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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν πόνημα είναι απότοκος πολύχρονης μελέτης και 
εντρύφησης στη δομή και τη σύνταξη του Αρχαιοελληνικού λό-
γου. Έχοντας θητεύσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους και έχο-
ντας μελετήσει μια πλειάδα Συντακτικών που παραθέτω στο 
τέλος του βιβλίου, προσπάθησα να δημιουργήσω ένα βιβλίο δο-
μημένο κατά τρόπο τέτοιο, που να βοηθά το μαθητή να βρίσκει 
εύκολα ό,τι αναζητεί.

Η θεωρία είναι δομημένη στα γνωστά τρία μέρη του Συντα-
κτικού, την Πρόταση και τους Όρους της, τη Σύνδεση των Προ-
τάσεων και τα Σχήματα Λόγου. Στα επιμέρους κεφάλαια που 
εμπεριέχονται σ αυτά, δίδεται λύση σε κάθε συντακτικό φαινό-
μενο υποδεικνύοντας λύσεις στις απορίες που τυχόν δημιουρ-
γούνται.

Με μεθοδικότητα λοιπόν και με κατανοητό τρόπο αντιμετω-
πίζονται στα κεφάλαια του βιβλίου τα «απαιτητικά» συντακτι-
κά φαινόμενα, όπως αυτά του πλαγίου λόγου, των ρηματικών 
επιθέτων σε –τός και –τέος, των υποθετικών λόγων, της ανάλυ-
σης μετοχών, της έλξης του αναφορικού και των λανθανόντων 
υποθετικών λόγων.

Με παραστατικότητα, εξάλλου, παρουσιάζονται τα βήματα 
της ανάλυσης μετοχών σε αντίστοιχες προτάσεις, της σύμπτη-
ξης των προτάσεων στις αντίστοιχες μετοχές, της μετατροπής 



8

Λάζαρος Σαββίδης

του ευθύ λόγου σε πλάγιο και του πλαγίου σε ευθύ, καθώς και 
αυτό των εξαρτημένων υποθετικών λόγων.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται αρκετές ασκήσεις για 
εξάσκηση(με αποσπάσματα από κείμενα της αττικής πεζογρα-
φίας), ώστε να κρατιέται αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή 
καλύπτοντας όλα τα συντακτικά φαινόμενα, ακόμα κι αυτά 
που μέσα στην τάξη καλύπτονται ελλιπώς ή και περιστασιακά, 
όπως το άρθρο, οι αντωνυμίες, τα μόρια, οι εμπρόθετοι επιρρη-
ματικοί προσδιορισμοί και τα σχήματα λόγου. 

Απώτερος στόχος και φιλοδοξία μου, συνεπώς, είναι το βιβλίο 
αυτό να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό, τόσο για το μαθητή, στην 
προσπάθειά του να διεισδύσει στα μυστικά του αρχαιοελληνι-
κού λόγου όσο και για το συνάδελφο καθηγητή ώστε να έχει στα 
χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία του, έτσι κι 
αλλιώς, απαιτητικού μαθήματος του Συντακτικού.

Φλώρινα, Απρίλιος 2018
Σαββίδης κ Λάζαρος
Φιλόλογος-Φροντιστής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόταση είναι ο πιο σύντομος λόγος που εκφράζει ένα νόη-
μα. Οι λέξεις της πρότασης αποτελούν τους όρους της. Περίοδος 
είναι ένα ευρύτερο τμήμα του λόγου που εκφράζει ένα ολοκλη-
ρωμένο νόημα, αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις 
και ολοκληρώνεται σε τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, αποσι-
ωπητικό ή βρίσκεται ανάμεσά τους. Ημιπερίοδος είναι το τμήμα 
εκείνο του λόγου που εκφράζει συνήθως ένα αυτοτελές αλλά 
όχι ολοκληρωμένο νόημα και τελειώνει σε άνω τελεία.

Α) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

Μια κύρια ή δευτερεύουσα πρόταση σχετικά με το περιεχόμε-
νό της είναι:

i. Πρόταση κρίσεως: Εκφράζει κρίση, δηλαδή μια γνώμη, 
θέση, παρατήρηση, συλλογισμό, υπόθεση.

Οι εγκλίσεις των προτάσεων κρίσεως είναι: η οριστική, η δυ-
νητική οριστική και η δυνητική ευκτική.
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Προτάσεις κρίσεως είναι όλες οι κύριες που εκφέρονται 
με τις εγκλίσεις αυτές και από τις δευτερεύουσες: οι ειδικές, οι 
απλές αναφορικές προσδιοριστικές, οι χρονικές, οι αιτιολογικές, 
οι συμπερασματικές (όταν εισάγουν πραγματικό αποτέλεσμα) 
και οι εναντιωματικές (όταν εισάγουν πραγματική εναντίωση), 
οι ενδοιαστικές (όταν ο φόβος παριστάνεται ως κάτι πραγματι-
κό), οι υποθετικές προτάσεις (κατά κύριο λόγο).

Οι προτάσεις κρίσεως έχουν άρνηση οὐ.
ii. Πρόταση επιθυμίας: Εκφράζει επιθυμία, δηλαδή βούληση, 

προσδοκία, ευχή ή κατάρα, συγκατάθεση, παραίνεση, απο-
τροπή, απαγόρευση. Οι εγκλίσεις των προτάσεων επιθυμί-
ας είναι: η υποτακτική, η προστακτική, η ευχετική οριστι-
κή* και η ευχετική ευκτική**.

Προτάσεις επιθυμίας είναι όλες οι κύριες που εκφέρονται με 
τις εγκλίσεις αυτές και απ’ τις δευτερεύουσες: οι τελικές, οι υποθε-
τικές (εν μέρει), όλες οι προτάσεις που συνδέονται απ’ το αοριστο-
λογικό ἄν, οι πλάγιες ερωτήσεις (όταν δεν εισάγουν πραγματικό 
και βέβαιο γεγονός), οι συμπερασματικές (όταν εισάγουν λογικό 
αποτέλεσμα) και οι εναντιωματικές (όταν εισάγουν το πιθανό).

Οι προτάσεις επιθυμίας έχουν άρνηση μή.
iii. Πρόταση ερωτηματική: είναι η πρόταση που εκφράζει ερώτηση.
π.χ. Τι βούλεσθε ποιεῖν;

iv. Πρόταση επιφωνηματική: Είναι η πρόταση που εκφράζει 
ψυχικό πάθος, δηλαδή χαρά, λύπη, θαυμασμό, έκπληξη 
(συνήθως το ρήμα της παραλείπεται).

π.χ. Φεῦ του ἀνδρός!
* βλ. σελ. 228,257.
**βλ. σελ. 229,258.
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Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥΣ

i. Πρόταση αρνητική ή αποφατική: Είναι η πρόταση που πε-
ριέχει άρνηση (οὐ ή μή)

π.χ. Οὐκ ἔβλαψα ὑμᾶς. 
π.χ. Μή ἐπιθύμει του πολέμου. 

ii. Πρόταση καταφατική: Είναι η πρόταση που δεν περιέχει 
άρνηση

π.χ. Οὗτοι σπουδῇ ἐβάδιζον.

Γ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

i. Κύρια ή ανεξάρτητη: Είναι η πρόταση που μπορεί να στα-
θεί μόνη της στο λόγο, χωρίς να εξαρτάται από κάποια άλλη. 
Οι κύριες προτάσεις συνδέονται με τους εξής συνδέσμους:

Τους συμπλεκτικούς: τέ, καί, οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ.
Τους αντιθετικούς: μέν, δέ, μέντοι, ἀλλά, μήν, ἀλλά μήν, 

καίτοι, καίπερ, καί μήν.
Τους διαζευκτικούς: ἤ - ἤ, εἴτε - εἴτε, ἐάντε - ἄντε, ἤντε - ἤντε.
Τους συμπερασματικούς: ἄρα, δή, οὖν, τοίνυν, τοιγάρτοι, τοι-

γαροῦν, οὐκοῦν οὔκουν. 
Τον αιτιολογικό: γάρ.
Ο τρόπος αυτός της συνδέσεως λέγεται σύνταξη «κατά πα-

ράταξη».*

ii. Δευτερεύουσα ή εξαρτημένη πρόταση: Είναι η πρόταση 
που δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο, αλλά εξαρ-

* βλ. αναλυτικά σελ. 237 κ. εξ.
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τάται από μια κύρια πρόταση της οποίας συμπληρώνει το 
νόημα.

Οι δευτερεύουσες ή εξαρτημένες προτάσεις είναι δέκα ειδών.
1) Οι ειδικές: εισάγονται με τους ειδικούς συνδέσμους ὅτι, ὡς. 
2) Οι αιτιολογικές: εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέ-

σμους: ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή, εἰ.
3) Οι τελικές: εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους ἵνα, 

ὅπως, ὡς.
4) Οι υποθετικές: εισάγονται με τους υποθετικούς συνδέ-

σμους: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν.
5) Οι εναντιωματικές: εισάγονται με τους εναντιωματικούς 

συνδέσμους: εἰ καί, ἐάν καί, καί εἰ, καί ἐάν.
6) Οι χρονικές: εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους: ὡς, 

ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἕως, ἐστε, ἄχρι, μέχρι, ἡνίκα, πρίν.
7) Οι συμπερασματικές: εισάγονται με τους συμπερασματι-

κούς συνδέσμους: ὡς, ὥστε.
8) Οι ενδοιαστικές: εισάγονται με τα ενδοιαστικά μόρια: μή ή 

μη οὐ. 
9) Οι πλάγιες ερωτηματικές: Εισάγονται με το ερωτηματικό 

εἰ, με ερωτηματικές αντωνυμίες ή επιρρήματα, με αναφο-
ρικές αντωνυμίες ή επιρρήματα.

10) Οι αναφορικές: Εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμί-
ες και τα αναφορικά επιρρήματα. Ο τρόπος αυτός της συν-
δέσεως λέγεται σύνταξη «καθ’ υπόταξη»*.

Οι δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται με την κύρια μόνο 
«καθ’ υπόταξη», ενώ μεταξύ τους μπορούν να συνδέονται και 
«κατά παράταξη» και «καθ’ υπόταξη».

*βλ. σελ. 257.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ 

ΩΣ ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Το υποκείμενο μαζί με το ρήμα της πρότασης θεωρούνται ως 
κύριοι όροι της. Υποκείμενο μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε 
μέρος του λόγου, όπως: 

o Ουσιαστικό (πχ Φίλιππος ἠσθένει)
o Αντωνυμία (πχ ἐκεῖνος ἦν φίλος) 
o Επίθετο, συνήθως με το άρθρο του (πχ οἱ τελευταῖοι κατέ-

βαινον εἰς τάς κώμας)
o Απαρέμφατο έναρθρο (πχ τό φθονεῖν ἐστιν κακόν) 
o έναρθρη μετοχή (πχ οἱ ψευδόμενοι μισοῦνται)
o επίρρημα που μπροστά του έχει άρθρο (πχ οἱ πάλαι ἦσαν 

ἀνδρεῖοι) 
o ολόκληρη πρόταση (πχ Δῆλον γάρ ἐστιν ὅτι νῦν οὐ περί 

δόξης πολεμοῦσι)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Το υποκείμενο βρίσκεται κανονικά στην ονο-
μαστική πτώση όταν το ρήμα είναι στην οριστική, υποτακτική 
ευκτική και προστακτική έγκλιση.

πχ. ὁ κόσμος ἐστί κάλλιστος - Σύ λέγε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

Τα αντικείμενα των ρημάτων που συντάσσονται με αιτιατι-
κή είναι δύο ειδών: Εξωτερικό ονομάζεται το αντικείμενο που 
υπάρχει εξαρχής, δηλαδή πριν ενεργήσει το υποκείμενο του 
ρήματος. Επάνω σ΄ αυτό το αντικείμενο φθάνει η ενέργεια του 
υποκειμένου, επιδρά και μεταβάλλει συνήθως την αρχική του 
κατάσταση. 

Παραδείγματα:
o ὁ ἥλιος θερμαίνει τήν γῆν 
o οὗτοι ἀνέῳξαν τάς πύλας

Μπορεί όμως η ενέργεια του υποκειμένου να φθάνει απλώς 
πάνω σ΄αυτό το εξωτερικό αντικείμενο χωρίς να το μεταβάλλει.

Παραδείγματα:
o γιγνώσκω ταῦτα
o θαύμαζε τήν ἀρετήν τῶν προγόνων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Κατηγορούμενο είναι ο όρος της πρότασης που αποδίδει στο 
υποκείμενο ή το αντικείμενο ενός συνδετικού ρήματος μια διαρ-
κή ιδιότητα. Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι ουσιαστικό, επί-
θετο, αντωνυμία, απαρέμφατο, μετοχή και ολόκληρη πρόταση.

π.χ. Ἡ Κασπία ἐστί θάλασσα. 
π.χ. Ὁ θεός τούς μικρούς μεγάλους ποιεῖ. 
π.χ. Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν. 
π.χ. Οἱ στρατιῶται διετέλεσαν μαχόμενοι. 
π.χ. Φίλιππός ἐστιν, ὅ,τι ἄν εἴπῃ τις.

Το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο 
ονομάζεται συνδετικό. 

Συνδετικά ρήματα είναι τα εξής:
i. Το εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, τυγχάνω, διατελῶ, διαμένω, 

ἔφυν, πέφυκα, καθίσταμαι, ἀποβαίνω, ἐκβαίνω.

ii. Τα παθητικά και ενεργητικά δοξαστικά και κλητικά σημα-
ντικά ρήματα: δοκῶ, νομίζομαι, κρίνομαι, φαίνομαι, ἔοι-
κα, καλοῦμαι, λέγομαι, ὀνομάζομαι, προσαγορεύομαι 
και νομίζω, ὀνομάζω, ἀκούω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Επιθετικός προσδιορισμός λέγεται το επίθετο που προσ-
διορίζει ένα ουσιαστικό και συνδέεται μαζί του τόσο στενά, 
ώστε ν’ αποτελούν μια έννοια. Συμφωνεί με το προσδιοριζό-
μενο ουσιαστικό στο γένος, τον αριθμό και την πτώση και 
είναι συνήθως έναρθρος. Ο επιθετικός προσδιορισμός δίνει 
στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό μια μόνιμη και σταθερή 
ιδιότητα.

Επιθετικός προσδιορισμός μπορεί να είναι και αντωνυμία, 
αριθμητικό, μετοχή, ακόμα και γενική ουσιαστικού (βλ. πα-
ράδειγμα 3) ή εμπρόθετη πτώση (βλ. παράδειγμα 4) ή άκλιτο 
μέρος του λόγου (βλ. παράδειγμα 5), αν όμως πριν απ’ αυτά 
υπάρχει άρθρο στην πτώση που βρίσκεται η προσδιοριζόμε-
νη λέξη.

π.χ. 1) Ἡ κυανῆ θάλασσα.
π.χ. 2) ὁ σός φίλος.
π.χ. 3) Ὁ τοῦ βασιλέως θρόνος. 
π.χ. 4) τάς ἡδονάς θήρευε τάς μετά δόξης. 
π.χ. 5) ἡ ἄγαν ἐλευθερία.


