
ΠPOΛOΓOΣ

T� ρ�μα απ�τελε� τ�ν κεντρικ� πυρ�να των πρ�τ�σεων και τ�υ λ�γ�υ γενικ�τερα

σε �λες τις γλ�σσες τ�υ κ�σμ�υ.

Aντικε�μεν� τ�υ �ι�λ��υ αυτ�� ε�ναι η παρ�υσ�αση των σημαντικ�τερων ρημ�-

των της αρ�α�ας ελληνικ�ς γλ�σσας και ιδια�τερα της αττικ�ς διαλ�κτ�υ. Για κ�θε

ρ�μα της αρ�α�ας ελληνικ�ς δ�ν�νται τα ακ�λ�υθα στ�ι�ε�α:

ñ Aρ�ικ�� �ρ�ν�ι και στις δ�� φων�ς.

ñ Eτυμ�λ�γ�α.

ñ Σ�ντα#η και σημασ�α με παραδε�γματα απ� �λα σ�εδ�ν τα κε�μενα της αττικ�ς

και ιωνικ�ς διαλ�κτ�υ.

ñ Oμ�ρρι$α της ν�ας ελληνικ�ς.

ñ Tα κυρι�τερα σ�νθετα ρ�ματα με την ερμηνε�α τ�υς.

ñ Συν�νυμα.

ñ Aντ�νυμα (�π�υ υπ�ρ��υν).

ñ Yπ�δει#η για την κλ�ση τ�υς σ�μφωνα με τα αντ�στ�ι�α πρ�τυπα ρ�ματα π�υ

κλ�ν�νται στ�υς π�νακες κλ�σης ρημ�των στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

ñ Eιδικ�ς φρ�σεις με τη σημασ�α τ�υς.

ñ Παρατηρ�σεις.

Eλπ�$�υμε �τι τ� �ι�λ�� αυτ� θα �ρει τη δ��υσα ανταπ�κριση απ� τ�υς μαθητ�ς,

τ�υς φ�ιτητ�ς και τ�υς διδ�σκ�ντες καθηγητ�ς, πρ�ς τ�υς �π���υς κυρ�ως απευθ�-

νεται.

ΓEΩPΓIOΣ X. ΣAKEΛΛAPIAΔHΣ
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EIΣAΓΩΓH
ΣTO PHMA THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ

1. Ορισμός του ρήματος

Ρ�ματα λ�γ	νται 	ι λ��εις π	υ δηλ�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενεργε� � παθα�νει κ�τι

� �ρ�σκεται σε μια κατ�σταση. Κατ� τ	 Δι	ν"σι	 τ	 Θρ�κα «$%μ� &στι λ��ις 'πτω-

τ	ς &πιδεκτικ) *ρ�νων τε κα+ πρ	σ�πων κα+ ,ριθμ/ν, &ν�ργειαν 1 π�θ	ς παρι-

στ2σα» (Τ��νη Γραμματικ, �κδ. Uhlig, σ. 46). O 	ρισμ�ς αυτ�ς τ	υ Δι	ν"σι	υ τ	υ

Θρ�κα δε φα�νεται να ε�ναι πλ�ρης, γιατ� δεν περιλαμ��νει τ	υς 	ν	ματικ	"ς τ"-

π	υς τ	υ ρ�ματ	ς, αφ	" τ	 απαρ�μφατ	 δε δηλ�νει πρ�σωπα και αριθμ	"ς και η με-

τ	*� δε δηλ�νει πρ�σωπα.

2. Διαίρεση των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Δυσ*ερ�ς παρ	υσι�8εται η δια�ρεση και η κατ�τα�η των αρ*α�ων διαλ�κτων σε

	μ�δες. Oι παλαι	� Γραμματικ	� δι�κριναν τις ε��ς διαλ�κτ	υς: την Aι�λ	δα (: Aι�-

λικ�), την I�δα (: Iωνικ�) και τη Δωρ	δα (: Δωρικ�), π	υ αντιστ	ι*	"σαν πρ	ς τη δι-

α�ρεση των Eλλ�νων π	υ ε�*αν εγκατασταθε� ως �π	ικ	ι στη M. Aσ�α. Σ’ αυτ�ς πρ	-

στ�θηκε αργ�τερα η Aτθ	ς (: Aττικ�) και π	λ" αργ�τερα η K�ιν�.

Δι�φ	ρ	ι γλωσσ	λ�γ	ι �*	υν κατ� καιρ	"ς πρ	τε�νει �λλες διαιρ�σεις των αρ-

*α�ων ελληνικ�ν διαλ�κτων.

Oρισμ�ν	ι δια�ρεσαν τις διαλ�κτ	υς σε δ"	 	μ�δες, την Iωνικ� και τη μη Iωνικ�,

λαμ��ν	ντας ως ��ση για τη δια�ρεση αυτ� �να κ"ρι	 *αρακτηριστικ� γν�ρισμα.

Πι	 συγκεκριμ�να, 	 G. Meyer για τη δια�ρεση αυτ� λαμ��νει ως ��ση την τρ	π�

τ	υ παλαι	" μακρ�*ρ	ν	υ α σε η � τη διατ�ρησ� τ	υ. Oι Buck και Lambert αναγνω-

ρ�8	υν δ"	 	μ�δες, την ανατ�λικ� και τη δυτικ�. Oι Hoffmann και Kretschmer διαι-

ρ	"ν τις διαλ�κτ	υς σε τρεις 	μ�δες, την Iωνικ�, την A�αϊκ� και τη Δωρικ�. O

Meillet διαιρε� την αρ*α�α ελληνικ� γλ�σσα σε τ�σσερις 	μ�δες, την Iωνικ�-Aττικ�,

την Aρκαδικ�-Kυπριακ�, την Aι�λικ� και τη Δωρικ�. O Γ. Aναγνωστ�π	υλ	ς,

ακ	λ	υθ�ντας τ	ν Hoffmann, διαιρε� τις διαλ�κτ	υς στην Iωνικ�, στην A�αϊκ� και



στη Δωρικ�. T�λ	ς, 	 πατ�ρας της ελληνικ�ς γλωσσ	λ	γ�ας Γ. N. Xατ8ιδ�κις διαιρε�

τις αρ*α�ες ελληνικ�ς διαλ�κτ	υς στην Aνατ�λικ� � Iωνικ�, στην A�αϊκ� και στη

B�ρει�δυτικ�.

3. Λόγοι διάσπασης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε διαλέκτους

H δι�σπαση της αρ*α�ας ελληνικ�ς γλ�σσας σε διαλ�κτ	υς 	φε�λεται κυρ�ως στ	υς

παρακ�τω λ�γ	υς:

α) Στη μ	ρφ	λ	γ�α τ	υ εδ�φ	υς της Eλλ�δας.

�) Στ	ν τρ�π	 και τ	 *ρ�ν	 της καθ�δ	υ στην Eλλ�δα των δι�φ	ρων ινδ	ευρωπαϊ-

κ�ν φ"λων. E�ναι γνωστ� �τι η κ�θ	δ	ς των φ"λων αυτ�ν στην Eλλ�δα δεν �γι-

νε ταυτ�*ρ	να και δεν υπ�ρ�ε π�ντ	τε ειρηνικ�.

γ) Στις συνθ�κες π	υ ε�*αν να αντιμετωπ�σ	υν κατ� την κ�θ	δ	 και την εγκατ�-

στασ� τ	υς στην Eλλ�δα. Πι	 συγκεκριμ�να, η �λλειψη π	λιτικ�ς εν�τητας των

αρ*α�ων Eλλ�νων συν��αλε σε μεγ�λ	 �αθμ� στη διαλεκτικ� αυτ� π	λυμ	ρφ�α.

4. Kοινά χαρακτηριστικά της Iωνικής και της Aττικής διαλέκτου

Oι κ	ιν	� γλωσσικ	� *αρακτ�ρες στην Iωνικ� και την Aττικ� δι�λεκτ	 ε�ναι κυρ�ως

	ι ε��ς:

1. H τρ	π� τ	υ αρ*α�	υ μακρ�*ρ	ν	υ α– σε η: μτηρ (αντ� μ�τηρ).

2. H απ�λεια τ	υ δ�γαμμα (F) περ� τ	 800 π.X.

3. H μετ�θεση της π	σ�τητας α–�, η� > εω: λα�ς – λη�ς – λε�ς, �ασιλ��ς – �ασιλ�ως.

4. Η απλ	π	�ηση των δ"	 σσ π	υ πρ	�λθαν ε�τε απ� αρ�ικ� σ + σ (: �πεσσι – �πεσι)

ε�τε απ� �δ�ντικ� + σ (: π�δσ� – π�σσ� – π�σ�) ε�τε απ� �δ�ντικ� + j (: �π�τ-j-�ς –

�π�σσ�ς – �π�σ�ς).

5. Η κλ�ση των φωνηεντ�ληκτων τριτ�κλιτων 	υσιαστικ�ν, �πως π�λη�ς → π�-

λεως, π�ληι → π�λει. Jι �λλες δι�λεκτ	ι �*	υν π�λι�ς.

6. Η 	ν	μαστικ� πληθυντικ	" της πρ	σωπικ�ς αντωνυμ�ας: �με�ς, �με�ς, σφε�ς.

7. Τα απαρ�μφατα σε -ναι: φ�ναι, δεικν!ναι, ε"ναι.

8. Τ	 δυνητικ� μ�ρι	 �ν.

9. Τ	 ευφωνικ� -ν.

10. Τ	 !ν (: γ′ πρ�σωπ	 παρατατικ	" τ	υ υπαρκτικ	" ρ. ε#μ$)· 	ι �λλες δι�λεκτ	ι

�*	υν !ς.

11. Τα απλ� 	ν�ματα σε -της: δικαστς. Τα παλαι� δραστικ� 	ν�ματα �ληγαν σε

-τηρ � τωρ.

12. Jι επιρρηματικ	� τ"π	ι σε -�υ: π�%, &π�υ, α(τ�%.
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5. Γλωσσικά χαρακτηριστικά της Iωνικής διαλέκτου

Η Ιωνικ� δι�λεκτ	ς διαιρε�ται στην ανατ�λικ� Ιωνικ�, στην κεντρικ� Ιωνικ� και

στη δυτικ� Ιωνικ�.

Jι κ	ιν	� *αρακτ�ρες της Ιωνικ�ς διαλ�κτ	υ ε�ναι 	ι ε��ς:

1. Διατ�ρηση τ	υ η, π	υ πρ	�λθε απ� τ	 παλαι� μακρ�*ρ	ν	 α–, και μετ� τ	 ρ, ι, ε:

��ρη, καρδ$η, γενε.

2. Απ�λεια τ	υ δ�γαμμα (F) περ� τ	 800 π.V.

3. Τα φωνηεντικ� συμπλ�γματα εα, ε�, ε�ι, εω μ�ν	υν ασυνα�ρετα.

4. Η κρ�ση τ	υ � + α σε ω: *ν+ρ (= � /νρ).

5. Η γενικ� ενικ	" των πρωτ�κλιτων 	ν	μ�των σε -εω (: δεσπ�τεω) και η γενικ�

πληθυντικ	" σε -#ων (: δρα�μ�ων).

6. Η ενικ� γενικ� των 	ν	μ�των σε ε$ς και σε -ε�ς: 0ερ��ς.

7. Η κατ�λη�η επιθ�των σε -�ι�ς (αντ� -ε��ς): �#κι�ς.

Τα ιδια	τερα �αρακτηριστικ� της ανατ�λικ�ς Ιωνικ�ς ε	ναι τα ακ�λ�υθα:

1. Η ε�ασθ�νωση και η απ�λεια τ	υ δασ" πνε"ματ	ς: �με�ς, &πικ�μεν�ς.

2. Vρ�ση τ	υ φων�ματ	ς κ αντ� τ	υ π σε αντωνυμικ	"ς τ"π	υς, �πως κ�σ�ς (= π�-

σ	ς).

3. Η τρ	π� τ	υ αυ σε α�, �πως /�τ�ς (= α(τ�ς).

'ι ιδια	τερ�ι �αρακτ�ρες της δυτικ�ς Ιωνικ�ς ε	ναι �ι ε(�ς:

1. Η πρ	φ	ρ� τ	υ υ ως �υ, �πως θ�υγατ�ρα (= θυγατ�ρα).

2. J ρωτακισμ�ς (: η τρ	π� τ	υ σ σε ρ), �πως παιρ�ν (= παισ$ν), 2ρ��υριν (= 2ρ��υ-

σιν).

3. Η �ρ�*υνση τ	υ ωι στη δ	τικ� των δευτερ�κλιτων 	ν	μ�των σε �ι, �πως 0ερ�3.

4. J σ*ηματισμ�ς των απαρεμφ�των στα αθ�ματα ρ�ματα κατ� τα απαρ�μφατα

των θεματικ�ν, �πως τιθε3ν.

6. Γλωσσικά χαρακτηριστικά της Aττικής διαλέκτου

J Γ. Αναγνωστ�π	υλ	ς διαιρε� την Αττικ� δι�λεκτ	 στην αρ�αι�τερη (�ως τ	 τ�-

λ	ς τ	υ 5	υ αι. π.V.) και στη νε�τερη.

Τα �αρακτηριστικ� της αρ�αι�τερης Αττικ�ς διαλ#κτ�υ ε	ναι τα ε(�ς:

1. Αντ� τ	υ ει �*ει ηι, �πως ληιτ�υργ4.

2. Τα τριτ�κλιτα 	ν�ματα σε -ε$ς σ*ηματ�8	υν την 	ν	μαστικ� πληθυντικ	" σε *ς

(αντ� -ε�ς): 5Α�αρν�ς.

3. Jι δ	τικ�ς πληθυντικ	" σε -ασι, -ησι (� +ασι, .ησι) και �ισι: λ�γ�ισι, ταμ$ασι.

4. Γ�νεται δι�κριση στην κλ�ση των πρωτ�κλιτων 	ν	μ�των σε -ης απ� των τριτ�-

κλιτων σε -ης.
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5. Τ	 α′ ενικ� πρ�σωπ	 παρατατικ	" τ	υ ρ. ε/μ0 ε�ναι ! (αντ� !ν).

6. Τ	 α′ ενικ� πρ�σωπ	 τ	υ ενεργητικ	" υπερσυντ�λικ	υ λ�γει σε -η (αντ� -ειν):

/πωλ�λη (= /πωλ�λειν).

7. Τ	 γ′ πληθυντικ� πρ�σωπ	 τ	υ παθητικ	" παρακε�μεν	υ και υπερσυντ�λικ	υ

λ�γει σε -αται και -ατ�, αντ�στ	ι*α: γεγρ�φαται, 7τετ��ατ� (αντ� γεγραμμ�ν�ι

ε#σ$, τεταγμ�ν�ι 8σαν).

8. J υπ	θετικ�ς σ"νδεσμ	ς 1ν.

9. Η σταθερ� *ρ�ση τ	υ δυϊκ	" αριθμ	".

10. Η πρ�θεση ($ν (αντ� σ2ν).

Τα �αρακτηριστικ� της νε�τερης Αττικ�ς ε	ναι τα ακ�λ�υθα:

1. Τ	 η π	υ πρ	�λθε απ� τ	 αρ*α�	 μακρ�*ρ	ν	 α– τρ�πηκε και π�λι σε α �πειτα

απ� τα φων�ματα ι, ρ, ε: ��ρα, καρδ$α, γενε9 (αντ� των ιωνικ�ν τ"πων ��ρη,

καρδ$η, γενε).

2. Y*ει ττ αντ� τ	υ σσ της Iωνικ�ς: πρ�ττω (ιωνικ�: πρσσω).

3. Xρησιμ	π	ιε� τα δ"	 ρρ (: θαρρ4) αντ� τ	υ ιωνικ	" συμφωνικ	" συμπλ�γματ	ς

ρσ (: θαρσ�ω).

4. Τ	 δ�γαμμα (F) ε�αφαν�στηκε �πειτα απ� τα φων�ματα λ, ν, ρ, σ *ωρ�ς να λειτ	υρ-

γ�σει 	 καν�νας της αντ�κτασης: :�νF�ς = :�ν�ς (αντ� τ	υ ιωνικ	" τ"π	υ :ε3ν�ς).

5. Η κατ�λη�η -�υ στη γενικ� των αρσενικ�ν πρωτ�κλιτων 	ν	μ�των αντ� της ιω-

νικ�ς κατ�λη�ης -εω: π�λ$τ�υ (ιωνικ�: π�λ$τεω).

6. Τα ρ�ματα σε -�ννυμι: κερ�ννυμι.

7. Jι παραθετικ	� τ"π	ι με	3ων, κρε	ττων (αντ� των ιωνικ�ν μ#3ων, κρ#σσων).

7. Σύγχρονη ερμηνεία των υπαρχουσών διαφορών μεταξύ των διαλέκτων

Δι�λεκτ�ς ε�ναι μια ειδικ� μ	ρφ� γλ�σσας, �νας ιδια�τερ	ς τ"π	ς γλ�σσας, π	υ 	μι-

λε�ται σε συγκεκριμ�νη γεωγραφικ� περι	*� μιας *�ρας. Συν�θως διαφ�ρει απ� την

επ�σημη καν	νικ� γλ�σσα σ’ �να � περισσ�τερα επ�πεδα, *ωρ�ς �μως να εμπ	δ�8εται

τελε�ως η συνενν�ηση και η επικ	ινων�α μετα�" των κατ	�κων της *�ρας π	υ 	μι-

λ	"ν την �δια γλ�σσα. Με �λλα λ�για, δι�λεκτ�ς ε�ναι μια τ�πικ� παραλλαγ� της

γλ�σσας, π	υ διαφ�ρει απ� την επ�σημη στα δι�φ	ρα επ�πεδα (φωνητικ�, μ	ρφ	φω-

ν	λ	γικ�, συντακτικ�, σημασι	λ	γικ�, λε�ιλ	γικ�). Jι διαφ	ρ�ς �μως αυτ�ς των

διαλ�κτων απ� την επ�σημη, την κ	ιν�ς 	μιλ	"μενη γλ�σσα, δεν ε�ναι τ�σ	 σημαντι-

κ�ς �στε να παρακωλ"εται η επικ	ινων�α.

Μετα�" των �ρων γλ5σσα και δι�λεκτ�ς δεν υπ�ρ*ει π�ντα αυστηρ� δια*ωρι-

στικ� γραμμ�. Δι�φ	ρα κριτ�ρια �*	υν πρ	ταθε� για τη διαφ	ρ	π	�ηση των �ρων
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αυτ�ν, καν�να �μως απ’ αυτ� δεν κρ�νεται ικαν	π	ιητικ�. Τ	 σημαντικ�τερ	 ε�ναι

τ	 κριτ�ρι	 της αμ�ι6α	ας καταν�ησης (mutual intelligibility). Αν δ"	 � περισσ�τε-

ρ	ι �νθρωπ	ι καταν		"ν 	 �νας τ	ν �λλ	ν, τ�τε λ�με �τι μιλ	"ν την �δια γλ�σσα,

ανε��ρτητα απ� τις �π	ιες διαφ	ρ�ς. Αντ�θετα, �ταν δεν υπ�ρ*ει αμ	ι�α�α μετα�"

τ	υς καταν�ηση, τ�τε πρ�πει να δε*τ	"με �τι 	μιλ	"ν διαφ	ρετικ�ς γλ�σσες. Με τ	

κριτ�ρι	 αυτ�, η δι�λεκτ	ς δεν μπ	ρε� να *αρακτηριστε� �τι απ	τελε� ιδια�τερη

γλ�σσα.

Η σ"γ*ρ	νη γλωσσ	λ	γ�α πρ	σπαθε� να ερμηνε"σει με επιστημ	νικ� τρ�π	 	ρι-

σμ�νες τ	υλ�*ιστ	 διαφ	ρ�ς π	υ υπ�ρ*	υν μετα�" των διαλ�κτων μιας και της αυ-

τ�ς γλ�σσας. J Morris Halle («Phonology in Generative Grammar», Word, 18 [1962], 54-

72) πρ	τε�νει να δ	θε� σπ	υδαι�τητα και σημασ�α μ�λλ	ν στις γραμματικ�ς των

διαλ�κτων, στ	 σ"ν	λ	 δηλαδ� των καν�νων π	υ λειτ	υργ	"ν κατ� 	ρισμ�νη τ��η

και περιγρ�φ	υν τα γλωσσικ� δεδ	μ�να (data), παρ� στα �δια τα γλωσσικ� δεδ	μ�-

να. Υπ	στηρ�8ει �τι 	ι γλωσσικ�ς μετα�	λ�ς διαφ	ρ	π	ι	"ν �*ι μ�ν	 τις λ��εις, αλ-

λ� κυρ�ως την �δια τη γραμματικ� στην ευρ"τερη �νν	ι� της. Τ	ν�8ει μ�λιστα �τι η

μ�θ	δ	ς π	υ δ�νει πρ	σ	*� στα καθ’ �καστ	ν στ	ι*ε�α ε�ναι συν�θως παραπλανη-

τικ� και μας 	δηγε� σε ψευδ� συμπερ�σματα, αφ	" συσκ	τ�8ει τ	 �αθμ� σ*�σης

π	υ υπ�ρ*ει μετα�" των διαλ�κτων. Αντ�θετα, η μ�θ	δ	ς της γενετικ�ς γραμματι-

κ�ς, π	υ δ�νει σημασ�α στις �διες τις γραμματικ�ς των διαλ�κτων, πρ	σφ�ρει μεγα-

λ"τερη δυνατ�τητα για την 	ρθ� ερμηνε�α των διαφ	ρ�ν τ	υς και απεικ	ν�8ει σα-

φ�στερα τη σ*�ση π	υ υφ�σταται μετα�" των διαλ�κτων.

J Sol Saporta («Ordered Rules, Dialect Differences and Historical Processes»,

Language, 41 [1965], 218-224) υπ	στηρ�8ει την �π	ψη �τι 	ι υπ�κε	μενες δ�μ#ς

(underlying structures) ε�ναι 	ι αυτ�ς σε �λες τις διαλ�κτ	υς μιας και της αυτ�ς γλ�σ-

σας και �τι 	ι υπ�ρ*	υσες διαφ	ρ�ς 	φε�λ	νται κυρ�ως στη λειτ	υργ�α των γραμμα-

τικ�ν καν�νων.

Jι απ�ψεις αυτ�ς, π	υ σημε�ωσαν την αρ*� μιας ν�ας θε�ρησης των διαλ�κτων,

δεν �*	υν ανασκευαστε� απ� καν�ναν μ�*ρι σ�μερα. Γενικ�, �*ει γ�νει παραδεκτ� �τι

	ι μετα�" δ"	 διαλ�κτων μιας και της αυτ�ς γλ�σσας υπ�ρ*	υσες διαφ	ρ�ς μπ	ρε�

να 	φε�λ	νται στ	υς ε��ς λ�γ	υς:

α) Στην πρ	σθ�κη εν�ς � περισσ�τερων καν�νων στη μ�α απ� τις διαλ�κτ	υς αυτ�ς.

�) Στην απ�λεια εν�ς � περισσ�τερων καν�νων στη μ�α απ� τις διαλ�κτ	υς.

γ) Στην αντ�στρ	φη τ��η λειτ	υργ�ας των �διων καν�νων στις διαλ�κτ	υς αυτ�ς.

δ) Στην "παρ�η διαφ	ρετικ�ν καν�νων στις διαλ�κτ	υς αυτ�ς.

Ε�ναι ευκ�λως ν	ητ� �τι δ"	 δι�λεκτ	ι, π	υ δεν �*	υν τ	ν αυτ� αριθμ� καν�νων,

πρ�πει κατ’ αν�γκη να διαφ�ρ	υν μετα�" τ	υς. Α��8ει να λε*θε� �τι 	ι γλωσσικ�ς με-
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τα�	λ�ς 	φε�λ	νται κυρ�ως στην πρ	σθ�κη καν�νων. Μπ	ρ	"με να π	"με �τι η πρ	-

σθ�κη καν�νων απ	τελε� τ	 μ�ν	 τρ�π	, με τ	ν 	π	�	 δ"ναται να αλλ��ει κατ�τι η

γραμματικ� των ενηλ�κων. Σημειωτ�	ν �τι η πρ	σθ�κη φων	λ	γικ	", π.*., καν�να

σε μια γλ�σσα � δι�λεκτ	 λαμ��νει *�ρα στ	 τ�λ	ς τ	υ φων	λ	γικ	" συνθετικ	"

μ�ρ	υς της γραμματικ�ς. Απ� τις μ�*ρι σ�μερα περιγραφ�ς και αναλ"σεις των δια-

φ�ρων αν� τ	ν κ�σμ	 γλωσσ�ν, 	υδεμ�α σαφ�ς περ�πτωση �*ει ανευρεθε�, κατ� την

	π	�α η πρ	σθ�κη εν�ς καν�να να �*ει λ��ει *�ρα στην αρ*� � στ	 μ�σ	ν τ	υ σ*ετι-

κ	" συνθετικ	" μ�ρ	υς της γραμματικ�ς. Αν η πρ	σθ�κη ν�	υ καν�να λ�μ�ανε *�-

ρα �*ι στ	 τ�λ	ς αλλ� σε �λλη θ�ση τ	υ σ*ετικ	" συνθετικ	" μ�ρ	υς της γραμματι-

κ�ς, τ�τε θα δημι	υργ	"νταν αναπ�φευκτα πρ	�λ�ματα επικ	ινων�ας και αμ	ι�α�-

ας καταν�ησηης.

Α��8ει να τ	νιστε� �τι 	ι γλωσσικ�ς μετα�	λ�ς υπ�κεινται καν	νικ� στ	ν περι	ρι-

σμ� �τι δεν πρ�πει να �*	υν ως απ	τ�λεσμα τη διατ�ρα�η της αμ	ι�α�ας καταν�η-

σης μετα�" των νεωτεριστ�ν, των φ	ρ�ων δηλαδ� της αλλαγ�ς, και των λ	ιπ�ν με-

λ�ν της γλωσσικ�ς κ	ιν�τητας.

Ας �λθ	υμε τ�ρα να π	"με δ"	 λ�για για τη δε"τερη αιτ�α των υπαρ*	υσ�ν δια-

λεκτικ�ν διαφ	ρ�ν σε μια γλ�σσα. Η απ5λεια εν�ς � περισσ�τερων καν�νων σε μ�α

απ� τις διαλ�κτ	υς καθιστ� τη γραμματικ� της διαλ�κτ	υ αυτ�ς διαφ	ρετικ� απ�

τη γραμματικ� των �λλων διαλ�κτων. Πρ�πει να τ	νιστε� �τι η απ�λεια εν�ς καν�να

θεωρε�ται γενικ�ς μια μ	ρφ� απλ	π	�ησης της γραμματικ�ς. Y*ει παρατηρηθε� �τι

σε απ	μ	νωμ�νες γεωγραφικ�ς περι	*�ς ε�ναι δυνατ� να υπ�ρ*	υν σε λειτ	υργ�α

καν�νες, 	ι 	π	�	ι σε �λλες διαλ�κτ	υς να �*	υν τελε�ως απ	λεσθε�.

J τρ�τ	ς τρ�π	ς, κατ� τ	ν 	π	�	 δ"	 δι�λεκτ	ι δ"νανται να διαφ�ρ	υν μετα�"

τ	υς, αναφ�ρεται στην τ��η, στη σειρ�, λειτ	υργ�ας 	ρισμ�νων γραμματικ�ν καν�-

νων. Η γραμματικ� της διαλ�κτ	υ Α, παραδε�γματ	ς *�ρη, περιλαμ��νει τ	υς καν�-

νες V και Υ, 	ι 	π	�	ι πρ�πει να λειτ	υργ	"ν κατ’ αυτ� την τ��η, �τ	ι πρ�τα 	 καν�-

νας V και ακ	λ	"θως 	 καν�νας Υ. Η γραμματικ� της διαλ�κτ	υ Β περιλαμ��νει

τ	υς αυτ	"ς ως �νω καν�νες, αλλ’ η σειρ� λειτ	υργ�ας τ	υς ε�ναι η αντ�στρ	φη, �τ	ι

πρ�τα λειτ	υργε� 	 καν�νας Υ και μετ� 	 καν�νας V. Με �λλα λ�για, 	 καν�νας V

πρ	ηγε�ται τ	υ καν�να Υ στη δι�λεκτ	 Α, εν� στη δι�λεκτ	 Β 	 καν�νας Υ πρ	ηγε�-

ται τ	υ καν�να V. Η διαφ	ρετικ�, λ	ιπ�ν, τ��η λειτ	υργ�ας των δ"	 αυτ�ν καν�νων

στις δ"	 αυτ�ς διαλ�κτ	υς συντελε� στ	 να υπ�ρ*ει διαφ	ρ� μετα�" των διαλ�κτων

αυτ�ν και μ�λιστα στα στ	ι*ε�α εκε�να π	υ επηρε�8	νται απ� τη λειτ	υργ�α των

καν�νων αυτ�ν.

(Για τη Γενετικ� � Μετασ�ηματιστικ� Γραμματικ�, �λ. δι�φ	ρα λ�μματα στ	 �ρ-

γ	 μ	υ: Σ!γ�ρ�ν� Λε:ικ� >ρων και Θεμ�των Γλωσσ(�λ�γ)ικ�ν, εκδ. Σα���λας, Α-

θ�να 2004).
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8. Παρεπόμενα του ρήματος

Τα παρεπ�μενα τ	υ ρ�ματ	ς ε�ναι η δι�θεση, η συ3υγ	α, η φων�, 	 �ρ�ν�ς, η #γκλι-

ση, τ	 πρ�σωπ� και 	 αριθμ�ς.

Δι�θεση: με τ	ν �ρ	 αυτ� ενν		"με τ	ν τρ�π	, κατ� τ	ν 	π	�	 τ	 υπ	κε�μεν	

δι�κειται πρ	ς την �νν	ια τ	υ ρ�ματ	ς. Με �λλα λ�για, δι�θεση ε�ναι η ιδια�τερη

σημασ�α τ	υ ρ�ματ	ς, π	υ δηλ�νει �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενεργε� � π�σ*ει κ�τι � �ρ�-

σκεται σε μια κατ�σταση. J Jean Humbert (Συντακτικ�ν Ερμηνευτικ�ν της Αρ�α$ας

Ελληνικς Γλ�σσης, Ε�ελληνισθ�ν υπ� Γ. Κ	υρμ	"λη, Αθ�ναι 1957, σελ. 94) γρ�-

φει τα ακ�λ	υθα για τις διαθ�σεις τ	υ ρ�ματ	ς: «Απατηθ�ντες υπ� της λ	γικ�ς

σπ	υδαι�τητ	ς της αντιθ�σεως μετα�" τ	υ ενεργ	"ντ	ς και τ	υ π�σ*	ντ	ς, 	ι αρ-

*α�	ι Γραμματικ	� εθε�ρησαν ως 	υσι�δη την δι�κρισιν ενεργητικ	" και παθητι-

κ	"· κατ� συν�πειαν κατ�λιπ	ν τ	 μ�σ	ν εις δευτερε"	υσαν και διφ	ρ	"μενην κα-

τ�στασιν. Αλλ’ ε�ετ�8ων τις την τε αν�πτυ�ιν των διαθ�σεων εις τας ινδ	ευρωπαϊ-

κ�ς γλ�σσας και την ιστ	ρ�αν αυτ�ν εις αυτ�ν τα"την την ελληνικ�ν διαπιστ	� �τι

δεν υπ�ρ*	υν ειμ� δ"	 θεμελι�δεις διαθ�σεις, η ενεργητικ� και η μ#ση. Η παθητι-

κ� εσ*ηματ�σθη συν τω *ρ�νω εις ��ρ	ς της μ�σης, ε� ης εδανε�σθη τ	 πλε�στ	ν των

τ"πων της και εις την 	π	�αν παραμ�νει �αθ�ως περιπεπλεγμ�νη». Τ�σσερις ε�ναι

	ι διαθ�σεις τ	υ ρ�ματ	ς:

α) Ενεργητικ�: ρ�ματα ενεργητικ� � ενεργητικ�ς δι�θεσης λ�γ	νται εκε�να π	υ

σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενεργε�: Σωκρ�της �κρ�υε τ+ν θ!ραν.

�) Μ#ση: ρ�ματα μ#σα � μ#σης δι�θεσης 	ν	μ�8	νται εκε�να π	υ σημα�ν	υν �τι τ	

υπ	κε�μεν	 ενεργε�, η εν�ργει� τ	υ �μως επιστρ�φει με κ�π	ι	ν τρ�π	 σ’ αυτ� τ	

�δι	 �μεσα � �μμεσα: Σωκρ�της 7νδ!εται (= ντ"νει τ	ν εαυτ� τ	υ), �0 μαθητα�

γυμν�C�νται (= γυμν�8	υν τ	ν εαυτ� τ	υς).

γ) Παθητικ�: ρ�ματα παθητικ� � παθητικ�ς δι�θεσης καλ	"νται εκε�να π	υ δη-

λ�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 π�σ*ει, δηλαδ� δ�*εται μια εν�ργεια απ� κ�π	ι	ν �λ-

λ	ν: D0 Π�ρσαι Fττθησαν Gπ� τ4ν HΕλλνων.

δ) 'υδ#τερη: ρ�ματα �υδ#τερης δι�θεσης λ�γ	νται εκε�να π	υ σημα�ν	υν �τι τ	

υπ	κε�μεν	 	"τε ενεργε� 	"τε π�σ*ει, αλλ’ απλ�ς �ρ�σκεται σε μια κατ�σταση:

HD πα3ς καθε!δει (= κ	ιμ�ται), �0 π�λ�μι�ι Fσυ��C�υσι.

Π	λλ	� μελετητ�ς θεωρ	"ν �τι τα 	υδ�τερα ρ�ματα � τα ρ�ματα 	υδ�τερης δι�-

θεσης δεν απ	τελ	"ν �ε*ωριστ� δι�θεση. J Α*ιλλ�ας Τ8�ρτ8αν	ς (Νε�ελληνικ

Σ!ντα:ις της Κ�ινς Δημ�τικς, τ�μ. Α′, εν Αθ�ναις 1946, σ. 230) γρ�φει τα ακ�λ	υ-

θα επ’ αυτ	": «Επειδ� εν�ργεια, μεσ�της και π�θ	ς ε�ναι τρεις τρ�π	ι, κατ� τ	υς

	π	�	υς διατ�θεται απ�ναντι στη ρηματικ� �νν	ια τ	 υπ	κε�μεν	 τ	υ ρ�ματ	ς, γι’

αυτ� λ�γεται και πως τρεις ε�ναι 	ι διαθ�σεις τ	υ ρ�ματ	ς, �τ	ι η ενεργητικ� δι�θε-
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ση, η μ�ση δι�θεση και η παθητικ� δι�θεση. Τα ρ�ματα π	υ συν�θως λ�γ	νται 	υ-

δ�τερης δι�θεσης � 	υδ�τερα, �πως π.*. Cω, κ�ιμ�!μαι, ευτυ��, δυστυ��, αρρωστ�

κ.τ.�., ε�ναι κυρ�ως ενεργητικ� αμετ��ατα ρ�ματα, π	υ σημα�ν	υν ανεπα�σθητη

εν�ργεια τ	υ υπ	κειμ�ν	υ, η 	π	�α �τσι εμφαν�8εται ως μια απλ� κατ�σταση».

Συ3υγ	α: συ3υγ	α λ�γεται 	 τρ�π	ς κατ� τ	ν 	π	�	 κλ�ν	νται τα ρ�ματα. Δ"	 ε�-

ναι 	ι συ8υγ�ες των ρημ�των στην αρ*α�α ελληνικ�: α) η συ8υγ�α των ρημ�των π	υ

λ�γ	υν σε -ω (-�μαι), δηλαδ� η λεγ�μενη θεματικ� συ8υγ�α, �πως λ!ω, τιμ4, και �)

η συ8υγ�α των ρημ�των π	υ λ�γ	υν σε -μι (-μαι), δηλαδ� η λεγ�μενη αθ�ματη συ-

8υγ�α, �πως τ$θημι, δε$κνυμι.

Φων�: φων� τ	υ ρ�ματ	ς λ�γεται �να σ"ν	λ	 απ� τ"π	υς π	υ μπ	ρε� να σ*ημα-

τ�σει τ	 ρ�μα. Καν	νικ�, κ�θε ρ�μα �*ει δ"	 φων�ς � δ"	 σ"ν	λα τ"πων:

α) την ενεργητικ� φων�, �τ	ι �να σ"ν	λ	 τ"πων π	υ αρ*�8ει με την κατ�λη�η (�

με τ� ληκτικ� μ�ρφημα) -ω � -μι (: λ!ω, λ!εις κ.�., δε$κνυμι, δε$κνυς κ.�.).

�) τη μ#ση φων�, �τ	ι �να σ"ν	λ	 τ"πων π	υ αρ*�8ει με την κατ�λη�η (� με τ	 λη-

κτικ� μ�ρφημα) -�μαι � -μαι (: λ!�μαι, λ!Lη κ.�., δε$κνυμαι, δε$κνυσαι κ.�.).

?ρ�ν�ς: �ρ�ν�ς τ	υ ρ�ματ	ς λ�γεται 	 ρηματικ�ς τ"π	ς π	υ δηλ�νει π�τε και

π5ς γ�νεται αυτ� π	υ σημα�νει τ	 ρ�μα. Jι *ρ�ν	ι τ	υ ρ�ματ	ς στην 	ριστικ� �γκλι-

ση ε�ναι 	ι ε��ς: ενεστ5τας, παρατατικ�ς, μ#λλ�ντας, α�ριστ�ς, παρακε	μεν�ς, υπερ-

συντ#λικ�ς και τετελεσμ#ν�ς � συντελεσμ#ν�ς μ#λλ�ντας.

Jι *ρ�ν	ι στην 	ριστικ� δηλ�ν	υν κατ� πρ�τ	 λ�γ	 τη �ρ�νικ� 6αθμ	δα (: πα-

ρ�ν, παρελθ�ν, μ�λλ	ν) και κατ� δε"τερ	 λ�γ	 τ�ν τρ�π� της εν#ργειας τ�υ ρ�ματ�ς

(: ε�ακ	λ	υθητικ�ς � διαρκ�ς � σε ε��λι�η, συν	πτικ�ς � στιγμια�	ς � συνεπτυγμ�-

ν	ς, συντελεσμ�ν	ς). Απ� την πλευρ� τ	υ αριθμ	" των λ��εων π	υ *ρησιμ	π	ι	"-

νται για τ	 σ*ηματισμ� τ	υς, 	ι *ρ�ν	ι διαιρ	"νται σε μ�ν�λεκτικ�2ς (: λ!ω, λ�λυκα)

και σε περιφραστικ�2ς (: λελυκMς �σ�μαι). Jι *ρ�ν	ι ακ�μη διαιρ	"νται σε αρκτι-

κ�2ς (� αρ*ικ	"ς) και σε ιστ�ρικ�2ς (� παραγ�μεν	υς � παρω*ημ�ν	υς).

Στην πρ�τη κατηγ	ρ�α αν�κ	υν 	 ενεστ5τας, 	 (απλ�ς) μ#λλ�ντας, 	 συντελε-

σμ#ν�ς μ#λλ�ντας και 	 παρακε	μεν�ς, εν� στη δε"τερη 	 παρατατικ�ς, 	 α�ριστ�ς

και 	 υπερσυντ#λικ�ς.

Jι �λλες εγκλ�σεις, εκτ�ς απ� την 	ριστικ�, σ*ηματ�8	υν μ�ν	 τ	υς ακ�λ	υθ	υς

*ρ�ν	υς:

Η υπ�τακτικ� και η πρ�στακτικ�: ενεστ�τα, α�ριστ	, παρακε�μεν	. Η ευκτικ�

και 	ι �ν�ματικ�	 τ2π�ι (: απαρ#μφατ� και μετ���): ενεστ�τα, (απλ�) μ�λλ	ντα, α�-

ριστ	 και παρακε�μεν	.

Dγκλιση: #γκλιση τ	υ ρ�ματ	ς ε�ναι γραμματικ� κατηγ	ρ�α π	υ εκφρ�8ει την

ψυ�ικ� δι�θεση τ�υ �μιλ�2ντ�ς σε σ*�ση με την �νν	ια π	υ δηλ�νει τ	 ρ�μα. J 	μι-

λητ�ς μπ	ρε� να παρ	υσι�σει την �νν	ια π	υ εκφρ�8ει τ	 ρ�μα ε�τε ως πραγματι-
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κ�τητα ε�τε ως κ�τι τ	 επιθυμητ� � πρ	σδ	κ�μεν	 ε�τε ως πρ	σταγ� � ως ευ*� κ.�.

Jι δι�φ	ρες μ	ρφ�ς π	υ πα�ρνει τ	 ρ�μα για να εκφρ�σει την ψυ*ικ� δι�θεση τ	υ

	μιλητ� � τη σ*�ση της �νν	ιας τ	υ ρ�ματ	ς πρ	ς την πραγματικ�τητα λ�γ	νται

εγκλ	σεις.

Jι εγκλ�σεις των ρημ�των στην αρ*α�α ελληνικ� ε�ναι τ�σσερις: �ριστικ�, υπ�-

τακτικ�, ευκτικ�, πρ�στακτικ�. Εκτ�ς απ� τις τ�σσερις αυτ�ς εγκλ�σεις, η αρ*α�α

ελληνικ� διαθ�τει και δ2� �ν�ματικ�2ς τ2π�υς, τ� απαρ#μφατ� και τη μετ���.

Η �ριστικ� ε�ναι η �γκλιση τ	υ ρ�ματ	ς, η 	π	�α παριστ� την πρ��η ως ���αιη

και πραγματικ�. Ειδικ�τερες παρατηρ�σεις για την �γκλιση αυτ�:

α) Ε�ναι η μ�νη �γκλιση π	υ δηλ�νει σαφ�στατα την �νν	ια τ	υ *ρ�ν	υ.

�) Τ	 γραμματικ� φαιν�μεν	 της α"�ησης παρατηρε�ται μ�ν	 στ	υς ιστ	ρικ	"ς

*ρ�ν	υς της 	ριστικ�ς, δηλαδ� στ	ν παρατατικ�, τ	ν α�ριστ	 και τ	ν υπερσυ-

ντ�λικ	: �-λυ�ν, �-λυσα, 7-λελ!κειν.

Η υπ�τακτικ� 	ν	μ�στηκε �τσι απ� τ	υς αρ*α�	υς, γιατ� π�στευαν �τι υπ	τ�σ-

σεται στ	υς συνδ�σμ	υς και �τι γ�νεται *ρ�ση της �γκλισης αυτ�ς μ�ν	 στις ε�αρ-

τημ�νες (δευτερε"	υσες) πρ	τ�σεις. Αυτ�, �μως, δεν ε�ναι ακρι��ς σωστ�, αφ	"

*ρ�ση της υπ	τακτικ�ς γ�νεται και στις κ"ριες πρ	τ�σεις. 

Γενικ�, η υπ	τακτικ� δηλ�νει υπ	κειμενικ�ς διαθ�σεις. Συν�θως εκφρ�8ει τη

θ�ληση τ	υ 	μιλ	"ντ	ς � τ	υ γρ�φ	ντ	ς, την επιθυμ�α, την πρ	σδ	κ�α. Παριστ�

την πρ��η ως επιθυμητ�, πρ	σδ	κ�μενη � α�ριστα επαναλαμ�αν�μενη στ	 παρ�ν

και τ	 μ�λλ	ν.

Στην αρ*α�α ελληνικ� η ευκτικ� απαντ� τ�σ	 στις κ"ριες �σ	 και στις δευτερε"-

	υσες πρ	τ�σεις. Στις κ"ριες πρ	τ�σεις εκφρ�8ει συν�θως ευ*� (� κατ�ρα) τ	υ

	μιλ	"ντ	ς (ευ�ετικ� ευκτικ�). Η ευ*� αυτ� καν	νικ� αναφ�ρεται στ	 μ�λλ	ν και

παρ	υσι�8εται πραγματ	π	ι�σιμη. Εκτ�ς απ� την ευ*ετικ� ευκτικ� �*	υμε και τη

δυνητικ� ευκτικ� (: ευκτικ� + τ	 δυνητικ� μ�ρι	 2ν), π	υ δηλ�νει τ	 δυνατ� στ	

παρ�ν � στ	 μ�λλ	ν. Κ�π	τε η δυνητικ� ευκτικ� δηλ�νει ευγενικ� πρ	σταγ�, με-

τρι�φρ	να γν�μη � κ�τι τ	 πιθαν�. Στις δευτερε"	υσες πρ	τ�σεις �*	υμε δ"	 ε�δη

ευκτικ�ς: την ευκτικ� τ�υ πλ�γι�υ λ�γ�υ και την επαναληπτικ� ευκτικ�.

Η πρ�στακτικ� δηλ�νει πρ	σταγ� � απαγ�ρευση, παρα*�ρηση � συγκατ�θεση,

δ�ηση � παρ�κληση, ευ*� � κατ�ρα, πρ	τρ	π� � απ	τρ	π�, επιθυμ�α. Στην αρ*αι�-

τατη φ�ση της γλ�σσας η πρ	στακτικ� �γκλιση, �πως και η κλητικ� πτ�ση στα 	ν�-

ματα, σ*ηματι8�ταν με γυμν� τ	 θ�μα και ισ	δυναμ	"σε με 	λ�κληρη πρ�ταση.

Τ	 απαρ#μφατ� ε�ναι 	ν	ματικ�ς τ"π	ς τ	υ ρ�ματ	ς. Μετ�*ει τ�σ	 τ	υ ρ�ματ	ς

�σ	 και τ	υ 	ν�ματ	ς. J ρηματικ�ς τ	υ *αρακτ�ρας φα�νεται απ� τα ακ�λ	υθα *α-

ρακτηριστικ�:

α) Μπ	ρε� να συν	δε"εται απ� επ�ρρημα.
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�) Διαθ�τει *ρ�ν	 και δι�θεση.

γ) Δ�*εται τ	 αντικε�μεν� τ	υ στην �δια πτ�ση με τ	υς �λλ	υς τ"π	υς τ	υ 	ικε�	υ

ρ�ματ	ς.

δ) Μπ	ρε� να δ�*εται τ	 δυνητικ� μ�ρι	 2ν.

Η 	ν	ματικ� φ"ση τ	υ απαρεμφ�τ	υ δηλ�νεται απ� τ	 γεγ	ν�ς �τι μπ	ρε� να

συν	δε"εται απ� τ	 �ρθρ	 στ	 	υδ�τερ	 γ�ν	ς τ	υ. Η 	ν	μασ�α απαρ�μφατ	, π	υ

πλ�στηκε απ� τ	υς αρ*α�	υς γραμματικ	"ς, δηλ�νει �τι 	 τ"π	ς αυτ�ς δεν «παρεμ-

φα�νει», δε δηλ�νει δηλαδ� 	ρισμ�ν	 πρ�σωπ	 και αριθμ�.

Η μετ��� ε�ναι και αυτ� 	ν	ματικ�ς τ"π	ς τ	υ ρ�ματ	ς. Παρ�γεται απ� τ	 ρ�μα

μετ��ω και δηλ�νει γενικ� �τι συμμετ�*ει στις ιδι�τητες τ	υ ρ�ματ	ς και τ	υ επιθ�-

τ	υ. Η επιθετικ� φ"ση της μετ	*�ς φα�νεται απ� τα ε��ς:

α) Διαθ�τει γ�ν	ς, αριθμ� και πτ�ση.

�) Μπ	ρε� να συν	δε"εται με επ�θετα.

γ) Jυσιαστικ	π	ιε�ται με τη *ρ�ση τ	υ �ρθρ	υ.

δ) Vρησιμ	π	ιε�ται ως υπ	κε�μεν	, αντικε�μεν	, επιθετικ�ς πρ	σδι	ρισμ�ς, κατη-

γ	ρηματικ�ς πρ	σδι	ρισμ�ς και ως κατηγ	ρ	"μεν	.

Η ρηματικ� της φ"ση φα�νεται απ� τα ακ�λ	υθα:

α) Μπ	ρε� να πρ	σδι	ρ�8εται απ� επ�ρρημα.

�) Δ�*εται αντικε�μεν	 στην �δια πτ�ση, �π	υ και τ	 	ικε�	 ρ�μα δ�*εται τ	 αντι-

κε�μεν� τ	υ.

γ) Μπ	ρε� να συν	δε"εται απ� τ	 δυνητικ� μ�ρι	 2ν.

δ) Διαθ�τει *ρ�ν	 και δι�θεση.

ε) Δ�*εται υπ	κε�μεν	, �πως και τ	 ρ�μα.

Πρ�σωπ�: ε�ναι μια γραμματικ� κατηγ	ρ�α με την 	π	�α δηλ�νεται � �μιλ5ν, �

�μιλητ�ς (: α′ πρ�σωπ�), αυτ�ς πρ	ς τ	ν 	π	�	 απευθ"νεται 	 	μιλητ�ς (: �´ πρ�σω-

π�) και αυτ�ς για τ	ν 	π	�	 γ�νεται λ�γ	ς (: γ′ πρ�σωπ�). Τα πρ�σωπα τα εκφρ�8	υν

μερικ�ς απ� τις αντωνυμ�ες και ιδια�τερα 	ι πρ	σωπικ�ς, καθ�ς και 	ι καταλ��εις (:

τα ληκτικ� μ�ρφματα) τ	υ ρ�ματ	ς. Τ	 πρ�σωπ	 λ	ιπ�ν τ	υ ρ�ματ	ς μπ	ρε� να 	ρι-

στε� ως 	 ρηματικ�ς τ"π	ς π	υ φανερ�νει τ�ν	ς πρ	σ�π	υ ε�ναι τ	 υπ	κε�μεν	.

Αριθμ�ς: 	 αριθμ�ς ε�ναι γραμματικ� κατηγ	ρ�α των κλιτ�ν μερ�ν τ	υ λ�γ	υ

και απ	τελε� τ	 μ	ναδικ� κ	ιν� στ	ι*ε�	 μετα�" τ	υ 	ν�ματ	ς και τ	υ ρ�ματ	ς. 

Η αρ*α�α ελληνικ� �*ει τρεις αριθμ	"ς, τ	ν ενικ�, τ	 δυϊκ� και τ	ν πληθυντικ�.

9. Tα ενεργητικά ρήματα

Τα ρ�ματα κατ� τη δι�θεση ε�ναι ενεργητικ�, μ#σα, παθητικ� και �υδ#τερα:
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Ρ�ματα

ενεργητικ� μ#σα παθητικ� �υδ#τερα

Τ	 ρ�μα απ	τελε� τ	ν κεντρικ� πυρ�να κ�θε πρ�τασης. Τα ενεργητικ� ρ�ματα

διακρ�ν	νται σε μετα6ατικ� και σε αμετ�6ατα.*

Ρ�ματα

μετα6ατικ� αμετ�6ατα

Αμετ�6ατα λ�γ	νται τα ρ�ματα π	υ η εν�ργει� τ	υς δε μετα�α�νει σε κ�π	ι	 �λ-

λ	 πρ�σωπ	, 8�	 � πρ�γμα, αλλ� παραμ�νει στ	 �δι	 τ	 υπ	κε�μεν	. aρα, τα αμετ�-

�ατα ρ�ματα �*	υν υπ	κε�μεν	, δεν �*	υν �μως αντικε�μεν	:

π.*. Α0 /ηδ�νες N2δ�υσιν.

Τ9 παιδ$α πα$Cει.

HD μαθητ+ς τρ��ει.
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* Jι παλι	� Γραμματικ	� μας �*	υν διδ��ει �τι καν�να ρ�μα δεν ε�ναι «αφ’ εαυτ	"» μετα�ατικ� � αμε-

τ��ατ	. Εν�	τε συμ�α�νει μετα�ατικ� ρ�ματα να *ρησιμ	π	ι	"νται ως αμετ��ατα και αντιστρ�φως:

π.*. 2γειν τι (μετα�.) και καιρ�ς 2γειν 7π� τ�Oς π�λεμ$�υς (= �ωρε3ν) (αμετα�.)· πρ�ττειν τι (με-

τα�.) και εP πρ�ττειν (= ε(τυ�ε3ν) (αμετα�.).

Συν�θως ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν κ�νηση επιδ�*	νται τη μετα�ατικ� και την αμετ��ατη σ"ντα�η.

Yτσι, αμετ��ατα ρ�ματα κιν�σεως σημαντικ� γ�ν	νται μετα�ατικ�, �ταν συντ�θενται με πρ	θ�σεις:

�α$νω (αμετ��.), αλλ� δια�α$νω τ�ν π�ταμ�ν, παρα�α$νω τ�Oς ν�μ�υς (μετα�.).

Και αντιστρ�φως, μετα�ατικ� ρ�ματα λαμ��ν	νται και ως αμετ��ατα, �ταν συντ�θενται με πρ	θ�-

σεις, �πως ��λλω (μετα�. ρ. συντασσ�μεν	 με αιτ.), αλλ� 7κ��λλω (= *"ν	μαι· αμετ��. ρ.).

Ε�ναι ακ�μη γνωστ� �τι 	ι δε"τερ	ι *ρ�ν	ι 	ρισμ�νων ρημ�των, π	υ ε�ναι και 	ι αρ*αι�τερ	ι, διατη-

ρ	"ν την αμετ��ατη σημασ�α, εν� 	ι πρ�τ	ι *ρ�ν	ι �*	υν μετα�ατικ� �νν	ια: π�π�ιθα (παρακ. �′) =

ε�μαι πεπεισμ�ν	ς, εν� π�πεικα (παρακ. α′) = �*ω πε�σει κ�π	ι	ν. Επιπλ�	ν, 	ρισμ�να μετα�ατικ�

ρ�ματα �*	υν δ"	 α	ρ�στ	υς, τ	ν α′, π	υ ε�ναι μετα�ατικ�ς, και τ	 �′, π	υ ε�ναι αμετ��ατ	ς, �πως

�φυσα (= φ"τευσα κ�τι) αλλ� �φυν (= φ"τρωσα εγ�).

Γενικ�, 	 Ραφα�λ Κ"νερ	ς (Μεγ�λη Γραμματικ της Ελληνικς Γλ�σσης, Μεταγλωττισθε�σα εκ

τ	υ Γερμανικ	" υπ� Ευσταθ�	υ Σταθ�κη, Yκδ. Δευτ�ρα, Μ�ρ	ς Δε"τερ	ν, εν, Αθ�ναις 1879, σελ.

92) γρ�φει τα ακ�λ	υθα για τα μετα�ατικ� και τα αμετ��ατα ρ�ματα: «Ως αρ*αι	τ�την σημασ�αν

τ	υ ρ�ματ	ς πρ�πει να παραδε*θ�μεν την αμετ��ατ	ν, κειμ�νην μετα�" τ	υ ενεργητικ	" και τ	υ

παθητικ	" ... Δι’ ιδ�ων τ"πων η γλ�σσα δεν διακρ�νει τα αμετ��ατα των μετα�ατικ�ν, αλλ’ εκφρ�8ει

αμφ�τερα δι� τ	υ αυτ	" ενεργητικ	" τ"π	υ, ως θ�λλειν, /νθε3ν (florere), �α$ρειν (gaudere), /λγε3ν

(dolere), καθε!δειν (dormire)· και τ!πτειν, πα$ειν, 7παινε3ν, ψ�γειν, γρ�φειν».



Ε�ναι πρ	φαν�ς �τι στα αμετ��ατα ρ�ματα τ	 ρηματικ� σ"ν	λ	 (ΡΣ) απ	τελε�ται

κυρ�ως απ� τ	 ρ�μα:

Π

JΣ ΡΣ

aρθ. J Ρ

Α0 /ηδ�νες N2δ�υσιν.

(�π	υ Π = πρ�ταση, JΣ = 	ν	ματικ� σ"ν	λ	, ΡΣ = ρηματικ� σ"ν	λ	, J = �ν	μα, Ρ =

ρ�μα, aρθ. = �ρθρ	).

Μετα6ατικ� λ�γ	νται τα ρ�ματα π	υ φανερ�ν	υν �τι η εν�ργεια τ	υ υπ	κειμ�-

ν	υ μετα�α�νει σ’ �λλ	 πρ�σωπ	, 8�	 � πρ�γμα. Τα ρ�ματα αυτ� δ�*	νται αντικε�-

μεν	, τ	 	π	�	 συμπληρ�νει την �νν	ι� τ	υς.

Τ	 κλαδικ� δι�γραμμα των μετα�ατικ�ν ρημ�των: Ας π�ρ	υμε την πρ�ταση �

πα3ς κ�πτει τ+ν θ!ραν:

Π

JΣ1 ΡΣ

P OΣ2

HD πα3ς κ�πτει τ+ν θ!ραν.

(= �π	υ: Π = πρ�ταση, ΡΣ = ρηματικ� σ"ν	λ	, JΣ = 	ν	ματικ� σ"ν	λ	, Ρ = ρ�μα).

Τ	 JΣ1 π	υ ε�αρτ�ται �μεσα απ� τ	ν κ�μ�	 Π ε�ναι τ	 υπ	κε�μεν	 της πρ�τα-

σης (κατ� τα παλι� συντακτικ� υπ	κε�μεν	 ε�ναι αυτ� για τ	 	π	�	 γ�νεται λ�γ	ς

μ�σα στην πρ�ταση), εν� τ	 JΣ2 π	υ ε�αρτ�ται �μεσα απ� τ	 ΡΣ και �*ι απ� τ	 Π

ε�ναι τ	 αντικε�μεν	 της πρ�τασης. Συνεπ�ς, ε�ναι σαφ�ς �τι με τ	ν 	ρισμ� αυτ� δεν

�*	υμε αν�γκη πλ�	ν να σημει�σ	υμε τη συντακτικ� λειτ	υργ�α των 	ν	ματικ�ν

συν�λων στ	 κλαδικ� δι�γραμμα.

Τα μετα�ατικ� ρ�ματα δ�*	νται αντικε	μεν�* � αντικε	μενα, η πτ�ση των 	π	�-
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* J �ρ	ς αντικε$μεν� (λατ. objectum, γερμ. Objekt, αγγλ. object) δε θεωρε�ται επιτυ*�ς. J �ρ	ς αυτ�ς

�πρεπε να σημα�νει τ	 «ε*θρικ�ς � εναντ�ως κε�μεν	ν» και �*ι τ	 «αντικρ" κε�μεν	ν». Τελικ�,

�μως, 	 συντακτικ�ς αυτ�ς �ρ	ς καθιερ�θηκε με τη συ*ν� *ρ�ση και δηλ�νει τ	 πρ�σωπ	, τ	 8�	

� τ	 πρ�γμα π	υ δ�*εται την εν�ργεια τ	υ ρ�ματ	ς.



ων καθ	ρ�8εται απ� τη σημασ�α τ	υ ρ�ματ	ς. Τα ρ�ματα π	υ δ�*	νται �να μ�ν	

αντικε�μεν	 σε μ�α απ� τις πλ�γιες πτ�σεις λ�γ	νται μ�ν�πτωτα, εν� �σα πα�ρν	υν

δ"	 αντικε�μενα 	ν	μ�8	νται δ	πτωτα:

Μ�ν�πτωτα ρ�ματα

με γενικ� με αιτιατικ� με δ	τικ�

Δ	πτωτα ρ�ματα

με αιτ. και γεν. με αιτ. και δ	τ. με γεν. και δ	τ. με δ"	 αιτ.

Παραδε	γματα μ�ν�πτωτων ρημ�των:

1. HD πα3ς κ�πτει τFν θ2ραν. (αντικ. σε αιτιατικ�)

2. Τ��ς λ�γ�ις τ�!τ�υ πιστε!�μεν. (αντικ. σε δ	τικ�)

3. Φε$δ�υ �ρ�ν�υ. (αντικ. σε γενικ�)

Παραδε	γματα δ	πτωτων ρημ�των:

1. ΤGν λ�γων �μHς Λυσ$ας ε0στ$α.

2. Μετεσ�καμεν �μ�ν JερGν τ4ν σεμν�τ�των.

3. Σιγ+ κ�σμ�ν τα�ς γυναι(0 φ�ρει.

4. ΠUσαν �μ�ν τFν &λ�θειαν 7ρ4.

5. D( τ�Lτ� 7ρωτ4 σε.

Γενικ�, �ταν τ	 ρ�μα συντ�σσεται με αιτιατικ� και γενικ�, τ�τε �μεσ	 αντικε�με-

ν	 ε�ναι τ	 κατ’ αιτιατικ� εκφερ�μεν	, εν� �μμεσ	 ε�ναι τ	 κατ� γενικ� εκφερ�μεν	.

Yτσι, στ	 παρ�δειγμα (1) των δ�πτωτων ρημ�των, τ	 FμUς ε�ναι τ	 �μεσ	 αντικε�με-

ν	, εν� τ	 τ4ν λ�γων ε�ναι τ	 �μμεσ	.

cταν τ	 ρ�μα συντ�σσεται με δ"	 αιτιατικ�ς, τ�τε �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι αυτ�

π	υ δηλ�νει πρ�σωπ	. Yτσι, στ	 παρ�δειγμα (5), �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι τ	 σε,

εν� �μμεσ	 ε�ναι τ	 τ�%τ�.

cταν τ	 ρ�μα συντ�σσεται με αιτιατικ� και δ	τικ�, τ�τε �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι

τ	 κατ’ αιτιατικ� εκφερ�μεν	, εν� �μμεσ	 ε�ναι τ	 κατ� δ	τικ� εκφερ�μεν	. Yτσι,

στ	 παρ�δειγμα (3), τ	 κ�σμ�ν ε�ναι τ	 �μεσ	 αντικε�μεν	, εν� τ	 τα3ς γυναι:� ε�ναι

τ	 �μμεσ	.

cταν τ	 ρ�μα συντ�σσεται με γενικ� και δ	τικ�, τ�τε �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι

τ	 κατ� γενικ� εκφερ�μεν	, εν� �μμεσ	 ε�ναι τ	 κατ� δ	τικ� εκφερ�μεν	. Yτσι, στ	

παρ�δειγμα (2), �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι τ	 0ερ4ν, εν� �μμεσ	 ε�ναι τ	 Gμ3ν.

Mονόπτωτα ρήματα συντασσόμενα με γενική

Με γενικ� συντ�σσ	νται 	ι ακ�λ	υθες �ασικ�ς κατηγ	ρ�ες ρημ�των:
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α. Τα μν�μης � λ�θης σημαντικ�, �πως μ�μνημα$ τιν�ς, 7πιλανθ�ν�μα$ τιν�ς.

�. Τα ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν απ�πειρα, επιτυ�	α � απ�τυ�	α, �πως πειρ4μα$ τιν�ς.

γ. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν επιμ#λεια, φρ�ντ	δα, φειδ5 και τα αντ�θετ� τ	υς, �πως

/μελ4 τιν�ς.

δ. Αυτ� π	υ δηλ�ν	υν συμμετ���, πλησμ�ν�, στ#ρηση, απ�λαυση � επιθυμ	α, �-

πως 7πιθυμ4 τιν�ς.

ε. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν �ωρισμ�, #ναρ(η, λ�(η, απ���, απαλλαγ� � απ�μ�κρυν-

ση, �πως πα!�μα$ τιν�ς.

στ. Τα α	σθησης, αφ�ς, ακ��ς, γε2σης, �σφρησης και �σμ�ς σημαντικ� ρ�ματα,

�πως κρ�μμ!ων Vσφρα$ν�μαι.

8. Τα συγκρ	σεως, καταγωγ�ς, διαφ�ρ�ς � υπερ���ς σημαντικ� ρ�ματα, �πως

διαφ�ρω τιν�ς.

η. Μερικ� σ"νθετα ρ�ματα με α′ συνθετικ� κ�π	ια απ� τις πρ	θ�σεις &π�, Mκ, κα-

τ�, πρ�, �π#ρ, �πως Gπερ��ω τιν�ς.

Mονόπτωτα ρήματα συντασσόμενα με δοτική

Με δ	τικ� συντ�σσ	νται 	ι ακ�λ	υθες κατηγ	ρ�ες ρημ�των:

α. Τα ρ�ματα π	υ �*	υν την �νν	ια τ	υ πρ#πει � τ	υ αρμ�3ει και τα συν�νυμ� τ	υς,

�πως πρ�σκει μ�λιστα 7λευθ�ρWω F 0ππικ.

�. Τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν πρ�σ#γγιση � συν�ντηση απλ�, φιλικ� � ε*θρικ�, α-

κ�λ�υθ	α, διαδ���, επικ�ινων	α, #νωση, �πως πελ�Cω τιν$.

γ. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν φιλικ� � ε�θρικ� εν#ργεια � δι�θεση, �μιλλα, φιλ�νικ	α,

συμφιλ	ωση, �πως ε(ν�4 τινι.

δ. Τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν ισ�τητα, �μ�ι�τητα � συμφων	α, �πως ��ικ� τινι.

ε. Μερικ� σ"νθετα ρ�ματα με α′ συνθετικ� τ	 Nμ�L � κ�π	ια απ� τις πρ	θ�σεις σ2ν,

Mν, Mπ	, παρ�, περ	, πρ�ς, �π�, �πως 7μμ�νω τιν$.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με αιτιατική και γενική

Με αιτιατικ� (�μεσ	 αντικε�μεν	) και γενικ� (�μμεσ	 αντικε�μεν	) συντ�σσ	νται

τα ε��ς ρ�ματα:

α. Τα ρ�ματα MστιG, πληρG, κενG κ.�., �πως τ4ν λ�γων FμUς Λυσ$ας ε0στ$α.

�. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν ακ�2ω � πληρ�φ�ρ�2μαι, �πως Gμε3ς 7μ�% /κ�!σεσθε

πUσαν τ+ν /λθειαν.

γ. Τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν πι�νω, �δηγ5, #λκω, εμπ�δ	3ω, απ�μακρ2νω, απαλ-

λ�σσω, πα2ω, απ�στερ5 κ.�., �πως μ+ /π�στερσητε α(τ�ν τ�ς στρατηγ$ας.

EÈÛ·ÁˆÁ‹22



δ. Τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν ανταλλ�σσω, αγ�ρ�3ω, πωλ5, τιμ5, εκτιμ5 κ.�., �-

πως τ4ν π�νων πωλ�%σιν Fμ3ν π�ντα τ/γαθ9 �0 θε�$. Με τα ρ�ματα αυτ� η γε-

νικ� ε�ναι και της α��ας � τ	υ τιμ�ματ	ς.

ε. Τα ψυ�ικ�2 π�θ�υς σημαντικ� ρ�ματα, τα δικαστικ� και τα ανταπ�δ�τικ�, �-

πως Μ�λητ�ς Σωκρ�τη /σε�ε$ας 7γρ�ψατ�. Με τα ρ�ματα αυτ� η γενικ� ε�ναι

της αιτ�ας.

στ. Αρκετ� σ"νθετα ρ�ματα με α′ συνθετικ� μ�α απ� τις πρ	θ�σεις π	υ συντασσ	-

νται με γενικ� (&π�, Mκ, πρ�), και κυρ�ως σ"νθετα ρ�ματα με την πρ�θεση

κατO �*	ντα δικαστικ� �νν	ια, �πως �0 5Αθηνα3�ι Σωκρ�τ�υς θ�νατ�ν κατ�-

γνωσαν.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με δύο αιτιατικές

cταν τ	 ρ�μα συντ�σσεται με δ"	 αιτιατικ�ς, τ�τε �μεσ	 αντικε�μεν	 ε�ναι αυτ� π	υ

δηλ�νει πρ�σωπ	. Τ�τ	ια δ�πτωτα ρ�ματα ε�ναι τα ε��ς:

α. Αυτ� π	υ �*	υν τη σημασ�α τ	υ ερωτ5, εισπρ�ττω, απ�στερ5, απ�κρ2πτω, �-

πως �( τ�%τ� 7ρωτ4 σε.

�. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν διδ�σκω � υπενθυμ	3ω, �πως διδ�σκει σε τ+ν στρατηγ$αν.

γ. Αυτ� π	υ �*	υν την �νν	ια τ	υ ντ2νω, �πως � π�ππ�ς τ�ν Κ%ρ�ν καλ+ν στ�λ+ν

7ν�δυσε.

δ. Κ�θε μετα�ατικ� ρ�μα συντασσ�μεν	 με αιτιατικ�, �ταν εκτ�ς απ� τ	 ε�ωτερικ�

αντικε�μεν	 �*ει και σ"στ	ι*	 αντικε�μεν	, �πως Xκαστ�ν Gμ4ν ε(ηργ�τ�υν τ+ν

μεγ$στην ε(εργεσ$αν.

ε. Αυτ� π	υ σημα�ν	υν �ν�μ�3ω, ν�μ	3ω, εκλ#γω, δι�ρ	3ω κ.�. Με τα ρ�ματα αυτ�

η μ�α απ� τις δ"	 αιτιατικ�ς ε�ναι κατηγ	ρ	"μεν	 της �λλης, �πως π�ντων δε-

σπ�την Yαυτ�ν πεπ�$ηκεν.

Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με αιτιατική και δοτική

Με αιτιατικ� (�μεσ	 αντικε�μεν	) και δ	τικ� (�μμεσ	 αντικε�μεν	) συντ�σσ	νται

τα ε��ς ρ�ματα:

α. Τα ρ�ματα λ#γω, �πισ�ν�Lμαι (= υπ�σ*	μαι), Mπιστ#λλω (= διατ�σσω, παραγ-

γ�λνω), δε	κνυμι, δ	δωμι, φ#ρω, πρ�σ�γω, πρ�σαρμ�3ω, &ντιτ�σσω και τα συν�-

νυμ� τ	υς, �πως F μωρ$α δ$δωσιν /νθρ�π�ις κακ�.

�. Τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν ε(	σωση, ε(�μ�	ωση, με	(η, συνδιαλλαγ�, �πως κε-

ρ�ννυμι Zδωρ τW4 �[νWω.

γ. Αρκετ� σ"νθετα ρ�ματα με α′ συνθετικ� μ�α απ� τις πρ	θ�σεις π	υ συντ�σσ	-

νται με δ	τικ� (σ2ν, Mν), �πως 7νε�ε$ρησαν α(τ�3ς &πλα.

EÈÛ·ÁˆÁ‹ 23



Δίπτωτα ρήματα συντασσόμενα με γενική και δοτική

Με γενικ� (�μεσ	 αντικε�μεν	) και δ	τικ� (�μμεσ	 αντικε�μεν	) συντ�σσ	νται τα

ε��ς ρ�ματα:

α. Τα ρ�ματα μετ#�ω, κ�ινωνG, μεταδ	δωμι, μεταλαμ6�νω (= πα�ρνω �να μ�ρ	ς

απ� κ�τι), &ντιπ�ι�Lμαι (= διεκδικ� κ�τι απ� κ�π	ι	ν), �πως μετεσ�καμεν G-

μ3ν 0ερ4ν τ4ν σεμν�τ�των.

�. Αυτ� π	υ �*	υν τη σημασ�α τ	υ παρα�ωρ5 και τ	 ρ�μα φθ�νG με τη σημασ�α

τ	υ αρν	"μαι σε κ�π	ι	ν κ�τι απ� φθ�ν	, �πως μ μ�ι φθ�νσLης τ�% μαθματ�ς.

γ. Τα ρ�ματα τιμG τιν	 τιν�ς (= 	ρ�8ω σε κ�π	ι	ν κ�τι ως π	ιν�) και τιμGμα	 τιν	

τιν�ς (= πρ	τε�νω για κ�π	ι	ν κ�τι ως π	ιν�), �πως τιμUτα$ μ�ι � /ν+ρ θαν�τ�υ.

Απεικ�νιση με κλαδικ� δι�γραμμα της πρ�τασης φε$δ�υ �ρ�ν�υ, στην 	π	�α τ	

ρ�μα ε�ναι μ	ν�πτωτ	:

Π

JΣ1 ΡΣ

Ρ JΣ2

(σO) φε$δ�υ �ρ�ν�υ.

(�π	υ Π = πρ�ταση, ΡΣ = ρηματικ� σ"ν	λ	, JΣ = 	ν	ματικ� σ"ν	λ	, Ρ = ρ�μα).

Απεικ�νιση με κλαδικ� δι�γραμμα της πρ�τασης σιγ+ κ�σμ�ν τα3ς γυναι:� φ�-

ρει, στην 	π	�α τ	 ρ�μα ε�ναι δ�πτωτ	 (δηλαδ� δ�*εται δ"	 αντικε�μενα):

Π

JΣ1 ΡΣ

Ρ JΣ2 JΣ3

aρθ. J

Σιγ+ φ�ρει κ�σμ�ν τα3ς γυναι:$.

(�π	υ Π = πρ�ταση, ΡΣ = ρηματικ� σ"ν	λ	, JΣ = 	ν	ματικ� σ"ν	λ	, Ρ = ρ�μα, J

= �ν	μα, aρθ. = �ρθρ	).
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ΠAPATHPHΣH

Δευτερε"	υσα 	ν	ματικ� πρ�ταση � απαρ�μφατ	 π	υ επ�*ει θ�ση αντικειμ�ν	υ

αντιστ	ι*ε� στην αιτιατικ� πτ�ση 	υσιαστικ	" π	υ δηλ�νει πρ�γμα.

10. Mέσα ρήματα

Ρ�ματα μ#σα � με μ�ση δι�θεση λ�γ	νται εκε�να π	υ δηλ�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενερ-

γε�, αλλ’ η εν�ργει� τ	υ ε�τε επιστρ�φει στ	 �δι	 τ	 υπ	κε�μεν	 ε�τε �ρ�σκεται σε ιδια�τε-

ρη σ*�ση με τ	 υπ	κε�μεν	 � ενδιαφ�ρει ιδια�τερα αυτ�. Κατ� την ιδια�τερη σημασ�α

τ	υς τα μ�σα ρ�ματα λ�γ	νται αντανακλαστικ�, μ#σα αλληλ�παθ�, μ#σα δυναμικ�:

Μ#σα ρ�ματα

αντανακλαστικ� αλληλ�παθ� δυναμικ�

Α. Αντανακλαστικ� λ�γ	νται τα μ�σα ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενερ-

γε�, αλλ’ η εν�ργει� τ	υ αυτ� επιστρ�φει στ	 �δι	 τ	 υπ	κε�μεν	 αμ#σως και κατευ-

θε	αν � εμμ#σως και πλαγ	ως. Συνεπ�ς, τα αντανακλαστικ� υπ	διαιρ	"νται:

α) Σε μ#σα ευθ#α � αυτ�παθ�: λ�!�μαι (= λ�!ω 7μαυτ�ν), γυμν�C�μαι (= γυμν�-

Cω 7μαυτ�ν), 7νδ!�μαι (= 7νδ!ω 7μαυτ�ν), τ�ττ�μαι (= τ�ττω 7μαυτ�ν), �πλ$-

C�μαι (= �πλ$Cω 7μαυτ�ν).

�) Σε μ#σα πλ�για: Τα ρ�ματα αυτ� υπ	διαιρ	"νται π�λι σε μ#σα δι�μεσα και

σε μ#σα περιπ�ιητικ� � μ#σα ωφ#λειας.

Μ#σα δι�μεσα: �τσι 	ν	μ�8	νται τα μ�σα ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν �τι τ	 υπ	-

κε�μεν	 ενεργε� κ�τι στ	ν εαυτ� τ	υ � σε κ�τι π	υ ε�ναι δικ� τ	υ δι� μ#σ�υ �λ-

λ�υ: κε$ρ�μαι (= ��8ω τ	ν κ	υρ�α και με κ	υρε"ει), � πατ+ρ τ�Oς πα3δας παι-

δε!εται (= 	 πατ�ρας εκπαιδε"ει τα παιδι� τ	υ δι9 τ4ν διδασκ�λων).

Μ#σα περιπ�ιητικ� � μ#σα ωφ#λειας: �τσι 	ν	μ�8	νται τα μ�σα ρ�ματα π	υ

σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ενεργε� � πρ	καλε� μ�α εν�ργεια για *�ρη τ	υ

εαυτ	" τ	υ, για *ρ�ση τ	υ � για ωφ�λει� τ	υ: �#κ�δ�μ�%μαι �#κ$αν (= *τ�8ω

τ	 σπ�τι μ	υ με τ	υς 	ικ	δ�μ	υς), π�ρ$C�μαι �ρματα (= π�ρ$Cω �ρματα

7μαυτW4 = �ρ�σκω *ρ�ματα για τ	ν εαυτ� μ	υ).

Β. Μ#σα αλληλ�παθ�: 	ν	μ�8	νται τα ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν αλληλ�π�θεια. Απ�

τη φ"ση και τη σημασ�α τ	υς τα μ�σα αλληλ	παθ� ρ�ματα απαντ	"ν καν	νικ�

στ	ν πληθυντικ� αριθμ�, γιατ� εκφρ�8	υν μια κ	ιν� εν�ργεια δ"	 � περισσ�τε-

ρων υπ	κειμ�νων, η 	π	�α μετα�α�νει απ� τ	 �να στ	 �λλ	: συμ�αλ�ντες τ9ς /σπ$-

δας Mωθ�Lντ� (= 7�θ�υν /λλλ�υς).
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Γ. Μ#σα δυναμικ� λ�γ	νται τα μ�σα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ε-

νεργε� με μεγ�λη �νταση των σωματικ�ν, των υλικ�ν και των πνευματικ�ν τ	υ

δυν�μεων: παρ#��μαι τ�3ς συμμ���ις να%ς (= κ	πι�8ω π	λ" και δαπαν� π	λλ�

*ρ�ματα για να ναυπηγ�σω πλ	�α και να τα δ�σω στ	υς συμμ�*	υς).

11. Παθητικά ρήματα

Ρ�ματα με δι�θεση παθητικ� � παθητικ� λ�γ	νται τα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν �τι τ	

υπ	κε�μεν	 π�σ*ει, παθα�νει κ�τι απ� κ�π	ι	ν �λλ	ν, δ�*εται δηλαδ� μια εν�ργεια

απ� �λλ	ν � απ� κ�τι �λλ	. Παθητικ� ρ�ματα καν	νικ� σ*ηματ�8	νται απ� τα

ενεργητικ� μετα�ατικ� ρ�ματα (κυρ�ως απ� τα συντασσ�μενα με αιτιατικ� και σπα-

νι�τερα απ� �λλα μετα�ατικ� ρ�ματα) � ακ�μη και απ� αμετ��ατα ρ�ματα.

Ως πρ	ς τ	ν τ"π	, τα παθητικ� ρ�ματα συμπ�πτ	υν με τα μ�σα ως επ� τ	 πλε�-

στ	ν, εκτ�ς απ� τ	ν παθητικ� μ�λλ	ντα και τ	ν παθητικ� α�ριστ	.

Στην ινδ	ευρωπαϊκ� γλ�σσα δεν υπ�ρ*αν ιδια�τερ	ι τ"π	ι για την παθητικ�

δι�θεση.

Τα ρ�ματα αυτ� συν�θως συν	δε"	νται απ� τ	ν πρ	σδι	ρισμ� τ	υ π�ιητικ�2

αιτ	�υ. Π�ιητικ� α	τι� 	ν	μ�8εται τ	 πρ�σωπ	 � τ	 πρ�γμα απ� τ	 	π	�	 πρ	�ρ*ε-

ται τ	 π�θ	ς τ	υ υπ	κειμ�ν	υ. Τ	 π	ιητικ� α�τι	 εκφ�ρεται με την πρ�θεση Gπ� και

γενικ� � σπανι�τερα με τις πρ	θ�σεις /π�, 7κ, παρ�, πρ�ς και γενικ�. Με τ	υς συ-

ντελεσμ�ν	υς κυρ�ως *ρ�ν	υς των παθητικ�ν ρημ�των και με τα ρηματικ� επ�θετα

σε -τ��ς και -τ�ς τ	 π	ιητικ� α�τι	 εκφ�ρεται με απλ� δ	τικ�, π	υ 	ν	μ�8εται συν�-

θως δ�τικ� τ�υ π�ιητικ�2 αιτ	�υ � δ�τικ� τ�υ ενεργ�2ντ�ς πρ�σ5π�υ:

Π�ιητικ� α	τι�

δ	τ.

Gπ� + γεν. συντελ. *ρ�ν	ι -τ��ς, -τ�ς

(/π�, 7κ, παρ�, πρ�ς) + γεν. παθητ. ρ. ρημ. επ�θ.

Παραδε	γματα π�ιητικ�2 αιτ	�υ:

1. HD π�ταμ�ς 7στιν Fμ3ν δια�ατ��ς.

2. Τα%τα Θεμιστ�γ�νει τW4 Συρακ�σ$Wω γ�γραπται.

3. Ε[περ τιμUσθαι ��!λει, ]φελητ�α σ�ι F π�λις 7στι.
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4. 5Επρ��θη /π’ α(τ4ν �(δ^ν �ργ�ν /:ι�λ�γ�ν.

5. Ε[ρηται κα� 7μ�� λ�γWω κατ9 τ�ν ν�μ�ν, &σα ε"��ν πρ�σφ�ρα.

6. Π�νθ’ Fμ3ν πεπ�$ηται.

7. D0 Πλαται�ς ... 7π�λι�ρκ�%ντ� Gπ� τ4ν Πελ�π�ννησ$ων κα� Β�ιωτ4ν.

Μερικ� ενεργητικ� μετα�ατικ� ρ�ματα �*	υν ως παθητικ� �λλ	 ρ�μα ενεργη-

τικ� αμετ��ατ	:

/π�κτε$νω τιν9 (ενεργ.) – /π�θνLσκω Gπ� τιν�ς (παθητ.).

δι�κω τιν9 (ενεργ.) – φε!γω Gπ� τιν�ς (παθητ.).

7κ��λλω τιν9 (ενεργ.) – 7κπ$πτω Gπ� τιν�ς (παθητ.).

12. Tροπή της ενεργητικής σύνταξης στην αντίστοιχη παθητική

Η παθητικ� σ"ντα�η παρ�γεται απ� την ενεργητικ� με 	ρισμ�νες αλλαγ�ς. Για την

τρ	π� της ενεργητικ�ς σ"ντα�ης στην αντ�στ	ι*ηπαθητικ�, πρ�πει τ	 ρ�μα της

ενεργητικ�ς πρ�τασης να ε�ναι μετα6ατικ�. Τ	 ενεργητικ� μετα�ατικ� ρ�μα τρ�πε-

ται στ	 αντ�στ	ι*� τ	υ παθητικ�, τ	 υπ	κε�μεν	 τ	υ ενεργητικ	" ρ�ματ	ς γ�νεται

π	ιητικ� α�τι	 τ	υ παθητικ	" και τ	 αντικε�μεν	 τ	υ ενεργητικ	" ρ�ματ	ς γ�νεται

γραμματικ� υπ	κε�μεν	 τ	υ παθητικ	".

Παραδε	γματα:

– HD 5Αλ�:ανδρ�ς �σωσε τ+ν π�λιν. → HΗ π�λις 7σ�θη Gπ� τ�% 5Αλε:�νδρ�υ.

– D0 aΕλληνες 7ν$κησαν τ�Oς Π�ρσας. → D0 Π�ρσαι 7νικθησαν Gπ� τ4ν HΕλλνων.

cταν τ	 ενεργητικ� ρ�μα συντ�σσεται με δ"	 αιτιατικ�ς απ� τις 	π	�ες η μ�α ε�-

ναι κατηγ	ρ	"μεν	 της �λλης, τ�τε κατ� την τρ	π� της ενεργητικ�ς σ"ντα�ης στην

αντ�στ	ι*η παθητικ� τρ�π	νται και 	ι δ"	 αιτιατικ�ς σε 	ν	μαστικ�:

π.*. 5Ισ��μα��ν π�ντες καλ�ν τε κ/γαθ�ν 7πων�μαC�ν.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

αντικ. υπ	κ. κατηγ. ενεργ. μετα�. ρ.

⇒ 5Ισ��μα��ς πρ�ς π�ντων καλ�ς τε κ/γαθ�ς 7πων�μ�Cετ�.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

γραμμ. υπ	κ. π	ιητ. α�τι	 κατηγ. παθητ. ρ.

cταν τ	 ενεργητικ� ρ�μα δ�*εται δ"	 αιτιατικ�ς ως αντικε�μενα, τ�τε κατ� την

τρ	π� της ενεργητικ�ς σ"ντα�ης στην αντ�στ	ι*η παθητικ� τ	 �μεσ	 αντικε�μεν	,

π	υ ε�ναι η αιτιατικ� η 	π	�α δηλ�νει τ	 πρ�σωπ	, γ�νεται γραμματικ� υπ	κε�με-

ν	 τ	υ παθητικ	" ρ�ματ	ς, εν� η αιτιατικ� τ	υ πρ�γματ	ς, τ	 �μμεσ	 δηλαδ� αντι-

κε�μεν	, παραμ�νει αμετ��λητη:
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π.*. HD διδ�σκαλ�ς διδ�σκει τ�ν νεαν$αν τ+ν στρατηγ$αν.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

υπ	κ. ενεργ. μετα�. ρ. �μεσ	 αντικ. �μμεσ	 αντικ.

⇒ HD νεαν$ας διδ�σκεται Gπ� τ�% διδασκ�λ�υ τ+ν στρατηγ$αν.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

γραμμ. υπ	κ. παθητ. ρ. π	ιητ. α�τι	 αντικ.

cταν τ	 ενεργητικ� ρ�μα ε�ναι δ�πτωτ	 συντασσ�μεν	 με αιτιατικ� και γενικ�

� με αιτιατικ� και δ	τικ�, τ�τε κατ� την τρ	π� της ενεργητικ�ς σ"ντα�ης στην

αντ�στ	ι*η παθητικ� η πτ�ση τ	υ �μεσ	υ αντικειμ�ν	υ (καν	νικ� η αιτιατικ�)

τρ�πεται σε 	ν	μαστικ� και γ�νεται γραμματικ� υπ	κε�μεν	 τ	υ παθητικ	" ρ�μα-

τ	ς, εν� η πτ�ση τ	υ �μμεσ	υ αντικειμ�ν	υ (γενικ� � δ	τικ�) παραμ�νει αμετ�-

�λητη:

π.*. D0 ��ρ�αρ�ι τ�ν Θεμιστ�κλ�α μεγ$στων δωρε4ν c:$ωσαν. → HD Θεμιστ�κλ�ς

c:ι�θη Gπ� τ4ν �αρ��ρων μεγ$στων δωρε4ν.

Τ9ς π�λεις τα!τας �ασιλεOς Παρυσ�τιδι 7δεδ�κει. → Α0 π�λεις αdται Gπ� �α-

σιλ�ως Παρυσ�τιδι δεδ�μ�ναι 8σαν.

13. Pήματα ουδέτερα

'υδ#τερα λ�γ	νται τα ρ�ματα π	υ δηλ�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 	"τε ενεργε� 	"τε

παθα�νει κ�τι, αλλ� �τι �ρ�σκεται απλ�ς σε μια κατ�σταση 	υδ�τερη. Τα περισσ�-

τερα 	υδ�τερα ρ�ματα ε�ναι ενεργητικ�ς φων�ς· ε�ναι κυρ�ως ενεργητικ� αμετ��α-

τα ρ�ματα, �πως C4, ν�σ4, ε(δαιμ�ν4, Gγια$νω, Fσυ��Cω, καθε!δω.

14. Pηματικά επίθετα σε -Ù¤Ô˜ και -Ùe˜ (-ÙÔ˜ )

Τα ρηματικ� επ�θετα σε -τ#�ς σημα�ν	υν �τι πρ�πει να γ�νει αυτ� π	υ δηλ�νει τ	

	ικε�	 ρ�μα, �πως διαιρετ��ς, λυτ��ς, δια�ατ��ς, /φαιρετ��ς.

Τα ρηματικ� επ�θετα σε -τPς (-τ�ς) σημα�ν	υν:

α) Αυτ�ν π	υ μπ	ρε� να π�θει εκε�ν	 π	υ δηλ�νει τ	 ρ�μα, �πως τρωτ�ς (= αυτ�ς

π	υ μπ	ρε� να πληγωθε�).

�) Τ	ν ��ι	 να π�θει αυτ� π	υ δηλ�νει τ	 ρ�μα, �πως μεμπτ�ς (= ��ι	ς να τ"*ει

μ	μφ�ς).

γ) c,τι και η μετ	*� τ	υ παρακειμ�ν	υ � τ	υ ενεστ�τα � τ	υ α	ρ�στ	υ, �πως γρα-

πτ�ς = γεγραμμ�ν�ς (= γραμμ�ν	ς).
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Με τα ρηματικ� επ�θετα σε -τ��ς δ"	 συντ��εις ε�ναι συν�θεις:

α) Η απρ�σωπη σ2ντα(η: Στη σ"ντα�η αυτ� ε�α�ρεται η πρ��η π	υ πρ�πει να γ�-

νει. Τ	 ρηματικ� επ�θετ	 τ�θεται στ	 	υδ�τερ	 γ�ν	ς τ	υ ενικ	" � σπανι�τερα

τ	υ πληθυντικ	" αριθμ	" και τ	 αντικε�μεν� τ	υ �ρ�σκεται στην πτ�ση π	υ

απαιτε� η σ"ντα�η τ	υ ρ�ματ	ς. Η σ"ντα�η αυτ� ε�ναι �ασικ� ενεργητικ�. Κ	-

ντ� στα ρηματικ� αυτ� επ�θετα υπ�ρ*ει συν�θως και η δ	τικ� τ	υ π	ιητικ	" αι-

τ�	υ. Στην απρ�σωπη σ"ντα�η δεν υπ�ρ*ει υπ	κε�μεν	:

π.*. Τ�Oς φ$λ�υς εQεργετητ#�ν (7στ�ν) = δε� εQεργετε�ν τ�Oς φ$λ�υς.

Φημ� 6�ηθητ#�ν Gμ3ν εRναι τ�3ς πρ�γμασιν = φημ� δε�ν 6�ηθε�ν GμUς τ�3ς

πρ�γμασιν.

�) Η πρ�σωπικ� σ2ντα(η: Στη σ"ντα�η αυτ� ε�α�ρεται τ	 πρ�σωπ	 � τ	 πρ�γμα

π	υ 	φε�λει να π�θει αυτ� π	υ φανερ�νει τ	 ρ�μα. Τ	 ρηματικ� επ�θετ	 τ�θεται

σε 	ν	μαστικ� πτ�ση και λειτ	υργε� ως κατηγ	ρ	"μεν	 τ	υ υπ	κειμ�ν	υ. Τ	 ρη-

ματικ� επ�θετ	 και τ	 υπ	κε�μεν� τ	υ συμφων	"ν κατ� γ�ν	ς, αριθμ� και πτ�ση.

Η σ"ντα�η αυτ� ε�ναι κυρ�ως παθητικ�. Κ	ντ� στα ρηματικ� αυτ� επ�θετα συ-

ναντ�με συν�θως και τη δ	τικ� τ	υ π	ιητικ	" αιτ�	υ:

π.*. HD π�ταμ�ς 7στιν Fμ3ν δια6ατ#�ς = δε� δια6αθ*ναι τ�ν π�ταμ�ν Gφ’ Fμ4ν =

δε� δια6*ναι FμUς τ�ν π�ταμ�ν.

SΩφελητ#α σ�ι F π�λις 7στ�ν = δε� Uφελε�σθαι τ+ν π�λιν Gπ� σ�% = δε� Uφε-

λε�ν σε τ+ν π�λιν.

Α��8ει να σημειωθε� �τι τα ρηματικ� επιθετα σε -τ#�ς (λυτ��ς, λυτ�α, λυτ��ν) ε�-

ναι τριγεν� και τρικατ�ληκτα και σ*ηματ�8	νται απ� τ	 ασθεν�ς θ�μα τ	υ ρ�ματ	ς.

Τα φων�εντα ε και � τ	υ ληκτικ	" μ	ρφ�ματ	ς -τ#�ς δε συναιρ	"νται, γιατ� υπ�ρ*ε

F (δ�γαμμα) μετα�" αυτ�ν (-τ#F�ς). Μετ� τη σ�γηση και ε�αφ�νιση τ	υ F ε�*ε πα"-

σει πλ�	ν να λειτ	υργε� 	 καν�νας της συνα�ρεσης.

15. Παράγωγα ρήματα

Τα παρ�γωγα ρ�ματα σ*ηματ�8	νται απ� �ν�ματα, απ� �λλα ρ�ματα και απ� ε-

πιρρ�ματα � επιφων�ματα:

Παρ�γωγα ρ�ματα

απ� �ν�ματα απ� �λλα απ� επιρρ�ματα �

(	υσιαστικ� � επ�θετα) ρ�ματα επιφων�ματα
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A. Παρ�γωγα ρ�ματα απ� �ν�ματα: Αυτ� σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ε$ναι � γ$νε-

ται � ��ει � παρ��ει � κ�νει αυτ� π	υ φανερ�νει τ	 πρωτ�τυπ	. Τα ρ�ματα αυτ�

σ*ηματ�8	νται με την αρ*ικ� παραγωγικ� κατ�λη�η jω (παραγωγικ� πρ�σφυμα

-j- και κατ�λη�η -ω):

α) τιμ+ (θ. τιμα-): τιμ�-jω ⇒ τιμ�-ω ⇒ τιμ4.

�) π�ν�ς (θ. π�νε-): π�ν�-jω ⇒ π�ν�-ω ⇒ π�ν4.

γ) δ�%λ�ς (θ. δ�υλ�-): δ�υλ�-jω ⇒ δ�υλ�-ω ⇒ δ�υλ4.

δ) �ασιλε!ς: �ασιλε!-jω ⇒ �ασιλε!ω.

ε) πα3ς (γεν. παιδ-�ς): πα$δ-jω ⇒ πα$Cω.

στ) 7λπ�ς (γεν. 7λπ$δ-�ς): 7λπ$δ-jω ⇒ 7λπ$Cω.

8) μ�λας (γεν. μ�λαν-�ς): μελ�ν-jω ⇒ μελα$νω.

η) καθαρ�ς: καθ�ρ-jω ⇒ καθα$ρω.

θ) μ�ρτυς (γεν. μ�ρτυρ-�ς): μαρτ!ρ-j�μαι ⇒ μαρτ!ρ-ρ�μαι ⇒ μαρτ!ρ�μαι.

ι) 2γγελ�ς: /γγ�λ-jω ⇒ /γγ�λλω.

ια) φ!λα: (γεν. φ!λακ-�ς): φυλ�κ-jω ⇒ φυλ�ττω � φυλ�σσω.

Απ� παραδε�γματα, �πως τα πι	 π�νω, πρ	�λθαν 	ι παραγωγικ�ς καταλ��εις

-�ω, -ι�ω, -�ω, -�ω, -ε!ω, -Cω, -�Cω, -$Cω, -νω, -α$νω, -!νω, -α$ρω κ.�.:

α) -�ω: σφρ3γ�ς – σφριγ-�ω -4 (= �*ω σφρ�γ	ς).

�) -ι�ω: 7ρυθρ�ς – 7ρυθρ-ι�ω -4 (= γ�ν	μαι ερυθρ�ς).

γ) -�ω: ε(δα$μων – ε(δαιμ�ν-�ω -4 (= ε�μαι ευδα�μων).

δ) -�ω: πλρης – πληρ�-ω -4 (= καθιστ� κ�τι πλ�ρες).

ε) -ε!ω: δ�%λ�ς – δ�υλ-ε!ω (= ε�μαι δ	"λ	ς).

στ) -Cω: δ�:α – δ�:�-Cω (= παρ�*ω δ��α).

8) -�Cω: eσυ��ς – Fσυ�-�Cω.

η) -$Cω: φεν�κη – φενακ-$Cω.

θ) -νω: FδOς – Fδ!-νω, V:Oς – V:!-νω.

ι) -α$νω: Gγι+ς – Gγι-α$νω.

ια) -!νω: λαμπρ�ς – λαμπρ-!νω.

ι�) -α$ρω: γ�ρας – γερ-α$ρω, 7�θρ�ς – 7�θ-α$ρω.

Σημει5σεις: α) Ε�παμε πι	 π�νω �τι τ	 ρ. 7λπ$Cω, π.*., παρ�γεται απ� τ	 θ�μα 7λπ$δ-

τ	υ 	δ	ντικ�ληκτ	υ 	ν�ματ	ς 7λπ�ς και την αρ*ικ� παραγωγικ� κατ�λη�η -jω

(παραγωγικ� πρ�σφυμα j και κατ�λη�η -ω): 7λπ$δ-jω ⇒ 7λπ$Cω. Τ	 ληκτικ� αυτ�

τμ�μα -$Cω, π	υ εμπερι�*ει πρ	φαν�ς και στ	ι*ε�	 τ	υ θ�ματ	ς, θεωρ�θηκε αυτ	-

τελ�ς παραγωγικ� κατ�λη�η και *ρησιμ	π	ι�θηκε στη συν�*εια για τ	 σ*ηματι-

σμ� παρ�γωγων ρημ�των απ� κ�θε τ"π	 	ν�ματ	ς, �πως δε3πν�ν – δειπν$Cω.

�) Ρ�ματα π	υ παρ�γ	νται απ� κ"ρια � εθνικ� 	ν�ματα � 	ν�ματα 8�ων με την
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παραγωγικ� κατ�λη�η -$Cω � -(ι)�Cω σημα�ν	υν συν�θως �τι τ	 υπ	κε�μεν	 μι-

με�ται τα �θη, τη γλ�σσα κ.�. � ακ	λ	υθε� τα φρ	ν�ματα εκε�ν	υ π	υ δηλ�νει

τ	 πρωτ�τυπ	 �ν	μα: Φ$λιππ�ς – φιλιππ$Cω (= ακ	λ	υθ� τα π	λιτικ� φρ	ν�μα-

τα τ	υ Φιλ�ππ	υ), Β�ιωτ�ς – ��ιωτι�Cω (= μιμ	"μαι τα �θη � τη γλ�σσα των

Β	ιωτ�ν), π$θηκ�ς – πιθηκ$Cω.

B. Παρ�γωγα ρ�ματα απ� �λλα ρ�ματα

εναρκτικ� θαμιστικ� εφετικ�

α) Εναρκτικ� λ�γ	νται τα παρ�γωγα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�μεν	

αρ�$Cει να κ�νει � να παθα$νει αυτ� π	υ δηλ�νει η πρωτ�τυπη λ��η· η κατ�-

λη�� τ	υς ε�ναι -σκω, π.*. γηρ�ω -4 – γηρ�-σκω.

�) Θαμιστικ� 	ν	μ�8	νται τα παρ�γωγα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν �τι τ	 υπ	κε�-

μεν	 εκτελε� θαμ9 (= συ*ν�) και σε μεγ�λ	 �αθμ� εκε�ν	 τ	 	π	�	 δηλ�νει τ	

πρωτ�τυπ	· τα θαμιστικ� ρ�ματα λ�γ	νται και επιτατικ� και 	ι συν�θεις πα-

ραγωγικ�ς τ	υς καταλ��εις ε�ναι -�3ω, -	3ω, -23ω, �πως f$πτω – fιπτ-�Cω (=

ρ�*νω εδ� κι εκε�), α#τ4 – α#τ-$Cω (= αιτ� συ*ν� και π	λ"), Xρπω – Yρπ-!Cω (=

σ�ρν	μαι διαρκ�ς).

γ) Εφετικ� καλ	"νται τα παρ�γωγα ρ�ματα π	υ σημα�ν	υν �φεση (= μεγ�λη ε-

πιθυμ�α) πρ	ς εκε�ν	 π	υ δηλ�νει τ	 πρωτ�τυπ	 ρ�μα. Αυτ� �*	υν τις παρα-

γωγικ�ς καταλ��εις -ι�ω και -ε	ω. Jι καταλ��εις αυτ�ς πρ	σαρτ�νται στ	

*ρ	νικ� θ�μα τ	υ μ�λλ	ντα: κλα$ω – (κλα!σ-�μαι) – κλαυσι�ω -4, τυρανν4 –

(τυραννσ-ω) – τυραννησ-ε$ω (= επιθυμ� να γ�νω τ"ρανν	ς).

Γ. Παρ�γωγα ρ�ματα απ� επιρρ�ματα και επιφων�ματα: Αυτ� σημα�ν	υν συν�-

θως �τι τ	 υπ	κε�μεν	 ε$ναι � κ�νει αυτ� π	υ δηλ�νει τ	 πρωτ�τυπ	. Jι παρα-

γωγικ�ς τ	υς καταλ��εις ε�ναι -3ω, -	3ω: δ$�α – δι��-Cω, 7γγOς – 7γγ-$Cω.

16. Συνδετικά ρήματα

Συνδετικ� λ�γ	νται 	ρισμ�να ρ�ματα π	υ κατ� κ�π	ι	ν τρ�π	 συνδ�	υν τ	 υπ	κε�-

μεν	 � τ	 αντικε�μεν	 με τ	 κατηγ	ρ	"μεν	. Κυρ�ως συνδετικ� ε�ναι τ	 ρ�μα ε/μ	·

εκτ�ς απ� τ	 ε#μ� ως συνδετικ� λαμ��ν	νται και �λλα ρ�ματα �*	ντα συγγεν� πρ	ς

αυτ� σημασ�α. Σημει�ν	υμε εδ� μερικ� απ’ αυτ�: �π�ρ�ω, γ	γν�μαι, διατελG, Wφυν
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(= υπ�ρ�α απ� τη φ"ση μ	υ), π#φυκα (= ε�μαι απ� τη φ"ση μ	υ), τυγ��νω, καθ	στα-

μαι, &π�6α	νω, Mκ6α	νω, λαγ��νω (= εκλ�γ	μαι με κλ�ρ	), &π�δε	κνυμαι (= δι	ρ�-

8	μαι), αJρ�Lμαι (= εκλ�γ	μαι), �ειρ�τ�ν�Lμαι, λ#γ�μαι, ν�μ	3�μαι, καλ�Lμαι, Xν�-

μ�3�μαι κ.�.

Τα ρ�ματα αυτ� δ�*	νται συν�θως κατηγ�ρ�2μεν�. Τ	 κατηγ	ρ	"μεν	 ε�ναι

κυρ�ως επ�θετ	 � 	υσιαστικ� π	υ απ	δ�δει με την παρ	υσ�α συνδετικ	" ρ�ματ	ς

μια ιδι�τητα � �να γν�ρισμα στ	 υπ	κε�μεν	 � στ	 αντικε�μεν	 τ	υ συνδετικ	" ρ�-

ματ	ς: 

π.*. Σωκρ�της 7στ� σ�φ�ς.

Η παραπ�νω πρ�ταση μπ	ρε� να απεικ	νιστε� με τ	 ακ�λ	υθ	 κλαδικ� δι�-

γραμμα:

Π

ΡΣ
JΣ

Επ�θ.
Ρ [+ συνδ.]

Σωκρ�της 7στ� σ�φ�ς.

(�π	υ Π = πρ�ταση, JΣ = 	ν	ματικ� σ"ν	λ	, ΡΣ = ρηματικ� σ"ν	λ	, Ρ = ρ�μα,

Επ�θ. = επ�θετ	, [+ συνδ.] = θετικ� *αρακτηρισμ�ν	 ως πρ	ς τ	 στ	ι*ε�	 [συνδε-

τικ�]).

Εκτ�ς απ� επ�θετα � 	υσιαστικ�, ως κατηγ	ρ	"μεν	 λαμ��νεται και κ�θε �λλ	

μ�ρ	ς τ	υ λ�γ	υ και 	λ�κληρη πρ�ταση, �ταν επ�*	υν θ�ση επιθ�τ	υ � 	υσιαστικ	".

Παραδε	γματα:

– Κ%ρ�ς 8ν 6ασιλε2ς. (τ	 κατηγ. ε�ναι 	υσιαστικ�)

– Τ�Lτ� 7στιν F fητ�ρικ. (τ	 κατηγ. ε�ναι αντωνυμ�α)

– Τ� λακων$Cειν 7στ� φιλ�σ�φε�ν. (τ	 κατηγ. ε�ναι απαρ�μφατ	)

– Φ$λιππ�ς 7στιν Y,τι Zν ε[π.η τις. (τ	 κατηγ. ε�ναι 	λ�κληρη πρ�ταση)

– HD 2νθρωπ�ς \ν τ4ν CW�ων 7στ$. (τ	 κατηγ. ε�ναι αριθμητικ�)

– Ddτ�ς 7στιν N δρ�σας. (τ	 κατηγ. ε�ναι μετ	*�)

– HΗ /γ�ρ9 8ν πλησ	�ν. (τ	 κατηγ. ε�ναι επ�ρρημα)

– D0 �πλ3ται 8σαν &μφ0 τ�$ς πεντακ�σ	�υς. (τ	 κατηγ. ε�ναι εμπρ�θετ	ς πρ	σδι	-

ρισμ�ς· δηλ�νει π	σ� κατ� πρ	σ�γγιση [= περ�π	υ πεντακ�σι	ι])
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