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8ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

 

Λπθνύξγνο, Καηά Λεωθξάηνπο 95-96 

Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο  

Με ηνλ ιόγν ηνπ Κατὰ Λεωκράτοσς ν Λπθνύξγνο (πεξ. 390-324 π.Υ.), Αζελαίνο πνιηηηθόο θαη 
ξήηνξαο, δήηεζε από ην δηθαζηήξην ηεο Ηιηαίαο ηελ θαηαδίθε ηνπ ζπκπνιίηε ηνπ Λεσθξάηε. 
Απηόο εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα ιίγν πξηλ από ηε κάρε ηεο Υαηξώλεηαο, επεηδή θνβήζεθε όηη ε 
πόιε ζα έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ Μαθεδόλσλ, θαη θαηέθπγε ζηε Ρόδν, όπνπ δηέδσζε όηη ε πόιε 
είρε ήδε θαηαιεθζεί. ηνλ ιόγν ηνπ ν ξήηνξαο επηζεκαίλεη ην ρξένο ησλ πνιηηώλ πξνο ην ζείν, 
ηελ παηξίδα, ηνπο λόκνπο θαη ηνπο γνλείο. ην απόζπαζκα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνύ 
πξνο ηνπο γνλείο. 

 

Λέγεηαη γνῦλ ἐλ ηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζσδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι’ ἁξκόζεη θαὶ 

ὑκῖλ ἅπαζη ηνῖο λεσηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη∙ 

ηνῦηνλ δὲ ῥεῖλ θαζηλ ἐπί ηε ηὴλ ἄιιελ ρώξαλ, θαὶ δὴ θαὶ πξὸο πόιηλ ηηλὰ ηῶλ 

ἐθεῖ θαηνηθνπκέλσλ. Σνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο ὁξκῆζαη πξὸο θπγήλ, ηὴλ αὑηῶλ 

ζσηεξίαλ δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ λεσηέξσλ, ὁξῶληα ηὸλ παηέξα 

πξεζβύηεξνλ ὄληα θαὶ νὐρὶ δπλάκελνλ ἀπνρσξεῖλ, ἀιιὰ 

ἐγθαηαιακβαλόκελνλ ὑπὸ ηνῦ ππξόο, ἀξάκελνλ θέξεηλ. Φνξηίνπ δ’ νἶκαη 

πξνζγελνκέλνπ θαὶ αὐηὸο ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ ἄμηνλ ζεσξῆζαη ηὸ 

ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηὸλ 

ηόπνλ ἐθεῖλνλ πεξηξξπῆλαη ηὸ πῦξ θαὶ ζσζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ’ ὧλ θαὶ 

ηὸ ρσξίνλ ἔηη θαὶ λῦλ πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ εὐζεβῶλ ρῶξνλ∙ ηνὺο δὲ 

ηαρεῖαλ ηὴλ ἀπνρώξεζηλ πνηεζακέλνπο θαὶ ηνὺο ἑαπηῶλ γνλέαο 

ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Λέγεηαη  γνῦλ    ἐλ  ηθειίᾳ     γελέζζαη     ἐθ ηῆο Αἴηλεο  ῥύαθα  ππξὸο 
Λέγεηαη  ινηπόλ  ζηε ηθειία   όηη μερύζεθε  από ηελ Αίηλα   ξπάθη    ιάβαο  
 
(εἰ θαὶ γὰξ   ἐζηηλ  κπζωδέζηεξόλ,  ἀιι’     ἁξκόζεη   θαὶ   λῦλ 
(γηαηί αλ θαη  είλαη      ζαλ   κύζνο,      όκσο ζα ηαηξηάδεη  θαη  ηώξα 
 
ἅπαζη     (ὑκῖλ)  ηνῖο λεωηέξνηο      ἀθνῦζαη)  
ζε όινπο  εζαο   ηνπο  λεώηεξνπο  λα αθνύζνπλ)· 
 
θαζηλ  δὲ  ηνῦηνλ    ῥεῖλ    ἐπί  ηὲ  ηὴλ     ἄιιελ    ρώξαλ, 
ιέλε     θαη   απηό    όηη έξεε  θαη πξνο ηελ ππόινηπε  ρώξα, 
 
θαὶ     δὴ     θαὶ  πξὸο   ηηλὰ    πόιηλ    ηῶλ    θαηνηθνπκέλωλ      ἐθεῖ. 
θαη κάιηζηα θαη   πξνο  θάπνηα  πόιε  από απηέο πνπ θαηνηθνύληαλ εθεί. 

 
(Φαζίλ) κὲλ νὖλ     ὁξκῆζαη   ηνὺο ἄιινπο πξὸο θπγήλ,  δεηνῦληαο  ηὴλ ζωηεξίαλ αὐηῶλ, 
(Λέλε ινηπόλ),      όηη  όξκεζαλ  νη      άιινη      λα θύγνπλ,   επηδεηώληαο  ηε    ζσηεξία    ηνπο, 
 
ἕλα    δὲ ηηλα    ηῶλ λεωηέξωλ,          ὁξῶληα        ηὸλ παηέξα      ὄληα    πξεζβύηεξνλ  
έλαο   όκσο    από ηνπο λεόηεξνπο, επεηδή έβιεπε  ν παηέξαο ηνπ  όηη ήηαλ       γέξνο 

 
θαὶ  νὐρί δπλάκελνλ   ἀπνρωξεῖλ,  ἀιιὰ  ἐγθαηαιακβαλόκελνλ  ὑπὸ ηνῦ ππξόο, 
θαη  όηη  δελ κπνξνύζε    λα θύγεη,      αιιά         όηη παγηδεύηεθε        από  ηε   θσηηά, 

 
θέξεηλ                                   ἀξάκελνλ. 
όηη ηνλ κεηέθεξε αθνύ  ηνλ ζήθσζε ζηνπο ώκνπο ηνπ. 
 
Οἶκαη δε     πξνζγελνκέλνπ    θνξηίνπ  ἐγθαηειήθζε  θαὶ   αὐηόο. 
Καη λνκίδσ επεηδή πξνζηέζεθε   θνξηίν      παγηδεύηεθε   θαη   ν ίδηνο.  

 
Ὅζελ                            δὴ     θαὶ   ἄμηνλ (ἐζηί)     ζεωξῆζαη   
Από απηό ην γεγνλόο βέβαηα  θαη     είλαη άμην    λα πξνζέμνπκε  
 
ὅηη  ηὸ  ζεῖνλ     εὐκελῶο ἔρεη      ηνῖο    ἀγαζνῖο   ἀλδξάζηλ. 
όηη   ην   ζείν   δείρλεη ζπκπάζεηα  ζηνπο ελάξεηνπο αλζξώπνπο. 
 
Λέγεηαη     γὰξ                πεξηξξπῆλαη θύθιῳ                ηὸ πῦξ  ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ  
Λέγεηαη   δειαδή  όηη θύιεζε νιόγπξα θαη πεξηθύθισζε  ε ιάβα   ηνλ   ηόπν    εθείλν    
 
θαὶ    ζωζῆλαη     κόλνπο ηνύηνπο, 
θαη  όηη ζώζεθαλ    κόλν      απηνί, 

 
ἀθ’ ὧλ                   θαὶ    ηὸ ρωξίνλ    ἔηη     θαὶ    λῦλ       
από ηνπο νπνίνπο  θαη   ε ηνπνζεζία αθόκε  θαη  ζήκεξα 

 
πξνζαγνξεύεζζαη  ρῶξνλ ηῶλ εὐζεβῶλ· 
όηη νλνκάδεηαη         «ρώξνο  ησλ  επζεβώλ»· 
 
ηνὺο   δὲ  πνηεζακέλνπο  ηὴλ  ἀπνρώξεζηλ  ηαρεῖαλ  
όζνη όκσο       έθαλαλ         ηελ   απνρώξεζε    γξήγνξα  
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θαὶ ἐγθαηαιηπόληαο ηνὺο  γνλέαο  ἑαπηῶλ, 
θαη     εγθαηέιεηςαλ    ηνπο    γνλείο     ηνπο, 
 
(ιέγεηαη) ἀπνιέζζαη   ἅπαληαο. 
(ιέγεηαη)   όηη ράζεθαλ     όινη. 

 

 

Δξκελεπηηθά ζρόιηα 

«Λέγεηαη γνῦλ ἐλ ηθειίᾳ ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη»:  

Η Αίηλα είλαη ελεξγό αθόκε εθαίζηεην ηεο ηθειίαο, θνληά ζηελ πόιε ηεο Καηάλεο. ύκθσλα 

κε αξραίεο καξηπξίεο, κία ζθνδξόηαηε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ζεκεηώζεθε πεξίπνπ ην 475 

π.Υ. 

  

«ηὸ ζεῖνλ ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη»:  

 Η αληίιεςε γηα ηε ζρέζε ζεώλ θαη αλζξώπσλ ήηαλ δηαθνξεηηθή θαηά θαηξνύο ζηελ αξραία 

Διιάδα. Έηζη, άιιε ζρέζε ζενύ θαη αλζξώπνπ παξαηεξείηαη ζηελ νκεξηθή πνίεζε, άιιε 

ζηνλ Ηξόδνην θαη άιιε ζηελ ηξαγσδία. Ο Λπθνύξγνο εδώ, πάλησο, ππνζηεξίδεη ηελ 

επξύηεξα δηαδεδνκέλε αληίιεςε όηη νη ζενί βνεζνύλ ηνπο θαινύο θαη επζεβείο αλζξώπνπο. 

Δληνύηνηο, γηα κεγάιν δηάζηεκα νη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ θαη ζηελ θιεξνλνκηθή ελνρή 

(βι. ηδίσο Αηζρύιν θαη Ηξόδνην), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν ζεόο ηηκσξεί όρη ηνλ ππαίηην 

αιιά ηνπο απνγόλνπο ηνπ.  
 

 

Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνην πεξηζηαηηθό δηεγείηαη ν Λπθνύξγνο γηα λα θαηαδείμεη όηη νη ζενί ηηκνύλ ηνλ ζεβαζκό 

πξνο ηνπο γνλείο;   

2. Πώο ελήξγεζε ν λένο θαη πώο νη ππόινηπνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο; 

3. Γηα πνην ιόγν βνήζεζαλ νη ζενί ηνλ λέν; 
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1.1. Παζεηηθνί ρξόλνη θωλεεληόιεθηωλ θαη αθωλόιεθηωλ ξεκάηωλ 

 

ρεκαηηζκόο Παζεηηθνύ Μέιινληα Α΄ 

Ο Μέιινληαο ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε -ζε- αλάκεζα ζην ζέκα θαη ηελ 
θαηάιεμε -ζνκαη ηνπ Μέζνπ Μέιινληα. 

π.ρ. ιύ-νκαη    ιπ-ζή-ζνκαη 

 

ΦΩΝΗΔΝΣΟΛΗΚΣΑ -ζεζνκαη παηδεύνκαη  παηδεπζήζνκαη 
ΟΓΟΝΣΙΚΟΛΗΚΣΑ -ζζήζνκαη ςεύδνκαη  ςεπζζήζνκαη 
ΟΤΡΑΝΙΚΟΛΗΚΣΑ -ρζήζνκαη ἄγνκαη  ἀρζήζνκαη 
ΥΔΙΛΙΚΟΛΗΚΣΑ -θζήζνκαη πέκπνκαη  πεκθζήζνκαη 
ΔΝΡΙΝΟΛΗΚΣΑ -λζήζνκαη/ -ζήζνκαη ὑθαίλσ  ὑθαλζήζνκαη 
ΤΓΡΟΛΗΚΣΑ -ιζήζνκαη/ -

ξζήζνκαη 
ἀγγέινκαη  ἀγγειζήζνκαη 
θαζαίξνκαη  θαζαξζήζνκαη 

 

 

 

Κιίζε Παζεηηθνύ Μέιινληα Α΄ 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΤΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΟ ΜΔΣΟΥΗ 

ιπ-ζή-ζ-νκαη 

ιπ-ζή-ζ-ῃ (-εη) 

ιπ-ζή-ζ-εηαη 

ιπ-ζε-ζ-όκεζα 

ιπ-ζή-ζ-εζζε 

ιπ-ζή-ζ-νληαη 

ιπ-ζε-ζ-νίκελ 

ιπ-ζή-ζ-νην 

ιπ-ζή-ζ-νηην 

ιπ-ζε-ζ-νίκεζα 

ιπ-ζή-ζ-νηζζε 

ιπ-ζή-ζ-νηλην 

 

 

   ιπ-ζή-ζ-εζζαη 

 

ιπ-ζε-ζ-όκελνο 

ιπ-ζε-ζ-νκέλε 

ιπ-ζε-ζ-όκελνλ 
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ρεκαηηζκόο Παζεηηθνύ Ανξίζηνπ Α΄ 

Ο Αόξηζηνο ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε -ζελ σο θαηάιεμε. 

π.ρ. ιύ-νκαη  ἐιύ-ζελ 

ΦΩΝΗΔΝΣΟΛΗΚΣΑ -ζελ παηδεύνκαη  ἐπαηδεύζελ 
ΟΓΟΝΣΙΚΟΛΗΚΣΑ -ζζελ ςεύδνκαη  ἐςεύζζελ 
ΟΤΡΑΝΙΚΟΛΗΚΣΑ  -ρζελ ἄγνκαη  ἤρζελ 
ΥΔΙΛΙΚΟΛΗΚΣΑ -θζελ πέκπνκαη  ἐπέκθζελ 
ΔΝΡΙΝΟΛΗΚΣΑ  -λζελ θαη -ζελ ὑθαίλσ  ὑθάλζελ 
ΤΓΡΟΛΗΚΣΑ -ιζελ θαη -ξζελ ἀγγέινκαη  γγέιζελ 

θαζαίξνκαη  ἐθαζάξζελ 
 

 

 

Κιίζε Παζεηηθνύ Ανξίζηνπ Α΄ 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΔΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

ἐιύ-ζ-ελ 

ἐιύ-ζ-εο 

ἐιύ-ζ-ε 

ἐιύ-ζ-εκελ 

ἐιύ-ζ-εηε 

ἐιύ-ζ-εζαλ 

ιπ-ζ-ῶ 

ιπ-ζ-ῇο 

ιπ-ζ-ῇ 

ιπ-ζ-ῶκελ 

ιπ-ζ-ῆηε 

ιπ-ζ-ῶζη(λ) 

ιπ-ζ-είελ 

ιπ-ζ-είεο 

ιπ-ζ-είε 

ιπ-ζ-είεκελ/ ιπζεῖκελ 

ιπ-ζ-είεηε/ ιπζεῖηε 

ιπ-ζ-είεζαλ/ ιπζεῖελ 

 

ιύ-ζε-ηη 

ιπ-ζή-ηω 

 

ιύ-ζε-ηε 

ιπ-ζέ-ληωλ/ ιπζήησζαλ 

 

Απαξέκθαην: ιπ-ζῆ-λαη 

Μεηνρή: ιπ-ζείο –  ιπ-ζεῖζα – ιπ-ζέλ 

 ΔΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Γνη. 

Αηηηαη. 

Κιεη. 

ὁ    

ηνῦ    

ηῷ    

ηόλ    

ὦ    

ιπζ- είο 

ιπζ- έληνο 

ιπζ- έληη 

ιπζ- έληα 

ιπζ- είο 

  

ηῆο  

ηῇ  

ηήλ  

ὦ  

ιπζ- εῖζα 

ιπζ- είζεο 

ιπζ- είζῃ 

ιπζ- εῖζαλ 

ιπζ- εῖζα 

ηό    

ηνῦ    

ηῷ    

ηό    

ὦ    

ιπζ- έλ 

ιπζ- έληνο 

ιπζ- έληη 

ιπζ- έλ 

ιπζ- έλ 

 ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Ολνκ. 

Γελ. 

Γνη. 

Αηηηαη. 

Κιεη. 

νἱ    

ηῶλ   

ηνῖο   

ηνύο   

ὦ   

ιπζ- έληεο 

ιπζ- έληωλ 

ιπζ- εῖζη 

ιπζ- έληαο 

ιπζ- έληεο  

αἱ  

ηῶλ  

ηαῖο  

ηάο  

ὦ  

ιπζ- εῖζαη 

ιπζ- εηζῶλ 

ιπζ- είζαηο 

ιπζ- είζαο 

ιπζ- εῖζαη 

ηά   

ηῶλ   

ηνῖο   

ηά   

ὦ   

ιπζ- έληα 

ιπζ- έληωλ 

ιπζ- εῖζη 

ιπζ- έληα 

ιπζ- έληα  
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ρεκαηηζκόο Παζεηηθνύ Μέιινληα Β΄ - Ανξίζηνπ Β΄ 

 Ο Παζεηηθόο Μέιινληαο Β΄ ζρεκαηίδεηαη κε ηηο θαηαιήμεηο ηνπ Παζεηηθνύ 

Μέιινληα Α΄ ρσξίο ην ραξαθηήξα -ζ-. 

π.ρ. θνπήζνκαη 

 Ο Παζεηηθόο Αόξηζηνο Β΄ ζρεκαηίδεηαη ρσξίο ην ραξαθηήξα -ζ-.  

π.ρ. ἐθόπελ  

Γηαθέξεη από ηνλ Παζεηηθό Αόξηζην Α΄ ζην β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο: 

-εζη θαη όρη -ζεηη 

 

 

Κιίζε Παζεηηθνύ Μέιινληα Β΄ 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΤΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΟ ΜΔΣΟΥΗ 

γξαθήζ-νκαη 

γξαθήζ -ῃ 

γξαθήζ -εηαη 

γξαθήζ -όκεζα 

γξαθήζ -εζζε 

γξαθήζ -νληαη 

γξαθήζ -νίκελ 

γξαθήζ -νην 

γξαθήζ -νηην 

γξαθήζ -νίκεζα 

γξαθήζ -νηζζε 

γξαθήζ -νηλην 

 

 

γξαθήζ -εζζαη 

 

γξαθήζ -όκελνο 

γξαθήζ -νκέλε 

γξαθήζ -όκελνλ 

 

 

Κιίζε Παζεηηθνύ Ανξίζηνπ Β΄ 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΔΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

ἐγξάθ-ελ 

ἐγξάθ -εο 

ἐγξάθ -ε 

ἐγξάθ -εκελ 

ἐγξάθ -εηε 

ἐγξάθ -εζαλ 

γξαθ-ῶ 

γξαθ -ῇο 

γξαθ -ῇ 

γξαθ -ῶκελ 

γξαθ -ῆηε 

γξαθ -ῶζηλ 

γξαθ -είελ 

γξαθ -είεο 

γξαθ -είε 

γξαθ -είεκελ/γξαθεῖκελ 

γξαθ -είεηε/ γξαθεῖηε 

γξαθ -είεζαλ/γξαθεῖελ 

 

   γξαθ -εζη 

   γξαθ -ήηω 

 

   γξαθ -εηε 

   γξαθ-έληωλ/γξαθήησζαλ 

 

Απαξέκθαην: γξαθ-ῆλαη 

Μεηνρή: γξαθ-είο – γξαθ-εῖζα – γξαθ-έλ 
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Οξηζκέλα ξήκαηα θαηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ Παζεηηθνύ Μέιινληα Β΄ θαη 

Ανξίζηνπ Β΄ αιιάδνπλ ην θωλήελ ηνπ ζέκαηνο: 

ΔΝΔΣΩΣΑ ΠΑΘ. ΜΔΛΛΟΝΣΑ Β΄ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΟ Β΄ 

βξέρνκαη βξαρήζνκαη ἐβξάρελ 

δέξνκαη δαξήζνκαη ἐδάξελ  

ζάπηνκαη ηαθήζνκαη ἐηάθελ 

θιέπηνκαη θιαπήζνκαη ἐθιάπελ 

κείγλπκη κηγήζνκαη ἐκίγελ 

πιέθνκαη πιαθήζνκαη ἐπιάθελ 

πιήηηνκαη πιαγήζνκαη ἐπιάγελ 

ῥεγλπκαη ῥαγήζνκαη ἐξξάγελ 

ζήπνκαη ζαπήζνκαη ἐζάπελ 

ζπείξνκαη ζπαξήζνκαη ἐζπάξελ 

ζηέιινκαη ζηαιήζνκαη ἐζηάιελ 

ζηξέθνκαη ζηξαθήζνκαη ἐζηξάθελ 

ηήθνκαη ηαθήζνκαη ἐηάθελ 

ηξέπνκαη ηξαπήζνκαη ἐηξάπελ 

ηξέθνκαη ηξαθήζνκαη ἐηξάθελ 

θζείξνκαη θζαξήζνκαη ἐθζάξελ 
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Γ.1.2 

Απηνπαζεηηθέο αληωλπκίεο 

Απηνπαζεηηθέο είλαη νη αλησλπκίεο πνπ θαλεξώλνπλ όηη ην ίδην ην 

ππνθείκελν ελεξγεί θαη ζπγρξόλσο δέρεηαη ηελ ελέξγεηα. Οη ηύπνη ηεο 

αλησλπκίαο έρνπλ ζην ιόγν ζέζε αληηθεηκέλνπ θαη γη’ απηό ζρεκαηίδνπλ κόλν 

πιάγηεο πηώζεηο. 

π.ρ. γῶ ηηκῶ ἐκαπηόλ (=εγώ ηηκώ ηνλ εαπηό κνπ) 

       Οὗηνο ἐπηκειεῖηαη ἑαπηνῦ (=απηόο θξνληίδεη (γηα) ηνλ εαπηό ηνπ)  

 

 

Α΄ ΠΡΟΩΠΟ 

ΔΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

 ΑΡΔΝΙΚΟ ΘΗΛΤΚΟ 

Γελ. 
Γνη. 
Αηηηαη. 

ἐκαπηνῦ 
ἐκαπηῷ 
ἐκαπηόλ 

ἐκαπηῆο 
ἐκαπηῇ 
ἐκαπηήλ 

 

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Γελ. 
Γνη.  
Αηηηαη. 

κῶλ αὐηῶλ 
κῖλ αὐηνῖο 
κᾶο αὐηνύο 

κῶλ αὐηῶλ 
κῖλ αὐηαῖο 
κᾶο αὐηάο 

 

 

Β΄ ΠΡΟΩΠΟ 

ΔΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

 ΑΡΔΝΙΚΟ ΘΗΛΤΚΟ 

Γελ. 
Γνη. 
Αηηηαη. 

ζέαπηνῦ 
ζεαπηῷ 
ζεαπηόλ 

ζεαπηῆο 
ζεαπηῇ 
ζεαπηήλ 

 

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Γελ.  
Γνη.  
Αηηηαη. 

ὑκῶλ αὐηῶλ 
ὑκῖλ αὐηνῖο 

ὑκᾶο αὐηνύο 

ὑκῶλ αὐηῶλ 
ὑκῖλ αὐηαῖο 
ὑκᾶο αὐηάο 

 

 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαξηάλλα Σζηνιπίδνπ-Φηιόινγνο  www.arxaia-latinika.gr 

Γ΄ ΠΡΟΩΠΟ 

ΔΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

 ΑΡΔΝΙΚΟ ΘΗΛΤΚΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ 

Γελ. 
Γνη. 
Αηηηαη. 

ἑαπηνῦ 
ἑαπηῷ 
ἑαπηόλ 

ἑαπηῆο 
ἑαπηῇ 
ἑαπηήλ 

 
 

      ἑαπηό 

 
ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

Γελ.  
Γνη.  
Αηηηαη.  

ἑαπηῶλ  ή    ζθῶλ  αὐηῶλ 
ἑαπηνῖο   ή   ζθίζηλ αὐηνῖο 
ἑαπηνύο ή    ζθᾶο αὐηνύο 

ἑαπηῶλ ή  ζθῶλ αὐηῶλ 
ἑαπηαῖο ή ζθίζηλ αὐηαῖο 
ἑαπηάο  ή   ζθᾶο αὐηάο 

 
 

     ἑαπηά 

 

 

Γ.2. 

Πνηεηηθό Αίηην θαη Παζεηηθή ύληαμε 

Παζεηηθά ιέγνληαη ηα ξήκαηα πνπ θαλεξώλνπλ όηη ην ππνθείκελν παζαίλεη 

θάηη από θάπνην πξόζσπν ή πξάγκα. Ο όξνο πνπ δειώλεη απηό ην 

πξόζσπν ή ην πξάγκα νλνκάδεηαη πνηεηηθό αίηην. Η πην ζπλήζεο κνξθή 

ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ είλαη: ὑπό + γεληθή.  

 

Σν πνηεηηθό αίηην εθθέξεηαη: 

 ὑπό + γεληθή 

π.ρ. Οἱ ἀγαζνί ἄλδξεο ηηκῶληαη ὑπό ηῆο πόιεσο. 

 ἀπό, ἐθ, παξά, πξνο + γεληθή 

π.ρ. Ἡ λῆζνο δώξνλ ἐθ βαζηιέσο ἐδόζε. 

       Παξά πάλησλ ὁκνινγεῖηαη ὅηη ὁ βαζηιεύο ἁπέζαλε. 

 Γνηηθή ρωξίο πξόζεζε, όηαλ ππάξρεη ξήκα παζεηηθνύ παξαθεηκέλνπ, 

ππεξζπληειίθνπ ή έπεηηα από ξεκαηηθά επίζεηα ζε -ηνο θαη -ηένο. 

π.ρ. Θεκηζηνγέλεη ηῷ πξαθνζίῳ γέγξαπηαη.  
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ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε δίλεηαη έκθαζε ζην ππνθείκελν πνπ δξα, ελώ ζηελ 

παζεηηθή δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξάμε.  

Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο ελεξγεηηθήο ζύληαμεο ζηελ παξαγόκελε παζεηηθή 

νλνκάδεηαη παζεηηθνπνίεζε. Απηή γίλεηαη κόλν όηαλ ην ξήκα ηεο αξρηθήο 

πξόηαζεο είλαη ελεξγεηηθήο δηάζεζεο θαη κεηαβαηηθό.  

 
 

Μεηαηξνπήο ελεξγεηηθήο ζύληαμεο ζε παζεηηθή 

 ην ξήκα από ελεξγεηηθό γίλεηαη παζεηηθό ζηνλ ίδην ρξόλν.  

 ην ππνθείκελν ηνπ ελεξγεηηθνύ ξήκαηνο γίλεηαη πνηεηηθό αίηην. 

 ην αληηθείκελν ηνπ ελεξγεηηθνύ  ξήκαηνο γίλεηαη ππνθείκελν  ηνπ 

παζεηηθνύ ξήκαηνο. 

π.ρ.     Οἱ Ἕιιελεο   ἐλίθεζαλ   ηνπο Πέξζαο. 

          Τ                 Ρ                    Α 
 

 Οἱ Πέξζαη   ἐληθήζεζαλ   ὑπό ηῶλ ιιήλσλ. 

        Τ                 Ρ              Πνηηεηηθό Αίηην    
 

Παξαηεξήζεηο: 

 Αλ ην ξήκα είλαη δίπησην θαη δέρεηαη αληηθείκελα ζε: 

        Α               Δ 

    αηηηαηηθή + γεληθή 

    αηηηαηηθή + δνηηθή 

    γεληθή     + δνηηθή 

 
 

 Σόηε ην άκεζν γίλεηαη ππνθείκελν ηνπ παζεηηθνύ ξήκαηνο θαη ην έκκεζν 

παξακέλεη αληηθείκελν. 

π.ρ.  Οὗηνο  δηδάζθεη  κε  ηήλ ζηξαηεγίαλ. 

   Τ           Ρ        Α.Α.           Δ.Α. 

         γῶ   δηδάζθνκαη      ὑπό ηνύηνπ       ηήλ ζηξαηεγίαλ. 

   Τ            Ρ          Πνηεηηθνύ Αηηίνπ           Α.Δ.  

π.ρ.   Ἔδσθα  ρξήκαηα  ηνῖο πησρνῖο.  

    Ρ           Α.Α.            Δ.Α.  
 

 Υξήκαηα  ἐδόζεζαλ  ηνῖο πησρνῖο. 

        Τ             Ρ                 Α           
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 Αλ ην δίπησην ξήκα ζπληάζζεηαη κε δύν αηηηαηηθέο από ηηο νπνίεο ε κία 

είλαη θαηεγνξνύκελν ηεο άιιεο, ηόηε ε κία γίλεηαη ππνθείκελν θαη ε άιιε 

θαηεγνξνύκελν. 

π.ρ.     Ὠλόκαζαλ  ηνλ Παξκελίσλα  ζηξαηεγόλ. 

          Ρ                   Α                   Κ 

 

 Ὁ Παξκελίσλ  ὠλνκάζζε  ζηξαηεγόο. 

           Τ                  Ρ                   Κ          

 

 

 

Πες ηο κι εζύ 

άλλη μία!!! 

Σηη μεηαηροπή ηο ρήμα γίμεηαι 

παθηηικό, ηο σποκείμεμο  ποιηηικό 

αίηιο και ηο αμηικείμεμο  

σποκείμεμοοο… εκηός αμ έτει δύο… 

οπόηε ηο άμεζο  σποκείμεμο, ηο 

έμμεζο παραμέμει αμηικείμεμο!  
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