςξσ και αρυξλήθηκε με ςη μαομαοξγλσπςι- 

κή ςημ ξπξία όμχπ γοήγξοα εγκαςέλειφε. Έμαθε ελλημικά και οηςξ- 

οική. Ατξύ έκαμε αοκεςέπ πεοιξδείεπ ρςημ Αρία και ρςημ Δσοώπη ποξκειμέμξσ μ’ απξκςήρει 

υοήμαςα, διδάρκξμςαπ και εκτχμώμςαπ οηςξοικξύπ λόγξσπ, ςξ 165 μ.Φ. εγκαςαρςάθηκε για 

είκξρι υοόμια ρςημ Αθήμα. Ποξπ ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ ςξσ αμέλαβε αμώςεοη δικαρςική θέρη 

ρςημ Αλενάμδοεια ςηπ Αιγύπςξσ, διξοιρμέμξπ εκεί απ΄ ςξ οχμαίξ ασςξκοάςξοα έβηοξ. 

Έογα:  

Σα έογα ςξσ είμαι πεοιρρόςεοα διαλξγικά (τιλξρξτικξί, μεκοικξί, εμάνιξι, θεώμ διάλξγξι 

κ.ά.), επιρςξλέπ, μσθιρςξοήμαςα κ.ά. ΟΙ διάλξγξί ςξσ υαοακςηοίζξμςαι και από ραςιοική διάθε-

ρη, εμπαίζει και υλεσάζει ποόρχπα και καςαρςάρειπ όυι μόμξ για μα ποξκαλέρει ςξ γέλιξ αλ-

λά και μα διδάνει επιδεικμύξμςαπ έςρι ςημ ξμξοτιά ςξσ ελλημικξύ πμεύμαςξπ. Αμ και ήςαμ 

ύοξπ καςόοθχρε μα γοάφει όπχπ ξι καλύςεοξι Έλλημεπ αςςικξί πεζξγοάτξι. Η γλώρρα ςξσ 

είμαι η καθαοεύξσρα ελλημική ςηπ επξυήπ ςξσ. Σξ ύτξπ ςχμ έογχμ ςξσ υαοακςηοίζεςαι από 

ρατήμεια και κξμφόςηςα. Η επίδοαρη ςξσ έογξσ ςξσ ρςξσπ ρσγυοόμξσπ ςξσ, ρςξσπ Βσζαμςι-

μξύπ και ρςξσπ Δσςικξεσοχπαίξσπ ήςαμ μεγάλη, γι’ ασςό σπήοναμ πξλλξί μιμηςέπ και έγιμαμ 

και πξλλέπ μετοάρειπ.  

 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

 

 

 

   

 Τπήονε γμχρςόπ βαριλιάπ ςηπ Κοήςηπ, από ςξμ ξπξίξ πήοε 

ςξ όμξμά ςξσ ξ λαμποόπ κοηςικόπ πξλιςιρμόπ ςηπ Δπξυήπ 

ςξσ Φαλκξύ. Ήςαμ γιξπ ςξσ Δία και ςηπ Δσοώπηπ, αδεοτόπ 

ςξσ Ραδάμαμθσ και ςξσ αοπηδόμα, παςέοαπ εμμέα παιδιώμ 

από ςημ Παριτάη. Ο ίδιξπ ξ Δίαπ ςξσ δίδανε ςημ ςέυμη μα 

κσβεομά ςξσπ αμθοώπξσπ και μέρχ ςξσ Μίμχα έδχρε ςξσπ 

ποώςξσπ μόμξσπ ρςξσπ αμθοώπξσπ. Ο Όμηοξπ παοξσριάζει 

ςξ Μίμχα χπ δικαρςή ςχμ ρκιώμ μαζί με ςξμ αδεοτό ςξσ 

Ραδάμαμθσ και ςξμ Αιακό.  

 1. 
 Μίμχαπ: 
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Οι Μξίοεπ ήςαμ υαοακςήοεπ ςηπ ελλημικήπ μσθξλξγίαπ. 

Οι Μξίοεπ παοιρςάμξμςαμ, ρσμήθχπ, χπ ςοειπ γσμαικείεπ 

μξοτέπ. Ήςαμ ςοειπ, η Κλχθώ, η Λάυερη και η Άςοξπξπ, και 

ξι αουαίξι ςιπ ταμςάζξμςαμ ραμ ςοειπ γσμαίκεπ πξσ κλώ-

θξσμ ςα μήμαςα ςηπ ζχήπ ςχμ αμθοώπχμ. Η Κλχθώ έγμεθε 

ςξ μήμα ςηπ ζχήπ, η Λάυερη μξίοαζε ςξσπ κλήοξσπ με ςξ ςι 

ήςαμ γοατςό μα λάυει ρςξμ καθέμα, εμώ η Άςοξπξπ έκξβε 

ςξ μήμα ςηπ ζχήπ. Η λένη "μξίοα" παοάγεςαι από ςξ οήμα 

"μξιοάζχ" και αμςικαςξπςοίζει ςημ αμςίληφη ςχμ αουαίχμ 

Δλλήμχμ ρυεςικά με ςξ ςσυαίξ και ςξ αρήμαμςξ ςόρξ ςηπ 

αμθοώπιμηπ ζχήπ όρξ και ςηπ εσςσυίαπ ή δσρςσυίαπ ςξσ 

κάθε αμθοώπξσ καςά ςη διάοκειά ςηπ. 

ΕΡ

Ε

ΜΗΝ

Ρ

ΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗ Η Ι

 

Ναι, ςῇ Κλχθξῖ ἥ…ςά 

ποακςέα: 

 

Ποξβάλλεςαι η άπξφη πξσ ίρυσε ρςημ αουαιόςηςα και επιβιώμει α-

κόμα και ρήμεοα ρυεςικά με ςξ οόλξ πξσ διαδοαμαςίζει η μξίοα 

ρςημ αμθοώπιμη ζχή. Η Μξίοα παοξσριάζεςαι χπ ξ παοάγξμςαπ 

πξσ καθξοίζει ξςιδήπξςε και αμ ρσμβεί ρςη ζχή ςξσ αμθοώπξσ 

από ςη ρςιγμή ςηπ γέμμηρήπ ςξσ μέυοι ςξ θάμαςό ςξσ. 

 

ὁοᾷπ ππ ἄδικα πξιεῖπ 

κξλάζχμ … ποξρςε-

ςαγμέμξιπ: 

 

Ο ώρςοαςξπ απξδίδει ςιπ εγκλημαςικέπ ποάνειπ ςξσ ρςη Μξίοα και 

αμτιρβηςεί άμερα και απεοίτοαρςα ςημ απόταρη ςξσ δικαρςή 

Μίμχα, λέγξμςάπ ςξσ όςι άδικα ςξμ καςηγξοεί για ποάνειπ πξσ δεμ 

εσθύμεςαι ασςόπ αλλά η Μξίοα η ξπξία καςά ςη ρςιγμή ςηπ γέμμη-

ρήπ ςξσ καθὀοιρε ςι θα ςξσ ρσμβεί ρςη ζχή. Δπξμέμχπ ασςόπ, δηλα-

δή ξ ώρςοαςξπ, ήςαμ απλώπ ςξ εκςελερςικό όογαμξ ασςώμ πξσ 

απξτάριρε η Μξίοα. 

 

ὅοα δέ μή καί …ἐοχςᾶμ 

διδάνῃπ: 

Ο Μίμχαπ αθχώμει ςξ ληρςή υχοίπ ιδιαίςεοη ρκέφη, δείυμξμςαπ 

εμδιατέοξμ μόμξ για ςημ ποξξπςική μα παοαρσοθξύμ και άλλξι 

μεκοξί από ςημ πεοίπςχρη ςξσ ώρςοαςξσ και ζηςήρξσμ και εκείμξι 

μα αθχχθξύμ. Ο ακοιβξδίκαιξπ Μίμχαπ λξιπόμ απξμσθξπξιείςαι 

πλήοχπ. 

2. 
Μξίοεπ: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%B8%CF%8E&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit
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Ερωτήσεις 

του  βιβλίου

 

1.  Να διατυπώσετε με δικά σας λόγια το συλλογισμό με τον οποίο ο ώ-
στρατος αποποιείται την ευθύνη για τις εγκληματικές πράξεις του. Να 
σχολιάσετε την επιχειρηματολογία του. 

 

Απάντηση 

 

 Ο ώρςοαςξπ σπξρςηοίζει όςι ξ ίδιξπ, όπχπ και όλξι γεμικά ξι άμθοχπξι, διέποανε 

εγκλημαςικέπ ποάνειπ, σπακξύξμςαπ ρςιπ εμςξλέπ ςηπ Μξίοαπ, η ξπξία δηλαδή είυε 

ποξδιαγοάφει ςη ζχή και ςιπ εμέογειέπ ςξσ. Δπξμέμχπ, ασςόπ δεμ εσθύμεςαι για ςιπ 

ποάνειπ ςξσ και γι' ασςό δε θα ποέπει και μα ςιμχοηθεί. Ο ρσλλξγιρμόπ ςξσ ληρςή 

ώρςοαςξσ δεμ είμαι λξγικόπ, αλλά υαοακςηοίζεςαι από κεμά και αμςιτάρειπ. Ωρςό-

ρξ, καςξοθώμει μα πείρει ςξ δικαρςή Μίμχα και μα κεοδίρει ςημ αθώχρή ςξσ. 

2.  Πώς αντιδρά ο σοφός κριτής Μίνωας στην επιχειρηματολογία του ώ-
στρατου; 

 

Απάντηση 

 

 Ο ρξτόπ κοιςήπ Μίμχαπ παοαρύοεςαι από ςημ επιυειοημαςξλξγία ςξσ ώρςοαςξσ, 

δεμ καςαλαβαίμει ςα λξγικά ρτάλμαςα πξσ ασςή πεοιέυει και ρςξ ςέλξπ ςξσ διαλό-

γξσ ρσμτχμεί με ςημ άπξφη ςξσ ληρςή. Μημ μπξοώμςαπ μα απαμςήρει με διατξοε-

ςικό ςοόπξ ρςιπ οηςξοικέπ εοχςήρειπ ςξσ ώρςοαςξσ, δέυεςαι χπ λξγικά όρα λέει, 

πείθεςαι για ςημ αθχόςηςά ςξσ και έςρι απξταρίζει μα μημ ςξμ ςιμχοήρει και διαςά-

ζει ςξμ Δομή μα ςξμ ελεσθεοώρει. 

 οηςξοική εοώςηρη = η εοώςηρη πξσ εμπεοιέυει ςημ απάμςηρη.. η εοώςηρη ασςή διαςσπώμεςαι χπ ρυήμα λόγξσ 

πεοιρρόςεοξ και η απάμςηρή ςηπ θεχοείςαι ασςξμόηςη ή πεοιςςή, π.υ. είμαι αλήθεια όςι ςα λξσλξύδια αμθίζξσμ ςημ 

άμξινη ; (η απάμςηρη εμμξείςαι όςι είμαι μαι ή θα μπξοξύρε μα είμαι και όυι). 

 

3.  την εισαγωγή του κειμένου της Ενότητας διαβάζουμε « Ο Λουκια-
νός…αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώ-
πων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες» . Ποιες από τις παρατηρή-
σεις αυτές επιβεβαιώνονται από το κείμενο που μόλις μελετήσατε; 

 

Απάντηση 
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 Η αμτιρβήςηρη ασθεμςιώμ και νεπεοαρμέμχμ ιδεώμ είμαι εμταμήπ ρςξ διάλξ-

γξ αμάμερα ρςξ ώρςοαςξ και ςξμ κοιςή Μίμχα. Ο ποώςξπ δεμ παοαδέυεςαι αλλά 

αμτιρβηςεί ςημ κοίρη ςξσ Μίμχα, επικοίμξμςαπ μάλιρςα ςημ απόταρή ςξσ μα ςξμ 

ςιμχοήρει για ςιπ ποάνειπ ςξσ. Δμαμςιώμεςαι λξιπόμ ρςη γμώμη ςξσ δικαρςή ςξσ Κά-

ςχ Κόρμξσ Μίμχα, ξ ξπξίξπ θεχοξύμςαμ από όλξσπ ακοιβξδίκαιξπ, αρκώμςαπ ςξσ 

έμςξμη κοιςική ρυεςικά με ςξ αλάμθαρςξ ςχμ απξτάρεώμ ςξσ. Με λίγα λόγια, ξ ώ-

ρςοαςξπ λειςξσογεί όπχπ ξι ρξτιρςέπ εκείμηπ ςηπ πεοιόδξσ, ξι ξπξίξι αμτιρβηςξύ-

ραμ ςα καθιεοχμέμα. Μια ρςαθεοή ανία –ξ Μίμχαπ- κοίμεςαι και αμτιρβηςείςαι, με 

απξςέλερμα μα ταίμεςαι όςι ξι απξτάρειπ ςξσ δεμ ήςαμ πάμςα ρχρςέπ και ςελικά μα 

απξμσθξπξιείςαι. 

 ασθεμςία = ποόρχπξ πξσ η γμώμη ςξσ είμαι αδιαμτιρβήςηςη και ξι απόφειπ ςξσ έυξσμ εύοξπ και δεμ μπξ-

οξύμ μ’ αμτιρβηςηθξύμ από καμέμαμ. 

 

4.  Η αντίληψη πως οι ανθρώπινες πράξεις είναι προδιαγεγραμμένες από τη 
μοίρα επιβιώνει ως τις μέρες μας. Πώς εξηγείται, κατά την άποψή σας, 
αυτό; 

 

Απάντηση 

 

 Ήςαμ και ρσμευίζει μα είμαι γμχρςή χπ ςιπ μέοεπ μαπ η άπξφη όςι ξι ποάνειπ ρςιπ 

ξπξίεπ ποξβαίμξσμ ξι άμθοχπξι είμαι καθξοιρμέμεπ από μια δύμαμη αμώςεοη από ςξσπ 

ίδιξσπ, πξσ απξκαλείςαι Μξίοα. Η θέρη ασςή επιβιώμει και ρήμεοα, εναιςίαπ κσοίχπ ςχμ 

ακόλξσθχμ λόγχμ: 

 Η έλλειφη παιδείαπ και κοιςικήπ ικαμόςηςαπ. Δνακξλξσθξύμ μα σπάουξσμ ακόμα 

και ρςιπ μέοεπ μαπ άμθοχπξι με ελλιπή εκπαίδεσρη, ξι ξπξίξι μέμξσμ ποξρκξλλη-

μέμξι ρε παοαδξμέμεπ απόφειπ, ατξύ δεμ μπξοξύμ μα ανιξλξγήρξσμ ρχρςά και 

μα σιξθεςήρξσμ καθεςί μέξ. 

 Τξ αμενήγηςξ κάπξιχμ δσράοερςχμ κσοίχπ γεγξμόςχμ, ςα ξπξία δεμ είμαι 

δσμαςό μα ενηγηθξύμ με βάρη ςη λξγική (για παοάδειγμα, ξ θάμαςξπ εμόπ αγα-

πημέμξσ ποξρώπξσ). 

 Η αδσμαμία ςξσ υαοακςήοα, η έλλειφη ικαμξςήςχμ πξσ θα μπξοξύραμ μα βξη-

θήρξσμ ςξμ άμθοχπξ ρςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ δσρκξλιώμ ςηπ ζχήπ. Όρξι δεμ έ-

υξσμ ςη δσμαςόςηςα μα βελςιώρξσμ ςη ζχή ςξσπ, επιοοίπςξσμ ςημ εσθύμη ρςη 

μξίοα, ςξ πεποχμέμξ, απξπξιξύμεμξι ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ εσθύμεπ. 

Έςρι, σπάουει και ρςιπ μέοεπ μαπ η μξιοξλαςοική ποξρέγγιρη ςηπ αμθοώπιμηπ ζχήπ, 

πξσ ποξβάλλει ςξ πεποχμέμξ χπ ςξμ καθξοιρςικό παοάγξμςα ςχμ ποάνεχμ και ςχμ 

ενελίνεχμ. 
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Ερωτήσεις 

εκτός βιβλίου

 

1.  Να αναδιηγηθείτε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο του διαλόγου ανά-
μεσα στο δικαστή Μίνωα και το ληστή ώστρατο. 

 

Απάντηση 

 

 Ο ληρςήπ Σώρςοαςξπ, ξ ξπξίξπ είυε διαποάνει εγκλημαςικέπ ποάνειπ όρξ ζξύρε, 

βοίρκεςαι πια ρςξμ Κάςχ Κόρμξ και ρσζηςά με ςξ δικαρςή Μίμχα. Ποξρπαθεί μα ςξμ 

πείρει για ςξ άδικξ ςηπ ςιμχοίαπ ςξσ, ποξβάλλξμςαπ χπ σπεύθσμη για ςιπ δικέπ ςξσ 

ποάνειπ ςη μξίοα. Ο Μίμχαπ ρσμτχμεί όςι η μξίοα είμαι ασςή πξσ καθξοίζει ςη ζχή 

κάθε αμθοώπξσ και ςελικά αθχώμει ςξ Σώρςοαςξ. 

 

2.  Να ετυμολογήσετε τη λέξη « μξῖοα» και να αναφέρετε επιγραμματικά το 
ρόλο της κάθε Μοίρας κατά την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. 

 

Απάντηση 

 

 Η λένη «μξῖοα» ρυεςίζεςαι εςσμξλξγικά με ςξ οήμα «μξιοάζχ» (αουαίξ οήμα: μεί-

οξμαι) και ρημαίμει ςξ μεοίδιξ, ςξ κξμμάςι πξσ παίομει ξ καθέμαπ από ςη μξιοαριά 

εμόπ όλξσ. 

Οι Μξίοεπ ρςημ αουαία Δλλάδα 

 ύμτχμα με ςημ άπξφη ςχμ αουαίχμ Δλλήμχμ ξι Μξίοεπ ήςαμ ςοειπ θεέπ, μάλ-

λξμ κόοεπ ςξσ Δία και ςηπ Θέμιδαπ: η Κλχθώ (οήμα: ¨κλώθχ¨ = γμέθχ) γμέθει ςξ μήμα 

ςηπ ζχήπ ςξσ αμθοώπξσ, η Λάυεριπ (οήμα: ¨λαγυάμχ¨ = παίομχ ςξ μεοίδιξ πξσ μξσ 

αμήκει, κληοξμξμώ) μξιοάζει ςξσπ κλήοξσπ πξσ αμαλξγξύμ ρςξμ κάθε άμθοχπξ και 

η Άςοξπξπ [επίθεςξ: ¨ἄςοξπξπ¨ ἀ (ρςεοηςικό) + ςοξπ < από ςξ οήμα ςοέπχ = ασςό 

πξσ δεμ μπξοεί μα αλλάνει)] κόβει ςξ μήμα ςηπ ζχήπ. 
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ςξ κείμεμξ ρσμαμςήραμε ςξμ ςύπξ:  

ςῶ βίῳ: δξςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ: ὁ βίξπ. 

   Αουαία Δλλημική Αουαία /Νέα Δλλημική Νέα Δλλημική 

Ο
μό

ο
ο

ιζ
α

     

α
πλ

ά
 

βιξςεύχ [= ζχ] 

ἡ βιξςή 

ὁ βίξςξπ [= η ζχή] 

βιχςόπ [= ασςόπ ςξμ ξ-

πξίξ ανίζει μα ζήρει κά-

πξιξπ] 

βι (-ώμχ) 

ἡ βίχριπ (-η) 

βιξςικόπ 

βιώριμξπ 

 

Βίχμα 

βιχμαςικόπ 

βιχμαςικόςηςα 

βιχριμόςηςα 

 

ρ
ύμ

θ
ες

α
 

   

ὁ βιξδόςηπ 

ἀμαβιώρκχ, -ξμαι 

[= επαματέοχ κάπξιξμ 

ρςη ζχή] 

ρσμβιξςεύχ 

Πξλύβιξπ 

ἡ βιξγοατία 

βιξλόγξπ [= (α.ε.) ηθξπξιόπ, μίμξπ, 

(μ.ε.) επιρςήμξμαπ πξσ αρυξλείςαι 

με ςη βιξλξγία] 

βιξμήυαμξπ [= (α.ε.) εστσήπ, (μ.ε.) ξ 

ιδιξκςήςηπ εογξρςαρίξσ] 

ἀβίχςξπ 

αἰχμόβιξπ 

ἀμτίβιξπ 

ἀμαβι (-ώμχ) 

διαβι (-ώμχ) 

ἡ διαβίχριπ (-η) 

ἐπιβι (-ώμχ) 

ἡ ἐπιβίχριπ (-η) 

ρσμβι (-ώμχ) 

ἡ ρσμβίχριπ (-η) 

βοαυύβιξπ 

ἔμβιξπ  

ἡμεοόβιξπ [= για ζώα πξσ εμεογξ-

πξιξύμςαι ρςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ] 

μακοόβιξπ  

ρύμβιξπ (μ.ε. η ρσμβία) 

Βιξγέμερη 

βιξηθική 

βιξθεχοία 

βιξςέυμηπ 

βιόςξπξπ 

βιξφία 

βιξπάλη 

βιξπξοιρμόπ 

αεοόβιξπ [= ασςόπ 

πξσ υοειάζεςαι ξνσ-

γόμξ για μα ζήρει] 

αμςιβίχρη 

αμςιβιξςικό 

ασςξβιξγοατία 

ιρόβιξπ 

κξιμόβιξ 

λαθοόβιξπ 

ξοερίβιξπ [= ξοειμόπ] 

ρχρίβιξ 

 

 

     



   

ΕΕΕ ΝΝΝ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΑΑΑ       111 000    
   

 

 

   

to-frontistirio.gr                                                                                             εκδόζεις ηζιάρα 
 

 

 

13 

 

 Σημαρία ςχμ λένεχμ ςξσ παοαπάμχ λενιλξγικξύ πίμακα 

 

Αουαία Δλλημική 

 

Αουαία /Νέα Δλλημική 

βι (μ.ε. βιώμχ) = (α.ε.) ζχ, πεομώ ςη ζχή μξσ, πξοίζξμαι ςα αμαγκαία για ςη ζχή 

// (μ.ε.) ζχ με έμςξμξ και εμρσμείδηςξ ςοόπξ (καςαρςάρειπ ή 

γεγξμόςα) (π.υ. «Ασςέπ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ πεοιγοάτξσμε δεμ 

ςιπ ταμςαρςήκαμε, αλλά ςιπ βιώραμε»). 

ἡ βίχριπ =  (α.ε και μ.ε) ξ ςοόπξπ με ςξμ ξπξίξ βιώμει καμείπ κάςι (π.υ. «Η 

βίχρη ςξσ υαμξύ ςχμ γξμιώμ ςξσ, άλλανε ςξ υαοακςήοα ςξσ»). 

α.ε. καςάλληλξπ για ςη ζχή 

βιξςικόπ, -ή, -όμ =  μ.ε. ασςόπ πξσ έυει ρυέρη με ςη ζχή και πιξ ειδικά με ςιπ σλικέπ 

αμάγκεπ ςηπ ζχήπ  

βιξςικά = ςα σλικά αγαθά πξσ είμαι απαοαίςηςα για ςη ζχή (π.υ. ¨ςξ βιξςι-

κό επίπεδξ¨) 

βιώριμξπ - η - ξμ (α.ε) ασςόπ πξσ μπξοεί μα ζήρει // (μ.ε.) ασςόπ πξσ έυει ςη δσ-

μαςόςηςα μα επιζήρει ή ασςόπ πξσ μπξοεί μα ρσμευίρει μα σ-

πάουει ρε καλή καςάρςαρη (π.υ. «Η κσβέομηρη απξτάριρε ςημ 

εμίρυσρη ςχμ βιώριμχμ επιυειοήρεχμ»). 

ἡ βιξγοατία (< βίξπ + γοάτχ)  

βιξςεύχ = ζχ 

ἡ βιξςή = η ζχή, ξ βίξπ και ξι αμάγκεπ ςηπ ζχήπ 

ὁ βίξςξπ = η ζχή 

βιχςόπ, -ή, -όμ =                             ασςόπ πξσ μπξοεί ή ανίζει κάπξιξπ μα ςξμ ζήρει 

Ποξρένςε! ὁ βιχςόπ -ή -όμ είμαι οημαςικό επίθεςξ (έυει καςάληνη -ςξπ) και ρημαίμει ασςόμ πξσ μπξοεί ή 

πξσ ανίζει μα πάθει ασςό πξσ ρημαίμει ςξ οήμα.  

ὁ βιξδόςηπ [(<βίξπ + δίδχμι = 

δίμχ) 

ασςόπ πξσ δίμει ζχή ή ςοξτή 

άμαβιώρκχ, -ξμαι [(< ἀμά (= 

ναμά)+  βιώρκξμαι) < βίξπ] 

 

επαματέοχ κάπξιξμ ρςη ζχή, αμαζχξπξιώ 

ρσμβιξςεύχ [(< ρύμ (=μαζί) + 

(βιξςεύχ = ζώ)] 

 

ρσζώ 

Πξλύβιξπ (< πξλύπ + βίξπ) =  = ξ Πξλύβιξπ, Έλλημαπ ιρςξοικόπ (203 π.Φ. - 120 π.Φ.) 
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= (α.ε και μ.ε.) η ενιρςόοηρη ςηπ ζχήπ και ςξσ έογξσ εμόπ ποξρώ-

πξσ.  

βιξλόγξπ = (α.ε.) ηθξπξιόπ, μίμξπ // (μ.ε.) επιρςήμξμαπ πξσ αρυξλείςαι με 

ςη βιξλξγία. 

Ποξρένςε! Σξ αουαίξ ξσριαρςικό βιξλξγία ρυεςίζεςαι με ςημ ηθξπξιία και ρσγκεκοιμέμα με ςημ κχμική ηθξ-

γοατία, ρςα μέα ελλημικά η βιξλξγία ρυεςίζεςαι με ςξ ταιμόμεμξ ςηπ ζχήπ.  

  

βιξμήυαμξπ = (α.ε.) εστσήπ // (μ.ε.) ιδιξκςήςηπ εογξρςαρίξσ. 

ἀβίχςξπ, -ξπ, -ξμ = (α.ε. και μ.ε) ατόοηςξπ, αμσπότξοξπ. 

Ποξρένςε! Σξ ¨ἀβίχςξπ¨ είμαι οημαςικό επίθεςξ και επειδή είμαι ρύμθεςξ [α ρςεοηςικό (= υχοίπ) + βιχςόπ] ρςξ 

αορεμικό και ςξ θηλσκό γέμξπ έυει ςημ ίδια καςάληνη  

  

αἰχμόβιξπ, -ξπ, -ξμ = (α.ε. και μ.ε.) ασςόπ πξσ έυει νεπεοάρει ςα 100 υοόμια ζχήπ, 

μακοόβιξπ (π.υ. «Ο παππξύπ ςξσ είμαι πλέξμ αιχμόβιξπ, ατξύ 

ρσμπλήοχρε εκαςό υοόμια ζχήπ»). 

ἀμτίβιξπ = (α.ε. και μ.ε.) ζώξ πξσ ζει και ρςξ μεοό και ρςημ νηοά (π.υ. «Ο 

βάςοαυξπ και η ραλαμάμδοα αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία ςχμ 

αμτίβιχμ ζώχμ»). 

ἀμαβι [(αμά (= ναμά) + βιῶ (= 

ζχ)] (μ.ε. αμαβιώμχ)= 

(α.ε. και μ.ε.) επαματέοχ ρςη ζχή, ναμαζχμςαμεύχ (π.υ. «Ο πξ-

λιςιρςικόπ ρύλλξγξπ ςηπ πεοιξυήπ αμαβίχρε παλιά έθιμα»).  

ἡ ἀμαβίχριπ (μ.ε. αμαβίχρη) = (α.ε. και μ.ε.) η επαματξοά ρςη ζχή, ςξ μα αουίρει κάςι μα σ-

πάουει ναμά (π.υ. «Η αμαβίχρη ςχμ Ολσμπιακώμ Αγώμχμ 

ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξμ Πιεο μςε Κξσμπεοςέμ»).  

ἀπξβι (μ.ε. απξβιώμχ) = (α.ε. και μ.ε.) τεύγχ από ςη ζχή, πεθαίμχ. 

διαβι (μ.ε. διαβιώμχ) = (α.ε. και μ.ε.) πεομώ ςη ζχή μξσ. 

ἡ διαβίχριπ (μ.ε. η διαβίχρη) = (α.ε. και μ.ε.) ξ ρσγκεκοιμέμξπ ςοόπξπ ζχήπ. 

ἐπιβι (μ.ε. επιβιώμχ) = (α.ε. και μ.ε.) καςατέομχ μα διαςηοξύμαι ρςη ζχή, διατεύγχ 

θαμάριμξ κίμδσμξ (π.υ. «Αγχμιζόςαμ ρκληοά για μα επιβιώρει ξ 

ίδιξπ και η ξικξγέμειά ςξσ»). 

ἡ ἐπιβίχριπ (μ.ε. επιβίχρη) = (α.ε. και μ.ε.) ςξ μα επιβιώμει καμείπ. 

ρσμβι (μ.ε. ρσμβιώμχ) = (α.ε. και μ.ε.) ζχ ρςξμ ίδιξ υώοξ με άλλξμ (π.υ. «Δεμ μπξοξύμ 

μα ρσμβιώρξσμ αομξμικά εναιςίαπ ςχμ ςεοάρςιχμ διατξοώμ 

ςξσπ»).  

ἡ ρσμβίχριπ (μ.ε. η ρσμβίχρη)= (α.ε. και μ.ε.) η ζχή μαζί με κάπξιξμ άλλξ ρςξμ ίδιξ υώοξ . 

βοαυύβιξπ, -ξπ, -ξμ ( μ.ε βοα-

υύβιξπ -α -ξ)= 

(α.ε. και μ.ε.) ασςόπ πξσ έυει ρύμςξμη ζχή ή ρύμςξμη διάοκεια 

(π.υ. «Σελικά η ρσμτχμία απξδείυςηκε βοαυύβια»).  
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ἔμβιξπ, -ξπ, -ξμ (<ἐμ + βίξπ μ.ε 

έμβιξπ -α -ξ) 

(α.ε. και μ.ε.) ασςόπ πξσ έυει ζχή (π.υ. «έμβια όμςα»). 

ἡμεοόβιξπ, -ξπ, -ξμ (μ.ε ημε-

οόβιξπ -α -ξ) = 

(α.ε. και μ.ε.) (για ζώα) ασςόπ πξσ εμεογξπξιείςαι καςά ςη διάο-

κεια ςηπ μέοαπ. 

μακοόβιξπ, -ξπ, -ξμ (μ.ε μα-

κοόβιξπ -α -ξ) = 

(α.ε. και μ.ε.) ασςόπ πξσ ζει πξλλά υοόμια. 

ρύμβιξπ (μ.ε. η ρσμβία) = (α.ε.) ρύμςοξτξπ // (μ.ε.) η ρύζσγξπ. 

 

Νέα Δλλημική 

βίχμα = βαθιά και άμερη εμπειοία πξσ απξκςά κάπξιξπ ζώμςαπ κάςι ποξρχπικά 

(π.υ. «Σα ςοασμαςικά βιώμαςα ςηπ παιδικήπ ηλικίαπ επηοέαραμ ςη δια-

μόοτχρη ςξσ υαοακςήοα ςξσ»). 

βιχμαςικόπ = ασςόπ πξσ αματέοεςαι ρςα βιώμαςα ή ρυεςίζεςαι με ασςά (π.υ. Σα έογα 

ςξσ Βιζσημξύ έυξσμ βιχμαςικό υαοακςήοα). 

βιχριμόςηςα = η πιθαμόςηςα, η δσμαςόςηςα κάπξιξσ μα επιβιώρει (π.υ. «Η βιχριμόςηςα 

ςηπ επιυείοηρηπ είμαι αμτίβξλη εναιςίαπ ςχμ ςεοάρςιχμ ενόδχμ). 

βιξγέμερη = βιξλξγική θεχοία  ρύμτχμα με ςημ ξπξία ξι ζχμςαμξί ξογαμιρμξί γεμ-

μιξύμςαι ή ποξέουξμςαι μόμξ από όμξιξύπ ςξσπ.  

βιξηθική = η μελέςη ςχμ ηθικώμ ποξβλημάςχμ πξσ γεμμά η ρύγυοξμη ςευμξλξγί-

α, η ιαςοική και η γεμεςική και κσοίχπ η αμθοώπιμη παοέμβαρη ρςη βιξ-

λξγική διαδικαρία. 

βιξθεχοία = η θεχοία για ςη ζχή (π.υ. «Έυει αμαπςύνει μια ιδιόςσπη βιξθεχοία»). 

βιξςέυμηπ = ξ ιδιξκςήςηπ βιξςευμίαπ. 

βιόςξπξπ = ξ τσρικόπ υώοξπ πξσ ποξρτέοει ρε ξοιρμέμξ ρύμξλξ ζώχμ ή τσςώμ 

ρυεςικά ρςαθεοξύπ όοξσπ διαβίχρηπ (π.υ. «Σξ δάρξπ ςηπ Δαδιάπ απξςε-

λεί ρημαμςικό βιόςξπξ»).  

βιξφία = μικοξρκξπική ενέςαρη ςμήμαςξπ ιρςξύ πξσ έυει αταιοεθεί από ςξ ρώμα 

ζχμςαμξύ ξογαμιρμξύ (π.υ. «Για ςη διάγμχρη ςηπ αρθέμειαπ υοειάρςηκε 

βιξφία»). 

βιξπάλη = η εογαρία, ξ μόυθξπ, ξ αγώμαπ ςχμ τςχυώμ εογαζξμέμχμ για ςημ 

επιβίχρή ςξσπ (π.υ. «Μπήκε και ξ ίδιξπ ρςη βιξπάλη μεςά ςξ υαμό ςξσ 

παςέοα ςξσ»).  

βιξπξοιρμόπ = η εναρτάλιρη ςχμ σλικώμ μέρχμ επιβίχρηπ ιδιαίςεοα μέρχ ςηπ ποξρχ-

πικήπ εογαρίαπ (π.υ. «Αρυξλείςαι με ςξ πξδόρταιοξ εοαριςευμικά και 

όυι για βιξπξοιρμό»). 

αεοόβιξπ = για ξογαμιρμό πξσ ζει και αμαπςύρρεςαι ρε πεοιβάλλξμ ρςξ ξπξίξ σ-

πάουει ελεύθεοξ ξνσγόμξ.  
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αμςιβίχρη = (τσριξλ.) ςξ ταιμόμεμξ καςά ςξ ξπξίξ έμαπ ξογαμιρμόπ βλάπςει άλλξμ 

εκκοίμξμςαπ ξοιρμέμη ςξνική ξσρία // (ιαςο.) η καςαπξλέμηρη βλαβε-

οώμ μικοξβίχμ με υοήρη αμςιβιξςικώμ, ςξ ρυεςικό τάομακξ (π.υ. «Για 

ςημ απξτσγή μόλσμρηπ ξ γιαςοόπ ςξσ υξοήγηρε αμςιβίχρη»). 

αμςιβιξςικό = κάθε τάομακξ με αμςιβιξςικέπ ιδιόςηςεπ. 

ασςξβιξγοατία = ςξ ατηγημαςικό κείμεμξ πξσ έυει χπ κύοιξ θέμα ςημ ενιρςόοηρη ςηπ 

ζχήπ ςξσ ίδιξσ ςξσ ρσγγοατέα. 

ιρόβιξπ = ασςόπ πξσ διαοκεί, σπάουει ή γίμεςαι, για όρξ διαοκεί η ζχή κάπξιξσ // 

ασςόπ πξσ διαςηοεί μια θέρη, έμα ανίχμα κ.ς.λ. για όλη ςη ζχή ςξσ (π.υ. 

«Σξ δικαρςήοιξ μεςέςοεφε ςη θαμαςική πξιμή ρε ιρόβια κάθειονη»). 

κξιμόβιξ = μξοτή ξογάμχρηπ ςηπ μξμαρςικήπ ζχήπ, ρύμτχμα με ςημ ξπξία ξι μξ-

μαυξί ριςίζξμςαι ρε κξιμή ςοάπεζα, δεμ έυξσμ δικά ςξσπ υοήμαςα, δεμ 

πληοώμξμςαι για ςα διακξμήμαςά ςξσπ // μξοτή κξιμήπ ρσμβίχρηπ 

καθώπ και ξ αμςίρςξιυξπ υώοξπ (π.υ. «ζξσμ ρε κξιμόβιξ»). 

λαθοόβιξπ = ασςόπ πξσ ζει και κιμείςαι κοστά, διατεύγξμςαπ ςημ κξιμή ποξρξυή // 

(για έμςσπξ) πξσ έυει ελάυιρςη κσκλξτξοία και αδιαταμείπ πόοξσπ. 

ξοερίβιξπ = ασςόπ πξσ ζει ρε ξοειμή πεοιξυή, βξσμίριξπ. 

ρχρίβιξ = ρσρκεσή από αδιάβοξυξ σλικό πξσ έυει ςημ ιδιόςηςα μα επιπλέει // για 

κάςι ή κάπξιξμ πξσ μπξοεί μα δώρει ςη ρχςήοια λύρη ρε μια δύρκξλη 

πεοίρςαρη // (ειοχμικά) ρσρρώοεσρη λίπξσπ γύοχ από ςη μέρη ςξσ 

αμςοικξύ ρώμαςξπ.  

 

Ασκήσεις

του  βιβλίου

 

 

1. Για τις λέξεις που δίνονται να γράψετε από μία τουλάχιστον λέξη (ουσι-
αστικό ή επίθετο) της ν.ε. από την ίδια οικογένεια: 

 

 

 

Υπεμθύμιρη: ’ ασςή ςημ άρκηρη μαπ δίμξμςαι λένειπ πξσ έυξσμ χπ ποώςξ ή δεύςε-

οξ ρσμθεςικό ςη λένη βίξπ και δηλώμξσμ ό,ςι έυει ρυέρη με ςη ζχή + 

ςξ άλλξ ρσμθεςικό με ςξ ξπξίξ ρυημαςίζξσμ μια μέα λένη. 

Ποξρξυή: 1) Ωπ α΄ ρσμθεςικό βίξ-π (μέμει ςξ θέμα αμεςάβληςξ: βίξ - π) π.υ. βίξπ + 

υημεία  βιξυημεία      

                                                                                θέμα 

                  2) χπ β΄ ρσμθεςικό αμ η ρύθεςη λένη είμαι επίθεςξ παοαμέμει αμεςάβλη-

ςξ, π.υ. αέοαπ + βίξπ  αεοόβιξπ 
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βιξλόγξπ (ξσριαρςικό: α΄ ρσμθεςικό βίξπ)  βιξλξγία, βιξλξγικόπ  

βιξλόγξπ = επιρςήμξμαπ πξσ αρυξλείςαι με ςη βιξλξγία 

βιξλξγία = η επιρςήμη πξσ εοεσμά ςα κξιμά ταιμόμεμα ςηπ ξογαμικήπ ζχήπ 

βιξλξγικόπ = ασςόπ πξσ ρυεςίζεςαι με ςη βιξλξγία 

 

μακοόβιξπ   

Απάντηση 

μακοόβιξπ (επίθεςξ: β΄ ρσμθεςικό βίξπ) μακοξβιόςηςα, μακοξβιξςική 

μακοόβιξπ = ασςόπ πξσ ζει πξλλά υοόμια, ασςόπ πξσ σπάουει για μεγάλξ υοξμικό 

διάρςημα 

μακοξβιόςηςα= η ιδιόςηςα ςξσ μακοόβιξσ 

μακοξβιξςική = ρύρςημα σγιειμήπ διαςοξτήπ πξσ υαοακςηοίζεςαι από ςη υοήρη ειδι-

κώμ ςοξτώμ, ιδίχπ τσςικώμ, υχοίπ καμία υημική ή γεμικά βιξμηυαμική 

επενεογαρία 

 

 

βιξπξοιρμόπ   

Απάντηση 

βιξπξοιρμόπ (ξσριαρςικό: α΄ ρσμθεςικό βίξπ) βιξπξοιρςικόπ  

βιξπξοιρμόπ = η εναρτάλιρη ςχμ σλικώμ μέρχμ επιβίχρηπ, ιδιαίςεοα μέρχ ςηπ ποξ-

ρχπικήπ εογαρίαπ 

βιξπξοιρςικόπ = ασςόπ πξσ αμήκει ή αματέοεςαι ρςξ βιξπξοιρμό 

 

βιξμήυαμξπ   

Απάντηση 

βιξμήυαμξπ (ξσριαρςικό: α΄ ρσμθεςικό βίξπ) βιξμηυαμία, βιξμηυαμικόπ  

βιξμήυαμξπ = ξ ιδιξκςήςηπ εογξρςαρίξσ, εογξρςαριάουηπ 

Απάντηση 
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βιξμηυαμία = ςξμέαπ ςηπ παοαγχγήπ πξσ με ςη υοήρη εογαςικήπ ή τσρικήπ δύμα-

μηπ και μηυαμώμ καςεογάζεςαι και μεςαπξιεί ποώςεπ ύλεπ ή βαρικά 

ποξψόμςα με ρςόυξ ςημ παοαγχγή αγαθώμ // εογξρςάριξ // (μςτ.) 

για τξοείπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ρσμήθχπ πμεσμαςικξύ ή καλλιςευμικξύ 

υαοακςήοα, πξσ υαοακςηοίζξμςαι από ςη μαζική και ςσπξπξιημέμη πα-

οαγχγή ρε βάοξπ ςηπ πξιόςηςαπ, π.υ. η ςηλεόοαρη είμαι μια βιξμηυα-

μία παοαγχγήπ ειδώλχμ 

βιξμηυαμικόπ= ασςόπ πξσ αμήκει ή αματέοεςαι ρςη βιξμηυαμία ή ρςξ βιξμήυαμξ // 

ασςόπ πξσ παοάγεςαι από ςη βιξμηυαμία // ασςόπ πξσ παοάγεςαι ςσ-

πξπξιημέμξπ και ρε μεγάλεπ πξρόςηςεπ 

 

βιξςέυμηπ   

Απάντηση 

βιξςέυμηπ (ξσριαρςικό: α΄ ρσμθεςικό βίξπ)  βιξςευμία, βιξςευμικόπ  

βιξςέυμηπ = ξ ιδιξκςήςηπ βιξςευμίαπ 

βιξςευμία = κλάδξπ ςηπ παοαγχγήπ πξσ με ςη υοήρη εογαςικήπ δύμαμηπ, εογα-

λείχμ και απλώμ μηυαμώμ καςεογάζεςαι και μεςαπξιεί ποώςεπ ύλεπ με 

ρςόυξ ςημ παοαγχγή αγαθώμ 

βιξςευμικόπ = ασςόπ πξσ αμήκει ή αματέοεςαι ρςη βιξςευμία ή ρςξ βιξςέυμη // ασ-

ςόπ πξσ παοάγεςαι από ςη βιξςευμία 

 

  2. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με την κατάλληλη λέξη από το Λεξιλογι-
κό Πίνακα: 

 

α) Μξσ έκαμε ςξ βίξ . Δίμαι πξλύ απαιςηςικόπ εογξδόςηπ. 

Απάντηση 

 

Μξσ έκαμε ςξ βίξ αβίχςξ. Δίμαι πξλύ απαιςηςικόπ εογξδόςηπ.  

αβίχςξπ = ασςόπ πξσ δεμ μπξοεί καμείπ μα ςξμ σπξτέοει, μα ςξμ ζήρει κάμχ (ρε κάπξιξμ) ςξ βίξ 

αβίχςξ = δσρυεοαίμχ ςόρξ πξλύ ςιπ ρσμθήκεπ ζχήπ κάπξιξσ, ώρςε μα ςξσ είμαι πλέξμ ατόοηςη. 

 

β)  Καςά ςη διάοκεια ςηπ εγυείοηρηπ ξι γιαςοξί πήοαμ έμα δείγμα για  , ποξ-

κειμέμξσ μα εκςιμήρξσμ ςη τύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 
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Απάντηση 

 

Καςά ςη διάοκεια ςηπ εγυείοηρηπ ξι γιαςοξί πήοαμ έμα δείγμα για  βιξφία, ποξκειμέμξσ 

μα εκςιμήρξσμ ςη τύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

βιξφία = μικοξρκξπική ενέςαρη ςμήμαςξπ ιρςξύ πξσ έυει αταιοεθεί από ςξ ρώμα ζχμςαμξύ ξογαμι-

ρμξύ. 

 

γ) Οι μξμαυξί πξσ γμχοίραμε ζξσμ ρε έμα  ρςη Μακεδξμία. 

Απάντηση 

 

Οι μξμαυξί πξσ γμχοίραμε ζξσμ ρε έμα κξιμόβιξ ρςη Μακεδξμία.  

κξιμόβιξ = μξοτή ξογάμχρηπ ςηπ μξμαρςικήπ ζχήπ, ρύμτχμα με ςημ ξπξία ξι μξμαυξί ριςίζξμςαι ρε 

κξιμή ςοάπεζα, δεμ έυξσμ δικά ςξσπ υοήμαςα, δεμ πληοώμξμςαι για ςα διακξμήμαςά ςξσπ // μξοτή 

κξιμήπ ρσμβίχρηπ, καθώπ και ξ αμςίρςξιυξπ υώοξπ.  

 

δ.  Μόλιπ εγκαςαρςαθήκαμε ρςημ καμπίμα μαπ, ξ καμαοόςξπ τοόμςιρε μα μαπ εμημεοώ-

ρει πξύ βοίρκξμςαμ ςα  μαπ, για ςημ πεοίπςχρη κιμδύμξσ. 

Απάντηση 

 

Μόλιπ εγκαςαρςαθήκαμε ρςημ καμπίμα μαπ, ξ καμαοόςξπ τοόμςιρε μα μαπ εμημεοώρει 

πξύ βοίρκξμςαμ ςα ρχρίβιά μαπ, ρε πεοίπςχρη κιμδύμξσ. 

ρχρίβιξ = ρσρκεσή πξσ έυει ςημ ιδιόςηςα μα επιπλέει και υοηριμξπξιείςαι ρσμήθχπ από μασαγξύπ // 

(μςτ.) για κάπξιξμ ή για κάςι πξσ μπξοεί μα δώρει ςη ρχςήοια λύρη ρε μια πξλύ δύρκξλη πεοίρςαρη 

// (ειοχμικά) ρσρρώοεσρη λίπξσπ γύοχ από ςη μέρη ςξσ αμςοικξύ ρώμαςξπ.  

 

ε. Η  μαζί ςηπ είμαι πξλύ εύκξλη. Δίμαι καλή μξικξκσοά και ζερςόπ άμθοχπξπ. 

Απάντηση 

Η ρσμβίχρη μαζί ςηπ είμαι πξλύ εύκξλη. Δίμαι καλή μξικξκσοά και ζερςόπ άμθοχπξπ.  

ρσμβίχρη = η ζχή ρςξ ίδιξ ρπίςι δύξ ή πεοιρρόςεοχμ αςόμχμ, πξσ ρσμήθχπ ρσμδέξμςαι με ρσγγε-

μικξύπ δερμξύπ // ρσμύπαονη ρε μια ξογαμχμέμη κξιμόςηςα // (βιξλ.) ρσμύπαονη δύξ διατξοεςι-

κώμ ειδώμ, καςά ςημ ξπξία χτελξύμςαι αμξιβαία.  

ρς. Καςαδικάρςηκε ρε  κάθειονη για ςα εγκλήμαςα πξσ διέποανε. 
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Απάντηση 

Καςαδικάρςηκε ρε ιρόβια κάθειονη για ςα εγκλήμαςα πξσ διέποανε.  

ιρόβιξπ = ασςόπ πξσ διαοκεί, σπάουει ή γίμεςαι, για όρξ διάρςημα διαοκεί η ζχή κάπξιξσ // (για ποό-

ρχπα) ασςόπ πξσ διαςηοεί μια ιδιόςηςα, ανίχμα κ.ς.λ. ρε όλη ςη ζχή ςξσ. 

 

3. Να εξηγήσετε τη σημασία και τη χρήση των φράσεων που δίνονται. 
υμβουλευτείτε τα λεξικά σας: 

 

βίξπ και πξλιςεία 

Απάντηση 

βίξπ και πξλιςεία =  ςίςλξπ μσθιρςξοημαςικώμ βιξγοατιώμ // τοάρη πξσ υοηριμξπξιείςαι για 

κάπξιξμ πξσ έζηρε πξλύπαθη και πεοιπεςειώδη ζχή αλλά και με ςη ρημαρία ςηπ ύπξπςηπ ζχήπ. 

 

Υαίμεςαι ήρσυξπ άμθοχπξπ, αλλά είμαι βίξπ και πξλιςεία.  

τοάρη 

βίξι παοάλληλξι 

Απάντηση 

βίξι παοάλληλξι = ςίςλξπ βιβλίξσ ςξσ Πλξύςαουξσ, ρςξ ξπξίξ ατηγείςαι ρσγκοιςικά ρε ζεύγη 

ςη ζχή ςχμ επιταμώμ αμδοώμ (εμόπ Έλλημα και εμόπ Ρχμαίξσ) // για ποόρχπα πξσ ζξσμ παοό-

μξιεπ καςαρςάρειπ ή πξσ έυξσμ αμάλξγη ενέλινη.  

 

Η ζχή ςχμ δύξ τίλχμ είυε πξλλά κξιμά ρημεία ραμ μα έζηραμ βίξσπ παοάλληλξσπ.  

τοάρη 

 

ελατοά βιξμηυαμία - βαοιά βιξμηυαμία 

Απάντηση 

ελατοά βιξμηυαμία = η βιξμηυαμία πξσ παοάγει ποξψόμςα ςελικήπ καςαμάλχρηπ (π.υ. πξςά, 

στάρμαςα, είδη διαςοξτήπ). 

βαοιά βιξμηυαμία = η βιξμηυαμία πξσ παοάγει ποξψόμςα πξσ θα υοειαρςξύμ μέα επενεογαρία 

ή θα υοηριμξπξιηθξύμ  χπ σλικά για ςημ εκςέλερη άλλχμ παοαγχγικώμ διαδικαριώμ από ςιπ ξ-

πξίεπ παοάγξμςαι αγαθά, π.υ. ςχμ μηυαμώμ.   

 

 Δογάζεςαι ρε εογξρςάριξ παοαγχγήπ σταρμάςχμ, δηλαδή ρςημ ελατοά βιξμη-

υαμία. 

 Η δξσλειά ςξσ είμαι ρκληοή, ατξύ είμαι εογάςηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ βαοιάπ βιξμηυαμί-

τοάρη 
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απ, όπξσ αμαλαμβάμξσμ ςημ καςαρκεσή ςχμ μηυαμξλξγικώμ ενξπλιρμώμ διάτξ-

οχμ επιυειοήρεχμ. 

 

βιξμηυαμική κξιμχμία - βιξμηυαμική ζώμη 

Απάντηση 

βιξμηυαμική κξιμχμία = η κξιμχμία πξσ διαμξοτώθηκε μεςά ςη βιξμηυαμική επαμά-

ρςαρη. 

βιξμηυαμική ζώμη = πεοιξυή πξσ ξοίζεςαι από ςξ κοάςξπ για απξκλειρςική εγκαςά-

ρςαρη βιξμηυαμιώμ.    

 

 Οι ποώςεπ βιξμηυαμικέπ κξιμχμίεπ ρυημαςίρςηκαμ ρςημ Αγγλία καςά ςξ 18ξ 

αιώμα. 

 Δεμ αγόοαρε ςξ ακίμηςξ πξσ βοιρκόςαμ ρε βιξμηυαμική ζώμη. 

τοάρη 

 Λίγα λόγια για ςη βιξμηυαμική επαμάρςαρη 

 Ο όοξπ υοηριμξπξιείςαι για μα πεοιγοάφει ςη διαδικαρία ςηπ μεςάβαρηπ από ςημ αγοξςική-υειοξςευμική ξικξμξ-

μία ρε μια μέα μξοτή ξικξμξμικήπ διαβίχρηπ, όπξσ κσοιαουεί η βιξμηυαμία και η καςαρκεσή μηυαμξλξγικξύ ενξπλι-

ρμξύ. Ο όοξπ «βιξμηυαμική επαμάρςαρη» καθιεοώθηκε από ςξμ Άγγλξ ιρςξοικό Α. Σόσμμπη (Arnold Toynbee), για 

μα πεοιγοάφει ςημ ξικξμξμική αμάπςσνη ςηπ Αγγλίαπ από ςξ 1760 μέυοι ςξ 1840, πξσ άουιρε μεςά ςημ ετεύοερη 

ςηπ αςμξμηυαμήπ (18ξπ αιώμαπ) και ξλξκληοώθηκε ρςα μέρα ςξσ 19ξσ αιώμα. Με ςξμ όοξ βιξμηυαμική επαμάρςαρη, 

βέβαια, εκςόπ από ασςή πξσ εκδηλώθηκε ρςημ Αγγλία, εμμξξύμε και ςη δεύςεοη βιξμηυαμική επαμάρςαρη πξσ 

ρσμευίζεςαι ακόμα και ρήμεοα ρςιπ ποξηγμέμεπ και ρςιπ λιγόςεοξ ποξηγμέμεπ υώοεπ. 

βιξλξγικόπ καθαοιρμόπ – βιξλξγικόπ πόλεμξπ 

Απάντηση 

βιξλξγικόπ καθαοιρμόπ = η υημική επενεογαρία σγοώμ απξβλήςχμ, ώρςε μα μη οσ-

παίμξμςαι ξι απξδέκςεπ ςχμ λσμάςχμ (π.υ. θάλαρρεπ).   

βιξλξγικόπ πόλεμξπ = ξ πόλεμξπ πξσ διενάγεςαι με βιξλξγικά όπλα, πξσ ποξκαλξύμ 

αρθέμειεπ ή θάμαςξ ρε αμθοώπξσπ, ζώα, τσςά. 

 

 Δναιςίαπ ςηπ έλλειφηπ βιξλξγικξύ καθαοιρμξύ αοκεςέπ θάλαρρεπ οσπαίμξμςαι. 

 Από ςιπ πιξ απάμθοχπεπ μξοτέπ πξλέμξσ είμαι ξ βιξλξγικόπ. 

τοάρη 
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Άσκηση 

εκτός βιβλίου

 

1. Να βρείτε τη σημασία των παρακάτω φράσεων και να τις εντάξετε σε 
προτάσεις:  

βιξλξγικόπ έλεγυξπ, βιξλξγικό οξλόι, βιξμηυαμικά τσςά, βιξμηυαμική καςαρκξ-

πεία. 

Απάντηση 

βιξλξγικόπ έλεγυξπ = ξ έλεγυξπ ςξσ πληθσρμξύ εμόπ επιβλαβξύπ ζχικξύ ή τσςικξύ 

είδξσπ με βιξλξγικξύπ ή άλλξσπ ςοόπξσπ (π.υ. ςη υοήρη ζχμςαμώμ ξογαμιρμώμ ευθοι-

κώμ ποξπ ασςό). 

 Τπεύθσμξ για ςξ βιξλξγικό έλεγυξ λσμάςχμ είμαι ςξ ςμήμα Πεοιβαλλξμςικήπ Τγιει-

μήπ και Τγειξμξμικξύ Δλέγυξσ.  

 

βιξλξγικό οξλόι =  ξ ερχςεοικόπ μηυαμιρμόπ (ζώξσ, τσςξύ, αμθοώπξσ) με ςξμ ξπξίξ 

οσθμίζεςαι η καμξμικόςηςα ςχμ βιξλξγικώμ οσθμώμ (π.υ. ξ οσθμόπ ςηπ άμθηρηπ, ξ γεμ-

μηςικόπ κύκλξπ, κ.λπ.) 

 Οι καθημεοιμέπ μεςαβξλέπ ρςη τσριξλξγία και ρςη ρσμπεοιτξοά ςξσ αμθοώπξσ 

οσθμίζξμςαι από ςξ βιξλξγικό εγκεταλικό οξλόι.  

 

βιξμηυαμικά τσςά = διατξοεςικά είδη τσςώμ, ςα ξπξία μεςά απξ επενεογαρία διάτξ-

οχμ μεοώμ ςξσπ μεςαςοέπξμςαι ρε ποξψόμςα απαοαίςηςα για ςη διαςοξτή ή ςημ έμδσρη 

ςξσ αμθοώπξσ.  

 Πξλλέπ πεοιξυέπ ποξχθξύμ ςημ παοαγχγή βιξμηυαμικώμ τσςώμ. 

 

βιξμηυαμική καςαρκξπία =  η ποξρπάθεια μιαπ βιξμηυαμικήπ επιυείοηρηπ μα απξρπάρει 

με διάτξοξσπ ςοόπξσπ πληοξτξοίεπ για ςα ποξψόμςα μιαπ αμςαγχμίρςοιαπ επιυείοηρηπ.  

 Η ρσλλξγή πληοξτξοιώμ με αθέμιςα μέρα αμάμερα ρε αμςαγχμιρςικέπ επιυειοήρειπ 

θεχοείςαι βιξμηυαμική καςαρκξπία.  
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Παιδιά, ρςξ μέοξπ ασςό - ποιμ από ςημ επίλσρη ςχμ επαμαληπςικώμ αρκήρεχμ - θα κά-

μξσμε επαμάληφη ςχμ ρημαμςικόςεοχμ εςσμξλξγικώμ ρςξιυείχμ πξσ διδαυθήκαμε ρςιπ 

ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ. Μπξοείςε, βέβαια, μ’ αμαςοένεςε ρςημ αμςίρςξιυη εμόςηςα όπξσ 

σπάουει πληοέρςεοη αμάλσρη ςχμ ταιμξμέμχμ πξσ μαπ ζηςάει η κάθε άρκηρη.   

 

Σύμθεςη λένη 

 

 

 

 

 

 

 

1) α΄ ρσμθεςικό κλιςή λένη 

 

ξσριαρςικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποξρένςε!  Μεοικά ξσριαρςικά χπ α΄ ρσμθεςικά παοξσριάζξμςαι με διπλό ή ςοιπλό θέμα  

               π.υ. ὕδχο (= μεοό) α) ὑδαςξ- π.υ. ὑδαςόρταιοα, ὑδαςξκαλλιέογεια  

α΄ ρσμθεςικό  β΄ ρσμθεςικό  

κλιςή λένη κλιςή λένη άκλιςη λένη άκλιςη λένη 

ξσριαρςικό 

επίθεςξ  

οήμα  
επίοοημα 

ποόθερη 

αυώοιρςξ 
μόοιξ ξσριαρςικό 

επίθεςξ  

οήμα  
επίοοημα  

άκλιςξ  
αοιθμηςικό  
επίθεςξ  

ρύμδερμξπ  

1) θέμα αμεςάβληςξ  2) ςξ θέμα αλλάζει 
και λήγει ρε -ξ 

3) ςξ θέμα αλλάζει 
και λήγει ρε -α ή -η 

4) ςξ θέμα αμεςάβληςξ 
ή απξβάλλεςαι ςξ -ας- 

β΄ κλίρηπ ξσριαρςικό 
π.υ. (λόγξπ + γοάτχ)  
 λξγξγοάτξπ  
(νύλξμ + κόπςχ)  
 νσλξκόπξπ 
 
  

α΄ ή γ΄ κλίρηπ ξσριαρςικό 
π.υ. (ὕλη + ςέμμχ)  
 ὑλξςόμξπ  
(ἰυθύπ + ςοέτχ)  
 ἰυθσξςοότξπ 
 
  

β΄ ή γ΄ κλίρηπ ξσριαρςικό 
π.υ. (ἔλατξπ + βάλλχ)  
 ἐλατηβόλξπ  
(βιβλίξμ + γοάτχ)  
 βιβλιαγοάτξπ 
(λαμπάπ  λαμπάδξπ + τέοχ)  
 λαμπαδητόοξπ 
 
  

ξσδέςεοξ γ΄ κλίρηπ ρε -μα 
π.υ. (ρμα  ρώμαςξπ +  
τύλαν)  
 ρχμαςξτύλαν  
(αἷμα  αἵμαςξπ + τέοχ)  
 αἱμξτόοξπ (υχοίπ ςξ -ας- 
 
  



   

ΕΕΕ ΝΝΝ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΑΑΑ       111 000    
   

 

 

   

to-frontistirio.gr                                                                                             εκδόζεις ηζιάρα 
 

 

 

24 

                                 β) ὑδο(ξ)- π.υ. ὑδοαςμόπ, ὑδοόγειξπ (ὕδχο + γῆ) 

                      τοέαο (= πηγάδι) α) τοεας(ξ)- π.υ. τοεαςξούκςηπ (τοέαο + ὀούρρχ) [= ασςόπ 

πξσ αμξίγει πηγάδια] 

                                                       β) τοε- π.υ. τοεάμςληπ (τοέαο + ἀμςλ) [= ασςόπ πξσ α-

μςλεί ςξ μεοό ςξσ πηγαδιξύ] 

                      μέλι                        α) μελιςξ- π.υ. μελιςξπώληπ (μέλι + πχλ) 

                                                      β) μελι- π.υ. μελίγλχρρξπ (μέλι + γλρρα) 

                     πῦο (= τχςιά)       α) πσο- π.υ. πσοτόοξπ [πῦο + τέοχ] = ασςόπ πξσ τέομει τχ-

ςιά] 

                                                     β) πσοξ- π.υ. πσοόπληκςξπ [πῦο + πλήςςχ (= κςσπώ] = ασςόπ 

πξσ έυει δευθεί πλήγμα από ςη τχςιά] 

                                                     γ) πσοι- π.υ. πσοίκασρςξπ [πσοί + καίχ] = απξςετοχμέμξπ 

                    γῆ                             α) γη- π.υ. γήπεδξμ [γῆ + πέδξμ (= έδατξπ)] 

                                                     β) γεχ- π.υ. γεχπόμξπ [γῆ + πόμξπ (= κόπξπ)] 

 

Θσμηθείςε ςιπ καςαλήνειπ ςχμ κλίρεχμ ςχμ ξσριαρςικώμ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

* όπξσ βάζξσμε παύλα ρημαίμει όςι δεμ σπάουει καςάληνη και γι’ ασςό λέγξμςαι ακαςάληκςα 

(π.υ. ἡ υιώμ, ςό ἄρςσ, ςό αἷμα κ.ά.) 

 

αορεμικά 

θηλσκά 

-απ (π.υ. ςαμίαπ) 

-ηπ (π.υ. ρςοαςιώςηπ) 

α΄ κλίρη 
-α (π.υ. υώοα) 

-η (π.υ. μίκη) 

αορεμικά + θηλσκά 

ξσδέςεοα 

-ξπ (π.υ. ὁ ἄμθοχπξπ,  ὁδόπ) 

β΄ κλίρη 

-ξμ (π.υ. ςό δοξμ) 

αορεμικά + θηλσκά 

ξσδέςεοα 

-π ή -* (π.υ. ὁ γίγαπ, ὁ γέοχμ,  λένιπ) 

γ΄ κλίρη 

-* (όλα εκςόπ από ασςά πξσ λήγξσμ ρε -ξμ, πξσ είμαι 
β΄ κλίρηπ) (π.υ. ςό ρμα, ςό βέλξπ, ςό ὕδχο) 
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2) α΄ ρσμθεςικό - κλιςή λένη (επίθεςξ) 

επίθεςξ: ρυημαςίζει ρύμθεςη λένη μόμξ με ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ (ακόμα και ρςημ πεοί-

πςχρη πξσ η ρύμθεςη λένη είμαι γέμξσπ θηλσκξύ ή ξσδέςεοξσ) 

επίθεςξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποξρένςε! Μεοικά επίθεςα χπ α΄ ρσμθεςικά παοξσριάζξμςαι με διπλό θέμα 

 π.υ. πᾶπ (= όλξπ) α) παμ- (με επιοοημαςική ρημαρία) π.υ. παμ- + ρξτόπ  πάμρξτξπ 

                                          β) παμς(ξ)- π.υ. (παμςξ + κοας)  παμςξκοάςχο 

        μέγαπ (= μεγάλξπ) α) μεγα- π.υ. μεγάθσμξπ [μέγα + θσμόπ (ρσμαίρθημα αμώςεοξ, όπχπ αμ-

δοεία, θάοοξπ)] = μεγαλόφσυξπ 

                                          β) μεγαλξ- π.υ. μεγαλόδχοξπ (μεγάλξ + δοξμ) 

       καλόπ                       α) καλξ- (ρπάμια) π.υ. καλξκαγαθία (καλξ + κἀγαθία < καί ἀγαθόπ) 

                                         β) καλλι- π.υ. καλλίτχμξπ (καλλι- + τχμή)  

Θσμηθείςε ςιπ καςαλήνειπ ςχμ επιθέςχμ 

                                   -ξπ, -η, -ξμ (π.υ. ρξτόπ - ρξτή - ρξτόμ) 

δεσςεοόκλιςα           -ξπ, -α, -ξμ (π.υ. μικοόπ -ά -όμ) 

                                   -ξπ (αορ. + θηλ.), -ξμ (π.υ. ὁ, ἡ ἄδικξπ, ςό ἄδικξμ)  

 

ςοιςόκλιςα             διπλόθεμα ρε -σπ, εῖα, -ύ (π.υ. ὁ βαούπ, ἡ βαοεῖα, ςό βαού) 

δεσςοόκλιςξ [-ξπ, -η, -ξμ 
π.υ. (ἄνιξπ + μάυξμαι)  
 ἀνιόμαυξπ 

ςοιςόκλιςξ ρε -σπ  
π.υ. (εὐούπ + μαθήπ < 
μαθαίμχ)  
 εὐοσμαθήπ 

αοιθμηςικά επίθεςα 
(απόλσςα) 

κλιςά  
(από ςξ 1 έχπ ςξ 4) 

άκλιςα 
(από ςξ πέμςε έχπ ςξ 
εκαςόμ) 

εἶπ (= έμαπ) δύξ ςοεῖπ ςέρραοεπ 

μξμ(-ξ)- 
π.υ. μξμότθαλμξπ  
(μξμ + ὀτθαλμόπ) 
μξμόυειο 
(μξμξ + υειο) 

δι- 
π.υ. δίπηυσπ  
(δι + ππῆυσπ) 
 

ςοι- 
π.υ. ςοίμημξπ  
(ςοι + μήμ) 
 

ςεςοα- 
π.υ. ςεςοάδοαυμξμ  
(ςεςοα + δοαυμή) 
 

ή μέμξσμ  
αμεςάβληςα  
π.υ. ἑπςάπσλξπ  
(ἑπςά + πύλη) 
 

ή λήγξσμ ρε -α  
π.υ. ἑνάμημξπ  
(ἕν + μήμ) 
 

ςα σπόλξιπα διαςη-
οξύμ ςξ θέμα ςξσπ  
π.υ. ςοιακξριξμέδιμμξπ  
(ςοιακόριξι + μέδιμμξπ) 
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                                Σξ ρύμθεςξ ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα πξσ λήγει ρε -σ [π.υ. βοαδύπ  

(βοαδσ- + γλρρα)  βοαδύγλχρρξπ] 

3) α΄ ρσμθεςικό - κλιςή λένη (οήμα) 

Όςαμ ςξ α΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα ςόςε η ρύμθεςη λένη  

ρυημαςίζεςαι ή από ςξ οημαςικό ή από ςξ υοξμικό θέμα 

 

 

 

 

 

 

οήμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείχρη: Όςαμ ςξ α΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα ρε -έχ -, ςόςε ξ υαοακςήοαπ ε ςξσ θέμαςξπ  

                  α) απξβάλλεςαι μποξρςά από τχμήεμ π.υ. τιλέχ - < θέμα:τιλε + ἐλεύθεοξπ  

τιλελεύθεοξπ 

                  β) γίμεςαι -ξ- μποξρςά από ρύμτχμξ π.υ. τιλέχ - < θέμα: τιλε- + ςιμή  τιλό-

ςιμξπ (ξ υαοακςήοαπ ε έγιμε ξ, επειδή η λένη πξσ ακξλξσθεί αουίζει από ρύμτχ-

μξ: ςιμή) 

 

 

4) α΄ ρσμθεςικό - άκλιςη λένη 

 

 

 

μέμει αμεςάβληςξ  
ςξ θέμα 

ποξρςίθεςαι ςξ τχμήεμ 
-ε, -ι, -ξ 

όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςικό αο-
υίζει από τχμήεμ 
π.υ. ἔλειφα < υοξμικό θέμα: 
λειφ- + ὕδχο 
 λειφσδοία 

όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςικό αουίζει από ρύμτχμξ 
π.υ. υαίοχ < οημαςικό θέμα: 
υαίο- + κακόπ 
 υαιοέκακξπ 
ἔτσγα < υοξμικό θέμα: 
τσγ- + πόμξπ (= κόπξπ) 
 τσγόπξμξπ 
ἔκοσφα < υοξμικό θέμα: 
κοσφ- + μξῦπ 
 κοσφίμξσπ 
 

οημαςικό θέμα (θέμα  
εμερςώςα) 
π.υ. ἔυχ < θέμα: ἔυ-  

υοξμικό θέμα (θέμα 
αξοίρςξσ ή μέλλξμςα ε-
μεογηςικήπ τχμήπ 
π.υ. λείπχ  ἔλειφα < θέ-
μα: λείφ-  

επίοοημα   

ποόθερη   

αυώοιρςξ μόοιξ   
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α. επίοοημα  

 

 

 

 

Σημείχρη:  Αμςιποξρχπεσςικά επιοοήμαςα:  

εὖ (= καλά) π.υ. εὐ-γεμήπ (= από καλή γεμιά) 

ἄγυι (= κξμςά, γοήγξοα) π.υ. ἀγυί-μξσπ (= ασςόπ πξσ έυει γοήγξοη μμήμη,ρσμεςόπ, μσαλχμέμξπ) 

ἀεί (= πάμςξςε) π.υ. ἀει-κίμηςξπ (= ασςόπ πξσ πάμςξςε κιμείςαι) 

ἄμχ (= πάμχ) π.υ. ἀμχ-τεοήπ (= αμητξοικόπ) 

κάςχ (= κάςχ) π.υ. καςχ-τεοήπ (= καςητξοικόπ) 

υαμαί (= υάμχ, καςαγήπ) π.υ. υαμαι-λέχμ (= είδξπ εοπεςξύ πξσ ρέομεςαι καςαγήπ) 

πάλιμ (= πάλι, πίρχ) π.υ. παλιμδοξμ (= πηγαίμχ μποξπ και πίρχ) 

 δίπ, ςοίπ (= δύξ τξοέπ, ςοειπ τξοέπ) π.υ. διρ-μύοιξι (= δύξ τξοέπ μύοιξι = είκξρι υιλιάδεπ), ςοι-

ράθλιξπ (= ξ πξλύ άθλιξπ) 

ὀφέ (ὀφι-) (= μεςά από πξλύ καιοό) π.υ. ὀφι-μαθήπ (= ασςόπ πξσ έμαθε αογά, δηλαδή ρε ποξυχοη-

μέμη ηλικία) 

ὄπιρθεμ (ὀπιρθξ-) (= πίρχ) π.υ. ὀπιρθξ-βάςηπ (= ασςόπ πξσ βαδίζει ποξπ ςα πίρχ) 

ὁμξῦ (ὁμξ-) (= μαζί, κξιμόπ) π.υ. ὁμξ-γεμήπ (= πξσ έυει κξιμή γεμιά) 

Σημείχρη:  Σα επιοοήμαςα διπ-ςοιπ, όςαμ βοίρκξμςαι μποξρςά από ρύμτχμξ γίμξμςαι δι-, 

ςοι- π.υ. δί-κξπξπ, ςοί-πξδξμ (= με ςοία πόδια) 

     ςξ ὁμξ- χπ α΄ ρσμθεςικό ρημαίμει: ίδιξπ, κξιμόπ 

 

 

β. ποόθερη 

 

 

 

 

 

 

μέμει αμεςάβληςξ 
π.υ. εὖ (= καλό) + γέμξπ 
 εὐγεμήπ 

μεςαρυημαςίζεςαι μποξρςά από 
ρύμτχμξ και λήγει ρε ε, ι, ξ 
π.υ. ὁμξῦ (= μαζί) + γλρρα 
 ὁμόγλχρρξπ 

μέμει αμεςάβληςη 
π.υ. εἰπ + ἄγχ 
 εἰράγχ 

παθαίμει ςιπ τθξγγικέπ 
παθήρειπ (έκθλιφη, ρσ-
μαίοερη, κ.ά.) 
π.υ. ἀμά + ἄγχ 
 αμάγχ 
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Ποξρξυή! Μόμξ ξι κύοιεπ ποξθέρειπ υοηριμξπξιξύμςαι ρςη ρύμθερη χπ α΄ ρσμθεςικά και είμαι: 6 

μξμξρύλλαβεπ (εἰπ, ἐμ, ἐκ ή ἐν, ποό, ποόπ, ρύμ) και 12 διρύλλαβεπ (ἀμά, διά, καςά, μεςά, 

παοά,. ἀμτί, ἀμςί, ἐπί, πεοί, ἀπό, ὑπό, ὑπέο) 

 

γ. αυώοιρςα μόοια (μέμξσμ αμεςάβληςα):  

ςα αυώοιρςα μόοια δε λέγξμςαι πξςέ μόμα ςξσπ αλλά ρςιπ ρύμθεςεπ λένειπ μπαίμξσμ χπ α΄ 

ρσμθεςικά και έυξσμ επιοοημαςική ρημαρία 

αμςιποξρχπεσςικά αυώοιρςα μόοια 

α. ἀ- (ρςεοηςικό) =υχοίπ, δίυχπ  

  π.υ. ἀ + ςιμή  ἄςιμξπ 

   ἀμ- (ρςεοηςικό: μποξρςά από τχμήεμ) 

  π.υ. ἀ + ἄνιξπ  ἀμάνιξπ 

β. ἀ- (επιςαςικό) = πξλύ 

  π.υ. ἀ + υαμήπ (από ςξ οήμα υάρκχ, αμξίγχ) = πξλύ αμξιυςόπ 

γ. ἀ- (αθοξιρςικό) = μαζί 

  π.υ. ἀ + δελτύπ (κξιλιά)  ἀδελτόπ (= μαζί ρςημ κξιλιά) 

δ. μη- (ρςεοηςικό) =υχοίπ, δίυχπ 

  π.υ. μή + ἄμεμξπ  μημεμία (=άπμξια, υχοίπ άμεμξ) 

         μή + ἐρθίχ (= ςοώχ)  μηρςεία 

ε. ἐοι-, ἐοι-, ζα- (επιςακςικά) = πξλύ 

  π.υ. ζα- + πλξῦςξπ  ζάπλξσςξπ (= ξ πξλύ πλξύριξπ) 

        ἐοι- + ςιμή  ἐοίςιμξπ (= πξλύςιμξπ) 

        ἀοι- + μαμία  ἀοιμάμιξπ (μαμιώδηπ) 

ρς. δσρ- (= κακόπ, δύρκξλξπ) 

  π.υ. δσρ- + μξοτή  δύρμξοτξπ (= ασςόπ πξσ έυει κακή μξοτή, άρυημξπ) 

ζ. ἡμι- (= μιρόπ) [από ςξ επίθεςξ ἥμιρσπ] 

  π.υ. μι- + θεόπ  μίθεξπ 

 

 

 

β΄ ρσμθεςικό - κλιςή λένη 

 

                        

ξσριαρςικό 
 

επίθεςξ 
 

οήμα 
 



   

ΕΕΕ ΝΝΝ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΑΑΑ       111 000    
   

 

 

   

to-frontistirio.gr                                                                                             εκδόζεις ηζιάρα 
 

 

 

29 

 

α) Τξ ξσριαρςικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Σξ επίθεςξ χπ β΄ ρσμθεςικό παοαμέμει αμεςάβληςξ, επειδή η ρύμθεςη λένη είμαι και 

ασςή επίθεςξ με ςημ ίδια καςάληνη: π.υ. ἀ (ρςεοηςικό) + γμχρςόπ (επίθεςξ)  ἄγμχρςξπ (επίθεςξ: 

παοαμέμει αμεςάβληςξ ςξ γμχρςόπ)  

 

γ) Σξ οήμα όςαμ είμαι β΄ ρσμθεςικό  ςόςε η ρύμθεςη λένη μπξοεί μα είμαι 

       ρύμθεςξ, π.υ. ἐπί + ςσγυάμχ  ἐπιςσγυάμχ 

        α. οήμα           παοαρύμθεςξ, π.υ. λόγξπ + μάυξμαι  λξγξμαυέχ, -ῶ 

   

              ξσριαρςικό, π.υ. λόγξπ + γοάτχ  λξγξγοάτξπ 

       β. όμξμα         επίθεςξ, π.υ. πξλύπ + μαμθάμχ (θ. μαθ-)  πξλσμαθήπ 

 

Σημείχρη  Παοαρύμθεςα είμαι ξι λένειπ πξσ παοάγξμςαι από άλλεπ ρύμθεςεπ λένειπ π.υ. από ςη ρύμθε-

ςη λένη τιλξ-νεμξπ (τιλ + νέμξπ) παοάγεςαι η παοαρύμθεςη τιλξνεμέχ- / εὖ + γέμξπ  εὐγεμήπ 

(ρύμθεςη λένη) εὐγέμεια παοαρύμθεςη 

Σα παοαρύμθεςα οήμαςα είμαι ρσμήθχπ ασςά πξσ έυξσμ καςάληνη -εχ- π.υ. εὖ + ςσυήπ  εὐςσυέχ- 

(παοαρύμθεςξ οήμα) 

 

Πιξ αμαλσςικά  

α) Όςαμ με β΄ ρσμθεςικό ςξ οήμα, η ρύμθεςη λένη πξσ δημιξσογείςαι είμαι πάλι οήμα 

 

μέμει αμεςάβληςξ μεςαρυημαςίζεςαι  
(δηλ. παίομει ςη μξοτή) 

όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςι-
κό είμαι ξσριαρςικό 
και η ρύμθεςη λένη 
είμαι πάλι ξσριαρςι-
κό 
π.υ. ἕλλημαπ + ςαμίαπ 
 ἑλλημξςαμίαπ (ςξ β΄ 
ρσμθεςικό ςαμίαπ μέμει 
αμεςάβληςξ) 

όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςικό 
είμαι ξσριαρςικό και η 
ρύμθεςη λένη είμαι 
επίθεςξ 
π.υ. ἀ + θάμαςξπ 
 ἀθάμαςξπ (ςξ β΄ ρσμ-
θεςικό θάμαςξπ μέμει 
αμεςάβληςξ) 

ρε -ξπ, -ιξπ 
(όπχπ ςα δεσςεοόκλιςα 
επίθεςα) 
π.υ. ἐπί + ξὐοαμόπ 
 ἐπξσοάμιξπ 
ὁμξῦ + αἷμα 
 ὅμαιμξπ 
(ςξ β΄ ρσμθεςικό ξὐοαμόπ 
- αἷμα παίομξσμ ςη μξοτή 
ρε -ιξπ και -ξπ: 
ἐπξσοάμιξπ, ὅμαιμξπ) 

ρε -ηπ, (γεμ. –ξσπ) και ρε -χμ, 
(γεμ. -ξμξπ) 
(όπχπ ςα ςοιςόκλιςα επίθεςα) 
π.υ. εὖ + μέγεθξπ 
 εὐμεγέθηπ 
ἀ + κςῆμα 
 ἀκςήμχμ 
(ςα β΄ ρσμθεςικά μέγεθξπ - κςῆμα 
παίομξσμ ςη μξοτή ρε -ηπ και -
χμ: εὐμεγέθηπ, ἀκςήμχμ) 
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Σξ οήμα (χπ β΄ ρσμθεςικό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Όςαμ με β΄ ρσμθεςικό ςξ οήμα, η ρύμθεςη λένη πξσ δημιξσογείςαι είμαι όμξμα, δηλ. ξσ-

ριαρςικό ή επίθεςξ, ςόςε παίομει ςιπ καςαλήνειπ: 

-π π.υ. ὀλσμπιξμίκηπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα μικάχ -) 

-ηπ (γεμ. ξσ) α΄ κλίρηπ π.υ. ρυξλ- άου- ηπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα ἄουχ = ενξσριάζχ) 

-ξπ (γεμ. ξσ) β΄ κλίρηπ π.υ. ζχ- γοάτ -ξπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα γοάτχ) 

-ήπ (γεμ. ξῦπ) γ΄ κλίρηπ (επίθεςξ) π.υ. ἀρεβ-ήπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα ρέβχ = ρέβξμαι) 

-ςηπ (γεμ. -ςξσ) α΄ κλίρηπ π.υ. ἐογξ -δό -ςηπ [(β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα δίδχμι (θέμα: δξ)] = 
δίμχ 

-(ς)χο (γεμ. ςξοξπ) γ΄ κλίρηπ π.υ. θαλαρρξ-κοάς-χο (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα κοαςέχ - (= 
επικοας) 

 

Επαμαληπτικές  Ασκήσεις

του  βιβλίου

 

 

1. Να κατατάξετε τις σύνθετες λέξεις της α.ε. στον πίνακα που ακολουθεί 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το α΄ συνθετικό τους:  

λαιμξςόμξπ, κξρμξγξμία, βοαδύπξσπ, ποόρξδξπ, μιρθξδόςηπ, ἀνιόπιρςξπ, ποόγμχ-

ριπ, κχμόπξλιπ, ἄξκμξπ, πάγυοηρςξπ, ἀμδοάπξδξμ, τσγόπξμξπ. 

 

 

 

παοαμέμει 
αμεςάβληςξ 

ρυημαςίζεςαι  
παοαρύμθεςξ οήμα 
(ρε έχ, -) 

όςαμ ςξ α’ ρσμθεςικό 
είμαι ποόθερη 
π.υ. ἐπί + διώκχ  
 ἐπιδιώκχ (ρύμθεςξ 
οήμα) 

όςαμ ςξ α’ ρσμθεςικό είμαι 
ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςξσ 
λόγξσ, εκςόπ από ποόθερη 
π.υ. δῆμξπ + ἄουχ  
 δημαουέχ - (παοαρύμθεςξ 
οήμα) 
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α΄ ρσμθεςικό 

λένη κλιςή λένη άκλιςη 

ξσριαρςικό επίθεςξ οήμα επίοοημα ποόθερη αυώοιρςξ μόοιξ 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση 

 

α΄ ρσμθεςικό 

λένη κλιςή λένη άκλιςη 

ξσριαρςικό επίθεςξ οήμα επίοοημα ποόθερη αυώοιρςξ μόοιξ 

λαιμξςόμξπ βοαδύπξσπ τσγόπξμξπ  ποόρξδξπ ἄξκμξπ 

κξρμξγξμία ἀνιόπιρςξπ   ποόγμχριπ  

μιρθξδόςηπ πάγυοηρςξπ     

κχμόπξλιπ      

ἀμδοάπξδξμ      

 ςημ άρκηρη ασςή έυξσμε χπ α΄ ρσμθεςικό και λένειπ κλιςέπ και λένειπ άκλιςεπ. Aτξύ 
ςιπ καςαςάνξσμε αμάλξγα, μπξοείςε ρςημ επενήγηρη μα μελεςήρεςε ςξ ρυημαςιρμό ςξσ α΄ 
ρσμθεςικξύ ςξσπ, καθώπ, επίρηπ, μα δείςε και ςη ρημαρία ςηπ κάθε λένηπ.  

Ποξρέυξσμε όςι:  

1. ρςα ξσριαρςικά  

    α) ςηπ β΄ κλίρηπ (λαιμόπ - κόρμξπ - μιρθόπ) παοαμέμει αμεςάβληςξ ςξ θέμα ςξσπ 

    β) ςηπ α΄ κλίρηπ (κώμη) μεςαρυημαςίζεςαι ςξ θέμα ςξσ ρε -ξ (κχμξ-) 

    γ) ςηπ γ΄ κλίρηπ (ἀμήο) ςξ θέμα ςηπ γεμικήπ (ἀμδοξ-) μεςαρυημαςίζεςαι ρε -α  ἀμδοα- 

2. ρςα επίθεςα:  

     ςξ α΄ ρσμθεςικό ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ (βοαδύπ, ἄνιξπ, πᾶπ < θέμα: 
βοάδσ-, ἄνιξ-, παμ-) 

3. ρςα οήμαςα:  

ςξ α΄ ρσμθεςικό ρυημαςίζεςαι από ςξ υοξμικό θέμα (θέμα ςξσ αξοίρςξσ ή μέλλξμςα 
εμεογηςικήπ τχμήπ) π.υ. [τσγ- θέμα αξοίρςξσ] και ποξρςίθεςαι και ςξ -ξ- τσγξ- γιαςί 
αουίζει ςξ β΄ ρσμθεςικό από ρύμτχμξ 

4. ξι ποξθέρειπ (εδώ: ποόπ, ποό) και ςα αυώοιρςα μόοια (εδώ: ἀ- ρςεοηςικό) χπ α΄ ρσμθε-
ςικό παοαμέμξσμ αμεςάβληςα 
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Επεξήγηση 

  λαιμξςόμξπ (= ασςόπ πξσ κόβει 

ςξ λαιμό) 

λαιμόπ (ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ) + ςόμξπ < από ςξ οήμα ςέ-

μμχ (= κόβχ)  

παοαμέμει αμεςάβληςξ ςξ α΄ ρσμθεςικό (λαιμόπ), γιαςί είμαι ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ (καςάληνη -ξπ) 

  κξρμξγξμία (= η δημιξσογία ςξσ 

κόρμξσ) 

κόρμξπ (ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ) + γίγμξμαι  

παοαμέμει αμεςάβληςξ ςξ α΄ ρσμθεςικό (κόρμξπ), γιαςί είμαι ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ (καςάληνη -ξπ) 

  βοαδύπξσπ (= αογξκίμηςξπ) βοαδύπ [επίθεςξ ςοιςόκλιςξ: ὁ βοαδύπ - ἡ βοαδεῖα - ςό 

βοαδύ (= αογόπ) + πξῦπ (= πόδι)] 

 [Σξ α΄ ρσμθεςικό ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ πξσ λήγει ρε σ (βοαδύ-), γιαςί είμαι επίθεςξ διπλό-

θεμξ ςηπ γ΄ κλίρηπ και νέοξσμε όςι ςξ α΄ ρσμθεςικό όςαμ είμαι επίθεςξ ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςξσ αορεμι-

κξύ γέμξσπ] 

  ποόρξδξπ (= ειρόδημα, έρξδα) ποόπ (ποόθερη) + ὁδόπ (= δοόμξπ)  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ποξπ είμαι ποόθερη, γι’ ασςό παοαμέμει αμεςάβληςη] 

  μιρθξδόςηπ (= ασςόπ πξσ πλη-

οώμει μιρθξύπ) 

μιρθόπ (ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ) + δόςηπ < από ςξ οήμα δί-

δχμι (= δίμχ) 

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨μιρθόπ¨ παοαμέμει αμεςάβληςξ, γιαςί είμαι ξσριαρςικό ςηπ β΄ κλίρηπ] 

  ἀνιόπιρςξπ ( = ανιόπιρςξπ, ασςόπ 

πξσ εμπμέει εμπιρςξρύμη) 

ἄνιξπ (επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ: ἄνιξπ - ἀνία - ἄνιξμ) + πι-

ρςόπ  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό είμαι ¨ἄνιξπ¨, είμαι επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ και ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ ἀνιξ-] 

  ποόγμχριπ (= ποξαίρθηρη) ποόπ (ποόθερη) + γμριπ (< από ςξ οήμα γιγμώρκχ = 

γμχοίζχ)  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨ποό¨ παοαμέμει αμεςάβληςξ, γιαςί είμαι ποόθερη] 

  κχμόπξλιπ (= πόλη μικοή ραμ 

υχοιό) 

κώμη (ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ) + πόλιπ  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨κώμη¨ είμαι ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, γι’ ασςό ςξ θέμα ςξσ μεςαρυημαςίζεςαι και λήγει ρε -ξ 

(κχμξ-)] 

  ἄξκμξπ (= υχοίπ διρςαγμό, α-

κξύοαρςξπ, υχοίπ τόβξ) 

ἀ- (ρςεοηςικό: αυώοιρςξ μόοιξ = υχοίπ) + ὀκμόπ (= ςε-

μπέληπ)  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό είμαι αυώοιρςξ μόοιξ (ἀ-) και γι’ ασςό παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

  πάγυοηρςξπ (= ξ εμάοεςξπ ρε 

όλα) 

πᾶπ [(επίθεςξ: πᾶπ - πάρα - πᾶμ (= όλξπ -η -ξ) + υοηρςόπ 

(εμάοεςξπ)  

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨πᾶπ¨ είμαι επίθεςξ και ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα παμ-] 

  ἀμδοάπξδξμ (= δξύλξπ, αιυμά- ἀμήο (ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ) + πξῦπ (= πόδι) 
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λχςξπ) 

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨ἀμήο¨ είμαι ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ και ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςηπ γεμικήπ ἀμδοξ- όμχπ ςξ 

-ξ μεςαρυημαςίζεςαι ρε -α ἀμδοα-] 

  τσγόπξμξπ (= ασςόπ πξσ απξ-

τεύγει ςξσπ κόπξσπ, ξ ςεμπέ-

ληπ) 

τεύγχ [(οήμα) = απξτεύγχ] + πόμξπ (= κόπξπ) τσγ-ξ- 

[Σξ α΄ ρσμθεςικό ¨τσγ-¨ ρυημαςίζεςαι από ςξ υοξμικό θέμα ςξσ οήμαςξπ τεύγχ (θέμα αξοίρςξσ τσγ-) και ε-

πειδή η επόμεμη λένη ¨πόμξπ¨ αουίζει από ρύμτχμξ (π) μεςαρυημαςίζεςαι και παίομει ςξ -ξ- ρςξ ςέλξπ τσγξ-] 

 

Σημείχρη:  Σξ επίθεςξ πᾶπ χπ α΄ ρσμθεςικό έυει θέμα παμ- (ή ρπαμιόςεοα παμς-) και έυει επιοοημαςι-

κή ρημαρία. Δδώ ςξ μ ςοέπεςαι ρε γ, γιαςί ακξλξσθεί ςξ υ και ςξ μ μποξρςά από κ, γ, υ ςοέ-

πεςαι ρε γ. π.υ. ρύμ + καςξικ  ρσγκαςξικ, παμ + υοηρςόπ  πάγυοηρςξπ. 

 Σα οήμαςα έυξσμ δύξ θέμαςα 

  α) ςξ οημαςικό θέμα (από ςξ θέμα ςξσ εμερςώςα) π.υ. ἔυχ + μύθξπ (θέμα εμερςώςα  

οημαςικό ἔυ-χ), 

β) ςξ υοξμικό θέμα (από ςξ θέμα ςξσ αξοίρςξσ και ςξσ μέλλξμςα) π.υ. ἔτσγ-α (θέμα υοξ-

μικό: τσγ-)  

 

2.  Να σχηματίσετε σύνθετα ονόματα της α.ε. με τα συνθετικά που δίνονται: 

 

 ’ ασςή ςημ άρκηρη θα ρυημαςίρξσμε ρύμθεςα ξμόμαςα, λαμβάμξμςαπ σπόφη ςξσπ 

καμόμεπ ςηπ ρύμθερηπ (θα αμαλύρξσμε ςα ρσμθεςικά ςξσπ μέοη ρςημ επενήγηρη). 

τίλξπ + θεόπ <  

 

Απάντηση 

τιλόθεξπ (= θεξρεβήπ) 

          

ρύμθεςη λένη (επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ, ἡ τιλόθεξπ, ςό τιλόθεξμ) 

 

Επεξήγηση 

(τιλέχ- , θ. τιλε-) α΄ ρσμθεςικό οήμα: ςξ θέμα είμαι τιλε- απξβάλλεςαι ςξ ε και μπαί-

μει ρςη θέρη ςξσ ςξ ξ (τιλξ-), γιαςί ακξλξσθεί λένη πξσ αουίζει από ρύμτχμξ: θεόπ (θ: 

ρύμτχμξ) 

θεόπ: β΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό παοαμέμει αμεςάβληςξ  
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τιλόθεξπ  ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ με ςημ καςάληνη -ξπ, -ξμ. 

ὑπέο + μέςοξμ <  

 

Απάντηση 

ὑπέομεςοξπ (= ασςόπ πξσ νεπεομά ςξ μέςοξ, σπεοβξλικόπ) 

         

ρύμθεςη λένη (επίθεςξ: δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ, ἡ ὑπέομεςοξπ, ςό ὑπέομεςοξμ) 

 

Επεξήγηση 

ὑπέο (α΄ ρσμθεςικό ποόθερη  παοαμέμει αμεςάβληςξ) + μέςοξμ (β΄ ρσμθεςικό ξσρια-

ρςικό) παοαμέμει αμεςάβληςξ ὑπέομεςοξπ (ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επί-

θεςξ με ςημ καςάληνη -ξπ, -ξμ)  

 

δῆμξπ + γέοχμ <  

 

Απάντηση 

δημξγέοχμ (= αουηγόπ, άουξμςαπ) 

       

ρύμθεςη λένη (ξσριαρςικό) 

 

Επεξήγηση 

δῆμξπ (α΄ ρσμθεςικό: ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ) + γέοχμ (β΄ ρσμθεςικό: ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ) 

 δημξγέοχμ (ρύμθεςη λένη ξσριαρςικό και ςξ α΄ και ςξ β΄ ρσμθεςικό μέμξσμ αμεςά-

βληςα) 

 

ράον + ςοώγχ (θ. ταγ-) <  

 

Απάντηση 

ραοκξτάγξπ (= ασςόπ πξσ ςοώει κοέαπ // λίθξπ από ςξμ ξπξίξ καςαρκεσάζξμςαμ λάο-

μακεπ για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ μεκοώμ.) 

          

ρύμθεςη λένη (επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ, ἡ ραοκξτάγξπ, ςό ραοκξτάγξμ) 
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Επεξήγηση 

¨ράον¨[(γεμ. ςῆπ ραοκόπ: ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ  θέμα γεμικήπ ραοκ- α΄ ρσμθεςικό. Σξ 

θέμα αλλάζει και λήγει ρε -ξ: ραοκξ-] 

τάγξπ [οήμα ςοώγχ < θέμα αξοίρςξσ ταγ- (υοξμικό θέμα) από ςξ ἔ-ταγ-ξμ]  β΄ ρσμ-

θεςικό: οήμα  ραοκξτάγξπ (ρύμθεςη λένη επίθεςξ, παίομει ςημ καςάληνη -ξπ)  

 

παοά + ρῖςξπ <  

 

Απάντηση 

παοάριςξπ (= ασςόπ πξσ ςοώει από ςξ ςοαπέζι άλλξσ, ασςόπ πξσ ζει ρε βάοξπ άλλξσ) 

          

ρύμθεςη λένη (επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ, ἡ παοάριςξπ, ςό παοάριςξμ) 

 

Επεξήγηση 

παοά [(α΄ ρσμθεςικό: ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

ρῖςξπ (β΄ ρσμθεςικό: ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ παοαμέμει αμεςάβληςξ)  παοάριςξπ (ρύμ-

θεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ με ςημ καςάληνη -ξπ)  

 

πξλύπ + ποᾶγμα <  

 

Απάντηση 

πξλσποάγμχμ (= πξλσάρυξλξπ, πεοίεογξπ, ξ αρυξλξύμεμξπ με πξλλά) 

          

ρύμθεςη λένη (επίθεςξ: ςοιςόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ, ἡ πξλσποάγμχμ, ςό πξλύποαγμξμ) 

 

Επεξήγηση 

πξλύ (α΄ ρσμθεςικό: επίθεςξ από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ πξλύ-π) 

ποᾶγμα (β΄ ρσμθεςικό: ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ)  πξλσποάγμχμ + μεςαρυημαςίρςηκε ρε 

επίθεςξ πξσ λήγει ρε -χμ (ςοιςόκλιςξ) 

 

μεςά + ξἶκξπ <  
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Απάντηση 

μέςξικξπ (= νέμξπ εγκαςαρςημέμξπ ρςημ Αθήμα υχοίπ πξλιςικά δικαιώμαςα) 

         

ρύμθεςη λένη (ξσριαρςικό: ὁ, ἡ μέςξικξπ) 

 

Επεξήγηση 

μεςά [(α΄ ρσμθεςικό ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

ξἶκξπ (β΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ παοαμέμει αμεςάβληςξ)  μέςξικξπ (ρύμθε-

ςη λένη, ξσριαρςικό. [όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι ξσριαρςικό, η ρύμθεςη λένη μπξοεί μα 

είμαι ξσριαρςικό και ασςή] 

Σημείχρη:  Καμξμικά ςξ β΄ ρσμθεςικό ξἷκξπ ποξήλθε από ςξ οήμα ξἰκέχ και η ρύμθεςη λένη για 

μα έυει μξοτή ξμόμαςξπ παίομει ςημ καςάληνη -ξπ. 

 

3.  Να αναλύσετε ετυμολογικά τις σύνθετες λέξεις της α.ε. που σας δίνονται. 
τη συνέχεια να προσδιορίσετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει κάθε 
συνθετικό τους μέρος (λέξη κλιτή, άκλιτη, κτλ.), π.χ. παιδαγχγόπ: παῖπ + 

ἄγχ. 

 

παοαςίθημι (= ποξρτέοχ, παοαθέςχ) 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

παοά [α΄ ρσμθεςικό: ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

ςίθημι (β΄ ρσμθεςικό: οήμα (κλιςό) παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

παοαςίθημι: ρύμθεςη λένη  ςξ β΄ ρσμθεςικό (οήμα) παοαμέμει αμεςάβληςξ, επειδή και η 

ρύμθεςη λένη είμαι οήμα 

 

ἄςεκμξπ (= ασςόπ πξσ δεμ έυει ςέκμα) 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

ἀ - ρςεοηςικό (= υχοίπ, δίυχπ) [α΄ ρσμθεςικό: αυὠοιρςξ μόοιξ (άκλιςξ) παοαμέμει αμε-

ςάβληςξ] 

ςέκμξμ (β΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό: β΄ κλίρηπ, ρςη ρύμθεςη λένη παίομει ςημ καςάληνη -ξπ)  

ἄςεκμξπ: ρύμθεςη λένη  μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ 

με ςημ καςάληνη -ξπ (ὁ,  ἄςεκμξπ, ςό ἄςεκμξμ) 
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πασρίπξμξπ (= ασςόπ πξσ καςαπαύει, πξσ μαλακώμει ςξμ πόμξ) 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

πασρ- [α΄ ρσμθεςικό: θέμα ςξσ αξοίρςξσ εμεογηςικήπ τχμήπ ἔ-πασρ-α  πασρ- (υοξμι-

κό θέμα)] 

πόμξπ (β΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ)  πασρίπξμξπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημα-

ςίρςηκε ρε επίθεςξ με ςημ καςάληνη -ξπ (ὁ,  πασρίπξμξπ, ςό πασρίπξμξμ) 

Ποξρξυή! Όςαμ ςξ α΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα και ςξ β΄ ρσμθεςικό αουίζει από ρύμτχμξ, ςόςε ςξ θέμα 

αλλάζει μξοτή και παίομει ρςξ ςέλξπ ςξ τχμήεμ ε ή ι ή ξ (γι’ ασςό κι εδώ πασρ-ι-πόμξπ πήοε μεςά 

ςξ θέμα πασρ- ςξ ι επειδή η λένη πόμξπ αουίζει από ρύμτχμξ (π)]. 

 

εἰρποάκςχο (= ξ ειρποάκςξοαπ) 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

εἰπ [α΄ ρσμθεςικό: ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

ποάκςχο [β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα ποάςςχ < ποάκςχο] 

εἰρποάκςχο: ρύμθεςη λένη  μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη -

ςχο (γεμ. -ςξοξπ) επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα.  

 

δξοστόοξπ (= ρχμαςξτύλακαπ) 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

δόοσ (α΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό, ξσδέςεοξ γ΄ κλίρηπ, παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

τόοξπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα τέοχ < θ. τξο-) 

δξοστόοξπ: ρύμθεςη λένη  μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη 

-ξπ (γεμ. -ξσ) επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα.  

ημείχρη: Η λένη ¨δξοστόοξπ¨ ρσμαμςάςαι και χπ επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ: ὁ,  δξοσ-

τόοξπ, ςό δξοστόοξμ = ασςόπ πξσ κοαςά ςξ δόοσ.  

 

μεςαδίδχμι (= μεςαδίδχ) 

Απάντηση 
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Αμάλσρη: 

μεςά [β΄ ρσμθεςικό ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

δίδχμι (β΄ ρσμθεςικό οήμα (κλιςό) παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

μεςαδίδχμι  ρύμθεςξ οήμα 

 

ὁμξςοάπεζξπ (= ασςόπ πξσ ςοώει ρςξ ίδιξ ςοαπέζι) 

Απάντηση 

ὁμξῦ (= μαζί) [α΄ ρσμθεςικό, επίοοημα (άκλιςξ)  μεςαρυημαςίζεςαι και λήγει ρε -ξ: ὁμξ- 

επειδή η επόμεμη λένη αουίζει από ρύμτχμξ (ς) ςοάπεζα] 

ςοάπεζα (β΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, μεςαρυημαςίζεςαι ρε -ξπ, γιαςί η ρύμθεςη 

λένη είμαι επίθεςξ) 

ὁμξῦ + ςοάπεζα  ὁμξςοάπεζξπ: ρύμθεςη λένη επίθεςξ με ςημ καςάληνη -ξπ (ὁ,  

ὁμξςοάπεζξπ, ςό ὁμξςοάπεζξμ) 

 

καλξήθηπ (= ασςόπ πξσ έυει καλό υαοακςήοα) 

Απάντηση 

Αμάλσρη 

καλόπ [α΄ ρσμθεςικό επίθεςξ (από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ καλό-π) παοαμέμει αμεςάβλη-

ςξ  

ἦθξπ (=υαοακςήοαπ),(β΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό, ξσδέςεοξ γ΄ κλίρηπ, παίομει ςη μξοτή 

επιθέςξσ ρε -ηπ) 

καλξήθηπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ ςοιςόκλιςξ, δικαςάληκςξ (ὁ,  

καλξήθηπ, ςό καλόηθεπ) 

 

ὁδηγόπ 

Απάντηση 

Αμάλσρη 

ὁδόπ [α΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό (ὁδ-όπ < θέμα ὁδ-) παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

ἄγχ [β΄ ρσμθεςικό οήμα, θέμα ςξσ αξοίρςξσ ἀγ- (υοξμικό) μεςαρυημαςίζεςαι και παίομει 

ςημ καςάληνη -0π] 

ὁδηγόπ: ρύμθεςη λένη, ξσριαρςικό (ὁ,  ὁδηγόπ) 

Ποξρένςε! Σξ θέμα μεοικώμ δεσςεοόκλιςχμ ή ςοιςόκλιςχμ ξσριαρςικώμ μεςαρυημαςίζεςαι και λήγει 

ρε α ή η (εδώ ὁδ + αγ-  ὁδηγόπ) 
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4.  Φρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες 
λέξεις της α.ε. Προσοχή στις αλλαγές στο β΄ συνθετικό, όπου χρειάζεται: 

 

ρύμ + λέγχ  < ὁ  ρύλλξγξπ (= ρσμέλεσρη, ρσγκέμςοχρη, ρσμβξύλιξ). 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

ρύμ (α΄ ρσμθεςικό ποόθερη (άκλιςη) παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

λόγξπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα λέγχ < θέμα λξγ-, παίομει ςημ καςάληνη -ξπ, γιαςί η 

ρύμθεςη λένη είμαι όμξμα) 

ρύλλξγξπ: ρύμθεςη λένη, ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ (γεμ. ςξῦ ρσλλόγξσ) 

 

ὕδχο + τέοχ  < ὁ  ὑδοξτόοξπ (= ξ μεςατξοέαπ μεοξύ). 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

ὑδοξ- [α΄ ρσμθεςικό από ςξ ξσριαρςικό ὕδχο (θέμα: ὑδοξ-) παοαμέμει αμεςάβληςξ] 

τόοξπ- (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα τέοχ < θέμα: τξο- παίομει ςημ καςάληνη -ξπ, γιαςί η 

ρύμθεςη λένη είμαι όμξμα) 

ὑδοξτόοξπ: ρύμθεςη λένη, επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ (ὁ,  ὑδοξτόοξπ, ςό 

ὑδοξτόοξμ)  

 

ὀκςώ + πξύπ  < ὁ  ὀκςάπξσπ (= υςαπόδι). 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

ὀκςώ (α΄ ρσμθεςικό απόλσςξ αοιθμηςικό επίθεςξ (άκλιςξ) μεςαρυημαςίζεςαι και λήγει ρε  

-α (ὀκςα-) 

πξῦπ(=πόδι), (β΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ, παοαμέμει αμεςάβληςξ, γιαςί και η 

ρύμθεςη λένη είμαι ξσριαρςικό) 

ὁ ὀκςάπξσπ: ρύμθεςη λένη, ξσριαρςικό 

 

ἄλλξπ + γλρρα  < ὁ  ἀλλόγλχρρξπ (= ασςόπ πξσ μιλά άλλη γλώρρα). 
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Απάντηση 

Αμάλσρη: 

ἄλλξπ [α΄ ρσμθεςικό επίθεςξ (θέμα: ἄλλξ- από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ) παοαμέμει αμε-

ςάβληςξ] 

γλῶρρα (β΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, μεςαρυημαςίζεςαι και παίομει μεςά ςξ θέμα 

γλρρ- καςάληνη -ξπ, γιαςί η ρύμθεςη λένη είμαι όμξμα) 

ἀλλόγλχρρξπ: ρύμθεςη λένη, επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληςκξ (ὁ,  ἀλλόγλχρρξπ, 

ςό ἀλλόγλχρρξμ) 

 

ξἶμξπ + υέχ  < ὁ  ξἰμξυόξπ (= ασςόπ πξσ υύμει ςξ κοαρί, ξ κεοαρςήπ). 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

ξἶμξπ (α΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ, παοαμέμει ςξ θέμα αμεςάβληςξ) 

υόξπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα υέχ < θέμα: υό-) 

ξἰμξυόξπ: ρύμθεςη λένη  μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη -ξπ 

(γεμ. -ξσ) επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα. 

 

μξμόπ + ἄουχ  < ὁ  μξμάουηπ (= ξ άουξμςαπ εμόπ μξμξύ / ξ αμώςεοξπ διξικηςήπ εμόπ 

μξμξύ). 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

μξμόπ (α΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ, παοαμέμει ςξ θέμα αμεςάβληςξ) 

ἄουηπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα ἄουχ < θέμα ἄου-) 

μξμάουηπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη -ηπ 

(γεμ. -ξσ), επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα. 

 

φσυή + πέμπχ  < ὁ  φσυξπξμπόπ (= ασςόπ πξσ ρσμξδεύει ή ξδηγεί ςιπ φσυέπ, ξ Φάοξ-

μςαπ). 

Απάντηση 

Αμάλσρη:  

φσυή [α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, ςξ θέμα ςξσ μεςαρυημαςίρςηκε και λήγει ρε  
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-ξ (θέμα: φσυ + ξ  φσυξ-] 

πξμπόπ [β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα πέμπχ < θ. πξμπ-] 

ὁ φσυξπξμπόπ: ρύμθεςη λένη  μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςά-

ληνη -ξπ, (γεμ. -ξσ), επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα. 

 

5.  Φρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται να σχηματίσετε σύνθετα 
ονόματα της α.ε. Προσοχή στις αλλαγές των ρημάτων ως β΄ συνθετικών: 

 

 ’ ασςή ςημ άρκηρη μαπ ζηςείςαι μα ρυημαςίρξσμε ρύμθεςεπ λένειπ ξμόμαςα (ξσριαρςικά 

ή επίθεςα) από ςα ξπξία ςξ β΄ ρσμθεςικό θα είμαι οήμα. 

 

 

Ξέοξσμε όςι:  

Όςαμ ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα και η ρύμθεςη λένη πξσ δημιξσο-

γείςαι είμαι όμξμα (ξσριαρςικό ή επίθεςξ), ςόςε θα έυει ςιπ ενήπ κα-

ςαλήνειπ: -(η) π,  -ξπ, -ήπ,  -ςηπ, -(ς)χο (δεπ και ρελ. 32 β΄ ρσμθεςικό 

οήμα, όπξσ δίμξμςαι πιξ αμαλσςικά). 

Ποξρένςε! Σα οήμαςα έυξσμ δύξ θέμαςα α) ςξ οημαςικό θέμα πξσ 

ποξέουεςαι απ’ ςξμ εμερςώςα π.υ. ρύμ + λέγχ  λέγ- (θέμα εμε-

ρςώςα) και β) ςξ υοξμικό θέμα πξσ ποξέουεςαι απ’ ςξμ μέλλξμςα ή 

ςξμ αόοιρςξ π.υ. ἀ-μαθ-ήπ (ἒμαθ-ξμ  θέμα αξο: μαθ-) 

 

 

κοέαπ + πχλ  < ὁ κοεξπώληπ (= ασςόπ πξσ πξσλά κοέαπ) 

 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

κοέαπ [α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ, ςξ θέμα (κοεα-) μεςαρυημαςίζεςαι και λήγει 

ρε -ξ- (θέμα κοεξ-)] 

πώληπ [β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα πχλῶ < θέμα εμερς: πχλ- (οημαςικό θέμα)] 

κοεξπώληπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη 

 -ηπ (γεμ. -ξσ) επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα 

 

γσμμάριξμ + ἄουχ  < ὁ γσμμαρίαουξπ (= ασςόπ πξσ επιβλέπει για ςημ ςήοηρη ςχμ κα-

μξμιρμώμ ρςξσπ αθληςικξύπ αγώμεπ) 
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Απάντηση 

Αμάλσρη:  

γσμμάριξμ [α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ, ςξ θέμα (γσμμαρι-) παοαμέμει αμεςά-

βληςξ] 

άουξπ (β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα ἄουχ < θέμα εμερςώςα ἄου- (οημαςικό θέμα) 

γσμμαρίαουξπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη  

-ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα 

Ποξρένςε! Η λένη ¨γσμμαριάουηπ¨ (= διεσθσμςήπ γσμμαρίξσ) είμαι μεςαγεμέρςεοη και 

έυει διατξοεςική ρημαρία από ςξ γσμμαρίαουξ. 

 

φσυή + τθείοχ  < ὁ φσυξτθόοξπ (= ασςόπ πξσ τθείοει ςημ φσυή) 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

φσυή [α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, ςξ θέμα ςξσ μεςαρυημαςίρςηκε και λήγει ρε -

ξ (θέμα: φσυ- + ξ  φσυξ-) 

τθόοξπ [β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα τθείοχ < θέμα εμερςώςα τθξο- (οημαςικό θέμα)] 

φσυξτθόοξπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ 

και πήοε ςημ καςάληνη -ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα (ὁ,  φσυξτθόοξπ, ςό φσ-

υξτθόοξμ) 

 

δσρ- + ρέβξμαι  < ὁ δσρρεβήπ (= αρεβήπ) 

Απάντηση 

 

Αμάλσρη: 

δσρ- [α΄ ρσμθεςικό, αυώοιρςξ μόοιξ δσρ- (= κακόπ, δύρκξλξπ) μέμει αμεςάβληςξ 

ρεβήπ [β΄ ρσμθεςικό, από ςξ οήμα ρέβχ (= ρέβξμαι) < θέμα εμερςώςα ρεβ- (οημαςικό 

θέμα) 

 δσρρεβήπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ ςοιςόκλιςξ, δικαςάληκςξ ρε -

ηπ (γεμ. ξῦπ), επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα (ὁ,  δσρρεβήπ, ςό δσρρεβέπ) 

 Σημείχρη: ςξ δσρρεβήπ γοάτεςαι με 2 ρίγμα (ρρ) (1 ρ από ςξ δσρ- και άλλξ 1 ρ από 

ςξ ρέβχ) 

 

μίκη + τέοχ  < ὁ μικητόοξπ (= ασςόπ πξσ τέομει ςη μίκη, μικηςήπ) 
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Απάντηση 

Αμάλσρη: 

μίκη (α΄ ρσμθεςικό ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

τξοξπ [β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα τέοχ < θέμα τξο- θέμα εμερςώςα (οημαςικό θέμα)] 

μικητόοξπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ 

και πήοε ςημ καςάληνη -ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα (ὁ,  μικητόοξπ, ςό μικη-

τόοξμ) 

 

υείο + ἄγχ  < ὁ υειοαγχγόπ (= ξδηγόπ) 

Απάντηση 

Αμάλσρη: 

υείο (α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ, παοαμέμει αμεςάβληςξ) 

ἀγχγόπ (β΄ ρσμθεςικό, από ςξ οήμα ἄγχ < θέμα εμερςώςα ἀγ- (οημαςικό θέμα) 

υειοαγχγόπ: ρύμθεςη λένη, μεςαρυημαςίρςηκε ρε ξσριαρςικό και πήοε ςημ καςάληνη -

ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα (ὁ,  υειοαγχγόπ) 

 

 

6.  Να γράψετε τα παρασύνθετα ρήματα σε -έω, που προέρχονται από τα 
σύνθετα ονόματα: 

 

 Γι’ ασςή ςημ άρκηρη θα ποέπει μα θσμηθξύμε όςι παοαρύμθεςα είμαι ξι λένειπ πξσ παοά-

γξμςαι από άλλεπ ρύμθεςεπ λένειπ. Σα παοαρύμθεςα οήμαςα είμαι ςα οήμαςα πξσ λήγξσμ 

ρε -έχ και ποξέουξμςαι από ρύμθεςα ξμόμαςα. π.υ. εὖ + ςύυη  εὐςσυία  εὐςσυέχ-ῶ (πα-

οαρύμθεςξ οήμα: καςάληνη έχ-) 

ἀπειθήπ 

Απάντηση 

ἀπειθήπ (= αμσπάκξσξπ) ρύμθεςη λένη - επίθεςξ ςοιςόκλιςξ, δικαςάληκςξ (ὁ, ἡ ἀπειθήπ, 

ςό ἀπειθέπ) 

ἀπειθέχ - ἀπειθ (= δεμ σπακξύχ), παοαρύμθεςξ οήμα, γιαςί ποξέουεςαι από ςη ρύμ-

θεςη λένη ἀπειθήπ. 

Αμάλσρη:  

ἀ- ρςεοηςικό (= υχοίπ, δίυχπ) α΄ ρσμθεςικό + πειθήπ, β΄ ρσμθεςικό, από ςξ οήμα πείθχ < 

θέμα εμερςώςα πειθ- (οημαςικό θέμα) + καςάληνη -ηπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα] 
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ἀογσοξλόγξπ 

Απάντηση 

ἀογσοξλόγξπ (= ξ ειρποάκςξοαπ, ασςόπ πξσ τξοξλξγεί), ρύμθεςη λένη, ξσριαρςικό β΄ 

κλίρηπ 

ἀογσοξλξγέχ - ἀογσοξλξγ (= ειρποάςςχ υοήμαςα, τξοξλξγώ), παοαρύμθεςξ οήμα, 

γιαςί ποξέουεςαι από ςη ρύμθεςη λένη ἀογσοξλόγξπ 

Αμάλσρη: 

ἄογσοξπ (= υοήμαςα),[ α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ, ςξ θέμα μέμει αμεςάβληςξ] 

λόγξπ: β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα λέγχ < θέμα εμερςώςα λξγ- (οημαςικό θέμα) + καςά-

ληνη -ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα 

 

λξγξμάυξπ 

Απάντηση 

λξγξμάυξπ (= καβγαςζήπ) ρύμθεςη λένη - ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ 

λξγξμαυέχ - λξγξμαυ (= διαπληκςίζξμαι, καβγαδίζχ , λξγξτέομχ): παοαρύμθεςξ 

οήμα, γιαςί ποξέουεςαι από ςη ρύμθεςη λένη λξγξμάυξπ. 

Αμάλσρη: 

λόγξπ: α΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ, ςξ θέμα μέμει αμεςάβληςξ 

μάυξπ: β΄ ρσμθεςικό από ςξ οήμα μάυξμαι < θέμα εμερςώςα μαυ- (οημαςικό θέμα) + κα-

ςάληνη -ξπ, επειδή ςξ β΄ ρσμθεςικό είμαι οήμα 

 

ὀλιγόφσυξπ 

Απάντηση 

ὀλιγόφσυξπ (= λιγόφσυξπ, δειλόπ), ρύμθεςη λενη, επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, δικαςάληκςξ 

(ὁ, ἡ ὀλιγόφσυξπ, ςό ὀλιγόφσυξμ) 

ὀλιγξφσυέχ – [ὀλιγξφσυ (= λιγξφσυώ, δειλιάζχ), παοαρύμθεςξ οήμα, γιαςί ποξέουε-

ςαι από ςη ρύμθεςη λένη ὀλιγόφσυξπ] 

Αμάλσρη: 

ὀλιγξ-: α΄ ρσμθεςικό, επίθεςξ ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςξσ αορεμικξύ (ὀλίγξπ) και μέ-

μει αμεςάβληςξ 

φσυή: β΄ ρσμθεςικό, ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, μεςαρυημαςίζεςαι και παίομει ςημ καςάληνη  

-ξπ, γιαςί η ρύμθεςη λένη ὀλιγόφσυξπ είμαι επίθεςξ) 
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Επαμαληπτικές  Ασκήσεις

του  βιβλίου

 

1.  Να κλίνετε τα ουσιαστικά: ςό νίτξπ, ὑπηοέςαπ. 

 
Ποξρένςε!  ςιπ αρκήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ (από ςημ 1η έχπ ςημ 9η) ρσμαμςάμε γοαμμαςικά ταιμό-

μεμα πξσ ςα έυεςε διδαυθεί ρςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ. ε κάθε άρκηρη μεςά ςημ απάμςηρη 

ακξλξσθεί η επενήγηρη όπξσ ραπ δίμεςαι αμαλσςικά η κλίρη ςχμ ξμξμάςχμ, ςχμ αμςχμσμιώμ και 

ςχμ οημάςχμ πξσ ραπ ζηςάει η άρκηρη. Έυει ποξηγηθεί ρσμξπςική απόδξρη ςχμ γοαμμαςικώμ 

ταιμξμέμχμ, ρςα ξπξία όμχπ ερείπ μπξοείςε μ’ αμαςοένεςε και ρςημ εμόςηςα πξσ ςα διδαυςήκαςε 

για πληοέρςεοη αμάλσρη.   

 

 
Απάντηση 

 

Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ςό νίτξπ ὁ ὑπηοέςηπ 

Γεμ. ςξῦ νίτξσπ ςξῦ ὑπηοέςξσ 

Δξς. ςῶ νίτει ςῶ ὑπηοέςῃ 

Αις. ςό νίτξπ ςόμ ὑπηοέςημ 

Κλης. (ὦ) νίτξπ (ὦ) ὑπηοέςα* 

 

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ςά νίτη ξἱ ὑπηοέςαι 

Γεμ. ςμ νιτμ ςμ ὑπηοεςμ 

Δξς. ςξῖπ νίτερι(μ) ςξῖπ ὑπηοέςαιπ 

Αις. ςά νίτη ςξύπ ὑπηοέςαπ 

Κλης. (ὦ) νίτη (ὦ) ὑπηοέςαι 

 
 

Επεξήγηση 

 ςό νίτξπ: ξσριαρςικό γ΄ κλίρηπ, ξσδέςεοξσ γέμξσπ. 
 ὑπηοέςαπ: ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ.  
 

* ημείχρη: Σα αορεμικά ςηπ α΄ κλίρηπ πξσ έυξσμ καςάληνη -ςηπ ρυημαςίζξσμ ςημ κληςική ρε -α 

(βοαυύ) και όυι ρε -η: γι’ ασςό ὁ ὑπηοέςηπ  ὦ ὑπηοέςα 

 

 
2.  Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο ἑκώμκαι να συμπληρώσετε τον 

παρακάτω πίνακα με την ονομαστική, γενική και δοτική του επιθέτου 
στο γένος και στον αριθμό όπου βρίσκεται: 
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Ομξμαρςική 

Γεμική 

Δξςική 

 
Απάντηση 

 
ἑκώμ: ξμξμαρςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςξσ ςοιςόκλιςξσ (ςοιγεμξύπ και ςοικαςά-
ληκςξσ) επιθέςξσ: ὁ ἑκώμ, ἡ ἑκξῦρα, ςό ἑκόμ (= με  ςη θέληρη κάπξιξσ). 
  

Ομξμαρςική ἑκώμ 

Γεμική ἑκόμςξπ 

Δξςική ἑκόμςι 

 
Επεξήγηση 

Απ δξύμε ςημ κλίρη ςχμ ςοιώμ γεμώμ.  
 

Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ἑκώμ ἑκξῦρα ἑκόμ 

Γεμ. ἐκόμςξπ ἑκξύρηπ ἑκόμςξπ 

Δξς. ἑκόμςι ἑκξύρῃ ἑκόμςι 

Αις. ἑκόμςα ἑκξῦραμ ἑκόμ 

Κλης. ἑκώμ ἑκξῦρα ἑκόμ 

 
 
Ποξρένςε! Σα ςοιςόκλιςα και ςοικαςάληκςα επίθεςα κλίμξμςαι ρςξ αορεμικό και ςξ ξσ-
δέςεοξ γέμξπ ρύμτχμα με ςη γ΄κλίρη και ρςξ θηλσκό ρύμτχμα με ςημ α΄ κλίρη ( 
ἑκξῦρα κλίμεςαι όπχπ  γλρρα)  
 
 
Σημείχρη:  ςα ςοιςόκλιςα επίθεςα ρε -χμ, -ξμςξπ η κληςική εμικξύ ςξσ αορεμικξύ 
γέμξσπ είμαι ίδια με ςημ ξμξμαρςική εμικξύ, όςαμ είμαι ξνύςξμα (ςξμίζξμςαι ρςη λή-
γξσρα) γι’ ασςό ὁ ἑκώμ, ὦ ἑκώμ, εμώ ὁ ἄκχμ - ὦ ἆκξμ (δεμ ςξμίζεςαι ρςη λήγξσρα και 
η κληςική ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ςηπ γεμικήπ ἂκξμς-ξπ, ἄκξμς - ἆκξμ. 
  
 

3.  ἔυξι: Να γράψετε το γ΄ ενικό και β΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου στις 
εγκλίσεις του παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ἑκόμςεπ ἑκξῦραι ἑκόμςα 

Γεμ. ἑκόμςχμ ἑκξσρμ ἑκόμςχμ 

Δξς. ἐκξῦρι(μ) ἑκξύραιπ ἑκξῦρι(μ) 

Αις. ἑκόμςαπ ἑκξύραπ ἑκόμςα 

Κλης. ἑκόμςεπ ἑκξῦραι ἑκόμςα 
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 Οοιρςική Υπξςακςική Δσκςική 

γ΄ εμικό    

β΄ πληθσμςικό    

 
Απάντηση 

 
 Οοιρςική Υπξςακςική Δσκςική 

γ΄ εμικό ἔυει ἔυῃ ἔυξι 

β΄ πληθσμςικό ἔυεςε ἔυηςε ἔυξιςε 

 
Επεξήγηση 

 

Οοιρςική Υπξςακςική Δσκςική 

ἔυχ ἔυχ ἔυξιμι 

ἔυειπ ἔυῃπ ἔυξιπ 

έυει ἔυῃ ἔυξι 

ἔυξμεμ ἔυχμεμ ἔυξιμεμ 

ἔυεςε ἔυηςε ἔυξιςε 

ἔυξσρι (μ) ἔυχρι (μ) ἔυξιεμ 

 
 

4.  μξι, ςξῦςξ, ὧμ: Να κλιθούν στο γένος και στον αριθμό όπου βρίσκονται: 

 
Απάντηση 

 

Δμικόπ αοιθμόπ Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ἐγώ ςξῦςξ ἅ 

Γεμ. ἐμξῦ, μξσ ςξύςξσ ὧμ 

Δξς. ἐμξί, μξι ςξύςῳ ξἷπ 

Αις. ἐμέ, με ςξῦςξ ἅ 

 

 
Επεξήγηση 

 μξι: δξςική εμικξύ, α΄ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ  άοα κλίμξσμε ςξ α΄ 

ποόρχπξ ρςξμ εμικό αοιθμό. 

 ςξῦςξ: ξμξμαρςική εμικξύ, γέμξσπ ξσδεςέοξσ, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ: ξὗςξπ, 

αὕςη, ςξῦςξ άοα κλίμξσμε ςξ ξσδέςεοξ γέμξπ ρςξμ εμικό αοιθμό.  
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 ὧμ: γεμική πληθσμςικξύ, γέμξσπ ξσδεςέοξσ, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ:ὅπ, ἥ, ὅ 

άοα κλίμξσμε ςξ ξσδέςεοξ γέμξπ ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό.   

 

Απ δξύμε ςημ κλίρη και ςξσ άλλξσ αοιθμξύ 

 

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ἡμεῖπ ςαῦςα ὅ 

Γεμ. ἡμμ ςξύςχμ ξὗ 

Δξς. ἡμῖμ ςξύςξιπ ᾧ 

Αις. ἡμᾶπ ςαῦςα ὅ 

 

 

Σημείχρη: Όλεπ ξι αμςχμσμίεπ δεμ έυξσμ κληςική πςώρη, εκςόπ από ςη δεικςική αμςχμσμία ξὗςξπ - 

αὕςη - ςξῦςξ πξσ έυει κληςική μόμξ ρςξμ εμικό αοιθμό και μόμξ ρςξ αορεμικό και ρςξ θηλσκό γέ-

μξπ: ὧ ξὗςξπ, ὧ αὔςη. 

 

 
 

5.  ξἱ υοηρςξί ἅπαμςεπ, πάρηπ αμάγκηπ: Να κλιθούν οι φράσεις στο γένος και 
στον αριθμό όπου βρίσκονται.  

 
Απάντηση 

 

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ   Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ξἱ υοηρςξί ἅπαμςεπ  ἡ πᾶρα ἀμάγκη 
Γεμ. ςμ υοηρςμ ἁπάμςχμ  ςῆπ πάρηπ ἀμάγκηπ 
Δξς. ςξῖπ υοηρςξῖπ ἅπαρι(μ)  ςῇ πάρῃ ἀμάγκῃ 
Αις. ςξύπ υοηρςξύπ ἅπαμςαπ  ςήμ πᾶραμ ἀμάγκημ 
Κλης. (ὦ) υοηρςξί ἅπαμςεπ  (ὦ) πᾶρα ἀμάγκη 

 

 
Επεξήγηση 

ξἱ υοηρςξί: επίθεςξ δεσςεοόκλιςξ, ςοιγεμέπ και ςοικαςάληκςξ, ξμξμαρςική πληθσμςι-
κξύ γέμξσπ αορεμικξύ (ὁ υοηρςόπ -  υοηρςή - ςό υοηρςόμ = ξ εμάοεςξπ) 
ἅπαμςεπ: επίθεςξ ςοιςόκλιςξ, ςοιγεμέπ και ςοικαςάληκςξ, γέμξσπ αορεμικξύ, ξμξμαρςι-
κή πληθσμςικξύ (ὁ ἅπαπ -  ἅπαρα - ςό ἅπαμ = όλξπ) 
πάρηπ: επίθεςξ ςοιςόκλιςξ, ςοιγεμέπ και ςοικαςάληκςξ, γεμική εμικξύ, γέμξσπ θηλσκξύ, 

(ὁ πᾶπ -  πᾶρα - ςό πᾶμ = όλξπ) 
ἀμάγκηπ: ξσριαρςικό α΄ κλίρηπ, γέμξσπ θηλσκξύ, γεμική εμικξύ (=η  αμάγκη) 
 
Απ δξύμε ςημ κλίρη και ςξσ άλλξσ αοιθμξύ.  
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Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ υοηρςόπ ἅπαπ  αἱ πᾶραι ἀμάγκαι 
Γεμ. ςξῦ υοηρςξῦ ἅπαμςξπ  ςμ παρμ ἀμαγκμ 
Δξς. ςῶ υοηρςῶ ἅπαμςι  ςαῖπ Πάραιπ ἀμάγκαιπ 
Αις. ςόμ υοηρςόμ ἅπαμςα  ςάπ Πάραπ ἀμάγκαπ 
Κλης. (ὦ) υοηρςέ ἅπαπ  (ὦ) πᾶραι ἀμάγκαι 

 
 
 

6.  Εἰ ςξίμσμ ἀμαγκαρθείπ ςιπ ὑπ’ ἄλλξσ τξμεύραι ςιμά ξὐ δσμάμεμξπ ἀμςιλέγειμ, ξἷξμ 

δήμιξπ ἤ δξοστόοξπ, ὁ μέμ δικαρςῇ πειρθείπ, ὁ δέ ςσοάμμῳ, ςίμα αἰςιάρῃ ςξῦ τό-

μξσ; Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις ερωτηματικές και αόριστες αντω-
νυμίες και να τις κλίνετε στο γένος όπου βρίσκονται και στους δύο αριθ-
μούς.  

 

 
Απάντηση 

 

 ἀμαγκαρθείπ ςιπ*: [ξμξμαρςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςηπ αόοιρςηπ αμςχ-

μσμίαπ: ςίπ, ςίπ, ςί (= κάπξιξπ - α - ξ)] 

 τξμεύραι ςιμά**: [αιςιαςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςηπ αόοιρςηπ αμςχμσμίαπ: 

ςίπ, ςίπ, ςί (= κάπξιξπ - α - ξ)] 

 ςίμα: αιςιαςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςηπ εοχςημαςικήπ αμςχμσμίαπ: ςίπ, ςίπ, 

ςί (= πξιξπ -α -ξ;) ] 

 

Ποξρένςε! * Η αόοιρςη αμςχμσμία ςίπ εδώ υάμει ςξμ ςόμξ, γιαςί η ποξηγξύμεμη λένη 

ἀμαγκαρθείπ ςξμίζεςαι ρςη λήγξσρα και έυξσμε έγκλιρη ςόμξσ 

  ** Ο ςύπξπ ςιμά εδώ διαςηοεί ςξμ ςόμξ, γιαςί η ποξηγξύμεμη λένη ςξμίζεςαι ρςημ πα-

οαλήγξσρα και παίομει ξνεία, είμαι δηλαδή παοξνύςξμη.  

  Η εοχςημαςική αμςχμσμία ςίπ - ςί (= πξιξπ -α -ξ;) δε μεςατέοει ςξμ ςόμξ, γιαςί ξι ςύπξι 

ςηπ δεμ είμαι εγκλιςικξί όπχπ ρςημ αόοιρςη αμςχμσμία. 

 

 

Δμικόπ αοιθμόπ  Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Αόοιρςη Δοχςημαςική  Αόοιρςη Δοχςημαςική 
Αορεμικό Αορεμικό  Αορεμικό Αορεμικό 

Ομ. ςίπ ςίπ  ςιμέπ Σίμεπ 
Γεμ. ςιμόπ, ςξσ ςίμξπ, ςξῦ  ςιμμ Σίμχμ 
Δξς. ςιμί, ςῳ ςίμι, ςῶ  ςιρί (μ) ςίρι (μ) 

Αις. ςιμά ςίμα  ςιμάπ Σίμαπ 

 



   

ΕΕΕ ΝΝΝ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΑΑΑ       111 000    
   

 

 

   

to-frontistirio.gr                                                                                             εκδόζεις ηζιάρα 
 

 

 

50 

 

Ποξρένςε ςη διατξοά!  

  Η εοχςημαςική αμςχμσμία ςίπ (αορεμικό και θηλσκό) ςί (ξσδέςεοξ) ρημαίμει: πξιξπ - α - 

ξ και ςξμίζεςαι ρςημ παοαλήγξσρα (γεμική - δξςική - αιςιαςική εμικξύ και ρςξμ πληθσ-

μςικό αοιθμό) ρ’ όλξσπ ςξσπ διρύλλαβξσπ ςύπξσπ. 

  Η αόοιρςη αμςχμσμία ςίπ (αορεμικό και θηλσκό) ςί (ξσδέςεοξ) ρημαίμει: κάπξιξπ -α -ξ 

ςξμίζεςαι ρςη λήγξσρα ρ΄ όλξσπ ςξσπ διρύλλαβξσπ ςύπξσπ και όλξι ξι ςύπξι ςηπ είμαι 

εγκλιςικξί, δηλαδή μεςαβιβάζξσμ ςξμ ςόμξ ςξσπ ρςημ ποξηγξύμεμη λένη με ςημ ξ-

πξία ποξτέοξμςαι μαζί (ρσμποξτέοξμςαι) π.υ. γέοχμ ςιπ 

 
 

7.  ἴδξιπ ἄμ: Να σχολιάσετε τη σημασία της ευκτικής (με ιδιαίτερη προσοχή 
στο ἄμ). 

 
Απάντηση 

ἴδξιπ ἄμ: β΄ εμικό ποόρχπξ, εσκςικήπ αξοίρςξσ β΄,  εμεογηςικήπ τχμήπ, ςξσ ρσμηοη-

μέμξσ οήμαςξπ: ὁοάχ - ὁο (= βλέπχ)  

Παοαςηοξύμε όςι μεςά ςημ εσκςική ἴδξιπ ακξλξσθεί ςξ μόοιξ ἄμ, ξμξμάζεςαι δσμη-

ςική εσκςική και μεςατοάζεςαι : είμαι δσμαςόμ, θα μπξοξύρε μα… 

 

Ποξρένςε! Η δσμηςική εσκςική είμαι η εσκςική κάθε υοόμξσ, εκςόπ ςξσ μέλλξμςα, με ςξ δσμη-

ςικό ἄμ. Δηλώμει ασςό πξσ μπξοεί μα γίμει ρςξ παοόμ ή ρςξ μέλλξμ και μεςατοάζεςαι με ςξ 

¨είμαι δσμαςόμ μα¨, ¨μπξοεί μα¨ , ¨θα¨ + παοαςαςικό ςξσ οήμαςξπ απ’ ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι.  

 

Μεςάτοαρη: 

Ἴδιξιπ ἄμ [θα έβλεπεπ ή μπξοεί μα έβλεπεπ ή είμαι δσμαςόμ μα έβλεπεπ + (θα + 

παοαςαςικόπ ή μπξοεί μα + παοαςαςικόπ ή είμαι δσμαςόμ μα + παοαςαςικόπ] 

Σημείχρη!  Η δσμηςική εσκςική αμςιρςξιυεί ρςη μεξελλημική με ςη δσμηςική σπξςακςική μα + 

σπξςακςική αξοίρςξσ, π.υ. αύοιξ μα δειπ κούξ πξσ θα κάμει. 

 

 
8.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη γραμματική αναγνώρι-

σή τους στη στήλη Β΄ και στη συνέχεια να γράψετε το α΄ ενικό πρόσωπο 
ενεστώτα κάθε ρήματος στην έγκλιση και στη φωνή όπου βρίσκεται:  

 

Α  Β 

α. παιδεύξιεμ  1. γ΄ εμικό σπξςακςικήπ παοακειμέμξσ 

β. εἴημ  2. α΄εμικό εσκςικήπ εμερςώςα 

γ. λελσκώπ ᾖ  3. β΄ πληθσμςικό εσκςικήπ μέλλξμςα 

δ. θεοαπεύρχμεμ  4. γ΄ πληθσμςικό εσκςικήπ εμερςώςα 

ε. θύρξιςε  5. α΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ αξοίρςξσ 
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 ’ ασςήμ ςημ άρκηρη θα κάμξσμε ςημ αμςιρςξίυιρη ςηπ α΄ με ςη β΄ ρςήλη και ρςη 

ρσμέυεια θα γοάφξσμε ςξ α΄ εμικό ποόρχπξ εμερςώςα ρςημ έγκλιρη και ρςη τχμή 

πξσ βοίρκεςαι. ςημ επενήγηρη ραπ δίμξσμε, εκςόπ από ςημ κλίρη ςηπ έγκλιρηπ πξσ 

βοίρκεςαι ςξ οήμα, και ςξσπ αουικξύπ υοόμξσπ, απ’ όπξσ θα ρυημαςίρξσμε ςημ έγκλι-

ρη ςξσ εμερςώςα (και θα βοξύμε ςξ α΄ ποόρχπξ) πξσ μαπ ζηςείςαι.  

 
Απάντηση 

α. παιδεύξιεμ   4. γ΄ πληθσμςικό εσκςικήπ εμερςώςα  

παιδεύξιμι  α΄ εμικό εσκςικήπ εμερςώςα 

 
Επεξήγηση 

Δδώ ςξ ¨παιδεύξιεμ¨ είμαι γ΄ πληθσμςικό εσκςικήπ εμερςώςα, επξμέμχπ από ςημ εσκςι-

κή ςξσ βοίρκξσμε και ςξ α΄ εμικό ποόρχπξ εσκςικήπ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ¨παιδεύχ¨ 

πξσ είμαι: ¨παιδεύξιμι¨. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Απάντηση 

β. εἴημ   2. α΄ εμικό εσκςικήπ εμερςώςα  

εἴημ α΄ εμικό εσκςικήπ εμερςώςα 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δδώ ξ ςύπξπ ¨εἴημ¨ είμαι και α΄ εμικό εσκςικήπ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ εἰμί.  

Αουικξί ΔΝΔΣΤΩΤΑΣ 

Χοόμξι Δσκςική 

Δμ.     παιδεύχ παιδεύξιμι 

Παο.   ἐπαίδεσξμ παιδεύξιπ 

Μέλ.   παιδεύρχ παιδεύξι 

Αόο.   ἐπαίδεσρα παιδεύξιμεμ 

Παο.   πεπαίδεσκα παιδεύξιςε 

Τπ.     ἐπεπαιδεύκειμ παιδεύξιεμ 

Επεξήγηση 

Αουικξί ΔΝΔΣΤΩΤΑΣ 

υοόμξι Δσκςική 

Δμ.            εἰμί εἴημ 

Παο.         ἦμ εἴηπ 

Μέλ.       ἔρξμαι εἴη 

Αόο. β΄   ἐγεμόμημ εἴημεμ/εἶμεμ 

Παο.      γέγξμα εἴηςε / εἶςε 

Τπ.        ἐγεγόμειμ εἴηραμ / εἶεμ 
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Απάντηση 

γ. λελσκώπ ᾖ   1. γ’ εμικό σπξςακςικήπ παοακειμέμξσ  

λύχ α΄ εμικό σπξςακςικήπ εμερςώςα 

 
Επεξήγηση 

 

Υπξςακςική  
Παοακειμέμξσ 

Αουικξί υοόμξι Υπξςακςική 
Δμερςώςα 

λελσκώπ, -κσῖα, -κόπ ὦ  Δμ.      λύχ  λύχ 

λελσκώπ, -κσῖα, -κόπ ᾖπ Παο.    ἔλσξμ λύῃπ 

λελσκώπ, -κσῖα, -κόπ ᾖ Μέλ.    λύρχ λύῃ 

λελσκόςεπ, -κσῖαι, -κόςα ὦμεμ Αόο.    ἔλσρα λύχμεμ 

λελσκόςεπ, -κσῖαι, -κόςα ἦςε Παοκ.  λέλσκα λύηςε 

λελσκόςεπ, -κσῖαι, -κόςα ὦρι (μ) Τπ.      ἐλελύκειμ  λύχρι(μ) 

 

Δδώ ςξ ¨λελσκώπ ᾖ¨ είμαι γ΄ εμικό σπξςακςικήπ παοακειμέμξσ. Η άρκηρη μαπ ζηςάει μα 

βοξύμε ςξ α΄ εμικό εμερςώςα ςηπ ίδιαπ έγκλιρηπ, δηλαδή ςηπ σπξςακςικήπ. 

 

Θσμόμαρςε όςι: Η σπξςακςική παοακειμέμξσ ρυημαςίζεςαι με δύξ ςοόπξσπ 

α) πεοιτοαρςικά (με δύξ λένειπ) ρσμήθχπ [με ςη μεςξυή παοακειμέμξσ + ςημ σπξςα-

κςική ςξσ οήμαςξπ εἰμί π.υ λελσκώπ –κσῖια-κόπ ὦ…] και β) μξμξλεκςικά (ρπάμια) [με ςξ 

θέμα ςξσ παοακειμέμξσ + ςημ καςάληνη ςηπ σπξςακςικήπ εμερςώςα [π.υ. λέλσκ-α  

λελύκ-χ (σπξςακςική) λελύκῃπ ….] 

 

Απάντηση 

δ. θεοαπεύρχμεμ   5. α΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ αξοίρςξσ  

θεοαπεύχ α΄ εμικό σπξςακςικήπ εμερςώςα 

 
Επεξήγηση 

 

Υπξςακςική  
Αξοίρςξσ 

Αουικξί υοόμξι Υπξςακςική Δμερςώςα 

θεοαπεύρχ Δμ.      θεοαπεύχ  θεοαπεύχ 

θεοαπεύρῃπ Παο.    ἐθεοάπεσξμ θεοαπεύῃπ 

θεοαπερῃ Μέλ.    θεοαπεύρχ θεοαπεύῃ 

θεοαπεύρχμεμ Αόο.    ἐθεοάπεσρα θεοαπεύχμεμ 

θεοαπεύρηςε Παοκ.  ςεθεοάπεσκα θεοαπεύηςε 

θεοαπεύρχρι(μ) Τπ.      ἐςεθεοαπεύκειμ θεοαπεύχρι(μ) 
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Δεμ νευμάμε όςι: ξ αόοιρςξπ παίομει αύνηρη μόμξ ρςημ ξοιρςική, ρςιπ σπόλξιπεπ εγκλίρειπ και 

ςξ απαοέμταςξ και ςη μεςξυή ςιπ ρυημαςίζει από ςξ θέμα + ςιπ αμάλξγεπ καςαληνειπ:  

π.υ. ἐ-θεοάπεσρ-α (ξοιρςική)  θεοαπεύρ-χ (σπξςακςική), θεοαπεύρ-αιμι (εσκςική) κ.ξ.κ. 

                     

 άσνηρη     θέμα     καςάληνη 

 
Απάντηση 

ε. θύρξιςε   3. β΄ πληθσμςικό εσκςικήπ μέλλξμςα  

θύξιμι  α΄ εμικό εσκςικήπ εμερςώςα 

 
Επεξήγηση 

 

Δσκςική Μέλλξμςα Αουικξί υοόμξι Υπξςακςική Δμερςώςα 

Θύρξιμι Δμ.      θύχ  Θύξιμι 

Θύρξιπ Παο.    ἔθσξμ Θύξιπ 

Θύρξι Μέλ.    θύρχ Θύξι 

Θύρξιμεμ Αόο.    ἔθσρα Θύξιμεμ 

Θύρξιςε Παοκ.  ςέθσκα Θύξιςε 

Θύρξιεμ Τπ.      ἐςεθύκειμ Θύξιεμ 

Δδώ ςξ ¨θύρξιςε¨ είμαι β΄ πληθσμςικό εσκςικήπ μέλλξμςα, θα ποέπει λξιπόμ μα βοξύμε 

ςξ α΄ εμικό ποόρχπξ ςξσ εμερςώςα ςηπ ίδιαπ έγκλιρηπ, δηλ. ςηπ εσκςικήπ.  

 

Σημείχρη:  όςαμ ςξ αουικό γοάμμα εμόπ οήμαςξπ είμαι θ, τ, υ ςόςε ρςξμ αμαδιπλαρι-

αρμό ςξσ παοακειμέμξσ ςξ θ γίμεςαι ς, ςξ τ γίμεςαι π, ςξ υ γίμεςαι κ, π.υ. υξοεύχ - κε-

υόοεσκα, τύχ - πέτσκα, θύχ - ςέθσκα. 

 
9.  Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ουσιαστικών και να τα τονίσετε: 

 

α. ςόμ μεγαλότοξμα ῥηςξο  
 
Απάντηση 

ςόμ μεγαλότοξμα ῥήςξοα 

ῥήςξοα: παίομει ξνεία, γιαςί ςξμίζεςαι ρςημ ποξπαοαλήγξσρα πξσ πάμςα ξνύμεςαι. 

 
Επεξήγηση 

  

ςόμ μεγαλότοξμα: επίθεςξ, ςοιςόκλιςξ, ςοιγεμέπ και διακαςάληκςξ, γέμξσπ αορεμικξύ, πςώρηπ 

αιςιαςικήπ, αοιθμξύ γεμικξύ, ςξσ επιθέςξσ: ὁ,  μεγαλότοχμ, ςό μεγαλότοξμ 

 

ῥήςξοα: ξσριαρςικό, γ΄ κλίρηπ, γέμξσπ αορεμικξύ, πςώρηπ αιςιαςικήπ, αοιθμξύ εμικξύ (ὁ ῥήςχο) 
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Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ μεγαλότοχμ ῥήςχο  ξἱ μεγαλότοξμεπ ῥήςξοεπ 

Γεμ. ςξῦ μεγαλότοξμξπ ῥήςξοξπ  ςμ μεγαλξτοόμχμ ῥηςόοχμ 

Δξς. ςῶ μεγαλότοξμι ῥήςξοι  ςξῖπ μεγαλότοξρι(μ) ῥήςξορι(μ) 

Αις. ςόμ μεγαλότοξμα ῥήςξοα**  ςξύπ μεγαλότοξμαπ ῥήςξοαπ 

Κλης. (ὦ) μεγαλότοξμ* ῥῆςξο  (ὦ) μεγαλότοξμεπ ῥήςξοεπ 

 
Ποξρένςε! * Σα επίθεςα ρε -χμ (αορεμικό και θηλσκό) -ξμ (ξσδέςεοξ) ρυημαςίζξσμ ςημ κληςική ε-

μικξύ ςξσ αορεμικξύ και θηλσκξύ από ςξ αρθεμέπ θέμα (θέμα ςηπ γεμικήπ, όπχπ και 

ςξ ξσδέςεοξ, γι’ ασςό ὁ μεγαλότοχμ  ὦ μεγαλότοξμ 

  ** ςόμ οήςξοα ςξμίζεςαι ρςημ ποξπαοαλήγξσρα και ρςη δξςική και ρςημ αιςιαςική, 

γιαςί ρςα ξμόμαςα ςηπ γ΄ κλίρηπ η καςάληνη -ι και -α (εμικόπ), -ρι, -απ (πληθσμςικόπ) 

είμαι βοαυεία, ξπόςε δεμ καςεβαίμει ξ ςόμξπ ρςημ παοαλήγξσρα. 

 
 

β. ςάπ εὐκόρμξσπ ἀρπίδ  
 
Απάντηση 

ςάπ εὐκόρμξσπ ἀρπίδαπ  ἀρπίδαπ: παίομει ξνεία, γιαςί ςξ ι ςηπ παοαλήγξσραπ εδώ 

είμαι βοαυύ και ςα βοαυέα τχμήεμςα πάμςα παίομξσμ ξνεία. 

 

 
Επεξήγηση 

 

ςάπ εὐκξρμξσπ: επίθεςξ, δεσςεοόκλιςξ, ςοιγεμέπ και δικαςάληκςξ γέμξσπ θηλσκξύ, αι-

ςιαςική πληθσμςικξύ (ὁ, ἡ εὔκξρμξπ, ςό εὔκξρμξμ) 

 

ἀρπίδαπ: ξσριαρςικό, γ΄ κλίρηπ γέμξσπ θηλσκξύ, αιςιαςική πληθσμςικξύ (ἡ ἀρπίπ) 

 

 
   

Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ.  εὔκξρμξπ ἀρπίπ  αἱ εὔκξρμξι ἀρπίδεπ 

Γεμ. ςῆπ εὐκόρμξσ ἀρπίδξπ  ςμ εὐκόρμχμ ἀρπίδχμ 

Δξς. ςῇ εὐκόρμῳ ἀρπίδι  ςαῖπ εὐκόρμξιπ ἀρπίρι(μ) 

Αις. ςήμ εὔκξρμξμ ἀρπίδα  ςάπ εὐκόρμξσπ ἀρπίδαπ 

Κλης. (ὦ) εὔκξρμε ἀρπίπ  (ὦ) εὔκξρμξι ἀρπίδεπ 

 
 

Ποξρένςε!  Σα επίθεςα ςα δεσςεοόκλιςα όςαμ είμαι ρύμθεςα είμαι δικαςάληκςα (έυξσμ δηλαδή 

ίδιεπ καςαλήνειπ ρςξ αορεμικό και ρςξ θηλσκό) π.υ. [εὖ (= καλά) + κόρμξπ  

εὔκξρμξπ = εύςακςξπ, με καλή ςάνη, ρειοά)]. 
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γ. ςῶ ρεβαρς τύλακ  
 
Απάντηση 

ςῶ ρεβαρςῶ τύλακι  τύλακι: παίομει ξνεία, γιαςί ςξμίζεςαι ρςημ ποξπαοαλήγξσρα 

πξσ πάμςα ξνύμεςαι. 

ςῶ ρεβαρς: επίθεςξ, δεσςεοόκλιςξ, ςοιγεμέπ και ςοικαςάληκςξ, γέμξσπ αορεμικξύ, 

δξςική εμικξύ (ὁ ρεβαρςόπ - ἡ ρεβαρςή - ςό ρεβαρςόμ) 

τύλακι: ξσριαρςικό, γ΄ κλίρηπ, γέμξσπ αορεμικξύ, δξςική εμικξύ (ὁ τύλαν) 

 

 
Επεξήγηση 

   

Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ ρεβαρςόπ τύλαν  ξἱ ρεβαρςξί τύλακεπ 

Γεμ. ςξῦ ρεβαρςξῦ τύλακξπ  ςμ ρεβαρςμ τσλάκχμ 

Δξς. ςῶ ρεβαρςῷ τύλακι  ςξῖπ ρεβαρςξῖπ τύλανι(μ) 

Αις. ςόμ ρεβαρςόμ τύλακα  ςξύπ ρεβαρςξύπ τύλακαπ 

Κλης. (ὦ) ρεβαρςέ τύλαν  (ὦ) ρεβαρςξί τύλακεπ 

 

 

δ. ςμ ἀμδοείχμ λλημ  
 

 
Απάντηση 

ςμ ἀμδοείχμ λλημχμ Ἑλλήμχμ: παίομει ξνεία, γιαςί ςξμίζεςαι ρςξ η πξσ είμαι μα-

κοό και βοίρκεςαι ποιμ από μακοό τχμήεμ (-μχμ  λήγξσρα) 

 
Επεξήγηση 

   

ςμ ἀμδοείχμ: επίθεςξ, δεσςεοόκλιςξ, ςοιγεμέπ και ςοικαςάληκςξ, γέμξσπ αορεμικξύ, 

γεμική πληθσμςικξύ (ὁ ἀμδοεῖξπ - ἡ ἀμδοεία - ςό ἀμδοεῖξμ) 

 

Ἑλλήμχμ: ξσριαρςικό, γ΄ κλίρηπ, γέμξσπ αορεμικξύ, γεμική πληθσμςικξύ (ὁ Ἕλλημ) 

 

Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ ἀμδοεῖξπ Ἕλλημ  ξἱ ἀμδοεῖξι Ἕλλημεπ 

Γεμ. ςξῦ ἀμδοείξσ Ἕλλημξπ  ςμ ἀμδοείχμ Ἑλλήμχμ 

Δξς. ςῶ ἀμδοείῳ Ἕλλημι  ςξῖπ ἀμδοείξιπ Ἕλληρι(μ) 

Αις. ςόμ ἀμδοεῖξμ Ἕλλημα  ςξύπ ἀμδοείξσπ Ἕλλημαπ 

Κλης. (ὦ) ἀμδοεῖε Ἕλλημ  (ὦ) ἀμδοεῖξι Ἕλλημεπ 



   

ΕΕΕ ΝΝΝ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΑΑΑ       111 000    
   

 

 

   

to-frontistirio.gr                                                                                             εκδόζεις ηζιάρα 
 

 

 

56 

 

ε. ςξῦ μεγάλξσ γσπ  
 
Απάντηση 

 

ςξῦ μεγάλξσ γσπόπ  γσπόπ: παίομει ξνεία, γιαςί ςξμίζεςαι ρςξ -ξ- πξσ είμαι βοαυύ 

τχμήεμ και ςα βοαυέα (ε, ξ) τχμήεμςα πάμςα παίομξσμ ξνεία. 

 
Επεξήγηση 

 

ςξσ μεγάλξσ: αμώμαλξ* επίθεςξ, γέμξσπ αορεμικξύ, γεμική εμικξύ (ὁ μέγαπ, -ἡ μεγά-

λη, -ςό μέγα) 

 

γσπόπ: ξσριαρςικό, γ΄ κλίρηπ, γέμξσπ αορεμικξύ, γεμική εμικξύ (ὁ γύφ) 

 

Δμικόπ αοιθμόπ   Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ μέγαπ γύφ  ξἱ μεγάλξι γῦπεπ 

Γεμ. ςξῦ μεγάλξσ γσπόπ  ςμ μεγάλχμ γσπμ 

Δξς. ςῶ μεγάλῳ γσπί  ςξῖπ μεγάλξιπ γσφί(μ) 

Αις. ςόμ μέγαμ γῦπα  ςξύπ μεγάλξσπ γῦπαπ 

Κλης. (ὦ) μέγα γύφ  (ὦ) μεγάλξι γῦπεπ 

 

* ημείχρη: Σξ επίθεςξ μέγαπ έυει δύξ θέμαςα: μέγα - (ρυημαςίζεςαι η ξμξμαρςική - αι-

ςιαςική - κληςική εμικξύ ςξσ αορεμικξύ και ξσδεςέοξσ γέμξσπ) και μεγάλξ - (ρυημαςί-

ζεςαι η γεμική - δξςική εμικξύ ςξσ αορεμικξύ και ξσδεςέοξσ, ςξ θηλσκό ρ’ όλεπ ςιπ 

πςώρειπ και ξ πληθσμςικόπ ςξσ αορεμικξύ και ξσδέςεοξσ) και κλίμεςαι όπχπ ςα δεσ-

ςεοόκλιςα επίθεςα. 
 
 

Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ μέγαπ  μεγάλη ςό μέγα 

Γεμ. ςξῦ μεγάλξσ ςῆπ μεγάληπ ςξῦ μεγάλξσ 

Δξς. ςῶ μεγάλῳ ςῇ μεγάλῃ ςῶ μεγάλῳ 

Αις. ςόμ μέγαμ ςήμ μεγάλημ ςό μέγα 

Κλης. (ὦ) μέγα (ὦ) μεγάλη (ὦ) μέγα 

 

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ξἱ μεγάλξι αἱ μεγάλαι ςά μεγάλα 

Γεμ. ςμ μεγάλχμ ςμ μεγάλχμ ςμ μεγάλχμ 

Δξς. ςξῖπ μεγάλξιπ ςαῖπ μεγάλαιπ ςξῖπ μεγάλξιπ 

Αις. ςξύπ μεγάλξσπ ςάπ μεγάλαπ ςά μεγάλα 

Κλης. (ὦ) μεγάλξι (ὦ) μεγάλαι (ὦ) μεγάλα 
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10.  Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω φράσεων αναφέρο-

ντας τη συντακτική θέση, το είδος και το υποκείμενό τους. Κατόπιν να 
εξετάσετε, όπου χρειάζεται, αν παρατηρείται ταυτοπροσωπία ή ετερο-
προσωπία:  

Ποξρένςε! Η εμόςηςα ασςή είμαι επαμαληπςική γι’ ασςό ςα ρσμςακςικά και ςα γοαμμαςικά ταιμόμεμα 

δίμξμςαι ρσμξπςικά. Έυει δξθεί ρςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ πλήοηπ αμάλσρη ςχμ γοαμμαςικώμ και 

ρσμςακςικώμ ταιμξμέμχμ πξσ έυεςε διδαυθεί, ρςιπ ξπξίεπ εμόςηςεπ μπξοείςε μ’ αμαςοέυεςε. 

 Γι’ ασςή ςημ άρκηρη θα υοειαρςεί μα θσμηθξύμε όςι ςξ απαοέμταςξ δεμ είμαι έγκλιρη 

ξύςε ταμεοώμει ποόρχπξ αλλά έυει ςιπ ιδιόςηςεπ και ςξσ ξσριαρςικξύ όςαμ έυει άοθοξ (έ-

μαοθοξ) και ςξσ οήμαςξπ, όςαμ δεμ έυει άοθοξ (άμαοθοξ). Σξ άμαοθοξ απαοέμταςξ διακοί-

μεςαι ρε:  

α) Τελικό απαοέμταςξ, ςξ ξπξίξ ιρξδσμαμεί με δεσςεοεύξσρα ςελική ποόςαρη και μεςατοά-

ζεςαι με ςξ μα + σπξςακςική ςξσ υοόμξσ πξσ βοίρκεςαι.  

π.υ. κέλεσρεμ αὐςξύπ εἰπ Λακεδαίμξμα ἰέμαι (=ςξσπ ποξέςοεφε μα πάμε ρςη πάοςη).  

β) Ειδικό απαοέμταςξ, ςξ ξπξίξ ιρξδσμαμεί με δεσςεοεύξσρα ειδική ποόςαρη και μεςατοά-

ζεςαι με ςξ όςι + ξοιρςική ςξσ υοόμξσ πξσ βοίρκεςαι. 

π.υ. Ἔλεγξμ ξὐκ εἶμαι ἐλεύθεοξι  (= έλεγαμ όςι δεμ είμαι ελεύθεοξι)  

 

 Σξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ βοίρκεςαι ή ρε ξμξμαρςική ή ρε αιςιαςιακή πςώρη.  

 Όςαμ ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ βοίρκεςαι ρε ξμξμαρςική,  επειδή είμαι ςξ ίδιξ 

(= ςξ ασςό) με ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, έυξσμε ςασςξποξρχπία, εμώ όςαμ ςξ σπξ-

κείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ βοίρκεςαι ρε πςώρη αιςιαςική, επειδή είμαι διατξοεςικό (έςε-

οξ) από ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, έυξσμε εςεοξποξρχπία. 

 

Να θσμάρςε όςι: ςημ αιςιαςική όςαμ είμαι σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ ςη μεςατοάζξσμε πάμςα με 

ξμξμαρςική. 

Π.υ. α) Οὗςξπ ἐβξύλεςξ πλξσςεῖμ (ξὗςξπ: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ και ςξσ απαοεμτάςξσ ¨πλξσςεῖμ¨ 

(ςασςξποξρχπία), Μεςάτοαρη: Ασςόπ ήθελε μα πλξσςίρει) 

β) Οἱ ρςοαςιςαι ηὔυξμςξ εὐςσυῆραι αὐςόμ (ξἱ ρςοαςιῶςαι: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ηὔυξμςξ¨, 
¨εὐςσυῆραι¨: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςελικό απαοέμταςξ, ¨αὐςόμ¨: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ ρε 
αιςιαςική πςώρη  μεςατοάζεςαι με ξμξμαρςική (αὐςόπ). Μεςάτοαρη: Οι ρςοαςιώςεπ εύυξμςαμ μα εσςσ-
υήρει ασςόπ. 

 

 Ποξρένςε!  ςα αποόρχπα οήμαςα πξσ έυξσμ σπξκείμεμξ απαοέμταςξ έυξσμε πάμςα εςεοξποξρχπία, 

γιαςί είμαι αδύμαςξ ςξ απαοέμταςξ πξσ είμαι σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ μα είμαι παοάλληλα και σπξκείμε-

μξ ςξσ εασςξύ ςξσ.  

 

α. μξί δξκεῖ ςξύςῳ διατέοειμ ἄμδοα ςμ ἄλλχμ ζῴχμ, ςῶ λόγῳ.   
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Απάντηση 

 

δξκεῖ: αποόρχπξ οήμα 

διατέοειμ: σπξκείμεμξ ςξσ αποόρχπξσ οήμαςξπ δξκεῖ, ειδικό απαοέμταςξ.  

 Έυξσμε εςεοξποξρχπία, ατξύ ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ είμαι απαοέμταςξ και 

ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι η λένη ἄμδοα (αιςιαςική πςώρη). μεςατοάζεςαι 

με ξμξμαρςική (ξ άμδοαπ = ξ άμθοχπξπ) 

 

Μεςάτοαρη: 

Μξσ ταίμεςαι όςι ξ άμθοχπξπ διατέοει από ςα άλλα ζώα ρ΄ ασςό, δηλαδή ρςξ λόγξ.  

 

 Ποξρένςε!  ςα αποόρχπα οήμαςα έυξσμε αμαγκαρςική εςεοξποξρχπία, ατξύ ςξ σπξκεί-

μεμξ ςξσ αποόρχπξσ οήμαςξπ πξσ είμαι απαοέμταςξ, δεμ μπξοεί μα είμαι και σπξκείμεμξ 

ςξσ εασςξύ ςξσ.  

 

 

β. Οἱ Πέοραι ξἴξμςαι ςξύπ ἀυαοίρςξσπ καί πεοί θεμ ἀμελπ ἔυειμ.   

 
Απάντηση 

ξἴξμςαι: οήμα 

ξἱ Πέοραι: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 

ἔυειμ: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ξἴξμςαι¨, ειδικό απαοέμταςξ.  

 Έυξσμε εςεοξποξρχπία, γιαςί ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ¨ςξύπ 

ἀυαοίρςξσπ¨  (ρ’ αιςιαςική πςώρη) και είμαι διατξοεςικό από ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οή-

μαςξπ. 

Ποξρένςε! Σξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ρε αιςιαςική πςώρη, μεςατοάζεςαι όμχπ με 

ξμξμαρςική (ξι αυάοιρςξι) 

 

Μεςάτοαρη: 

Οι Πέορεπ μξμίζξσμ όςι ξι αυάοιρςξι αδιατξοξύμ και για ςξσπ θεξύπ. 

 

γ. μεῖπ ςξίμσμ εἰώθαςε ἐοχςᾶμ, ςί υοή πξιεῖμ. 

     Ποξρένςε!  έυξσμε δύξ ποξςάρειπ: α. ¨μεῖπ … ἐοχςᾶμ¨ και β. ¨ςι υοή πξιεῖμ¨ 

 
Απάντηση 

 

ποόςαρη α.  

εἰώθαςε: οήμα 

ὑμεῖπ: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 
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ἐοχςᾶμ: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ εἰώθαςε, ςελικό απαοέμταςξ.  

 Έυξσμε ςασςξποξρχπία, γιαςί ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ίδιξ με ςξ 

σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ (ὑμεῖπ: ρε ξμξμαρςική πςώρη).  

 

ποόςαρη β.  

υοή: αποόρχπξ οήμα 

πξιεῖμ: σπξκείμεμξ ςξσ αποόρχπξσ οήμαςξπ υοή, ςελικό απαοέμταςξ.  

 Έυξσμε εςεοξποξρχπία, ατξύ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι η εμμξξύμεμη 

αμςχμσμία ὑμᾶπ (ρε αιςιαςική πςώρη) και ςξ μεςατοάζξσμε με ξμξμαρςική (ὑμε[π = 

ερείπ) 

Να θσμάρςε όςι: ςα αποόρχπα οήμαςα έυξσμε αμαγκαρςική εςεοξποξρχπία, ατξύ ςξ σπξ-

κείμεμξ ςξσ αποόρχπξσ οήμαςξπ είμαι απαοέμταςξ και τσρικά δεμ μπξοεί μα είμαι σπξκείμεμξ 

ςξσ εασςξύ ςξσ. 

 

Μεςάτοαρη: 

Δρείπ λξιπόμ ρσμηθίζεςε μα οχςάςε ςι ποέπει ερείπ μα κάμεςε.  

 

δ. Μέμχμ ὁ Θεςςαλόπ τίλξπ ἐβξύλεςξ εἶμαι ςξῖπ μέγιρςα δσμαμέμξιπ.   

 
Απάντηση 

 

ἐβξύλεςξ: οήμα 

Μέμχμ: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 

εἶμαι: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ἐβξύλεςξ, ςελικό απαοέμταςξ.  

 Έυξσμε ςασςξποξρχπία, ατξύ ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ ¨εἶμαι¨ είμαι  ςξ 

ίδιξ με ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ (Μέμχμ: ρε ξμξμαρςική πςώρη). 

 

Μεςάτοαρη: 

Ο Μέμχμ ξ Θερραλόπ ήθελε μα είμαι τίλξπ με ςξσπ πάοα πξλύ ιρυσοξύπ.  

 

Ποξρένςε!  ςημ ςασςξποξρχπία ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ρε πςώρη ξμξμαρςική 

(ατξύ και ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ είμαι πάμςα ρε πςώρη ξμξμαρςική) εμώ ρςημ εςεοξποξ-

ρχπία ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ρε πςώρη αιςιαςική.  

 

 
11.  Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών (επιρρηματικές ή κατηγορημα-

τικές) των παρακάτω φράσεων και να βρείτε τα υποκείμενά τους. Κατό-
πιν να χαρακτηρίσετε τις επιρρηματικές ως συνημμένες ή απόλυτες:  

 

Η άρκηρη μαπ ζηςάει μ’ αμαγμχοίρξσμε  

α) ςξ είδξπ ςχμ μεςξυώμ, αμ είμαι επιοοημαςική ή καςηγξοημαςική,  
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β) μα βοξύμε ςα σπξκείμεμά ςξσπ και 

γ) ςιπ επιοοημαςικέπ μα ςιπ υαοακςηοίρξσμε, αμ είμαι ρσμημμέμεπ ή απόλσςεπ. 

Δεμ νευμάμε όςι:  

1. Σξ σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ βοίρκεςαι πάμςα ρςημ ίδια πςώρη με ςη μεςξυή 

2. Οι επιοοημαςικέπ μεςξυέπ μόμξ διακοίμξμςαι ρε ρσμημμέμεπ ή απόλσςεπ.  

Σσμημμέμη, όςαμ ςξ σπξκείμεμό ςηπ έυει παοάλληλα και άλλη ρσμςακςική θέρη μέρα 

ρςημ ποόςαρη. Μπξοεί, δηλαδή, μα είμαι και σπξκείμεμξ ή αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, 

δξςική ποξρχπική ή σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ.  

Απόλσςη, όςαμ ςξ σπξκείμεμξ ςηπ δεμ έυει άλλη ρσμςακςική θέρη μέρα ρςημ ποό-

ςαρη, αλλά λειςξσογεί απξκλειρςικά χπ σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ. 

3. Οι καςηγξοημαςικέπ μεςξυέπ, όπχπ και ξι επιοοημαςικέπ, είμαι πάμςα άμαοθοεπ (δεμ 

έυξσμ άοθοξ) και ρσμςάρρξμςαι με οήμαςα. 

 ρσμδεςικά (εἰμί, γίγμξμαι, κ.ά.) 

 έμαονηπ και λήνηπ (ἄουχ, παύχ, λήγχ, κ.ά.) 

 καοςεοίαπ, αμξυήπ, κόπξσ, κξοερμξύ (καοςεο, ὑπξμέμχ, ἀμέυξμαι, κάμμχ, 

ἀοκ, κ.ά.) 

 εσεογερίαπ, αδικίαπ, μίκηπ, ήςςαπ (ἀδικ, εὖ πξι, μικ, ςςμαι κ.ά.) 

 φσυικξύ πάθξσπ [υαίοχ, ἥδξμαι (= εσυαοιρςιέμαι), ἀγαμακς, κ.ά] 

 αίρθηρηπ, μάθηρηπ, μμήμηπ (αἰρθάμξμαι, μαμθάμχ, ὁο, μέμμημαι κ.ά.) 

 δείνηπ, αγγελίαπ, ελέγυξσ (δείκμσμι, ἀγγέλχ, ἐλέγυχ, κ.ά.) 

Μεςατοάζεςαι με ςξ μα + σπξςακςική ή με ςα όςι, πχπ, πξσ + ξοιρςική 

Αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ ή ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ από ςξ ξπξίξ εναοςά-

ςαι.  

 

Ποξρένςε!  Δπειδή ασςή η εμόςηςα είμαι επαμαληπςική σπεμθσμίζξμςαι ςα κύοια ρη-

μεία ςχμ γοαμμαςικώμ ή ρσμςακςικώμ ταιμξμέμχμ πξσ μαπ ζηςάει η άρκηρη. Έυει 

ποξηγηθεί ρςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ πλήοηπ ρσμςακςική και γοαμμαςική αμάλσρη, 

ρςιπ ξπξίεπ μπξοείςε μ’ αμαςοέυεςε. 

Για ςιπ μεςξυέπ γίμεςαι σπεμθύμιρη και ρςξ β΄ μέοξπ ςηπ 10ηπ εμόςηςαπ, ρελ. 26.  

 

 

α. Σμ ρςοαςιχςμ λεγόμςχμ, ὁ ρςοαςηγόπ ἀπεκοίμαςξ.  

 
Απάντηση 

 λεγόμςχμ: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, γεμική απόλσςη σπξκείμεμό ςηπ είμαι 

η λένη ςμ ρςοαςιχςμ, πξσ δεμ έυει άλλη ρσμςακςική θέρη ρςημ ποόςαρη 

(δεμ είμαι δηλαδή σπξκείμεμξ ή αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ)  

Ποξρένςε! Μόμξ η επιοοημαςική μεςξυή μπξοεί μα είμαι ρσμημμέμη ή απόλσςη και όυι η καςη-

γξοημαςική μεςξυή ή η επιθεςική.  

 

Μεςάτοαρη: 

Δμώ ξι ρςοαςιώςεπ έλεγαμ, ξ ρςοαςηγόπ απάμςηρε.  
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β. Ὁοᾷ ὑμᾶπ πιρςεύξμςαπ ςαῖπ διαβξλαῖπ.  

 
Απάντηση 

 πιρςεύξμςαπ: καςηγξοημαςική μεςξυή από ςξ οήμα ¨ὁοᾷ¨ πξσ ταμεοώμει αίρθη-

ρη και αματέοεςαι ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ (ὑμᾶπ), δηλαδή σπξκείμεμξ ςηπ 

μεςξυήπ είμαι η αμςχμσμία ὑμᾶπ. Μεςατοάζεςαι με ςξ όςι + ςξ οήμα πξσ ποξέο-

υεςαι η μεςξυή (όςι πιρςεύεςε).  

 

Μεςάτοαρη: 

Βλέπει όςι ερείπ πιρςεύεςε ςιπ ρσκξταμςίεπ.  

 

γ. Νεμικηκόςεπ ςοξπαῖξμ ἐρςήραμςξ. 

 
Απάντηση 

 μεμικηκόςεπ: επιοοημαςική αιςιξλξγική μεςξυή, ςξ σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ είμαι 

ςξ ξὗςξι ςξ ξπξίξ έυει και άλλη ρσμςακςική θέρη μέρα ρςημ ποόςαρη, ατξύ είμαι 

και σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ἐρςήραμςξ¨. Δπξμέμχπ η μεςξυή είμαι ρσμημμέμη.  

 

Μεςάτοαρη: 

Δπειδή είυαμ μικήρει, έρςηραμ ςοόπαιξ.  

 

δ. Υαμεοόπ ἦμ ςξῖπ μόμξιπ ὑπηοεςμ. 

 
Απάντηση 

 ὑπηοεςμ: καςηγξοημαςική μεςξυή από ςη τοάρη ¨ταμεοόπ ἦμ¨, πξσ αματέοε-

ςαι ρςξ εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ἦμ¨ (ξὗςξπ), δηλαδή σπξκείμεμξ 

ςηπ μεςξυήπ είμαι ςξ εμμξξύμεμξ ξὗςξπ.  

Ποξρένςε! Η μεςξυή μεςατοάζεςαι με οήμα [ὑπηοεςμ = ὑπηοέςει (= σπάκξσε] και ςξ οήμα 

¨ταμεοόπ ἦμ¨ με ςοξπικό επίοοημα (ταμεοά) 

 

Μεςάτοαρη: 

Υαμεοά σπάκξσε ρςξσπ μόμξσπ.  

Να θσμάρςε όςι: Σα ρσμδεςικά οήμαςα ¨ταίμξμαι¨, ¨ταμεοόπ εἰμι¨, ¨δῆλόπ εἰμι¨, ¨λαμθάμχ¨ (= 

είμαι απαοαςήοηςξπ) μπξοεί μα μεςατοαρςξύμ με ςοξπικό επίοοημα και η μεςξυή πξσ εναοςά-

ςαι απ’ ασςά με οήμα. 

 

 
12.  τις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τα αντικείμενα και να τα διακρί-

νετε σε άμεσα και έμμεσα.  
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Ποξρένςε! ςημ άρκηρη ασςή ςα οήμαςα είμαι δίπςχςα, δηλ. παίομξσμ δύξ αμςικείμεμα έμα ά-

μερξ και έμα έμμερξ αμςικείμεμξ πξσ δε ρσμδέξμςαι παοαςακςικά (με ςξ καί, ή) μεςανύ ςξσπ, 

και δε υχοίζξμςαι με κόμμα.  Μπξοεί μα έυξσμε λξιπόμ αμςικείμεμα ρε : 

 γεμική                            + δξςική                                                              

 αιςιαςική                        + γεμική                                                          

 αιςιαςική                       + δξςική                                                          

 αιςιαςική (ποξρώπξσ) + αιςιαςική (ποάγμαςξπ)         

Πάμςα ςξ άμερξ είμαι ασςό πξσ βοίρκεςαι ρε αιςιαςική και όςαμ έυξσμε δύξ αιςιαςικέπ ςξ άμε-

ρξ είμαι ςξ ποόρχπξ. Όςαμ έυξσμε γεμική + δξςική ςξ άμερξ είμαι ρε γεμική και ςξ έμμερξ 

ρε δξςική πςώρη.  

 

α. Ὁ πάππξπ ςόμ Κῦοξμ ρςξλήμ καλήμ ἐμέδσρε (= Ο παππξύπ τόοερε ρςξμ Κύοξ κα-

λή εμδσμαρία). 

 
Απάντηση 

ἐμέδσρε: οήμα,  

ὁ πάππξπ:  σπξκείμεμξ,  

 ςόμ Κῦοξμ: άμερξ αμςικείμεμξ,  

 ρςξλήμ: έμμερξ αμςικείμεμξ,  

 καλήμ: ξμξιόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ (επιθεςικόπ).  

 
Επεξήγηση 

Δπειδή και ςα δύξ αμςικείμεμα βοίρκξμςαι ρε αιςιαςική πςώρη, άμερξ είμαι ασςό πξσ 

δηλώμει ςξ ποόρχπξ (ςόμ Κῦοξμ) και έμμερξ ασςό πξσ δηλώμει ςξ ποάγμα (ρςξλήμ). 
 

β. Λακεδαιμόμιξι ἐκώλσξμ ςξύπ Ἠλείξσπ ςξῦ ἀγμξπ (= Οι παοςιάςεπ εμπόδιζαμ 

ςξσπ Ηλείξσπ από ςξμ αγώμα). 

 
Απάντηση 

ἐκώλσξμ: οήμα,  

Λακεδαιμόμιξι: σπξκείμεμξ,   

 ςξύπ Ἠλείξσπ: άμερξ αμςικείμεμξ,  

 ςξῦ ἀγμξπ: έμμερξ αμςικείμεμξ. 

 
Επεξήγηση 

Δπειδή ςα αμςικείμεμα βοίρκξμςαι ρε αιςιαςική και γεμική πςώρη, άμερξ είμαι η αιςιαςι-
κή (ςξὐπ Ἡλείξσπ)  και έμμερξ η γεμική (ςξῦ ἀγμξπ) 

 

 

Α 
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γ. Μήςε ὑπερυόμημ μηδεμί μηδέμ μάθημα (= Ούςε σπξρυέθηκα ρε καμέμαμ καμέμα 

μάθημα). 

 
Απάντηση 

ὑπερυόμημ: οήμα,  

ἐγώ: εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ,  

 μάθημα: άμερξ αμςικείμεμξ,  

 μηδεμί: έμμερξ αμςικείμεμξ.   

 
Επεξήγηση 

Δπειδή ςα αμςικείμεμα βοίρκξμςαι ρε αιςιαςική και δξςική πςώρη, άμερξ είμαι η αιςιαςι-
κή (μάθημα) και έμμερξ η δξςική (μηδεμί).  
 
 

δ. Μεςαδίδχμι ςῶ βξσλξμέμῳ ςξῦ ἐμ ςῇ ἐμῇ φσυῇ πλξύςξσ (= Δίμχ ρε όπξιξμ θέλει 

έμα μέοξπ από ςξμ πλξύςξ ςηπ φσυήπ μξσ). 

 

 
Απάντηση 

μεςαδίδχμι: οήμα,  

ἐγώ: εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ,  

 ςξῦ πλξύςξσ: άμερξ αμςικείμεμξ,  

 ςῶ βξσλξμέμῳ: έμμερξ αμςικείμεμξ (και επιθεςική μεςξυή).  

 
Επεξήγηση 

Δπειδή ςα δύξ αμςικείμεμα βοίρκξμςαι ρε γεμική και δξςική πςώρη, η γεμική (ςξῦ πλξύ-
ςξσ) είμαι ςξ άμερξ και η δξςική (ςῶ βξσλξμέμῳ) ςξ έμμερξ.  
 

 
13.  Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται στην κατάλληλη θέση:  

 

’ ασςή ςημ άρκηρη, θα ρσμπληοώρξσμε ςξμ αμάλξγξ ςύπξ ςξσ οήμαςξπ και ρςη ρσμέυεια θα 

κλίμξσμε ςξ οήμα ρςημ έγκλιρη και ρςξ υοόμξ πξσ μαπ ζηςάει η άρκηρη και όπξσ υοειάζεςαι θα 

ραπ δίμξσμε και ςξσπ αουικξύπ υοόμξσπ.  

 

α. γ΄ πληθσμςικό εσκςικήπ εμερςώςα,ςξσ οήμαςξπ γιγμώρκχ 

 
Απάντηση 

γιγμώρκξιεμ  
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Επεξήγηση 

Σξ οήμα ρςξμ εμερςώςα είμαι ¨γιγμώρκχ¨, ξπόςε η εσκςική ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα 
γιγμώρκ- και ςημ καςάληνη -ξιμι.  
 

Δσκςική Δμερςώςα 

γιγμώρκξιμι γιγμώρκξιμεμ 

γιγμώρκξιπ γιγμώρκξιςε 

γιγμώρκξι γιγμώρκξιεμ 

 

β. β΄ εμικό εσκςικήπ μέλλξμςα,ςξσ οήμαςξπ ῥίπςχ 

 
Απάντηση 

ῥίφξιπ  
Επεξήγηση 

Ο μέλλξμςαπ ςξσ οήμαςξπ ¨οίπςχ¨ είμαι ¨οίφχ¨, ξπόςε η εσκςική ρυημαςίζεςαι από ςξ 
θέμα ςξσ μέλλξμςα + ςημ καςάληνη -ξιμι ςηπ εσκςικήπ ςξσ εμερςώςα. 
 

Αουικξί υοόμξι 

Δμ. 

Παο. 

 ῥίπςχ 
 ἔοοιπςξμ 

Μέλ. 

Αόο. 

   ῥίφχ 

   ἔοοιφα 

Παοκ. 

Τπεο. 

 ἔοοιτα 

   ἐοοίτειμ 

 

 όλεπ ξι λένειπ πξσ αουίζξσμ από ῥ παίομξσμ δαρεία ( ῥ ) 

 όςαμ ποιμ από ςξ ῥ σπάουει βοαυύ τχμήεμ από αύνηρη ή αμαδιπλαριαρμό ςόςε ςξ ο διπλαριά-

ζεςαι: π.υ. ῥίπςχ  ἔοοιπςξμ (οο) κ.ξ.κ. 

 ςα οήμαςα πξσ αουίζξσμ α) από ῥ ή διπλό ρύμτχμξ ( ζ, ν, φ ) ή β) από δύξ ρύμτχμα, υχοίπ 

όμχπ ςξ ποώςξ μα είμαι άτχμξ και ςξ δεύςεοξ σγοό ή έμοιμξ ή γ) από ςοία ρύμτχμα παίομξσμ 

χπ αμαδιπλαριαρμό ςη ρσλλαβική αύνηρη ἐ- π.υ. ῥίπςχ  ἔοοιτα (αουίζει από ῥ), ρςοαςεύχ  

ἐρςοάςεσκα (αουίζει από ςοία ρύμτχμα -ρςο-). 

 

γ. α΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ αξοίρςξσ,ςξσ οήμαςξπ ἀκξύχ 

 
Απάντηση 

ἀκξύρχμεμ 

 
Επεξήγηση 

 
Ο αόοιρςξπ ςξσ οήμαςξπ ¨ἀκξύχ¨ είμαι ἤκξσρα, ξπόςε η σπξςακςική ρυημαςίζεςαι από 
ςξ θέμα ςξσ αξοίρςξσ ἀκξύρ- και ςημ καςάληνη -χ, -ῃπ, -ῃ …  σπξςακςικήπ εμερςώςα.  

Εσκςική Μέλλξμςα 

ῥίφξιμι 

ῥίφξιπ 

ῥίφξι 

ῥίφξιμεμ 

ῥίφξιςε 

ῥίφξιεμ 
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Αουικξί υοόμξι 

Δμ. 

Παο. 

ἀκξύχ 

ἤκξσξμ 

Μέλ. 

Αόο. 

ἀκξύρξμαι 

ἤκξσρα 

Παοκ. 

Τπεο. 

ἀκήκξα 

κηκόειμ 

 
Ποξρένςε! Ο αόοιρςξπ παίομει αύνηρη μόμξ ρςημ ξοιρςική και όυι ρςιπ σπόλξιπεπ εγκλίρειπ (ξοιρς. 

ἤκξσρα  σπξςακςική: ἀκξύρχ, εσκςική: ἀκξύραμι κ.ξ.κ.) 

 

Σημείχρη: Ο μέλλξμςαπ ςξσ οήμαςξπ ἀκξύχ ρυημαςίζεςαι ρςημ εμεογηςική τχμή με ςημ καςάλη-

νη ςηπ μέρηπ τχμήπ ἀκξύρξμαι.  

 

δ. γ΄ εμικό σπξςακςικήπ εμερςώςα,ςξσ οήμαςξπ φητίζχ 

 
Απάντηση 

φητίζῃ 

 
Επεξήγηση 

Σξ οήμα ρςξμ εμερςώςα είμαι ¨φητίζχ¨, ξπόςε η σπξςακςική ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα 
φητίζ- και ςημ καςάληνη -χ, -ῃπ, -ῃ …ςηπ  σπξςακςικήπ 
 

Υπξςακςική Δμερςώςα 

φητίζχ 

φητίζῃπ 

φητίζῃ 

Ψητίζχμεμ 

Ψητίζηςε 

φητίζχρι (μ) 

 

ε. α΄ εμικό εσκςικήπ αξοίρςξσ,ςξσ οήμαςξπ ἁοπάζχ 

 
Απάντηση 

ἁοπάραιμι 

 
Επεξήγηση 

Ο αόοιρςξπ ςξσ οήμαςξπ ¨ἁοπάζχ¨ είμαι ἥοπαρα, ξπόςε η εσκςική ρυημαςίζεςαι από ςξ 
θέμα ςξσ αξοίρςξσ ἁοπάρ- και ςημ καςάληνη -αιμι ςηπ εσκςικήπ.  
 
 

Υπξςακςική Αξοίρςξσ  

ἀκξύρχ 

ἀκξύρῃπ 

ἀκξύρῃ 

ἀκξύρχμεμ 

ἀκξύρηςε 

ἀκξύρχρι (μ) 
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Δσκςική Αξοίρςξσ 

ἁοπάραιμι 

ἁοπάραιπ 

ἁοπάραι 

ἁοπάραιμεμ 

ἁοπάραιςε 

ἁοπάραιεμ 

 

 

Ποξρένςε! Η εσκςική αξοίρςξσ είμαι υχοίπ αύνηρη, ατξύ μόμξ η ξοιρςική παίομει αύνηρη (ξοιρς. 

ἥοπαρα, σπξς. ἁοπάρχ, εσκς. ἁοπάραιμι, κ.ξ.κ.) 

 

ρς. β΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ αξοίρςξσ,ςξσ οήμαςξπ ἱδούχ 

 
Απάντηση 

ἱδούρηςε 

 
Επεξήγηση 

Ο αόοιρςξπ ςξσ οήμαςξπ ¨ἱδούχ¨ είμαι ἵδοσρα, ξπόςε η σπξςακςική ρυημαςίζεςαι από ςξ 
θέμα ςξσ αξοίρςξσ ἱδοσρ- και ςημ καςάληνη -χ ςηπ σπξςακςικήπ. 
 

Υπξςακςική Αξοίρςξσ 

ἱδούρχ 
ἱδούρῃπ 
ἱδούρῃ 

ἱδούρχμεμ 
ἱδούρηςε 
ἱδούρχρι (μ) 

 

 

Ποξρένςε! Δδώ ςξ οήμα ἱδούχ έυει αύνηρη ι (ςξ ι βοαυύ γίμεςαι ι μακοό) πξσ δε ταίμεςαι, όπχπ ρ’ 

όλα ςα οήμαςα πξσ αουίζξσμ από ι, σ, γι’ ασςό η ξοιρςική είμαι ἵδοσρα και η σπξςακςική ἱδούρχ, 

κ.ξ.κ. Σξ ίδιξ ιρυύει και για ςξμ αμαδιπλαριαρμό ἵδοσκα (ςξ ι βοαυύ γίμεςαι ι μακοό).  

ζ. ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό γέμξπ, μεςξυή εμερςώςα, οήμαςξπ ρῴζχ 

 
Απάντηση 

ρῴζξσρα 

 
Επεξήγηση 

Σξ οήμα βοίρκεςαι ρςξμ εμερςώςα, ξπόςε η μεςξυή ρυημαςίζεςαι από ςξ θέμα ρῴζ- και 
ςημ καςάληνη -χμ, -ξσρα, -ξμ. 
 

Αουικξί υοόμξι 

Δμ. 
Παο. 

ἁοπάζχ 

ἥοπαζξμ 

Μέλ. 
Αόο. 

ἁοπάρχ 

ἥοπαρα 

Παοκ. 
Τπεο. 

ἥοπακα 

οπάκειμ 

Αουικξί υοόμξι 

Δμ. 
Παο. 

ἱδούχ 
ἵδοσξμ 

Μέλ. 
Αόο. 

ἱδούρχ 
ἵδοσρα 

Παοκ. 
Τπεο. 

ἵδοσκα 
ἱδούκειμ 
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Μεςξυέπ Δμερςώςα 

Δμικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ ρῴζχμ  ρῴζξσρα ςό ρῶζξμ 

Γεμ. ςξῦ ρῴζξμςξπ ςῆπ ρῳζξύρηπ ςξῦ ρῴζξμςξπ 

Δξς. ςῶ ρῴζξμςι ςῇ ρῳζξύρῃ ςῶ ρῴζξμςι 

Αις. ςόμ ρῴζξμςα Σημ ρῴζξσραμ ςό ρῶζξμ 

Κλης. (ὦ) ρῴζχμ (ὦ) ρῴζξσρα (ὦ) ρῶζξμ 

Ποξρένςε! Οι μεςξυέπ εμερςώςα ςηπ εμεογηςικήπ τχμήπ α) κλίμξμςαι όπχπ ςα ςοιςόκλιςα επίθεςα 

ρε -χμ, -ξσρα, -ξμ και β) ρυημαςίζξσμ πάμςα όμξια ςημ ξμξμαρςική με ςημ κληςική, αμ και είμαι 

βαούςξμα (δηλ. δεμ ςξμίζξμςαι ρςη λήγξσρα) εμώ ςα ςοιςόκλιςα επίθεςα ςη ρυημαςίζξσμ από ςξ 

θέμα ςηπ γεμικήπ: π.υ. ὁ ἂκχμ, ςξῠ ἂκξμςξπ,κληςική : ὦ ἆκξμ (από ςξ θέμα ςηπ γεμικήπ)  

Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ξἱ ρῴζξμςεπ αἱ ρῴζξσραι ςά ρῴζξμςα 

Γεμ. ςμ ρῳζόμςχμ ςμ ρῳζξσρμ ςμ ρῳζόμςχμ 

Δξς. ςξῖπ ρῴζξσρι(μ) ςαῖπ ρῳζξύραιπ ςξῖπ ρῴζξσρι(μ) 

Αις. ςξύπ ρῴζξμςαπ ςάπ ρῳζξύραπ ςά ρῴζξμςα 

Κλης. (ὦ) ρῴζξμςεπ (ὦ) ρῴζξσραι (ὦ) ρῴζξμςα 

 

Σσμπλήοχρη ςξσ ρςασοόλενξσ 

 ρς.         ε.   

 ἱ    α.     ἁ   

 δ    γ     ο   

β. ῥ ί φ ξ ι π    π   

 ύ    γ     ά   

 ρ    μ     ρ   

 η  ζ. ρ ῴ ζ ξ σ ρ α   

 ς    ρ     ι   

 ε  γ. ἀ κ ξ ύ ρ χ μ ε Ν 

     ξ     ι   

 δ. φ η τ ί ζ ῃ      

     ε        

     μ        

 

Μεςάτοαρη 

Δεμ ατήμξσμε ςξμ άμθοχπξ μα κσβεομά αλλά ςξ λόγξ, επειδή (ξ άμθοχ-

πξπ) κσβεομά για μα χτελήρει ςξμ εασςό ςξσ και γίμεςαι ςύοαμμξπ. 

 

Οὐκ ἐῶμεμ ἄουειμ ἄμθοχπξμ, ἀλλά ςόμ λόγξμ, ὅςι 
ἑασςῷ ςξῦςξ πξιεῖ καί γίμεςαι ςύοαμμξπ. 

 
Ἀοιρςξςέληπ, Ἠθικά Νικξμάυεια 1134α 
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Ποξρένςε! Ο Αοιρςξςέληπ ποξβάλλει ςξ λόγξ, με ςη διπλή ρημαρία λόγξπ -ξμιλία και λό-

γξπ- λξγική, χπ ςξ ρςξιυείξ εκείμξ πξσ θα ποέπει μα αρκεί ςημ ενξσρία. ύμτχμα με ςξ 

τιλόρξτξ, ξι άμθοχπξι αρκξύμ ςημ ενξσρία για ςξμ εασςό ςξσπ, με απξςέλερμα μα γίμξ-

μςαι ςελικά ςύοαμμξι, γι’ ασςό θα ποέπει μα κσβεομά ξ λόγξπ, η λξγική, ξ ξοθξλξγιρμόπ.  

 

 

Βιογραφικά στοιχεία

 

 
Αοιρςξςέληπ: 

 

 Ο Αοιρςξςέληπ γεμμήθηκε ςξ 384 π.Χ. ρςα Αουαία Σςάγειοα ςηπ Χαλκιδικήπ (ρημε-

οιμή ξμξμαρία ςηπ πεοιξυήπ Λιξςόπι, μιρό υιλιόμεςοξ μόςια ςηπ Ολσμπιάδαπ). Ο παςέ-

οαπ ςξσ Νικόμαυξπ ήςαμ γιαςοόπ ςξσ βαριλιά ςηπ Μακεδξμίαπ Αμύμςα Β΄, ςξμ ξπξίξ 

είυε παςέοα ξ Υίλιππξπ. Ποόχοα ξοτάμεφε από παςέοα και μηςέοα και ςημ κηδεμξμία 

ςξσ αμέλαβε ξ τίλξπ ςξσ παςέοα ςξσ Ποόνεμξπ, ξ ξπξίξπ ςξμ έρςειλε ρςημ Αθήμα ρε 

ηλικία 17 εςώμ (367 π.Φ.), για μα γίμει μαθηςήπ ςξσ Πλάςχμα. Ποάγμαςι, ξ Αοιρςξςέληπ 

ρπξύδαρε ρςημ Ακαδημία ςξσ Πλάςχμα επί 20 υοόμια (367 - 347), μέυοι ςη υοξμιά 

δηλαδή πξσ πέθαμε ξ δάρκαλόπ ςξσ. Αογόςεοα, εγκαςέλειφε ςημ Αθήμα και εγκαςα-

ρςάθηκε ρςημ Άρρξ, πόλη ςηπ μικοαριαςικήπ παοαλίαπ, απέμαμςι από ςη Λέρβξ, όπξσ 

δίδανε ςοία υοόμια. Σξ 345 π.Φ. ξ Αοιρςξςέληπ πέοαρε απέμαμςι ρςη Λέρβξ και εγκα-

ςαρςάθηκε ρςη Μσςιλήμη, όπξσ έμειμε και δίδανε μέυοι ςξ 342 π.Φ. ςξ μεςανύ είυε 

παμςοεσςεί ςημ αμιφιά και θεςή κόοη ςξσ Δομία, ςημ Πσθιάδα, από ςημ ξπξία απέκςηρε  

κόοη, πξσ πήοε ςξ όμξμα ςηπ μηςέοαπ ςηπ. Μεςά ςξ θάμαςξ ςηπ ποώςηπ ςξσ ρσζύγξσ ξ Αοιρςξςέληπ ρσμδέθηκε αογόςεοα ρςημ 

Αθήμα με ςη ςαγειοίςιρρα Δοπσλλίδα, από ςημ ξπξία απέκςηρε έμα γιξ, ςξ Νικόμαυξ. Σξ 342 π.Φ. Ο Αοιρςξςέληπ άουιρε με ποξθσμία 

ςξ έογξ ςηπ αγχγήπ ςξσ μεαοξύ Αλέναμδοξσ. Ο Αοιρςξςέληπ έμειμε ρςη μακεδξμική ασλή ένι υοόμια. Σξ 335 π.Φ.ξ Αοιρςξςέληπ 

πήγε ρςημ Αθήμα και ίδοσρε δική ςξσ τιλξρξτική ρυξλή, πξσ ξμξμάρςηκε Λύκειξ. Σξ 323 π.Φ. καςηγξοήθηκε για αρέβεια , επειδή 

είυε ιδούρει βχμό ρςξμ Δομία, είυε γοάφει ςξμ ύμμξ ρςημ Αοεςή και ςξ επίγοαμμα ρςξμ αμδοιάμςα ςξσ Δομία, ρςξσπ Δελτξύπ. Έ-

ςρι,  ξ Αοιρςξςέληπ έτσγε για ςη Φαλκίδα, ποξςξύ γίμει η δίκη ςξσ (323 π.Φ.). Τξ 322 π.Χ. πέθαμε ρςη Χαλκίδα από ρςξμαυικό μόρη-

μα, μέρα ρε θλίφη και μελαγυξλία. Σξ ρώμα ςξσ μεςατέοθηκε ρςα ςάγειοα, όπξσ θάτςηκε με εναιοεςικέπ ςιμέπ. 

Ασκήσεις

εκτός βιβλίου

 

 
1.  Να αναγνωρίσετε τα ακόλουθα ουσιαστικά και να τα κλίνετε και στους 

δύο αριθμούς: υοέξπ, λέξμςα, ςάνεχπ, ρώμαςι.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/384_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%84&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/367_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/345_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/342_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CF%80%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/342_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/323_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/323_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/322_%CF%80.%CE%A7.
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Απάντηση 

 

 υοέξπ: ξμξμαρςική (αιςιαςική ή κληςική) εμικξύ, γέμξσπ ξσδεςέοξσ, ςξσ ξσριαρςικξύ 

ςηπ γ΄ κλίρηπ: ςξ υοέξπ.  

 

 

Δμικόπ αοιθμόπ  Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ςό υοέξπ  ςά υοέα 

Γεμ. ςξῦ υοέξσπ  ςμ υοεμ 

Δξς. ςῶ υοέει  ςξῖπ υοέερι (μ) 

Αις. ςό υοέξπ  ςά υοέα 

Κλης. (ὦ) υοέξπ  (ὦ) υοέα 

Ποξρένςε: =υοέα, ςά κλέεα=κλέα. 

 

 λέξμςα: αιςιαςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ, ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ: ὁ λέχμ.  

Τα ξσδέςεοα πξσ λήγξσμ ρε  -ξπ, αμ ποιμ από ςξ ε ποξηγείςαι  άλλξ ε,ςόςε ρσμαιοξύμ ςξ ε+α 

ρε α : ςά υοέεα 

Δμικόπ αοιθμόπ  Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ὁ λέχμ  ξἱ λέξμςεπ 

Γεμ. ςξῦ λέξμςξπ  ςμ λεόμςχμ 

Δξς. ςῶ λέξμςι  ςξῖπ λέξσρι(μ) 

Αις. ςόμ λέξμςα  ςξύπ λέξμςαπ 

Κλης. (ὦ) λέξμ  (ὦ) λέξμςεπ 

 

 ςάνεχπ: γεμική εμικξύ, γέμξσπ θηλσκξύ, ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ: ἡ ςάνιπ. 

 

Δμικόπ αοιθμόπ  Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ.  ςάνιπ  αἱ ςάνειπ 

Γεμ. ςῆπ ςάνεχπ  ςμ ςάνεχμ 

Δξς. ςῇ ςάνει  ςαῖπ ςάνερι (μ) 

Αις. ςήμ ςάνιμ  ςάπ ςάνειπ 

Κλης. (ὦ) ςάνι  (ὦ) ςάνειπ 

 

 

 ρώμαςι: δξςική εμικξύ, γέμξσπ ξσδεςέοξσ, ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ: ςό ρμα. 

 

Δμικόπ αοιθμόπ  Πληθσμςικόπ αοιθμόπ 

Ομ. ςό ρμα  ςά ρώμαςα 

Γεμ. ςξῦ ρώμαςξπ  ςμ ρχμάςχμ 

Δξς. ςῶ ρώμαςι  ςξῖπ ρώμαρι (μ) 

Αις. ςό ρμα  ςά ρώμαςα 

Κλης. (ὦ) ρμα  (ὦ) ρώμαςα 
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2.  Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό υποτακτικής και ευκτικής 

ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου των ρημάτων: βλάπςχ, καςαδιώκχ. 

 

 
Απάντηση 

 ΔΝΔΣΤΩΤΑΣ 

 Τπξςακςική Δσκςική 

β΄ εμικό βλάπςῃπ // καςαδιώκῃπ βλάπςξιπ // καςαδιώκξιπ 

γ΄ εμικό βλάπςηςε // καςαδιώκηςε βλάπςξιςε // καςαδιώκξιςε 

 

 ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 Τπξςακςική Δσκςική 

β΄ εμικό βλάφῃπ // καςαδιώνῃπ βλάφαιπ // καςαδιώναιπ 

γ΄ εμικό βλάφηςε // καςαδιώνηςε βλάφαιςε // καςαδιώναιςε 

 

 ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΣ 

 Τπξςακςική Δσκςική 

β΄ εμικό βεβλατώπ ᾖπ //  

καςαδεδιχυώπ ᾖπ 

βεβλατώπ εἴηπ //  

καςαδεδιχυώπ εἴηπ 

γ΄ εμικό βεβλατόςεπ ἦςε // 

καςαδεδιχυόςεπ ἦςε 

βεβλατόςεπ εἴηςε / εἶςε // 

καςαδεδιχυόςεπ εἴηςε / εἶςε 

 

Επεξήγηση 

Απ δξύμε ξλξκληοχμέμη ςημ κλίρη ςηπ σπξςακςικήπ και εσκςικήπ Δμερςώςα, Αξοίρςξσ 

και Παοακειμέμξσ.  

ΔΝΔΣΤΩΤΑΣ 

Τπξςακςική Δσκςική 

βλάπςχ καςαδιώκχ βλάπςξιμι καςαδιώκξιμι 

βλάπςῃπ καςαδιώκῃπ βλάπςξιπ καςαδιώκξιπ 

βλάπςῃ καςαδιώκῃ βλάπςξι καςαδιώκξι 

βλάπςχμεμ καςαδιώκχμεμ βλάπςξιμεμ καςαδιώκξιμεμ 
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βλάπςηςε καςαδιώκηςε βλάπςξιςε καςαδιώκξιςε 

βλάπςχρι (μ) καςαδιώκχρι (μ) βλάπςξιεμ καςαδιώκξιεμ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Τπξςακςική Δσκςική 

βλάφχ καςαδιώνχ βλάφαιμι καςαδιώναιμι 

βλάφῃπ καςαδιώνῃπ βλάφαιπ καςαδιώναιπ 

βλάφῃ καςαδιώνῃ βλάφαι καςαδιώναι 

βλάφχμεμ καςαδιώνχμεμ βλάφαιμεμ καςαδιώναιμεμ 

βλάφηςε καςαδιώνηςε βλάφαιςε καςαδιώναιςε 

βλάφχρι (μ) καςαδιώνχρι (μ) βλάφαιεμ καςαδιώναιεμ 

Ποξρένςε! Η σπξςακςική, εσκςική, ποξρςαςική, ςξ απαοέμταςξ και η μεςξυή ςξσ αξοίρςξσ, 

ρυημαςίζξμςαι υχοίπ αύνηρη (μόμξ η ξοιρςική παίομει αύνηρη) ἔβλαφα (ξοιρςική)  βλάφ-

χ (σπξςακςική) κ.λ.π. / καςαδίχνα (ξοιρςική)  καςαδιώνχ (σπξςακςική) 

ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΣ 

Τπξςακςική 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ  ὦ καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ  ὦ 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ ᾖπ καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ ᾖπ 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ ᾖ καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ ᾖ 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα ὦμεμ καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα ὦμεμ 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα ἦςε καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα ἦςε 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα ὦρι (μ) καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα ὦρι (μ)  

 

ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΣ 

Δσκςική 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ εἴημ καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ  εἴημ 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ εἴηπ καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ  εἴηπ 

βεβλατώπ, -τσῖα, -τόπ εἴη καςαδεδιχυώπ, -υσῖα, -υόπ εἴη 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα εἴημεμ /εἶμεμ καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα εἴημεμ /εἶμεμ 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα εἴηςε / εἶςε καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα εἴηςε / εἶςε 

βεβλατόςεπ, -τσῖαι, -τόςα εἴηραμ / εἶεμ καςαδεδιχυόςεπ, -υσῖαι, -υόςα εἴηραμ / εἶεμ 
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3.  Να χαρακτηρίσετε τους τρόπους σύνδεσης των όρων της φράσης, να υ-
πογραμμίσετε τις μετοχές, να τις αναγνωρίσετε γραμματικά και να βρεί-
τε το είδος στο οποίο ανήκουν καθώς και το υποκείμενό τους: 

 

Ὁ Δημξρθέμηπ ὑπξμέμχμ παοερκεσάζεςξ ςόμ ἔκπλξσμ ρςοαςιάμ ςε ἐπαγγέλλχμ ἐπ 

ςξύπ ρσμμάυξσπ καί μαῦπ καί ὁπλίςαπ ἑςξιμάζχμ.  

 
Απάντηση 

Η ρύμδερη είμαι παοαςακςική, ατξύ υοηριμξπξιξύμςαι ξι ρύμδερμξι ςε, καί.  

 

Μεςξυέπ: 

ὑπξμέμχμ, ἐπαγγέλλχμ, ἑςξιμάζχμ: μεςξυέπ εμερςώςα, εμεογηςικήπ τχμήπ, ξμξμα-

ρςική εμικξύ, γέμξσπ αορεμικξύ. Δίμαι επιοοημαςικέπ ςοξπικέπ μεςξυέπ, με σπξκείμεμξ 

ςη λένη Δημξρθέμηπ, δηλαδή είμαι ρσμημμέμεπ (ςξ σπξκείμεμξ ςξσπ έυει και άλλη ρσ-

μςακςική θέρη ρςημ ποόςαρη, ατξύ είμαι και σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 

¨παοερκεσάζεςξ¨). 

 
4.  τις ακόλουθες προτάσεις να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές 

καθώς και τη συντακτική τους θέση:  

α.  Νικίαπ ποξριώμ ποόπ ςξύπ ἐπιςηδείξσπ ἔλεγεμ ἅ πεπξμθώπ εἴη. 

 
Απάντηση 

ποξριώμ: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ (Νι-

κίαπ), ατξύ είμαι και σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ. 

Η μεςξυή πεπξμθώπ εδώ απξςελεί μέοξπ ςξσ οημαςικξύ ςύπξσ πεπξμθώπ εἴη,  δηλαδή 

δε λειςξσογεί ρσμςακςικά χπ μεςξυή, αλλά χπ γ΄ εμικό ποόρχπξ εσκςικήπ παοακειμέ-

μξσ εμεογηςικήπ τχμήπ, ςξσ αμώμαλξσ οήμαςξπ πάρυχ (παοακείμεμξπ: πέπξμθα) 

 

Μεςάτοαρη 

Ο Νικίαπ, όςαμ παοξσριάρςηκε ρςξσπ ξικείξσπ ςξσ, έλεγε ασςά πξσ είυε πάθει.  

 

β. γώ πάμςχμ ἄμ εἴημ δσρςσυέρςαςξπ, εἰ πξλλά ςμ ἐμασςξῦ δεδαπαμημέμξπ εἰπ 

ςήμ πόλιμ εἶςα δόναιμι ςξῖπ ἀλλξςοίξιπ ἐπιβξσλεύειμ. 

 
Απάντηση 

δεδαπαμημέμξπ: επιοοημαςική εμαμςιχμαςική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ 

ςξσ οήμαςξπ (ἐγώ), ατξύ είμαι και σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ εἴη. 

ἐπιβξσλεύειμ: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ δόναιμι, ειδικό απαοέμταςξ 

ἐγχ: εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨δόναιμι¨ και παοάλληλα σπξκείμεμξ ςξσ 

απαοεμτάςξσ ¨ἐπιβξσλεύειμ¨ (ςασςξποξρχπία). 
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Μεςάτοαρη 

Δγώ θα ήμξσμ ξ πιξ δσρςσυιρμέμξπ από όλξσπ, αμ παοόλξ πξσ έυχ νξδέφει πξλλά από 

ςα δικά μξσ ρυεςικά με ςημ πόλη, έπειςα θα δώρχ ςημ εμςύπχρη όςι ρυεδιάζχ εμαμςί-

ξμ ςχμ νέμχμ.  

 

γ. Ἔςι δέ καί πάμςχμ ἄμ εἴη δειμόςαςξμ, εἰ δημξκοαςξσμέμηπ ςῆπ πόλεχπ μή ςμ 

αὐςμ ἅπαμςεπ ςσγυάμξιμεμ.  

 
Απάντηση 

δημξκοαςξσμέμηπ: επιοοημαςική εμαμςιχμαςική μεςξυή, γεμική απόλσςη σπξκείμεμό 

ςηπ είμαι η λένη ςῆπ πόλεχπ, πξσ δεμ έυει άλλη ρσμςακςική θέρη μέρα ρςημ ποόςα-

ρη, δεμ είμαι δηλ. σπξκείμεμξ ή αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ή ςξσ απαοεμτάςξσ. 

 

Μεςάτοαρη 

Ακόμα θα ήςαμ ςξ τξβεοόςεοξ από όλα, αμ εμώ η πόλη έυει δημξκοαςία, δεμ έυξσμε 

όλξι αμεναιοέςχπ ςα ίδια (εμμ. ποξμόμια). 

 

δ.  Οὐδείπ ἐρςιμ ὅρςιπ ξὐκ ἄμ ὁμξλξγήρειεμ, εἰ μή λίαμ εἴη τθξμεοόπ, αὐςόμ δικαιόςα-

ςξμ καί ρχτοξμέρςαςξμ εἶμαι. 

 
Απάντηση 

εἶμαι: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ἄμ ὁμξλξγήρειεμ¨, ειδικό απαοέμταςξ (εςεοξποξρχ-

πία), επειδή ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ είμαι ςξ ¨ὅρςιπ¨ και είμαι διατξοεςικό (ἕςεοξ) 

από ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ πξσ είμαι ςξ ¨αὐςόμ¨.  

 

Μεςάτοαρη 

Καθέμαπ θα ξμξλξγξύρε, αμ δεμ ήςαμ πξλύ τθξμεοόπ, όςι ασςόπ είμαι ξ πιξ δίκαιξπ και 

ξ πιξ ρσμεςόπ. 

 

ε. Δἴη δ’ ἄμ ξὐ μικοόμ ἔογξμ εἰ πάραπ ςιπ ςάπ ἰδέαπ ςάπ ςμ λόγχμ ἐναοιθμεῖμ ἐπιυει-

οήρειεμ. 

 
Απάντηση 

ἐναοιθμεῖμ: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ¨ἐπιυειοήρειεμ¨, ςελικό απαοέμταςξ (ςασςξποξ-

ρχπία, ςιπ: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ και ςξσ απαοεμτάςξσ).  

  

Μεςάτοαρη 

Δε θα ήςαμ μικοό έογξ αμ κάπξιξπ επιυειοξύρε μα απαοιθμήρει όλεπ ςιπ ιδέεπ ςχμ λό-

γχμ. 
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ςξ παοακάςχ απόρπαρμα από ςξμ ξμώμσμξ Νεκοικό Διάλξγξ ξ Σεοφίχμ παοαπξμιέςαι 

ρςξμ Πλξύςχμα όςι πέθαμε πξλύ μέξπ, εμώ άλλξι, πξλύ γεοξμςόςεοξι, ζξσμ ακόμη. Ο Πλξύ-

ςχμ ςξσ απαμςά όςι ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ κάθε αμθοώπξσ είμαι καθξοιρμέμξ από ςη Μξίοα και 

ςη Υύρη.  

 

ΣΔΡ.: Σξῦςξ, ὦ Πλξύςχμ, δίκαιξμ, ἐμέ μέμ ςεθμάμαι ςοιάκξμςα ἔςη γεγξμόςα, ςόμ δέ 

ὑπέο ςά ἐμεμήκξμςα γέοξμςα Θξύκοιςξμ ζῆμ ἔςι; 

ΠΛ.: Δικαιόςαςξμ μέμ ξὖμ, ὦ Σεοφίχμ, εἴ γε ὁ μέμ ζῇ μηδέμα εὐυόμεμξπ ἀπξθαμεῖμ ςμ 

τίλχμ, ρύ δέ παοά πάμςα ςόμ υοόμξμ ἐπεβξύλεσεπ αὐςῶ πεοιμέμχμ ςόμ κλῆοξμ. 

ΣΔΡ.: Οὐ γάο ἐυοῆμ γέοξμςα ὄμςα καί μηκέςι υοήραρθαι ςῶ πλξύςῳ αὐςόμ δσμάμεμξμ 

ἀπελθεῖμ ςξῦ βίξσ παοαυχοήραμςα ςξῖπ μέξιπ; 

ΠΛ.: Καιμά, ὦ Σεοφίχμ, μξμξθεςεῖπ, ςόμ μηκέςι ςῶ πλξύςῳ υοήραρθαι δσμάμεμξμ ποόπ 

ἡδξμήμ ἀπξθμῄρκειμ ςό δέ ἄλλχπ ἡ Μξῖοα καί ἡ τύριπ διέςανεμ.  

 

Λξσκιαμόπ, Νεκοικξί Διάλξγξι 16.1 

 

 

 
ΣΔΡ.: Ασςό, Πλξύςχμα, είμαι δίκαιξ, δηλαδή εγώ μα έυχ πεθάμει ρε ηλικία ςοιάμςα υοξ-

μώμ, εμώ ξ Θξύκοιςξπ πξσ είμαι γέοξπ πάμχ από εμεμήμςα μα ζει ακόμα; 

ΠΛ.: Πάοα πξλύ δίκαιξ, Σεοφίχμα, ατξύ βέβαια ασςόπ ζει κάμξμςαπ εσυή μα μημ πεθάμει 

καμείπ από ςξσπ τίλξσπ ςξσ, ερύ όμχπ ρε όλη ρξσ ςη ζχή ρυεδίαζεπ ςξ κακό ςξσ 

πεοιμέμξμςαπ ςημ κληοξμξμιά.  

ΣΔΡ.: Δεμ έποεπε δηλαδή, ατξύ ήςαμ γέοξπ και δεμ μπξοξύρε μα υοηριμξπξιήρει πια ςα 

πλξύςη ςξσ, μα απξυχοήρει από ςη ζχή, ατξύ ςα παοαυχοήρει ρςξσπ μέξσπ; 

ΠΛ.: Καιμξύογια, Σεοφίχμα, μξμξθεςείπ, δηλαδή μα πεθαίμει ασςόπ πξσ δεμ μπξοεί πια 

μα υοηριμξπξιήρει ςα πλξύςη για εσυαοίρςηρη όμχπ αλλιώπ όοιρε η Μξίοα και η 

τύρη. 

                   ΜΕΣΑΥΡΑΗ  
 ΚΕΙΜΕΝΟΤ 
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Απόδοση

 λένεωμ και φράσεωμ του κειμέμουστο μεοελλημικό λόγο

 
 δίκαιξμ (εμμ. ἐρςί) = είμαι δίκαιξ 

 ἐμέ ςεθμάμαι (< θμῄρκχ = πεθαίμχ) = δηλαδή εγώ μα έυχ πεθάμει 

 ςοιάκξμςα ἔςη γεγξμόςα (< γίγμξμαι) = πξσ έυχ γίμει ςοιάμςα υοξμώμ 

 ζῆμ (< ζῶ) ἔςι ; = μα ζει ακόμα; 

 εἴ γε = ατξύ βέβαια 

 μηδέμα εὐυόμεμξπ ἀπξθαμεῖμ (< ἀπξθμῄ-ρκχ = πεθαίμχ) =  

κάμξμςαπ εσυή μα μημ πεθάμει καμείπ 
 πάοα πάμςα ςόμ υοόμξμ = ρε όλη ςη ζχή ςξσ 

 ἐπεβξύλεσεπ (< ἐπιβξσλεύχ = ρκέπςξμαι ή ρυεδιάζχ κάςι 
κακό) αὐςῶ = 

ρυεδίαζεπ ςξ κακό ςξσ  

 ςόμ κλῆοξμ = ςημ κληοξμξμιά 

 ξὐ γάο ἐυοῆμ (< υοή = ποέπει) δεμ έποεπε δηλαδή 

 γέοξμςα ὄμςα (< εἰμί = είμαι) ατξύ ήςαμ γέοξπ 

 μηκέςι δσμάμεμξμ (< δύμαμαι = μπξοώ) = δεμ μπξοξύρε πια  

 υοήραρθαι (< υοῶμαι= υοηριμξπξιώ) ςῶ πλξύςῳ = μα υοηριμξπξιήρει ςξμ πλξύςξ 

 ἀπελθεῖμ (< ἀπέουξμαι = τεύγχ, απξρύοξμαι) ςξῦ βίξσ = μα απξυχοήρει από ςη ζχή 

 παοαυχοήραμςα (< παοαυχοῶ) ςξῖπ μέξιπ = ατξύ ςα παοαυχοήρει ρςξσπ μέξσπ 

 καιμά = Καιμξύογια 

 ποόπ ἡδξμήμ =  για εσυαοίρςηρη 

 ἄλλχπ = αλλιώπ 

 

Σξ θέμα ςξσ κειμέμξσ είμαι η Μξίοα και ξ οόλξπ πξσ ασςή διαδοα-

μαςίζει ρςημ αμθοώπιμη ζχή. Ο Σεοφίχμ ρσζηςά με ςξμ άουξμςα 

ςξσ Κάςχ Κόρμξσ, ςξμ Πλξύςχμα, και ςξσ εκτοάζει ςξ παοάπξμό 

ςξσ για ςξ ρύμςξμξ ςηπ ζχήπ ςξσ. Χαοακςηοιρςικά αματέοει και ςξ 

παοάδειγμα εμόπ γεοξμςόςεοξσ από εκείμξμ, ξ ξπξίξπ, παοόλξ πξσ 

δεμ μπξοξύρε μα ανιξπξιήρει ςα πλξύςη ςξσ, ήςαμ ζχμςαμόπ. Ο 

Πλξύςχμαπ όμχπ ςξσ λέει όςι για ςξ θάμαςό ςξσ δεμ εσθύμεςαι ξ ί-

διξπ, αλλά η Μξίοα, η ξπξία απξταρίζει πόρξ θα ζήρει ξ κάθε άμ-

θοχπξπ και πόςε θα πεθάμει.  
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Ερωτήσεις 

του  βιβλίου

 

1.  Πώς δικαιολογεί το παράπονό του ο Σερψίων και πώς αντικρούει το ε-
πιχείρημά του ο Πλούτων; 

 

Απάντηση 

Ο Σεοφίχμ ρσζηςώμςαπ με ςξμ Πλξύςχμα εκτοάζει ςξ παοάπξμό ςξσ για ςη ρύμςξμη, καςά 

ςημ άπξφή ςξσ, ζχή και για ςξ γεγξμόπ όςι ξ ίδιξπ έυει πεθάμει, εμώ κάπξιξπ πξλύ μεγαλύ-

ςεοξπ από ασςόμ, ξ Θξύκοιςξπ, βοίρκεςαι ρςη ζχή, παοόςι έυει νεπεοάρει ςημ ηλικία ςχμ εμε-

μήμςα. Μέρα από ασςή ςη ρύγκοιρη ξ Σεοφίχμ ποξβάλλει χπ άδικξ ςξ θάμαςό ςξσ, ποξρπαθώ-

μςαπ μα πείρει ςξμ Πλξύςχμα. 

Ο Πλξύςχμαπ ςξμ αμςιμεςχπίζει με απόλσςξ και απόςξμξ ςοόπξ, ςξμίζξμςάπ ςξσ όςι η ρσμπε-

οιτξοά ςξσ ήςαμ εμςελώπ διατξοεςική από ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ Θξύκοιςξσ.. Ο ποώςξπ, δηλαδή 

ξ Σεοφίχμ, εσυόςαμ, όρξ ζξύρε, μα πεθάμει ξ Θξύκοιςξπ, για μα κληοξμξμήρει ςημ πεοιξσρία 

ςξσ, εμώ ξ Θξύκοιςξπ ενέτοαζε ςημ εσυή μα ζξσμ όλξι ξι τίλξι ςξσ. 

Ο Τεοφίχμ ςόςε ποξβάλλει χπ επιυείοημα όςι θα ήςαμ δίκαιξ μα κληοξμξμήρει εκείμξπ ςξμ 

πλξύςξ ςξσ Θξύκοιςξσ, καθώπ εκείμξπ δεμ μπξοξύρε μα ςξμ υαοεί εναιςίαπ ςηπ ποξυχοημέμηπ 

ηλικίαπ ςξσ. 

Σέλξπ, ξ Πλξύςχμαπ εμημεοώμει ςξ ρσμξμιληςή ςξσ για ςξ οόλξ ςηπ Μξίοαπ, η ξπξία καθξοίζει 

ςημ αμθοώπιμη ζχή και απξταρίζει ςη διάοκεια πξσ ασςή θα έυει για κάθε άμθοχπξ. 

 

2.  Ποια είναι τα κοινά θεματικά και υφολογικά στοιχεία του παραπάνω 
παράλληλου κειμένου και του κειμένου της Ενότητας; 
 

Απάντηση 

 

Σα δύξ κείμεμα παοξσριάζξσμ κξιμά ρςξιυεία ςόρξ ρςξ θέμα πξσ ποαγμαςεύξμςαι όρξ 
και ρςξ ύτξπ πξσ σιξθεςξύμ.  
Κξιμά θεμαςικά ρςξιυεία 
 Αματξοά ρςη ζχή μεςά ςξ θάμαςξ, ρςξμ Κάςχ Κόρμξ. 
 Διάλξγξπ αμάμερα ρε έμα μεκοό και κάπξιξμ πξσ έυει ενξσρία ρςξμ Κάςχ Κόρμξ 

[ρςξ ποώςξ κείμεμξ ξ ώρςοαςξπ με ςξ Μίμχα (βαριλιά ςξσ Κάςχ κόρμξσ) και ρςξ 
δεύςεοξ ξ Σεοφίχμ με ςξμ Πλξύςχμα (θεόπ ςξσ Κάςχ Κόρμξσ).  

 Ποξβξλή ςξσ οόλξσ ςηπ Μξίοαπ (ξ ώρςοαςξπ θεχοεί ςη Μξίοα σπαίςια για ςιπ ποά-
νειπ ςξσ και ξ Πλξύςχμαπ ςη θεχοεί σπαίςια για ςξ θάμαςξ ςχμ αμθοώπχμ). 
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 για ςημ αμθοώπιμη ζχή.  
 Έμταρη ρςημ αδσμαμία ςξσ αμθοώπξσ μα αλλάνει ςημ πξοεία ςηπ ζχήπ ςξσ, ατξύ 

όλα είμαι καθξοιρμέμα από ςη Μξίοα. 
     Κξιμά στξλξγικά ρςξιυεία 

 Σα κείμεμα έυξσμ διαλξγική μξοτή, ώρςε μα διαθέςξσμ ζχμςάμια και παοαρςαςι-
κόςηςα. 

 Κσοίαουεπ είμαι η ειοχμική και ραςιοική διάθερη. 
 Σξ λενιλόγιξ είμαι απλό, καθημεοιμό (με ςξ και) και ξ λόγξπ λιςόπ. 
 Κσοιαουεί η παοαςακςική ρύμςανη, πξσ καθιρςά ςξ λόγξ ρατή και εσκοιμή. 

 

 

Λίγα λόγια για ςξμ Πλξύςχμα:  

Άδηπ ή Πλξύςχμαπ: ¨Ηςαμ ξ θεόπ ςξσ Κάςχ Κόρμξσ, αδελτόπ ςξσ 

Δία, ςηπ Ήοαπ, ςξσ Πξρειδώμα, ςηπ Δρςίαπ και ςηπ Δήμηςοαπ. Έμβλημα 

ςξσ ήςαμ η ¨Κσμή¨ (πεοικεταλαία με δέομα ρκύλξσ) πξσ υάοη ρ’ ασςή 

μπξοξύρε, ρύμτχμα με ςημ παοάδξρη, μα γίμει αόοαςξπ και ήςαμ 

δώοξ ςχμ Κσκλώπχμ. Ο Άδηπ, ποώςα απ’ όλα, ήςαμ θεόπ ςχμ με-

κοώμ, ςξσπ ξπξίξσπ δευόςαμ ρςξ σπξυθόμιξ (κάςχ από ςη γη) βαρί-  

λειό ςξσ. Αρυξλξύμςαμ όμχπ και με ςξσπ ζχμςαμξύπ, απέμαμςι ρςξσπ ξπξίξσπ εκςελξύρε μια 

ςοξμεοή απξρςξλή: ¨ξι άδικξι άμθοχπξι πάμςα θα ςιμχοξύμςαι¨, ενηγξύρε ρςημ Πεορετόμη, 

ςημ κόοη ςηπ θεάπ Δήμηςοαπ πξσ ςημ κοαςξύρε ένι μήμεπ ςξ υοόμξ κξμςά ςξσ.  

       Ο ίδιξπ ξ Άδηπ επέβλεπε, επίρηπ, και ςημ ςήοηρη ςχμ καμόμχμ ςηπ δικαιξρύμηπ και υςσπξύ-

ρε αμείλικςα ςξσπ επίξοκξσπ, ςξσπ ξπξίξσπ ςίπξςα δεμ μπξοξύρε μα ρώρει από ςημ ςοξμεοή εκ-

δίκηρη.  

      Δπειδή η ποξρχπικόςηςα ςξσ Άδη ποξκαλξύρε τοίκη και ςοόμξ από ςξμ 5ξ αι. π.Φ. η ιδέα ασςή 

ριγά-ριγά άλλανε και ςημ αλλαγή ςημ απξδίδξσμ ρςημ επίδοαρη ςχμ ¨Δλεσρίμιχμ Μσρςηοίχμ¨ και 

ρςιπ ρυέρειπ μεςανύ Άδη και Πεορετόμηπ. Αμςικαςαρςάθηκε ακόμα και ςξ παλιό όμξμα πξσ εμέ-

πμεε τόβξ, με ςξ όμξμα Πλξύςχμ.  

       Πλξύςχμ: Από ςόςε, από ςημ αλλαγή ςξσ ξμόμαςξπ, κσοιαουεί έμαπ θεόπ, πξσ ςξσ ανίζει η 

εσμέμεια ςχμ αμθοώπχμ, επειδή ρ’ ασςόμ υοχρςάει η αμθοχπόςηςα ςη ρσμςήοηρή ςηπ. Από ασ-

ςόμ εναοςάςαι η εστξοία ςηπ γηπ, ό,ςι βλαρςαίμει από ςξ έδατξπ είμαι δώοξ ςξσ Πλξύςχμα. Δίμαι, 

επίρηπ, ξ κύοιξπ και ξ υξοηγόπ ςξσ πλξύςξσ, πξσ κλείμει η Γη ρςξσπ κόλπξσπ ςηπ. Δε δίμει ρςξσπ 

θμηςξύπ μξμάυα ςα άτθξμα αγαθά (τοξύςα, λαυαμικά, δημηςοιακά, καοπξύπ) πξσ τσςοώμξσμ 

ρςξσπ κάμπξσπ ςηπ, αλλά ςξσπ δίμει και ςα μέςαλλα με ςα ξπξία μπξοξύμ μ’ ασνήρξσμ ςημ εσημε-

οία και ςξμ πλξύςξ ςξσπ. 

     Έμα από ςα κύοια εμβλήμαςα ςξσ θεξύ Άδη, με ασςή ςη μξοτή ςξσ Πλξύςχμα, είμαι ¨ςξ κέοαπ 

ςηπ Αμαλθείαπ¨, ρύμβξλξ ςηπ ατθξμίαπ, πξσ ήςαμ αρςείοεσςη πηγή πλξύςξσ.  

       υεςικά, επίρηπ, με ςξσπ ςόπξσπ λαςοείαπ, ξ θεόπ ςξσ Κάςχ Κόρμξσ λαςοεύεςαι ρςξσπ πεοιρ-

ρόςεοξσπ ςόπξσπ χπ Πλξύςχμαπ και όυι χπ Άδηπ. Οι κσοιόςεοξι μάλιρςα ςόπξι, ήςαμ έδοεπ μα-

μςείχμ και η λαςοεία ςξσ Πλξύςχμα ρσρυεςιζόςαμ πξλλέπ τξοέπ μ’ ασςή ςηπ θεάπ Δήμηςοαπ και 

ςηπ κόοηπ ςηπ Πεορετόμηπ. 
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