
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν1 (συμπληρώθηκαν) αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν 
κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον2 αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ 
Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ 
εἰρημένον3 ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. 
25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ 
Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον 
(εἶχε δοθεῖ ἡ πληροφορία) ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν 
ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ 
ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ 
τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς 
ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν 
δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί 
μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. 
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33 καὶ ἦν Ἰωσὴφ 
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ 
εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται 
ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 36 
Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη 
προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς (προχωρημένης ἡλικίας), ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς 
ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν 
ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο4 (δεν ἀπομακρυνόταν) ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς 
προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ. 39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ 
κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν 
Ναζαρέτ. 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον 
(γεμίζοντας) σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.  

2/2/2020, Λουκ. β΄ 22–40 
Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου 

 
 

Γραμματικά σχόλια 
1. ἐπλήσθησαν: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Παθ. Ἀορ. (ἐπλήσθην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. πίμπλαμαι· 
Ε.Φ. πίμπλημι (γεμίζω)· παράγωγα: πλήρης, πλῆθος, πλησμονή, πλημμύρα, πλημμυρίς 
(ἀντίθ.: ἄμπωτις), ἄπληστος, πλοῦτος, ἄπλετος (ἄφθονος), ἔμπλεως (πλήρης).  
2. ἀνήγαγον: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ἀορ. β΄ (ἀνήγαγον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. ἀνάγω (ἀναβιβάζω)· σύνθετο: 
ἀνά + ἄγω (ὁδηγῶ)· Ἐνεστ. ἄγω, Πρτ. ἦγον, Μελλ. ἄξω, Ἀορ. α΄ ἦξα, Ἀορ. β΄ ἤγαγον, Πρκ. ἦχα/ἀγήοχα, 
Ὑπερσ. ἤχειν/ἀγηόχειν· παράγωγα: ἀγωγή, ξεναγός, στρατηγός, ὁδηγός· φράσεις: “ἄγω καί φέρω” 
(1. λεηλατῶ, 2. κατευθύνω κάποιον κατά τό δοκοῦν, παρασύρω)· “ἄγομαι καί φέρομαι”= παρασύρομαι. 
3. εἰρημένον: μετοχή ἀρσεν. γένους χρόνου Πρκμ. (εἴρημαι) τοῦ ῥ. Μ.Φ. λέγομαι· (ῥ. λέγω: 
α. συλλέγω, συνάγω· β. λέγω, ὁμιλῶ· ἐδῶ ἡ 2η σημασία)· Ἐνεστ. λέγομαι, Πρτ. ἐλεγόμην, Μελλ. 
ρηθήσομαι/λεχθήσομαι, Παθ. Ἀορ. ἐρρήθην/ἐλέχθην, Πρκ. εἴρημαι, Ὑπερσ. εἰρήμην. 
4. ἀφίστατο: γ’ ἑνικό πρόσωπο Πρτ. (ἀφιστάμην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. ἀφίσταμαι· σύνθετο: ἀπό 
+ ἵσταμαι (στέκομαι)· Ἐνεστ. ἵσταμαι, Πρτ. ἱστάμην, Μελλ. στήσομαι, Παθ. Μελλ. σταθήσομαι, 
Ἀορ. α΄ ἐστησάμην, Ἀορ. β΄ ἔστην (ἐνεργ. Ἀορ. β΄ ὡς μέσος), Παθ. Ἀορ. ἐστάθην, Πρκ. ἕστηκα, Ὑπερσ. 
ἑστήκειν· (βλ. καί 7ο μάθημα).   
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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 

δαήμων (ἔμπειρος, ἐπιτήδειος) → ἀδαής (ἀυτός πού ἔχει ἄγνοια, ἄπειρος), εἰδήμων  
δαίς [(ἡ), τῆς δαιτός= μερίδα, γενικά γεῦμα στό ὁποῖο καθένας λαμβάνει τή μερίδα του· δαίω= 
1. κόπτω, διανέμω· 2. καίω] → 1. (συν)δαιτημόνες (ὁμοτράπεζοι), δασμός (διανομή), 
ἀναδασμός, δῆμος(= διαμέρισμα), πανδαισία· 2. δαδί 
δείδω [ῥ., φοβοῦμαι] → δέος, δειλός, ἀδεής (πού δέν φοβᾶται· διάφορο τοῦ ἀδαής), δεινός 
(φοβερός), περιδεής (ἔντρομος) 
δέμας [(τό), σῶμα, ἀνάστημα συνήθως τῶν ἀνθρώπων· ῥ. δέμω= κτίζω, οἰκοδομῶ] → δομή, 
δῶμα, δωμάτιο, νεόδμητος, οἰκοδομῶ. 

Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888  

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 ρήματα 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 ρήματα καί οὐσιαστικά: 
προάγω→ προαγωγή, παράγω→  
παραγωγή, ὑπάγω→  ὑπαγωγή 
(κατάταξη σέ κάποια κατηγορία),  
κατάγω→  καταγωγή,  
ἀνάγω→  (ἀναγωγή)· 

 

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

Α΄ Β΄ 
λέγω ρήτωρ, πρόρρησις, λήξις , ρῆσις, ρύμη, λεκτικός, λογικός, ἀπολογία, 

ἀναντίλεκτος, μονόλογος, ἐκλογή.  

ἄγω ἀγαστός, ὀχηματαγωγό, οὐραγός, ἀγέρωχος, ἀνάγωγος, ἅμαξα, 
ἀγωνοθέτης.   
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Ἀθήνα 2019 



 
ΜΑΘΗΜΑ 9ο  

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

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

β 2 .  Σ υ ν ῃ ρ η μ έ ν α  β ΄ κ λ ί σ η ς  

           Ἀ ρ σ ε ν ι κ ό      Ο ὐ δ έ τ ε ρ ο  
                  Ἑ νικός  ἀ ριθμ ό ς  

Ὀν. ὁ (ἔκπλοος) ἔκπλους (πλόος) πλοῦς τό (ὀστέον) ὀστοῦν 

Γεν. τοῦ (ἐκπλόου) ἔκπλου (πλόου) πλοῦ τοῦ (ὀστέου) ὀστοῦ 

Δοτ. τῷ (ἐκπλόῳ) ἔκπλῳ (πλόῳ) πλῷ τῷ (ὀστέῳ) ὀστῷ 

Αἰτ. τὸν (ἔκπλοον) ἔκπλουν  (πλόον) πλοῦν τὸ (ὀστέον) ὀστοῦν 

Κλ. (ὦ) (ἔκπλοε) ἔκπλου (πλόε) πλοῦ (ὦ) (ὀστέον) ὀστοῦν 
                Πλη θυντικ ός  ἀ ριθμός  

Ὀν. οἱ (ἔκπλοοι) ἔκπλοι (πλόοι) πλοῖ τά (ὀστέα) ὀστᾶ 

Γεν. τῶν (ἐκπλόων) ἔκπλων (πλόων) πλῶν τῶν (ὀστέων) ὀστῶν 

Δοτ. τοῖς (ἐκπλόοις) ἔκπλοις (πλόοις) πλοῖς τοῖς (ὀστέοις) ὀστοῖς 

Αἰτ. τοὺς (ἐκπλόους) ἔκπλους (πλόους) πλοῦς τά (ὀστέα) ὀστᾶ 

Κλ. (ὦ) (ἔκπλοοι) ἔκπλοι (πλόοι) πλοῖ (ὦ) (ὀστέα) ὀστᾶ 
 
❀        ❀  

β3. Ἀ τ τ ι κ ό κ λ ι τ α  
Μερικά ὀνόματα τῆς β΄ κλίσης λήγουν σε -ως, -ων [(ὁ Ἄθως, ἡ ἅλως (=τό 

ἀλώνι), ὁ λεώς (=ὁ λαός)]. Αὐτά λέγονται ἀ τ τ ι κ ό κ λ ι τ α , γιατί τά 
μεταχειρίζονταν κυρίως ὅσοι μιλοῦσαν τήν Ἀττική διάλεκτο. 

Ἀ ρ σ ε ν ι κ ό  

Ἑ νικός  ἀ ριθμ ός  Πλη θυντικ ός  ἀ ριθμ ός  

Ὀν. ὁ Μενέλεως λεώς (= ὁ λαός) Ὀν. οἱ ---- λεῴ 

Γεν. τοῦ Μενέλεω λεώ Γεν. τῶν    λεών 

Δοτ. τῷ Μενέλεῳ λεῴ Δοτ. τοῖς    λεῴς 

Αἰτ. τὸν Μενέλεων λεώ(ν) Αἰτ. τοὺς    λεώς 

Κλ. (ὦ) Μενέλεως λεώς Κλ. (ὦ)   λεῴ 
 

 
 

 
 

 
 

 

Θ η λ υ κ ό  Ο ὐ δ έ τ ε ρ ο  

  

ἡ ἅλως (= τό ἁλώνι) τό ἀνώγεων [= τό ἀνώ(γ)ι] 
τῆς ἅλω τοῦ ἀνώγεω 
τῇ ἅλῳ τῷ ἀνώγεῳ 
τὴν ἅλω(ν) τὸ ἀνώγεων 
(ὦ) ἅλως (ὦ) ἀνώγεων 

  

αἱ ἅλῳ τά ἀνώγεω 
τῶν ἅλων τῶν ἀνώγεων 
ταῖς ἅλῳς τοῖς ἀνώγεῳς 
τὰς ἅλως τά ἀνώγεω 
(ὦ) ἅλῳ (ὦ) ἀνώγεω 

 
 
 
 

→ Παρατηρήσεις  στά ἀττικόκλιτα  
 

1) Ἔχουν στίς καταλήξεις ὅλων τῶν πτώσεων "ω" κάτω ἀπό τό ὁποῖο 

ὑπάρχει ὑπογεγραμμένη, ὅπου ἡ ἀντίστοιχη κατάληξη τῶν κοινῶν 

δευτερόκλιτων ὀνομάτων ἔχει "ι" [οἱ νεῴ (οἱ ναοί)].  

2) Ἔχουν τήν κλητική καί τήν ὀνομαστική ὅμοιες. 
3) Τονίζονται σέ ὅλες τίς πτώσεις ὅπου καί ὅπως στήν ὀνομαστική 
ἑνικοῦ. 

 
 
 

 
 

 


