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Η Γραμματική Λειτουργία των Λέξεων

Θεωρία και ασκήσεις Γραμματικής

Παιδείαν οὖν λέγομεν τὴν 
πρὸς ἀρετὴν παιδείαν 

(Πλάτων)



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Κανόνες τονισμού

1.1. Γενικοί κανόνες τονισμού

1. Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται: θά-
λασσᾰ, αλλά γεν. θαλάσσης – διάβαινε, αλλά διαβαινέτω.

2. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει οξεία, αν είναι και η 
λήγουσα μακρόχρονη (–́ –): ἡ χώρᾱ, ταῐς χώραις.

3. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει περισπωμένη, αν η λή-
γουσα είναι βραχύχρονη (∼− υ): τὸ μῆκος. Εξαιρούνται: εἴθε, εἴτε, οὔτε, μήτε, 
ὥσπερ, ὥστε, τήνδε κ.ά. Πρόκειται για σύνθετες λέξεις που διατήρησαν τον 
τόνο που έπαιρναν πριν από τη σύνθεση (εἴθε = εἴ τε, ὥστε = ὥς τε κ.λπ.).

4. Βαρεία ( `) αντί οξείας παίρνει μόνο η λήγουσα μιας λέξης, όταν ύστερα από 
τη λέξη αυτή δεν ακολουθεί σημείο στίξης ή εγκλιτική λέξη: οὐδὲν καλόν.

1.2. Ειδικοί κανόνες τονισμού

1. Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των ονομάτων, όταν τονίζε-
ται στη λήγουσα, οξύνεται: ἡ φωνή, τὴν φωνήν, ὦ φωνή – οἱ πελτασταί, τούς 
πελταστάς, ὦ πελτασταί.

2. Η μακροκατάληκτη γενική και δοτική των ονομάτων, όταν τονίζεται στη λή-
γουσα, περισπάται: τῆς ζωῆς, τῇ ζωῇ.

3. Η λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση παίρνει περισπωμένη, εκτός 
αν πριν από τη συναίρεση η δεύτερη από τις δύο συναιρούμενες συλλαβές 
έπαιρνε οξεία: ποιέ-ω > ποιῶ / αλλά ἑσταὼς > ἑστώς.

4. Κατά τη σύνθεση ο τόνος ενδέχεται να ανεβεί πιο πάνω από τη λήγουσα, 
αλλά όχι και πάνω από τη λήγουσα του α΄ συνθετικού: εὖ + ῥυθμὸς > εὔρυθ-
μος, πρός + ἐλθέ > πρόσελθε, παρά + σχοὺ > παράσχου.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ



2 0 	 ΑΔ ΙΔΑΚΤΟ 	ΚΕ ΙΜΕΝΟ	ΑΡΧΑ ΙΩΝ 	ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΤ ΙΚΗΣ 	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ 	 Π Ρ Ω Τ Ο : 	 Η 	 Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή 	 Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 	 τ ω ν 	 Λ έ ξ ε ω ν 	 2 1

Ασκήσεις 1

Nα εφαρμόσετε τους κανόνες τονισμού και να τονίσετε τις λέξεις των προ-
τάσεων.

α. Πατηρ ἀνδρων τε θεων τε.

β. Ἀκουσαι οὐκ ἐπιστανται.

γ. Οὐδεις οἰδεν, ἀλλ’ ὑπονοουμεν παντες (ὑπονοῶ = κάνω εικασίες).

Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τόνο.

α. Ὀκνω καὶ λεγειν.

β. Βουλει σκοπωμεν;

γ. Εἰπωμεν ἢ σιγωμεν;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Άρθρο

2.1. Κλίση του άρθρου

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ὁ ἡ τὸ οἱ αἱ τὰ 

Γεν. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν

Δοτ. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς

Αιτ. τὸν τὴν τὸ τοὺς τὰς τὰ

 y Το άρθρο δεν έχει κλητική. Πριν από την κλητική των ονομάτων τίθεται συ-
νήθως το κλητικό επιφώνημα ὦ· λ.χ. ὦ Μενέξενε, ὦ πόλι.

 y Αόριστο άρθρο δεν είχε η αρχαία ελληνική γλώσσα. Την αοριστία του ουσια-
στικού δήλωνε η απουσία του άρθρου:
Ποταμός ἦν κύκλῳ (= Γύρω γύρω ήταν ένα ποτάμι).

1

2
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Ασκήσεις 2

Να συμπληρώσετε στις παρακάτω προτάσεις τα άρθρα που λείπουν.

α. Ἐμάχετο  ἡμίσει  δόρατος.

β. Ἁπλοῦς  μῦθος  ἀληθείας ἔφυ. (ἔφυ = υπήρξε 
εκ φύσεως, είναι)

γ.  πλούσιοι  χρήμασιν ἐξωνοῦνται 
 κινδύνους. (ἐξωνοῦμαι = εξαγοράζω – κίνδυνος = δίκη)

Να αναγνωρίσετε το γένος, τον αριθμό και την πτώση των άρθρων.

α. Μαχοῦμαι περὶ τοῦ πλήθους ἀεί (πλῆθος = λαός).

β. Τοῖς ὠσὶ πλέον ἢ τῇ γλώττῃ χρῶ.

γ. Τὸ δὲ ζῆν σμικρόν, ἀλλ’ ὅμως γλυκύ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Πρωτόκλιτα ουσιαστικά

3.1. Αρσενικά σε -ας και -ης

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ὁ ταμίας Ἀτρείδης ὁπλίτης πειρατὴς

Γεν. τοῦ ταμίου Ἀτρείδου ὁπλίτου πειρατοῦ

Δοτ. τῷ ταμίᾳ Ἀτρείδῃ ὁπλίτῃ πειρατῇ

Αιτ. τὸν ταμίαν Ἀτρείδην ὁπλίτην πειρατὴν

Κλητ. ὦ ταμία Ἀτρείδη ὁπλῖτα πειρατὰ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. οἱ ταμίαι Ἀτρεῖδαι ὁπλῖται πειραταὶ

Γεν. τῶν ταμιῶν Ἀτρειδῶν ὁπλιτῶν πειρατῶν

Δοτ. τοῖς ταμίαις Ἀτρείδαις ὁπλίταις πειραταῖς

Αιτ. τοὺς ταμίας Ἀτρείδας ὁπλίτας πειρατὰς

Κλητ. ὦ ταμίαι Ἀτρεῖδαι ὁπλῖται πειραταὶ
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3.2. Θηλυκά σε -α

Όσα πριν από την κατάληξη -α έχουν φωνήεν ή -ρ κλίνονται ως εξής:

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ χαρὰ χώρᾱ βοήθεια

Γεν. τῆς χαρᾶς χώρᾱς βοηθείᾱς

Δοτ. τῇ χαρᾷ χώρᾱ βοηθείᾳ

Αιτ. τήν χαρὰν χώρᾱν βοήθειᾱν

Κλητ. ὦ χαρὰ χώρᾱ βοήθειᾱ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. αἱ χαραὶ χῶραι βοήθειαι

Γεν. τῶν χαρῶν χωρῶν βοηθειῶν

Δοτ. ταῖς χαραῖς χώραις βοηθείαις

Αιτ. τὰς χαρὰς χώρας βοηθείᾱς

Κλητ. ὦ χαραὶ χῶραι βοήθειᾰι

Όταν πριν από την κατάληξη -α έχουν σύμφωνο πλην του ρ κλίνονται ως εξής:

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ μοῦσᾰ θάλασσα αἱ μοῦσαι θάλασσαι

Γεν. τῆς μούσης θαλάσσης τῶν μουσῶν θαλασσῶν

Δοτ. τῇ μούσῃ θαλάσσῃ ταῖς μούσαις θαλάσσαις

Αιτ. τὴν μοῦσᾰν θάλασσαν τὰς μούσᾱς θαλάσσας

Κλητ. ὦ μοῦσᾰ θάλασσα ὦ μοῦσαι θάλασσαι

3.3. Θηλυκά σε -η

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ φωνὴ μνήμη αἱ φωναὶ μνῆμαι

Γεν. τῆς φωνῆς μνήμης τῶν φωνῶν μνημῶν

Δοτ. τῇ φωνῇ μνήμῃ ταῖς φωναῖς μνήμαις

Αιτ. τὴν φωνὴν μνήμην τὰς φωνὰς μνήμας

Κλητ. ὦ φωνὴ μνήμη ὦ φωναὶ μνῆμαι
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Παρατήρηση:
Από τα σε -ης έχουν κλητική ενικού με κατάληξη -ᾰ:
1. Τα σε -της· λ.χ. ὦ δέσποτα (εξαίρεση ως προς τον τόνο).
2. Τα σε -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, -ώνης και γενικά σύνθετα με β΄ συνθετικό ρήμα· λ.χ. 

ὦ γεωμέτρα, ὦ παντοπῶλα.
3. Τα εθνικά· λ.χ. ὦ Πέρσα, ὦ Σκύθα.

3.4. Συνηρημένα αρσενικά

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ὁ Ἑρμῆς βορέας – βορρᾶς οἱ Ἑρμαῖ

Γεν. τοῦ Ἑρμοῦ βορέου – βορρᾶ τῶν Ἑρμῶν

Δοτ. τῷ Ἑρμῇ βορέᾳ – βορρᾷ τοῖς Ἑρμαῖς

Αιτ. τὸν Ἑρμῆν βορέαν – βορρᾶν τοὺς Ἑρμᾶς

Κλητ. ὦ Ἑρμῆ βορέα – βορρᾶ ὦ Ἑρμαῖ

3.5. Συνηρημένα θηλυκά

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ μνᾶ ῥοδῆ αἱ μναῖ ῥοδαὶ

Γεν. τῆς μνᾶς ῥοδῆς τῶν μνῶν ῥοδῶν

Δοτ. τῇ μνᾷ ῥοδῇ ταῖς μναῖς ῥοδαῖς

Αιτ. τὴν μνᾶν ῥοδῆν τὰς μνᾶς ῥοδᾶς

Κλητ. ὦ μνᾶ ῥοδῆ ὦ μναῖ ῥοδαῖ

Παρατήρηση
Όπως η ῥοδῆ (= τριανταφυλλιά) κλίνεται και η γῆ (στον ενικό μόνο): γῆ, γῆς, γῇ, γῆν, γῆ – γαῖαι, 
γαιῶν, γαίαις, γέας, γέαι.

Ασκήσεις 3

Να αναγνωρίσετε το γένος, τον αριθμό και την πτώση των επιτονισμένων λέ-
ξεων και να γράψετε την αιτιατική πληθυντικού.

α. Δικαία γλῶσσα ἔχει κράτος μέγα.

β. Ἡ ἀλήθεια τὴν γῆν κατέλιπεν.

γ. Ἑξήκοντα μναῖ ἰσοῦνται ταλάντῳ.

1
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Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης η οποία βρίσκε-
ται στην παρένθεση.

α.  ἡδοναῖς ἅμα κεράννυνται. (λύπη)

β. Κωφοῦ  κόπτει. (θύρα)

γ. Ἀετὸς  οὐ θηρεύει. (μυῖα)

 (κεράννυμαι = ανακατεύομαι / κόπτω = χτυπώ)

Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού των επιτονισμένων λέξεων.

α. Μὴ ἐπαίρου ἐπί δόξῃ. (ἐπαίρομαι = περηφανεύομαι)

β. Ἑρμῆς ἀγγελιαφόρος Διὸς ἦν.

γ.  Ἑξήκοντα μναῖ ἰσοῦνται ταλάντῳ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Δευτερόκλιτα ουσιαστικά

4.1. Αρσενικά σε -ος

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ὁ θάλαμος ἀγρὸς οἱ θάλαμοι ἀγροὶ

Γεν. τοῦ θαλάμου ἀγροῦ τῶν θαλάμων ἀγρῶν

Δοτ. τῷ θαλάμῳ ἀγρῷ τοῖς θαλάμοις ἀγροῖς

Αιτ. τὸν θάλαμον ἀγρὸν τοὺς θαλάμους ἀγροὺς

Κλητ. ὦ θάλαμε ἀγρὲ ὦ θάλαμοι ἀγροὶ

4.2. Θηλυκά σε -ος

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ τάφρος ὁδὸς αἱ τάφροι ὁδοὶ

Γεν. τῆς τάφρου ὁδοῦ τῶν τάφρων ὁδῶν

Δοτ. τῇ τάφρῳ ὁδῷ ταῖς τάφροις ὁδοῖς

Αιτ. τὴν τάφρον ὁδὸν τὰς τάφρους ὁδοὺς

Κλητ. ὦ τάφρε ὁδὲ ὦ τάφροι ὁδοὶ
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4.3. Ουδέτερα σε -ον

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. τὸ ὅριον μῆλον τὰ ὅρια μῆλα

Γεν. τοῦ ὁρίου μήλου τῶν ὁρίων μήλων

Δοτ. τῷ ὁρίῳ μήλῳ τοῖς ὁρίοις μήλοις

Αιτ. τὸ ὅριον μῆλον τὰ ὅρια μῆλα

Κλητ. ὦ ὅριον μῆλον ὦ ὅρια μῆλα

4.4. Συνηρημένα δευτερόκλιτα ουσιαστικά

Τα περισσότερα δευτερόκλιτα ουσιαστικά που πριν από το -ο της κατάληξης 
έχουν άλλο -ο ή -ε συναιρούνται:

ἔκπλο-ος > ἔκπλους, θρό-ος > θροῦς, πρόχο-ος > πρόχους, ὀστέον > ὀστοῦν.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ὁ ἔκπλους ῥοῦς οἱ ἔκπλοι ῥοῖ

Γεν. τοῦ ἔκπλου ῥοῦ τῶν ἔκπλων ῥῶν

Δοτ. τῷ ἔκπλῳ ῥῷ τοῖς ἔκπλοις ῥοῖς

Αιτ. τὸν ἔκπλουν ῥοῦν τοὺς ἔκπλους ῥοῦς

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ. ἡ πρόχους τὸ ὀστοῦν αἱ πρόχοι τὰ ὀστᾶ

Γεν. τῆς πρόχου τοῦ ὀστοῦ τῶν πρόχων τῶν ὀστῶν

Δοτ. τῇ πρόχῳ τῷ ὀστῷ ταῖς πρόχοις ταῖς ὀστοῖς

Αιτ. τὴν πρόχουν τὸ ὀστοῦν τὰς πρόχους τὰ ὀστᾶ

Παρατήρηση
Τα ουδέτερα όλων των κλίσεων έχουν το -α της κατάληξης βραχύ· λ.χ. δῶρᾰ, χῶμᾰ, γῆρᾰς.


