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ΕΠIΠEΔA ΠIΣTOΠOIHΣHΣ ΓΛΩΣΣOMAΘEIAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – OYΣIAΣTIKA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Επίπεδο Α1
αρσενικά
*ισοσύλλαβα :
-ας, -ης, -ος

Επίπεδο Α2
αρσενικά

Επίπεδο Β1
αρσενικά
* ισοσύλλαβα :
-ης, πληθ. -εις

Επίπεδο Β2
αρσενικά
* ισοσύλλαβα :
-έας, πληθ.-είς

*ανισοσύλλαβα :
-ας, πληθ. -άδες
-ης, πληθ. -ηδες
-ούς, πληθ. -ούδες
-ές, πληθ. -έδες
θηλυκά
*ισοσύλλαβα :
-α, -η

θηλυκά
*ισοσύλλαβα :
-ος πληθ. –οι

θηλυκά
*ισοσύλλαβα
αρχαιόκλιτα :
-η πληθ. -εις

Επίπεδο Γ1
αρσενικά
ο μυς, ο πήχυς,
ο Zευς
* διπλοκατάληκτα:

ουδέτερα
* ανισοσύλλαβα :
-μα πληθ. -ματα

ουδέτερα

αρσενικά
λόγιες καταλήξεις
γενικής ενικού των
ισοσύλλαβων -ας

ο δεσπότης,
ο πατέρα, ο γονιός
θηλυκά
* ισοσύλλαβα :
-ω

θηλυκά

ουδέτερα
* ισοσύλλαβα :
-ος πληθ. –η

ουδέτερα
* ανισοσύλλαβα :
το ύδωρ, το ήπαρ,
το μέλι, το φρέαρ,
το πέρας, το γήρας, το
μηδέν

*ανισοσύλλαβα :
-σιμο,-ξιμο,-ψιμο,
-ως, -ος
* ιδιόκλιτα :
-α,-ας,-ον,-αν,-εν,-υ

θηλυκά
λόγιες καταλήξεις
γενικής ενικού των
ισοσύλλαβων –α
και αρχαιόκλιτων
ισοσύλλαβων -η

*ανισοσύλλαβα :
-α πληθ. -άδες
-ού πληθ. -ούδες
ουδέτερα
*ισοσύλλαβα :
-ο, -ι

Επίπεδο Γ2

ουδέτερα

2
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – OYΣIAΣTIKA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Επίπεδο Α1
υποκοριστικά

Επίπεδο Α2
υποκοριστικά
* ουδέτερα : –ακι

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

Επίπεδο Γ1

υποκοριστικά
* αρσενικά:
–ακης -ακος, -ούλης

υποκοριστικά
* θηλυκά.:
-ακι, –ούδα,

υποκοριστικά
* αρσενικά:

* θηλυκά.:
–ούλα, -ίτσα.

* ουδέτερα:
–ούδι, -ουδάκι

-άκας, -όκας

* μεγεθυντικά:
αρσενικά.: –αρος
θηλυκά :

–αρα

-ίσκος, -τζίκος,

Επίπεδο Γ2
υποκοριστικά
* μετριαστικά:
αρσενικά :
-ούτσικος, -ούλης,
-ωπός

-αράκος
* ουδέτερα:
-ίδιο, -άριο, -έλι,
-αράκι

διάφορα
* άκλιτα

διάφορα
* άκλιτα

* δάνειες λέξεις

* δάνειες λέξεις
* διπλόκλιτα:
ο χρόνος
* περιληπτικά

διάφορα

διάφορα
* διπλόκλιτα :
ο βράχος, ο λαιμός, ο
καπνός, ο λόγος
* αντρωνυμικά
* με δύο γένη
* μόνο πληθυντικός

διάφορα
* διπλόκλιτα :
ο δεσμός, ο ναύλος,
ο ουρανός,
ο σταθμός
* διπλοκατάληκτα
* παρώνυμα
*μόνο πληθυντικός
*ομώνυμα, ομόηχα
* ελλειπτικά

διάφορα
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ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – EΠIΘETA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Επίπεδο Α1
-ος, - η/-α, - ο
-ος, - ια, -ο
πολύς, πολλή, πολύ
* κτητικά επίθετα

Επίπεδο Α2
*τακτικά αριθμητικά

Επίπεδο Β1
-ής /-ύς, -ιά, -ί /-ύ
-ης, -α, -ικο
-μένος, -η,-ο

Επίπεδο Β2
-ης, -ης, -ες
-άς, -ού, -άδικο
-μένος, -μένη, -μένο
-υς, -εια, -υ
*ουσιαστικοποιημένα
επίθετα
*πολλαπλασιαστικά
αριθμητικά :
-πλος, -πλη, -πλο
*αναλογικά
αριθμητικά :
-πλάσιος, -πλάσια,
-πλάσιο

Επίπεδο Γ1
- ων, -ουσα, -ον
- είς, -είσα, -έν
-ων, -ον
-ην, -εν
-ας, -ασα, -αν

Επίπεδο Γ2
* τριγενή δικατάληκτα
(λόγια, καθαρεύουσα):
-ος, -ο
-ής, -ιά, -ί
χρήση –ι σε όλα τα
γένη
* από ρήματα: τικός
*ρηματικά επίθετα: τός,-τέος,-σιμός,
ξιμός, -ιμός
* από ουσιαστικά:
-άρης, -άτος, -ένιος,
-ερός, -ωτός,
-ακος/-ιακός/-ικος,
-άτικος, -ίστικος,
-ίσιος
*με λόγιες καταλήξεις:
-(ω)λός, -(α)λέος,
-είος, -αίος, -ιαίος
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ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – EΠIΘETA - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
Επίπεδο Α1
*συγκριτικός
περιφραστικά

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

* υπερθετικός
περιφραστικά

*συγκριτικός
μονολεκτικά

*απόλυτος
υπερθετικός
περιφραστικά

*επίταση του
συγκριτικού:
λίγο, πολύ, ακόμη
*λιγότερο + επίθ.
*περισσότερο +επίθ.
* υπερθετικός
μονολεκτικά
* απόλυτος
υπερθετικός
μονολεκτικά
*απόλυτος υπερθ.:
επανάληψη θετικού,
όλο-,κατά-,θεο-,πα-,
τρισ*ανώμαλα παραθετ.
*επίθετα χωρίς
παραθετικά
( ύλη, ιδιότητα,
τόπο, χρόνο)

Επίπεδο Γ1
*ελλειπτικά
παραθετικά
*ανώμαλα παραθετικά
(λόγια, τιμητικοί τίτλοι,
προσφωνήσεις

Επίπεδο Γ2
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ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ANTΩNYMIEΣ - ΧΡΗΣΗ
Επίπεδο Α1
* προσωπικές
α΄, β΄, γ΄ προσώπου
: ονομαστική,

Επίπεδο Α2
* προσωπικές:
γενική : έμμεσο
αντικείμενο

αιτιατική (δυνατοί και
* ερωτηματικές:
αδύνατοι τύποι):
τίνος
άμεσο αντικείμενο
* κτητικές
* ερωτηματικές:
τι, ποιος, πόσος,
ποιανού
* αόριστες:
ένας, κανείς, τίποτε,
άλλος
* δεικτικές:
αυτός, εκείνος

* αόριστες:
μερικοί, κάθε, κάτι
* αναφορικές:
που

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

Επίπεδο Γ1

* προσωπικές:
* κτητικές :
* αόριστες:
άμεσο, έμμεσο αντικ. συγκριτικός βαθμός
καθετί, κατιτί, δείνα,
με έμφαση
επιθέτου + αντων,
τάδε, κάτι
απόλυτο αριθμ.+αντ.
* κτητικές:
* δεικτικές:
επίρρημα +αντ.,
κανένας,μόνος,όλοι+ επιφώνημα +αντ.,
τούτος
κτητική αντωνυμία
κανένας,μόνος,όλοι+αντων.(διασαφητική)
* αναφορικές:
* αόριστες:
* αόριστες:
οποιοσδήποτε,
κάποιος, καθένας,
κάμποσος, κάτι
οσοσδήποτε
αρκετοί
* αυτοπαθείς:
* δεικτικές:
ο εαυτός μου
* δεικτικές:
τόσος
τέτοιος
* οριστικές:
μόνος, ίδιος
* αναφορικές:
που, (αυτός που,
εκείνος που, κάτι
που), όσος, όποιος,
ό,τι

* αναφορικές:
που, ο οποίος,
*οριστικές:
ίδιος, μόνος

Επίπεδο Γ2
* προσωπικές:
αιτιατική αδύνατος
τύπος
το: αναφορά σε
πρόταση
τα: νέα πληροφορία
το/την/τα: ιδιαίτερες
εκφράσεις
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PHMATΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΝΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - ΣΥΖΥΓΙΕΣ
Επίπεδο Α1
* ενεργητική φωνή
*ενεργητική διάθεση
* α΄ συζυγία –ω
* β΄συζυγία
-ώ(-άς/-είς)

Επίπεδο Α2
* ενεργητική διάθεση:
μεταβατικά ρήματα
αμετάβατα ρήματα
* παθητική φωνή:
-ομαι

Επίπεδο Β1
* ενεργητική φωνή
παθητική φωνή
-ω -ομαι
-ώ -ιέμαι, -ούμαι
* αντιστοιχία
ενεργητικής
παθητικής φωνής
* ρήματα με
ενεργητική και
παθητική φωνή με
διαφορετική σημασία
* ρήματα χωρίς
παθητική φωνή
* ρήματα χωρίς
ενεργητική φωνή
(αποθετικά)
* ενεργητική/
παθητική / μέση
διάθεση

Επίπεδο Β2
*ουδέτερα ρήματα
*αλληλοπαθή ρήματα

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2
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PHMATΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (aspect) – ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

*Ενεργητική φωνή

*Ενεργητική φωνή

*Οριστική: Ενεστώτας,
Αόριστος,
Μέλλοντας απλός

*Εξακολουθητικοί
χρόνοι:
*Οριστική Ενεστώτας

*Υποτακτική απλή

*Συνοπτικοί χρόνοι
*Οριστική: Αόριστος,
Μέλλοντας απλός,
*Υποτακτική απλή,
*Προστακτική απλή

*Προστακτική απλή

*Παθητική φωνή
*Οριστική :
Ενεστώτας

Επίπεδο Β1
*Εξακολουθητικοί
χρόνοι:
*Οριστική: Ενεστώτας
ενεργ. / παθητικής
φωνής,
Παρατατικός
ενεργητικής φωνής,
Μέλλοντας
ενεργητικής φωνής,
*Υποτακτική
ενεργητικής φωνής,
*Προστακτική
ενεργητικής φωνής
α΄ , β΄ συζυγίας
* Συνοπτικοί χρόνοι:
*Οριστική :
Αόριστος, Μέλλοντας,
*Υποτακτική,
*Προστακτική
ενεργητικής φωνής
α΄ και β΄ συζυγίας
*Δυνητική
(τύπος ευγενείας)

Επίπεδο Β2
*Ενεργητική /
παθητική φωνή,
α΄ και β΄ συζυγίας,
όλοι οι χρόνοι
*Οριστική:
εξακολουθητικοί,
συνοπτικοί,
συντελεσμένοι χρόνοι
*Υποτακτική
εξακολουθητική,
συνοπτική
* Δυνητική
* Ευχετική
* Μετοχή
ενεργητικής φωνής
* Μετοχή
Παρακειμένου
παθητικής φωνής
* Μετοχή Ενεστώτα
παθητικής φωνής
*Ιστορικός Ενεστώτας
* εσωτερική αύξηση

Επίπεδο Γ1
*Πιθανολογική
* Μετοχή
Παρακειμένου
παθητικής φωνής
με αναδιπλασιασμό
*Μετοχή παθητικής
φωνής από
ενεργητικά ρήματα
*Μετοχή παθητικού
Ενεστώτα :
-όμενος,-άμενος,
-ούμενος

Επίπεδο Γ2
*Γνωμικός Ενεστ.
*Παρατατικός με
παροντ./ μελλοντική
αναφορά
*Συνοπτικός Μέλλον.:
αφήγηση παρελθόντος
*θα / ν α+ Αόριστος:
πιθανολογική ερμην.
*Αόριστος με σημασία
Μέλλοντα
*Παρακείμενος,
Υπερσυντέλικος:
έχω+μετοχή παθητικού
Παρακ.
*Προστακτική ως
υποθετική πρόταση
*Μετοχή παθ..Ενεσ
-ώμενος
*ανώμαλα/απρόσ.
ρήματα (λόγια)
*ελλειπτικά ρήματα
μόνο με ενεστωτικό
θέμα
*γ΄ενικού παθ. φων.
απρόσωπα
*ουσιαστικοποίηση
απαρεμφ.,μετοχής
*συλλαβικήαύξηση
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ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – EΠIPPHMATA – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

* τοπικά:
εδώ, εκεί, πάνω,
κάτω, μέσα, έξω,
μπροστά, πίσω, δεξιά,
αριστερά, κοντά,
μακριά, ίσια

* τοπικά:
δίπλα, απέναντι, ίσια,
γύρω

* χρονικά:
τώρα, σήμερα, χθες,
αύριο, φέτος, πέρσι,
του χρόνου, ξανά,
μετά, νωρίς, αργά,
ποτέ, πρώτα, πάλι
* τροπικά:
έτσι,έτσι κι έτσι,
σιγά, μαζί, ωραία,
καλά, μόνο
* ποσοτικά:
πολύ, λίγο, πιο, πάρα
*βεβαιωτικά,
διστακτικά,
αρνητικά:
ναι, όχι, δε(ν), μη(ν),
εντάξει

* χρονικά:
ακόμη,συχνά,
συνήθως, ύστερα,
πριν, προχτές, απόψε,
μεθαύριο, πρόπερσι,
αμέσως, πάντα,
έπειτα, μετά

* τροπικά:
όπως, ακριβώς,
ευτυχώς, δυστυχώς,
επίσης
* ποσοτικά:
τόσο, όσο, αρκετά,
μόνο, καθόλου
* βεβαιωτικά,
διστακτικά:
βέβαια, αλήθεια, ίσως,
μάλιστα, ψέματα

Επίπεδο Β1
* τοπικά:
πλάι, ψηλά, χαμηλά,
βόρεια, νότια, δυτικά,
ανατολικά, κάπου,
ανάμεσα, παντού,
πουθενά
* χρονικά:
κάποτε, τότε,
πότε πότε, άλλοτε,
κιόλας, πια, έπειτα
* τροπικά:
αλλιώς, ξαφνικά,
κάπως έτσι
* ποσοτικά:
πάνω κάτω
* βεβαιωτικά,
διστακτικά:
πια, σίγουρα, μπορεί

Επίπεδο Β2
* τοπικά:
αλλού, όπου, οπουδήποτε,
μεταξύ, πέρα
* χρονικά:
όποτε, κιόλας, ήδη,
οποτεδήποτε, κάπου κάπου,
εγκαίρως
* τροπικά:
εξής,κάπως, καθώς, σαν, ως,
ίσια, ίσα ίσα, χωριστά, ιδίως,
μεμιάς,κυρίως, ειδεμή,τυχόν,
εντελώς, προπάντων

Επίπεδο Γ1
* τοπικά:
καταγής, παρακεί, κατά
πίσω, παραπέρα,
απόμερα, αντιπέρα,
ξοπίσω
* χρονικά:
ενίοτε, εξαρχής,
αποβραδίς,
αραιά και που,
τις προάλλες

*ποσοτικά:μάλλονοσοδήποτε,
εξίσου,
περισσότεροσχεδόνλιγότερο,
κάμποσο, περίπου,διόλου,
τουλάχιστον

* τροπικά:
παμψηφεί, ξυστά,
κούτσα κούτσα, του
κάκου, μεμιάς,
τρεχάλα, μπρούμυτα

*βεβαιωτικά,διστακ
σωστά, όντως, τάχα
όχι βέβαια, άραγε,

* ποσοτικά:
εντελώς, ολωσδιόλου,

δήθεν, πιθανόν

εν μέρει

Επίπεδο Γ2
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ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – EΠIPPHMATA – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
Επίπεδο Α1
* επιρρήματα σε -α

Επίπεδο Α2
* επιρρήματα σε
- α από επίθετα

Επίπεδο Β1
* επιρρήματα σε
-α και -ως
*από αντωνυμίες:
άλλος-αλλού

Επίπεδο Β2
* επιρρήματα σε
ως από επίθετα
σε -ης, -ης, -ες

Επίπεδο Γ1
-

* συγκριτικός
περιφραστικά

-α και

-ως

με διαφορετική
σημασία

*άλλες καταλήξεις:
-ις,-ν,-ω,-υ
* συγκριτικός,
υπερθετικός,
απόλυτος υπερθετικός
περιφραστικά

* επιρρήματα σε

*συγκριτικός,
υπερθετικός,
απόλυτος υπερθετικός
μονολεκτικά
* απόλυτος
υπερθετικός:
επανάληψη
επιρρήματος /
ολο-, παν-, κατά-, θεο-,
τρισ-, πεντ-

Επίπεδο Γ2
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ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΠPOΘEΣEIΣ
Επίπεδο Α1

σε, για, με, από, μετά,
μέχρι, παρά

Επίπεδο Α2

ως, χωρίς

Επίπεδο Β1

αντί, εκτός, προς

Επίπεδο Β2

εις, κατά, εξαιτίας,δίχως
* μαθηματικές:
συν, επί, δια, πλην,
μείον,
* απαρχαιωμένες:
εκ / εξ, εν, επί, προ,
υπέρ, υπό, περί, δια

* πάθη προθέσεων:
αποκοπή

* πάθη προθέσεων:
έκθλιψη

Επίπεδο Γ1

ίσαμε, δια, εκ, εξ, εν,
επί, περί, προ, υπό
(με εκφράσεις και σε
σύνθεση με ρήματα)

Επίπεδο Γ2
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ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΣYNΔEΣMOI
Επίπεδο Α1
* συμπλεκτικοί:
και
* αντιθετικοί:
αλλά, όμως
* διαχωριστικοί:
ή
* αιτιολογικοί:
γιατί
* χρονικοί:
όταν
* τελικοί:
να, για να
* υποθετικός:
αν
* ειδικοί:
ότι

Επίπεδο Α2

* αντιθετικοί:
μα

* χρονικοί:
πριν

Επίπεδο Β1
* συμπλεκτικοί
και (εμφατικό),
ούτε ... ούτε
* αντιθετικοί:
ενώ

που
* διστακτικοί:
μήπως
*συμπερασματικοί:
λοιπόν

* αντιθετικοί:
παρά, αν και, μόνο

* διαχωριστικοί:
ή ... ή, είτε ... είτε
* αναφορικοί:
που

* ειδικοί:

Επίπεδο Β2

* αιτιολογικοί:
επειδή, που
* χρονικοί:
ενώ, καθώς, μόλις
* ειδικοί:
πως
* διστακτικοί:
μη(ν), ίσως, μα
* επεξηγηματικός:
δηλαδή

Επίπεδο Γ1

* αντιθετικοί:
μολονότι, μολαταύτα,
εξάλλου, όχι μόνο, αλλά
και, ωστόσο
* διαχωριστικοί:
για ... για

* συμπερασματικοί:
άρα, ώστε,
επομένως, που

* επιρρήματα σε
χρήσησυμπερασμ.
συνδέσμων:

* αιτιολογικοί:
διότι, αφού

και τώρα, έπειτα, τότε,
ύστερα

* χρονικοί:
αφού, προτού, ώσπου,
όποτε

* χρονικοί:
ωσότου, όσο, σαν,
αφότου, άμα

Επίπεδο Γ2

* αιτιολογικό, χρονικό:
αφού

*χρονικό,
εναντιωματικό: ενώ
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ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - MOPIA
Επίπεδο Α1
θα, να

Επίπεδο Α2
να + ουσ. / αντων.

Επίπεδο Β1
ας (προτροπή, δίνει
άδεια σε τρίτο
πρόσωπο)

Επίπεδο Β2
ας (προτροπή,
αδιαφορία, ευχή),
άραγε (ερωτηματικό)
για (προτρεπτικό),
μα (όρκος),
σαν (παρομοίωση)

Επίπεδο Γ1
δα, καν,
έτσι και (υποθετικό)

Επίπεδο Γ2
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ΣYNTAΞH - XPHΣH TΩN ΠTΩΣEΩN - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

* υποκείμενο
* ομοιόπτωτοι
προσδιορισμοί
υποκειμένου
* κατηγορούμενο
* επιφωνηματική

*ομοιόπτωτοι
προσδιορισμοί
υποκειμένου:
επιθετικός προσδιορ.
επεξήγηση,παράθεση

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2
* επιρρηματικό
κατηγορούμενο
(τρόπο ή κατάσταση,
τάξη, σειρά, χρόνο)
* παρομοίωση
*μετά από προθέσεις
* επιφωνηματική

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2
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ΣYNTAΞH - XPHΣH TΩN ΠTΩΣEΩN - ΓΕΝΙΚΗ
Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

*με ουσιασικά,επίθ.:

*με ουσιαστκά,επίθ.:

* κτητική

* κτητική:

* της ιδιότητας:

συγγενική σχέση ,

χρόνο, ημερ., ηλικία

χρήση ή σκοπός ,
δημιουργός

*με ρήματα:
έμμεσο αντικείμενο
(προσ. αντωνυμία)

* της ιδιότητας:
με υπερθετικό βαθμό
επιθέτου

* με τα απρόσωπα:
αρέσει, πάει

*με επιρρήματα
(χρονικά,τοπικά)
(προσ. αντων.),

*με επιφωνήματα,
χαιρετισμούς
(προσ. αντων.)

μαζί (προσ. αντων.)
* επιρρημ. φράσεις
* επιρρηματική
( χρόνος)

Επίπεδο Β2
*με ουσιασικά,επίθ.:
*κτητική:
προέλευση, τόπο,
χρόνο,παρομοίωση
* της ιδιότητας: αξία
*με ρήματα:
έμμεσο αντικείμενο
(ουσιασικό)

Επίπεδο Γ1
*με ουσιασικά,επίθ.:
του περιεχομένου
(διασαφητική),
συγκριτική,
υποκειμενική,
αντικειμενική,
του αποτελέσματος
* επιρρηματική:
αιτία, τρόπο,
ποιότητα,διαίρεση

* με προθέσεις από
*με επιρρήματα
(χρονικά), επιφωνήματα καθαρεύουσα
(προσ. αντων.)

Επίπεδο Γ2
*με ρήματα:
έμμεσο αντικείμενο
(ουσιαστικό)
με συντακτική αμφισημία
άμεσο αντικείμενο
(ουσιαστικό)
λόγιο ύφος
*με ουσιαστ.,επιθ.:
της ιδιότητας ως
κατηγορούμενο,
του ποσού(λόγιο ύφος
συγκριτική (λόγιο),
υποκειμενική,
αντικειμενική
(συντακτική αμφισημία)
*με επιρρήματα
(προσ. αντωνυμία)
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ΣYNTAΞH - XPHΣH TΩN ΠTΩΣEΩN - ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
Επίπεδο Α1
* άμεσο αντικείμενο

Επίπεδο Α2
* εμπρόθετη (σε, για)
έμμεσο αντικείμενο

Επίπεδο Β1
* με απρόσωπα
ρήματα(προσ.αντων)
(ενδιαφέρει, νοιάζει)

* εμπρόθετη
(με, σε, για, από)

*επιρρηματική
χρονική
(χωρίς / με πρόθεση)

* με προθέσεις

Επίπεδο Β2
* επιρρηματική:

Επίπεδο Γ1
* αναφορά

ποσοτικές εκφράσεις,
σκοπός

* επιφωνηματική

* προσδιορισμός
επιθέτου
* σύστοιχο αντικείμενο

( ως, πριν, μετά)
* αντικείμενο,
κατηγορούμενο

*επιρρηματική
χρονική
(χωρίς προθεση)

* επιρρηματική:
τοπική , χρονική

* κάνω + αιτιατική
* επιφωνηματική

Επίπεδο Γ2
* της αναφοράς
(με οριστικό άρθρο)
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ΣYNTAΞH – ΕΙΔΗ ΠPOTAΣEΩΝ - ΣYNΔEΣH ΠPOTAΣEΩN
Επίπεδο Α1
παρατακτική σύνδεση
* συμπλεκτική
(και)

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2

παρατακτική
σύνδεση
* συμπλεκτική (και)
συγχρονισμός και
χρονική ακολουθία

παρατακτική
σύνδεση
* συμπλεκτική
(δεν...ούτε...ούτε,
δεν...ούτε, ούτε...ούτε)

παρατακτική
σύνδεση
* συμπλεκτική
(και)
αντίθεση, συμφωνία,
σχέση χρόνου, αιτία και
αποτέλεσμα, έμφαση

* διαζευκτική
(ή)

* διαζευκτική
(ή, είτε …είτε)

* αντιθετική
(αλλά, όμως)

* αντιθετική
(αν και)

* αντιθετική
(ενώ, μόνο, παρά)

* συμπερασματική
(λοιπόν, που)

* συμπερασματική
(άρα, επομένως, ώστε,
λοιπόν)

*σχήμα ασύνδετο,
παράθεση

Επίπεδο Γ1
παρατακτική
σύνδεση
* συμπλεκτική
(και )
ως ειδική, τελική
πρόταση,
αδιάλειπτη συνέχεια,
ευχή
* διαζευκτική
(για ...για)
* αντιθετική
(ωστόσο, εντούτοις,
και όμως, μάλιστα,
παρά)

Επίπεδο Γ2
παρατακτική σύνδεση
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ΣYNTAΞH – ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠPOTAΣEΩΝ
Επίπεδο Α1
υποτακτική σύνδεση
* ονοματικές
συμπληρωματικές
ως αντικείμενο

Επίπεδο Α2

Επίπεδο Β1

υποτακτική
σύνδεση
* ονοματικές
(να, ότι)

υποτακτική
σύνδεση
* ονοματικές:
ειδικές:
(ότι, πως)

* επιρρηματικές:
χρονικές:
(όταν, πριν, ενώ))

αναφορικές:
(αυτός / εκείνος που,
που, όσος, ό,τι,όπου,
όποιος,όπως,που)

αιτιολογικές: (γιατί)
ειδικές : (ότι)
τελικές: (να, για να)
υποθετικές: α΄ είδος

* πλάγιες ερωτηματικές:
(πού,πότε,πώς,ποιος,τι,πόσο,γιατί)

* επιρρηματικές:
χρονικές:
(ενώ, μόλις, καθώς)
αιτιολογικές:
(επειδή, που)
εναντιωματικές:
(αν και, ενώ)
* πλάγιες
ερωτηματικές:
(που, πώς, πότε,
ποιος, τι, πόσο, γιατί,
αν, τι)

Επίπεδο Β2
υποτακτική
σύνδεση
* ονοματικές:
συγκριτικές (παρά)
ενδοιαστικές:
(να μην, μήπως)
(το να,αντί να,
χωρίς να, ίσως να,
επίρρημα + να)
( να+ ρήμα: επεξήγ.)
* επιρρηματικές:
αιτιολογικές:
(διότι, αφού)
χρονικές:
(όποτε, σαν, αφού,
ώσπου,προτού,μέχρι
ειδικές : ( που )
αποτελεσματικές:
(ώστε, που)
* υποθετικές :
β΄, γ΄, δ΄ είδος

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

υποτακτική
σύνδεση
*επιρρηματικές:
αιτιολογικές:
(εφόσον, μια και, μια
που)

υποτακτική σύνδεση

χρονικές:
(ωσότου, όσο,
αφότου, άμα)
τελικές
(έλξη του ρήματος)
πλάγιες ερωτηματικές
(με δυνητική)
ειδικές: (να)
ελλειπτικές αναφορ.
ενδοτικές / παραχωρ.:
(μολονότι, μόλο που,
και αν, και ας, και να,
παρόλο που)
ως επεξήγηση :
(να+οριστ)

*δευτερεύουσες
προτάσεις με διπλή
ερμηνεία:
(χρον./ αιτιολ. αφού,
χρον./ εναντ. ενώ)

