
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τῷ καιρῷ ἐκείνω διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· 2. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν1 ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν 
πλούσιος, 3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς2 ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο3 ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ4 μικρὸς ἦν. 4. καὶ προδραμὼν5 ἔμπροσθεν ἀνέβη 
ἐπὶ συκομορέαν [ὀπωροφόρο δέντρο ὅμοιο μέ μουριά], ἵνα ἴδῃ6 αὐτόν, ὅτι ἐκείνης 
ἤμελλε7 διέρχεσθαι. 5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας8 κατάβηθι9· σήμερον 
γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο 
αὐτὸν χαίρων. 

7. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον [βογγῶ ἀπό ἀγανάκτηση, δυσφορία ἤ πόνο] 
λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8. σταθεὶς δὲ 
Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, 
δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα [διαβάλλω, παρέχω γνώμη 
ἤ συμβουλή ψευδῆ], ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς 
ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς 
᾿Αβραάμ ἐστιν. 10. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ 
ἀπολωλός10.  

26/1/2020, Λουκ. ιθ΄ 1–10 
Ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος 

 
Γραμματικά σχόλια 
1. ἦν: γ΄ ἑνικό πρόσωπο Πρτ. (ἦν) τοῦ ῥ. εἰμί (εἶμαι, ὑπάρχω)· Ἐνεστ. εἰμί, Πρτ. ἦν/ἦ, Μελλ. 
ἔσομαι, Ἀορ. ἐγενόμην, Πρκμ. γέγονα, Ὑπερσ. ἐγεγόνειν· παράγωγα: οὐσία, ὄντως, ἐτεός 
(γνήσιος, ἀληθινός), ἔτυμος (ἀληθής), ἐτυμολογία.  
2. τίς: ὀνομαστ. ἑνικοῦ τῆς ἐρωτηματικῆς ἀντωνυμίας, τίς (γεν. τίνος)· ἀρσ. τίς, θηλ. τίς, οὐδ. τί. 
3. ἠδύνατο: γ’ ἑνικό πρόσ. Πρτ. (ἐδυνάμην/ἠδυνάμην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. (ἀποθετικό μέ ἐνεργητική 
σημασία) δύναμαι (μπορῶ, εἶμαι ἱκανός). 
4. ἡλικίᾳ: δοτ. ἑνικοῦ τοῦ οὐσιαστ. ἡ ἡλικία (1. χρόνος ζωῆς· 2. ἀνάστημα, κορμοστασιά)· τῇ 
ἠλικίᾳ= ὡς πρός τό νάστημα. 
5. προδραμών: μετοχή ἀρσ. γένους Ἀορ. β΄ (προέδραμον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. προτρέχω· ὁ 
προδραμών, ἡ προδραμοῦσα, τό προδραμόν· Ἐνεστ. τρέχω, Πρτ. ἔτρεχον, Μελλ. δραμοῦμαι, 
Ἀορ. ἔδραμον, Πρκμ. δεδράμηκα, Ὑπερσ. ἐδεδραμήκειν. 
6. ἴδῃ: γ’ ἑνικό Ὑποτ. ἔγκλιση Ἀορ. β΄ (εἶδον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. (ὁράω-ῶ) (γιά ἀρχικούς χρόνους 
βλ. 6ο μάθημα).   
7. ἤμελλε: γ’ ἑνικό πρόσωπο Πρτ. (ἔμελλον/ἤμελλον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. μέλλω (1. σκοπεύω νά 
πράξω κάτι· 2. ἀναβάλλω, βραδύνω). 
8. σπεύσας: μετοχή ἀρσ. γένους Ἀορ. (ἔσπευσα) τοῦ ῥ. Ε.Φ. σπεύδω (1. ἀμετάβατο*1: βιάζομαι 
νά κάνω κάτι, ἐπείγομαι· 2. μεταβατικό: βιάζω ἄλλον νά κάνει κάτι, ἐπιταχύνω κάτι)· παράγωγα: 
σπουδή, σπουδαῖος, φράσεις: "σπεῦδε βραδεώς" ("βιάσου χωρίς να βιάζεσαι", δηλ. νά ἐνεργεῖς 
μέν ταχέως, ἀλλά μέ περίσκεψη/μεγάλη προσοχή).   
9. κατάβηθι: β΄ ἑνικό Προστακτ. ἔγκλισης Ἀορ. β΄ (κατέβην) τοῦ ῥ. Ε.Φ. καταβαίνω· 
κατά+βαίνω (βαδίζω, πορεύομαι, ἀπέρχομαι)· Ἐνεστ. βαίνω, Πρτ. ἔβαινον, Μελλ. βήσομαι, Ἀορ. 
ἔβην, Πρκμ. βέβηκα, Ὑπερσ. ἐβεβήκειν.  
10. ἀπολωλός: μετοχή ἀρσ. γένους Πρκμ. (ἀπόλωλα= ἔχω χαθεῖ, εἶμαι χαμένος) τοῦ ῥ. Μ.Φ. 
ἀπόλλυμαι· σύνθετο: ἀπό+ὄλλυμαι· ὁ ἀπολωλώς, ἡ ἀπολωλυῖα, τό ἀπολωλός· ὄλλυμι= 
καταστρέφω, ἀφανίζω· ὄλλυμαι= χάνομαι· Ε.Φ.: Ἐνεστ. ἀπόλλυμι/ἀπολλύω, Πρτ. 
ἀπώλλυν/ἀπώλλυον, Μελλ. ἀπολῶ, Ἀορ. ἀπώλεσα, Πρκμ. ἀπολώλεκα, Ὑπερσ. ἀπωλωλέκειν. Μ.Φ.: 
Ἐνεστ. ἀπόλλυμαι, Πρτ. ἀπωλλύμην, Μελλ. ἀπολοῦμαι, Ἀορ. β΄ ἀπωλόμην, Πρκμ. ἀπόλωλα, Ὑπερσ. 
ἀπωλώλειν· παράγωγα: ὄλεθρος, ἐξώλης (ὁ ἐντελῶς χαμένος), προώλης (ἄξιος νά χαθεῖ 
πρόωρα).  
 

*1 ἀμετάβατο: τό ῥ. πού ἡ ἐνέργειά του δέν μεταβαίνει σέ ἀντικείμενο (λ.χ.: βιάζομαι, κοιμᾶμαι) 

Δ Α Ν Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  
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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 

γέρας [(τό), 1. δῶρο πού δίδεται τιμῆς ἕνεκεν· βραβεῖο, 2. τιμή, ἀξίωμα· ῥ. γεραίρω= τιμῶ, βραβεύω] 
→ γέρων, Γεράσιμος (ὁμηρ.: γεράσμιος= τιμητικός), γῆρας, γεραρός (μεγαλοπρεπής) 
γλάγος [(τό), γάλα (ποιητ.)] → lac, lactis, γάλα, γλακτ(οφάγος): γαλακτοφάγος, 
γαλακτοκομικός,  
 

Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888  

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

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

σύνθετα ρήματα 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, διαβάτης, ἐπιβάτης, ὀρειβάτης, βέβαιος 
(στερεός), βωμός, ἐμβάς [(ἡ), εἶδος ὑποδήματος], 
ἐμβαδόν, ὑπόβαθρο, ἀναβαθμίζω.. 
 

σύνθετα ρήματα 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.   

 

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

Α΄ Β΄ 
βαίνω βαθμίδα, ὀρειβάτης, βέβηλος, βάθος, βῆμα, βαθμός, βάση, βάμμα, 

διαβήτης, ἐμβατήριο, βάθρο, ὑπέρβαση. 

ὄλλυμι ὀλιγαρκής, ὀλέθριος, πανώλης, πανωλεθρία, ὀλολυγμός, ἀπώλεια. 
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Ἀθήνα 2019 



 
ΜΑΘΗΜΑ 8ο  

Πρώ τη (α΄)  καί  δευτ έρα ( β΄ )  κλίση οὐσ ιαστι κῶ ν   

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

 

 
α2. Συνῃρημένα οὐσιαστικά α΄κλίσης 
 
 
  Συνα ίρεσις  λέγεται:                    Συναιρέσεις 

 
ἡ συγχώνευση 

 
2 βραχύχρονων 
φωνηέντων 

 
 
σε 1 
μακρόχρονο 
φωνῆεν  
ἤ δίφθογγο 

 

ε + α  α 
ε + ᾳ  ῃ 
ε + αι  αι 

     

ἢ  

ἡ συγχώνευση 1 φωνήεντος καί 
1 διφθόγγου 

 

 
 ❀        ❀  

 

Ἀ ρ σ ε ν ι κ ό  Θ η λ υ κ ό  

Ἑ νικός  ἀ ριθμ ός  

Ὀν. ὁ Ἑρμέ -ας  Ἑρμ ῆς ἡ μνά-α  μνᾶ ἡ συκέα -ῆ 

Γεν. τοῦ Ἑρμέ -ου  Ἑρμ οῦ τῆς μν ᾶς τῆς συκ ῆς 

Δοτ. τῷ Ἑρμέ -ᾳ  Ἑρμ ῇ τῇ μν ᾷ τῇ συκ ῇ 

Αἰτ. τὸν Ἑρμέ -αν  Ἑρμ ῆν τὴν μν ᾶν τὴν συκ ῆν 

Κλ. (ὦ) Ἑρμέ -α  Ἑρμ ῆ (ὦ) μν ᾶ (ὦ) συκ ῆ 

Πλη θυντικ ός  ἀ ριθμ ός  

Ὀν. οἱ Ἑρμέ -αι  Ἑρμ αῖ αἱ μν αῖ αἱ συκ αῖ 

Γεν. τῶν Ἑρμέ -ων  Ἑρμ ῶν τῶν μν ῶν τῶν συκ ῶν 

Δοτ. τοῖς Ἑρμέ -αις  Ἑρμ αῖς ταῖς μν αῖς ταῖς συκ αῖς 

Αἰτ. τοὺς Ἑρμέ -ας  Ἑρμ ᾶς τὰς μν ᾶς τὰς συκ ᾶς 

Κλ. (ὦ) Ἑρμέ -αι  Ἑρμ αῖ (ὦ) μν αῖ (ὦ) συκ αῖ 
 

→ Παρατηρήσεις στά συνῃρημένα α΄κλιτα 

* Τονίζονται στὴ λήγουσα καὶ παίρνουν περισπωμένη. 
* Κανονικὰ «ὁ Ἑρμῆς» δὲν ἔχει Πληθυντικό, ὡς ὄνομα. Ἀλλὰ ἔχει ὅταν λειτουργεῖ 
ὡς ἐπίθετο:  
   π.χ.  Οἱ Ἑρμαῖ κεφαλαὶ (= τὰ κεφάλια στὰ ἀγάλματα τοῦ Ἑρμῆ). 
 

 
 

 
β .  Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Α  β ΄  Κ Λ Ι Σ Η Σ  

 

Κατά τήν β΄ κλίση κλίνονται ὀνόματα (ἀσυναίρετα καί συνῃρημένα) γένους: 
❀   ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ σέ  -ος   καί 

❀   οὐδέτερα σέ   -ον. 

β1. Ἀ σ υ ν α ί ρ ε τ α  β΄κλίσης 

Ἀ ρ σ ε ν ι κ ό  Θ η λ υ κ ό  

Ἑ νικός  ἀ ριθμ ός  

Ὀν. ὁ ἄνθρωπ -ος ἀριθμ -ός ἡ κάμηλ -ος νῆσ -ος ὁδ -ός 

Γεν. τοῦ ἀνθρώπ -ου ἀριθμ -οῦ τῆς καμήλ -ου νήσ -ου ὁδ -οῦ 

Δοτ. τῷ ἀνθρώπ -ῳ ἀριθμ -ῷ τῇ καμήλ -ῳ νήσ -ῳ ὁδ -ῷ 

Αἰτ. τὸν ἄνθρωπ -ον ἀριθμ -όν τὴν κάμηλ -ον νῆσ -ον ὁδ -όν 

Κλ. (ὦ) ἄνθρωπ -ε ἀριθμ -έ (ὦ) κάμηλ -ε νῆσ -ε ὁδ -έ 

Πλη θυντικ ός  ἀ ριθμ ός  

Ὀν. οἱ ἄνθρωπ -οι ἀριθμ -οί αἱ κάμηλ -οι νῆσ -οι ὁδ -οί 

Γεν. τῶν ἀνθρώπ -ων ἀριθμ -ῶν τῶν καμήλ -ων νήσ -ων ὁδ -ῶν 

Δοτ. τοῖς ἀνθρώπ -οις ἀριθμ -οῖς ταῖς καμήλ -οις νήσ -οις ὁδ -οῖς 

Αἰτ. τοὺς ἀνθρώπ -ους ἀριθμ -ούς τὰς καμήλ -ους νήσ -ους ὁδ -ούς 

Κλ. (ὦ) ἄνθρωπ -οι ἀριθμ -οί (ὦ) κάμηλ -οι νῆσ -οι ὁδ -οί 
 

Ο ὐ δ έ τ ε ρ ο  
Ἑνικός ἀρι θμός  Πληθυντικός ἀριθμός  

Ὀν. τό μυστήρι-ον δῶρ -ον τά μυστήρι-α δῶρ -α 

Γεν. τοῦ μυστηρί -ου δώρ -ου τῶν μυστηρί -ων δώρ -ων 

Δοτ. τῷ μυστηρί -ῳ δώρ -ῳ τοῖς μυστηρί -οις δώρ -οις 

Αἰτ. τὸ μυστήρι -ον δῶρ -ον τά μυστήρι -α δῶρ -α 

Κλ. (ὦ) μυστήρι -ον δῶρ -ον (ὦ) μυστήρι -α δῶρ -α 
 

→ Συνοπτικός πίνακας καταλήξεων β΄ κλίσης: 
 

Ἀρσενικό   καί   Θηλυκό Οὐδέτερο 
-ος  -ον  

  π.χ . :  ἄνθρωπος ,  κάμη λος  π.χ . :  μυστή ριον  
 Ἑνικός  Πλη θυντι κός  Ἑνικός  Πλη θυντι κός  
Ὀν. -ος  -οι  -ον  -ᾰ  
Γεν. -ου  -ων -ου  -ων 
Δοτ. -ῳ -οις  -ῳ -οις  
Αἰτ. -ον  -ους  -ον   -ᾰ  
Κλ. -ε  -οι  -ον  -ᾰ  

 



 


