
Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.Χ. στην Αλικαρ-
νασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων της Μ. Ασίας.
Καταγόταν από επιφανή οικογένεια. Θείος του ήταν ο επι-

κός ποιητής και χρησμολόγος Πανύασις, που είχε συνθέσει εκτός από άλλα
και ένα μεγάλο επικό ποίημα με κεντρικό ήρωα τον Ηρακλή. Μεγάλωσε σε
ανώτερο πνευματικό περιβάλλον, πήρε καλή μόρφωση, διάβαζε τους πριν
από αυτόν λογογράφους καθώς και παλιούς και νέους ποιητές από τον
Όμηρο ως τη Σαπφώ και τον Πίνδαρο. Ταξίδεψε σε πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας, στην Αίγυπτο, στη Φοινίκη, στη Μεσοποταμία, στη Σκυθία, στις
ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στην Κάτω Ιταλία· έτσι διεύρυνε τους ορί-
ζοντές του και εξασφάλισε πολύτιμο εθνογραφικό υλικό για το έργο του. Τα
γεγονότα που αναμφισβήτητα σημάδεψαν την παιδική του ηλικία ήταν οι
Περσικοί πόλεμοι, που συγκλόνισαν τόσο τον περσικό όσο και τον ελληνικό
κόσμο. Πέθανε μετά το 430 π.Χ. Ο Ρωμαίος πολιτικός ρήτορας και φιλόσο-
φος Κικέρων τον αποκάλεσε πατέρα της Ιστορίας, γιατί θεώρησε ότι ήταν ο
πρώτος στην ιστορία των γραμμάτων άξιος του ονόματος του ιστορικού.

Το έργο του Ηροδότου είναι το αρχαιότερο πεζό κείμενο
του δυτικού πολιτισμού που σώθηκε ολόκληρο. Πρόκειται
για μια εκτεταμένη έκθεση ποικίλης ύλης, που το επίκεντρό

της κατέχει η ιστορική αφήγηση. Το κατεξοχήν αντικείμενό του είναι οι Μη-
δικοί πόλεμοι, η σύγκρουση Ελλήνων και Περσών. Ο κύριος άξονας της
ιστορικής αφήγησης καλύπτει την περίοδο 494-479 π.Χ. Ο ίδιος ο συγγρα-
φέας του το χαρακτηρίζει ἱστορίην (= έρευνα). Οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι
το διαίρεσαν σε εννέα βιβλία και το τιτλοφόρησαν Ἡροδότου Μοῦσαι,
επειδή σε καθένα από τα εννέα βιβλία έδωσαν το όνομα μιας από τις εννέα
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θεότητες των γραμμάτων και των τεχνών, τις Μούσες. Στόχος του είναι να
καταγράψει όσα πραγμάτωσε το ανθρώπινο γένος, για να μη μείνουν στην
αφάνεια και λησμονηθούν έργα μεγάλα και αξιοθαύμαστα. Αξιολογεί την
αξιοπιστία των πηγών του και εκθέτει τη δική του γνώμη για τα αίτια των πο-
λέμων.

Πρόκειται για διασκευή του κεφαλαίου 120 του 2ου βι-
βλίου της Ἱστορίης του Ηροδότου. Το βιβλίο αυτό είναι
εξολοκλήρου αφιερωμένο στην Αίγυπτο (εξετάζεται η

φύση της χώρας και κάθε πτυχή της ζωής των Αιγυπτίων). Άξια προσοχής
είναι όσα λέγονται για τον Τρωικό πόλεμο. Ο πατέρας της Ιστορίας πείθεται
από τους Αιγύπτιους ιερείς για την παρουσία της Ελένης στην Αίγυπτο και
όχι στην Τροία και δικαιολογεί αυτή την εκτίμησή του.

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε
ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος
οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πό-
λει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ. Εἰ δέ τοι καὶ
ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων
Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλ-
λυντο, Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ,
ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. Ἀλλ’ οὐ
γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον
οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευά-
ζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις
ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ
τῶν θεῶν.

Ἡρόδοτος, Ἱστορίη 2.120 (διασκευή)

Ο Ηρόδοτος υιοθετεί την άποψη ότι η Ελένη δε βρισκόταν στην Τροία. Υπο-
στηρίζει πως αν συνέβαινε το αντίθετο, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω, ήθελε
δεν ήθελε ο Αλέξανδρος (Πάρης). Κι αυτό για τους εξής λόγους: α. γιατί ο
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Αλέξανδρος (Πάρης) δεν είχε το δικαίωμα να λάβει αποφάσεις σε βάρος του
λαού του· β. γιατί δεν ήταν ούτε ο Πρίαμος ούτε οι άλλοι Τρώες τόσο τρελοί
που να θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο τους πάντες και τα πάντα μόνο και μόνο
για να συζούν ο Αλέξανδρος και η Ελένη· γ. γιατί ο Πρίαμος, ακόμα κι αν
συζούσε ο ίδιος μ’ αυτήν, βλέποντας πολλούς Τρώες και κυρίως τους γιους
του να χάνονται στις συγκρούσεις με τους Έλληνες εξαιτίας της, θα επιδίωκε
την απαλλαγή τόσο του ίδιου του εαυτού του όσο και των υπηκόων του από
τις συμφορές. Στη συνέχεια εκφράζει τη γνώμη ότι οι Τρώες, αν και ήταν ει-
λικρινείς, δεν κατάφεραν να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν είχαν την Ελένη·
κι αυτό επειδή ο θεός με την ολοκληρωτική καταστροφή των Τρώων ήθελε
να γίνει σαφές στους ανθρώπους ότι τα μεγάλα αδικήματα οι θεοί τα τιμω-
ρούν με μεγάλες ποινές.

Η Ελένη λοιπόν δε βρισκόταν στην Τροία· διαφορετικά οι Τρώες θα την έδι-
ναν πίσω στους Έλληνες· κι αυτό είτε το ’θελε είτε δεν το ’θελε ο Αλέξαν-
δρος. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο αλλοπαρμένος ο Πρίαμος, ούτε και οι άλ-
λοι Τρώες, ώστε να θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή και
τη ζωή των παιδιών τους και την πόλη τους μόνο και μόνο για να πλαγιάζει
ο Αλέξανδρος με την Ελένη. Ας υποθέσουμε ότι μπορεί έτσι να σκέφτονταν
τα πρώτα χρόνια οι Τρώες· αργότερα όμως, όταν τόσοι και τόσοι από τους
υπόλοιπους Τρώες και κυρίως οι γιοι του Πριάμου έχαναν τη ζωή τους σε
κάθε συμπλοκή με τους Έλληνες, ο Πρίαμος, ακόμα κι αν ο ίδιος πλάγιαζε
με την Ελένη, θα την έδινε πίσω στον Μενέλαο· κι αυτό προκειμένου ο ίδιος
και οι υπήκοοί του να απαλλαγούν από τις παρούσες συμφορές. Αλλά οι
Τρώες δεν είχαν την Ελένη για να τη δώσουν, και οι Έλληνες δεν τους πί-
στευαν κι ας έλεγαν εκείνοι την αλήθεια· γιατί, κατά τη γνώμη μου, ο θεός
τα κανόνισε τα πράγματα έτσι ώστε να αφανιστούν εντελώς οι Τρώες και με
αυτό τον τρόπο να κάνουν φανερό σε όλο τον κόσμο ότι για τις μεγάλες αδι-
κίες οι θεοί επιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες.
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Εἰ Ἑλένη ἦν ἐν Ἰλίῳ, 
οἱ Τρῶες ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς 

Ἕλλησιν, 
ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. 

Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ
Πρίαμος 

οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, 
ὥστε ἐβούλοντο κινδυνεύειν τοῖς 

σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις 
καὶ τῇ πόλει, 

ὅπως Ἀλέξανδρος συνοικῇ Ἑλένῃ. 

Εἰ δέ τοι καὶ ἐγίγνωσκον ταῦτα 

ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις, 
ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων

ἀπώλλυντο, 
μάλιστα δὲ [ἀπώλλυντο] 
οἱ υἱεῖς αὑτοῦ, 

ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, 

Πρίαμος, 
εἰ καὶ αὐτὸς συνῴκει Ἑλένῃ, 

ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, 
ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλ-

λαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. 

Ἀλλὰ [Τρῶες] γὰρ οὐκ εἶχον Ἑλένην
ἀποδοῦναι 

οὐδὲ οἱ Ἕλληνες ἐπίστευον αὐτοῖς 
λέγουσιν τὴν ἀλήθειαν, 

ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, 
τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος, 
ὅπως 
πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι 
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Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία,
οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους

Έλληνες,
με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλε-

ξάνδρου.
Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παρά-

φρων ο Πρίαμος
ούτε και οι άλλοι Τρώες,
ώστε να θέλουν να θέτουν σε κίνδυνο

τη ζωή τη δική τους και των παι-
διών τους και την πόλη τους,

για να ζει ο Αλέξανδρος μαζί με την
Ελένη.

Κι αν βέβαια (οι Τρώες) είχαν αυτή τη
γνώμη 

τα πρώτα χρόνια,
όταν (αργότερα) πολλοί από τους υπό-

λοιπους Τρώες έχαναν τη ζωή τους
–και προπαντός οι γιοι τους (έχα-
ναν τη ζωή τους)–,

κάθε φορά που συγκρούονταν με τους
Έλληνες,

ο Πρίαμος, 
αν ακόμη και ο ίδιος συζούσε με την

Ελένη, 
θα την έδινε πίσω στον Μενέλαο,
με σκοπό ο ίδιος και οι υπήκοοί του να

απαλλαγούν από τις παρούσες
συμφορές.

Αλλά (οι Τρώες) βέβαια δεν είχαν την
Ελένη, ώστε να την επιστρέψουν,

ούτε οι Έλληνες τους πίστευαν, μολο-
νότι αυτοί έλεγαν την αλήθεια, 

όπως εγώ νομίζω,
επειδή ο θεός μηχανευόταν
προκειμένου
με την ολοκληρωτική καταστροφή τους1

1. Κατά λέξη: αφού καταστραφούν ολοκληρωτικά.
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ποιήσωσι καταφανὲς τοῖς ἀνθρώποις
τοῦτο, 

ὡς καὶ αἱ παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίαι
τῶν μεγάλων ἀδικημάτων 
εἰσὶ μεγάλαι.

να κάνουν ολοφάνερο στους ανθρώ-
πους αυτό,

ότι δηλαδή και οι εκ μέρους των θεών 
τιμωρίες για τις μεγάλες αδικίες
είναι μεγάλες.

Στο κείμενο συναντήσαμε: 
■ δύο φορές το ὡς
◆ ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι
◆ ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν

θεῶν.
Και στις δύο περιπτώσεις το ὡς λειτουργεί ως υποτακτικός σύνδεσμος·

στην πρώτη εισάγει δευτ. αναφορική παραβολική πρότ. και μεταφράζεται
«όπως», «καθώς» και στη δεύτερη δευτ. ειδική πρότ. και μεταφράζεται
«ότι», «πως», «ότι τάχα».

Γενικότερα, το ὡς ως υποτακτικός σύνδ. εισάγει σχεδόν όλα τα είδη
δευτ. προτάσεων (ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, αιτιολογικές, τελικές, συ-
μπερασματικές, χρονικές, αναφορικές) και μεταφράζεται ανάλογα με το εί-
δος της πρότ. που εισάγει.
■ δύο φορές το ἂν
◆ ἀπέδοντο ἂν (= θα έδιναν πίσω, θα είχαν δώσει πίσω)
◆ ἀπέδωκεν ἂν (θα έδινε πίσω, θα είχε δώσει πίσω).
Και στα δύο παραδείγματα το ἂν συνοδεύει οριστική ιστορικού χρόνου

(οριστική αορίστου)· πρόκειται για το δυνητικό ἄν. Η οριστική που συνο-
δεύεται από το δυνητικό ἂν λέγεται δυνητική, δηλώνει κάτι το δυνατό στο
παρελθόν ή κάτι το μη πραγματικό και μεταφράζεται με: θα + παρατατικός
ή (πιο σπάνια) θα + υπερσυντέλικος.
■ τις μετοχές

μετοχή υποκείμενο είδος μετάφραση 
τῶν παρόντων τῶν επιθετική των παρόντων, των τωρινών
λέγουσιν αὐτοῖς εναντιωματική-συνημμ. μολονότι έλεγαν 
παρασκευάζοντος τοῦ δαιμονίου αιτιολογική-απόλυτη επειδή μηχανευόταν 
ἀπολόμενοι ενν. οὗτοι χρονική-συνημμ. αφού καταστραφούν 



Από τον πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα: 
◆ το υποκείμενο της μετοχής (του προσωπικού ρήματος) τίθεται στην

πτώση της μετοχής·
◆ οι μετοχές ενεστώτα μεταφράζονται και με παρατατικό·
◆ οι μετοχές που δηλώνουν επιρρηματική σημασία (χρόνο, αιτία, […])

μπορεί να είναι είτε απόλυτες είτε συνημμένες·
◆ είτε είναι συνημμένες είτε απόλυτες, οι μετοχές μεταφράζονται με τον

ίδιο τρόπο·
◆ μία χρονική μετοχή σε χρόνο αόριστο μπορεί να μεταφράζεται είτε με

το αφού + οριστική αορίστου (ἀπολόμενοι = αφού καταστράφηκαν),
εφόσον δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν, είτε με το αφού +
υποτακτική αορίστου (ἀπολόμενοι = αφού καταστραφούν), εφόσον
δηλώνει το προτερόχρονο στο μέλλον.

■ τις αντωνυμίες αὑτοῦ (οἱ αὑτοῦ υἱεῖς) και αὐτοῦ (οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ).
Η πρώτη παίρνει δασεία και η δεύτερη ψιλή. Ο δασυνόμενος τύπος ανή-

κει στην αυτοπαθητική αντων. γ´ προσώπου ενώ ο τύπος με ψιλή στην ορι-
στική επαναληπτική αντων. Η διαφορά τους δεν περιορίζεται μόνο στο
πνεύμα· επεκτείνεται και στη σημασία.

✏ εἰ: εδώ, υποθετικός σύνδ.· εισάγει δευτ. υποθετική πρότ. (= αν, εάν).
✏ Ἰλίῳ: ουσ. β´ κλ., (δοτ. εν.), ἡ Ἴλιος και τὸ Ἴλιον (= η πόλη του Ίλου, η Τροία).
✏ ἦν: οριστ. παρατ. (γ´ εν.) του βοηθητικού και ανώμαλου ρήμ. εἰμὶ (= είμαι,

υπάρχω).
◆ ΕΝΕΣΤ.: εἰμί, ΠΑΡΑΤ.: ἦν και ἦ, ΜΕΛΛ.: ἔσομαι, ΑΟΡ.: ἐγενόμην, ΠΑΡΑΚ.:

γέγονα, ΥΠΕΡΣ.: ἐγεγόνειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ουσία, περιουσία, εξουσία, παρουσία, απουσία, όντως, 

οντότητα, ον, ουσιαστικός, ανούσιος, ουσιώδης.
✏ ἀπέδοντο: οριστ. αορ. μ.φ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. ἀποδίδομαι (= δίνω κάτι με τη

θέλησή μου, επιστρέφω).
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: απόδοση, αποδοτικός, αποδόσιμος, αποδοτικότητα, ανα-

νταπόδοτος.
✏ ἀπέδοντο ἄν: δυνητική οριστική (= θα έδιναν πίσω, θα είχαν δώσει πίσω).
✏ αὐτὴν (= Ἑλένην): επαναληπτική, εδώ, αντων., θηλ. γένους (αιτιατ. εν.).
✏ τοῖς Ἕλλησιν: ουσ. γ´ κλ., αρσ. γένους (δοτ. πληθ.), ὁ Ἕλλην (= ο Έλληνας).

Για την κλίση του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 21.
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✏ οἱ Τρῶες: ουσ. γ´ κλ., αρσ. γένους, ονομ. εν., ὁ Τρώς. Για την κλίση του βλ.
ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 21.

✏ ἑκόντος: μτχ. άχρηστου ρήμ., η οποία παρέμεινε ως επίθ. με επιρρ. σημασία,
αρσ. γένους, (γεν. εν.), γ´ κλ., ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκὸν (= αυτός που θέλει, θελη-
ματικά, εκούσια, με τη θέληση).

✏ γέ: μόριο εγκλιτικό ή σύνδ. βεβαιωτικός ή προσθετικός (= βέβαια, μάλιστα,
πράγματι· τουλάχιστον).

✏ ἄκοντος: επίθ. γ´ κλ., αρσ. γένους (γεν. εν.), ὁ ἄκων, ἡ ἄκουσα, τὸ ἆκον
(= αθέλητος, ακούσιος, αναγκαστικός, χωρίς τη θέληση. Πβ. ν.ε. ακούσιος.
◆ ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου = με τη θέληση βέβαια ή όχι του Αλε-

ξάνδρου.
✏ δή: μόριο βεβαιωτικό (= πράγματι, αλήθεια).
✏ οὕτω(ς): επίρρ. (= έτσι, με αυτό τον τρόπο)· [+ επίθ. ή επίρρ.] τόσο, τόσο πολύ.
✏ φρενοβλαβής: επίθ. γ´ κλ., αρσ. γένους (ονομ. εν.), ὁ φρενοβλαβής, ἡ φρενο-

βλαβής, τὸ φρενοβλαβὲς (= παράφρων, τρελός). Κλίνεται όπως το επίθ. ὁ κα-
ταφανής, ἡ καταφανής, τὸ καταφανὲς (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2, σελ. 22).
◆ οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος = γιατί βέβαια δεν ήταν

τόσο παράφρων ο Πρίαμος.
✏ ὥστε: συμπερασματικός σύνδ. (= ώστε, με αποτέλεσμα να)· εδώ εισάγει δευτ.

συμπερασματική πρότ.
✏ σφετέροις: κτητική αντων. γ´ προσώπου για πολλούς κτήτορες, ουδ. γένους,

δοτ. πληθ., σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον (= δικός τους, αυτός που ανήκει σ’
αυτούς).
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: σφετερίζομαι, σφετεριστής, σφετερίστρια, σφετερισμός.

✏ σώμασι: ουσ. γ´ κλ., ουδ. γένους, (δοτ. πληθ.), τὸ σῶμα. Για την κλίση του βλ.
ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 21

✏ τοῖς τέκνοις: ουσ. β´ κλ., ουδ. γένους (δοτ. πληθ.), τὸ τέκνον (= παιδί, γιος ή
θυγατέρα). Για την κλίση του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 21.

✏ τῇ πόλει: ουσ. γ´ κλ., θηλ. γένους, δοτ. εν., ἡ πόλις. Για την κλίση του βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ 1, σελ. 21.

✏ κινδυνεύειν: απρμφ. ενεργ. ενεστ. του ρήμ. κινδυνεύω (= επιχειρώ επικίνδυνη
πράξη, ριψοκινδυνεύω· διατρέχω κίνδυνο).
◆ ΕΝΕΣΤ.: κινδυνεύω, ΠΑΡΑΤ.: ἐκινδύνευον, ΜΕΛΛ.: κινδυνεύσω, ΑΟΡ.: ἐκιν-

δύνευσα, ΠΑΡΑΚ.: κεκινδύνευκα. 
✏ ἐβούλοντο: οριστ. παρατατ. μ.φ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. βούλομαι (= θέλω, επι-

θυμώ).
◆ ΕΝΕΣΤ.: βούλομαι, ΠΑΡΑΤ.: ἐβουλόμην και ἠβουλόμην, ΜΕΛΛ.: βουλήσο-
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μαι, ΑΟΡ.: ἐβουλήθην και ἠβουλήθην, ΠΑΡΑΚ.: βεβούλημαι, ΥΠΕΡΣ.: ἐβε-
βουλήμην.

◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: βούληση, βουλητικός.
◆ ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν

ἐβούλοντο = ὥστε ἐβούλοντο κινδυνεύειν τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς
τέκνοις καὶ τῇ πόλει (= ώστε ήθελαν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική
τους και των παιδιών τους και την πόλη).

✏ ὅπως: εδώ, τελικός σύνδ. (= για να, προκειμένου να)· εισάγει δευτ. τελική
πρότ.

✏ συνοικῇ: υποτακτ. ενεργ. ενεστ. (γ´ εν.) του συνηρ. ρήμ. συνοικέω, συνοικῶ
(= [+ δοτ. ] κατοικώ, μένω μαζί με κάποιον, συγκατοικώ, συζώ).
◆ ΕΝΕΣΤ.: συνοικῶ, ΠΑΡΑΤ.: συνῴκουν, ΜΕΛΛ.: συνοικήσω, ΑΟΡ.: συνῴκησα,

ΠΑΡΑΚ.: συνῴκηκα, ΥΠΕΡΣ.: συνῳκήκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: συνοικία, συνοικισμός, αποικία, αποικισμός, κατοικία.

✏ τοί: μόριο (= βέβαια, οπωσδήποτε, εξάπαντος).
✏ πρώτοις: επίθ. β´ κλ. (υπερθετ. βαθμού), αρσ. γένους (δοτ. πληθ.), ὁ πρῶτος,

ἡ πρώτη, τὸ πρῶτον. ΘΕΤ.: (απαντά μόνο το επίρρ. πρό), ΣΥΓΚΡ.: ὁ πρότερος,
ἡ προτέρα, τὸ πρότερον. Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24.

✏ χρόνοις: ουσ. β´ κλ., αρσ. γένους, δοτ. πληθ., ὁ χρόνος. 
✏ ταῦτα: δεικτική αντων., ουδ. γένους (αιτιατ. πληθ.), οὗτος, αὕτη, τοῦτο

(= αυτός, αυτή, αυτό). Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3, σελ. 22.
✏ ἐγίγνωσκον: οριστ. ενεργ. παρατ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. γιγνώσκω (= [+ αιτιατ.]

γνωρίζω, ξέρω, διακρίνω, μαθαίνω, παρατηρώ).
◆ ΕΝΕΣΤ.: γιγνώσκω, ΠΑΡΑΤ.: ἐγίγνωσκον, ΜΕΛΛ.: γνώσομαι, ΑΟΡ.: ἔγνων,

ΠΑΡΑΚ.: ἔγνωκα, ΥΠΕΡΣ.: ἐγνώκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: γνώμη, συγγνώμη, γνώση, ανάγνωση, απόγνωση, διάγνωση,

γνωστός, άγνωστος, γνώστης, αναγνώστης, γνωστικός, αγνώμων.
◆ εἰ ταῦτα ἐγίγνωσκον = αν είχαν αυτή τη γνώμη.

✏ ἐπεί: σύνδ., εδώ χρονικός (= όταν, αφού).
✏ πολλοί: ανώμαλο επίθ., αρσ. γένους (ονομ. πληθ.), ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολύ.

ΣΥΓΚΡ.: ὁ πλείων, ἡ πλείων, τὸ πλέον, ΥΠΕΡΘ.: ὁ πλεῖστος, ἡ πλείστη, τὸ πλεῖ-
στον. Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24.

✏ ἄλλων: αόριστη αντων., αρσ. γένους (γεν. πληθ.), ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο. Κλίνε-
ται όπως ένα δευτερόκλιτο επίθετο.

✏ μάλιστα: επίρρ. υπερθετ. βαθμού (= κυρίως, κατεξοχήν, περισσότερο από
κάθε άλλο). Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24.

✏ οἱ υἱεῖς: ουσ., αρσ. γένους (ονομ. πληθ.), ὁ υἱὸς (= γιος). Το ουσιαστικό πα-
ρουσιάζει τύπους και κατά τη β´ και κατά την γ´ κλίση· κλίνεται ως εξής:
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β´ κλίση β´ κλίση γ´ κλίση
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

γ´ κλίση
ονομ. ὁ υἱὸς οἱ υἱοὶ υἱεῖς 
γεν. τοῦ υἱοῦ υἱέος τῶν υἱῶν υἱέων 
δοτ. τῷ υἱῷ υἱεῖ τοῖς υἱοῖς υἱέσι(ν)
αιτ. τὸν υἱὸν τοὺς υἱοὺς υἱεῖς 
κλητ. (ὦ) υἱὲ (ὦ) υἱοὶ υἱεῖς 

✏ αὑτοῦ: αυτοπαθητική αντων. γ´ προσώπου, αρσ. γένους (γεν. εν.). 
◆ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς = οι δικοί του γιοι.

✏ ὁπότε: εδώ, χρονικός σύνδ. Συντάσσεται με ευκτική επαναληπτική (συμμίσ-
γοιεν) και μεταφράζεται: κάθε φορά που.

✏ συμμίσγοιεν: ευκτ. ενεργ. ενεστ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. συμμίσγω (επικός και ιω-
νικός τύπος, αντί συμμείγνυμι) = αναμειγνύω, ανακατώνω κάτι με άλλο· επι-
κοινωνώ· συγκρούομαι.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: σύμμεικτος, σύμμειξη, συμμιγής, σμίγω, σμιχτός, σμίξιμο,

άσμιχτος, μείγμα, ανάμεικτος, μιγάς.
✏ τοῖς Ἕλλησιν: βλ. πιο πάνω.
✏ ἀπώλλυντο: οριστ. παρατατ. μ.φ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. ἀπόλλυμαι (= χάνομαι,

φονεύομαι, καταστρέφομαι, αφανίζομαι).
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: όλεθρος, απώλεια, πανωλεθρία, πανώλης (= πολύ βαριά

λοιμώδης αρρώστια).
✏ αὐτός: οριστική αντων. (= ο ίδιος, δηλ. ο Πρίαμος). Για περισσότερα βλ. Ενό-

τητα 6, σελ. 283-284.
✏ συνῴκει: οριστ. ενεργ. παρατ. (γ´ εν.) του συνηρ. ρήμ. συνοικέω, συνοικῶ

(= [+ δοτ. ] κατοικώ, μένω μαζί με κάποιον, συγκατοικώ, συζώ). Για ΟΜΟΡ-
ΡΙΖΑ βλ. πιο πάνω, συνοικῇ.

✏ ἀπέδωκεν: οριστ. ενεργ. αορ. (γ´ εν.) του ρήμ. ἀποδίδωμι (= δίνω πίσω, επι-
στρέφω ό,τι πήρα, επιστρέφω κάτι που οφείλω). Για ΟΜΟΡΡΙΖΑ βλ. πιο
πάνω, ἀπέδοντο.

✏ ἀπέδωκεν ἄν: δυνητική οριστική (= θα έδινε πίσω, θα είχε δώσει πίσω).
✏ αὐτὴν (= Ἑλένην): επαναληπτική, εδώ, αντων., θηλ. γένους (αιτιατ. εν.). Για

περισσότερα βλ. Ενότητα 6, σελ. 283-284.
✏ Μενελάῳ: κύριο όνομα β´ κλ., αρσ. γένους (δοτ. εν.), ὁ Μενέλαος, τοῦ Με-

νελάου.
✏ ἵνα: τελικός, εδώ, σύνδ. (= για να).
✏ αὐτός: οριστική αντων. (= ο ίδιος, δηλ. ο Πρίαμος). Για περισσότερα βλ. Ενό-

τητα 6, σελ. 283-284.
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✏ οἱ ὑπήκοοι: ουσ. β´ κλ., αρσ. γένους (ονομ. πληθ.), οἱ ὑπήκοοι (= υπήκοοι). Συ-
νήθως απαντά ως επίθ. ὁ ὑπήκοος, ἡ ὑπήκοος, τὸ ὑπήκοον (= που ακούει, που
προσέχει· υποταγμένος, δούλος κάποιου).

✏ αὐτοῦ (= Πριάμου): επαναληπτική, εδώ, αντων., αρσ. γένους (γεν. εν.). Για πε-
ρισσότερα βλ. Ενότητα 6, σελ. 283-284.

✏ ἀπαλλαγεῖεν: ευκτ. παθητ. αορ. β´ (γ´ πληθ.) του ρήμ. ἀπαλλάττομαι ή ἀπαλ-
λάσσομαι (= [+ γεν.] ελευθερώνομαι, απαλλάσσομαι, γλιτώνω από κάτι).
◆ ΕΝΕΣΤ.: ἀπαλλάττομαι και ἀπαλλάσσομαι, ΠΑΡΑΤ.: ἀπηλλαττόμην και

ἀπηλλασσόμην, ΜΕΛΛ.: ἀπαλλάξομαι, (παθητ. β´) ἀπαλλαγήσομαι, ΑΟΡ.:
ἀπηλλαξάμην, (παθητ. α´) ἀπηλλάχθην, (παθητ. β´) ἀπηλλάγην, ΠΑΡΑΚ.:
ἀπήλλαγμαι, ΥΠΕΡΣ.: ἀπηλλάγμην.

◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: αλλαγή, απαλλαγή, συναλλαγή, παραλλαγή, αντάλλαγμα,
συνάλλαγμα, αδιάλλακτος, απαράλλακτος, ανταλλακτικός, μετάλλαξη,
παράλλαξη, ανταλλάξιμος, εναλλάξ.

◆ ἵνα […] ἀπαλλαγεῖεν = για να απαλλαγούν.
✏ παρόντων: μτχ. ενεστ. (γεν. πληθ. – ουδ. ) του ρήμ. πάρειμι (= είμαι παρών,

παρευρίσκομαι). Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4, σελ. 22.
◆ ΕΝΕΣΤ.: πάρειμι, ΠΑΡΑΤ.: παρῆν και παρῆ, ΜΕΛΛ.: παρέσομαι, ΑΟΡ.: πα-

ρεγενόμην, ΠΑΡΑΚ.: παραγέγονα, ΥΠΕΡΣ.: παρεγεγόνειν.
✏ εἶχον: οριστ. ενεργ. παρατ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. ἔχω.
◆ ΕΝΕΣΤ.: ἔχω, ΠΑΡΑΤ.: εἶχον, ΜΕΛΛ.: ἕξω – σχήσω, ΑΟΡ.: ἔσχον, ΠΑΡΑΚ.:

ἔσχηκα, ΥΠΕΡΣ.: ἐσχήκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: από το θέμα εχ-: έξη (= συνήθεια), εξής, καθεξής, ανεκτός,

απρόσεκτος, καχεκτικός, καχεξία, ευεξία, πλεονέκτης· από το θέμα οχ-:
ανοχή, κατοχή, μετοχή, παροχή, μέτοχος, κάτοχος, ένοχος, ευωχία, ανα-
κωχή, πολιούχος, αξιωματούχος· από το θέμα σχ-: σχέση, σχήμα, σχεδόν,
σχετικός, άσχετος, ακατάσχετος.

✏ ἀποδοῦναι: απρμφ. ενεργ. αορ. β´ του ρήμ. ἀποδίδωμι (βλ. πιο πάνω, ἀπέ-
δοντο).
◆ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι = διότι δεν είχαν την Ελένη ώστε να την

επιστρέψουν.
✏ λέγουσιν: μτχ. ενεργ. ενεστ. (δοτ. πληθ. – αρσ. ) του ρήμ. λέγω (= λέω, μιλώ).

Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4, σελ. 23.
◆ ΕΝΕΣΤ.: λέγω, ΠΑΡΑΤ.: ἔλεγον, ΜΕΛΛ.: λέξω – ἐρῶ, ΑΟΡ.: ἔλεξα – εἶπα –

εἶπον, ΠΑΡΑΚ.: εἴρηκα, ΥΠΕΡΣ.: εἰρήκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λέξη, λεκτικός, αναντίλεκτος, λόγος, λογύδριο, λογικός, λο-

γάς, λόγια, κοντολογίς, λογίζομαι, απολογούμαι, ρήμα, ρήση, ρήτρα, ρη-
τός, αντίρρηση, απόρρητος.

✏ αὐτοῖς (= Τρωσίν): επαναληπτική, εδώ, αντων., αρσ. γένους (δοτ. πληθ.). 
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✏ τὴν ἀλήθειαν: ουσ. α´ κλ., θηλ. γένους (αιτιατ. εν.), ἡ ἀλήθεια.
✏ ἐπίστευον: οριστ. ενεργ. παρατ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. πιστεύω (= [+ δοτ.] έχω

εμπιστοσύνη, πεποίθηση σε κάποιον ή κάτι).
◆ ΕΝΕΣΤ.: πιστεύω, ΠΑΡΑΤ.: ἐπίστευον, ΜΕΛΛ.: πιστεύσω, ΑΟΡ.: ἐπίστευσα,

ΠΑΡΑΚ.: πεπίστευκα, ΥΠΕΡΣ.: ἐπεπιστεύκειν.
◆ οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες = ούτε τους πί-

στευαν οι Έλληνες, παρ’ όλο που αυτοί έλεγαν την αλήθεια.
✏ ὡς: εδώ, αναφορικό επίρρ. (= όπως).
✏ γνώμην: ουσ. α´ κλ., θηλ. γένους (αιτιατ. εν.), ἡ γνώμη (= σκέψη, κρίση, από-

φαση). Για την κλίση του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 20-21.
✏ ἀποφαίνομαι = εκφράζω γνώμη.
◆ γνώμην ἀποφαίνομαι = εκφέρω/διατυπώνω άποψη.
◆ ὡς ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι = όπως εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.

✏ τοῦ δαιμονίου: ουσ. β´ κλ., ουδ. γένους (γεν. εν.), τὸ δαιμόνιον, τοῦ δαιμονίου
(= το θείο, η θεότητα, ο θεός). 

✏ παρασκευάζοντος: μτχ. ενεργ. ενεστ. (γεν. εν. – ουδ. ) του ρήμ. παρασκευάζω
(= ετοιμάζω· μηχανεύομαι, προξενώ). Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4, σελ. 23.
◆ ΕΝΕΣΤ.: παρασκευάζω, ΠΑΡΑΤ.: παρεσκεύαζον, ΜΕΛΛ.: παρασκευάσω,

ΑΟΡ.: παρεσκεύασα, ΠΑΡΑΚ.: παρεσκεύακα, ΥΠΕΡΣ.: παρεσκευάκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: παρασκευαστής, παρασκευαστικός, παρασκεύασμα, παρα-

σκευαστήριο, απαρασκεύαστος, Παρασκευή.
◆ τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος = επειδή ο θεός μηχανευόταν.

✏ ὅπως: εδώ, τελικός σύνδ. (= για να)· εισάγει δευτ. τελική πρότ.
✏ πανωλεθρίᾳ: ουσ. α´ κλ., θηλ. γένους (δοτ. εν.), ἡ πανωλεθρία (= πλήρης συ-

ντριβή, τέλεια καταστροφή· αφανισμός).
✏ ἀπολόμενοι: μτχ. αορ. β´ μ.φ. (ονομ. πληθ. – αρσ. ) του ρήμ. ἀπόλλυμαι (βλ.

πιο πάνω, ἀπώλυντο). Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4, σελ. 23.
✏ καταφανές: επίθ. γ´ κλ., ουδ. γένους (αιτιατ. εν.), ὁ καταφανής, ἡ καταφα-

νής, τὸ καταφανὲς (= ολοφάνερος, προφανής). ΣΥΓΚΡ.: ὁ καταφανέστερος, ἡ
καταφανεστέρα, τὸ καταφανέστερον, ΥΠΕΡΘ.: ὁ καταφανέστατος, ἡ κατα-
φανεστάτη, τὸ καταφανέστατον. Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24. Για την κλίση του βλ.
ΠΙΝΑΚΑ 3, σελ. 22.

✏ τοῦτο: δεικτική αντων., ουδ. γένους (αιτιατ. εν.), οὗτος, αὕτη, τοῦτο (= αυτός,
αυτή, αυτό). Για την κλίση της βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3, σελ. 22.

✏ τοῖς ἀνθρώποις: ουσ. β´ κλ., αρσ. γένους (δοτ. πληθ.), ὁ ἄνθρωπος. Για την
κλίση του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 20-21.

✏ ποιήσωσι: υποτακτ. ενεργ. αορ. (γ´ πληθ.) του ρήμ. ποιέω, ποιῶ (= κάνω, κα-
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α´ κλίση
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

β´ κλίση

τασκευάζω· [+ δύο αιτιατ., η μία αντικ. και η άλλη κατηγορούμ. του αντικ.]
καθιστώ, κάνω […]).
◆ ΕΝΕΣΤ.: ποιῶ, ΠΑΡΑΤ.: ἐποίουν, ΜΕΛΛ.: ποιήσω, ΑΟΡ.: ἐποίησα, ΠΑΡΑΚ.: πε-

ποίηκα, ΥΠΕΡΣ.: ἐπεποιήκειν.
◆ ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ποίημα, ποίηση, εκποίηση, παραποίηση, προσποίηση, ποι-

ητής, ποιητικός, προσποιητός, χειροποίητος, αχειροποίητος.
◆ ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποι-

ήσωσι = για να κάνουν με την ολοκληρωτική τους καταστροφή ολοφάνερο
στους ανθρώπους αυτό.

✏ ὡς: εδώ, ειδικός σύνδ. (= πως τάχα, ότι δήθεν)· εισάγει δευτ. ειδική πρότ.
✏ μεγάλων: ανώμαλο επίθ., ουδ. γένους (γεν. πληθ.), ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα

(= μεγάλος). ΣΥΓΚΡ.: ὁ μείζων, ἡ μείζων, τὸ μεῖζον, ΥΠΕΡΘ.: ὁ μέγιστος, ἡ με-
γίστη, τὸ μέγιστον. Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24. 

✏ τῶν ἀδικημάτων: ουσ. γ´ κλ., ουδ. γένους (γεν. πληθ.), τὸ ἀδίκημα
(= άδικη πράξη, αδικία). Για την κλίση του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 21.

✏ μεγάλαι: ανώμαλο επίθ., θηλ. γένους (ονομ. πληθ.), ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ
μέγα (= μεγάλος). ΣΥΓΚΡ.: ὁ μείζων, ἡ μείζων, τὸ μεῖζον, ΥΠΕΡΘ.: ὁ μέγιστος,
ἡ μεγίστη, τὸ μέγιστον. Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5, σελ. 24. 

✏ εἰσί: οριστ. ενεστ. (γ´ πληθ.) του βοηθητικού και ανώμαλου ρήμ. εἰμὶ (= είμαι,
υπάρχω).

✏ αἱ τιμωρίαι: ουσ. α´ κλ., θηλ. γένους (ονομ. πληθ.), ἡ τιμωρία. Για την κλίση
του βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 20-21.

✏ παρά: δισύλλαβη πρόθ.· εδώ συντάσσεται με γενική και μεταφράζεται: από
+ αιτιατ.

✏ τῶν θεῶν: ουσ. β´ κλ., αρσ. γένους (γεν. πληθ.), ὁ θεός. Για την κλίση του βλ.
ΠΙΝΑΚΑ 1, σελ. 20-21.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ονομ. ἡ γνώμη ἡ τιμωρία ὁ θεὸς ὁ ἄνθρωπος
γεν. τῆς γνώμης τῆς τιμωρίας τοῦ θεοῦ τοῦ ἀνθρώπου
δοτ. τῇ γνώμῃ τῇ τιμωρίᾳ τῷ θεῷ τῷ ἀνθρώπῳ
αιτ. τὴν γνώμην τὴν τιμωρίαν τὸν θεὸν τὸν ἄνθρωπον
κλητ. (ὦ) γνώμη (ὦ) τιμωρία (ὦ) θεὲ (ὦ) ἄνθρωπε
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β´ κλίση
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

γ´ κλίση

β´ κλίση
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

γ´ κλίση

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣγ´ κλίση

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣγ´ κλίση

α´ κλίση
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

β´ κλίση
ονομ. αἱ γνῶμαι αἱ τιμωρίαι οἱ θεοὶ οἱ ἄνθρωποι
γεν. τῶν γνωμῶν τῶν τιμωριῶν τῶν θεῶν τῶν ἀνθρώπων
δοτ. ταῖς γνώμαις ταῖς τιμωρίαις τοῖς θεοῖς τοῖς ἀνθρώποις
αιτ. τὰς γνώμας τὰς τιμωρίας τοὺς θεοὺς τοὺς ἀνθρώπους
κλητ. (ὦ) γνῶμαι (ὦ) τιμωρίαι (ὦ) θεοὶ (ὦ) ἄνθρωποι

ονομ. ὁ Τρὼς ἡ πόλις τὸ ἀδίκημα τὸ σῶμα
γεν. τοῦ Τρωὸς τῆς πόλεως τοῦ ἀδικήματος τοῦ σώματος
δοτ. τῷ Τρωὶ τῇ πόλει τῷ ἀδικήματι τῷ σώματι
αιτ. τὸν Τρῶα τὴν πόλιν τὸ ἀδίκημα τὸ σῶμα
κλητ. (ὦ) Τρὼς (ὦ) πόλι (ὦ) ἀδίκημα (ὦ) σῶμα

ονομ. οἱ Τρῶες αἱ πόλεις τὰ ἀδικήματα τὰ σώματα
γεν. τῶν Τρώων τῶν πόλεων τῶν ἀδικημάτων τῶν σωμάτων
δοτ. τοῖς Τρωσὶ(ν) ταῖς πόλεσι(ν) τοῖς ἀδικήμασι(ν) τοῖς σώμασι(ν)
αιτ. τοὺς Τρῶας τὰς πόλεις τὰ ἀδικήματα τὰ σώματα
κλητ. (ὦ) Τρῶες (ὦ) πόλεις (ὦ) ἀδικήματα (ὦ) σώματα

ονομ. ὁ χρόνος τὸ δαιμόνιον τὸ τέκνον ὁ Ἕλλην
γεν. τοῦ χρόνου τοῦ δαιμονίου τοῦ τέκνου τοῦ Ἕλληνος
δοτ. τῷ χρόνῳ τῷ δαιμονίῳ τῷ τέκνῳ τῷ Ἕλληνι
αιτ. τὸν χρόνον τὸ δαιμόνιον τὸ τέκνον τὸν Ἕλληνα
κλητ. (ὦ) χρόνε (ὦ) δαιμόνιον (ὦ) τέκνον (ὦ) Ἕλλην

ονομ. οἱ χρόνοι τὰ δαιμόνια τὰ τέκνα οἱ Ἕλληνες
γεν. τῶν χρόνων τῶν δαιμονίων τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων
δοτ. τοῖς χρόνοις τοῖς δαιμονίοις τοῖς τέκνοις τοῖς Ἕλλησι(ν)
αιτ. τοὺς χρόνους τὰ δαιμόνια τὰ τέκνα τοὺς Ἕλληνας
κλητ. (ὦ) χρόνοι (ὦ) δαιμόνια (ὦ) τέκνα (ὦ) Ἕλληνες
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αρσ. αρσ. θηλ. ουδ.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλ. ουδ.

αρσ. αρσ. θηλ. ουδ.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλ. ουδ.

αρσενικό
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερογ´ κλίση

αρσενικό
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερογ´ κλίση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟΥ

ονομ. ὁ καταφανὴς ἡ καταφανὴς τὸ καταφανὲς
γεν. τοῦ καταφανοῦς τῆς καταφανοῦς τοῦ καταφανοῦς
δοτ. τῷ καταφανεῖ τῇ καταφανεῖ τῷ καταφανεῖ
αιτ. τὸν καταφανῆ τὴν καταφανῆ τὸ καταφανὲς
κλητ. (ὦ) καταφανὲς (ὦ) καταφανὲς (ὦ) καταφανὲς

ονομ. οἱ καταφανεῖς αἱ καταφανεῖς τὰ καταφανῆ
γεν. τῶν καταφανῶν τῶν καταφανῶν τῶν καταφανῶν
δοτ. τοῖς καταφανέσι(ν) ταῖς καταφανέσι(ν) τοῖς καταφανέσι(ν)
αιτ. τοὺς καταφανεῖς τὰς καταφανεῖς τὰ καταφανῆ
κλητ. (ὦ) καταφανεῖς (ὦ) καταφανεῖς (ὦ) καταφανῆ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΛΙΣΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ

ονομ. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα
γεν. τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων
δοτ. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις
αιτ. τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα
κλητ. (ὦ) οὗτος2 (ὦ) αὕτη2 — — — —

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ονομ. παρὼν παροῦσα παρὸν παρόντες παροῦσαι παρόντα
γεν. παρόντος παρούσης παρόντος παρόντων παρουσῶν παρόντων
δοτ. παρόντι παρούσῃ παρόντι παροῦσι(ν) παρούσαις παροῦσι(ν)
αιτ. παρόντα παροῦσαν παρὸν παρόντας παρούσας παρόντα
κλητ. παρὼν παροῦσα παρὸν παρόντες παροῦσαι παρόντα
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αρσενικό
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερο

αρσενικό
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερο

αρσενικό
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερο

αρσενικό
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλυκό ουδέτερο

αρσ. αρσ. θηλ. ουδ.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

θηλ. ουδ.
ονομ. λέγων λέγουσα λέγον λέγοντες λέγουσαι λέγοντα
γεν. λέγοντος λεγούσης λέγοντος λεγόντων λεγουσῶν λεγόντων
δοτ. λέγοντι λεγούσῃ λέγοντι λέγουσι(ν) λεγούσαις λέγουσι(ν)
αιτ. λέγοντα λέγουσαν λέγον λέγοντας λεγούσας λέγοντα
κλητ. λέγων λέγουσα λέγον λέγοντες λέγουσαι λέγοντα

ονομ. παρασκευάζων παρασκευάζουσα παρασκευάζον
γεν. παρασκευάζοντος παρασκευαζούσης παρασκευάζοντος
δοτ. παρασκευάζοντι παρασκευαζούσῃ παρασκευάζοντι
αιτ. παρασκευάζοντα παρασκευάζουσαν παρασκευάζον
κλητ. παρασκευάζων παρασκευάζουσα παρασκευάζον

ονομ. παρασκευάζοντες παρασκευάζουσαι παρασκευάζοντα
γεν. παρασκευαζόντων παρασκευαζουσῶν παρασκευαζόντων
δοτ. παρασκευάζουσι(ν) παρασκευαζούσαις παρασκευάζουσι(ν)
αιτ. παρασκευάζοντας παρασκευαζούσας παρασκευάζοντα
κλητ. παρασκευάζοντες παρασκευάζουσαι παρασκευάζοντα

ονομ. ἀπολόμενος ἀπολομένη ἀπολόμενον
γεν. ἀπολομένου ἀπολομένης ἀπολομένου
δοτ. ἀπολομένῳ ἀπολομένῃ ἀπολομένῳ
αιτ. ἀπολόμενον ἀπολομένην ἀπολόμενον
κλητ. ἀπολόμενε ἀπολομένη ἀπολόμενον

ονομ. ἀπολόμενοι ἀπολόμεναι ἀπολόμενα
γεν. ἀπολομένων ἀπολομένων ἀπολομένων
δοτ. ἀπολομένοις ἀπολομέναις ἀπολομένοις
αιτ. ἀπολομένους ἀπολομένας ἀπολόμενα
κλητ. ἀπολόμενοι ἀπολόμεναι ἀπολόμενα
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Α. ΧΡΟΝΙΚΕΣ
� ἦν: ΕΝΣ.: ἐστί(ν), ΠΡΤ.: ἦν, ΜΕΛΛ.: ἔσται, ΑΟΡ.: ἐγένετο, ΠΡΚ.: γέγονε(ν),

ΥΠΡΣ.: ἐγεγόνει.
� κινδυνεύειν: ΕΝΣ.: κινδυνεύειν, ΜΕΛΛ.: κινδυνεύσειν, ΑΟΡ.: κινδυνεῦσαι,

ΠΡΚ.: κεκινδυνευκέναι.
� ἐβούλοντο: ΕΝΣ.: βούλονται, ΠΡΤ.: ἐβούλοντο και ἠβούλοντο, ΜΕΛΛ.:

βουλήσονται, ΑΟΡ.: ἐβουλήθησαν και ἠβουλήθησαν, ΠΡΚ.: βεβούληνται,
ΥΠΡΣ.: ἐβεβούληντο.

� συνοικῇ: ΕΝΣ.: συνοικῇ, ΑΟΡ.: συνοικήσῃ, ΠΡΚ.: συνῳκηκὼς ᾖ.
� ἐγίγνωσκον: ΕΝΣ.: γιγνώσκουσι(ν), ΠΡΤ.: ἐγίγνωσκον, ΜΕΛΛ.: γνώσονται,

ΑΟΡ.: ἔγνωσαν, ΠΡΚ.: ἐγνώκασι(ν), ΥΠΡΣ.: ἐγνώκεσαν.
� συνῴκει: ΕΝΣ.: συνοικεῖ, ΠΡΤ.: συνῴκει, ΜΕΛΛ.: συνοικήσει, ΑΟΡ.:

συνῴκησε(ν), ΠΡΚ.: συνῴκηκε(ν), ΥΠΡΣ.: συνῳκήκει.
� ἀπαλλαγεῖεν: ΕΝΣ.: ἀπαλλάττοιντο και ἀπαλλάσσοιντο, ΜΕΛΛ.: ἀπαλλά-

ξοιντο, (παθ. α´) ἀπαλλαχθήσοιντο, (παθ. β´) ἀπαλλαγήσοιντο, ΑΟΡ.:
ἀπαλλάξαιντο, (παθ. α´) ἀπαλλαχθείησαν/ἀπαλλαχθεῖεν, (παθ. β´) ἀπαλ-
λαγείησαν/ἀπαλλαγεῖεν, ΠΡΚ.: ἀπηλλαγμένοι εἶεν.

� παρόντων: ΕΝΣ.: παρόντων, ΜΕΛΛ.: παρεσομένων, ΑΟΡ.: παραγενομένων,
ΠΡΚ.: παραγεγονότων.

� εἶχον: ΕΝΣ.: ἔχουσι(ν), ΠΡΤ.: εἶχον, ΜΕΛΛ.: ἕξουσι(ν) – σχήσουσι(ν), ΑΟΡ.:
ἔσχον, ΠΡΚ.: ἐσχήκασι(ν), ΥΠΡΣ.: ἐσχήκεσαν.

� λέγουσιν: ΕΝΣ.: λέγουσι(ν), ΜΕΛΛ.: λέξουσι(ν) – ἐροῦσι(ν), ΑΟΡ.: λέξασι(ν)
– εἰποῦσι(ν), ΠΡΚ.: εἰρηκόσι(ν).

� ἐπίστευον: ΕΝΣ.: πιστεύουσι(ν), ΠΡΤ.: ἐπίστευον, ΜΕΛΛ.: πιστεύσουσι(ν),
ΑΟΡ.: ἐπίστευσαν, ΠΡΚ.: πεπιστεύκασι(ν), ΥΠΡΣ.: ἐπεπιστεύκεσαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
— προτέροις πρώτοις

πολλοὶ πλείονες/πλείους πλεῖστοι
μάλα μᾶλλον μάλιστα
καταφανὲς καταφανέστερον καταφανέστατον
μεγάλων μειζόνων μεγίστων
μεγάλαι μείζονες/μείζους μέγισται
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