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Ονοματικές 

 

 

Επιρρηματικές 

Αναφορικές αντωνυμίες 

ὅς, ὅστις, ὅσπερ, οἷος, ὁποῖος, ὅσος, 

ὁπόσος, ὁπότερος, ἡλίκος, ὁπηλίκος, 

ὁποδαπός 

Αναφορικά επιρρήματα 

οὗ, ὅπου, ἔνθα, ἵνα (=ὅπου), ὅθεν, ὁπόθεν, 

ἔνθεν (ἀπ’ὅπου),  

οἷ, ἧ, ὅποι (=όπου),  

ὅπῃ (=όπου, όπως, με όποιο τρόπο),  

 ὡς, ὥσπερ, ἧπερ,  όπως, όπως  

καθάπερ, οἷον, οἷα,     ακριβώς 

ὅσον, ὅσω 

Α) Αν είναι κρίσεως:  

    Οριστική 

    Δυν.Οριστική 

    Δυν. Ευκτική 
σπν. ευκτική από έλξη 

   άρνηση: οὐ 

Β) Αν είναι επιθυμίας: 

    Υποτακτική 

     Ευκτική ευχετική  

     Προστακτική 

  Άρνηση: μή 

Σπν. Δυν. Οριστική,  Δυν.   

          Ευκτική,  Οριστική (Ευχετική) 

       ως ονόματα 
ουσιαστικά ή επίθετα 

( υποκ., αντικ.,  

κατηγ., 

ομοιόπτωτος 
προσδ., ετερόπτωτος 

προσδ. κ.λ.π.) 

ως επιρρηματικοί 

προσδιορισμοί 

(τόπου, χρόνου,  

τρόπου κ.λ.π.) 

1. Ὅστις ἑαυτόν φιλεῖ, μετ’ ἐμοῦ 

μαχέσθω. 

2. Οὗτος ἐστίν ὅς ἀπέκτεινε τούς 

στρατηγούς. 

3. Τιμωροῦνται και οὕς ἄν οἴωνται 

ἀδικεῖν. 

4. Λέγουσιν καί ἄλλους τινάς 

πόρους, ὧν ἕλεσθε (προστακτική) 

ὅστις ὑμῖν συμφέρειν δοκεῖ. 

5. Ἀνεπαύοντο ὅπου ἐτύγχανον. 

6. Συμβουλεύω ὑμῖν σώζεσθαι ὅπῃ 

δυνατόν εστί. 

Αναφορικές 

αιτιολογικές 

από ρήματα  ψυχικού 

πάθους (=επειδή, γιατί, που…) 

εγκλίσεις προτ. 

κρίσεως 

(κυρίως οριστική) 
ευκτική πλ. λόγου 

επιρρ. προσδ. της 

αιτίας 

1. Θαυμαστόν ποιεῖς, ὅς ἡμῖν οὐδέν 

δίδως. 

2. Ὁ μέν κατώκτιρε τήν γυναῖκα, 

οἵου ἀνδρός στέροιτο. 

Αναφορικές 

τελικές 
από ρήματα κίνησης ή σκόπιμης 

ενέργειας (= για να) 
Οριστική μέλλοντα 

επιρρ. προσδ. του 

σκοπού 

Ἔδοξε τῶ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας 

ἑλέσθαι, οἵ τούς πατρίους νόμους 

συγγράψουσι. 

Αναφορικές 

συμπερασματικές 

ὅς, ὅστις, οἷος, ὅσος  
= ώστε, ώστε να 

Εγκλίσεις πρ. κρίσεως  

Απαρέμφατο  

επιρρ. προσδ. του 

αποτελέσματος 

Οὐδείς οὕτως ἀνόητός ἐστιν, ὅστις 

πόλεμον πρό εἰρήνης αἱρεῖται. 

Αναφορικές 

υποθετικές 

αναφορική αντωνυμία 

αναφορική αντωνυμία +ἄν (αοριστολογικό) 
Εγκλίσεις υποθετικών 

προτάσεων 

Υπόθεση 

(όλα τα είδη) 

1. Ἅ μή οἶδα, οὐδέ οἴομαι εἰδέναι. 

2. Τῶ ἀνδρί, ὧ ἄν ἕλησθε, πείσομαι. 

Αναφορικές 

παραβολικές 

ὡς, ὥσπερ, ὅπως, καθάπερ, ἧ, ἧπερ, ὡς 

εἰ, ὥσπερ εἰ, ὅσος, ὁπόσος, ὅσον, ὅσῳ, 

οἷος, ὁποῖος  

Εγκλίσεις πρ. κρίσεως, 

Απλή ευκτική,  

Υποτ. +αοριστολογικό  ἄν 

τρόπο 

ποσό 

ποιον 

1.Ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καί 

ποιεῖτε. 

2. Τοσοῦτον δεῖ ἡμᾶς διαφέρειν τῶν 

δούλων, ὅσον οἱ δοῦλοι τοῖς 

δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν. 


