ΠPOΛOΓOΣ
Tο ρμα αποτελε τον κεντρικ πυρνα των προτσεων και του λγου γενικτερα
σε λες τις γλσσες του κσμου.
Aντικεμενο του ιλου αυτο εναι η παρουσαση των σημαντικτερων ρημτων της αρχαας ελληνικς γλσσας και ιδιατερα της αττικς διαλκτου. Για κθε
ρμα της αρχαας ελληνικς δνονται τα ακλουθα στοιχεα:
ñ Aρχικο χρνοι και στις δο φωνς.
ñ Eτυμολογα.
ñ Σνταξη και σημασα με παραδεγματα απ λα σχεδν τα κεμενα της αττικς
και ιωνικς διαλκτου.
ñ Oμρριζα της νας ελληνικς.
ñ Tα κυριτερα σνθετα ρματα με την ερμηνεα τους.
ñ Συννυμα.
ñ Aντνυμα (που υπρχουν).
ñ Yπδειξη για την κλση τους σμφωνα με τα αντστοιχα πρτυπα ρματα που
κλνονται στους πνακες κλσης ρημτων στο τλος του ιλου.
ñ Eιδικς φρσεις με τη σημασα τους.
ñ Παρατηρσεις.
Eλπζουμε τι το ιλο αυτ θα ρει τη δουσα ανταπκριση απ τους μαθητς,
τους φοιτητς και τους διδσκοντες καθηγητς, προς τους οποους κυρως απευθνεται.
ΓEΩPΓIOΣ X. ΣAKEΛΛAPIAΔHΣ
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1. Ορισμός του ρήματος
Ρματα λγονται οι λξεις που δηλνουν τι το υποκεμενο ενεργε  παθανει κτι
 ρσκεται σε μια κατσταση. Κατ το Διον"σιο το Θρκα «$%μ &στι λξις 'πτωτος &πιδεκτικ) χρνων τε κα+ προσπων κα+ ,ριθμ/ν, &νργειαν 1 πθος παριστ2σα» (Τχνη Γραμματικ , κδ. Uhlig, σ. 46). O ορισμς αυτς του Διον"σιου του
Θρκα δε φανεται να εναι πλρης, γιατ δεν περιλαμνει τους ονοματικο"ς τ"πους του ρματος, αφο" το απαρμφατο δε δηλνει πρσωπα και αριθμο"ς και η μετοχ δε δηλνει πρσωπα.

2. Διαίρεση των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Δυσχερς παρουσιζεται η διαρεση και η κατταξη των αρχαων διαλκτων σε
ομδες. Oι παλαιο Γραμματικο δικριναν τις εξς διαλκτους: την Aιολ δα (: Aιολικ), την I δα (: Iωνικ) και τη Δωρ δα (: Δωρικ), που αντιστοιχο"σαν προς τη διαρεση των Eλλνων που εχαν εγκατασταθε ως ποικοι στη M. Aσα. Σ’ αυτς προστθηκε αργτερα η Aτθ ς (: Aττικ) και πολ" αργτερα η Kοιν.
Διφοροι γλωσσολγοι χουν κατ καιρο"ς προτενει λλες διαιρσεις των αρχαων ελληνικν διαλκτων.
Oρισμνοι διαρεσαν τις διαλκτους σε δ"ο ομδες, την Iωνικ και τη μη Iωνικ,
λαμνοντας ως ση για τη διαρεση αυτ να κ"ριο χαρακτηριστικ γνρισμα.
Πιο συγκεκριμνα, ο G. Meyer για τη διαρεση αυτ λαμνει ως ση την τροπ
του παλαιο" μακρχρονου α σε η  τη διατρησ του. Oι Buck και Lambert αναγνωρζουν δ"ο ομδες, την ανατολικ και τη δυτικ. Oι Hoffmann και Kretschmer διαιρο"ν τις διαλκτους σε τρεις ομδες, την Iωνικ, την Aχαϊκ και τη Δωρικ. O
Meillet διαιρε την αρχαα ελληνικ γλσσα σε τσσερις ομδες, την Iωνικ-Aττικ,
την Aρκαδικ-Kυπριακ, την Aιολικ και τη Δωρικ. O Γ. Aναγνωστπουλος,
ακολουθντας τον Hoffmann, διαιρε τις διαλκτους στην Iωνικ, στην Aχαϊκ και
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στη Δωρικ. Tλος, ο πατρας της ελληνικς γλωσσολογας Γ. N. Xατζιδκις διαιρε
τις αρχαες ελληνικς διαλκτους στην Aνατολικ  Iωνικ, στην Aχαϊκ και στη
Bορειοδυτικ.

3. Λόγοι διάσπασης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε διαλέκτους
H δισπαση της αρχαας ελληνικς γλσσας σε διαλκτους οφελεται κυρως στους
παρακτω λγους:
α) Στη μορφολογα του εδφους της Eλλδας.
) Στον τρπο και το χρνο της καθδου στην Eλλδα των διφορων ινδοευρωπαϊκν φ"λων. Eναι γνωστ τι η κθοδος των φ"λων αυτν στην Eλλδα δεν γινε ταυτχρονα και δεν υπρξε πντοτε ειρηνικ.
γ) Στις συνθκες που εχαν να αντιμετωπσουν κατ την κθοδο και την εγκατστασ τους στην Eλλδα. Πιο συγκεκριμνα, η λλειψη πολιτικς εντητας των
αρχαων Eλλνων συναλε σε μεγλο αθμ στη διαλεκτικ αυτ πολυμορφα.

4. Kοινά χαρακτηριστικά της Iωνικής και της Aττικής διαλέκτου
Oι κοινο γλωσσικο χαρακτρες στην Iωνικ και την Aττικ διλεκτο εναι κυρως
οι εξς:
– σε η: μ τηρ (αντ μτηρ).
1. H τροπ του αρχαου μακρχρονου α
2. H απλεια του δγαμμα (F) περ το 800 π.X.
– ο, ηο > εω: λας – λης – λες, ασιλος – ασιλως.
3. H μετθεση της ποστητας α
4. Η απλοποηση των δ"ο σσ που προλθαν ετε απ αρχικ σ + σ (: πεσσι – πεσι)
ετε απ οδοντικ + σ (: ποδσ – ποσσ – ποσ) ετε απ οδοντικ + j (: πτ-j-ος –
πσσος – πσος).
5. Η κλση των φωνηεντληκτων τριτκλιτων ουσιαστικν, πως πληος → πλεως, πληι → πλει. Οι λλες διλεκτοι χουν πλιος.
6. Η ονομαστικ πληθυντικο" της προσωπικς αντωνυμας: μες, μες, σφες.
7. Τα απαρμφατα σε -ναι: φναι, δεικν!ναι, ε"ναι.
8. Το δυνητικ μριο ν.
9. Το ευφωνικ -ν.
10. Το !ν (: γ′ πρσωπο παρατατικο" του υπαρκτικο" ρ. ε#μ$)· οι λλες διλεκτοι
χουν !ς.
11. Τα απλ ονματα σε -της: δικαστ ς. Τα παλαι δραστικ ονματα ληγαν σε
-τηρ  τωρ.
12. Οι επιρρηματικο τ"ποι σε -ου: πο%, &που, α(το%.
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5. Γλωσσικά χαρακτηριστικά της Iωνικής διαλέκτου
Η Ιωνικ διλεκτος διαιρεται στην ανατολικ Ιωνικ, στην κεντρικ Ιωνικ και
στη δυτικ Ιωνικ.
Οι κοινο χαρακτρες της Ιωνικς διαλκτου εναι οι εξς:
– , και μετ το ρ, ι, ε:
1. Διατρηση του η, που προλθε απ το παλαι μακρχρονο α
χρη, καρδ$η, γενε .
2. Απλεια του δγαμμα (F) περ το 800 π.Χ.
3. Τα φωνηεντικ συμπλγματα εα, εο, εοι, εω μνουν ασυναρετα.
4. Η κρση του ο + α σε ω: *ν+ρ (=  /ν ρ).
5. Η γενικ ενικο" των πρωτκλιτων ονομτων σε -εω (: δεσπτεω) και η γενικ
πληθυντικο" σε -#ων (: δραχμων).
6. Η ενικ γενικ των ονομτων σε ε$ς και σε -εος: 0ερος.
7. Η κατληξη επιθτων σε -ιος (αντ -εος): ο#κ ιος.
Τα ιδια τερα χαρακτηριστικ της ανατολικς Ιωνικς ε ναι τα ακλουθα:
1. Η εξασθνωση και η απλεια του δασ" πνε"ματος: μες, &πικμενος.
2. Χρση του φωνματος κ αντ του π σε αντωνυμικο"ς τ"πους, πως κσος (= πσος).
3. Η τροπ του αυ σε αο, πως /οτς (= α(τς).
Οι ιδια τεροι χαρακτρες της δυτικς Ιωνικς ε ναι οι εξς:
1. Η προφορ του υ ως ου, πως θουγατρα (= θυγατρα).
2. Ο ρωτακισμς (: η τροπ του σ σε ρ), πως παιρν (= παισ$ν), 2ρχουριν (= 2ρχουσιν).
3. Η ρχυνση του ωι στη δοτικ των δευτερκλιτων ονομτων σε οι, πως 0ερο3.
4. Ο σχηματισμς των απαρεμφτων στα αθματα ρματα κατ τα απαρμφατα
των θεματικν, πως τιθε3ν.

6. Γλωσσικά χαρακτηριστικά της Aττικής διαλέκτου
Ο Γ. Αναγνωστπουλος διαιρε την Αττικ διλεκτο στην αρχαιτερη (ως το τλος του 5ου αι. π.Χ.) και στη νετερη.
Τα χαρακτηριστικ της αρχαιτερης Αττικς διαλ#κτου ε ναι τα εξς:
1. Αντ του ει χει ηι, πως ληιτουργ4.
2. Τα τριτκλιτα ονματα σε -ε$ς σχηματζουν την ονομαστικ πληθυντικο" σε *ς
(αντ -ες): Α
5 χαρνς.
3. Οι δοτικς πληθυντικο" σε -ασι, -ησι ( α
+ σι, η
. σι) και οισι: λγοισι, ταμ$ασι.
4. Γνεται δικριση στην κλση των πρωτκλιτων ονομτων σε -ης απ των τριτκλιτων σε -ης.

11

12

EÈÛ·ÁˆÁ‹
5. Το α′ ενικ πρσωπο παρατατικο" του ρ. ε/μ0 εναι ! (αντ !ν).
6. Το α′ ενικ πρσωπο του ενεργητικο" υπερσυντλικου λγει σε -η (αντ -ειν):
/πωλλη (= /πωλλειν).
7. Το γ′ πληθυντικ πρσωπο του παθητικο" παρακεμενου και υπερσυντλικου
λγει σε -αται και -ατο, αντστοιχα: γεγρφαται, 7τετχατο (αντ γεγραμμνοι
ε#σ$, τεταγμνοι 8σαν).
8. Ο υποθετικς σ"νδεσμος 1ν.
9. Η σταθερ χρση του δυϊκο" αριθμο".
10. Η πρθεση ξ$ν (αντ σ2ν).
Τα χαρακτηριστικ της νετερης Αττικς ε ναι τα ακλουθα:
– τρπηκε και πλι σε α πειτα
1. Το η που προλθε απ το αρχαο μακρχρονο α
απ τα φωνματα ι, ρ, ε: χρα, καρδ$α, γενε9 (αντ των ιωνικν τ"πων χρη,
καρδ$η, γενε ).
2. Yχει ττ αντ του σσ της Iωνικς: πρττω (ιωνικ: πρ σσω).
3. Xρησιμοποιε τα δ"ο ρρ (: θαρρ4) αντ του ιωνικο" συμφωνικο" συμπλγματος
ρσ (: θαρσω).
4. Το δγαμμα (F) εξαφανστηκε πειτα απ τα φωνματα λ, ν, ρ, σ χωρς να λειτουργσει ο καννας της αντκτασης: ξνFος = ξνος (αντ του ιωνικο" τ"που ξε3νος).
5. Η κατληξη -ου στη γενικ των αρσενικν πρωτκλιτων ονομτων αντ της ιωνικς κατληξης -εω: πολ$του (ιωνικ: πολ$τεω).
6. Τα ρματα σε - ννυμι: κερννυμι.
7. Οι παραθετικο τ"ποι με ζων, κρε ττων (αντ των ιωνικν μ#ζων, κρ#σσων).

7. Σύγχρονη ερμηνεία των υπαρχουσών διαφορών μεταξύ των διαλέκτων
Δι λεκτος εναι μια ειδικ μορφ γλσσας, νας ιδιατερος τ"πος γλσσας, που ομιλεται σε συγκεκριμνη γεωγραφικ περιοχ μιας χρας. Συνθως διαφρει απ την
επσημη κανονικ γλσσα σ’ να  περισστερα εππεδα, χωρς μως να εμποδζεται
τελεως η συνεννηση και η επικοινωνα μεταξ" των κατοκων της χρας που ομιλο"ν την δια γλσσα. Με λλα λγια, δι λεκτος εναι μια τοπικ παραλλαγ της
γλσσας, που διαφρει απ την επσημη στα διφορα εππεδα (φωνητικ, μορφοφωνολογικ, συντακτικ, σημασιολογικ, λεξιλογικ). Οι διαφορς μως αυτς των
διαλκτων απ την επσημη, την κοινς ομιλο"μενη γλσσα, δεν εναι τσο σημαντικς στε να παρακωλ"εται η επικοινωνα.
Μεταξ" των ρων γλ5σσα και δι λεκτος δεν υπρχει πντα αυστηρ διαχωριστικ γραμμ. Διφορα κριτρια χουν προταθε για τη διαφοροποηση των ρων
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αυτν, καννα μως απ’ αυτ δεν κρνεται ικανοποιητικ. Το σημαντικτερο εναι
το κριτριο της αμοι6α ας κατανησης (mutual intelligibility). Αν δ"ο  περισστεροι νθρωποι κατανοο"ν ο νας τον λλον, ττε λμε τι μιλο"ν την δια γλσσα,
ανεξρτητα απ τις ποιες διαφορς. Αντθετα, ταν δεν υπρχει αμοιαα μεταξ"
τους κατανηση, ττε πρπει να δεχτο"με τι ομιλο"ν διαφορετικς γλσσες. Με το
κριτριο αυτ, η διλεκτος δεν μπορε να χαρακτηριστε τι αποτελε ιδιατερη
γλσσα.
Η σ"γχρονη γλωσσολογα προσπαθε να ερμηνε"σει με επιστημονικ τρπο ορισμνες τουλχιστο διαφορς που υπρχουν μεταξ" των διαλκτων μιας και της αυτς γλσσας. Ο Morris Halle («Phonology in Generative Grammar», Word, 18 [1962], 5472) προτενει να δοθε σπουδαιτητα και σημασα μλλον στις γραμματικς των
διαλκτων, στο σ"νολο δηλαδ των καννων που λειτουργο"ν κατ ορισμνη τξη
και περιγρφουν τα γλωσσικ δεδομνα (data), παρ στα δια τα γλωσσικ δεδομνα. Υποστηρζει τι οι γλωσσικς μεταολς διαφοροποιο"ν χι μνο τις λξεις, αλλ κυρως την δια τη γραμματικ στην ευρ"τερη ννοι της. Τονζει μλιστα τι η
μθοδος που δνει προσοχ στα καθ’ καστον στοιχεα εναι συνθως παραπλανητικ και μας οδηγε σε ψευδ συμπερσματα, αφο" συσκοτζει το αθμ σχσης
που υπρχει μεταξ" των διαλκτων. Αντθετα, η μθοδος της γενετικς γραμματικς, που δνει σημασα στις διες τις γραμματικς των διαλκτων, προσφρει μεγαλ"τερη δυναττητα για την ορθ ερμηνεα των διαφορν τους και απεικονζει σαφστερα τη σχση που υφσταται μεταξ" των διαλκτων.
Ο Sol Saporta («Ordered Rules, Dialect Differences and Historical Processes»,
Language, 41 [1965], 218-224) υποστηρζει την ποψη τι οι υποκε μενες δομ#ς
(underlying structures) εναι οι αυτς σε λες τις διαλκτους μιας και της αυτς γλσσας και τι οι υπρχουσες διαφορς οφελονται κυρως στη λειτουργα των γραμματικν καννων.
Οι απψεις αυτς, που σημεωσαν την αρχ μιας νας θερησης των διαλκτων,
δεν χουν ανασκευαστε απ κανναν μχρι σμερα. Γενικ, χει γνει παραδεκτ τι
οι μεταξ" δ"ο διαλκτων μιας και της αυτς γλσσας υπρχουσες διαφορς μπορε
να οφελονται στους εξς λγους:
α) Στην προσθκη ενς  περισστερων καννων στη μα απ τις διαλκτους αυτς.
) Στην απλεια ενς  περισστερων καννων στη μα απ τις διαλκτους.
γ) Στην αντστροφη τξη λειτουργας των διων καννων στις διαλκτους αυτς.
δ) Στην "παρξη διαφορετικν καννων στις διαλκτους αυτς.
Εναι ευκλως νοητ τι δ"ο διλεκτοι, που δεν χουν τον αυτ αριθμ καννων,
πρπει κατ’ ανγκη να διαφρουν μεταξ" τους. Αξζει να λεχθε τι οι γλωσσικς με-
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ταολς οφελονται κυρως στην προσθκη καννων. Μπορο"με να πο"με τι η προσθκη καννων αποτελε το μνο τρπο, με τον οποο δ"ναται να αλλξει καττι η
γραμματικ των ενηλκων. Σημειωτον τι η προσθκη φωνολογικο", π.χ., καννα
σε μια γλσσα  διλεκτο λαμνει χρα στο τλος του φωνολογικο" συνθετικο"
μρους της γραμματικς. Απ τις μχρι σμερα περιγραφς και αναλ"σεις των διαφρων αν τον κσμο γλωσσν, ουδεμα σαφς περπτωση χει ανευρεθε, κατ την
οποα η προσθκη ενς καννα να χει λει χρα στην αρχ  στο μσον του σχετικο" συνθετικο" μρους της γραμματικς. Αν η προσθκη νου καννα λμανε χρα χι στο τλος αλλ σε λλη θση του σχετικο" συνθετικο" μρους της γραμματικς, ττε θα δημιουργο"νταν αναπφευκτα προλματα επικοινωνας και αμοιαας κατανησηης.
Αξζει να τονιστε τι οι γλωσσικς μεταολς υπκεινται κανονικ στον περιορισμ τι δεν πρπει να χουν ως αποτλεσμα τη διατραξη της αμοιαας κατανησης μεταξ" των νεωτεριστν, των φορων δηλαδ της αλλαγς, και των λοιπν μελν της γλωσσικς κοιντητας.
Ας λθουμε τρα να πο"με δ"ο λγια για τη δε"τερη αιτα των υπαρχουσν διαλεκτικν διαφορν σε μια γλσσα. Η απ5λεια ενς  περισστερων καννων σε μα
απ τις διαλκτους καθιστ τη γραμματικ της διαλκτου αυτς διαφορετικ απ
τη γραμματικ των λλων διαλκτων. Πρπει να τονιστε τι η απλεια ενς καννα
θεωρεται γενικς μια μορφ απλοποησης της γραμματικς. Yχει παρατηρηθε τι
σε απομονωμνες γεωγραφικς περιοχς εναι δυνατ να υπρχουν σε λειτουργα
καννες, οι οποοι σε λλες διαλκτους να χουν τελεως απολεσθε.
Ο τρτος τρπος, κατ τον οποο δ"ο διλεκτοι δ"νανται να διαφρουν μεταξ"
τους, αναφρεται στην τξη, στη σειρ, λειτουργας ορισμνων γραμματικν καννων. Η γραμματικ της διαλκτου Α, παραδεγματος χρη, περιλαμνει τους καννες Χ και Υ, οι οποοι πρπει να λειτουργο"ν κατ’ αυτ την τξη, τοι πρτα ο καννας Χ και ακολο"θως ο καννας Υ. Η γραμματικ της διαλκτου Β περιλαμνει
τους αυτο"ς ως νω καννες, αλλ’ η σειρ λειτουργας τους εναι η αντστροφη, τοι
πρτα λειτουργε ο καννας Υ και μετ ο καννας Χ. Με λλα λγια, ο καννας Χ
προηγεται του καννα Υ στη διλεκτο Α, εν στη διλεκτο Β ο καννας Υ προηγεται του καννα Χ. Η διαφορετικ, λοιπν, τξη λειτουργας των δ"ο αυτν καννων
στις δ"ο αυτς διαλκτους συντελε στο να υπρχει διαφορ μεταξ" των διαλκτων
αυτν και μλιστα στα στοιχεα εκενα που επηρεζονται απ τη λειτουργα των
καννων αυτν.
(Για τη Γενετικ  Μετασχηματιστικ Γραμματικ, λ. διφορα λμματα στο ργο μου: Σ!γχρονο Λεξικ >ρων και Θεμτων Γλωσσ(ολογ)ικν, εκδ. Σαλας, Αθνα 2004).
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8. Παρεπόμενα του ρήματος
Τα παρεπμενα του ρματος εναι η δι θεση, η συζυγ α, η φων, ο χρνος, η #γκλιση, το πρσωπο και ο αριθμς.
Δι θεση: με τον ρο αυτ εννοο"με τον τρπο, κατ τον οποο το υποκεμενο
δικειται προς την ννοια του ρματος. Με λλα λγια, διθεση εναι η ιδιατερη
σημασα του ρματος, που δηλνει τι το υποκεμενο ενεργε  πσχει κτι  ρσκεται σε μια κατσταση. Ο Jean Humbert (Συντακτικν Ερμηνευτικν της Αρχα$ας
Ελληνικ ς Γλσσης, Εξελληνισθν υπ Γ. Κουρμο"λη, Αθναι 1957, σελ. 94) γρφει τα ακλουθα για τις διαθσεις του ρματος: «Απατηθντες υπ της λογικς
σπουδαιτητος της αντιθσεως μεταξ" του ενεργο"ντος και του πσχοντος, οι αρχαοι Γραμματικο εθερησαν ως ουσιδη την δικρισιν ενεργητικο" και παθητικο"· κατ συνπειαν κατλιπον το μσον εις δευτερε"ουσαν και διφορο"μενην κατστασιν. Αλλ’ εξετζων τις την τε ανπτυξιν των διαθσεων εις τας ινδοευρωπαϊκς γλσσας και την ιστοραν αυτν εις αυτν τα"την την ελληνικν διαπιστο τι
δεν υπρχουν ειμ δ"ο θεμελιδεις διαθσεις, η ενεργητικ και η μ#ση. Η παθητικ εσχηματσθη συν τω χρνω εις ρος της μσης, εξ ης εδανεσθη το πλεστον των
τ"πων της και εις την οποαν παραμνει αθως περιπεπλεγμνη». Τσσερις εναι
οι διαθσεις του ρματος:
α) Ενεργητικ: ρματα ενεργητικ  ενεργητικς δι θεσης λγονται εκενα που
σημανουν τι το υποκεμενο ενεργε: Σωκρτης κρουε τ+ν θ!ραν.
) Μ#ση: ρματα μ#σα  μ#σης δι θεσης ονομζονται εκενα που σημανουν τι το
υποκεμενο ενεργε, η ενργει του μως επιστρφει με κποιον τρπο σ’ αυτ το
διο μεσα  μμεσα: Σωκρτης 7νδ!εται (= ντ"νει τον εαυτ του), ο0 μαθητα
γυμνζονται (= γυμνζουν τον εαυτ τους).
γ) Παθητικ: ρματα παθητικ  παθητικς δι θεσης καλο"νται εκενα που δηλνουν τι το υποκεμενο πσχει, δηλαδ δχεται μια ενργεια απ κποιον λλον: Ο0 Πρσαι Fττ θησαν Gπ τ4ν HΕλλ νων.
δ) Ουδ#τερη: ρματα ουδ#τερης δι θεσης λγονται εκενα που σημανουν τι το
υποκεμενο ο"τε ενεργε ο"τε πσχει, αλλ’ απλς ρσκεται σε μια κατσταση:
HΟ πα3ς καθε!δει (= κοιμται), ο0 πολμιοι Fσυχζουσι.
Πολλο μελετητς θεωρο"ν τι τα ουδτερα ρματα  τα ρματα ουδτερης διθεσης δεν αποτελο"ν ξεχωριστ διθεση. Ο Αχιλλας Τζρτζανος (Νεοελληνικ
Σ!νταξις της Κοιν ς Δημοτικ ς, τμ. Α′, εν Αθναις 1946, σ. 230) γρφει τα ακλουθα επ’ αυτο": «Επειδ ενργεια, μεστης και πθος εναι τρεις τρποι, κατ τους
οποους διατθεται απναντι στη ρηματικ ννοια το υποκεμενο του ρματος, γι’
αυτ λγεται και πως τρεις εναι οι διαθσεις του ρματος, τοι η ενεργητικ διθε-
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ση, η μση διθεση και η παθητικ διθεση. Τα ρματα που συνθως λγονται ουδτερης διθεσης  ουδτερα, πως π.χ. ζω, κοιμο!μαι, ευτυχ, δυστυχ, αρρωστ
κ.τ.., εναι κυρως ενεργητικ αμετατα ρματα, που σημανουν ανεπασθητη
ενργεια του υποκειμνου, η οποα τσι εμφανζεται ως μια απλ κατσταση».
Συζυγ α: συζυγ α λγεται ο τρπος κατ τον οποο κλνονται τα ρματα. Δ"ο εναι οι συζυγες των ρημτων στην αρχαα ελληνικ: α) η συζυγα των ρημτων που
λγουν σε -ω (-ομαι), δηλαδ η λεγμενη θεματικ συζυγα, πως λ!ω, τιμ4, και )
η συζυγα των ρημτων που λγουν σε -μι (-μαι), δηλαδ η λεγμενη αθματη συζυγα, πως τ$θημι, δε$κνυμι.
Φων: φων του ρματος λγεται να σ"νολο απ τ"πους που μπορε να σχηματσει το ρμα. Κανονικ, κθε ρμα χει δ"ο φωνς  δ"ο σ"νολα τ"πων:
α) την ενεργητικ φων, τοι να σ"νολο τ"πων που αρχζει με την κατληξη (
με το ληκτικ μρφημα) -ω  -μι (: λ!ω, λ!εις κ.., δε$κνυμι, δε$κνυς κ..).
) τη μ#ση φων, τοι να σ"νολο τ"πων που αρχζει με την κατληξη ( με το ληκτικ μρφημα) -ομαι  -μαι (: λ!ομαι, λ!Lη κ.., δε$κνυμαι, δε$κνυσαι κ..).
Χρνος: χρνος του ρματος λγεται ο ρηματικς τ"πος που δηλνει πτε και
π5ς γνεται αυτ που σημανει το ρμα. Οι χρνοι του ρματος στην οριστικ γκλιση εναι οι εξς: ενεστ5τας, παρατατικς, μ#λλοντας, αριστος, παρακε μενος, υπερσυντ#λικος και τετελεσμ#νος  συντελεσμ#νος μ#λλοντας.
Οι χρνοι στην οριστικ δηλνουν κατ πρτο λγο τη χρονικ 6αθμ δα (: παρν, παρελθν, μλλον) και κατ δε"τερο λγο τον τρπο της εν#ργειας του ρματος
(: εξακολουθητικς  διαρκς  σε εξλιξη, συνοπτικς  στιγμιαος  συνεπτυγμνος, συντελεσμνος). Απ την πλευρ του αριθμο" των λξεων που χρησιμοποιο"νται για το σχηματισμ τους, οι χρνοι διαιρο"νται σε μονολεκτικο2ς (: λ!ω, λλυκα)
και σε περιφραστικο2ς (: λελυκMς σομαι). Οι χρνοι ακμη διαιρο"νται σε αρκτικο2ς ( αρχικο"ς) και σε ιστορικο2ς ( παραγμενους  παρωχημνους).
Στην πρτη κατηγορα ανκουν ο ενεστ5τας, ο (απλς) μ#λλοντας, ο συντελεσμ#νος μ#λλοντας και ο παρακε μενος, εν στη δε"τερη ο παρατατικς, ο αριστος
και ο υπερσυντ#λικος.
Οι λλες εγκλσεις, εκτς απ την οριστικ, σχηματζουν μνο τους ακλουθους
χρνους:
Η υποτακτικ και η προστακτικ: ενεσττα, αριστο, παρακεμενο. Η ευκτικ
και οι ονοματικο τ2ποι (: απαρ#μφατο και μετοχ): ενεσττα, (απλ) μλλοντα, αριστο και παρακεμενο.
Dγκλιση: #γκλιση του ρματος εναι γραμματικ κατηγορα που εκφρζει την
ψυχικ δι θεση του ομιλο2ντος σε σχση με την ννοια που δηλνει το ρμα. Ο ομιλητς μπορε να παρουσισει την ννοια που εκφρζει το ρμα ετε ως πραγματι-
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κτητα ετε ως κτι το επιθυμητ  προσδοκμενο ετε ως προσταγ  ως ευχ κ..
Οι διφορες μορφς που παρνει το ρμα για να εκφρσει την ψυχικ διθεση του
ομιλητ  τη σχση της ννοιας του ρματος προς την πραγματικτητα λγονται
εγκλ σεις.
Οι εγκλσεις των ρημτων στην αρχαα ελληνικ εναι τσσερις: οριστικ, υποτακτικ, ευκτικ, προστακτικ. Εκτς απ τις τσσερις αυτς εγκλσεις, η αρχαα
ελληνικ διαθτει και δ2ο ονοματικο2ς τ2πους, το απαρ#μφατο και τη μετοχ.
Η οριστικ εναι η γκλιση του ρματος, η οποα παριστ την πρξη ως αιη
και πραγματικ. Ειδικτερες παρατηρσεις για την γκλιση αυτ:
α) Εναι η μνη γκλιση που δηλνει σαφστατα την ννοια του χρνου.
) Το γραμματικ φαινμενο της α"ξησης παρατηρεται μνο στους ιστορικο"ς
χρνους της οριστικς, δηλαδ στον παρατατικ, τον αριστο και τον υπερσυντλικο: -λυον, -λυσα, 7-λελ!κειν.
Η υποτακτικ ονομστηκε τσι απ τους αρχαους, γιατ πστευαν τι υποτσσεται στους συνδσμους και τι γνεται χρση της γκλισης αυτς μνο στις εξαρτημνες (δευτερε"ουσες) προτσεις. Αυτ, μως, δεν εναι ακρις σωστ, αφο"
χρση της υποτακτικς γνεται και στις κ"ριες προτσεις.
Γενικ, η υποτακτικ δηλνει υποκειμενικς διαθσεις. Συνθως εκφρζει τη
θληση του ομιλο"ντος  του γρφοντος, την επιθυμα, την προσδοκα. Παριστ
την πρξη ως επιθυμητ, προσδοκμενη  αριστα επαναλαμανμενη στο παρν
και το μλλον.
Στην αρχαα ελληνικ η ευκτικ απαντ τσο στις κ"ριες σο και στις δευτερε"ουσες προτσεις. Στις κ"ριες προτσεις εκφρζει συνθως ευχ ( κατρα) του
ομιλο"ντος (ευχετικ ευκτικ). Η ευχ αυτ κανονικ αναφρεται στο μλλον και
παρουσιζεται πραγματοποισιμη. Εκτς απ την ευχετικ ευκτικ χουμε και τη
δυνητικ ευκτικ (: ευκτικ + το δυνητικ μριο 2ν), που δηλνει το δυνατ στο
παρν  στο μλλον. Κποτε η δυνητικ ευκτικ δηλνει ευγενικ προσταγ, μετριφρονα γνμη  κτι το πιθαν. Στις δευτερε"ουσες προτσεις χουμε δ"ο εδη
ευκτικς: την ευκτικ του πλ γιου λγου και την επαναληπτικ ευκτικ.
Η προστακτικ δηλνει προσταγ  απαγρευση, παραχρηση  συγκατθεση,
δηση  παρκληση, ευχ  κατρα, προτροπ  αποτροπ, επιθυμα. Στην αρχαιτατη φση της γλσσας η προστακτικ γκλιση, πως και η κλητικ πτση στα ονματα, σχηματιζταν με γυμν το θμα και ισοδυναμο"σε με ολκληρη πρταση.
Το απαρ#μφατο εναι ονοματικς τ"πος του ρματος. Μετχει τσο του ρματος
σο και του ονματος. Ο ρηματικς του χαρακτρας φανεται απ τα ακλουθα χαρακτηριστικ:
α) Μπορε να συνοδε"εται απ επρρημα.
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) Διαθτει χρνο και διθεση.
γ) Δχεται το αντικεμεν του στην δια πτση με τους λλους τ"πους του οικεου
ρματος.
δ) Μπορε να δχεται το δυνητικ μριο 2ν.
Η ονοματικ φ"ση του απαρεμφτου δηλνεται απ το γεγονς τι μπορε να
συνοδε"εται απ το ρθρο στο ουδτερο γνος του. Η ονομασα απαρμφατο, που
πλστηκε απ τους αρχαους γραμματικο"ς, δηλνει τι ο τ"πος αυτς δεν «παρεμφανει», δε δηλνει δηλαδ ορισμνο πρσωπο και αριθμ.
Η μετοχ εναι και αυτ ονοματικς τ"πος του ρματος. Παργεται απ το ρμα
μετχω και δηλνει γενικ τι συμμετχει στις ιδιτητες του ρματος και του επιθτου. Η επιθετικ φ"ση της μετοχς φανεται απ τα εξς:
α) Διαθτει γνος, αριθμ και πτση.
) Μπορε να συνοδε"εται με επθετα.
γ) Ουσιαστικοποιεται με τη χρση του ρθρου.
δ) Χρησιμοποιεται ως υποκεμενο, αντικεμενο, επιθετικς προσδιορισμς, κατηγορηματικς προσδιορισμς και ως κατηγορο"μενο.
Η ρηματικ της φ"ση φανεται απ τα ακλουθα:
α) Μπορε να προσδιορζεται απ επρρημα.
) Δχεται αντικεμενο στην δια πτση, που και το οικεο ρμα δχεται το αντικεμεν του.
γ) Μπορε να συνοδε"εται απ το δυνητικ μριο 2ν.
δ) Διαθτει χρνο και διθεση.
ε) Δχεται υποκεμενο, πως και το ρμα.
Πρσωπο: εναι μια γραμματικ κατηγορα με την οποα δηλνεται ο ομιλ5ν, ο
ομιλητς (: α′ πρσωπο), αυτς προς τον οποο απευθ"νεται ο ομιλητς (: ´ πρσωπο) και αυτς για τον οποο γνεται λγος (: γ′ πρσωπο). Τα πρσωπα τα εκφρζουν
μερικς απ τις αντωνυμες και ιδιατερα οι προσωπικς, καθς και οι καταλξεις (:
τα ληκτικ μορφ ματα) του ρματος. Το πρσωπο λοιπν του ρματος μπορε να οριστε ως ο ρηματικς τ"πος που φανερνει τνος προσπου εναι το υποκεμενο.
Αριθμς: ο αριθμς εναι γραμματικ κατηγορα των κλιτν μερν του λγου
και αποτελε το μοναδικ κοιν στοιχεο μεταξ" του ονματος και του ρματος.
Η αρχαα ελληνικ χει τρεις αριθμο"ς, τον ενικ, το δυϊκ και τον πληθυντικ.

9. Tα ενεργητικά ρήματα
Τα ρματα κατ τη διθεση εναι ενεργητικ , μ#σα, παθητικ και ουδ#τερα:
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Ρματα

ενεργητικ

μ#σα

παθητικ

ουδ#τερα

Το ρμα αποτελε τον κεντρικ πυρνα κθε πρτασης. Τα ενεργητικ ρματα
*

διακρνονται σε μετα6ατικ και σε αμετ 6ατα.
Ρματα

μετα6ατικ

αμετ 6ατα

Αμετ 6ατα λγονται τα ρματα που η ενργει τους δε μεταανει σε κποιο λλο πρσωπο, ζο  πργμα, αλλ παραμνει στο διο το υποκεμενο. aρα, τα αμετατα ρματα χουν υποκεμενο, δεν χουν μως αντικεμενο:
π.χ. Α0 /ηδνες 2
N δουσιν.
Τ9 παιδ$α πα$ζει.
HΟ μαθητ+ς τρχει.
* Οι παλιο Γραμματικο μας χουν διδξει τι καννα ρμα δεν εναι «αφ’ εαυτο"» μεταατικ  αμετατο. Ενοτε συμανει μεταατικ ρματα να χρησιμοποιο"νται ως αμετατα και αντιστρφως:
π.χ. 2γειν τι (μετα.) και καιρς 2γειν 7π τοOς πολεμ$ους (= χωρε3ν) (αμετα.)· πρττειν τι (μετα.) και εP πρττειν (= ε(τυχε3ν) (αμετα.).
Συνθως ρματα που δηλνουν κνηση επιδχονται τη μεταατικ και την αμετατη σ"νταξη.
Yτσι, αμετατα ρματα κινσεως σημαντικ γνονται μεταατικ, ταν συντθενται με προθσεις:
α$νω (αμετ.), αλλ διαα$νω τν ποταμν, παραα$νω τοOς νμους (μετα.).
Και αντιστρφως, μεταατικ ρματα λαμνονται και ως αμετατα, ταν συντθενται με προθσεις, πως λλω (μετα. ρ. συντασσμενο με αιτ.), αλλ 7κλλω (= χ"νομαι· αμετ. ρ.).
Εναι ακμη γνωστ τι οι δε"τεροι χρνοι ορισμνων ρημτων, που εναι και οι αρχαιτεροι, διατηρο"ν την αμετατη σημασα, εν οι πρτοι χρνοι χουν μεταατικ ννοια: πποιθα (παρακ. ′) =
εμαι πεπεισμνος, εν ππεικα (παρακ. α′) = χω πεσει κποιον. Επιπλον, ορισμνα μεταατικ
ρματα χουν δ"ο αορστους, τον α′, που εναι μεταατικς, και το ′, που εναι αμετατος, πως
φυσα (= φ"τευσα κτι) αλλ φυν (= φ"τρωσα εγ).
Γενικ, ο Ραφαλ Κ"νερος (Μεγλη Γραμματικ της Ελληνικ ς Γλσσης, Μεταγλωττισθεσα εκ
του Γερμανικο" υπ Ευσταθου Σταθκη, Yκδ. Δευτρα, Μρος Δε"τερον, εν, Αθναις 1879, σελ.
92) γρφει τα ακλουθα για τα μεταατικ και τα αμετατα ρματα: «Ως αρχαιοττην σημασαν
του ρματος πρπει να παραδεχθμεν την αμετατον, κειμνην μεταξ" του ενεργητικο" και του
παθητικο" ... Δι’ ιδων τ"πων η γλσσα δεν διακρνει τα αμετατα των μεταατικν, αλλ’ εκφρζει
αμφτερα δι του αυτο" ενεργητικο" τ"που, ως θλλειν, /νθε3ν (florere), χα$ρειν (gaudere), /λγε3ν
(dolere), καθε!δειν (dormire)· και τ!πτειν, πα$ειν, 7παινε3ν, ψγειν, γρφειν».
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Εναι προφανς τι στα αμετατα ρματα το ρηματικ σ"νολο (ΡΣ) αποτελεται
κυρως απ το ρμα:
Π
ΟΣ

ΡΣ

aρθ.

Ο

Ρ

Α0

/ηδνες

N2δουσιν.

(που Π = πρταση, ΟΣ = ονοματικ σ"νολο, ΡΣ = ρηματικ σ"νολο, Ο = νομα, Ρ =
ρμα, aρθ. = ρθρο).
Μετα6ατικ λγονται τα ρματα που φανερνουν τι η ενργεια του υποκειμνου μεταανει σ’ λλο πρσωπο, ζο  πργμα. Τα ρματα αυτ δχονται αντικεμενο, το οποο συμπληρνει την ννοι τους.
Το κλαδικ διγραμμα των μεταατικν ρημτων: Ας προυμε την πρταση 
πα3ς κπτει τ+ν θ!ραν:
Π
ΟΣ1

ΡΣ
P

HΟ

πα3ς

κπτει

OΣ2
τ+ν

θ!ραν.

(= που: Π = πρταση, ΡΣ = ρηματικ σ"νολο, ΟΣ = ονοματικ σ"νολο, Ρ = ρμα).
Το ΟΣ1 που εξαρτται μεσα απ τον κμο Π εναι το υποκεμενο της πρτασης (κατ τα παλι συντακτικ υποκεμενο εναι αυτ για το οποο γνεται λγος
μσα στην πρταση), εν το ΟΣ2 που εξαρτται μεσα απ το ΡΣ και χι απ το Π
εναι το αντικεμενο της πρτασης. Συνεπς, εναι σαφς τι με τον ορισμ αυτ δεν
χουμε ανγκη πλον να σημεισουμε τη συντακτικ λειτουργα των ονοματικν
συνλων στο κλαδικ διγραμμα.
Τα μεταατικ ρματα δχονται αντικε μενο*  αντικε μενα, η πτση των οπο* Ο ρος αντικε$μενο (λατ. objectum, γερμ. Objekt, αγγλ. object) δε θεωρεται επιτυχς. Ο ρος αυτς
πρεπε να σημανει το «εχθρικς  εναντως κεμενον» και χι το «αντικρ" κεμενον». Τελικ,
μως, ο συντακτικς αυτς ρος καθιερθηκε με τη συχν χρση και δηλνει το πρσωπο, το ζο
 το πργμα που δχεται την ενργεια του ρματος.
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ων καθορζεται απ τη σημασα του ρματος. Τα ρματα που δχονται να μνο
αντικεμενο σε μα απ τις πλγιες πτσεις λγονται μονπτωτα, εν σα παρνουν
δ"ο αντικεμενα ονομζονται δ πτωτα:
Μονπτωτα ρματα
με γενικ

με αιτιατικ

με δοτικ

Δ πτωτα ρματα
με αιτ. και γεν.

με αιτ. και δοτ.

με γεν. και δοτ.

με δ"ο αιτ.

Παραδε γματα μονπτωτων ρημ των:
1. HΟ πα3ς κπτει τFν θ2ραν. (αντικ. σε αιτιατικ)
2. Τος λγοις το!του πιστε!ομεν. (αντικ. σε δοτικ)
3. Φε$δου χρνου. (αντικ. σε γενικ)
Παραδε γματα δ πτωτων ρημ των:
1. ΤGν λγων μHς Λυσ$ας ε0στ$α.
2. Μετεσχ καμεν μν JερGν τ4ν σεμνοττων.
3. Σιγ+ κσμον τας γυναιξ0 φρει.
4. ΠUσαν μν τFν &λθειαν 7ρ4.
5. Ο( τοLτο 7ρωτ4 σε.
Γενικ, ταν το ρμα συντσσεται με αιτιατικ και γενικ, ττε μεσο αντικεμενο εναι το κατ’ αιτιατικ εκφερμενο, εν μμεσο εναι το κατ γενικ εκφερμενο.
Yτσι, στο παρδειγμα (1) των δπτωτων ρημτων, το FμUς εναι το μεσο αντικεμενο, εν το τ4ν λγων εναι το μμεσο.
cταν το ρμα συντσσεται με δ"ο αιτιατικς, ττε μεσο αντικεμενο εναι αυτ
που δηλνει πρσωπο. Yτσι, στο παρδειγμα (5), μεσο αντικεμενο εναι το σε,
εν μμεσο εναι το το%το.
cταν το ρμα συντσσεται με αιτιατικ και δοτικ, ττε μεσο αντικεμενο εναι
το κατ’ αιτιατικ εκφερμενο, εν μμεσο εναι το κατ δοτικ εκφερμενο. Yτσι,
στο παρδειγμα (3), το κσμον εναι το μεσο αντικεμενο, εν το τα3ς γυναιξ εναι
το μμεσο.
cταν το ρμα συντσσεται με γενικ και δοτικ, ττε μεσο αντικεμενο εναι
το κατ γενικ εκφερμενο, εν μμεσο εναι το κατ δοτικ εκφερμενο. Yτσι, στο
παρδειγμα (2), μεσο αντικεμενο εναι το 0ερ4ν, εν μμεσο εναι το Gμ3ν.

Mονόπτωτα ρήματα συντασσόμενα με γενική
Με γενικ συντσσονται οι ακλουθες ασικς κατηγορες ρημτων:
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α. Τα μνμης  λθης σημαντικ, πως μμνημα$ τινος, 7πιλανθνομα$ τινος.
. Τα ρματα που δηλνουν αππειρα, επιτυχ α  αποτυχ α, πως πειρ4μα$ τινος.
γ. Αυτ που σημανουν επιμ#λεια, φροντ δα, φειδ5 και τα αντθετ τους, πως
/μελ4 τινος.
δ. Αυτ που δηλνουν συμμετοχ, πλησμον, στ#ρηση, απλαυση  επιθυμ α, πως 7πιθυμ4 τινος.
ε. Αυτ που σημανουν χωρισμ, #ναρξη, λξη, αποχ, απαλλαγ  απομ κρυνση, πως πα!ομα$ τινος.
στ. Τα α σθησης, αφς, ακος, γε2σης, σφρησης και οσμς σημαντικ ρματα,
πως κρομμ!ων Vσφρα$νομαι.
ζ. Τα συγκρ σεως, καταγωγς, διαφορ ς  υπεροχς σημαντικ ρματα, πως
διαφρω τινς.
η. Μερικ σ"νθετα ρματα με α′ συνθετικ κποια απ τις προθσεις &π, Mκ, κατ , πρ, π#ρ, πως Gπερχω τινς.

Mονόπτωτα ρήματα συντασσόμενα με δοτική
Με δοτικ συντσσονται οι ακλουθες κατηγορες ρημτων:
α. Τα ρματα που χουν την ννοια του πρ#πει  του αρμζει και τα συννυμ τους,
πως προσ κει μλιστα 7λευθρWω F 0ππικ .
. Τα ρματα που σημανουν προσ#γγιση  συν ντηση απλ, φιλικ  εχθρικ, ακολουθ α, διαδοχ, επικοινων α, #νωση, πως πελζω τιν$.
γ. Αυτ που σημανουν φιλικ  εχθρικ εν#ργεια  δι θεση, μιλλα, φιλονικ α,
συμφιλ ωση, πως ε(νο4 τινι.
δ. Τα ρματα που σημανουν ιστητα, ομοιτητα  συμφων α, πως οικ τινι.
ε. Μερικ σ"νθετα ρματα με α′ συνθετικ το NμοL  κποια απ τις προθσεις σ2ν,
Mν, Mπ , παρ , περ , πρς, π, πως 7μμνω τιν$.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με αιτιατική και γενική
Με αιτιατικ (μεσο αντικεμενο) και γενικ (μμεσο αντικεμενο) συντσσονται
τα εξς ρματα:
α. Τα ρματα MστιG, πληρG, κενG κ.., πως τ4ν λγων FμUς Λυσ$ας ε0στ$α.
. Αυτ που σημανουν ακο2ω  πληροφορο2μαι, πως Gμε3ς 7μο% /κο!σεσθε
πUσαν τ+ν /λ θειαν.
γ. Τα ρματα που σημανουν πι νω, οδηγ5, #λκω, εμποδ ζω, απομακρ2νω, απαλλ σσω, πα2ω, αποστερ5 κ.., πως μ+ /ποστερ σητε α(τν τς στρατηγ$ας.
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δ. Τα ρματα που σημανουν ανταλλ σσω, αγορ ζω, πωλ5, τιμ5, εκτιμ5 κ.., πως τ4ν πνων πωλο%σιν Fμ3ν πντα τ/γαθ9 ο0 θεο$. Με τα ρματα αυτ η γενικ εναι και της αξας  του τιμματος.
ε. Τα ψυχικο2 π θους σημαντικ ρματα, τα δικαστικ και τα ανταποδοτικ , πως Μλητος Σωκρτη /σεε$ας 7γρψατο. Με τα ρματα αυτ η γενικ εναι
της αιτας.
στ. Αρκετ σ"νθετα ρματα με α′ συνθετικ μα απ τις προθσεις που συντασσονται με γενικ (&π, Mκ, πρ), και κυρως σ"νθετα ρματα με την πρθεση
κατO χοντα δικαστικ ννοια, πως ο0 Α
5 θηνα3οι Σωκρτους θνατον κατγνωσαν.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με δύο αιτιατικές
cταν το ρμα συντσσεται με δ"ο αιτιατικς, ττε μεσο αντικεμενο εναι αυτ που
δηλνει πρσωπο. Ττοια δπτωτα ρματα εναι τα εξς:
α. Αυτ που χουν τη σημασα του ερωτ5, εισπρ ττω, αποστερ5, αποκρ2πτω, πως ο( το%το 7ρωτ4 σε.
. Αυτ που σημανουν διδ σκω  υπενθυμ ζω, πως διδσκει σε τ+ν στρατηγ$αν.
γ. Αυτ που χουν την ννοια του ντ2νω, πως  πππος τν Κ%ρον καλ+ν στολ+ν
7νδυσε.
δ. Κθε μεταατικ ρμα συντασσμενο με αιτιατικ, ταν εκτς απ το εξωτερικ
αντικεμενο χει και σ"στοιχο αντικεμενο, πως Xκαστον Gμ4ν ε(ηργτουν τ+ν
μεγ$στην ε(εργεσ$αν.
ε. Αυτ που σημανουν ονομ ζω, νομ ζω, εκλ#γω, διορ ζω κ.. Με τα ρματα αυτ
η μα απ τις δ"ο αιτιατικς εναι κατηγορο"μενο της λλης, πως πντων δεσπτην Yαυτν πεπο$ηκεν.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με αιτιατική και δοτική
Με αιτιατικ (μεσο αντικεμενο) και δοτικ (μμεσο αντικεμενο) συντσσονται
τα εξς ρματα:
α. Τα ρματα λ#γω, πισχνοLμαι (= υπσχομαι), Mπιστ#λλω (= διατσσω, παραγγλνω), δε κνυμι, δ δωμι, φ#ρω, προσ γω, προσαρμζω, &ντιτ σσω και τα συννυμ τους, πως F μωρ$α δ$δωσιν /νθρποις κακ.
. Τα ρματα που σημανουν εξ σωση, εξομο ωση, με ξη, συνδιαλλαγ, πως κερννυμι Zδωρ τW4 ο[νWω.
γ. Αρκετ σ"νθετα ρματα με α′ συνθετικ μα απ τις προθσεις που συντσσονται με δοτικ (σ2ν, Mν), πως 7νεχε$ρησαν α(το3ς &πλα.
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Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με γενική και δοτική
Με γενικ (μεσο αντικεμενο) και δοτικ (μμεσο αντικεμενο) συντσσονται τα
εξς ρματα:
α. Τα ρματα μετ#χω, κοινωνG, μεταδ δωμι, μεταλαμ6 νω (= παρνω να μρος
απ κτι), &ντιποιοLμαι (= διεκδικ κτι απ κποιον), πως μετεσχ καμεν Gμ3ν 0ερ4ν τ4ν σεμνοττων.
. Αυτ που χουν τη σημασα του παραχωρ5 και το ρμα φθονG με τη σημασα
του αρνο"μαι σε κποιον κτι απ φθνο, πως μ μοι φθον σLης το% μαθ ματος.
γ. Τα ρματα τιμG τιν τινος (= ορζω σε κποιον κτι ως ποιν) και τιμGμα τιν
τινος (= προτενω για κποιον κτι ως ποιν), πως τιμUτα$ μοι  /ν+ρ θαντου.
Απεικνιση με κλαδικ διγραμμα της πρτασης φε$δου χρνου, στην οποα το
ρμα εναι μονπτωτο:
Π
ΡΣ

ΟΣ1

(σO)

Ρ

ΟΣ2

φε$δου

χρνου.

(που Π = πρταση, ΡΣ = ρηματικ σ"νολο, ΟΣ = ονοματικ σ"νολο, Ρ = ρμα).
Απεικνιση με κλαδικ διγραμμα της πρτασης σιγ+ κσμον τα3ς γυναιξ φρει, στην οποα το ρμα εναι δπτωτο (δηλαδ δχεται δ"ο αντικεμενα):
Π
ΡΣ

ΟΣ1
Ρ

ΟΣ3

ΟΣ2
aρθ.

Σιγ+

φρει

κσμον

τα3ς

Ο
γυναιξ$.

(που Π = πρταση, ΡΣ = ρηματικ σ"νολο, ΟΣ = ονοματικ σ"νολο, Ρ = ρμα, Ο
= νομα, aρθ. = ρθρο).
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Δευτερε"ουσα ονοματικ πρταση  απαρμφατο που επχει θση αντικειμνου
αντιστοιχε στην αιτιατικ πτση ουσιαστικο" που δηλνει πργμα.

10. Mέσα ρήματα
Ρματα μ#σα  με μση διθεση λγονται εκενα που δηλνουν τι το υποκεμενο ενεργε, αλλ’ η ενργει του ετε επιστρφει στο διο το υποκεμενο ετε ρσκεται σε ιδιατερη σχση με το υποκεμενο  ενδιαφρει ιδιατερα αυτ. Κατ την ιδιατερη σημασα
τους τα μσα ρματα λγονται αντανακλαστικ , μ#σα αλληλοπαθ, μ#σα δυναμικ :
Μ#σα ρματα

αντανακλαστικ

αλληλοπαθ

δυναμικ

Α. Αντανακλαστικ λγονται τα μσα ρματα που δηλνουν τι το υποκεμενο ενεργε, αλλ’ η ενργει του αυτ επιστρφει στο διο το υποκεμενο αμ#σως και κατευθε αν  εμμ#σως και πλαγ ως. Συνεπς, τα αντανακλαστικ υποδιαιρο"νται:
α) Σε μ#σα ευθ#α  αυτοπαθ: λο!ομαι (= λο!ω 7μαυτν), γυμνζομαι (= γυμνζω 7μαυτν), 7νδ!ομαι (= 7νδ!ω 7μαυτν), τττομαι (= τττω 7μαυτν), πλ$ζομαι (= πλ$ζω 7μαυτν).
) Σε μ#σα πλ για: Τα ρματα αυτ υποδιαιρο"νται πλι σε μ#σα δι μεσα και
σε μ#σα περιποιητικ  μ#σα ωφ#λειας.
Μ#σα δι μεσα: τσι ονομζονται τα μσα ρματα που δηλνουν τι το υποκεμενο ενεργε κτι στον εαυτ του  σε κτι που εναι δικ του δι μ#σου λλου: κε$ρομαι (= ζω τον κουρα και με κουρε"ει),  πατ+ρ τοOς πα3δας παιδε!εται (= ο πατρας εκπαιδε"ει τα παιδι του δι9 τ4ν διδασκλων).
Μ#σα περιποιητικ  μ#σα ωφ#λειας: τσι ονομζονται τα μσα ρματα που
σημανουν τι το υποκεμενο ενεργε  προκαλε μα ενργεια για χρη του
εαυτο" του, για χρση του  για ωφλει του: ο#κοδομο%μαι ο#κ$αν (= χτζω
το σπτι μου με τους οικοδμους), πορ$ζομαι χρ ματα (= πορ$ζω χρ ματα
7μαυτW4 = ρσκω χρματα για τον εαυτ μου).
Β. Μ#σα αλληλοπαθ: ονομζονται τα ρματα που δηλνουν αλληλοπ θεια. Απ
τη φ"ση και τη σημασα τους τα μσα αλληλοπαθ ρματα απαντο"ν κανονικ
στον πληθυντικ αριθμ, γιατ εκφρζουν μια κοιν ενργεια δ"ο  περισστερων υποκειμνων, η οποα μεταανει απ το να στο λλο: συμαλντες τ9ς /σπ$δας MωθοLντο (= 7θουν /λλ λους).
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Γ. Μ#σα δυναμικ λγονται τα μσα ρματα που σημανουν τι το υποκεμενο ενεργε με μεγλη νταση των σωματικν, των υλικν και των πνευματικν του
δυνμεων: παρ#χομαι το3ς συμμχοις να%ς (= κοπιζω πολ" και δαπαν πολλ
χρματα για να ναυπηγσω πλοα και να τα δσω στους συμμχους).

11. Παθητικά ρήματα
Ρματα με δι θεση παθητικ  παθητικ λγονται τα ρματα που σημανουν τι το
υποκεμενο πσχει, παθανει κτι απ κποιον λλον, δχεται δηλαδ μια ενργεια
απ λλον  απ κτι λλο. Παθητικ ρματα κανονικ σχηματζονται απ τα
ενεργητικ μεταατικ ρματα (κυρως απ τα συντασσμενα με αιτιατικ και σπανιτερα απ λλα μεταατικ ρματα)  ακμη και απ αμετατα ρματα.
Ως προς τον τ"πο, τα παθητικ ρματα συμππτουν με τα μσα ως επ το πλεστον, εκτς απ τον παθητικ μλλοντα και τον παθητικ αριστο.
Στην ινδοευρωπαϊκ γλσσα δεν υπρχαν ιδιατεροι τ"ποι για την παθητικ
διθεση.
Τα ρματα αυτ συνθως συνοδε"ονται απ τον προσδιορισμ του ποιητικο2
αιτ ου. Ποιητικ α τιο ονομζεται το πρσωπο  το πργμα απ το οποο προρχεται το πθος του υποκειμνου. Το ποιητικ ατιο εκφρεται με την πρθεση Gπ και
γενικ  σπανιτερα με τις προθσεις /π, 7κ, παρ, πρς και γενικ. Με τους συντελεσμνους κυρως χρνους των παθητικν ρημτων και με τα ρηματικ επθετα
σε -τος και -τς το ποιητικ ατιο εκφρεται με απλ δοτικ, που ονομζεται συνθως δοτικ του ποιητικο2 αιτ ου  δοτικ του ενεργο2ντος προσ5που:
Ποιητικ α τιο

δοτ.

Gπ + γεν.

συντελ. χρνοι

-τος, -τς

(/π, 7κ, παρ, πρς) + γεν.

παθητ. ρ.

ρημ. επθ.

Παραδε γματα ποιητικο2 αιτ ου:
1. HΟ ποταμς 7στιν Fμ3ν διαατος.
2. Τα%τα Θεμιστογνει τW4 Συρακοσ$Wω γγραπται.
3. Ε[περ τιμUσθαι ο!λει, ]φελητα σοι F πλις 7στι.
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4.
5.
6.
7.

5Επρχθη /π’ α(τ4ν ο(δ^ν ργον /ξιλογον.
Ε[ρηται κα 7μο λγWω κατ9 τν νμον, &σα ε"χον πρσφορα.
Πνθ’ Fμ3ν πεπο$ηται.
Ο0 Πλαταις ... 7πολιορκο%ντο Gπ τ4ν Πελοποννησ$ων κα Βοιωτ4ν.
Μερικ ενεργητικ μεταατικ ρματα χουν ως παθητικ λλο ρμα ενεργητικ αμετατο:
/ποκτε$νω τιν9 (ενεργ.) – /ποθνL σκω Gπ τινος (παθητ.).
δικω τιν9 (ενεργ.) – φε!γω Gπ τινος (παθητ.).
7κλλω τιν9 (ενεργ.) – 7κπ$πτω Gπ τινος (παθητ.).

12. Tροπή της ενεργητικής σύνταξης στην αντίστοιχη παθητική
Η παθητικ σ"νταξη παργεται απ την ενεργητικ με ορισμνες αλλαγς. Για την
τροπ της ενεργητικς σ"νταξης στην αντστοιχηπαθητικ, πρπει το ρμα της
ενεργητικς πρτασης να εναι μετα6ατικ. Το ενεργητικ μεταατικ ρμα τρπεται στο αντστοιχ του παθητικ, το υποκεμενο του ενεργητικο" ρματος γνεται
ποιητικ ατιο του παθητικο" και το αντικεμενο του ενεργητικο" ρματος γνεται
γραμματικ υποκεμενο του παθητικο".
Παραδε γματα:
– HΟ Α
5 λξανδρος σωσε τ+ν πλιν. → HΗ πλις 7σθη Gπ το% Α
5 λεξνδρου.
– Ο0 aΕλληνες 7ν$κησαν τοOς Πρσας. → Ο0 Πρσαι 7νικ θησαν Gπ τ4ν HΕλλ νων.
cταν το ενεργητικ ρμα συντσσεται με δ"ο αιτιατικς απ τις οποες η μα εναι κατηγορο"μενο της λλης, ττε κατ την τροπ της ενεργητικς σ"νταξης στην
αντστοιχη παθητικ τρπονται και οι δ"ο αιτιατικς σε ονομαστικ:
π.χ. 5Ισχμαχον
πντες
καλν τε κ/γαθν 7πωνμαζον.
⇓
⇓
⇓
⇓
αντικ.
υποκ.
κατηγ.
ενεργ. μετα. ρ.
⇒ 5Ισχμαχος
⇓
γραμμ. υποκ.

πρς πντων καλς τε κ/γαθς
⇓
⇓
ποιητ. ατιο
κατηγ.

7πωνομζετο.
⇓
παθητ. ρ.

cταν το ενεργητικ ρμα δχεται δ"ο αιτιατικς ως αντικεμενα, ττε κατ την
τροπ της ενεργητικς σ"νταξης στην αντστοιχη παθητικ το μεσο αντικεμενο,
που εναι η αιτιατικ η οποα δηλνει το πρσωπο, γνεται γραμματικ υποκεμενο του παθητικο" ρματος, εν η αιτιατικ του πργματος, το μμεσο δηλαδ αντικεμενο, παραμνει αμετλητη:
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π.χ. HΟ διδσκαλος

διδσκει

τν νεαν$αν

τ+ν στρατηγ$αν.

⇓

⇓

⇓

⇓

υποκ.

ενεργ. μετα. ρ.

μεσο αντικ.

μμεσο αντικ.

⇒ HΟ νεαν$ας

διδσκεται

Gπ το% διδασκλου

τ+ν στρατηγ$αν.

⇓

⇓

⇓

⇓

γραμμ. υποκ.

παθητ. ρ.

ποιητ. ατιο

αντικ.

cταν το ενεργητικ ρμα εναι δπτωτο συντασσμενο με αιτιατικ και γενικ
 με αιτιατικ και δοτικ, ττε κατ την τροπ της ενεργητικς σ"νταξης στην
αντστοιχη παθητικ η πτση του μεσου αντικειμνου (κανονικ η αιτιατικ)
τρπεται σε ονομαστικ και γνεται γραμματικ υποκεμενο του παθητικο" ρματος, εν η πτση του μμεσου αντικειμνου (γενικ  δοτικ) παραμνει αμετλητη:
π.χ. Ο0 ραροι τν Θεμιστοκλα μεγ$στων δωρε4ν cξ$ωσαν. → HΟ Θεμιστοκλς
cξιθη Gπ τ4ν αρρων μεγ$στων δωρε4ν.
Τ9ς πλεις τα!τας ασιλεOς Παρυστιδι 7δεδκει. → Α0 πλεις αdται Gπ ασιλως Παρυστιδι δεδομναι 8σαν.

13. Pήματα ουδέτερα
Ουδ#τερα λγονται τα ρματα που δηλνουν τι το υποκεμενο ο"τε ενεργε ο"τε
παθανει κτι, αλλ τι ρσκεται απλς σε μια κατσταση ουδτερη. Τα περισστερα ουδτερα ρματα εναι ενεργητικς φωνς· εναι κυρως ενεργητικ αμετατα ρματα, πως ζ4, νοσ4, ε(δαιμον4, Gγια$νω, Fσυχζω, καθε!δω.

14. Pηματικά επίθετα σε -Ù¤Ô˜ και -Ùe˜ (-ÙÔ˜ )
Τα ρηματικ επθετα σε -τ#ος σημανουν τι πρπει να γνει αυτ που δηλνει το
οικεο ρμα, πως διαιρετος, λυτος, διαατος, /φαιρετος.
Τα ρηματικ επθετα σε -τPς (-τος) σημανουν:
α) Αυτν που μπορε να πθει εκενο που δηλνει το ρμα, πως τρωτς (= αυτς
που μπορε να πληγωθε).
) Τον ξιο να πθει αυτ που δηλνει το ρμα, πως μεμπτς (= ξιος να τ"χει
μομφς).
γ) c,τι και η μετοχ του παρακειμνου  του ενεσττα  του αορστου, πως γραπτς = γεγραμμνος (= γραμμνος).
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Με τα ρηματικ επθετα σε -τος δ"ο συντξεις εναι συνθεις:
α) Η απρσωπη σ2νταξη: Στη σ"νταξη αυτ εξαρεται η πρξη που πρπει να γνει. Το ρηματικ επθετο τθεται στο ουδτερο γνος του ενικο"  σπανιτερα
του πληθυντικο" αριθμο" και το αντικεμεν του ρσκεται στην πτση που
απαιτε η σ"νταξη του ρματος. Η σ"νταξη αυτ εναι ασικ ενεργητικ. Κοντ στα ρηματικ αυτ επθετα υπρχει συνθως και η δοτικ του ποιητικο" αιτου. Στην απρσωπη σ"νταξη δεν υπρχει υποκεμενο:
π.χ. ΤοOς φ$λους εQεργετητ#ον (7στν) = δε εQεργετεν τοOς φ$λους.
Φημ 6οηθητ#ον Gμ3ν εRναι το3ς πργμασιν = φημ δεν 6οηθεν GμUς το3ς
πργμασιν.
) Η προσωπικ σ2νταξη: Στη σ"νταξη αυτ εξαρεται το πρσωπο  το πργμα
που οφελει να πθει αυτ που φανερνει το ρμα. Το ρηματικ επθετο τθεται
σε ονομαστικ πτση και λειτουργε ως κατηγορο"μενο του υποκειμνου. Το ρηματικ επθετο και το υποκεμεν του συμφωνο"ν κατ γνος, αριθμ και πτση.
Η σ"νταξη αυτ εναι κυρως παθητικ. Κοντ στα ρηματικ αυτ επθετα συναντμε συνθως και τη δοτικ του ποιητικο" αιτου:
π.χ. HΟ ποταμς 7στιν Fμ3ν δια6ατ#ος = δε δια6αθ*ναι τν ποταμν Gφ’ Fμ4ν =

δε δια6*ναι FμUς τν ποταμν.
SΩφελητ#α σοι F πλις 7στν = δε Uφελεσθαι τ+ν πλιν Gπ σο% = δε Uφελεν σε τ+ν πλιν.
Αξζει να σημειωθε τι τα ρηματικ επιθετα σε -τ#ος (λυτος, λυτα, λυτον) εναι τριγεν και τρικατληκτα και σχηματζονται απ το ασθενς θμα του ρματος.
Τα φωνεντα ε και ο του ληκτικο" μορφματος -τ#ος δε συναιρο"νται, γιατ υπρχε
F (δγαμμα) μεταξ" αυτν (-τ#Fος). Μετ τη σγηση και εξαφνιση του F εχε πα"σει πλον να λειτουργε ο καννας της συναρεσης.

15. Παράγωγα ρήματα
Τα παργωγα ρματα σχηματζονται απ ονματα, απ λλα ρματα και απ επιρρματα  επιφωνματα:
Παρ γωγα ρματα

απ ονματα

απ λλα

απ επιρρματα 

(ουσιαστικ  επθετα)

ρματα

επιφωνματα
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A. Παρ γωγα ρματα απ ονματα: Αυτ σημανουν τι το υποκεμενο ε$ναι  γ$νεται  χει  παρχει  κνει αυτ που φανερνει το πρωττυπο. Τα ρματα αυτ
σχηματζονται με την αρχικ παραγωγικ κατληξη jω (παραγωγικ πρσφυμα
-j- και κατληξη -ω):
α) τιμ+ (θ. τιμα-): τιμ-jω ⇒ τιμ-ω ⇒ τιμ4.
) πνος (θ. πονε-): πον-jω ⇒ πον-ω ⇒ πον4.
γ) δο%λος (θ. δουλο-): δουλ-jω ⇒ δουλ-ω ⇒ δουλ4.
δ) ασιλε!ς: ασιλε!-jω ⇒ ασιλε!ω.
ε) πα3ς (γεν. παιδ-ς): πα$δ-jω ⇒ πα$ζω.
στ) 7λπς (γεν. 7λπ$δ-ος): 7λπ$δ-jω ⇒ 7λπ$ζω.
ζ) μλας (γεν. μλαν-ος): μελν-jω ⇒ μελα$νω.
η) καθαρς: καθρ-jω ⇒ καθα$ρω.
θ) μρτυς (γεν. μρτυρ-ος): μαρτ!ρ-jομαι ⇒ μαρτ!ρ-ρομαι ⇒ μαρτ!ρομαι.
ι) 2γγελος: /γγλ-jω ⇒ /γγλλω.
ια) φ!λαξ (γεν. φ!λακ-ος): φυλκ-jω ⇒ φυλττω  φυλσσω.
Απ παραδεγματα, πως τα πιο πνω, προλθαν οι παραγωγικς καταλξεις
-ω, -ιω, -ω, -ω, -ε!ω, -ζω, -ζω, -$ζω, -νω, -α$νω, -!νω, -α$ρω κ..:
α) -ω: σφρ3γος – σφριγ-ω -4 (= χω σφργος).
) -ιω: 7ρυθρς – 7ρυθρ-ιω -4 (= γνομαι ερυθρς).
γ) -ω: ε(δα$μων – ε(δαιμον-ω -4 (= εμαι ευδαμων).
δ) -ω: πλ ρης – πληρ-ω -4 (= καθιστ κτι πλρες).
ε) -ε!ω: δο%λος – δουλ-ε!ω (= εμαι δο"λος).
στ) -ζω: δξα – δοξ-ζω (= παρχω δξα).
ζ) -ζω: eσυχος – Fσυχ-ζω.
η) -$ζω: φενκη – φενακ-$ζω.
θ) -νω: FδOς – Fδ!-νω, VξOς – Vξ!-νω.
ι) -α$νω: Gγι+ς – Gγι-α$νω.
ια) -!νω: λαμπρς – λαμπρ-!νω.
ι) -α$ρω: γρας – γερ-α$ρω, 7χθρς – 7χθ-α$ρω.
Σημει5σεις: α) Επαμε πιο πνω τι το ρ. 7λπ$ζω, π.χ., παργεται απ το θμα 7λπ$δτου οδοντικληκτου ονματος 7λπς και την αρχικ παραγωγικ κατληξη -jω
(παραγωγικ πρσφυμα j και κατληξη -ω): 7λπ$δ-jω ⇒ 7λπ$ζω. Το ληκτικ αυτ
τμμα -$ζω, που εμπεριχει προφανς και στοιχεο του θματος, θεωρθηκε αυτοτελς παραγωγικ κατληξη και χρησιμοποιθηκε στη συνχεια για το σχηματισμ παργωγων ρημτων απ κθε τ"πο ονματος, πως δε3πνον – δειπν$ζω.
) Ρματα που παργονται απ κ"ρια  εθνικ ονματα  ονματα ζων με την
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παραγωγικ κατληξη -$ζω  -(ι)ζω σημανουν συνθως τι το υποκεμενο μιμεται τα θη, τη γλσσα κ..  ακολουθε τα φρονματα εκενου που δηλνει
το πρωττυπο νομα: Φ$λιππος – φιλιππ$ζω (= ακολουθ τα πολιτικ φρονματα του Φιλππου), Βοιωτς – οιωτιζω (= μιμο"μαι τα θη  τη γλσσα των
Βοιωτν), π$θηκος – πιθηκ$ζω.
B. Παρ γωγα ρματα απ λλα ρματα

εναρκτικ

θαμιστικ

εφετικ

α) Εναρκτικ λγονται τα παργωγα ρματα που σημανουν τι το υποκεμενο
αρχ$ζει να κνει  να παθα$νει αυτ που δηλνει η πρωττυπη λξη· η κατληξ τους εναι -σκω, π.χ. γηρω -4 – γηρ-σκω.
) Θαμιστικ ονομζονται τα παργωγα ρματα που σημανουν τι το υποκεμενο εκτελε θαμ9 (= συχν) και σε μεγλο αθμ εκενο το οποο δηλνει το
πρωττυπο· τα θαμιστικ ρματα λγονται και επιτατικ και οι συνθεις παραγωγικς τους καταλξεις εναι - ζω, - ζω, -2ζω, πως f$πτω – fιπτ-ζω (=
ρχνω εδ κι εκε), α#τ4 – α#τ-$ζω (= αιτ συχν και πολ"), Xρπω – Yρπ-!ζω (=
σρνομαι διαρκς).
γ) Εφετικ καλο"νται τα παργωγα ρματα που σημανουν φεση (= μεγλη επιθυμα) προς εκενο που δηλνει το πρωττυπο ρμα. Αυτ χουν τις παραγωγικς καταλξεις -ι ω και -ε ω. Οι καταλξεις αυτς προσαρτνται στο
χρονικ θμα του μλλοντα: κλα$ω – (κλα!σ-ομαι) – κλαυσιω -4, τυρανν4 –
(τυρανν σ-ω) – τυραννησ-ε$ω (= επιθυμ να γνω τ"ραννος).
Γ. Παρ γωγα ρματα απ επιρρματα και επιφωνματα: Αυτ σημανουν συνθως τι το υποκεμενο ε$ναι  κνει αυτ που δηλνει το πρωττυπο. Οι παραγωγικς τους καταλξεις εναι -ζω, - ζω: δ$χα – διχ-ζω, 7γγOς – 7γγ-$ζω.

16. Συνδετικά ρήματα
Συνδετικ λγονται ορισμνα ρματα που κατ κποιον τρπο συνδουν το υποκεμενο  το αντικεμενο με το κατηγορο"μενο. Κυρως συνδετικ εναι το ρμα ε/μ ·
εκτς απ το ε#μ ως συνδετικ λαμνονται και λλα ρματα χοντα συγγεν προς
αυτ σημασα. Σημεινουμε εδ μερικ απ’ αυτ: π ρχω, γ γνομαι, διατελG, Wφυν

31

32

EÈÛ·ÁˆÁ‹
(= υπρξα απ τη φ"ση μου), π#φυκα (= εμαι απ τη φ"ση μου), τυγχ νω, καθ σταμαι, &πο6α νω, Mκ6α νω, λαγχ νω (= εκλγομαι με κλρο), &ποδε κνυμαι (= διορζομαι), αJροLμαι (= εκλγομαι), χειροτονοLμαι, λ#γομαι, νομ ζομαι, καλοLμαι, Xνομ ζομαι κ..
Τα ρματα αυτ δχονται συνθως κατηγορο2μενο. Το κατηγορο"μενο εναι
κυρως επθετο  ουσιαστικ που αποδδει με την παρουσα συνδετικο" ρματος
μια ιδιτητα  να γνρισμα στο υποκεμενο  στο αντικεμενο του συνδετικο" ρματος:
π.χ. Σωκρτης 7στ σοφς.
Η παραπνω πρταση μπορε να απεικονιστε με το ακλουθο κλαδικ διγραμμα:
Π
ΡΣ

ΟΣ

Επθ.

Ρ [+ συνδ.]

Σωκρτης

7στ

σοφς.

(που Π = πρταση, ΟΣ = ονοματικ σ"νολο, ΡΣ = ρηματικ σ"νολο, Ρ = ρμα,
Επθ. = επθετο, [+ συνδ.] = θετικ χαρακτηρισμνο ως προς το στοιχεο [συνδετικ]).
Εκτς απ επθετα  ουσιαστικ, ως κατηγορο"μενο λαμνεται και κθε λλο
μρος του λγου και ολκληρη πρταση, ταν επχουν θση επιθτου  ουσιαστικο".
Παραδε γματα:
– Κ%ρος 8ν 6ασιλε2ς. (το κατηγ. εναι ουσιαστικ)
– ΤοLτ 7στιν F fητορικ . (το κατηγ. εναι αντωνυμα)
– Τ λακων$ζειν 7στ φιλοσοφεν. (το κατηγ. εναι απαρμφατο)
– Φ$λιππς 7στιν Y,τι Zν ε[π.η τις. (το κατηγ. εναι ολκληρη πρταση)
– HΟ 2νθρωπος \ν τ4ν ζWων 7στ$. (το κατηγ. εναι αριθμητικ)
– Οdτς 7στιν N δρ σας. (το κατηγ. εναι μετοχ)
– HΗ /γορ9 8ν πλησ ον. (το κατηγ. εναι επρρημα)
– Ο0 πλ3ται 8σαν &μφ0 το$ς πεντακοσ ους. (το κατηγ. εναι εμπρθετος προσδιορισμς· δηλνει ποσ κατ προσγγιση [= περπου πεντακσιοι])

