
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό 
ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς1 Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος 
σταθείς πρός ἑαυτόν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ 
εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἤ καί ὡς 
οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δίς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ (δίνω τό δέκατον) 
πάντα ὅσα κτῶμαι2. καί ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστώς3 (ἔχοντας σταθεῖ) οὐκ 
ἤθελεν οὐδέ τούς ὀφθαλμούς εἰς τόν οὐρανόν ἐπᾶραι4, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν5 εἰς 
τό στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί6 μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.  λέγω ὑμῖν, 
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος7 εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ ἤ γάρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ 
ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται.  

9/2/2020, Λουκ. ιη΄ 10–14 
Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 

 
 
 

Γραμματικά σχόλια 
1. εἷς: ὀνομαστ. ἑνικοῦ ἀρσεν. γένους τοῦ ἀπολύτου ἀριθμητικοῦ ἐπιθέτου εἷς, μία, ἕν 
(ἕνας, μία, ἕνα)· τά ὑπόλοιπα ἀριθμητικά ἐπίθετα: τακτικά (: πρῶτος, τρίτος, εἰκοστός 
κ.λπ.), χρονικά (: τριταῖος, τεταρταῖος κ.λπ.), πολλαπλασιαστικά (: τριπλοῦς, δεκαπλοῦς 
κ.λπ.) καί ἀναλογικά (: διπλάσιος, τριπλάσιος κ.λπ.).  
2. κτῶμαι: α΄ ἑνικό πρόσωπο χρόνου Ἐνεστ. τοῦ ῥ. Ε.Φ. κτάομαι - ῶμαι (ἀποθετικό ῥ.)· Ἐνεστ. 
κτῶμαι, Πρτ. ἐκτώμην, Μελλ. κτήσομαι, Παθ. Μελλ. κτηθήσομαι, Ἀορ. ἐκτησάμην, Παθ. Ἀορ. ἐκτήθην, Πρκ. 
κέκτημαι, Ὑπερσ. ἐκεκτήμην. 
3. ἑστώς: μετοχή ἀρσεν. γένους χρόνου Πρκμ. (ἕστηκα) τοῦ ῥ. Μ.Φ. ἵσταμαι (στέκομαι, 
εἶμαι ὄρθιος· βλ. 7ο μάθημα σχόλια 2 καί 10, καί 9ο μάθημα σχ. 4)· ὁ ἑστώς, ἡ ἑστῶσα, τό 
ἑστός (β΄ τύποι: ὁ ἑστηκώς, ἡ ἑστηκυῖα, τό ἑστηκός). 
4. ἐπᾶραι: ἀπαρέμφατο χρόνου Ἀορ. (ἐπῆρα) τοῦ ῥ. Ε.Φ. ἐπαίρω· σύνθετο: ἐπί + αἴρω (σηκώνω, 
ὑψώνω, μεγαλύνω)· Ἐνεστ. αἴρω, Πρτ. ᾖρον, Μελλ. ἀρῶ, Ἀορ. ἦρα, Πρκ. ἦρκα, Ὑπερσ. ἤρκειν·.   
5. ἔτυπτεν: γ΄ ἑνικό πρόσωπο χρόνου Πρτ. (ἔτυπτον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. τύπτω (χτυπῶ, πληγώνω)· 
συνώνυμα ῥ.: βάλλω, παίω, πατάσσω, πλήττω (βάλλω= χτυπῶ ἀπό μακριά μέ εὐστοχία· τά ἄλλα 
τρία ῥ.= χτυπῶ ἀπό κοντά, χωρίς νά φανερώνεται ἄν εὐστοχῶ). 
6. ἱλάσθητι: β΄ ἑνικό πρόσωπο προστακτ. ἔγκλισης χρόνου Παθ. Ἀορ. (ἱλάσθην) τοῦ ῥ. 
Μ.Φ. ἱλάσκομαι (ἐξιλεώνω)· παράγωγα: ἱλασμός (συγχώρησις, ἐξιλέωσις), (ἐξ)ἱλαστήριος 
(“ἐξιλαστήριο θύμα”), ἵλεως (εὐμενής), ἱλαρός (φαιδρός εὔθυμος)· ἐκκλησ. φράσεις: “ὅτι παρά σοι 
ὁ ἱλασμός ἐστι”, “ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν Δέσποτα ἐπί ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν”.  
7. δεδικαιωμένος: μετοχή ἀρσ. γένους χρόνου Πρκμ. (δεδικαίωμαι) τοῦ ῥ. Π.Φ. δικαιόομαι-
οῦμαι· Ε.Φ. δικαιόω-ῶ (κρίνω ὡς δίκαιο, ἀπονέμω δικαιοσύνη)· Μ.Φ. δικαιόομαι-οῦμαι 
(καταδικάζω)· Π.Φ. δικαιόομαι-οῦμαι (μοῦ ἀποδίδεται δικαιοσύνη). 
     

ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΟ 
Βασικές ἔννοιες 

Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό  λέγεται τό μέρος τῆς γραμματικῆς πού ἐξετάζει τή σύνταξη τῶν λέξεων. 
Σ ύ ν τ α ξ η  εἶναι ἡ ὀρθή πλοκή τῶν λέξεων γιά δημιουργία λόγου. Τά διανοήματα καί 
τίς ἐπιθυμίες μας ἐκδηλώνουμε κανονικά μέ τό λόγο, προφορικά ἤ γραπτά. 

Διαίρεση τοῦ λόγου 
1. Πρόταση: Ὁ λόγος πού εἶναι πολύ σύντομος καί περιέχει ἕνα ἁπλό νόημα (κρίση, ἐπιθυμία, 
ἐρώτηση, ἀναφώνηση)· π.χ.: Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται.   

2. Περίοδος: Ὁ λόγος πού ἀποτελεῖται ἀπό μία ἤ περισσότερες προτάσεις καί ἐκφράζει ἕνα 
τέλειο νόημα· στό γραπτό λόγο περιλαμβάνεται μεταξύ δύο τελειῶν ἤ μεταξύ τελείας καί 
ἐρωτηματικοῦ. π.χ.: Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν 
εἰς τό ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος τελώνης.  

3. Ἡμιπερίοδος: Τό τμῆμα τῆς περιόδου πού ἀποτελεῖται ἀπό μία ἤ περισσότερες προτάσεις. 
Στό γραπτό λόγο περιλαμβάνεται μεταξύ τελείας καί ἄνω τελείας ἤ μεταξύ δύο ἄνω τελειῶν. 
π.χ.: Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό ἱερὸν 
προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος τελώνης. 
 

Δ Α Ν Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  
Ἱ ε ρ ο ῦ  Ν α ο ῦ  Ἁ γ ί ο υ  Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Ἰ λ ι σ ί ω ν  

 

Διαδικτυακά μαθήματα γιὰ τὴν κατανόηση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσης 

 
 

 
 

 
  

«Ἀπό τήν ἐποχή πού μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τά σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καί 
τραγουδοῦμε μέ τήν ἴδια γλῶσσα», Γιώργος Σεφέρης 

δέρκομαι (ῥ., βλέπω, κοιτάζω) → ὀξυδερκής (αὐτός πού ἔχει ὀξεῖα ὅραση), ὀξυδέρκεια  

διασκεδάννυμι [ῥ., διασκορπίζω] → διασκέδαση 

δόρπον [(τό), δεῖπνο (τό παρατιθέμενο τήν ἑσπέρα ἤ τή νύχτα)· ῥ. δορπέω= δειπνῶ] → 
ἐπιδόρπιο 

δράγμα [(τό), ὅσο δύναται κάποιος νά πιάσει μέ τό χέρι, ὅσο χωράει μία φούχτα· ῥ. 
δράσσομαι/δράττομαι] → δραχμή· ἐκκλ. φράση:  “Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ 
δρακὶ (στή φούχτα· ἡ δράξ, τῆς δρακός) τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν”. 
 

Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888  

κτῶμαι (ἀποκτῶ), (Μ.Φ. -) 
θέματα -κτα-, -κτη- 
 

παράγωγα/σύνθετα:  
κτῆμα, κτήτωρ, κτητός, κτητικός, 
ἐπίκτητος, ἀκτήμων..  
 
σύνθετα ρήματα καί οὐσιαστικά: 
ἀνακτῶμαι→  ἀνάκτηση,  
κατακτῶμαι→  κατάκτηση, 
προσκτῶμαι→  πρόσκτηση,  
 
 

αἴρω, (Μ.Φ. αἴρομαι)  
θέμα -αρ- 

 

παράγωγα/σύνθετα: 
αἰώρα, ἄρσις (σήκωμα), ἄρδην (σηκωτά· ἐκ 
θεμελίων, ἐξ ὁλοκλήρου), ἔρανος, μετάρσιος.. 
 
σύνθετα ρήματα καί οὐσιαστικά: 
ἐξαίρω→ ἔξαρση, ἐπαίρω→  ἔπαρση (σήκωμα, βλ. 
“ἔπαρση σημαίας”· ὑπερηφάνια),  
ἀνταίρω (ἀνθίσταμαι)→  ἀνταρσία 

 

Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς λέξεις 
τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές. 

Α΄ Β΄ 
κτῶμαι κτίσις, κτητικός, ἀκτήμων, ἄκτιστος, κτῆσις, κτῆνος, ἀπόκτηση.  
αἴρω ἀρετή, ἀρτηρία, μετέωρος, ἀναίρεση, ἀντάρτης, αἰώρα.   
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ΜΑΘΗΜΑ 10ο  

Τρίτη (γ΄)  κλίση οὐσιαστικ ῶν  
 
 

α .  Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Α  Γ ΄  Κ Λ Ι Σ Η Σ  
 

Ἡ τρίτη κλίση περιλαμβάνει ὀνόματα καὶ τῶν τριῶν γενῶν (ἀρσενικά, 
θηλυκά καί οὐδέτερα, ὅπως καὶ ἡ δευτέρα κλίση). Τὰ τριτόκλιτα ὀνόματα 
λήγουν: 

στὴν ὀνομαστικὴ  ἑνικοῦ, σέ ἕνα φωνῆεν: α, ι, υ, ω 
ἢ  σέ  ἕνα ἀπό τά ληκτικά σύμφωνα:     ν, ρ, ς, ξ, ψ, 
καί στή γενικὴ  ἑνικοῦ, σέ:     -ος (καὶ σπανιώτερα σέ -ως ἢ -ους). 

 
Ἀπό τά τριτόκλιτα ὀνόματα: 

ἄλλα εἶναι μονόθεμα, δηλαδή σχηματίζονται ἀπὸ ἓ ν α  θ έ μ α  σέ ὅλες τίς 
πτώσεις (σωλήν, σωλῆνος κ.λπ.), ἄλλα ὅμως εἶναι διπλόθεμα, δηλαδή 
σχηματίζονται ἀπὸ δ ύ ο  θ έ μ α τ α  (λιμήν, λιμένος κ.λπ.). 

 
 

β .  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Γ ΄  Κ Λ Ι Σ Η Σ  
 

Ἑνικὸς  ἀρ ιθμός  
  θ. ἡρω- θ. θω 

ὀν ὁ ἥρω- ς θὼ- ς (τσακάλι) 
γεν τοῦ ἥρω- ος θω- ός 
δοτ τῷ ἥρω- ϊ θω- ῒ 
αἰτ τόν ἥρω- α θῶ- α 
κλ (ὦ) ἥρω- ς θώ- ς 

 
Πληθυντικὸς  ἀρ ιθμός  

ὀν οἱ ἥρω- ες θῶ- ες 
γεν τῶν ἡρώ- ων  θώ- ων 
δοτ τοῖς ἥρω- σι θω- σὶ  
αἰτ τούς ἥρω- ας  θῶ- ας  
κλ (ὦ) ἥρω- ες  θῶ- ες 

 
 

 
 

 
 
 
 

❀  Πῶς βρίσκουμε τό θέμα: 

Τὸ θέμα τῶν τριτοκλίτων ὀνομάτων συνήθως τό βρίσκουμε από τήν 

γενική ἑνικοῦ, ἀφοῦ ἀφαιρέσουμε τήν κατάληξή της: “-ος”, (ὁ ῞Ελλην, τοῦ 

Ἕλλην-ος· ὁ γίγας, τοῦ γίγαντ -ος).  

᾽Εὰν τὸ ὄνομα εἶναι διπλόθεμο, τὸ ἄλλο θέμα (τό δεύτερο) βρίσκεται 

ἀπό τήν ὀνομαστική ἑνικοῦ [τοῦ λιμέν -ος (ὁ λιμήν)· τῆς χιόν -ος (ἡ χιών)]. 
 
 
 

Ἑνικὸς  ἀρ ιθμός  
  θ. ἰχθυ-   θ. δρυ- 

ὀν ὁ ἰχθὺ- ς (τό ψάρι) ἡ δρῦ- ς 
γεν τοῦ ἰχθύ- ος τῆς δρυ- ός 
δοτ τῷ ἰχθύ- ϊ τῇ δρυ- ῒ 
αἰτ τόν ἰχθύ- ν τήν δρῦ- ν 
κλ (ὦ) ἰχθύ (ὦ) δρῦ 

 
Πληθυντικὸς  ἀρ ιθμός  

ὀν οἱ ἰχθύ- ες αἱ δρύ- ες 
γεν τῶν ἰχθύ- ων τῶν δρυ- ῶν 
δοτ τοῖς ἰχθύ- σι ταῖς δρυ- σὶ 
αἰτ τούς ἰχθῦ- ς  τάς δρῦ- ς 
κλ (ὦ) ἰχθύ- ες  (ὦ) δρύ- ες 

 

❀    ❀  

 


