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Ἀθήνα 2019 

Γραμματικές ἀσκήσεις (μέ λύση) πρός ἐπανάληψη τῶν ἀντωνυμιῶν  

τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης. 

 

 Νά χαρακτηριστεῖ τό εἶδος τῶν ὑπογραμμισμένων ἀντωνυμιῶν τοῦ εὐαγγελικοῦ κειμένου. 

προσωπική ἀόριστη δεικτική ἀναφορική ἐπαναληπτική ἐρωτηματική αὐτοπαθής 

σοι 
ἐγώ 
σε 

τίς 
ἀμφότεροι 

οὐδείς 

τοῦτο 
ταῦτα 
ταύτας 
τούτῳ 

ἧς 
ὧν 

οἵτινες 
ὅς 

αὐτόν τί 

τί 

ἑαυτήν 

 Νά γραφοῦν οἱ πλάγιες πτώσεις τοῦ Πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ στό γένος καί τό πρόσωπο 
στό ὁποῖο εὑρίσκονται οἱ ἀντωνυμίες: τίς, σοι, τί, ἧς, οἵτινες, ἑαυτήν, οὐδείς, τούτῳ. 

Πληθυντικός Ἀριθμός 
 ἀόριστη προσωπική ἐρωτηματική ἀναφορική 

Γεν. 

Δοτ. 

Αἰτ. 

τινῶν  

τισὶ(ν) 

τινὰς 

ὑμῶν  

ὑμῖν 

ὑμᾶς 

τίνων 

τίσι(ν) 

τίνα 

ὧν  

αἷς 

ἅς 

 ἀναφορική ἐπιμεριστική αὐτοπαθής δεικτική 

Γεν. 

Δοτ. 

Αἰτ. 

ὧντινων  

οἷστισι(ν) 

οὕστινας 

οὐδένων  

οὐδέσι(ν) 

οὐδένας 

ἑαυτῶν ἤ σφῶν αὐτῶν  

ἑαυταῖς ἤ σφίσιν αὐταῖς 

ἑαυτάς ἤ σφᾶς αὐτάς 

τούτων  

τούτοις 

ταῦτα 

 Nά κλιθεῖ τό οὐδέτερο γένος τῆς ἀόριστης ἀντωνυμίας “τὶς” καί τῆς ἀναφορικῆς 
ἀντωνυμίας “ὅστις” καί τό θηλυκό γένος τῆς δεικτικῆς ἀντωνυμίας “τοιοῦτος”. 

Ἐνικός Ἀριθμός Πληθυντικός Ἀριθμός 

οὐδέτ. ἀόρ. οὐδέτ. ἀναφ. θηλ. δεικτ. οὐδέτ. ἀόρ. οὐδέτ. ἀναφ. θηλ. δεικτ. 

τὶ 
τινὸς ἤ του 
τινὶ ἤ τῳ 
τὶ 

ὅ,τι 
οὗτινος/ὅτου 
ᾧτινι/ὅτῳ 
ὅ,τι 

τοιαύτη 
τοιαύτης 
τοιαύτῃ 
τοιαύτην 

τινὰ/ἄττα 
τινῶν 
τισὶ(ν) 
τινὰ/ἄττα 

ἅτινα/ἅττα 
ὧντινων 
οἷστισι(ν) 
ἅτινα/ἅττα 

τοιαῦται 
τοιούτων 
τοιαύταις 
τοιαύτας 
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Γεννάω-ῶ, ρίζα -γεν- ἐνεργητικό τοῦ γίγνομαι 

παράγωγα: Χριστούγεννα, γέννα (γέννηση, καταγωγή), γενναῖος, γέννησις, γεννητής, 

γεννητικός, γεννητός, γεννήτωρ, γεννήτρια, ἀγέννητος, γεννοφάσκια, ὑπογεννητικότητα, 

γενναιόδωρος, γεννητούρια. 

Γίγνομαι, ρίζα -γεν-  

παράγωγα: γενεά, γενεαλογία, γενάρχης, γένεσις (δημιουργία), γενέθλιος, γενέσιος, γενετικός,  

γενεσιουργός (δημιουργός· γενεσιουργός αἰτία), γενέτης (πατέρας), γενετή (γέννηση· ἐκ 

γενετῆς= ἀπό τή στιγμή τῆς γέννησης), γενέτειρα (μητέρα· γενέτειρα πόλη), γένος, γενικός, 

μονογενής, εὐγενής, ἰθαγενής, ἐγγενής (ἔμφυτος, ἐγχώριος, ἐν+γίγνομαι), συγγενής (σύμφυτος, 

συν+γίγνομαι· συγγενής καρδιοπάθεια), γηγενής (ντόπιος), ὁμογενής, γνήσιος, νεογνόν, γονεύς, 

γόνιμος (εὔφορος), γόνος (τό παιδί), ἀπόγονος, ἐγγονός, ζωογόνος, μεταγενέστερος, 

δευτερογενής, Ἰφιγένεια, παλιγγενεσία, πρωτόγονος. 

Φαίνω, (Μ.Φ. φαίνομαι), ἀρχική ρίζα -φα-  

παράγωγα: φανερός, φανός (πυρσός), ἀφανής, θεοφάνεια, ἐπιφάνεια, φαντάζω, φάσις 

(καταγγελία, ἐμφάνιση), ἔμφασις, ἐπίφασις, ἀκραιφνής (ἀμιγής, ἀκεραιοφανής). 

Καλέω-ῶ, (Μ.Φ. καλέομαι -οῦμαι), ρίζα -καλ- 

παράγωγα: κλήσις [= κάλεσμα· (ἐνῶ κλίσις= λύγισμα, κάμψη (ῥ. κλίνω)· και σύνθετα: 

ἀνάκληση, παράκληση, ἐπίκληση κ.ἄ.], κλητήρ, κλητική (κλητική προσφώνηση), κλητός 

(προσκαλεσμένος, ἐκλεκτός). 

Δύω καί δύνω, (Μ.Φ. δύομαι), θέμα -δυ-   

παράγωγα: δύσις (ἀνά/κατά/ἔν – δύσις κ.ά), δύτης, δυτικός, ἄδυτον (τό πιό ἱερό μέρος τοῦ 

ναοῦ), ἐπενδύω, ἔνδυμα. 

Ἐσθίω, (Μ.Φ. ἐσθίομαι), θέματα -ἐδ-, -ἐσθι-, -φαγ-  

παράγωγα: ἔδεσμα, ἐδωδή (=τροφή), ἐδώδιμος, νῆστις (νη-έδ-τις), φαγεῖον, φαγητό, 

λωτοφάγος, προσφάγιον 

Λείπω, (Μ.Φ. λείπομαι), θέμα -λειπ-, -λιπ-   

παράγωγα: λεῖμμα (αὐτό πού ἀπέμεινε), ἔλλειμα, ὑπόλειμμα, ἔλλειψις, ἐλλιπής, ἐγκατάλειψις, 

λείψανον, ἀδιαλείπτως, λοιπός, λοίσθιος (τελευταἰος, ἔσχατος· πνέει τά λοίσθια), λιποταξία. 

Ἄρχω, (Μ.Φ. ἄρχομαι), θέματα -ἀρχ-  

παράγωγα: ἀρχή, ἀπαρχή, ἀρχαῖος, ἀρχικός, ἵππαρχος, ὕπαρχος, ὕπαρκτός, ἄναρκτος (= 

αὐτός πού δέν ὑποτάσσεται), ἄναρχος (= αὐτός πού δέν ἔχει ἀρχή). 

Ὁράω-ῶ, (Μ.Φ. ὁρῶμαι), ρίζα -Fορ-, -Fιδ-, -ὀπ-   

παράγωγα: ὄψις, ὀπή, ὄμμα (=ὀφθαλμός), ὅρασις, εἶδος, ἰδέα, κάτοπτρον, ὕποπτος, ὀπτός 

(=ὁρατός, ἀπό τό ὁράω-ῶ· διάφορο τοῦ ὀπτός= ψημένος, ἀπό τό ὀπτάω-ῶ= ψήνω). 

Κρίνω, (Μ.Φ. κρίνομαι), θέμα -κρι-  

παράγωγα: 

κριτήριον, κριτής, κρίσις, κρῖμα, ἔγκριτος, προκρίνω (κρίνω ἐκ τῶν προτέρων· προτιμῶ 

κάποιον ἀντί κάποιου ἄλλου), ἀποκρίνομαι (Μεσ.: δίδω ἀπόκρισιν· Παθ.: ἀποχωρίζομαι). 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

Τρέχω, (Μ.Φ. -), θέματα -τρεχ-, -τροχ-, -δραμ-, -δρομ-   

παράγωγα/σύνθετα: τροχός, τροχαῖος, τροχάδην, τροχιά, δρομέας, ταχυδρόμος, τροχαϊκός 
(τροχαϊκό μέτρο), δρόμος, σταδιοδρομία, ἐκδρομή. 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: ἀνατρέχω→  ἀναδρομή (πρβλ. ἀναδρομή στό παρελθόν), 
διατρέχω→ διαδρομή, διάδρομος, κατατρέχω→ καταδρομέας, περιτρέχω→ περίδρομος, 
προτρέχω→ πρόδρομος, συντρέχω→  συνδρομή 

Βαίνω, (Παθητ.Φ. βαίνομαι), θέματα -βα-, -βη-, -βω- 

παράγωγα/σύνθετα: βακτηρία, βάσις, βάδην, βαδίζω, βατήρας, βατός, δια/ἐπι/ὀρειβάτης, 
βέβαιος (στερεός), βωμός, ἐμβάς [(ἡ), εἶδος ὑποδήματος], ἐμβαδόν, ὑπόβαθρο, ἀναβαθμίζω. 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: ἀναβαίνω→ ἀνάβαση, ἀντιβαίνω→  ἀντίβαση (=ἐναντίωση), 
ἀποβαίνω (=καταλήγω, ἔχω συγκεκριμένη ἔκβαση)→ ἀπόβαση (=ἀποβίβαση), διαβαίνω→ 
διάβαση, ἐκβαίνω→ ἔκβαση, ἐμβαίνω→ ἔμβασις (=ἐπιβίβαση), ἐπιβαίνω→ ἐπίβαση, 
καταβαίνω→ κατάβαση, καταβασίες, μεταβαίνω→ μετάβαση, παραβαίνω→ παράβαση, 
προβαίνω→ πρόβατον, συμβαίνω → σύμβαση, ὑπερβαίνω→ ὑπέρβαση. 

Λέγω (1. συλλέγω/μαζεύω, 2. ὁμιλῶ), (Μ.Φ. λέγομαι), θέματα -λεγ-, -Fερ-, -Fεπ-   

παράγωγα/σύνθετα: 1. διαλογή, ἐκλεκτός, κατάλογος, σύλλογος, νεοσύλλεκτος, 2. λέξις, λεξικόν, 
ρῆμα, λόγος, διαρρήδην (σαφῶς, ἀπερίφραστα), παρρησία (εἰλικρινής καί θαρραλέα ἔκφραση).  

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: 1. συλλέγω→  σύλλογος, συλλογή, ἐκλέγω→  ἐκλογή,  

διαλέγω→  διαλογή,  ἐπιλέγω→  ἐπιλογή, ἐπίλεκτος,  

2. διαλέγω→  διάλογος, ἐπιλέγω→  ἐπίλογος, προλέγω→ πρόλογος 

Ἄγω, (Μ.Φ. ἄγομαι), θέμα -αγ- 

παράγωγα/σύνθετα: ἀγυιά (ὁδός), ἄγημα, ἀγέλη, ἄξων, ἄγρα (θήρα), διαγωγή, παιδαγωγός, 
ὑδραγωγεῖο, κυνηγός, χορηγός, φωταγωγός. 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: προάγω→ προαγωγή, παράγω→  παραγωγή,  

ὑπάγω→ὑπαγωγή (κατάταξη σέ κάποια κατηγορία), κατάγω→ καταγωγή, ἀνάγω→  (ἀναγωγή). 

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

παράγωγα/σύνθετα: κτῆμα, κτήτωρ, κτητός, κτητικός, ἐπίκτητος, ἀκτήμων. 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: ἀνακτῶμαι→  ἀνάκτηση,  

κατακτῶμαι→  κατάκτηση, προσκτῶμαι→  πρόσκτηση. 

Αἴρω (σηκώνω, ὑψώνω, μεγαλύνω), (Μ.Φ. αἴρομαι), θέμα -αρ- 

παράγωγα/σύνθετα: αἰώρα, ἄρσις (σήκωμα), ἄρδην (σηκωτά· ἐκ θεμελίων, ἐξ ὁλοκλήρου), 
ἔρανος, μετάρσιος. 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: ἐξαίρω→ ἔξαρση, ἐπαίρω→ ἔπαρση (σήκωμα, βλ. “ἔπαρση 
σημαίας”· ὑπερηφάνια), ἀνταίρω (ἀνθίσταμαι)→  ἀνταρσία. 

Αἱρέω-ῶ (: λαμβάνω, συλλαμβάνω, κυριεύω), (Μ.Φ. αἱρέομαι-οῦμαι: ἐκλέγω· Π.Φ. αἱρέομαι-
οῦμαι: ἐκλέγομαι), θέματα -αἱρ-, -ἑλ- 

παράγωγα/σύνθετα: αἵρεσις, αἱρετός, ἀρχαιρεσίες (ἐκλογές ἀρχόντων), ἐξαίρετος, ἑλώρια 
(λάφυρα, ὁμηρ.). 

σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά: ἀναιρῶ (φονεύω· ἀνατρέπω ἐπιχείρημα)→  ἀναίρεση,  

ἀφαιρῶ→  ἀφαίρεση, διαιρῶ→  διαίρεση, ἐξαιρῶ (ἐκβάλλω)→  ἐξαίρεση, καθαιρῶ (κατεδαφίζω· 
καταδικάζω)→  καθαίρεση, προαιροῦμαι (προτιμῶ, προκρίνω)→  προαίρεση,  

συναιρῶ (περιορίζω· συντομεύω· συμμαζεύω)→συναίρεση (ἀρχαιοπρ. φράση: “συνελόντι εἰπεῖν”= 
γιά νά μιλήσουμε με συντομία, ἐν συντομίᾳ), ὑφαιρῶ/ὑπεξαιρῶ (ἀφαιρῶ κρυφά)→  ὑφαίρεση. 

 

Ρ ή μ α τ α / Ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ά  –  Π α ρ ά γ ω γ α / Σ ύ ν θ ε τ α  

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  δ ΄  μ έ ρ ο ς  

 


