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Johdanto: syntaksin keskeiset käsitteet

• syntaksi analysoi sitä, millä periaatteilla sanoista muodostetaan kieliopillisia lausekkeita ja lauseita

• kieliopillisuuden määrittää kielenkäyttäjien yhteisö: kyse on viime kädessä kielen 
ymmärrettävyydestä ja toisaalta sopivuudesta kyseiseen kielenkäyttötilanteeseen

• syntaksi voi tutkia myös sitä, millä periaatteilla lauseista on muodostettu tekstiä

• tämä syntaksi liittyy perinteeseen, jonka lähtökohtana on klassisen kreikan eli attikalaisen proosan kuvaus

• aikaisemmin lähtökohtana oli ohjeiden antaminen siitä, mikä on parasta kieltä (preskriptiivisyys), 
mutta tämä syntaksi on deskriptiivinen eli kuvaa esiintyviä ilmiöitä

• lauseiden kieliopillisuus perustuu ennen kaikkea siihen, mitkä piirteet esiintyvät kielen korpuksessa 
(säilyneessä aineistossa)

• kuvaus keskittyy 400- ja 300-lukujen proosaan, mutta mukana on myös hiukan muuta aineistoa

Sanaluokat

• osittain kielikohtaisia; kreikassa voidaan erottaa seuraavat:

• nominit: sija- ja lukutaivutus

• substantiivit, adjektiivit, pronominit, numeraalit, määräinen artikkeli

• verbit: persoona-, tempus- ja modustaivutus

• prepositiot, adverbit, partikkelit, konjunktiot, interjektiot: vain osittaista tai ei 
lainkaan taivutusta

Lauseke, lause ja virke

• lauseke (engl. phrase)

• lauseke muodostuu edussanasta ja sen mahdollisista laajennuksista

• lauseke nimetään edussanan sanaluokan mukaan

• lause (engl. sentence)

• "on sanoista ja lausekkeista muodostuva rakenteellinen kokonaisuus,
jonka ytimenä on verbin persoonamuoto eli finiittiverbi
ja jonka osien välillä vallitsee erilaisia riippuvuus- ja määrityssuhteita" (ISK, s. 827)

• virke

• "on tekstin ortografinen rakenneyksikkö: ison alkukirjaimen ja pisteen, kysymys- tai huutomerkin 
välinen tekstin osa" (ibid.)

! !

Lauseketyyppejä

• substantiivilauseke (NP) ja adjektiivilauseke (AP)

• esimerkkejä

(1) [tämä viimeinen kohta]NP tuntuu [vähän oudolta]AP

(2) [Παῦλος]NP γράφει
(3) [ὁ νέος ἀνὴρ]NP [ἀμαθὴς]AP ἔμεινεν
(4) [οἱ τριάκοντα]NP [κρίσιν]NP [τοῖς ἀνδράσι τούτοις]NP ἐποίουν
(5) [ἡ δημοκρατία]NP [ἡμῖν]NP κατελύθη

• prepositiolauseke (PP) ja adverbilauseke (AdvP)

• esimerkkejä

(6)poistuin [erittäin usein]AdvP [ennen viimeistä kohtaa]PP

(7)κατέβην [χθὲς]AdvP [εἰς Πειραιᾶ]PP [μετὰ Γλαύκωνος τοῦ Ἀρίστωνος]PP

(8)ἐμνήσθην [Ἐρατοσθένους]NP [πρὸς αὐτήν]PP

(9)[ὁ]NP γὰρ ἦλθε [θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν]PP

• infinitiivilauseke (InfP) ja partisiippilauseke (PartisP)

• esimerkkejä

(10) [vastausta odottaneet]PartisP joutuivat [lähtemään kotiin]InfP

(11) δοκεῖ [μοι]NP [οἴκαδε ἐπανελθεῖν]InfP

(12) παρελήλυθα [συμβουλεύσων ὑμῖν ἀγαθά]PartisP

• voidaan myös puhua infinitiivi- tai partisiippirakenteesta

• lauseke voi koostua sisäkkäisistä lausekkeista

(13) [[[meidän kulttuurillemme]NP ominaisia]AP tapoja]NP

(14) [μετὰ [Γλαύκωνος [τοῦ Ἀρίστωνος]NP ]NP ]PP

Lausekkeiden roolit

• lausekerakenteen analyysi sopii erityisen hyvin lauseen elementtien erottelemiseen ja niiden hierarkian 
ilmaisemiseen

• elementtien roolit tai funktiot eivät kuitenkaan käy siitä ilmi

• syntaktiset roolit: lauseenjäsennys

• kun sanomme, minä lauseenjäsenenä lauseke toimii, määrittelemme lausekkeen syntaktisen roolin 

• lauseenjäseninä toimivat lausekkeet tai sivulauseet

Lauseenjäsenet

• tässä syntaksissa käytetään funktionaalista lähestymistapaa, jossa lauseen keskeinen jäsen on predikaatti

• muita lauseenjäseniä ovat kreikassa

• subjekti

• objekti 

• predikatiivi

• adverbiaali 
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• lauseenjäsenet (engl. constituents) ovat suhdekäsitteitä, toisin kuin sanaluokat

• predikaatti, objekti tai adverbiaali on aina predikaatti, objekti tai adverbiaali jossakin lauseessa

• lauseenjäsenet voidaan jakaa predikaatin (1) täydennyksiin eli pakollisiin jäseniin

• subjekti, objekti, predikatiivi

• ja (2) määritteisiin eli valinnaisiin jäseniin

• adverbiaali

Täydennys ja määrite

• täydennys (en. complement, argument)

• pakollinen elementti, jota ei voi jättää pois ilman että rakenteesta tulee väärin muodostettu

• sanaluokkakohtaisia; erityisesti verbeillä, prepositioilla ja artikkelilla, mutta myös muilla

• ἐφύλαττον τὴν ὁδόν, εἰς τὴν πόλιν, ἡ γυνή
• ὁ Κῦρος ἔφη Πέρσης εἶναι "Kyyros sanoi olevansa persialainen"

• määrite (en. modifier, adjunct, satellite)

• syntaktisesti vapaaehtoinen elementti

• eri sanaluokilla on omat mahdolliset määritetyyppinsä

• koko lauseen määritteinä voivat toimia esim. aikaa ja paikkaa ilmaisevat adverbiaalit

Verbin täydennykset

• verbin valenssi = "paikkaisuus": verbin täydennysten määrä vaihtelee

• yksipaikkainen verbi

• puhuja aivasti                                        

• αἱ κόραι παίζουσιν  "tytöt leikkivät"

• kaksipaikkainen

• me luotamme tiukkoihin sääntöihin

• ὁ νέος ἀνὴρ  πολλὰ  ἔμαθεν   "nuori mies oppi paljon"

• kolmipaikkainen

• Marja sijoittaa rahansa eläkerahastoihin

• Νικίας ἔπεμψεν ἐπιστολὴν  τοῖς Ἀθηναίοις
"N. lähetti kirjeen ateenalaisille"

• pakollisuus ei tarkoita sitä, että täydennykset saisivat ilmiasun jokaisessa lauseessa

• se on pikemmin semanttista eli liittyy merkitykseen: 

• verbin merkityksen ymmärtäminen edellyttää, että täydennykset käyvät jollakin tavalla ilmi; ne ovat 
olennainen osa verbin merkitystä

• on verbejä, joilla on useita valensseja

Objekti ja predikatiivi

• objekti

• kreikassa on syytä erottaa toisistaan 

• (1) akkusatiiviobjekti eli suora objekti

• (2) objekti, joka on datiivissa tai genetiivissä eli epäsuora objekti

• transitiivinen verbi saa suoran objektin
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• predikatiivi

• voidaan erottaa (1) subjektiivinen

• esim. verbien εἶναι "olla" ja γίγνεσθαι "tulla joksikin" täydennykset

• ja (2) objektiivinen predikatiivi

• "kutsua jotakin joksikin", "pitää jotakin jonakin": kreikassa sija akkusatiivi

Attribuutti ja appositio

• termiä attribuutti voidaan käyttää (1) lausekkeen sisäisistä substantiivin määritteistä

• ὁ νέος ἀνὴρ πολλὰ ἔμαθεν – "nuori mies oppi paljon" [ὁ νέος ἀνὴρ]NP

• tai (2) ns. predikatiiviattribuuteista

• ὁ ἀνὴρ νέος πολλὰ ἔμαθεν "mies oppi nuorena paljon" [ὁ ἀνὴρ]NP [νέος]AP 

• näiden erottaminen kreikassa ei aina ole yksiselitteistä

• appositio on esimerkiksi erisnimeä määrittävä substantiivilauseke

• [Πλάτων]NP [ὁ φιλόσοφος]NP "filosofi Platon ..."

•
Lauseen jäsentäminen

• esimerkkejä:
    (predikaatit lihavoitu ja niiden täydennykset alleviivattu)

(1) objekti                  subjekti       predikaatti
 τοιαῦτα  μὲν  οἱ Κορίνθιοι   εἶπον 

(2)  subjekti  predikatiivi  predikaatti
  ὁ ἀνὴρ    πένης        ἐστίν

(3) subjekti   predikaatti   suora objekti   epäsuora objekti
  Νικίας  ἔπεμψεν  ἐπιστολὴν   τοῖς Ἀθηναίοις

(4) predikaatti   adverbiaali     adverbiaali            adverbiaali
κατέβην     χθὲς         εἰς Πειραιᾶ     μετὰ Γλαύκωνος

(5) predikatiivi        suora obj.    predikaatti         subj.             subj.                  
 Oὖτιν        δέ     με        κικλήσκουσι  μήτηρ ἠδὲ πατὴρ  ἠδ᾽            
              subjekti
ἄλλοι πάντες ἑταῖροι

• lisää esimerkkejä, mukana lausekerakenteen analyysi

(6) [ὁ νέος ἀνὴρ]NP [ἀμαθὴς]AP ἔμεινεν
• NP toimii subjektina,  AP predikatiivina

(7) [οἱ πολέμιοι]NP ἐφύλαττον [τὴν ὁδόν]NP

(8) [οἱ τριάκοντα]NP [κρίσιν]NP [τοῖς ἀνδράσι τούτοις]NP ἐποίουν
• alku-NP:t toimivat subjekteina, muut NP:t objekteina 
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Semanttiset roolit: yleistä

• syntaktisten funktioiden lisäksi on syytä erottaa semanttiset ja pragmaattiset funktiot tai roolit

• semanttinen rooli = lauseenjäsenen merkitys suhteessa predikaattiin

• (1) täydennysten eli lauseen keskeisten jäsenten rooleja:

• agentti, patientti, kokija, vastaanottaja

• samanlaisuus, hyöty, haitta, kuvaus jne.

• (2) adverbiaalisten sivulauseiden ja infiniittisten lausekkeiden (InfP ja PartisP) rooleja

• aika, syy, vertailu, konsessiivisuus, ehto, tarkoitus, tulos

• (3) muiden adverbiaalimääritteiden rooleja

• aika, paikka, vertailu, alkuperä, suunta, kesto, suhde, etäisyys, agentti, keino, tapa, hinta, aste, jne. 

• (4) attribuuttien ja appositioiden rooleja

• possessiivinen, partitiivinen, subjektiivinen, objektiivinen, kuvaileva, selittävä

esim.

syntaktinen funktio

semanttinen rooli

Νικίας ἔπεμψεν ἐπιστολὴν τοῖς Ἀθηναίοις
subjekti predikaatti objekti (akk.) objekti (dat.)

agentti patientti hyötyjä

Pragmaattiset funktiot: yleistä

• topiikki eli teema

• aihe jota tekstikohta käsittelee

• fokus eli reema

• uusi tai tärkein informaatio tietyssä tilanteessa

• mahdollisia ilmaisutapoja eri kielissä voivat olla:

• puheen intonaatio, ilmeet ja eleet

• lauseenjäsenten järjestys

• fokusta ilmaisevat partikkelit

• erityiset konstruktiot

• topiikki tai fokus eivät välttämättä ole syntaktisesti selkeärajaisia elementtejä, vaan niiden tarkka 
määrittely riippuu tutkimustraditiosta  
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Kongruenssi

• pääsana ja sen määreet taipuvat samassa suvussa ja luvussa, samoin subjekti ja predikaatti

• poikkeuksia

• merkitykseen perustuva rakenne (constructio ad sensum / κατὰ σύνεσιν)

• yksiköllinen sana, jonka sisältö monikollinen: verbikin monikossa

• τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν "väkijoukko äänesti sotimisen puolesta"

• vastaava esim. στρατιά "armeija"

• useampia subjekteja: predikaatti tai määre voi noudattaa yhden sukua ja lukua

• ἀφικόμενος Εὐρυμέδων καὶ Σοφοκλῆς εἰς Κέρκυραν ἐστράτευσαν 
"saavuttuaan Kerkyraan Eurymedon ja Sofokles ryhtyivät taisteluun"

• jos pääsanoja on useita

• elävät oliot: määre taipuu usein maskuliinissa

•  εἶδε πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφούς καὶ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα αἰχμαλώτους 
γεγενημένους 
"hän näki isänsä, äitinsä, sisaruksensa ja vaimonsa joutuneen vangeiksi"

• elottomat oliot: määre taipuu usein neutrissa

• λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως ἐρριμένα οὐδέν χρήσιμά 
ἐστιν "hajallaan lojuvat kivet, tiilet, halot ja savi ovat hyödyttömiä"

• tavallista myös, että seurataan lähimmän pääsanan sukua ja lukua

• verbi: kun subjektina on neutrin monikko, predikaatti on usein yksikössä

• πάντα ῥεῖ "kaikki virtaa",  καλὰ ἦν τὰ σφάγια "uhrit olivat oikeanlaisia"

• merkitykseen perustuva rakenne toimii myös neutrin monikossa, jos subjekti on esim. ihmisjoukko

• abstrakti käsite subjektina: predikatiivi voi olla neutrissa

• ἀθάνατον ἡ ψυχή "sielu on kuolematon"

• μεῖζον πόλις ἑνὸς ἀνδρός "kaupunki on parempi kuin yksi mies"

Subjektin tai verbin poisjättäminen (ellipsi)

• ἔλλειψις = ei saa ilmiasua, jää merkitsemättä

• subjektin jääminen merkitsemättä on tavallista

• se käy ilmi verbimuodosta ja/tai kontekstista

• kreikan persoonapronomeissa ei ole neutraalia vastinetta sanalle "hän" 

• verbeistä erityisesti εἶναι "olla" voidaan jättää merkitsemättä kopulalauseissa

• eli lauseissa, joissa on subjekti + verbin preesensmuoto + predikatiivi

• usein sananparsissa: ἀθάνατον ἡ ψυχή
• myös välttämättömyyttä, velvollisuutta tms. ilmaisevien sanojen kanssa

• ἡ ψυχὴ δουλεύειν ἑτοιμή "on valmis työhön"; δῆλον (ὅτι ...) "on selvää, että"

• Τίς τοι ἀνάγκη πτώσσειν; "Mikä pakko sinun on piileskellä?"
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Määräinen artikkeli

• määräinen artikkeli (ὁ ἡ τό) on kehittynyt demonstratiivipronominista

• sitä käytetään 

• (1) sellaisten substantiivien edellä, joiden oletetaan olevan kuulijalle / lukijalle tuttuja

• joko mainittu aikaisemmin tai yleisesti tunnettuja

• (2) kun substantiivi edustaa koko lajiaan

• (3) artikkelilla on tärkeä rooli myös substantivoinnissa

• usein artikkelia käyttämällä tietty substantiivikäsite yksilöllistetään ja rajataan

• esimerkkejä: tapaus (1)

• Ξενίας ἀγῶνα ἔθηκε... ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος "Ks. järjesti kisat... kisoja katseli 
myös K."

• οἱ πολέμιοι ἐφύλαττον τὴν ὁδόν "viholliset vartioivat tietä"
(tapaus 2)

• πόλεμον τοιοῦτον ἔχων διατελεῖ ὁ τύραννος "tyranni jatkaa sellaista sotaa"

• ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε σοφίας "ihminen on saanut jumalallista viisautta"

(yleisnimet)

• artikkelia käytetään tavallisesti yleisnimen edellä, kun tällä on attribuuttina 

• genetiivi 

• αἱ ἀρχαὶ τῆς πόλεως, τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων
• monet pronominit

• demonstratiivi- ja possessiivipronomini; persoona- ja relatiivipronominin genetiivi

• αὕτη ἡ πόλις, ἐκείνῃ τῇ γυναικί, ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἔν τῇδε τῇ πόλει
• τὸν ἐμὸν φίλον, τὸν φίλον μου
• ... Κλεινίας, οὗ ἄρτι ἀπέθανεν ὁ πατήρ ... "Kleinias, jonka isä äskettäin kuoli"

• substantiivi, joka toimii pronominin tai vokatiivin appositiona, saa artikkelin

• ἐγὼ ὁ τλήμων, ἡμεῖς οἱ στρατηγοί, ὦ ἄνδρες οἱ παρόντες
• pätee myös erisnimiin

• ὑμεῖς οἱ Ἕλληνες
(erisnimet)

• ihmisten nimien yhteydessä hyvin tavallinen

• periaatteessa toimii kuten substantiivin artikkeli:

• Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος ... Ὁ μέντοι Ξενοφῶν ...
"Armeijassa oli eräs ateenalainen Ksenofon ... Ksenofon (taas) ..."

• ei silti pakollinen, vaikka nimi olisi jo tunnettu

• yleistyy ajan myötä

• artikkelia ei käytetä nimen vokatiivimuodon edellä

• ὦ Σώκρατες (ὦ on interjektio)

• kansojen, maiden ja kaupunkien nimet: 

• periaatteessa kuten muutkin substantiivit

• Σικελοὶ δ᾽ ἐξ Ἰταλίας διέβησαν ἐς Σικελίαν ... εἰσὶ δὲ καὶ νῦν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ 
Σικελοί ... ἔλθοντες δὲ ἐς τὴν Σικελίαν
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• samoin jokien, vuorten ja merten nimet

• ὁ Νεῖλος, ὁ Ἰλισσός; ὁ Παρνασσός (usein mukana sana ποταμός / ὄρος) 

• ὁ Πόντος, ὁ Ἀδρίας
• jumalien nimet: artikkelilla voi (1) painottaa tai (2) viitata tietyn paikan jumaluuteen

Substantivointi

• kaikenlaiset ilmaukset, lauseketyypit ja sivulauseet voidaan substantivoida artikkelin avulla

• näin syntyneillä substantiiveilla voi olla samoja syntaktisia ja semanttisia rooleja kuin muillakin 
substantiiveilla

• esimerkkejä

• οἱ σοφοί, τὸ ἀγαθόν
• οἱ πολλοί "useimmat, kansa", οἱ ὀλίγοι "oligarkit"

• huomaa merkitysero artikkelittomaan sanaan nähden

• οἱ ἀκούοντες, οἱ τριάκοντα, οἱ πάλαι, τὰ νῦν 

• τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν "muu kreikkalainen maailma", οἱ μετὰ Σωκράτους "Sokrateen 
kumppanit", τὰ κάτω τῆς Ἀσίης "Aasian alavat osat, eteläosat"

• τὸ κυνηγέσιον τὸ περὶ τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν "Alkibiadeen kauneuteen kohdistuva jahti"

• νέοις τὸ σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν "nuorten on parempi vaieta kuin puhua"

• τὸ δ᾽ ὑμεῖς ὅταν εἴπω, τὴν πόλιν λέγω "kun sanon 'te', puhun kaupungista"

Artikkeli saattaa jäädä pois

• predikatiivin edellä

• ἡ γεωργία τῶν ἄλλων τεχνῶν μήτηρ καὶ τροφός "maanviljelys on ..."

• kun yleisnimeä käytetään erisnimen tavoin

• ἐν ἄστει "Ateenassa", βασιλεύς "suurkuningas"

• monissa adverbiaali- ja prepositiolausekkeissa

• νυκτός, ἡμέρᾳ, ἐν πόλει, κατὰ θάλατταν
• abstrakteissa ilmauksissa

• πολυχρονιώτερόν ἐστι ψυχὴ σώματος "sielu on ruumista pitkäikäisempi"

Artikkeli:  attribuutti ja predikatiivi

• artikkelin paikasta käy usein ilmi, onko kyse attribuutista vai predikatiivista (tai appositiosta)

• attribuutti sijoittuu 

• artikkelin ja pääsanan väliin

• tai pääsanan jälkeen, jolloin artikkeli toistetaan

• predikatiivi (tai appositio) sijoittuu

• ennen artikkelia ja pääsanaa

• tai pääsanan jälkeen (artikkelia ei toisteta)

• attribuutteja

• ὁ ἀγαθὸς ἀνήρ = ὁ ἀνήρ ὁ ἀγαθὸς
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• ἡ παροῦσα γυνή = ἡ γυνή ἡ παροῦσα
• αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες = αἱ νῆες αἱ τῶν Ἀθηναίων
• ἡ ἄγαν ἐλευθερία, τῇ νῦν ἡμέρᾳ, αἱ κῶμαι αἱ ὑπὲρ τοῦ πεδίου
• mutta myös: καλαὶ γυναῖκες

predikatiiveja

• ἀγαθὸς ὁ ἀνήρ (...) = ὁ ἀνήρ ἀγαθὸς (...)  "mies on hyvä" tai "ollessaan hyvä, mies ..."

• παροῦσα ἡ γυνή (...) = ἡ γυνή παροῦσα (...) "nainen on läsnä" / "ollessaan läsnä, nainen ..."

• πρῶτοι οἱ ἱππεῖς παρῆσαν = οἱ ἱππεῖς πρῶτοι παρῆσαν "ensimmäisenä oli 
ratsuväki"

• huomaa, että myös demonstratiivipronominit sijoittuvat näin pääsanaansa nähden

• αὕτη ἡ πόλις, ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἔν τῇδε τῇ πόλει
• samoin persoonapron. genetiivimuodot: τὸν φίλον μου
• sekä partitiiviset genetiivit: οἱ πλείονες τῶν πολιτῶν "useimmat kansalaisista"

• huomaa eräiden sanojen merkityserot

• αὐτός
• ὁ αὐτὸς ἀνήρ "sama mies"; αὐτὸς ὁ ἀνήρ "mies itse"

• πᾶς
• ἡ πᾶσα πόλις "kaupunki yhdessä"; 
πᾶσα ἡ πόλις tai ἡ πόλις πᾶσα "koko kaupunki"; 
πᾶσα πόλις / πόλις πᾶσα "jokainen kaupunki" tai "yksi koko kaupunki"

• μέσος
• ἡ μέση πόλις "keskimmäinen kaupungeista"; 
μέση ἡ πόλις tai ἡ πόλις μέση "keskikaupunki"

• μόνος
• ὁ μόνος θεός "yksi (ainoa) jumala"; μόνος ὁ θεός "vain jumala"

Artikkelin yhteys demonstratiivipronominiin

• eräissä ilmauksissa näkyy yhteys demonstratiivipronominiin

• ὁ μέν ... ὁ δέ ... "yksi ... toinen ..."

• οἱ μέν ... οἱ δέ ... "jotkut ... toiset ..."

• τὸ (τὰ, τῇ) μέν ... τὸ (τὰ, τῇ) δέ ... "yhtäältä, toisaalta"

• kun subjekti vaihtuu: ὁ (ἡ) δέ ... "hän taas ..."

• ἥκειν παραγγέλλει αὐτοῖς ... · οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο
Epämääräisyyden ilmaiseminen

• varsinaista epämääräistä artikkelia ei klassisessa kreikassa ole

• joskus sanoja τίς tai εἷς kuitenkin käytetään melkein kuin epämääräistä artikkelia

• προσέρχεται μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς ὑποπεμφθεῖσα 

• προσελθὼν εἷς γραμματεύς εἶπεν αυτῷ ...

• käytäntö yleistyy hellenistiseltä ajalta alkaen, ei käytetä substantivointiin
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Sijamuodot

• klassisessa kreikassa on viisi produktiivista sijamuotoa

• nominatiivi: subjekti

• vokatiivi: puhuttelumuoto

• akkusatiivi: (suora) objekti; liikkeen kohde

• genetiivi: (epäsuora) objekti; alue paikassa tai ajassa, jonka sisällä toiminta tapahtuu

• datiivi: (epäsuora) objekti

• indoeurooppalaisessa kantakielessä kolme sijaa, joiden funktiot siirtyneet muihin sijoihin kreikassa:  

• ablatiivi: toiminnan lähtökohta tai suunta jostakin (> kr. genetiivi)

• lokatiivi: paikka; ajankohta (> kr. datiivi)

• instrumentaali: väline (> kr. datiivi)

Nominatiivi

• subjektin sija, kun predikaatti on verbin finiittinen muoto

• ὁ μέγιστος ἱερεὺς θύει "ylipappi uhraa"

• samoin subjektiivisen predikatiivin sija

• ὁ νέος ἀνὴρ ἀμαθὴς ἔμεινεν 

• sama pätee, oli verbimuoto aktiivi tai passiivi

• Ἡρακλῆς τὰς βοῦς ὑπὸ Νηλέως ἐσυλήθη "Neleus ryösti Herakleelta härät"

• syntaktinen funktio siis tässä sama, mutta semanttinen rooli eri kuin aktiivilauseen subjektilla

• aktiivilauseen subjekti agentti, passiivilauseen tavallisesti patientti tai kokija

• partisiippi- ja infinitiivilausekkeet

• partisiippi on nominatiivissa, kun se määrittää lauseen subjektia

• παρελήλυθα συμβουλεύσων ὑμῖν ἀγαθά "tulin neuvomaan"

• jos infinitiivilausekkeen subjekti on sama kuin koko lauseen subjekti, se on nominatiivissa

• ὁ Κῦρος ἔφη Πέρσης εἶναι "sanoi olevansa" 

• muuten akkusatiivissa: ὁ δὲ Κῦρος ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν ὅτι ... "käski 
viestinviejää ilmoittamaan"

Vokatiivi

• puhuttelusanojen sija

• ἄνθρωπε, τί ποιεῖς;

• seurana varsinkin klassisessa kielessä usein interjektio ὦ, joka harvinaistuu myöhemmin

• vokatiivimuodossa olevien sanojen appositiot saattavat olla nominatiivissa

• myös nominatiivia voidaan käyttää puhuttelussa (jo Homeroksesta alkaen)

• Ζεῦ πάτερ Ἠέλιός θ᾽ "Isä Zeus, aurinko" (viittaavat tässä samaan)

• ὁ παῖς "hei orja!" (huom. artikkeli)
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Akkusatiivi

• (1) suoran objektin eli akkusatiiviobjektin sija

• οἱ πολέμιοι ἐφύλαττον τὴν ὁδόν
• μᾶλλον τοὺς νόμους αἰσχύνονται ἢ τοὺς πολεμίους φοβοῦνται 

"he kunnioittavat lakeja enemmän kuin pelkäävät vihollisia"

• samoin (2) objektiivisen predikatiivin

• οἱ Ἀθηναῖοι εἵλοντο Περικλέα στρατηγόν "valitsivat Perikleen strategiksi"

• monet (3) adverbiaalilausekkeet ovat kreikassa akkusatiivissa

• (4) usean preposition kanssa käytetään akkusatiivia (> Prepositiot)

Akkusatiivi objektina: transitiivisuus

• transitiivisuuden määrittely klassisessa kreikassa: 

• transitiivinen verbi saa suoran objektin

• akkusatiiviobjektista tulee subjekti, kun lause muutetaan passiiviin

• ἡ ὁδὸς ἐφυλάττετο ὑπὸ τῶν πολεμίων
• syntaktinen rooli vaihtuu, mutta semanttinen rooli pysyy samana

• tavallisesti patientti tai kokija

• kreikassa transitiivisia verbejä, jotka monissa muissa kielissä eivät ole sitä

• hyödyttäminen / vahingoittaminen, hyvän / pahan tekeminen / puhuminen

• εὖ ποιεῖν, λέγειν; εὐεργετεῖν; ἀδικεῖν   + τινά
• ἐπίσταμαι εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα ἐμέ 

"tiedän sen, joka puhuu minusta hyvää, puhuvan hyvin"

• pakeneminen, piiloutuminen, suojautuminen, puolustautuminen, kostaminen, vannominen

• φεύγειν, φθάνειν, λανθάνειν, ἀμύνεσθαι, φυλάττεσθαι, αἰσχύνεσθαι, 
ὄμνυναι  + τινά

• ἔφθησαν τοὺς Πέρσας ἀφικόμενοι εἰς τὴν πόλιν 
"he ehtivät saapua kaupunkiin ennen persialaisia"

• οὐκέτι φυλάττεσθαι δεήσει τὸν Ὀρόνταν "ei tarvitse varoa Orontasta"

• moni intransitiivinen verbi voi toimia transitiivisesti, kun muodostetaan yhdysverbi

• βαίνω διὰ τὸν ποταμόν – διαβαίνω τὸν ποταμόν 

• ἐρχομαι εἰς τὴν πόλιν – εἰσέρχομαι τὴν πόλιν
• εἰσπλεῖν Ἰόνιον κόλπον; παραβαίνειν τοὺς νόμους "rikkoa lait"

• tai sellaisenaan, jolloin merkitys hiukan muuttuu

• σπουδάζειν "olla kiireinen""+ τινά "kiirehtiä jotakuta"

• σιωπᾶν, σιγᾶν "vaieta" + τι "vaieta jostakin asiasta"

• θνητὸς πεφυκὼς μὴ γέλα τεθνηκότα "kuolevainen, älä naura kuolleelle"

• myös toisin päin, kun verbi saa hyvin usein saman objektin 

• τελευτᾶν "lopettaa", mutta myös "kuolla" (= τὸν βίον)

• ἄγειν "marssia", ἐλαύνειν "ratsastaa", αἴρειν "lähteä (purjehtimaan)"

Klassisen kreikan syntaksin perusteet, v. 2.1 (2011)! 11! Sijamuodot

kaksi akkusatiiviobjektia

• kaksi akkusatiiviobjektia 

• merkityksiä: pyytää, kysyä, piilottaa, riistää joltakin jotakin; opettaa, muistuttaa jollekin jotakin

• ἀπαιτεῖν, ἐρωτᾶν, διδάσκειν, (ἀνα)μιμνήσκειν, κρύπτειν, ἀφαιρεῖσθαι + τινά τι
• ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους "muistutan teitä esi-isienne kärsimistä 

vaaroista"

• οὐδεὶς ἐδίδαξέ με τήνδε τὴν τέχνην "ei ole opettanut minulle tätä taitoa"

• τὴν θυγατέρα ἔκρυπτε τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός "salasi tyttäreltä tämän miehen 
kuoleman"

• myös prepositiolausekkeet mahdollisia toisena objektina

Akkusatiivi predikatiivina (objekti ja predikatiivi)

• eräät verbit saavat täydennyksekseen objektin ja predikatiivin

• merkityksiä: valita, tehdä joku joksikin

• αἱρεῖσθαι; ποιεῖν, ποιεῖσθαι, τιθέναι
• kutsua, nimittää jotakin joksikin, pitää jotakin jonakin, osoittaa joku joksikin

• ὀνομάζειν, καλεῖν, λέγειν; νομίζειν, ἡγεῖσθαι; ἀποδεικνύναι
• esim.

• τοὺς ἰχθῦς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον "pitivät kaloja jumalina"

• οἱ Ἀθηναῖοι εἵλοντο Περικλέα στρατηγόν "valitsivat P:n strategiksi"

οἱ Θετταλοὶ φίλον, εὐεργέτην, σωτῆρα τὸν Φίλιππον ἡγοῦντο "thessalialaiset pitivät 
Filipposta ystävänään, hyväntekijänään ja pelastajanaan"

• τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείκνυεν 
"osoitti niiden, jotka ajattelevat sellaista, olevan hulluja"

• artikkeli jää siis usein pois predikatiivin edestä (vrt. s. 8)

sisällönobjekti

• sisällönobjekti ("sisäinen objekti") on tavallisesti etymologialtaan tai merkitykseltään yhteydessä verbiin

• νίκην νικᾶν, δουλείαν δουλεύειν
• esiintyy lähinnä intransitiivisilla verbeillä

• "sisäisiksi objekteiksi" nimitetään joskus myös muita lauseketyyppejä (> sisällön akkusatiivit)

Akkusatiivi adverbiaalina

• akkusatiivissa olevia adverbiaalilausekkeita:

• sisällön akkusatiivi

• accusativus respectūs ("suhteen akkusatiivi")

• paikanilmaus

• ajanilmaus

• suunnan ilmaus 
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sisällön akkusatiivi

• adverbiaalit, jotka muodostettu adjektiivin neutrimuodosta

• ἡδὺ γελᾶν "nauraa suloisesti", δεινὰ ὑβρίζειν "olla hyvin röyhkeä"

• voi esiintyä samassa lauseessa objektin kanssa

• Λακεδαιμόνιοι πολλὰ τὴν πόλιν ἡμῶν ἠδικήκασι καὶ μεγάλα "spartalaiset ovat 
tehneet kaupungillemme paljon suurta vääryyttä"

• objektina on siis τὴν πόλιν ἡμῶν
• paljon kivettyneitä sisällön akkusatiiveja käytössä adverbeina

• πολύ, πολλά, μέγα, μεγάλα, ὀλίγον, τὸ πολύ, πρῶτον, οὐδέν
• τίνα τρόπον, τοῦτον τὸν τρόπον, τί ("miksi")

• τἆλλα, (τὸ) λοιπόν, (τὰ) πάντα
• (τὴν) ἀρχήν, τέλος "aluksi", "lopuksi"

• τὸ νῦν, τὸ πρίν, τὸ πάλαι, (τὸ) πρότερον, ὕστερον
• προῖκα, δωρεάν "ilmaiseksi, lahjaksi"

suhteen akkusatiivi

• accusativus respectūs 

• "suhteen" akk. (ruots. hänseendets ack.)

• lauseke, joka täsmentää / rajaa verbin merkitystä

• esim.

• κάμνω τὴν κεφαλήν "olen päästäni kipeä"

• τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ  "korvista, mielestä, silmistä sokea"

• ἀνὴρ Λυδὸς τὸ γένος "syntyperältään"

• οἱ διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμούς 
"silmät sokaistuneina lumesta"

paikanilmaus

• paikanilmauksissa akkusatiivi vastaa kysymykseen: "miten kauas?", "paljonko?" 

• οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος μύρια στάδια ἀπεῖχον 
"olivat 10000 stadionin päässä Kreikasta"

• myös "mihin (päin)?" mahdollinen, mutta harvinainen

• tällaisia akkusatiiveja ovat οἶκόν δε, Ἀθήναζε, Μεγαράδε, joissa enkliittinen -δε

ajanilmaus

• akkusatiivi voi ilmaista myös, miten kauan toiminta jatkui tai on jatkunut

• esim.

• ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο "näin jatkui pitkän aikaa"

• ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων "ei nähnyt kolmeen päivään"

• περιμένω ἐνταῦθα δύο ἡμέρας "olen odottanut"

• ἐπιδεδήμηκα τρίτην ἡμέραν "olen täällä kolmatta päivää"

• käännöksessä suomeen voi olla syytä käyttää eri aikamuotoa
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Genetiivi

• yhdistää kahden IE-kantakielen sijamuodon roolit, genetiivin ja ablatiivin

• siksi voidaan erottaa

• (1) "aito" tai "alkuperäinen" genetiivi

• piiri johon jokin asia kuuluu, kuuluvuussuhde

• subjektigenetiivi, objektigenetiivi; possessiivinen, kvalitatiivinen, aineen ja hinnan genetiivi 

• partitiivinen genetiivi

• (2) ablatiivinen genetiivi

• liikkeen lähtökohta, etäisyys, ilmiön alkuperä, vertailu

Genetiivi substantiivin yhteydessä

• genetiivin tulkinnassa olennaista on se, millaisen pääsanan määre genetiivi on

• substantiivin, adjektiivin, verbin

• toisen substantiivin määreenä oleva substantiivi on tavallisesti genetiivissä

• attribuuttina ἡ τοῦ φίλου οἰκία
• predikatiivina ἥδε ἡ οἰκία τοῦ φίλου ἐστιν

Subjekti- ja objektigenetiivi

• erotetaan (1) subjektigenetiivi

• νίκη τῶν βαρβάρων "barbaarien (saavuttama) voitto"

• ἡ τῶν ἀνθρώπων εὐσέβεια ἡ περὶ τοῦς θεούς 
"ihmisten (osoittama) kunnioitus"

• (2) objektigenetiivi

• νίκη ναυμαχίας "meritaistelun voittaminen"

• φροντὶς τῶν παίδων "huoli lapsista"

• τὸν τοῦ κυνὸς λόγον, ἡμῶν λόγος
• ilmaisee, mitä tai ketä puhe tai keskustelu koskee

• tällaiset ilmaukset ovat usein kaksimerkityksisiä

• φόβος τῶν πολεμίων – ovatko viholliset pelkääjiä vai pelättäviä?

• εὔνοια τῶν πολιτῶν – "kansalaisten suopeus" / "suopeus kansalaisia kohtaan"

• moniselitteisyyden välttämiseksi genetiivi saatetaan korvata prepositiolausekkeella

• ἡ παρὰ τῶν θεῶν εὔνοια "jumalien suopeus"

• τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον 
"kreikkalaisten pelko barbaareja kohtaan"

Kuuluvuuden ja partitiivinen genetiivi

• voidaan myös erottaa: "kuuluvuuden genetiivi" (g. pertinentiae) ja partitiivinen genetiivi

• "kuuluvuuden genetiivin" päätyyppi: possessiivinen

• ilmaisee erilaisia omistus- ja kuuluvuussuhteita

• omistus- tai käyttöoikeus: ἡ τοῦ Δικαιοπόλεως οἰκία "Dikaiopoliksen talo"
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• läheinen sukulaisuus: Αἰσχύλος Εὐφορίωνος, Ἑλένη ἡ Διός, ἡ τοῦ Περικλέους γυνή
• τὴν θύραν τοῦ δωματίου ἀνέῳξεν "talon oven"

• μάρτυρας τούτων παρέξομαι "tuon esiin todistajat näille asioille"

• οὐκ ἐπὶ τιμωρίαν τῶν ἐχθρῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίαν τῆς πόλεως ἐτράποντο "he 
eivät omistautuneet kostamaan vihollisille vaan pelastamaan kaupungin"

• ἦν δὲ καὶ Πασίων τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων 
"myös Pasion kuului Miletoksesta taisteleviin"

• βασιλεὺς ἡγεῖται ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι "katsoo teidän kuuluvan hänelle itselleen"

• πενίαν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ᾽ ἀνδρὸς σοφοῦ "köyhyyden kestäminen ei kuulu 
jokaiselle, vaan viisaalle miehelle"

• pääsana voidaan jättää pois (ja substantivoida)

• ἐν Ἅιδου; εἰς Πολεμάρχου "Polemarkhoksen taloon", εἰς διδασκάλου φοιτᾶν "mennä 
opettajan luo"

• πάντα τὰ ἐμαυτοῦ, τὸ τοῦ Ὁμήρου "homeerinen (ilmaus)", τὰ τοῦ πολέμου
• monimerkityksisyys tässä rakenteessa (kuten suomessa):

• ἡ Πλάτωνος βίβλος "Platonin kirja"

• (2) aineen genetiivi / genetivus materiae

• aine josta substantiivi on tehty tai koostuu

• στέφανοι χρυσίου "kultaseppeleet", παράδεισος παντοίων δένδρων "puutarha, jossa 
on kaikenlaisia puita", πλῆθος ἀνθρώπων "ihmisjoukko"

• ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων
• "Ateenan kansa" (kaksimerkityksinen: ks. myös > Partitiivinen genetiivi)

• (3) ominaisuuden genetiivi (qualitatis)

• klassisena aikana erityisesti mitat, ikä yms.

• runoudessa käytetään muissakin yhteyksissä

• esim.

• ἐτῶν ὡς τριάκοντα "n. 30-vuotias", δύο ἡμέρων καὶ νυκτὸς πλοῦν "kahden päivän ja 
yhden yön purjehdus", ὀκτὼ σταδίων τεῖχος "kahdeksan stadionin mittainen muuri"

• tämän erikoistapaus on hinnan genetiivi (pretii)

• δέκα μνῶν χωρίον, πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεσθαι "(jokin) maksaa paljon hopeassa"

• partitiivinen genetiivi kuvaa kokonaisuutta, josta otetaan osa

• esim.

• τῶν ἀνθρώπων οἱ σοφοί;  Σωκράτης ἦν σοφώτατος πάντων ἀνθρώπων
• τὸ τρίτον μέρος τοῦ στρατεύματος "kolmasosa armeijasta"

• οἱ πολλοὶ τῶν τετρακοσίων ἔφυγον; δῖα θεάων
• ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων "Ateenalaisista (tavallinen) kansa" (eri merkitys kuin edellä)

• huomaa artikkelin paikka: kuten predikatiivilla
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• alueiden / maiden nimien genetiivi 

• määrittää tarkemmin, missä pääsanan ilmaisema paikka sijaitsee

• käännökseen genetiivi ei siis aina sovi

• ὀλιγαχοῦ τῆς Βοιωτίας "harvoissa Boiotian paikoissa / harvoissa paikoissa Boiotiassa"

• ὁ στράτος ἀφίκετο τῆς Ἀττικῆς ἐς Οἰνόην;  ἦλθον ἐξ Ἐφέσου τῆς Ἰωνίας
• τῆς Ἰταλίας Λοκροὶ μὲν Συρακοσίων ἦσαν, ῾Ρηγῖνοι δὲ κατὰ τὸ ξυγγενὲς 
Λεοντίνων "Italiassa Lokroi kuului syrakusalaisille, Rhegion Leontinoille yhteisen alkuperän 
perusteella"

Genetiivi adjektiivin yhteydessä

• possessiivista genetiiviä voidaan käyttää seuraavien adjektiivien yhteydessä. (Vrt. datiivi, s. 24.)

• "oma"

• οἱ κίνδυνοι τῶν ἐφεστηκότων ἴδιοι "vaarat ovat johtajien (oma) osa"

• "yhteinen"

• ὁ ἔρως οὗτος κοινὸς πάντων ἀνθρώπων "tämä rakkaus on yhteinen kaikille"

• "pyhitetty"

• ἱερὸς ὁ χῶρος τῆς Ἀρτέμιδος "paikka on pyhitetty Artemikselle"

• partitiivisen genetiivin käyttöjä adjektiivin ja adverbin määreinä

• "ei kukaan", "moni"; suom. elatiivi "-sta/stä"

• οὐδεὶς αὐτῶν, πολλοὺς τῶν πολιτῶν
• adverbit

• εὐ ἔχει τοῦ βίου "hänellä on elämä hyvin"

• εἰς τοσοῦτον ἦλθεν ἀναισχυντίας, ὥστε ... "meni niin pitkälle hävyttömyydessä, että ..."

• vertailun genetiivi

• vastaa suomen partitiivia tai kuin-rakennetta

• εὐτυχέστεροι οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς ἐγένοντο "lapsista tuli isää onnellisempia"

• τὰ σώματά τε οὐδὲν ἡμῶν χείρονα ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν κακίονας ὑμῖν 
προσήκει ἡμῶν ἔχειν "teidän ruumiinne eivät ole meitä huonompia, eikä teidän sielujennekaan 
kuulu olla huonompia kuin meidän"

• vrt. myös: ἕτερόν ἐστι τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ "miellyttävä on eri asia kuin hyvä"

• rinnalla ἤ "kuin"-rakenne

Genetiivi verbin yhteydessä

• monien verbien objekti tai adverbiaali on genetiivimuodossa

• samoin näistä johdettujen ja eräiden muiden lähimerkityksisten adjektiivien attribuutti

• verbien merkitysten perusteella genetiivejä luokiteltu partitiivisiksi, suhteen genetiiveiksi ja 
erottamisen genetiiveiksi (esim Bornemann-Risch 186-88)

• erottelemme tässä verbit yleisen merkityssisällön mukaan
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• tässä kieliopissa käytetty luokittelu:

1.  kontakti

2.  pyrkimys, kokemus, huoli

3.  aistit, muisti

4.  hallinta, vaihe

5.  osallisuus

6.  ero

• koskee myös vastakohtia sekä verbeistä johdettuja adjektiiveja, taustalla genetiivin 
perusmerkitykset

• huom. verbit, joilla on tällaisia merkityksiä, eivät aina saa genetiivimääreitä

1. Kontakti

• koskettaa; tarttua, pitää kiinni

• ἅπτεσθαι, θιγγάνειν, ψαύειν; λαμβάνεσθαι, ἔχεσθαι
• tähdätä, osua, osua harhaan

• στοχάζεσθαι, τυγχάνειν, ἀποτυγχάνειν, ἁμαρτάνειν
• myös metaforisemmat merkitykset

• esim.

(1)  δυσχερὲς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός "koskettaa sairastavaa miestä"

(2)  περιεχόμενος τοῦ νεηνίεω "halaten nuorukaista"

(3)  τῆς μὲν γνώμης αἰεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι "pidän kiinni samasta mielipiteestä"

(4)  νίκης τε τετυχήκαμεν καὶ σωτηρίας "saimme osaksemme voiton ja pelastuksen"

(5)  στοχάζεσθαι τοῦ ἡδέος "tähdätä nautintoon"

(6)  ... ἥτις ἑκουσίως ἁμαρτάνει τοῦ σκοποῦ "osuu harhaan tahallaan"

2. Pyrkimys, kokemus, huoli

• pyrkiä, kaivata, himoita, rakastaa

• ἐφίεσθαι, ὀρέγεσθαι, ποθεῖν, ἐπιθυμεῖν, ἐρᾶν
• adj. kokenut, kokematon, tietävä

• ἔμπειρος, ἄπειρος, ἐπιστήμων
• huolehtia, olla välittämättä

• ἐπιμελεῖσθαι, (μετα)μέλει μοι, φροντίζειν, ἀμελεῖν, ὀλιγωρεῖν
• adj. ἐπιμελής, ἀμελής

• esim.

(1) (ἄξιόν ἐστι) τῶν τε καλλίστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν ὀρεγομένους 
ἀξιεπαινοτάτης τελευτῆς τυχεῖν "tavoiteltuaan suurinta hyvää saada osakseen mitä 
ylistettävin kohtalo"

(2) ἡ βουλὴ ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖ "neuvosto tavoittelee oligarkiaa"

(3) ἱμείρετο χρημάτων "himoitsi itselleen tavaraa"
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(4) τῶν σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν ἐρῶσιν "rakastavat pikemmin ruumiita kuin sieluja"

(5) Σωκράτης ἐρωτικῶς διάκειται τῶν καλῶν "rakastaa kauniita ihmisiä" (tässä)

(6) ἐπιστήμων τῆς τέχνης; ὁδῶν ἔμπειρος
(7) φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς "osaa / hallitsee lyran ja laulun"

(8) ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως "tämän paikan kielimuoto on minulle vieras"

(9) τί ἡμῖν τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; ... τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖ ἡμᾶς 
φροντίζειν "mitä välitämme kansan mielipiteestä ... meidän täytyy huolehtia kansan mielipiteestä"

(10) δι’ ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται "miksi he eivät huolehdi hänestä"

(11) ἐπιμελὴς τῶν φίλων εἶ "olet huolehtivainen ystäviesi suhteen"

(12) οὐ γὰρ ὠλιγώρουν τῶν κοινῶν οὐδ᾽ ἀπέλαυον μὲν ὡς ἰδίων, ἠμέλουν δ´ ὡς 
ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ἐκήδοντο ὡς οἰκείων "he eivät vähätelleet yhteistä omaisuutta – eivät 
pyrkineet hyötymään siitä ikään kuin se olisi ollut heidän, eivätkä lyöneet sitä laimin ikään kuin 
toisen omaisuutta – vaan huolehtivat siitä kuin se olisi ollut ikiomaa"

3. Aistit, muisti

• kuulla, aistia, haistaa, haista

• ἀκούειν, ἀισθάνεσθαι, ὀσφραίνεσθαι, ὄζειν
• syödä, juoda, maistaa, nauttia

• ἐσθίειν, πίνειν, γεύεσθαι, ἀπολαύειν
• muistaa, muistuttaa, unohtaa

• μιμνῄσκειν, (ἀνα)μιμνῄσκεσθαι, μέμνησθαι, μνημονεύειν, ἐπιλανθάνεσθαι
• adj. μνήμων, ἀμνήμων, ἐπιλήθης

• myös akkusatiiviobjekteja käytetään, merkityserot mahdollisia

• esim.

(1) τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε "olette kuulleet todistajia"; ἐμοῦ ἐπάκουσον
• mutta μῦθον ἀκούσας, ἀκούει φθόγγον

(2) ᾔσθετο τοῦ γέλωτος "hän kuuli naurua"

(3) οὐδένα δύνασθαι κρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ ὠμῶν ἐσθίειν αὐτῶν 
"syödä heidät raakana"

(4) αἵματος ὄφρα πίω "juon verta"

(5) τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀδύνατον ἄλλῳ γεγεῦσθαι πλὴν τῷ φιλοσόφῳ "muiden on 
mahdoton maistaa olevaisen katselua kuin filosofin"

(6)  νῦν μνησθέντες καὶ τῶν ἰδίων ἕκαστος δυστυχημάτων καὶ τῶν κοινῶν τῆς 
πόλεως τιμωρεῖσθε τὸν αἴτιον τούτων "muistakaa kunkin itse kärsimiä vahinkoja ja 
kaupungin yhteisiä, ja kostakaa syylliselle"

(7)  μνήσθητι ὁ Θεὸς τῆς δούλης σου Χρυσίδος "Jumala, muista orjaasi Khrysistä"

(8)  τοῦ φθόνου ἐπελέληστο "hän oli unohtanut kateuden"
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4. Hallinta, vaihe

• hallita, johtaa

• ἄρχειν, βασιλεύειν, τυραννεῖν, στρατηγεῖν, ἡγεῖσθαι, κρατεῖν
• adj. κύριος, ἐγκρατής, καρτερός, ἀκρατής
• merkitys, kun genetiiviobjekti: "hallita jotakin"

• aloittaa, alkaa, keskeyttää, lakata, pidättyä

• ἄρχειν, ἄρχεσθαι, παύειν, παύεσθαι, λήγειν, ἀπέχεσθαι
• esim.

(1) Οὐκοῦν ὅστις ἐπιθυμεῖ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ πόλει συμπάντων ἄρχειν, 
τῆς αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις ἐπιθυμεῖ, τυραννικῆς, καὶ τύραννος εἶναι; 
"Eikö niin että se joka haluaa hallita kaikkia kaupunkilaisia, haluaa samaa hallintoa heille kaikille, 
tyranniaa, ja myös olla tyranni?"

(2) ὅστις ... βασιλεύσει Ἀχαιῶν
(3) τῆσδε κοιρανεῖ χθονός "hallitsee tätä maata"

(4) (οἱ Πέρσαι τοὺς παῖδας) διδάσκουσιν ἐγκρατεῖς εἶναι γαστρὸς καὶ ποτοῦ 
"hallitsemaan syömistään ja juomistaan"

(5) δρόμου τινὲς ἦρξαν "jotkut alkoivat juosta"

(6) Πῶς δ' αὐτοὺς χρὴ λῆξαι τῆς λύπης; "Miten he voivat lakata kärsimästä?"

(7) ἔδοξε τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασθαι "lopettaa sotansa minua vastaan"

(8) Ἑλληνικοῦ πολέμου ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι "pidättyivät sodasta"

5. Osallisuus

• olla osallinen, jakaa

• μετέχειν, μέτεστί μοί τινος, μεταδιδόναι τινί τινος
• adj. μέτοχος, ἀμέτοχος, ἄμοιρος

• syyllinen johonkin; jonkin arvoinen (adj.)

• αἴτιος, ἀναίτιος; ἄξιος, ἀνάξιος
• täyttää jllk, olla täynnä jtk

• πιμπλέναι, πληροῦν, γέμειν 

• adj. μεστός, πλέως, πλήρης
(1) τῆς ἑαυτῶν ἐλευθερίας καὶ τοῖς βουλομένοις δουλεύειν μετέδοσαν 

"jakoivat vapauttaan myös niille, jotka halusivat olla orjia"

(2) τῆς δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας 
"(vaikka) ette ole aikaisemmin päässeet osallisiksi heidän mahtinsa tarjoamasta hyödystä"

(3) οὐδεὶς μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους 
"kukaan ei katso näihin tekoihin syyllisten ansaitsevan pieniä rangaistuksia"

(4) ἐμπλήσετε τὴν θάλατταν τριήρων "täyttäkää meri kolmisouduilla"

(5) τὸ δίκτυον ἦν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων "verkko oli täynnä isoja kaloja"
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6. Ero

• genetiiviä käytetään monen eroamista tai etäisyyden ottamista ilmaisevan verbin yhteydessä

• genetiivi ilmaisee, mistä erotaan / otetaan etäisyyttä

• vastaa joskus suomen elatiivia

• pääsisällöt: 

• ero (mistä?)

• tarve (minkä?)

• erottaa, erota, sulkea pois, estää, välttää

• χωρίζειν, διαφέρειν, εἴργειν, κωλύειν, (ἀπ)αλλάττειν
• ἐλευθεροῦν "vapauttaa", (ἀπο)στερεῖν, στερίσκειν "riistää"

(1) χωρίζειν σώματος ψυχήν "erottaa sielu ruumiista"

(2) κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώπων διήνεγκαν "erottuivat hyvyydessään kaikista"

(3) ἐλευθεροῦν τυράννων "vapauttaa tyranneista"

(4) οὐδὲ τέκνων καὶ γυναικῶν στερήσονται "eivät menetä lapsiaan tai vaimojaan"

(5) Ὀρόντας εἶπεν, ὅτι τοὺς ἱππέας κωλύσειε τοῦ καίειν 
"O. sanoi estävänsä ratsumiehiä polttamasta seutuja"

(6) ἐνόμιζον ἀπηλλάχθαι τοῦ κατὰ θάλατταν κινδύνου "he ajattelivat päässeensä 
eroon merellä vallinneesta vaarasta"

• tarvita, kärsiä puutetta, pyytää

• ἀπορεῖν, σπανίζειν, ἐλλείπειν, δεῖσθαι
(7) ἀπορεῖν παραδειγμάτων "tarvita esimerkkejä"

(8) τοῦ Ἀγοράτου ἐδέοντο παντὶ τρόπῳ ἀπελθεῖν Ἀθήνηθεν 
"pyysivät A:lta, että hän lähtisi pois Ateenasta" 

(9) ὧν δ᾽ ἐνέλειπε τῇ πόλει, ταῦτα προσθεῖναι 
"lisätä niitä tavaroita joita kaupungilta puuttui"

Genetiivi: adverbiaalirakenteita

• eräiden tunneverbien yhteydessä ilmaisee tunteen syytä

• (henkilö)objekti akkusatiivissa tai datiivissa

• θαυμάζειν, ἄγασθαι "ihailla, ihmetellä"; εὐδαιμονίζειν "pitää onnellisena";         
ζηλοῦν "kadehtia"; οἰκτίρειν "sääliä"

• ὀργίζεσθαι "vihata" + τινί τινος
• myös prepositiolauseketta esiintyy (esim. ἐπί + datiivi)

(1) τοῦτον ἀγασθεὶς τῆς πρᾳότητος  τοῦ πάθους ᾤκτιρεν αὐτόν 
"hän ihaili tätä hänen lempeytensä takia, mutta sääli tätä hänen kärsimyksensä takia" 

(2) τοῖς Κορινθίοις τῶν ἀγαθῶν ἐφθόνουν 
"kadehtivat korinttilaisilta heidän vaurauttaan"

(3) ἐγὼ αὐτοὺς μακαρίζω τοῦ θανάτου "ihailen heitä heidän kuolemansa takia"
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Ajan ja hinnan genetiivi

• ajan genetiivi

• aina hiukan epämääräinen merkitykseltään

• τῆς ἐπιούσης νυκτὸς διέπλευσα Μέγαράδε "seuraavana yönä"

• ὁ βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν "ei ole taistellut kymmeneen päivään"

• hinnan genetiivi

• ostamista, myymistä ja arvioimista merkitsevien verbien adverbiaalina

• πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ κατάκλισιν "pidän juhlaasi suuressa arvossa"

• ὠνέονται τὰς γυναῖκας παρὰ τῶν γονέων χρημάτων μεγάλων 
"ostavat naiset vanhemmilta suurella rahalla"

Juridiset verbit

• juridiset verbit:

• genetiivimuodossa oleva lauseke ilmaisee rikosta tai rangaistusta, akkusatiivi tavallisesti henkilöä

• αἰτιᾶσθαι, διώκειν, γράφεσθαι, δικάζειν, κρίνειν, ἀπογιγνώσκειν, τιμᾶν + 
τινά τινος

• τιμωρεῖν τινί τινος
• esim.

• διώξομαί σε δειλίας "haastan sinut oikeuteen tollontöiden takia"

• τῆς οἰκίας ἐδικαζόμην "kävin oikeutta talostani"

• κατα-alkuiset verbit kuitenkin toimivat toisinpäin

• εἰ μὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ Λύκων κατηγορήσοντες ἐμοῦ "syyttämään minua"

Lisätietoa:

Verbi ἁμαρτάνειν esimerkkinä

• genetiiviä käytetään verbin konkreettisen merkityksen yhteydessä

• abstraktimmat merkitykset: eri mahdollisuuksia, esim. prepositiolausekkeita

• ... οἱ τοῦ σκοποῦ ἀποτυγχάνοντες καὶ οἱ τῶν ὁδῶν καὶ οἱ ἀκούσια ἁμαρτάνοντες
• ἁμαρτάνουσι τῆς προστάξεως "erehtyvät määräyksen noudattamisessa"

• ἐν μὲν οὖν ταῖς φυσικαῖς ἐπιθυμίαις ὀλίγοι ἁμαρτάνουσι
• "luonnollisten halujen kohdalla harvat erehtyvät"

• μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν ἢ κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ἀσωτίαν ”ihmiset menevät 
harhaan pikemmin ahneuden kuin edellä kuvatun tuhlaavaisuuden suuntaan”

Genetiivin klassisen ajan jälkeinen kehitys

• koinéssa partitiivisen genetiivirakenteen rinnalla yleistyy prepositiolauseke 

• ἀπό +gen., ἐκ + gen.

• separatiivisen genetiivin sijasta voi käyttää prepositioita, jotka merkitsevät "jostakin"

• vertailussa genetiivin tai ἤ-rakenteen ohella yleistyvät prepositiolausekkeet 

• πρό, ἀντί + gen.; παρά, πρός + akk.
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Datiivi

• kreikan datiivissa (δοτική) yhdistyy kolme IE-kantakielen sijaa

• datiivi

• henkilö, johon toiminta epäsuorasti vaikuttaa, tai jota toiminta koskee

• lokatiivi

• sijainti paikassa tai ajassa

• instrumentaali

• väline, jolla toiminta suoritetaan

• toiminnassa mukana olevat asiat tai henkilöt

Datiivi ja intransitiivisuus

• vrt. transitiiviverbit, joista puhuttiin akkusatiivin yhteydessä 

• "prototyyppiset transitiiviverbit ovat merkitykseltään kausatiivisia eli ilmaisevat kontrolloitua tai 
kontrolloitavaa tekoa, joka kohdistuu johonkin entiteettiin ja aiheuttaa siinä muutoksen." (ISK §461)

• datiivi: usein intransitiiviset verbit, joilla epäsuora objekti

• lokatiivisuus: objektin luona oleminen; liike kohti objektia tai siitä poispäin

• vastavuoroisuus: yhdessä tekeminen objektin kanssa

• tämä näkyy myös kreikan verbeissä

• selittää usein sitä, millaisen objektin verbi saa täydennyksekseen

• päällekkäisyyksiä on, ja ne selittävät kielen myöhempiä muutoksia

• akkusatiiviobjekti valtaa alaa muissa sijoissa olevilta objekteilta

Datiiviobjekti + toinen täydennys

• datiivi tutuimmillaan:

• verbillä on subjektin lisäksi kaksi täydennystä, joista toinen on epäsuora objekti datiivissa

• se käännetään usein suomen allatiivilla (-lle)

• verbit ovat siis kolmipaikkaisia

• toinen täydennys voi olla suora tai epäsuora objekti, infiniittinen lauseke tai sivulause

• merkityksiä:

• antaa, lähettää, viedä jne. jollekin jotain

• luvata, ilmoittaa, kertoa, sanoa, toivoa jollekin jotain

• käskeä, kehottaa, kieltää jotakuta tekemään / tekemästä

• suomessa joskus muu sija

• ablatiivi: rukoilla joltakin jotakin

• vaikka rukoilu kohdistetaan jollekin; vrt. "rukoilen jumalia"

• myös vastakohdat: kadehtia joltakin jotakin

• vaikka kateus kohdistetaan johonkuhun; vrt. "kadehdin häntä"

• suomen ablatiivissa olevat lausekkeet, kuten "viedä joltakin jotakin", voivat kreikassa olla datiivissa 
tai genetiivissä

• esim.

• Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ ἓξ μηνῶν μισθόν "antaa hänelle"

• Νικίας ἔπεμψεν ἐπιστολὴν τοῖς Ἀθηναίοις
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• τῶ πατρὶ ἤγγελλε τὰ γενόμενα "ilmoitti isälle"

• Λυσίας Θεόγνιδι χρήματα δώσειν ὑπέσχετο "lupasi antaa Theognikselle"

• οὐκ ἂν εὐξαίμην τούτου μεῖζον αὐτοῖς κακόν "en kai toivo heille tätä suurempaa pahaa"

• οἱ ἄνθρωποι εὔχονται τοῖς θεοῖς πολυκαρπίαν "rukoilevat jumalilta"

• τῶν ἀγαθῶν αὐτοῖς ἐφθόνουν "kadehtivat heiltä heidän vaurauttaan"

• ἐπεκελεύοντο τῷ Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν ἀρχὴν "käskivät Nikiasta"

• οἱ ἰατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσιν τοῖς ἀσθενοῦσιν μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ 
"kieltävät sairaita käyttämästä öljyä"

Datiivi henkilöobjektina

• monet verbit saavat kreikassa ainoaksi objektikseen datiiviobjektin

• kyse on usein henkilöobjekteista; osa verbeistä on transitiivisia muissa IE-kielissä

• samoihin verbeihin etymologisesti liittyvät adjektiivit tai adverbit voivat vastaavasti saada datiivimääritteen

• merkityssisältöjä:

• totteleminen, palveleminen, luottaminen

• sopiminen (olla soveliasta tms.)

• hyödyttäminen, haittaaminen

• miellyttäminen, suopeus, moittiminen

• saman- tai erilaisena, -arvoisena tai -mielisenä oleminen jonkun kanssa

• lähestyminen, kohtaaminen, välttäminen

• muu yhdessä tekeminen

• totteleminen, palveleminen, luottaminen

• φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων "selvästi hän tosiaan palveli lakeja"

• πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι "totella johtajia"

• ἡμεῖς μὲν γὰρ ταῖς ἀληθείαις πιστεύοντες εἰσεληλύθαμεν "uskoen totuuksiin"

• adj. πιστὸς τῷ δεσπότῃ "uskollinen hallitsijalle"

• sopiminen (on soveliasta)

• τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι; "Mikä on sopivaa köyhälle?"

• τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τε εἶναι καὶ ἁρμόττειν "toiselle sopii toinen asia"

• hyödyttäminen, haittaaminen

• (αἱ γυναῖκες) ἱκετεύουσι πάντας ἀμῦναι καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς "naiset pyytävät kaikkia auttamaan heitä, lapsiaan ja auttajia itseään"

• ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη "auttakoon miestä hänen veljensä"

• ἠνώχλει ἡμῖν ὁ Φίλιππος "häiritsi meitä"

• miellyttäminen, suopeus, moittiminen

• εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν 
"jos enemmistö meidät hyväksyy, nämä yksin eivät voi perustellusti olla meihin tyytymättömiä"

• οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι "en moiti niitä jotka haluavat hallita"

• adj. εὔνους τῷ δήμῳ "suopea kansalle"
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• saman- tai erilaisena, saman- tai erimielisenä, saman- tai eriarvoisena oleminen jonkin kanssa

• asian tai henkilön

• ἀμφισβητοῦμεν ἀλλήλοις τε καὶ ἡμῖν αὐτοῖς "olemme eri mieltä toisten ja itsemme kanssa"

• οὐκοῦν καὶ ἔοικε τῷ φρονίμῳ καὶ τῷ ἀγαθῷ ὁ ἄδικος 
"vääryys näytti samalta kuin järkevä ja hyvä"

• τὰς πάθας τὰς Κύρου τῇσι ἑωυτοῦ ὁμοιούμενος "verraten K:n kokemaa omaansa"

• (πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει στασιάζοντα) καὶ οὐχ 
ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ "saa hänet kykenemättömäksi toimimaan ja tekee hänestä oman 
itsensä vihollisen"

• adjektiiveja: ὅμοιος, ἴσος, ὁ αὐτός
• ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἴχε τὴν ἐσθῆτα "hänellä oli samanlaiset vaatteet kuin orjilla"

• χαλεπόν ἐστι ἴσους τοὺς λόγους τῷ μεγέθει τῶν ἔργων ἐξευρεῖν "on vaikea keksiä 
sanat, jotka vastaavat tekojen suuruutta"

• ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε "pyritte samaan kuin me"

• myös substantiiveilla:

• εἰς ὁμοιότητά τε καὶ φιλίαν καὶ ξυμφωνίαν τῷ καλῷ λόγῳ ἄγουσα "ohjaisi heitä ... 
mukautumaan kauneuteen ja sitä edustavaan ajatteluun, rakastamaan sitä ja olemaan sen kanssa 
sopusoinnussa" (Plat. rep. 3, 401d, suom. Itkonen-Kaila)

• lähestyminen, kohtaaminen, välttäminen

• φυλακῇ πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευξόμεθα "kohtaamme vartion portin edessä"

• ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως "lähestyi kaupungin porttia"

• χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἡμετέρας (χώρας) παραχωρῆσαι "täytyy luovuttaa maatamme 
vihollisille"

• adj. ἵζοντο ἀντίοι τοῖσι Λακεδαιμονίοισι "asettuivat spartalaisia vastapäätä"

• myös genetiiviä käytetään

• ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλησίαζον τῶν ἄκρων "lähestyivät huippuja"

• adj. τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ δε αὑτῷ ὅμοιον 
"jumalattomuus on hurskaudelle vastakkaista, ja itsensä kanssa samanlaista"

• muu yhdessä tekeminen

• κακοῖς ὁμιλῶν καὶ αὐτὸς ἐκβήσῃ κακός "pahisten kanssa seurusteleva"

• οὐδεὶς αὐτῷ διελέγετο ὡς ἀνδροφόνῷ ὄντι "kukaan ei puhunut hänelle, sillä häntä 
pidettiin surmaajana"

• μὴ θεοῖς μάχου "älä taistele jumalia vastaan"

Datiivi ja adjektiivit

• myös datiivia voi käyttää adjektiivien yhteydessä, jotka merkitsevät mm.

• "oma", "yhteinen", "pyhitetty" (vrt. genetiivi, s. 16)

• αἱ πράξεις αἱ προγεγενημέναι κοιναὶ πᾶσιν ἡμῖν κατελείφθησαν
"menneet tapahtumat ovat jääneet meille kaikille yhteisiksi"

• genetiivin käytöllä voidaan painottaa kuuluvuussuhdetta
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Omistamisen datiivi

• datiivia käytetään omistamista ilmaisevassa rakenteessa 

• "minulla, sinulla, hänellä on joku asia", verbi εἶναι
• ἐστί σοι ἀγρός;    τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες, ἦσαν Κροίσῳ δύο παῖδες
• ἔστι δὲ Ῥωμαίοις θεὸς ἣν Ἀγαθὴν ὀνομάζουσιν
• huom. että ἔστι μοι, σοι jne. = "minun, sinun jne. on mahdollista"

• mukaan voi liittyä appositioksi toinen sana

• μήτηρ δέ μοι ἐστ᾽ Ἀφροδίτη "minun äitini on Afrodite"

• τῷ σφαγιασθέντι τούτῳ οὔνομα ἦν Λέων "uhratun nimi oli Leon"

• synonyymi: ἔχειν + akkusatiivi

• eräät muutkin verbit voivat toimia samalla tavalla (γίγνεσθαι, ὑπάρχειν, μένειν)

• σοῦ μὲν κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς "sinun hallitessasi heillä on orjuus"

• τῷ δικαίῳ παρὰ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων ἆθλά τε καὶ μισθοὶ καὶ δῶρα 
γίγνεται "oikeudenmukaiselle koituu jumalilta ja ihmisiltä palkintoja yms." 

Datiivi määritteenä

(edun / haitan)

• datiivilla voi ilmaista, kenelle toiminta on eduksi tai haitaksi, tai ketä se koskee

• esim.

• ὁ ἁμαρτάνων ἑαυτῷ ἁμαρτάνει "harhautuva harhautuu omaksi haitakseen"

• ἡ καρδία πηδᾷ μοι "sydämeni lyö"

• διέφθαρτο τῷ Κροίσῳ ἡ ἐλπίς "toivo kuoli Kroisokselta"

• merkitys joskus lähellä omistamisen datiivia

• vrt. myös agenttia, joka ilmaistaan pelkällä datiivilla: 

• ὥς μοι πρότερον δεδήλωται "kuten olen aikaisemmin ilmoittanut"

• tällainen esiintyy vain perfektivartalon muodoilla ja verbaaliadjektiiveilla

(näkökulman)

• datiivi voi kuvata sitä, kenen näkökulmasta toiminta nähdään / tapahtuu

• lat. dativus iudicantis

• pääasiallisia käyttöjä:

• sellaisten verbien yhteydessä, joiden merkitys on "näyttää", "näyttäytyä", "ilmestyä"

• partisiippilausekkeet: "jonkun kannalta"

• esim.

• ἔδοξε τᾷ βουλᾷ, δοκεῖ μοι ...
• ἔδοξε τοῖς Ἀθηναίοις οἴκαδε ἐπανελθεῖν
• φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν "(minusta) se kuuluu jumaliin se mies" (Saarikoski - KK)

•  λιμήν τε παραπλεύσαντι τὴν ἄκραν ἐστὶ καὶ ναὸς Ἀθηνᾶς Σουνιαδός ... πλέοντι 
δὲ ἐς τὸ πρόσω Λαύρειόν τέ ἐστιν "niemen ohi purjehdittaessa tulee satama ja Athene Suniaan 
temppeli ... pitemmälle purjehdittaessa tulee Laureion"

Klassisen kreikan syntaksin perusteet, v. 2.1 (2011)! 25! Sijamuodot

(eettinen)

• "eettisestä" datiivista puhutaan, kun datiivimuodossa oleva lauseke ei syntaktisesti liity verbiin mitenkään, 
vaan tuo tekstiä lähemmäs puhujaa / kuulijaa

• ὁ δὲ Ἀρταφρένης ὑμῖν Ὑστάσπεος μέν ἐστι παῖς "kato, A. on H:n poika"

• τοιοῦτο ὑμῖν ἐστι ἡ τυραννίς "I'll tell you about tyranny"

• μέμνησθέ μοι μὴ θορυβεῖν "muistakaa olla riehumatta"

• "ὅδ᾽ ἔσθ᾽ ὁ κλεινός σοι Φιλοκτήτης, ξένε." "Vieras, tässä sinulle kuulu F."

• käyttö vaihtelee kirjallisuudenlajista riippuen

Instrumentaalinen datiivi

• instrumentaalinen datiivimäärite voi ilmaista toiminnan välinettä, syytä tai tapaa

• tai vastata kysymyksiin "missä määrin"? tai "minkä suhteen"?

• näidenkään käyttöjen välillä ei aina ole selkeää eroa 

• väline

• ἀδύνατος ὢν δυοῖν βακτηρίαιν χρῶμαι "käytän kainalosauvoja"

• ἔβαλλον τοὺς στρατιώτας λίθοις "heittivät sotilaita kivillä"

• τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ τὴν ἐλευθερίαν ἐκτήσαντο "saavuttivat vapauden urheudellaan"

• ἄξιός ἐστι θανάτῳ ζημιωθῆναι "kuolemanrangaistuksen arvoinen"

• huom. "rangaista", vrt. s. 21

• ἐπαιδεύομεν (τοὺς στρατιώτας) μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ "kasvatamme musiikin ja 
liikunnan avulla"

• vrt. akkusatiiviin, huomaa merkitysero

• huom. myös (τῷ) λόγῳ ... (τῷ) ἔργῳ 
"puheissa ... teoissa, todellisuudessa"

• τῷ ὄντι, τῇ ἀληθείᾳ, πρόφασει (πρόφασιν) "tekosyyllä, että"

• kahden seuraavan esimerkin kaltaiset tapaukset erotetaan joskus (mm. B-R) sosiatiiviseksi datiiviksi 

• Ἀθηναῖοι ἤλθον πλήθει οὐκ ὀλίγῳ "tulivat isolla joukolla"

• αὐτός-pronominia käyttävät rakenteet: 

• τὰς πόλιας ἐνεπίμπρασαν αὐτοῖσι τοῖσι ἱροῖσι "polttivat kaupungit 
temppeleineen"

• syy

• ἀπώλοντο αἱ νῆες εἴτε ἡγεμόνων κακίᾳ εἴτε θεῶν διανοίᾳ 
"laivat tuhoutuivat joko johtajien huonouden tai jumalten päätöksen tähden"

• Ἀθηναῖοι ἐφ᾽ ἡμᾶς ὥρμηνται πρόφασιν μὲν Ἐγεσταίων ξυμμαχίᾳ καὶ 
Λεοντίνων κατοικίσει, τὸ δὲ ἀληθὲς Σικελίας ἐπιθυμίᾳ "ovat hyökänneet kimppuumme 
käyttäen tekosyynä Segestan liittolaisuutta ja Leontinoin perustamista, mutta oikeasti, koska haluavat Sisilian"

• στέρξω τῇ ἐμῇ τύχῃ "tyydyn kohtalooni"

• εὐνοίᾳ, ἀδικίᾳ, ὕβρει ποιεῖν τι "tehdä jotain jonkin takia, jostakin johtuen"

• syyn ilmaisemisessa tavallinen ilmaisutapa on myös διά + akk., tunneverbeillä ἐπί + dat. 
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• tapa (dativus modi)

• ἴστε ᾧ τρόπῳ ὑμῖν ἡ δημοκρατία κατελύθη "tiedätte millä tavalla demokratianne kaatui"

• ἠναγκάζοντο αἰσχίστῳ καὶ ἀκλεεστάτῳ ὀλέθρῳ ἀπόλλυσθαι "joutuivat kokemaan 
häpeällisen kuoleman"

• määrä (miten paljon? missä määrin?)

• οὔ τι σμικρῷ, ἀλλ᾽ ὅλῳ στρατοπέδῳ μείζων πόλις "kaupunki ei ole vain vähän, vaan 
kokonaisen armeijan verran suurempi"

• οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον "vähän myöhemmin"

• vastaavia: ὀλίγῳ, μικρῷ, τοσούτῳ, ὅσῳ

• suhde (dativus respectūs)

• "minkä suhteen?", "miltä osin?"

• harvinaisempi kuin suhteen akkusatiivi; yleistyy koinéssa

• ἐγὼ οὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός "en ole jalkanopea enkä käsivahva"

Lokatiivinen datiivi

• paikanilmauksissa pelkkä datiivi on harvinainen (tavallisesti käytetään prepositioita)

• paikannimiä: Μαραθῶνι, Δελφοῖς, Ἀθήνησι
• huom. myös lokatiivimuodot: οἴκοι "kotona", Μεγαροῖ "Megarassa"

• yhdysverbeihin, jotka saavat määreekseen lokatiivisen datiivin, palataan prepositioiden yhteydessä 

Yhteenveto: sijamuodot ajassa ja paikassa

• akkusatiivi 

• ilmaisee paikanilmauksissa liikettä kohti jotakin,  ajanilmauksissa kestoa 

• "mihin?", "miten kauan?"

• genetiivi 

• ilmaisee paikanilmauksissa liikettä pois jostakin, ajanilmauksissa sitä, minkä aikana tapahtuu

• "mistä?", "minkä kuluessa?"

• datiivi 

• ilmaisee paikanilmauksissa sijaintia, ajanilmauksissa ajankohtaa

• "missä?", "milloin?"
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Prepositiot

prepositio akk. gen. dat.

ἀμφί ympärillä (= akk.; harv.) (= akk.; harv.)

ἀνά ylle, pitkin, ajan

ἀντί sijasta

ἀπό jostakin

διά takia, johdosta, -lla (väline) läpi, kautta

εἰς johonkin, jonnekin (asti)

ἐκ, ἐξ jostakin (sisältä), jstk 
asti, seurauksena

ἐν jossakin

ἐπί päälle, päin, ajan päällä, aikana -lla, jälkeen, johdosta, 
-ksi

κατά jtk alas, pitkin, jonkin 
aikana

alla, alle, vastaan

μετά jälkeen kanssa, joukossa

παρά jnk lähelle, pitkin, ohi, 
vastaan

jnk läheltä, luota vierellä, luona

περί ympärillä, kohtaan koskien, puolesta ympärillä

πρό edessä, ennen

πρός johonkin, jotakin kohti puolella, puolesta, 
mukaan

luona, paitsi

σύν kanssa

ὑπέρ yli yllä, puolesta, takia

ὑπό alle, aikana alla, alta, toimesta, takia alla

ὡς luo (henkilön)
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Prepositiot

• kreikan prepositiot ovat kieliopillistuneet adverbeista

• adverbivaihe näkyy mm. epiikassa

• klassisen ja myöhemmän ajan kreikassa käyttö adverbina harvinaista 

• poikkeus: πρὸς δὲ (καί) ... "lisäksi"

• harvinaista on myös sijoittuminen pääsanan jälkeen (postpositiona)

• proosassa vain περί: "ἀρετῆς πέρι"
• tärkeimmät "varsinaiset" prepositiot:

• ἀμφί, ἀνά, ἀντί, ἀπό, διά, εἰς, ἐκ (ἐξ), ἐν, ἐπί, κατά, μετά, παρά, περί, πρό, πρός, σύν, 
ὑπέρ, ὑπό

• kukin prepositio voi järjestyä yhdellä tai useammalla sijamuodolla (akkusatiivi, genetiivi tai datiivi)

• jos prepositio voi järjestyy useammalla sijamuodolla, tietyn sijamuodon käyttöön liittyy usein sijan 
spatiaalis-temporaalinen merkitys (ks. yhteenveto s. 27)

• muitakin adverbeja on kieliopillistumassa kreikassa prepositioiksi; osa niistä jää käyttöön 
prepositioina (ks. Adverbi-adpositiot, s. 34)

ἀνά (+ A) ja κατά (+ A / G)

• vastakkaiset perusmerkitykset:

• ἀνά: alhaalta ylöspäin suuntautunut liike

• κατά (+ A): ylhäältä alaspäin suuntautunut liike

• ἀνά: merkitys: "ylle" > "pitkin", "(jonkin) ajan"

• ἀνὰ τὸν ποταμόν,  ἀνά πᾶσαν τὴν ἡμέραν
• abstraktimpi

• ἀνὰ λόγον "suhteessa", "vastaavasti"

• κατά + A

• merkitys: "jotakin alas", "pitkin", suom. adessiivi "-lla"

• > "mukaan", "kautta", "aikana"

• κατὰ τὸν ποταμόν
• κατὰ τὴν Ἀσίαν "kautta Aasian"

• κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον "niihin aikoihin"

• τὸ / τὰ κατ᾽ ἐμέ "minua koskeva"

• κατὰ μικρόν "vähän kerrallaan"

• Τὸν δέ γε οἶμαι κατὰ τὴν πυκτικὴν πυκτικόν, τὸν δὲ κατ’ αὐλητικὴν αὐλητικόν, 
καὶ τἆλλα δήπου ἀνὰ λόγον τούτοις. 
"Sitä, joka nyrkkeilee nyrkkeilysääntöjen mukaan, sanot päteväksi nyrkkeilijäksi, huilunsoittajaa päteväksi 
huilistiksi ja itse kutakin päteväksi saman periaatteen mukaan." (A.M. Anttila)

• κατά + G 

• merkitys: "alla", "alle", "vastaan"

• ῥίπτειν κατὰ τοῦ τείχους
• κατὰ τῆς γῆς εἶναι / ἰέναι
• λόγος κατὰ Φιλίππου "vastaan"
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ἀπό (+ G) ja ἐξ (+ G)

• molempien perusmerkitys "jostakin (pois)" (vrt. latinan ab ja ex)

• ero näiden välillä (Kühner – Gerth):

• "ἀπό ilmaisee ulkoisempaa lähtemistä kuin ἐξ, joka ilmaisee lähtemistä paikan tai asiaintilan sisältä"

• abstraktimmissa ilmauksissa ἐξ viittaa välittömämpään yhteyteen kuin ἀπό
• ἀπό + G: "jostakin", "jostakin asti"

• ἀπὸ Σάρδεων ὁρμᾶσθαι "kiirehtiä Sardeiksesta"

• ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου
• abstraktimpi

• καλεῖσθαι ἀπό τινος "olla saanut nimensä jostakin"

• φῦναι ἀπό τινος "syntyä, polveutua jstk"

• ἐκ / ἐξ + G "jostakin"; "jostakin asti"

• ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν
• ὁ ἐκ τῶν βαρβάρων εἰς τοὺς Ἑλλήνους φόβος
• ἐξ οὗ "mistä asti", ἐξ ἀρχῆς
• ἐκ παίδων "lapsuudesta asti" 

• abstraktimpi

• ἐκ τούτου / τούτων "tämän / näiden asioiden (välittömänä) seurauksena"

• ἐξ ἴσου "samalla tavalla"

• kumpaakin käytetään eron tekemistä ilmaisevien verbien määritteenä 

• ἀπέχει ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων ... "ovat toisistaan niin ja niin kaukana"

• χωρίζειν τι ἀπό τινος "erottaa jotain jstk"

• Παυσανίας ἐλευθερώσας τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τῶν Μήδων "vapautettuaan medialaisista"

• ἐκ κινδύνων σῴζειν "pelastaa vaaroista"

• kumpikin voi toimia esim. partitiivisen ja aineen genetiivin merkityksessä

• myös alkuperä, syntyperä: 

• τῶν ἀφ᾽ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος "H:n ja A:n seuraajat"

• ἐκ τουτέων τῶν γυναικῶν οἱ νῦν Βαβυλώνιοι γεγόνασι "näistä naisista"

διά (+ A / G)

• perusmerk. "läpi", "kautta"

• διά + A ilmaisee usein syytä tai välinettä (lat. propter)

• διὰ τοῦτο "tämän takia"

• δι' ἡμᾶς "meidän toimintamme johdosta"

• väline: ὁρῶμεν δι' ὀφθαλμῶν, ἀκούομεν δι' ὤτων
• διά + G "läpi", "kautta", lat. per

• διὰ μέσης τῆς πόλεως; διὰ πολλοῦ χρόνου "pitkän ajan kuluttua"

• διὰ ἑρμηνέως διαλέγεσθαι "keskustella tulkin välityksellä"

• väline: Κροῖσος ταῦτα δι' ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο "sanansaattajien välityksellä"
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εἰς (+ A)

• perusmerkitys "jonnekin, jtk kohti, asti"

• < ἐν + σ; vanhemmassa attikassa (esim. Thuk.) ἐς
• esim.

• εἰς τὴν πόλιν, εἰς πολεμίους, συλλέγεσθαι ἐς τὸν Ἱσθμόν
• εἰς τότε, κτῆμα εἰς ἀεί "ikuinen"

• "jonkin suhteen" (vrt. suhteen akkusatiivi)

• πόλις εὐδοκιμωτάτη εἰς σοφίαν "viisaudestaan arvostettu polis"

ἐν (+ D)

• "-ssa/-ä"; lat. in + abl.

• ἡ ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχία - paikka, ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ - aika

• ἐν τῷ δήμῳ λέγειν "kansan edessä", ἐν αἰτίᾳ εἶναι "in charge", "vastuussa"

ἐπί (+ A / G / D)

• ἐπί + A: merkitys: "päälle", "päin"

• ἐφ᾽ ἵππον ἀναβαίνειν "nousta hevon selkään"

• ὁδὸς ἐπὶ Σοῦσα φέρουσα "Susaan päin johtava tie"

• ἐπί τρεῖς ἡμέρας "kolmen päivän ajan"

• ἐφ᾽ ὕδωρ πέμπειν "vettä hakemaan"

• ὡς ἐπὶ τὸ πολύ "enimmäkseen"

• ἐπί + G: "päällä", "aikana", "suuntaan"

• ἐπὶ τῶν ἄκρων εἶναι "ylängöllä / kukkuloilla"

• ἐπὶ Κροίσου βασιλεύοντος "hallitessa", οἱ ἐφ᾽ ἡμῶν "meidän aikalaisemme"

• ἐπ᾽ οἴκου ἀπιέναι "kodin suuntaan"

• ἐπί + D: "-lla", "(heti) jälkeen", "johdosta", "vuoksi"

• πόλις ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένη "meren äärellä"

• ἐπὶ τούτῳ "heti tämän jälkeen"

• ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστι "teistä riippuu", ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονεῖν "kasvatuksellaan"

• ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν φίλων καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἐχθρῶν "hyödyksi ystäville ja vahingoksi 
vihamiehille"

• tavallinen tunneverbien yhteydessä: "iloita", "surra" tms. jotakin / jotakuta

• γελᾶν, χαίρειν, στέργειν, ἀλγεῖν, μαίνεσθαι, θαυμάζειν
• ἐπί-alkuiset yhdysverbit saavat tavallisesti datiivimääreen

• esim. ἐπιβουλεύειν "juonitella jotakuta vastaan", ἐπιτιθέναι "myöntää, suoda jollekin jotain"

μετά (+ A / G)

• μετά + A: "jälkeen"

• μετὰ τὴν μάχην, μετὰ τὰ φυσικὰ
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• μετά + G "joukossa", "kanssa"

• οἱ μετὰ Κύρου
• μεθ᾽ ἡδόνης "mielihyvällä"

• tavallinen yhdessä tekemistä ilmaisevien verbien yhteydessä

• μετ᾽ ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἕπονται "seuraavat kanssani"

• μάχεσθαι μετά τινος "taistella (liitossa) jnk kanssa" / "jotakuta vastaan"

παρά (+ A / G / D)

• παρά + A: "jonkin lähelle", "johonkin"

• yhteys πρός-prepositioon, joka ilmaisee tarkemmin "johonkin"

• πέμπειν πρέσβεις παρὰ βασιλέα "kuninkaan luo"

• παρὰ τὴν θάλατταν πορεύεσθαι "merenrantaa pitkin"

• παρὰ πάντα τὸν χρόνον "koko ajan (ajan)"

• > "paitsi", "ohi", "vastaan"

• παρὰ ταῦτα "lisäksi"; παρὰ τοὺς νόμους, παρὰ δόξαν "vastaan"

• παρά + G: "läheltä", "luota", "-lta"

• ἥκειν παρὰ βασιλέως "saapua kuninkaan luota"

• μανθάνειν παρὰ φίλων "oppia ystäviltä"

• παρά + D: "luona", "-lla"

• τὰ παρὰ θαλάττῃ χωρία "paikat meren äärellä"

πρός (+ A / G / D)

• πρός + A: "johonkin", "jollekin", "jotakin kohti"

• yhteys παρά-prepositioon, joka ilmaisee samaa, mutta vähemmän tarkasti

• πρὸς μεσημβρίαν "etelää kohti"

• εἰρήνην ποιεῖσθαι πρός τινα "jnk kanssa"

• > "suhteessa jhk", päämäärä

• πρὸς ταῦτα "sen mukaan"

• myös yhdessä tekeminen, taisteleminen

• τούτῳ τῷ τρόπῳ πρὸς τοὺς ἐρωμένους ὁμιλεῖ "suhtautuu rakastettuihinsa"

• οἱ προσήκοντες πρὸς τὰς γυναῖκας κοινούμενοι "sukulaiset konsultoivat naisia"

• πρός + G: "puolella", "puolesta", "nimeen"

• τὸ πρὸς ἑσπέρας τεῖχος "lännenpuoleinen"

• δοκεῖς μοι τὸν λόγον πρὸς ἐμοῦ λέγειν "puhut minun edukseni"

• δρῷμεν ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν οὔτε πρὸς ἀνθρώπων "jumalten eikä 
ihmisten näkökulmasta"

• πρός + D: "luona", "lisäksi"

• πρὸς τῇ ἀγορᾳ
• πρὸς τούτοις "tämän lisäksi"
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περί (+ A / G / D)

• περί + Α: "ympärillä", "tienoilla"; "kohtaan"

• οἱ περὶ Κύρον "seurue"

• περὶ πλήθουσαν ἀγοράν "täyden agoran luona"

• ἄδικος περὶ ἐμέ "minua kohtaan"

• περί + G: "koskien", "puolesta" (lat. de)

• βουλεύεσθαι περὶ τῆς εἰρήνης "neuvotella rauhasta"

• Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς ... λέγωμεν "Käsitelkäämme runouden kirjoittamistaidetta itseään ..."

• tietäminen: ἐπιστήμων περί τινος, ἀπείρως ἔχειν περί τινος
• hinnan genetiivi: περὶ παντὸς ποιεῖσθαι "pitää kaiken arvoisena"

• περί + D: "ympärillä", "tienoilla", "-lla/llä"; harvinaisempi

ὑπέρ (+ A / G)

• ὑπέρ + A: "yli" ,"ylitse" (lat. supra, ultra)

• ὑπὲρ τὸν Ἑλλήσποντον οἰκεῖν "asuttaa yli Hellespontoksen"

• ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη γεγονώς "yli 50-v."

• οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ἄνθρωπον "ei se ole ihmiselle mahdotonta"

• ὑπέρ + G: "yllä"; "puolesta" (tavallisempi kuin πρός + G), "takia" 

• lat. super, pro

• γήλοφος ὑπὲρ τῆς κώμης ἦν "kukkula kylän yläpuolella"

• ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι "sijasta"

• στρατηγεῖν ὑπὲρ Φιλίππου "puolesta"

• ὀργίζεσθαι ὑπὲρ τῶν γεγενημένων "vihoitella menneiden takia"

ὑπό (+ A / G / D)

• ὑπό + A: "alle", "aikana"

• ὑπὸ τὰ δένδρα ἀπῆλθον
• ὑπὸ νύκτα "yön aikana", "yön alettua", ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον "aikana"

• ὑπό + G: "alla", "alta", "toimesta", "takia"

• ὑπὸ γῆς
• tavallisin passiivilauseen agentin ilmaisija

• ἡ ὁδὸς ἐφυλάττετο ὑπὸ τῶν πολεμίων "viholliset vartioivat"

• νικᾶσθαι ὑπὸ τῶν Σικελῶν "sisilialaiset voittivat"

• ὑπὸ λύπης οὐ καθεύδειν "olla uneton tuskan takia"

• ὑπό + D: "alla", "alaisuudessa"

• ὑπὸ τυράννοις εἶναι
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ἀμφί, ἀντί, πρό, σύν, ὡς
• harvinaisempia prepositioita

• ἀμφί + A "ympärillä", "noin"; ulottuminen ajassa tai tilassa

• οἱ ἀμφὶ Κῦρον; ἀμφὶ τὰ τετταράκοντα ἔτη
• G ja D lähinnä runoudessa

• ἀντί + G "sijasta"

• ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ βασιλεύειν
• πρό + G "edessä", "ennen"

• πρὸ ἡμέρας
• säilyy ajoituksissa: πρὸ ια᾽ καλανδῶν Ὀκτωβρίων

• σύν (ξύν) + D "kanssa"

• proosassa μετά + G syrjäyttää

• ὡς (+ A) "luokse"

• Τισσαφέρνης πορεύεται ὡς βασιλέα "kuninkaan luo"

• vain henkilöiden yhteydessä

Adverbi-adpositioita

• joitakin sanoja voidaan klassisella ajalla käyttää sekä adverbeina että adpositioina (= joko pre- tai 
postpositioina)

• osa kieliopillistuu prepositioiksi

• useimmat saavat täydennyksekseen genetiivisijassa olevan lausekkeen:

ἄνευ "ilman", δίκην "tapaan", ἐγγύς "lähellä", εἴσω "sisällä", ἐκτός "ulkopuolella", 
ἔμπροσθεν "edessä, ennen", ἔναντι / ἐναντίον "vastapäätä", ἕνεκα/-εν "vuoksi", 
ἐντός "sisällä", ἐνώπιον "vastapäätä", ἔξω "ulkopuolella", ἐπάνω "yläpuolella", 
μεταξύ "välissä", μέχρι "asti", ὄπισθεν, ὀπίσω "takana, jälkeen", πέρᾱ(ν) "tuolla 
puolen", πλήν "paitsi", πλησίον "lähellä", πρόσθεν "edessä, ennen", ὑποκάτω 
"alla", χάριν "vuoksi", χωρίς "ilman"

• datiivilla järjestyviä: ἅμα, ὁμοῦ "yhdessä"

• esim.

• Ἡφαίστωι στεφανωθεῖσ[α ὑπὸ] τοῦ δήμου ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης 
"Hefaisto, jonka demos on hänen hyvyytensä ja oikeamielisyytensä vuoksi seppelöinyt"

• Ζώσιμος Ἡρακλέωνι θρέψαντι μνήμης χάριν (ἐποίησεν) "Zosimos (teki) 
kasvatusisälleen hänen muistoaan kunnioittaen"

• ποταμῶν ἐντός "välissä", ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν "ajanjakson sisällä"

• ἔξω τοῦ τείχους "ulkopuolella", ἐγγὺς τού τάφου "lähellä", κυνὸς δίκην "kuin koira"

• ἅμα ἕῳ "aamun koittaessa"
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Pronominit
Persoonapronominit

• subjektina toimiva persoonapronomini voidaan kreikassa usein jättää pois

• klassisen ajan kielimuodoissa persoonapronominin 3. persoonan nominatiivimuodon käyttö on 
harvinaista

• käytön tavalliset motiivit

• 1) merkityksen tarkentaminen

• 2) painotus

• esim.: πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπῄει ὡς τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ μὴ βοᾷ. 
"Nainen meni usein lapsen luo antaakseen tälle rintaa, ja ettei (se) huutaisi."

• esim. mon. 3. p. (Thuk. 1,48)

Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινθίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ...,  καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς 
μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρε-
τάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ 
ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν.  (αὐτοί: "kerkyralaiset itse")

• kontrasti

• ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι "koska ette halua uskoa 
minua, minä seuraan teidän kanssanne"

• ἐδίδασκες γράμματα, ἐγὼ δ' ἐφοίτων· ἐγραμμάτευες, ἐγὼ δ' ἠκκλησίαζον·  
ἐτριταγωνίστεις, ἐγὼ δ' ἐθεώρουν ...  "(kun) sinä opetit lukutaitoa, minä opiskelin; sinä olit 
kirjurina, minä puhuin kansankokouksessa; sinä näyttelit, minä katselin"

• myös objektina oleva persoonapronomini voi jäädä ilmaisematta

• "Ἐπίδειξιν αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας." – "Ἀλλὰ ποιήσω." 
"Annapa esimerkki juuri siitä, brakhylogiasta." "No minäpä annan."

(genetiivi ja possessiivipronomini)

• omistaminen voidaan ilmaista 1) persoonapronomin genetiivimuodolla

• vähemmän painotettuna substantiivin jälkeen

• ὁ φίλος μου, οἱ φίλοι ὑμῶν, ὁ φίλος αὐτοῦ
• enemmän painotettuna attribuutin tavoin

• πάρεστιν ὁ ἐκεῖνου φίλος
• tai 2) possessiivipronominilla 

• ὁ ἐμὸς φίλος
• 3. persoonan muotoja käytetään hyvin vähän

• Omistamista ei aina ilmaista pronominilla, vaikka suomessa käytettäisiin ainakin suffiksia

• ταῦτα Ἀναξαγόρᾳ λέγειν καὶ τῇ γυναικί "sano tämä A:lle ja hänen vaimolleen"
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vähäinen painotus voimakas painotus

ὁ φίλος μου ὁ ἐμὸς φίλος 

ὁ φίλος σου ὁ σὸς φίλος 

ὁ φίλος αὐτοῦ / -ῆς ὁ ἐκεῖνου / -ης φίλος
ὁ τόυτου / ταύτης φίλος 

πάρεστιν

Refleksiivipronomini

• refleksiivipronomini on muodostettu persoonapronominista ja sanasta αὐτός
• se voi viitata

• saman lauseen subjektiin (tai objektiin) = suora refleksiivisyys

• sivulauseessa päälauseen subjektiin = epäsuora refleksiivisyys

• käännös: "itse-"; "hän-"; "oma-"; "-nsa" tms. 

• γνῶθι σαυτόν "tunne itsesi"

• σύνοιδα ἐμαυτῷ ἀνοήτῳ ὄντι "olen tietoinen siitä että olen vailla järkeä"

• ... ὡς ούκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ αφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσαμένους 
"vapauttaa häntä vastaan sotineet"

• ἐχθρὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ἠσκήκαμεν "olemme hankkineet vihollisen itsellemme"

• lauseen subjekti omistajana 

• "odotan ystävääni" / "odotan omaa ystävääni"

  ἀναμένω
  ἀναμένεις
  ἀναμένει

       jne.

• jos päälauseessa on eri subjekti kuin sivulauseessa (tai alisteisessa lausekkeessa), refleksiivipronomini 
voi viitata jompaankumpaan

• tulkinta selviää kontekstin perusteella

• ἐβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην 
("Klearkhos halusi koko armeijan olevan hänen linjoillaan"; πρός: vrt. s. 32)

• τὸν Πᾶνα Ἀθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι δι’ ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην 
ποιεῦνται ("Pan käski ilmoittaa ateenalaisille tiedustelun, mikseivät he huolehtineet hänestä")

• (ἐγὼ) εἰσηγοῦμαι τὴν αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾶν αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ... ἢ ταῖς γυναιξὶ ...
("lähetän huilunsoittajan sisään; soittakoon vaikka itselleen tai naisille")

• sivulauseissa ja infinitiivilausekkeissa myös persoona- ja possessiivipronominit ovat hyvin tavallisia 
refleksiivipronominin sijasta

• tämä lisääntyy koinéssa

• refleksiivipronominin kongruenssissa huomattavaa:

• joskus 3. persoonan muotoa käytetään, vaikka puhutaan 1. tai 2. persoonasta

• sekä runoudessa että proosassa

• yleistyy koinéta kohti, monikossa vallitsevaksi

• esim.

• οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ σύ γε ψυχὴν ὁρᾷς "et näe omaa sieluasi", Ksenofon

• δεῖ ἡμᾶς ἀνερέσθαι ἑαυτούς "täytyy kysyä itseltämme", Platon

• σὺ δοκεῖς οὐδὲν πρὸς αὑτὸν βλέπειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους 
"huomaat kaikki muut paitsi itsesi", Platon (käsikirjoitukset)
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heikompi painotus vahvempi painotus

τὸν ἐμὸν φίλον τὸν ἐμαυτοῦ / -ῆς φίλον
τὸν σὸν φίλον τὸν σεαυτοῦ / -ῆς φίλον
τὸν ἑαυτοῦ / -ῆς φίλοντὸν ἑαυτοῦ / -ῆς φίλον



Vanha persoonapronomini refleksiivipronominina

• vanhaa persoonapronominia käytetään klassisessa attikassa lähinnä epäsuorana refleksiivipronominina

• yks. A ἕ,  G οὗ,  D οἷ;  mon. A σφᾶς,  G σφῶν,  D σφίσι
• esim.

• ἄλλους τινὰς ἔφη ὁ Ἀριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, ἓ (= ἑαυτὸν) δὲ 
ὕπνον λαβεῖν "A. sanoi, että toiset lähtivät pois ja hän nukahti"

• ἔφη εἶναι ἀνδράποδόν οἱ (≈ ἑαυτῷ) ἐπὶ Λαυρίῳ 
"hän sanoi, että hänellä on orja Laurionissa"

• sittemmin sen käyttö edelleen vähenee, paitsi Herodotoksen tai Thukydideen tyylien jäljittelijöillä 

αὐτός / -ή / -ό
• persoona- ja demonstratiivipronominin välimuoto, hyvin tärkeä kreikassa

• kolme perusmerkitystä:

• "itse" αὐτὴ ἡ γυνή, ἡ γυνὴ αὐτή (s. 9)

• "sama" ἡ αὐτὴ γυνή, ἡ γυνὴ ἡ αὐτή (s. 9)

• "hän" ἡ γυνὴ αὐτοῦ (s. 35)

• "itse" > kehityksiä

• σώσασα καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας "(peränpitotaito) tuo 
turvallisesti kotisatamaan matkustajan ja hänen lapsensa, omaisuutensa ja naisväkensä"

• "yksin", "pelkästään" 

• τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ ἄλλου τοῦ ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ κατά γε αὐτοὺς 
τοὺς λόγους ἠπίστουν ἂν ὑμῖν "Päättelen näin teidän yleisen elämänasenteenne 
perusteella, sillä (yksin) sanojenne nojalla en kylläkään teitä uskoisi"

• "juuri" (αὐτὸ, αὐτὸ τοῦτο, τοῦτ' αὐτό)

• αὐτὸ ἂν τὸ δέον εἴη "juuri sitä tarvitaan"

• "hänkin", "samoin": Μανία, ἡ τοῦ Ζήνιος γυνή, Δαρδανὶς καὶ αὐτή "hänkin dardanialainen"

• "hän" klassisessa kielessä tämä merkitys vain muissa sijoissa, ei nominatiivissa  

• "τί οὐ βαδίζομεν παρ' αὐτόν;" "Miksemme kävele hänen luokseen?"

• pronominiä αὐτός käytetään ajoittain refleksiivipronominin sijasta

• ἐπειρᾶτο τοὺς Ἀθηναίους τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν "yritti saada ateenalaiset 
luopumaan häneen kohdistuvasta vihastaan"

• τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο Σωκράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ "
"S. ilmaisi mielipiteensä hänen kanssaan keskusteleville"

• mutta παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι samassa tekstissä (Ksenofon)

• tavallinen sivulauseissa jo klassisena aikana

• "ἐκείνη σε ἐᾷ ποιεῖν, ὅ τι ἂν βούλῃ, ἵν᾽ αὐτῇ μακάριος ᾖς;" "salliiko hän sinun tehdä 
mitä vain haluat, jotta tekisi sinut onnelliseksi / olisit onnellinen" (näkökulman / eettinen datiivi)

• koinéssa käyttö edelleen yleistyy

• εἶδεν ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν "väkijoukon ympärillään"

• αὐτός-pronomini voi myös vahvistaa refleksiivipronominia

• οὔτε γὰρ ἂν Ὁμήρῳ ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοί ἡμῖν αὐτοῖς "emme olisi samaa mieltä 
Homeroksen emmekä edes itsemme kanssa"
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Epämääräisen pronominin idiomaattisia käyttöjä

• τις τι "joku, jokin" laatua ja määrää ilmaisevien adjektiivien ja numeraalien seurana: "suunnilleen", "noin"

• πολλοί τινες, ὀλιγοί τινες, "πόσοι τινές;", τριάκοντά τινες, ἐνιαυτός τι
• τοιοῦτός τις ἀνήρ
• vrt. εὐσέβειά τις "jonkinlainen hurskaus"

• vahvistava käyttö:

• πᾶς τις, ἕκαστός τις "aivan jokainen", οὐδείς τις "ei yksikään"

• merkitys: "joku / jokin (tärkeä)"

• λέγειν, ποιεῖν τι "tehdä jotain", εἶναί τις "be somebody"

• "jotkut ... toiset" kreikaksi:

• τινὲς μέν ... τινὲς δέ ...
• ἄλλοι μέν ... ἄλλοι δέ ...
• οἳ μέν ... οἳ δέ ... (kirjoitetaan usein myös ilman aksenttia)

ἄλλος
• esiintyy joskus ensimmäisenä elementtinä

• τά τε ἄλλα καὶ ἡ εὐδαιμονία "muutkin asiat, mutta erityisesti onnellisuus / hyvä elämä"

• substantivoitu adjektiivi ja partisiippi käyttäytyvät ikään kuin tämän appositioina

• οἱ ἄλλοι οἱ παρατυγχάνοντες "muut läsnäolijat"

• τἆλλα τὰ μέγιστα "muut hyvin tärkeät asiat" 

• vrt. πολῖται καὶ οἱ ἄλλοι ξένοι, ἀκούετε "kansalaiset ja muut, ulkomaalaiset, kuunnelkaa!"

• merkitys "lisäksi", "vielä": ῥεῖ ἐνταῦθα πέμπτος ποταμὸς ἄλλος "vielä viideskin joki"

Vertailu

• tavallisen komparaatiorakenteen voi toteuttaa eri tavoilla: 

• 1) genetiivi

• λέγων, ὅτι οὔπω δὴ ... τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι "tätä suloisempaa viiniä"

• 2) ἤ (tai ἤπερ)

• vertailukohta on usein samassa sijamuodossa kuin vertailtava; nominatiivia käytetään harvemmin

• οὔσης τῆς ψυχῆς πρεσβυτέρας ἢ σώματος "sielu vanhempi kuin ruumis"

• ἀνδρὸς πολύ δυνατωτέρου ἢ ἐγὼ υἱόν "minua paljon vahvemman miehen poika"

• 3) prepositiolauseke

• ἀντί + G, πρό + G, πρός + A, παρά + A; koiné: ὑπέρ + A

• μὴ τοὺς παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ πρὸ τοῦ δικαίου "pitää lapsia oikeutta 
arvokkaampina"

• sana μᾶλλον voi vahvistaa vertailua, superlat. μάλιστα
• αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνῄσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σῴζεσθαι

• "lyhennetty" vertailu on hyvin tavallinen (ns. comparatio compendiaria)

• ἡμεῖς χώραν κεκτήμεθα οὐ χείρονα τῶν Λυδῶν "kuin lydialaisten alue", "kuin lydialaisilla"

• ἐὰν δὲ ἡ τῆς πόλεως δύναμις ἥττων τῶν ἐναντίων ᾖ 
"kuin vastustajien voima", "kuin vastustajilla"  

• superlatiivin merkitys on ennen kaikkea relatiivinen

• esim. γυνὴ σοφωτάτη "kaikkein viisain nainen" (jostakin ryhmästä)

• ryhmä, johon verrataan, ilmaistaan partitiivisella genetiivillä (vrt. s. 15)
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Verbi: 1. Yleistä

Tempusvartalo

• verbillä on kreikassa 5 tempusvartaloa:

• preesensvartalo

• perusmerkitys: tilanne on tapahtumassa eikä ole loppuunsuoritettu

• aoristivartalo

• tilanteen tapahtuma on loppuunsuoritettu

• perfektivartalo

• tapahtuma on loppuunsuoritettu ja tuloksena on tietty tilanne

• futuurivartalo

• tilanteen tapahtuma tapahtuu annetun ajankohdan jälkeen

• futuurin perfektivartalo

• tapahtuma on loppuunsuoritettu, ja tietty tilanne vallitsee annetun ajankohdan jälkeen

• esim. preesens- ja aoristivartalon ero:

• παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις "lakkaa kiirehtimästä sitä mitä kiirehdit"

• mutta ei: *παῦσαι σπεύσων 

• vrt. myös adverbin μεταξύ "kesken jotakin" käyttö: 

• ὁ Μενέξενος ἐκ τῆς αὐλῆς μεταξὺ παίζων εἰσέρχεται "M. tuli pihalta sisään kesken 
pelin"

• aoristin partisiippia ei tässä voi käyttää

• suomessa samaa eroa koodataan esim. sijamuotojen käytöllä (vrt. totaali- ja partitiiviobjekti)

Loppuunsuorittaminen ja verbin merkitys

• verbimuodon tulkintaan ja käyttöön vaikuttaa myös, onko verbi merkitykseltään teelinen vai ateelinen

• eli onko tapahtumalla luontainen päätepiste vai ei

• esim. πείθειν on teelinen, βασιλεύειν ateelinen

•     

•                                    (ISK §1501)

•
•
•

                                                               

• tilat yleensä ateelisiä, tapahtumat jaoteltavissa

Aikasuhteet

• finiittimuodoista lähinnä vain indikatiivi ilmaisee absoluuttista aikaa suhteessa puheen ajankohtaan

• preesens ja perfekti nykyisyyttä (primääripäätteet, ei augmenttia)

• imperfekti, aoristi ja pluskvamperfekti menneisyyttä (sekundääripäätteet, augmentti)

• futuuri ja futuurin perfekti tulevaisuutta

• samoin moduksista imperatiivi
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Verbioppi perustuu olennaisilta 
osiltaan A. Rijksbaronin teokseen 
The Syntax and Semantics of the Verb 
in Classical Greek3, Chicago: The 
University of Chicago Press, 2002.

Aika ja aspekti indikatiivissa

tapahtuma –>

tapahtuu

ei-loppuun-
suoritettu

loppuunsuoritettuloppuunsuoritettutapahtuma –>

tapahtuu

ei-loppuun-
suoritettu tuloksena ei tilanne tuloksena tilanne

nykyisyydessä παιδεύω πεπαίδευκα
menneisyydessä ἐπαίδευον ἐπαίδευσα ἐπεπαιδεύκη

tulevaisuudessa παιδεύσωπαιδεύσω πεπαιδευκὼς 
ἔσομαι

Muut modukset ja infiniittiset muodot

• menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus mahdollisia, aivan kuten suomessakin

• esim. partisiipin preesens

• menneisyys

• ἐπείτε δὲ ὁ Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδῃ ποταμῷ 
"Kun Kyyros kulkiessaan Babyloniin päin tuli Gyndes-joelle"

• nykyisyys

• πολλοὺς γὰρ ὑμῶν ὁρῶ δικάζοντας "huomaan että monet teistä ovat jakamassa oikeutta"

• tulevaisuus

• ἐξ ἀρχῆς ἐπιδείξω ... οὐδὲν παραλείπων "osoitan alusta lähtien ... enkä jätä pois mitään"

Modaaliset lausetyypit kreikassa

• itsenäiset lauseet voidaan jaotella modaalisuuden perusteella

• itsenäisiä lauseita, eivät siis sivulauseita (mutta voivat toimia sellaisten päälauseina)

• tyypit:

• väitelause (deklaratiivinen)

• käskylause (imperatiivinen)

• kysymyslause (interrogatiivinen)

• kyllä/ei -kysymyslause; tarkentava kysymyslause

• toivomus
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Modukset modaalisissa lauseissa

väitelause käskylause kysymyslause toivomus

indikatiiviindikatiiviindikatiivi
tilanne esitetään 

totuutena
miten asia on? mitä 
lisätietoa siitä on?

indika-tiivi     
(men-neen 

ajan)

+ ἄν+ ἄν

kontrafaktuaal. 
tilannetta ei pidetä 

mahdollisena
iteratiivinen: 

toistuva 
tapahtuma 

menneisyydessä

indika-tiivi     
(men-neen 

ajan)

+ εἴθε / 
εἰ γάρ
+ εἴθε / 
εἰ γάρ

indika-tiivi     
(men-neen 

ajan)

+ εἴθε / 
εἰ γάρ
+ εἴθε / 
εἰ γάρ

tilanne esitetään 
toivottavana, mutta 

ei enää mahdollisena

konjunktiivikonjunktiivikonjunktiivi

– käsketään itseä 
(ja muita)

– kieltäminen 
(aor.)

puhuja epävarma 
siitä, olisiko toiminta 
tehtävä, tai mitä olisi 

tehtävä

optatiivioptatiivi

+ ἄν tilanne esitetään 
mahdollisena

puhuja kysyy, onko 
tilanne mahdollinen 
tai haluaa lisätietoaoptatiivioptatiivi

(ei ἄν)
tilanne esitetään 

toivottavana

imperatiiviimperatiiviimperatiivi
puhuja käskee 

toimintaan

kieltopartikkelikieltopartikkelikieltopartikkeli οὐ μή οὐ / μή μή

Verbi: 2. Indikatiivin preesens, imperfekti ja aoristi tavallisessa käytössä (ei narratiivi)

Preesens

• tavallisin käyttö: toiminta tapahtuu samaan aikaan kuin siitä puhutaan

• ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται "Olkapääni on juuttunut tähän"

• τί κάτησθε, ὦ Πέρσαι, ἐνθαῦτα "Mitäs persialaiset täällä istutte"

• πολλὰ ἤδη ἔτη ἐν Ἀθήναις οἰκεῖτε "Olette jo asuneet kauan Ateenassa" (huom. suom.)

• vaikka toiminta on jo tapahtunut, on preesens silti tavallinen eräillä verbeillä

• esim. sanomista tai havaitsemista ilmaisevat verbit

• ὦ Λακεδαιμόνιοι, ὑμέας πυνθάνομαι προεστάναι τῆς Ἑλλάδος 
"olen kuullut teidän johtavan Kreikkaa"

• myös ἥκειν "tulla" –> "olla jossain"; φεύγειν "paeta" –> "olla maanpaossa"; 
νικᾶν / ἡττᾶσθαι "voittaa" / "hävitä" –> "olla voitolla" / "olla tappiolla"
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• yleispätevä (geneerinen) käyttö

• tapa, yleinen toteamus

• συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, καὶ ἡμῖν μειράκια παρασιτεῖ 
"minä ja tämä (vrt. s. 9) Melesias syömme yhdessä, ja nuorukaiset syövät kanssamme"

• ὁ χρόνος διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους "aika opettaa ihmisiä"

• vrt. gnoominen aoristi (s. 43)

• kehotuksen kaltaiset kysymykset

• Δεῦρο δή, ἦ δ᾽ ὅς, εὐθὺ ἡμῶν. Οὐ παραβάλλεις; "Tänne, hän sanoi, heti luoksemme. Etkö 
tulisi?"

• myös aoristia voidaan käyttää samalla tavalla, ja myös muissa illokutiivisissa puhetoiminnoissa (s. 43)

Imperfekti ja aoristi

• imperfektin ja aoristin tavallisia käyttötapoja:

1. 1. apuverbin imperfekti vastaamassa suomen konditionaalia

2. 2. imperfekti ja aoristi toivomuksissa

3. 3. toteava (konstatiivinen) aoristi

4. 4. aoristi yleispätevissä toteamuksissa (gnoominen)

5. 5. traaginen aoristi

1. apuverbin imperfektimuoto voi vastata suomen konditionaalia

– τοὺσδε γὰρ μὴ ζῆν ἔδει "heidän ei pitäisi olla elossa"

– Τί σιγᾷς; Οὐκ ἐχρῆν σιγᾶν, τέκνον. "Miksi vaikenet? Ei sinun pitäisi vaieta, lapseni."

• se voi viitata myös menneisyyteen

• ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν "pantit olisi pitänyt ottaa silloin"

• ὀλέσθαι δ᾽ ὤφελον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ "olisinpa saanut surmani tuona päivänä"

• aika (menneisyys, nykyisyys) selviää kontekstista

2. imperfektiä ja aoristia voidaan käyttää toivomuksissa, joiden toteutuminen nähdään mahdottomana

• tällöin edellä on partikkeli εἴθε tai εἰ γάρ
• nykyisyyteen viittaa imperfekti, menneisyyteen yleensä aoristi

• εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον "olisipa minulla sellainen kyky"

• εἶθε σοι, ὦ Περικλεῖς, τότε συνεγενόμην "kunpa olisin silloin ollut kanssasi, Perikles"

3. aoristia käytetään toteamaan, että tapahtuma on puheen hetkellä loppuunsuoritettu

• διὸ ὑμέας ἐγὼ νῦν συνέλεξα, ἵνα ... "olen kutsunut teidät koolle siksi, että ..."

• οὔτ᾽ ἐπὶ θεωρίαν πώποτε ... ἔξηλθες ... οὔτε ἄλλην ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε 
"et ole koskaan lähtenyt lähettilääksi ... etkä ole koskaan muutenkaan poistunut (kaupungista)"

• ymmärtämistä merkitsevä verbi aoristimuodossa tarkoittaa, että asia on juuri ymmärretty 
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4. kuten preesensiä, myös aoristia voi käyttää yleispätevissä ilmauksissa, jotka eivät ole sidottuja tiettyyn 
aikaan: ns. gnoominen aoristi

• ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω "hukan houkkakin tultua tuntee"

• ἐς ἔχθεα μέγαλα ἀλλήλοισι ἀπικνέονται, ἐξ ὧν στάσιες ἐγγίνονται, ἐκ δὲ τῶν 
στασίων φόνος, ἐκ δὲ τοῦ φόνου ἀπέβη ἐς μουναρχίην 
"he joutuvat toistensa kanssa pahoihin riitoihin, joista syntyy puoluetaistoja, ja niistä edelleen 
tappamista, ja tappamisen seurauksena päädytään monarkiaan" – huomaa prees. ja aor. käyttö

5. draamassa aoristia käytetään joidenkin illokutiivisten puhetoimintojen yhteydessä

• merkityksiä: "lupaan", "annan anteeksi", "vannon", "hyväksyn", "valitan" jne.

• aoristilla asia ohitetaan –> "olen jo luvannut", "olen jo antanut anteeksi" jne.; preesens jää 
vatvomaan

• ἐπῄνεσ' (= ἐπῄνεσα), ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω. "no kiitos, mutta astu sisään" (Eur. IA 440)

Verbi: 3. Narratiivi (kertova teksti): Imperfekti, aoristi ja preesens 

• imperfekti ja aoristi ovat kerronnassa tavallisimpia aikamuotoja

• imperfekti luo kehyksen, kertoo mitä on tapahtumassa; aoristilla kerrotaan yksittäiset tapahtumat

• Καὶ ὅτε δὴ ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ μιν.
Ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ ..., ἔπαιζε δὲ μετ’ ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ. Καὶ οἱ παῖδες 
παίζοντες εἵλοντο ἑωυτῶν βασιλέα εἶναι τοῦτον δὴ τὸν ... παῖδα. Ὁ δὲ αὐτῶν 
διέταξε τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους εἶναι ...

• "kun lapsi oli 10-vuotias, seuraavanlainen tapahtuma paljasti hänet. Hän oli leikkimässä ... leikki samanikäisten 
kanssa ... lapset valitsivat tämän pojan ... Hän määräsi osan heistä rakentamaan taloja ..." 

• imperfektillä voidaan panna asiat liikkeelle, "maalata" eri toiminnot tilanteessa

• δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας·
οἱ μὲν σφαγεῖον ἔφερον, οἱ δ’ ἦιρον κανᾶ,
ἄλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον ἀμφί τ’ ἐσχάραις
λέβητας ὤρθουν· πᾶσα δ’ ἐκτύπει στέγη       (Eur. Elektra 799-802)

• "panivat ... toivat ... hakivat ... sytyttivät ... asettivat pystyyn ... kaikui"

• imperfekti voi myös luoda yhtenäisyyttä laajempaan narratiiviin (Hdt. 2,1; 3,1; 3,4)

Καμβύσης ... ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην ...  Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ἄμασιν 
Καμβύσης ὁ Κύρου ἐστρατεύετο ... Ὁρμημένῳ δὲ στρατεύεσθαι Καμβύσῃ ἐπ’ 
Αἴγυπτον καὶ ἀπορέοντι τὴν ἔλασιν, ὅκως τὴν ἄνυδρον διεκπερᾷ, ἐπελθὼν φράζει 
μὲν ... ἐξηγέεται δὲ ...
 "K. oli valmistelemassa sotaretkeä Egyptiin ... tätä Amasista vastaan K. oli sotimassa" "kun K. valmisteli 
sotaretkeä ja epäröi marssin suhteen sitä, miten hän ylittäisi vedettömän aavikon, tämä tuli hänen luokseen, 
puhui ... ja selitti ..." 

• tässä kerronta siis käynnistetään historiallisella preesensillä (ks. s. 44)

• aoristi sopii peräkkäisten tapahtumien kuvaukseen

• Οὗτος (= Ἄρδυς) δὲ Πριηνέας τε εἷλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε· ἐπὶ τούτου τε 
τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ... ἀπίκοντο ἐς τὴν Ἀσίην καὶ Σάρδις πλὴν τῆς 
ἀκροπόλιος εἷλον. Ἄρδυος δὲ βασιλεύσαντος ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα 
ἐξεδέξατο Σαδυάττης ὁ Ἄρδυος, καὶ ἐβασίλευσε ἔτεα δυώδεκα.

• "valloitti ... hyökkäsi ... tulivat ... valloittivat ... peri vallan ... hallitsi"
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Imperfektin muita käyttöjä narratiivissa

• toistuminen (iteratiivisuus)

• ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν, ἡ μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαζεν "kun lapsi oli syntynyt 
meille, sen äiti imetti sitä" (vrt. engl. used to)

• + iteratiivinen ἄν:

• ἀναλαμβάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα ... διηρώτων ἂν αὐτοὺς, τί λέγοιεν 

• "kysyin aina / joka kerralla"

• kieltävissä ilmauksissa imperfekti usein saa toistuvan merkityksen

• ἑλοῦσι δὲ τὸ τεῖχος ὡς οὐκ ἐφαίνετο ἡ Ἑλένη, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῷ 
προτέρῷ ἐπυνθάνοντο, οὕτω δὴ ... "Kun H. ei (vieläkään / taaskaan) ilmaantunut"

• läheltä piti: jotakin yritettiin tehdä onnistumatta (konatiivisuus); jotakin melkein tapahtui

• ἔπειθον αὐτοὺς καὶ οὓς ἔπεισα τούτους ἔχων ἐπορευόμην
• "taivuttelin heitä" (vain osa suostui)

• πέμψαντες γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν ὠνέοντο ... Κροῖσος δέ σφι 
ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην

• "yrittivät ostaa", mutta saivat ilmaiseksi

• μεταρσία ληφθεῖσ᾽ ἐκαινόμην ξίφει  /  ἀλλ᾽ ἐξέκλεψεν ... Ἄρτεμις
• Ifigeneian läheltä piti -tilanne

• imperfektia käytetään joskus, vaikka tapahtuma on loppuunsuoritettu

• tällöin huomio kiinnittyy tapahtuman seurauksiin: mutta mitä seurasi?

• painotetaan tapahtuman ja seuraavien tapahtumien yhteyttä

• pelkkä aoristi taas ilmaisee, että seurauksena ollut tapahtuma tapahtui

• sanominen, vakuuttaminen, käskeminen, lähettäminen

• τὸ παιδίον ἐβόα ... καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἐκέλευον δοῦναι αὐτῷ τὸν τιτθόν 
"lapsi itki, ja käskin vaimoani antamaan sille rintaa" (mutta hän ei heti suostunut)

• Ὁ μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ ἕαδε μὲν βοηθέειν Ἀθηναίοισι 
"hän ilmoitti heille sen, mitä oli käsketty, ja he päättivät auttaa ateenalaisia"

Aoristin muita käyttöjä narratiivissa

• toiminnan aloittaminen (ingressiivisyys)

• οὐδέποτε ἐγὼ ὑπώπτευσα
• "en alkanut epäillä", "en tullut epäluuloiseksi"

• μετὰ δὲ τῆς στρατιῆς ἀπικομένης ἐς Σάρδις ἐνόσησε ὁ Ἀλυάττης. Μακροτέρης δέ 
οἱ γινομένης τῆς νούσου ...

• "Alyattes sairastui ... ja kun sairaus jatkui"

• Ἀνεῖλέ τε δὴ τὸ χρηστήριον καὶ ἐβασίλευσε οὕτω Γύγης.

• "oraakkeli antoi vastauksen ja Gyges tuli valtaan"

• aikaisemmat tapahtumat menneisyydessä (vrt. pluskvamperfekti, s. 46)

• τούς τε Ἱμεραίους ἔπεισαν ... τοῖς ναῦταις ... ὅπλα παρασχεῖν (τὰς γὰρ ναῦς 
ἀνείλκυσαν ἐν Ἱμέρᾳ) "suostuttelivat himeralaiset tuomaan varusteita merisotilaille (sillä he olivat 
laskeneet laivansa rantaan Himerassa" 
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Historiallinen preesens (vain narratiivissa)

• viittaa menneisyyteen, mutta joskus luodaan nykyisyyden vaikutelma

• voi tuoda esiin dramaattisimmat asiat tapahtumasarjassa (Eur. Medeia 1156-69)
ἡ δ’, ὡς ἐσεῖδε κόσμον, οὐκ ἠνέσχετο,               "näki", "ei estänyt" (< ἀνέχειν)
ἀλλ’ ᾔνεσ’ ἀνδρὶ πάντα ... καὶ παῖδας σέθεν   "suostui"
λαβοῦσα πέπλους ποικίλους ἠμπέσχετο,       "kietoutui" (< ἀμπέχειν)   
χρυσοῦν τε θεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις
λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην ...     "laittoi tukkansa"
κἄπειτ’ ἀναστᾶσ’ ἐκ θρόνων διέρχεται ...         "käveli edestakaisin"
τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν ἦν θέαμ’ ἰδεῖν·
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν
χωρεῖ τρέμουσα κῶλα ...                                      "huojui"

                                                                            

• toinen: "annalistinen" preesens: tähänastisen elämän tärkeimmät tapahtumat ilmaistu preesensillä

• Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο...                       "syntyi"
Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ... ! ! ! ! ! "lähetti"
ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος ...! ! ! ! ! "meni"
Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ... ! "panetteli"
ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ...! ! ! "uskoi ja otti kiinni" 
ἡ δὲ μήτηρ ... αὐτὸν ἀποπέμπει ... ! ! ! ! "lähetti pois"
ὁ δ(έ) ... βουλεύεται ὅπως ...! ! ! ! ! "suunnitteli"
Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ ...      !   tarina alkaa (imperfekti: "oli K:n puolella")
! ! ! ! ! (Anabasis 1,1)

• historiallinen preesens voi myös jakaa kerronnan osiin 

• huom. ateeliset verbit esiintyvät harvoin historiallisessa preesensissä (vrt. s. 44)

• esim. εἶναι, ἔχειν, εἰδέναι, βασιλεύειν

Verbi: 4. Futuuri, perfekti, pluskvamperfekti ja futuurin perfekti

Futuurin indikatiivi

• viittaa tulevaisuuteen ja esittää tapahtuman käytännössä varmana

• argumentoivassa tekstissä yleensä neutraali ilmaus

• πᾶς ... ἀποκρινόμενος ἐρεῖ θαυμάζοντι ξένῳ ... "jokainen vastaa muukalaiselle, joka 
ihmettelee ..."

• dialogissa esim. ilmoitus, lupaus, vakuutus

• ἐγὼ δὲ τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναμιν οὐ ποιήσω "sitä, mistä moitin 
läheistäni, pyrin kykyjeni mukaan itse olemaan tekemättä"

• ἔσται τάδ᾽, ἔσται, μὴ τρέσῃς "niin käy, kyllä niin käy, älä huoli"

• uhkaus, määräys

• οὔτοι καταπροίξει μὰ τὸν Ἀπόλλω τοῦτο δρῶν "tästä touhusta et kyllä vähällä selviä"

• χρὴ δὲ λέγειν πρὸς τὸν χόρον· πάντως δὲ τοῦτο δράσεις 
"sinun pitää puhua kuorolle, ja varmasti sen teetkin"

• vrt. lievempi kehotus kysymyslauseissa

• οὐ σκέψῃ καὶ εἰσάξεις Σωκράτη; "katsoisitko ja toisitko Sokrateen sisään"

• kieltopartikkelin οὐ merkitys ei ole negatiivinen; jos kielletään, lisätään μή
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• kiertoilmaus: μέλλειν-verbillä

• mahdollistaa aspektin ilmaisemisen, joka ei pelkällä futuurilla onnistu

• τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι "asiat jotka sanotaan myöhemmin"

Perfektin indikatiivi

• loppuunsuoritettu tapahtuma, josta on seurauksena tilanne

• ἐξηπαθήμεθα αἴσχιστα ὑπὸ τῶν ῥητόρων "puhujat ovat pettäneet meidät pahasti"

• vaikutus esim. teelisten verbien perfektimuotojen käännöksiin suomessa

• κέκτημαι = ("olen hankkinut") > "omistan"

• aktiivi: lauseen syntaktinen subjekti on semanttiselta rooliltaan agentti

• passiivi: syntaktinen subjekti on semanttiselta rooliltaan patientti

• γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος (Thuc. 5,26,1)

• painottaa tekijää

• ταῦτα δὲ τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γέγραπται (5,24,2)

• painottaa sitä, että sotatapahtumat nyt kokonaan kuvattu

• perfektin suhde aoristiin: tilanteen suhde tapahtumaan = perfekti on "perusteellisempi"

• Esim. Sofokles, Antigone 442-43:

Kreon: Φὴς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; "Myönnätkö vai kiellätkö että nämä ovat tekojasi?"

Antigone: Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. "Myönnän että tein, en kiellä."

• perfekti korostaa vastuuta teoista, aoristilla ilmaistaan vain, että teot on tehty

• vrt. ὤμοσε "hän vannoi valan", ὀμώμοκε "hän on valantehnyt"
ἀπέκτεινε "hän surmasi", ἀπέκτονε "hän on surmaaja"
ἠδίκησας "olet tehnyt väärin", ἠδίκηκας "olet tehnyt paljon väärää"

• jos verbi ilmaisee jo valmiiksi tilaa, perfekti vahvistaa tätä

• ἥγημαι "olen täysin vakuuttunut"         τεθαύμακα "olen aivan hämmästynyt"
πεφόβημαι "olen kauhuissani"

Pluskvamperfekti

• loppuunsuoritetun tapahtuman seurauksena oleva tilanne sijoittuu menneisyyteen

• ταῦτα μὲν νῦν ὁ Σικυώνιος Κλεισθένης ἐπεποιήκεε, (ὁ δὲ δὴ Ἀθηναῖος 
Κλεισθένης ...) "tämän oli tehnyt K. Sikyonlainen"

• korostaa ensin yhtä Kleisthenestä, sitten toista

• ἡ Οἰνόη ἐτετείχιστο καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐχρῶντο "Oinoe oli ... linnoitus, 
ja ateenalaisilla oli siellä varuskunta" (Thuk. 2,18; Hollo)

• voi myös ilmaista aikaisempia tapahtumia menneisyydessä (vrt. aoristia, s. 44) 

• ἔπεμπε Ξέρξης κατάσκοπον ἱππέα ἰδέσθαι ὁκόσοι εἰσί ... ἀκηκόεε δὲ ... "K. lähetti 
tiedustelijan selvittämään heidän lukumääräänsä ... hän oli kuullut,että (siellä oli pieni sotajoukko)" 

Futuurin perfekti

• loppuunsuoritetun tapahtuman seurauksena syntyvä tilanne ajoittuu tulevaisuuteen

• harvinainen, lähinnä mediopassiivin muotoja

• φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται "meille ei jää yhtään ystävää"
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Verbi: 5. Muut modukset itsenäisessä lauseessa

Konjunktiivi

• käskylauseissa

• huom. terminologia (ISK): 

• kieltolause = negaatio (jokin asiaintila ei päde)

• kielteinen käskylause = kieltäminen (direktiivi, jotakin ei saa tehdä)

• käskeminen: vain 1. persoona

• φέρε δή, ἦ δ᾽ ὅς, πειραθῶ πιθανώτερον πρὸς ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι 
"No niin, yritän puolustautua teille vakuuttavammin"

• yleensä monikon: "tehkäämme"

• ἐπίσχες·  ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον λόγον "lopeta; siirrytään toiseen aiheeseen"

• kieltäminen: 1., 2., tai 3. persoona

• partikkeli μή
• ἴωμεν, μὴ φοβώμεθα "mennään, ei pelätä"

• μὴ πρὸς θεῶν μαινώμεθα μηδ᾽ αἰσχρῶς ἀπολώμεθα 
"etteivät jumalat tee meitä hulluiksi tai tuhoa meitä nolosti", kreikassa siis passiivi

• 2. persoonan kielteisissä käskylauseissa käytetään aina joko aoristin konjunktiivia tai preesensin 
imperatiivia

• joko μὴ γράφε tai μὴ γράψῃς
• ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφῇς ἔρημον "älä jätä minua yksin"

• νομίσῃ τε μηδεὶς ... κίνδυνον ἕξειν "älköön kukaan uskoko olevansa vaarassa"

• kysymyslauseissa konjunktiivi voi ilmaista epäröintiä

• deliberatiivinen / dubitatiivinen konj.

• εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν; "puhuisimmeko vai olisimmeko hiljaa?"

• οἴμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; "mitä minä teen? Mihin pakenen äitini otetta?"

• πότερον βίαν φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἶναι; 
"sanommeko vai emmekö sano, että se on väkivaltaa?"

• huom. negaatio μή (s. 41)

Optatiivi

• käyttö sellaisenaan toivomuksissa

• toteutuminen esitetään mahdollisena, joskus mukana toivomuspartikkelit εἴθε, εἰ γάρ
• ei siis ἄν-partikkelia

• vastine suomessa konditionaali + "kunpa" / "-pa/pä" tms.

• εἴθε φίλος ἡμῖν γένοιο "tulisipa sinusta ystävämme"

• ὁ Θεὸς τῆς ἐλπίδος, πληρώσαι ἡμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης 
"toivon jumala, täyttäisitpä meidät kaikki ilolla ja rauhalla"

• μὴ πλείω κακὰ πάθοιεν "kunpa he eivät kärsisi enää lisää pahaa"

• negaatio: μή (ks. s. 41)
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• väitelauseissa ἄν-partikkelin kanssa; negaatio: οὐ
• tapahtuma / toiminta esitetään mahdollisena

• vastine suomessa konditionaali, potentiaali tai indikatiivi

• ἴσως ἄν τις ἐπιτιμήσειεν τοῖς εἰρημένοις "ehkä joku moittii edellä sanottua"

• ἀρετὴ μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὑγίειά τέ τις ἂν εἴη καὶ κάλλος καὶ εὐεξία ψυχῆς 
"näyttää, että hyve on jonkinlaista sielun terveyttä, kauneutta ja hyvinvointia"

• huom. kieltolauseissa merkitys on vahvistava

• οὔτε γὰρ ἄν τοι δοίην ἔτι θυγατέρα τὴν ἐμὴν γῆμαι, οὔτε ἐκείνῃ πλεῦνα χρόνον 
συνοικήσεις "en varmasti anna tytärtäni sinulle vaimoksi, etkä sinä asu sen naisen kanssa enää"

• optatiivi voi dialogissa 2. persoonassa toimia lievästi kehottavana

• "Λέγοις ἄν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἔχεις ὑπέρτερον."        "Sanopa jos sinulla on tätä tärkeämpää mielessä" 
– "Λέξω, κελεύεις γάρ, τὸν ἐκ φρενὸς λόγον."  "No sanon, kun sinä käsket, mitä mielessäni on."

• optatiivia käytetään kysymyslauseessa (+ἄν), kun asian mahdollisuutta tiedustellaan

• suom. "tekisitkö"; "haluaisitko tehdä"; "mahdatko tehdä"

• τρώγοις ἂν ἐρεβίνθους; "Söisitkö kik-herneitä?"

• ποῦ δῆτ' ἂν εἴη; πότερον ἐκτὸς ἢ (ἐ)ν δόμοις; "Missä hän mahtaa olla? Ulkona vai kotona?"

• ἀλλ' ἆρα ἐθελήσειεν ἂν ἡμῖν διαλεχθῆναι; "Haluaisikohan hän keskustella kanssamme?"

Imperatiivi

• käytetään vain käskylauseissa; vain 2. ja 3. persoonan muotoja; kielto μή
• edellä usein partikkeli (kivettynyt verbimuoto) ἄγε, φέρε, ἴθι (+δή)

• φέρε δή μοι τόδε εἰπέ "No sano nyt!"

• λεγέτω, εἴ τι ἔχει τοιοῦτον; "Sanokoon, jos hänellä on jotain sellaista"

• ἔρρωσο, ἔρρωσθε "Voi(kaa) hyvin."

• 2. persoonan kielloissa imperatiivia siis esiintyy vain preesensmuodoista, ei aoristimuodoista (joissa 
käytetään konjunktiivia, s. 47)

• καὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμνησθῇς ἔτι Τροίας "älä viivyttele äläkä muistele enää Troiaa"

• käskylauseen (pragmaattinen) merkitys joskus konsessiivinen sekä suomessa että kreikassa 

• "tehköön" = "saa tehdä"

• σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς θαύμαζ' ἐμοὶ γὰρ θαύματ' ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ 
"ihmettele sinä puheitani; minua hämmästyttävät sinun puheesi" 

• λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει 
"puhukoon kukin tästä asiasta niin kuin sitä tuntee"

• δειξάτω, κἀγὼ στέρξω καὶ σιωπήσομαι "osoittakoon sen, niin tyydyn siihen ja vaikenen"

Kieltäminen kreikassa konjunktiivi imperatiivi

preesens vain 1. p. 2. tai 3.p.

aoristi 1., 2. tai 3.p. vain 3. p.

(vrt. futuuria, s. 45) 
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Preesensin ja aoristin merkitysero moduksissa

• imperatiivi ja käskylauseiden konjunktiivi

• preesensmuodolla käsketään jatkamaan jo aloitettua toimintaa tai lopettamaan sellainen

• ὅθεν οὖν ἀπέλιπες ἀποκρίνου "Jatka vastaamista siitä mihin jäit"

• "Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς ...;" 
– "Ὁμολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα." 
"Kyselenkö sinulta vielä lisää, vai hyväksytkö että ..." "Hyväksyn, älä kysele enää."

• νῦν δ' ἀναγίγνωσκε τὸν ἑξῆς νόμον "Lue nyt seuraava laki"

• γυναικὶ δὴ ταύτῃ τῇ νῦν συνοικέεις μὴ συνοίκεε· ἀλλά τοι ἀντ’ αὐτῆς ἐγὼ δίδωμι 
θυγατέρα τὴν ἐμήν. Ταύτῃ συνοίκεε.
"Lakkaa asumasta tuon naisen kanssa, jonka kanssa nyt asut. Minä annan sinulle tyttäreni, muuta 
asumaan hänen kanssaan!"

• jos toimintaa ei ole aloitettu, preesens painottaa prosessia, aoristi toiminnan suorittamista loppuun

• καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει, ἐρώτα ἢ ἀποκρίνου 
"no niin, tee nyt kumpaa haluat, vastaile tai kysele" 

• mutta: "Ἐροῦ αὐτόν." – "kysy häneltä! (tiettyä asiaa)"

• ἀναγνώσεται πρῶτον ὑμῖν τὸν τούτου νόμον, εἶτα τοὺς ἄλλους ... ἀναγίγνωσκε
"hän lukee ensin teille sen henkilön lain, sitten muut ... (lukijalle:) Ala lukea!"

• mutta ἀνάγνωθι δὲ καὶ τούτους τοὺς νόμους "lue nämäkin lait".

• σκοπεῖτε δὴ καὶ λογίσασθ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς, εἰ ... "harkitkaa ja päättäkää mielessänne"

• kun teksti sisältää useita imperatiiveja

• aoristi voi ilmaista, että toiminta on ensin suoritettava loppuun, ennen kuin seuraavan imperatiivin 
ilmaisema toiminta voidaan aloittaa

• ἔκστρεψον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, καὶ μάνθαν᾽ ἔλθων ἃν ἐγὼ 
παραίνεσω "Muuta nyt äkkiä tapasi, ja tule sitten tänne oppimaan mitä neuvon sinulle"

• λαβὲ δ᾽ αὐτοῖς τὴν γραφὴν αὐτὴν καὶ μέχρι τοῦ πρώτου μέρους ἀνάγνωθι τὸν 
νόμον "ota sama lakiteksti ja lue lakia ensimmäisen osan loppuun" 

• optatiivi toivomuksissa: 

• ληφθείς γ᾽ ὑπὸ λῃστῶν ἐσθίοι κριθὰς μόνος "ryöstäkööt hänet rosmot, ja saakoon hän 
vain ohraa syödäkseen (siitä lähtien)"

• καὶ μήποτ᾽ αὐτῆς μᾶζαν ἡδίω φάγοι "Älköön se koskaan syökö sitä makeampaa kakkua"

• potentiaalinen

• ἔγωγε πολὺ ἂν ἥδιον μετὰ σοῦ σκοποίμην εἴτ᾽ ἀληθὲς εἴτε μὴ τὸ λεχθέν ... 
"ryhtyisin paljon mieluummin tutkimaan sinun kanssasi, onko sanottu totta vai ei"

• ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐκεῖνο ἂν ἥδιστα, ὅπερ ἠρόμην τὸ πρῶτον, καὶ σκεψαίμην καὶ 
ἀκούσαιμι ... "haluaisin mieluiten tutkia sen kysymyksen, jonka ensiksi kysyin, ja kuulla mielipiteesi"

• ὡς ἡδέως ἄν σου λίθῳ τοὺς γομφίους κόπτοιμ᾽ ἄν 
"kuinka mielelläni koputtelisin kivellä hampaasi irti"

• huom. tietty ero myöntölauseen ja kieltolauseen välillä

• • οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην "en varmasti kulje tätä tietä"

• aoristin käyttö johtuu siitä, että toiminta ei toteudu! (vrt. s. 48)
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Verbi: 6. Sivulauseet 

• (1) sivulauseet, jotka toimivat predikaatin täydennyksenä

• päälauseen verbi ilmaisee tavallisimmin (1) sanomista tai havaitsemista, (2) kysymistä tai 
tiedustelemista (epäsuorat kysymyslauseet), (3) pelkäämistä, (4) huolehtimista

• (2) sivulauseet, jotka toimivat predikaatin määritteenä

• ilmaisevat päämäärää (finaaliset), konsekutiivisuutta, ehtoa, konsessiivisuutta, aikasuhdetta 
(temporaaliset), syytä (kausaaliset)

• nämä siis sivulauseiden semanttisia rooleja

• (3) relatiivilauseet

• määrittävät substantiivilauseketta kuten attribuutit ja appositiot

• kreikassa sekä täydennyksenä että määritteinä toimivien sivulauseiden sijasta voidaan usein käyttää 
infinitiiviä tai partisiippia, joita käsitellään jaksoissa Verbi 7-8

I Sivulause täydennyksenä

Aistihavainto, sanominen, ajatteleminen

• konjunktiot: ὅτι "että" ja ὡς "että, kuinka"

• kieltopartikkeli οὐ
• aistihavainto, tunteet 

• verbejä ὁρᾶν, εἰδέναι yms., θαυμάζειν, χαίρειν jne.

• εὖ δ' ἴστε, ὅτι πλεῖστον διαφέρει φήμη καὶ συκοφαντία 
"Tiedätte hyvin, että tavallinen puhe ja mielistely eroavat toisistaan paljon" 

• ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα 
"He näkivät (partisiippi) että hän oli ainoa, joka oli niin järkevä kuin komentajan kuuluu olla"

• ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις 
ἦσαν "kreikkalaiset olivat hämillään ymmärtäessään että olivat kuninkaan porteilla"

• sanominen ja ajatteleminen

• verbejä λέγειν, ἀγγέλλειν, ἀποκρίνεσθαι "vastata", δηλοῦν "tehdä selväksi"

• myös infinitiiviä ja partisiippia voi käyttää

• aikamuodot samoja kuin suorassa esityksessä

• aikamuodosta käy ilmi ajallinen suhde päälauseeseen

• samanaikaisuus suhteessa päälauseeseen

• (1) (ὁ κατήγορος) λέγει δ' ὡς ὑβριστής εἰμι "syyttäjä sanoo, että olen röyhkeä"

• suora puhe: "ὑβριστὴς εἶ" tai "ὑβριστής ἐστι"
• (2) τινὲς εἶπον ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι

• "että laivat olivat purjehtimassa heitä kohti" – kreikka ei siis vaihda tempusta tässä

• (3) ἠγγέλθη αὐτῷ (= τῷ Περικλεῖ) ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι 
μέλλουσι ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ Ἀθηναίων διεφθαρμένοι εἰσὶν 
ὑπὸ Μεγαρέων "Perikleelle ilmoitettiin, että Megara oli noussut kapinaan ja peloponnesoslaiset 
olivat hyökkäämässä Attikaan ja ateenalaisten varuskunnat oli tuhottu" 

• huom. myös μέλλω-futuurin käyttö ja perfektin "tila"-merkitys

Klassisen kreikan syntaksin perusteet, v. 2.1 (2011)! 50! Verbi (Rijksbaron)



• aikaisemmuus suhteessa päälauseeseen

• (4) ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς ᾐτιῶντο 
"kuultuaan tämän K. sanoi että he olivat hyvin perustein syyttäneet häntä"

• (5) οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην 
"kukaan ei ikinä sano että minä valitsin ystävyyden barbaarien kanssa"

• myöhäisemmyys suhteessa päälauseeseen

• (6) ἀπεκρίνατο ὅτι πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει 
"hän vastasi, että jos he suostuisivat, heidän ei tarvitsisi huolehtia"

• sivulauseen optatiivi (optativus obliquus)

• kun päälauseessa on menneen ajan verbimuoto, on indikatiivin sijasta tavallista käyttää sivulauseessa 
optatiivia

• optatiivin tempus seuraa alkuperäistä tempusta; vrt. suomen konditionaalin käyttöä

• (7) ἀπεκρινάμην αὐτῷ ὅτι σκεύη οὐ λάβοιμι "vastasin että en ollut ottanut varusteita"

• (8) ὑπειπὼν ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι, ᾤχετο 
"lisättyään, että hän huolehtisi asioista siellä, hän lähti"

• (9) καί μιν πυθόμενοι ὡς εἴη Μιλτιάδεω παῖς ἀνήγαγον παρὰ βασιλέα 
"ja kuultuaan, että hän oli Miltiadeen poika, he veivät hänet kuninkaan luo"

• (10) ἐλέχθη ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα 
"sanottiin että peloponnesoslaiset olivat heittäneet myrkkyä kaivoihin" 

• preesensin optatiivin voisi sivulauseessa tulkita joko preesensin tai imperfektin vastineeksi 

• siksi on tavallisempaa, että sivulauseessa käytetään imperfektiä, kun suorassa puheessakin on 
imperfekti

• vrt. lausetta (4) edellä, jossa myös αἰτιοῖντο olisi mahdollinen

• optatiivin käyttö voi tuoda lisämerkityksen: tilanne esitetään kertojan näkökulmasta

• pikemmin kuin sen henkilön näkökulmasta, joka sanoi tai kuuli siteeratun asian

• edellä esimerkissä (3) Perikleen näkökulma painottuu, kun käytetään indikatiivia

• molempia moduksia on mahdollista käyttää saman päälauseen sivulauseissa

• (11) οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ 
εἴη "he sanoivat että K. oli kuollut ja että A. oli, paettuaan, nyt majapaikalla"

• merkityksen sävyero: kertojien (οὗτοι) kannalta keskeisempää että Kyyros kuollut, kuin 
että Ariaios paennut

• sivulauseen optatiivia esiintyy myös aistihavainto- ja tunneverbien yhteydessä

• (12) ἠπιστάμην ὅτι οὐ περὶ τῶν μειρακίων ὁ λόγος ἔσοιτο 
"tiesin että keskustelu ei käsittelisi nuorukaisia"

• (13) ἥσθη ὅτι ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα "hän iloitsi siitä, että sai(si) biletyskaverin"

• mutta καλῶς ἠπίσταντο, ὅτι οὐχ οἷοί τ' ἔσονται περιγενέσθαι 
"he tiesivät hyvin, etteivät pääsisi voitolle" 

• kun epäsuora esitys sisältää pää- ja sivulauseita, optatiivi voi korvata muita moduksia

• (14) ᾔδει γὰρ ὅτι, εἰ μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ τούτων αὐτῷ παραστάτας ληπτέον 
εἴη "hän tiesi, että jos tarvitt(ais)iin taistelua, hänen täytyi(si) ottaa tukijansa näiden joukosta" 

• suorassa esityksessä olisi δεήσει ja ἐστίν
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• (15) εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν 
"S. sanoi että hän tulisi katumaan, jos hän ei vaikenisi"

• suora esitys: οἰμώξῃ (med. fut. ind.) ἐὰν μὴ σιωπήσῃς (med. aor. konj.)

• sivulauseen optatiivin tulkinta: tavallisia vastaavuuksia sanomista tai havaitsemista merkitsevissä lauseissa:

Epäsuorat kysymyslauseet

• kysymyslauseet voi jakaa

• kyllä/ei -kysymyksiin (ISK: "vaihtoehtokysymys")

• voivat kreikassa alkaa esim. partikkelilla ἦ, ἆρα, μῶν, οὐ, μή
• tarkentaviin kysymyksiin (ISK: "hakukysymys")

• alussa interrogatiivipronomini tai -adverbi (τίς, ποῖος, ποῦ, πῶς ...)

• suorissa kysymyslauseissa voi kreikassa käyttää

• indikatiivia, konjunktiivia (s. 47) tai optatiivia (s. 48); taulukko s. 41

• sama pätee epäsuoriin kysymyslauseisiin

• sivulauseen optatiivi (s. 51) on kuitenkin tavallinen, kun päälauseessa on menneen ajan tempus

• kysymyssanoja

• kyllä/ei -kysymyksissä εἰ ("-ko")

• kun esitetään vaihtoehtoja, πότερον ... ἤ ...; εἰ ... ἤ ...; εἰ(τε) ... εἴτε ...
• tarkentavissa kysymyksissä: 

• interrogatiivipronominit tai -adverbit tai

• relatiivipronominit ja vastaavat adverbit (ὅστις, ὅποιος, ὅπως ...)

• esim. (indikatiivi –"konjunktiivi – optatiivi)

• (16) συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν "pyydämme sinua neuvomaan, mitä pitäisi tehdä"

• (17) ἐρωτᾷ πῶς με θάπτῃ "hän kysyy, miten hautaisi minut"

• (18) ὅπως δὲ ταῦτα γένοιτ' ἂν οὐ δύναμαι γνῶναι "en voi tietää, miten näin voisi tapahtua"

• esim. (päälauseessa mennyt aika)

• (19) ᾔδει δὲ οὐδεὶς ὅποι στρατεύουσιν "kukaan ei tiennyt, minne he olivat marssimassa"
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sivulause päälause

prees. optat.
prees. ind.

prees. optat.
prees. konj. + ἄν

aor. optat. aor. konj. + ἄν
fut. optat. fut. ind.

imperfekti imperfekti

aor. ind. aor. ind.



• (20) ἐχρηστηριάζοντο οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν 
βαρβάρων ἥκοντα 
"pelasgit kysyivät oraakkelilta, pitäisikö heidän ottaa käyttöön barbaareilta peräisin olevat nimet" 

• (21) ἐχρηστηριάζετο εἰ ἐκβάλοι τὸν Ἄδρηστον 
"hän kysyi oraakkelilta, voisiko hän syrjäyttää Adrastoksen (kultin)"

• (22) ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι 
"äiti kysyi Kyyrokselta, haluaisiko hän mieluummin jäädä vai lähteä"

• sivulauseen optatiivin tulkinta: tavallisia vastaavuuksia epäsuorissa kysymyslauseissa

Pelkääminen

• sivulause alkaa μή-konjunktiolla

• suom. käännös kuitenkin tavallisesti "että" (jos ei kieltolause)

• verbejä: φοβεῖσθαι, δεδοικέναι "pelätä"; φυλάττεσθαι, σκοπεῖν, ὁρᾶν "varoa", 
κίνδυνός / δεινόν ἐστιν "vaarana on että, on riski että"

• modukset sivulauseessa:

• jos päälauseessa on nykyajan tempus, käytetään sivulauseessa yleensä konjunktiivia

• (23) δέδοικα μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ "pelkään että eksymme kotiinpaluureitiltä"

• (24) αὐτὸ τοῦτο φοβοῦμαι, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περί τῶν 
πραγμάτων ὑμῖν 
"pelkään juuri sitä, että kokemattomuuteni vuoksi en pysty selvittämään teille asioita"

• jos päälauseessa on menneen ajan tempus, sivulauseessa esiintyy sekä konjunktiivia (25) että 
optatiivia (26)

• (25) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς οὐκέτι ἀφῶσιν 
"hän pelkäsi, etteivät spartalaiset päästäisi heitä"

• (26) ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύναιτο ἐξελθεῖν "hän pelkäsi, ettei pääsisi lähtemään"

• tätä rakennetta voidaan käyttää myös ilman päälausetta

• (27) μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν "

• "Ettei vain totuuden kertominen olisi julmaa. (= ehkä on)"
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sivulause päälause

prees. optat.
prees. ind.

prees. optat.
prees. konj.

aor. optat. aor. konj.

imperfekti imperfekti

aor. ind. aor. ind.

prees. / aor. konj. prees. / aor. konj.

Huolehtiminen

• konjunktio ὅπως (μή)

• verbejä: mm. ἐπιμελεῖσθαι, φροντίζειν, σκοπεῖν, ὁρᾶν "huolehtia", σπεύδειν "pyrkiä", 
παρασκευάζεσθαι "valmistella", μηχανᾶσθαι "juonitella"

• sivulauseessa esiintyy futuurin indikatiivia tai preesensin konjunktiivia

• jos päälauseessa menneen ajan tempus, sivulauseen optatiivia voidaan käyttää

• (28) τοῦτο δεῖ παρασκευάσασθαι ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα 
"meidän täytyy valmistautua niin, että taistelemme mahdollisimman hyvin" 

• (29) ἐπιμελήτεον ὅπως τρέφωνται οἱ ἵπποι "on huolehdittava siitä että hevosia ruokitaan"

• (30) ἐσκοπούμην ὅπως αὐτὸς ἀπολυθήσομαι τῆς ἐγγύης 
"ryhdyin huolehtimaan, että itse vapautuisin sitoumuksestani" 

• (31) ἐπεμελεῖτο ὅπως μήτε ἄσιτοι μήτε ἄποτοι ἔσοιντο 
"hän huolehti, etteivät he jääneet ilman ruokaa tai juomaa"

• σκοπεῖν-verbi kaksimerkityksinen: "pohtia" / "huolehtia, että" –> monitulkintaisuus mahdollista

• (32) δεῖ σκοπεῖν ὅπως ἀπαλλαγησόμεθα
• "täytyy pohtia, miten pääsemme vapaiksi" – "täytyy huolehtia, että pääsemme vapaiksi"

• ὁρᾶν-verbi merkityksessä "huolehtia"

• positiivinen: ὅπως
• (33) ὅρα δ’ ὅπως ὠθήσομεν τούσδε τοὺς ἐξ ἄστεως"ἥκοντας 

"huolehdi, että karkotamme nämä kaupungista tulijat"

• negatiivinen: pelkkä μή
• (34) ὅρα μὴ ἐξ ὑστέρης σεωυτὸν ἐν αἰτίῃ σχῇς 

"huolehdi, että et myöhemmin ole itse syytettynä"

II Sivulause määritteenä

• finaaliset "jotta"

• konsekutiiviset "niin että"

• ehtolauseet "jos"

• konsessiiviset "vaikka"

• temporaaliset "kun, kunnes, sillä aikaa kun"

• kausaaliset "koska"

Finaaliset sivulauseet

• konjunktioita

• ἵνα, ὡς, ὅπως "jotta"

• kielteisenä ἵνα (ὡς, ὅπως) μή tai pelkkä μή
• modus 

• konjunktiivi, jos päälauseessa nykyajan tempus

• konjunktiivi tai sivulauseen optatiivi, jos päälauseessa menneen ajan tempus

• tempus 

• preesens tai aoristi sen mukaan, millaisesta suorittamisesta on kyse
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• esim.

• (1) πολλοὶ ἀποθνῄσκειν θέλουσιν, ἵνα τελευτήσαντες ἐπαινεθῶσιν 
"monet haluavat kuolla, jotta heitä kuoltuaan ylistettäisiin"

• (2) διανοεῖται (τὴν γέφυραν) λῦσαι, ὡς μὴ διαβῆτε ἀλλ' ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε 
"hän aikoo tuhota sillan, jotta ette pääsisi yli vaan putoaisitte kesken ylityksen"

• (3) ἐγὼ δ' ἄπειμι, μὴ κατοπτευθῶ παρών "minä lähden, ettei minun oloani täällä huomattaisi" 

• (4) ἀπεκάλει (τὸν Κῦρον), ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη 
"hän kutsui K:n takaisin, jotta hän kävisi loppuun perinteisen persialaisen kasvatuksen"

• (5) πλοίοις, ἅ τότε Ἀβροκόμας κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ 
"laivoilla, jotka Abrokomas oli polttanut, jotta Kyyros ei pääsisi niillä yli"

• ὅπως / ὡς + ἄν myös mahdollinen:

•(6) ἄξεις ἡμᾶς, ὅπως ἂν εἰδῶμεν "johdatat meitä, jotta tietäisimme"

• toteutuminen hyvinkin mahdollista 

• futuuria esiintyy joskus

•(7) ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ
       ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ (UT) "hän lähetti maanviljelijöiden luokse orjan, jotta he
         antaisivat hänelle viinitarhan satoa"

• klassisena aikana vain ὅπως-konjunktion yhteydessä

• sivulauseessa päälauseen modus/tempus 

• ns. attractio modi

• (8) οὐκοῦν ἐχρῆν σε Πηγάσου ζεῦξαι πτερόν, / ὅπως ἐφαίνου τοῖς θεοῖς 
τραγικώτερος 
 "sinun olisi pitänyt valjastaa Pegasoksen siivet, jotta olisit näyttänyt jumalista traagisemmalta"

Konsekutiiviset sivulauseet

• konjunktio: ὥστε = "niin että"

• päälauseessa voi olla esim. οὕτως
• kieltopartikkeli: οὐ

• verbimuodot

• indikatiivi: sivulauseen kuvaama toiminta toteutuu tai toteutui (tempus ilmaisee aikasuhteen)

• optatiivi + ἄν: toiminta mahdollinen

• sivutempuksen indikatiivi + ἄν: toiminta ei toteutunut

• infinitiivi: toiminta mahdollinen, ei oteta kantaa siihen, toteutuiko se

• suom. käännöksessä usein apuverbi "voida"

• rakenne yleistyy edelleen koinéssa

• finiittiverbi (indikatiivi – optatiivi – indikatiivi + ἄν)

•(9) ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς   
     ἀνθρώπους "satoi runsaasti lunta, niin että se peitti aseet ja ihmiset"

• päälauseessa historiallinen preesens

• 10 πλοῖα δ' ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ὅπῃ ἂν βούλησθε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε 
"teidän käytössänne on laivoja, niin että voitte hyökätä yhtäkkiä mistä kohtaa haluatte"
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• 11 κατεφαίνετο πάντα αὐτόθεν, ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν αὐτὸν ὁρμώμενος ὁ Κλέων 
τῷ στρατῷ 
"kaikki näkyi sieltä, niin että Kleon ei olisi jäänyt häneltä huomaamatta tullessaan armeijansa kanssa"

• pelkkä ἂν ἔλαθεν merkitsisi "K. olisi jäänyt huomaamatta", ja οὐκ ἔλαθεν "niin että K. ei 
jäänyt huomaamatta" 

• infinitiiviä voi myös käyttää

• 12 ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον 
"minulla on kolmisoutuja, niin että voin tuhota heidän laivastonsa"

• 13 κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους 
ἀκούειν "he pitivät kovaa melua huutaessaan toisilleen, niin että vihollisetkin kuulivat sen"

• jatkuu: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων καὶ ἔφυγον (Anabasis 2,2,17)

• 14 σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ "sinä viivyttelet, niin että minua ihmetyttää"

• 15 εἰ δὲ Νικίας ἢ Λάχης ηὕρηκεν ἢ μεμάθηκεν, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι• καὶ γὰρ 
χρήμασιν ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥστε μαθεῖν παρ' ἄλλων, καὶ ἅμα πρεσβύτεροι, 
ὥστε ἤδη ηὑρηκέναι "en ihmettele, jos N. tai L. ovat keksineet tai oppineet sen; hehän ovat 
varakkaampia kuin minä, niin että voivat saada oppia toisilta, ja myös vanhempia, niin että ovat 
voineet jo sen keksiä" (käänn. KK)

• indikatiivin ja infinitiivin merkitysero

• 16 οὕτω σκαιὸς εἶ καὶ ἀναίσθητος, Αἰσχίνη, ὥστ’ οὐ δύνασαι λογίσασθαι ὅτι ... 
"olet niin kömpelö ja ymmärtämätön, Aiskhines, että et pysty ottamaan huomioon, että ..."

• viittaa tarkasti määriteltyyn tilanteeseen

• 17 δυσπρόσοδόν τε αὐτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας 
ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι "(Pausanias) ryhtyi hankalaksi ja käyttäytyi niin 
vihaisesti kaikkia kohtaan, ettei kukaan voinut mennä lähelle"

• viittaa määrittelemättömään ajanjaksoon

• muita ilmiöitä

• ὥστε esiintyy myös ilman päälausetta; tällöin käännös on "siksi, joten"

• 18 ὥστε πῶς οὐ βοηθήσουσιν ἡμῖν; "Joten miksi he eivät auta meitä?"

• joskus päälauseessa τοιοῦτος, ja sivulauseessa οἷος + inf. (ei ὥστε)
• 19 ἐγὼ ... τοιοῦτος, οἷος μηδένι ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ

• "olen sellainen, että en usko muuta kuin järkevää perustelua"

• vrt. myös ὥστε täydennyksenä esiintyvän dynaamisen infinitiivin yhteydessä

Ehtolauseet

• ehtolauseen idea:

• ehtolauseen ilmaisema tilanne on ehto päälauseen ilmaiseman tilanteen toteutumiselle

• (a) "jos pilvirintama siirtyy tänne, huomenna tulee vedenpaisumus"

• mutta ehtolause voi toimia myös muilla tavoin:

• (b) "jos näihin säätietoihin voi luottaa, huomenna tulee vedenpaisumus"

• ehtolause on ehto lähinnä sille, että päälause on tosi

• (c) "huomenna tulee vedenpaisumus, jos kiinnostaa"

• ehtolause on ehto sille, että päälause voidaan tuoda julki
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• terminologiaa:

• ehtolauseesta käytetään nimitystä protasis

• sen päälauseesta nimitystä apodosis

• ehtolauseen tyyppejä kreikassa

• εἰ + indikatiivi: neutraali

• ἐάν + konjunktiivi:

• prospektiivinen

• (distributiivis-)iteratiivinen

• εἰ + optatiivi

• potentiaalinen

• (distributiivis-)iteratiivinen

• εἰ + menneen ajan indikatiivi: kontrafaktuaalinen

• neutraali käyttö: εἰ + indikatiivi

• ei oteta kantaa ehdon toteutumisen mahdollisuuksiin

• apodosiksessa (päälauseessa) voi olla mikä tahansa tempus tai modus

• esim.

• 20 εἰ ψεύδομαι, ἐξέλεγχε "jos minä valehtelen, osoita minut vääräksi"

• 21 εἰ αὕτη ἡ πόλις ληφθήσεται, ἔχεται καὶ ἡ πᾶσα Σικελία 
"jos tämä kaupunki menetetään, niin koko Sisilia tulee muiden haltuun"

• 22 εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω 
"jos saan kiinni jonkun teistä merellä, upotan hänet"

• 23 εἰ δέ εἰσι ὑπερβόρεοί τινες ἄνθρωποι, εἰσὶ καὶ ὑπερνότιοι ἄλλοι "jos 
pohjoistuulen tuolla puolen on ihmisiä, niin etelätuulenkin tuolla puolen on"

• tapaus (b) sivulla 56

• 24 μέλλω κτενεῖν σου θυγατέρ', εἰ βούλῃ μαθεῖν "aion tappaa tyttäresi, jos haluat tietää"

• tapaus (c) sivulla 56

• menneisyys (erotettava kontrafaktuaalisesta käytöstä, jossa apodosiksessa ἄν, s. 59):

• 25 εἰ μὲν θεοῦ υἱὸς ἦν Ἀσκληπιός, οὐκ ἦν αἰσχροκερδής•  εἰ δὲ αἰσχροκερδής, οὐκ 
ἦν θεοῦ "jos A. oli jumalan poika, hän ei ollut ahne; jos hän oli ahne, hän ei ollut jumalan poika"

• 26 Ἀλκμεωνίδαι δὲ ἐμφανέως ἠλευθέρωσαν, εἰ δὴ οὗτοί γε ἀληθέως ἦσαν οἱ τὴν 
Πυθίην ἀναπείσαντες προσήμαίνειν Λακεδαιμονίοισι ... "Selvästi Alkmeonidit 
vapauttivat heidät, jos he tosiaan olivat ne, jotka saivat Pythian ilmoittamaan spartalaisille ..."

• 27 εἰ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ πρός τε τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα καὶ τὴν γῆν 
ἐδῃοῦμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν· εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν ... ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί 
ἀδικοῦμεν;

• "jos omasta aloitteestamme hyökkäsimme ... teimme väärin, ... mutta mitä olemme 
rikkoneet, kun meidät kutsuivat ..." (Thukydides 3,65,2; suom. Hollo - KK)

• optatiivi + ἄν apodosiksessa: pehmentää lauseen sävyä

• 28 εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ' ἂν εἴη βλαβερά 
"jos näin puhumalla tuhoan nuorisoa, se lienee moitittavaa"
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• aoristi apodosiksessa: ilmaisee tulevaa asiaa, joka nähdään jo tapahtuneena

• 29 ἀπώλομεσθ' ἄρ', εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαίῳ 
"tuhoudumme, jos tuomme uuden onnettomuuden vanhan päälle"

• ἐάν (ἤν, ἄν) + konjunktiivi: 

• 1. prospektiivinen käyttö

• puhutaan tulevaisuudesta, mutta ehdon toteutuminen nähdään hyvin mahdollisena

• apodosiksessa käytetään futuurin indikatiivia tai vastaavaa

• 30 τοὺς ξυμμάχους, ἢν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα ἀδικουμένους 
"jos olemme järkeviä, emme katsele hyvällä sitä, että liittolaisiamme kohdellaan väärin"

• 31 ἢν κρατήσωμεν, οὐ μή τις ἡμῖν ἄλλος στρατὸς ἀντιστῇ 
"jos voitamme, ei mikään muu armeija enää pane meille vastaan"

• neutraali ja prospektiivinen käyttö rinnakkain:

• 32 τοῦτο μὲν δή, εἰ νικήσεις, τί σφεας ἀπαιρήσεαι; τοῦτο δέ, ἢν νικηθῇς, μάθε ὅσα 
ἀγαθὰ ἀποβαλέεις "Yhtäältä, jos voitat, mitä pystyt heiltä riistämään? Toisaalta, jos häviät, mieti 
mitä kaikkea hyvää menetät"

• 2. iteratiivinen käyttö nykyisyydessä

• preesens ilmaisee samanaikaisuutta; apodosiksessa preesensin indikatiivi

• merkitys yleistävä: se mitä aina tapahtuu

• 33 ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται καὶ μὴ τολμᾷ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία 
λέγειν "jos joku häpeilee, eikä uskalla sanoa mitä ajattelee, hän puhuu väistämättä ristiriitaisia" 

•

• εἰ + optatiivi:

• 1. potentiaalinen käyttö: apodosiksessa optatiivi + ἄν
• ehdon toteutuminen on (periaatteessa) mahdollista

• saattaa tulla merkitykseltään lähelle kontrafaktuaalista

• suom. käännöksessä tavallisesti konditionaalit, mutta harkittava kontekstin perusteella

• tempus: preesens ja aoristi ilmaisevat tavallisesti suorittamisen astetta (eivät aikasuhdetta)

• 34 φῶς εἰ μὴ ἔχοιμεν, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν εἶμεν 
"jos meillä ei olisi valoa, olisimme kuin sokeita"

• 35 εἴη ἂν εὐδαιμονέστατος, εἰ ἔχοι χρυσίου τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί 
"hän olisi varmaan onnellisin, jos hänellä olisi 3 kultatalenttia vatsassa" 

• 36 εἰ δ' ὡς μάλιστ' ἀπεχοίμεθ' οὗ σὺ δὴ λέγεις, ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ 
τουτογὶ γένοιτ' ἂν εἰρήνη; "jos pidättyisimme siitä mistä puhut – kunpa niin ei tapahtuisi – 
tulisiko rauha sen vuoksi paremmin?"

• 37 εἰ δέ τις τοὺς κρατοῦντας τοῦ πλήθους ἐπ’ ἀρετὴν προτρέψειεν, ἀμφοτέρους 
ἂν ὀνήσειεν "jos joku kääntäisi väkijoukon johtajat hyveen puolelle, hän hyödyttäisi molempia"

• potentiaalinen ja prospektiivinen käyttö rinnakkain:

• 38 εἰ οὖν ἴδοιεν καὶ νὼ ... ἐν μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους ἀλλὰ νυστάζοντας, 
δικαίως ἂν καταγελῷεν ...· ἐὰν δὲ ὁρῶσι διαλεγομένους, ὃ γέρας παρὰ θεῶν 
ἔχουσιν ἀνθρώποις διδόναι, τάχ’ ἂν δοῖεν ἀγασθέντες "jos ne näkisivät, että emme 
keskipäivällä keskustele vaan nuokumme, ne nauraisivat syystä; jos ne näkevät meidän keskustelevan, ne 
antanevat meille ilahtuneina lahjan, joka niillä on jumalilta ihmisille annettavaksi" 

• ἐάν on melkein "kun"
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• 2. iteratiivinen käyttö menneisyydessä: apodosiksessa imperfekti

• ehto täyttynyt usein menneisyydessä

• 39 εἰ μὲν ἐπίοιεν οἱ Ἀθηναῖοι, ὑπεχώρουν, εἰ δ' ἀναχωροῖεν, ἐπέκειντο 
"jos ateenalaiset hyökkäsivät, he vetäytyivät, mutta jos nämä vetäytyivät, he hyökkäsivät"

• 40 εἴ τινα πυνθάνοιτο ὑβρίζοντα, τοῦτον κατ' ἀξίην ἑκάστου ἀδικήματος 
ἐδικαίευ "jos hän sai selville, että joku teki rikkeen, hän rankaisi tätä rikkeen suuruuden mukaan"

• lähellä suomen "aina kun" -ilmaisua

• kontrafaktuaalinen ehtolause:  εἰ + menneen ajan indikatiivi; apodosiksessa ἄν
• ehdon toteutuminen ei mahdollista; suomessa konditionaali

• tempus: imperfekti viittaa yleensä nykyaikaan, aoristi menneisyyteen

• 41 εἰ μὲν ἠπιστάμεθα σαφῶς ὅτι ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανά, οὐδὲν ἂν 
ἔδει ὧν μέλλω λέγειν "jos tietäisimme varmasti, että K. on tulossa mukanaan riittävä määrä 
laivoja, ei olisi tarpeen se, mitä tulen sanomaan"

• 42 εἰ δ' ἐκεῖνά γε προσέθηκεν, οὐδεὶς ἀντεχειροτόνησεν ἄν 
"jos hän olisi sanonut vielä tämän, kukaan ei olisi äänestänyt häntä vastaan"

––––––––––

• joskus εἰ / ἐάν-sivulauseella voi olla finaalinen merkitys, jolloin kääntäminen suomeksi ehtolauseella ei 
välttämättä ole luontevaa

• 43 καί σε στρατηγὸν αἱ γυναῖκες αὐτόθεν αἱρούμεθ', ἢν ταῦθ' ἁπινοεῖς 
κατεργάσῃ "valitsemme sinut strategiksi, jotta toteuttaisit sen mitä mielessäsi on"

• 44 καὶ ἔπεμψαν μὲν ἐς Καρχηδόνα τριήρη περὶ φιλίας, εἰ δύναιντό τι ὠφελεῖσθαι 
"He lähettivät Karthagoon kolmisoudun ystävyyden merkeissä saadakseen jonkinlaista hyötyä"

Konsessiiviset sivulauseet

• ehtolauseista kehittynyt variantti

• ehto epäsuotuisa päälauseen toiminnan toteutumiselle, mutta silti se toteutunut / toteutuu

• konjunktio εἰ καί / καὶ εἰ (καὶ ἤν) "vaikka"

• kieltosana μή, apodosiksessa esim. ὅμως
• tempukset ja modukset: kuten ehtolauseissa

• menneen ajan tempus merkitsee siis lähes aina kontrafaktuaalisuutta

• muuten käytetään partisiippia

• 45 τὰ δὲ Μηδικὰ ἀνάγκη λέγειν, εἰ καὶ δι' ὄχλου μᾶλλον ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις 
"persialaissodista on pakko puhua, vaikka se onkin rasittavaa, kun niistä aina puhutaan"

• 46 καὶ γὰρ εἰ μυθώδης ὁ λόγος γέγονεν, ὅμως αὐτῷ καὶ νῦν ῥηθῆναι προσήκει 
"vaikka kertomuksesta on tullut myytin kaltainen, se on sovelias kerrottavaksi nytkin"

• 45-46 neutraaleja

• 47 τῶνδ' εἰ καὶ κρατήσαιμεν, διὰ πολλοῦ γε καὶ πολλῶν ὄντων χαλεπῶς ἂν 
ἄρχειν δυναίμεθα 
"vaikka voittaisimme heidät, heitä olisi vaikea hallita koska he ovat kaukana ja heitä on monta"

• potentiaalinen tapaus (κρατεῖν + gen.: ks. s. 19)

• 48 εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον εἴθιστο συκοφαντεῖν, τότ'"ἂν ἐπαύσατο "vaikka hän olisi 
muulloin tottunut toimimaan ilmiantajana, silloin hän olisi lopettanut"

• kontrafaktuaalinen (pluskvamperfekti)
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Temporaaliset sivulauseet

• temporaaliset sivulauseet

• yksittäiset tapahtumat menneisyydessä

• kausaaliset ἐπεί-sivulauseet: "kun kerran"

• yksittäiset tapahtumat nykyisyydessä / tulevaisuudessa

• toistuneet tapahtumat menneisyydessä

• toistuvat tapahtumat nykyisyydessä / tulevaisuudessa

• temporaalisissa sivulauseissa ei käytetä futuurin indikatiivia

• yksittäiset tapahtumat menneisyydessä

• verbi indikatiivissa, kieltopartikkeli οὐ
• A) ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὡς "kun" + aoristin indikatiivi

• sivulauseen toiminta edeltää päälausetta

• sivulause sijoittuu tekstissä tavallisesti ennen päälausetta

• 49 ἐπεὶ ὦν ὁ βουκόλος σπουδῇ πολλῇ καλεόμενος ἀπίκετο, ἔλεγε ὁ Ἅρπαγος 
τάδε "kun paimen oli noudattanut kutsua kovalla kiireellä, Harpagos sanoi näin"

• B) ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὡς, ἕως, ἐν ᾧ + imperfekti

• sivulauseen toiminta samanaikaista kuin päälauseen

• sivulause sijoittuu tekstissä tavallisesti ennen päälausetta

• merkityksiä: "kun", "niin kauan kuin", "sillä aikaa kun"

• 50 καὶ ὅτε δὴ ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ 
μιν "kun lapsi oli 10-vuotias, seuraavanlainen hänelle sattunut tapahtuma paljasti hänet" 

• 51 καὶ ἕως μὲν ἐτιμᾶτο, πιστὸν ἑαυτὸν παρεῖχεν• ἐπειδὴ δὲ Πείσανδρον μὲν καὶ 
Κάλλαισχρον καὶ ἑτέρους ἑώρα προτέρους αὑτοῦ γιγνομένους, τότ' ἤδη μετέσχε 
τῶν Ἀριστοκράτους ἔργων "hän pysyi uskollisena niin kauan kuin häntä suosittiin; mutta kun 
hän näki P:n ja K:n päässeen häntä suurempaan suosioon, hän ryhtyi yhteistoimintaan A:n kanssa"

• 52 ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. Ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο, ἧκον οἱ σκοποί. "Hän puki 
haarniskan, samoin ympärillä olijat. Sillä aikaa kun he varustautuivat, tiedustelijat saapuivat"

• C) ἕως, πρίν + aoristin indikatiivi

• sivulauseen toiminta tapahtuu myöhemmin kuin päälauseen kuvaama ("kunnes", "ennen kuin")

• tai päälauseen toiminta loppuu sivulauseen toteutuessa; usein päälauseessa imperfekti

• sivulause sijoittuu tekstissä usein päälauseen jälkeen

• 53 αὕτη δὲ ἐφύλαττεν, ἕως ἐξηῦρεν ὅτι εἴη τὸ αἴτιον "hän tarkkaili tätä, kunnes sai 
selville mikä syy oli"

• 54 παραπλήσια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχον, πρίν γε δὴ οἱ 
Συρακόσιοι ἔτρεψαν τοὺς Ἀθηναίους 
"samanlaista kuin he kokivat laivoilla olijat, ennen kuin syrakusalaiset ajoivat ateenalaiset pakoon" 

• πρίν on tavallinen kielteisen päälauseen jälkeen

• 55 πρότερον δ' οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα 
"kuolemattomien lajia ei ollut ennen kuin Eros sekoitti kaiken" 
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• kun päälause ei ole kieltolause, πρίν saa usein täydennyksekseen infinitiivin

• tällöin rakenne voi sijoittua ennen päälausetta, eikä päälauseessa välttämättä ole 
imperfekti; sivulauseen kuvaama toiminta ei välttämättä tapahtunut

• 56 ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι• πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον 
βασιλεὺς ἐφάνη "he eivät olleet syöneet aamiaista, sillä kuningas oli ilmestynyt ennen kuin 
armeija saattoi pysähtyä aamiaiselle"

• 57 ὀλίγον δὲ πρὶν ἡμᾶς ἀπιέναι, μάχη ἐγεγόνει ἐν τῇ Ποτειδαίᾳ 
"vähän ennen kuin lähdimme, Poteidaiassa oli ollut taistelu"

•
• kausaaliset ἐπεί-lauseet: "kun kerran"

• muita konjunktioita: ἐπειδή, ὅτε; kieltosana: οὐ
• sivulauseen modus indikatiivi

• tempusvaihtoehdot: preesens, konstatiivinen aoristi ja perfekti

• päälauseessa esim. imperatiivi mahdollinen

• esim.

• 58 ἐπειδὴ δ' ὑμῖν τὰ Ἐρασιφῶντος δημεύειν ἔδοξεν, τὰ Ἐρασιστράτου ἀξιῶ μοι 
ψηφισθῆναι "kun kerran olette päättäneet takavarikoida Erasifonin omaisuuden, minusta 
Erasistratoksen omaisuus tulisi myöntää minulle"

• 59 ἐπεὶ οὐ δύναμαι σε πείθειν, σὺ δὲ ὧδε ποίησον "kun en saa sinua uskomaan, tee sinä 
näin"

•
• yksittäiset tapahtumat nykyisyydessä / tulevaisuudessa

• konjunktiot samat kuin menneisyyden yksittäisissä tapahtumissa (s. 60)

• lisäksi mukana ἄν-partikkeli

• kontraktioiden tuloksia: ὅταν, ἐπάν, ἐπήν, ἐπειδάν
• sivulauseen modus tavallisesti konjunktiivi

• päälauseessa usein tulevaisuutta ilmaiseva verbimuoto

• merkitys: "kun", "heti kun", "niin kauan kuin"

• A) kuten (A) s. 60, aoristi

• sivulauseen toiminta edeltää päälausetta

• 60 νῦν ὦν μοι δοκέει, ἐπεὰν τάχιστα νὺξ ἐπέλθῃ, ἀπαλλάσσεσθαι 
"nyt minusta näyttää siltä, että lähdetään heti yön tultua"

• 61 τάφος δὲ ποῖος δέξεται μ', ὅταν θάνω "millainen hauta ottaa minut, kun kuolen"

• B) kuten (B) s. 60, preesens

• sivulauseen toiminta samanaikaista kuin päälauseen

• 62 ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν 
"niin kauan kuin hengitän ja millainen sitten olenkin, en lakkaa filosofoimasta"

• C) kuten (C), s. 60; aoristi

• sivulauseen toiminta tapahtuu myöhemmin kuin päälauseen

• ἕως "kunnes"

• πρίν "ennen kuin" (vain kieltolauseiden sivulauseita); ks. myös infinitiiviä
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• 63 δεῖ μὴ περιμένειν ἕως ἂν ἐπιστῶσιν "ei pidä odottaa kunnes he ovat kimpussa"

• 64 μὴ ἀπέλθητε πρὶν ἂν ἀκούσητε "älkää menkö pois ennen kuin olette kuulleet"

• 65 ἔδοξεν οῦν αὐτοῖς ... προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν "he 
päättivät edetä pitemmälle, kunnes kohtaisivat K:n joukot"

• sivulauseen optatiivi (ἄν ei siis käytetä): myös συμμείξωσιν + ἄν mahdollinen

• toistuneet tapahtumat menneisyydessä

• päälauseessa imperfekti, sivulauseessa optatiivi

• vrt. menneisyyden iteratiivinen ehtolause, s. 59

• merkitysero siihen: ehtolauseessa sivulauseen toiminta toistui vain joskus, tässä aina

• sivulauseessa toiminnan laatua ilmaistaan preesensillä tai aoristilla

• konjunktio usein ὁπότε
• 66 ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους 

"hän metsästi ratsain, kun halusi harjoittaa itseään ja hevosia"

• 67 ὡς δὲ ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο, οἰκήματα μὲν οὔτε κατέβαλλε οὔτε 
ἐνεπίμπρη, ἔα δὲ ἑστάναι "(aina) kun hän tuli Miletoksen alueille, hän ei tuhonnut eikä 
polttanut taloja, vaan salli niiden jäädä ehjiksi" 

• 68 αἰεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθεμεν φοιτᾶν παρὰ τὸν Σωκράτη ... 
περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον• ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, 
εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη "aina aikaisempina päivinä olimme tottuneet käymään S:n 
luona ... odotimme joka kerta, kunnes vankila avattiin; kun se avattiin, menimme S:n luo"

• toistuvat tapahtumat nykyisyydessä / tulevaisuudessa

• päälauseessa preesensin indikatiivi, sivulauseessa konjunktiivi (joko prees. tai aor., ks. alla)

• kuten nykyisyyden iteratiivisessa ehtolauseessa (s. 58)

• merkitysero: ehtolauseessa sivulauseen toiminta toistuu joskus, tässä aina 

• sivulauseen tempus ilmaisee ajallista suhdetta päälauseeseen

• preesens samanaikaisuutta

• aoristi aikaisemmuutta, kun konjunktio on ὅταν, ἐπειδάν
• aoristi myöhäisemmyyttä, kun konjunktio on ἕως ἄν, πρὶν ἄν 

• kieltosana μή
• preesens: samanaikaisuus

• 69 τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινος ἀπαγγελθέντος τῇ πόλει 
τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν – "silloin he tekevät (aina) eniten voittoa, kun kerrotaan 
kaupungin kohdanneen jonkin onnettomuuden ja he myyvät viljaa kalliilla"

• lisäksi aoristi: aikaisemmuus

• 70 ἕως ἂν σῴζηται τὸ σκάφος, τότε χρὴ προθύμους εἶναι• ἐπειδὰν δ' ἡ θάλαττα 
ὑπερσχῇ, μάταιος (ἐστι) ἡ σπουδή 
"niin kauan kuin laiva on turvassa, täytyy olla urhea; mutta kun meri on voittanut sen, vaiva on turhaa"

• 71 ἐπεὰν ὦν ἀπίκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα, τὰς διφθέρας ἐπισάξαντες 
ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς Ἀρμενίους ... ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς 
τοὺς Ἀρμενίους, ἄλλα τρόπῳ τῷ αὐτῷ ποιεῦνται πλοῖα 
"aina kun he ovat saapuneet purjehtimalla Babyloniin, he lastaavat nahat aasien selkään ja palaavat 
Armeniaan; kun he ovat saapuneet takaisin Armeniaan, he tekevät samalla tavalla lisää veneitä"
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• 72 τί δέ τις; τί δ’ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, 
λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών. 
"Mitä joku on? Mitä on ei kukaan? Ihminen on varjon uni. Mutta kun Zeuksen lähettämä valonsäde 
saapuu, kirkkaus loistaa ihmisille, ja elämä on suloista."

• aoristi: myöhemmyys; huom. konjunktio

• 73 ποιοῦμεν ταῦθ' ἑκάστοθ' ... ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν ἐς κακόν "teemme näin joka 
kerta, kunnes saatamme hänet onnettomuuksiin"

• päälause kielteinen:

• 74 οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν οὕς ἠδίκησαν "he eivät lakkaa, ennen 
kuin saavat tottelemaan ne, joita kohtaan ovat toimineet väärin"

-------

• voidaan myös erottaa olosuhteita ilmaisevat sivulauseet, joita ei ole sidottu tiettyyn aikaan

• 75 χαλεπὰ τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα "tilanne 
on hankala, kun meiltä riistetään tuollaiset sotapäälliköt"

Kausaaliset sivulauseet

• konjunktiot: ὅτι, διότι "koska"

• modus yleensä indikatiivi

• 76 ἔγραψα δὲ αὐτὰ διὰ τόδε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ 
χωρίον "kirjoitin tämän siksi, että tämä alue (= ajanjakso) oli jäänyt edeltäjiltäni käsittelemättä" 

• 77 Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον ἡσσᾶσθαι, ὅτι οὐ πολὺ ἐνίκων 
"Ateenalaiset katsoivat hävinneensä, koska voitto ei ollut suuri"

• lisämääre "todennäköisesti":

• 78 μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον, ὡς εἰκάσαι, 
ὅτι ἐνόμιζε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον 
"Solonin lähdettyä jumalan rangaistus osui Kroisokseen, luultavasti koska hän piti itseään kaikista 
ihmisistä onnellisimpana" 

• kun päälauseessa on menneen ajan tempus, sivulauseessa voi olla sivulauseen optatiivi, erityisesti 
kun tapahtuman syy esitetään päälauseen subjektin ajattelemana 

• 79 τὸν Περικλέα ἐκάκιζον ὅτι στρατηγὸς ὢν οὐκ ἐπεξάγοι 
"he moittivat P:tä, koska hän ei ollut pannut heitä liikkeelle, vaikka oli heidän päällikkönsä"

• tavallisempaa on kuitenkin käyttää tällaisessa tapauksessa ὡς + partisiippi -rakennetta

• 80 οἱ Κορίνθιοι εὐθὺς τροπαῖον ἔστησαν ὡς νικῶντες, ὅτι πλείους τῶν 
ἐναντίων ναῦς ἄπλους ἐποίησαν "Korinttilaiset pystyttivät heti voitonmerkin ikään kuin 
olisivat voittaneet, siksi että olivat tehneet useammista vihollisen laivoista purjehduskelvottomia"

• muuta huomattavaa:

• kausaaliset ἐπεί-lauseet: "kun kerran" (s. 61)

• joskus on vaikea sanoa, onko kyseessä verbin pakollinen täydennys vai kausaalinen sivulause: vrt. 
esim. (13) s. 51

• ἥσθη ὅτι ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα – "iloitsi siitä, että hänellä oli(si)" / "iloitsi, 
koska hänellä oli(si)"

• koskee erityisesti tunneverbejä
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Relatiivilauseet

• anaforiset: määrittävät substantiivilauseketta

• restriktiiviset: rajaavat tarkoitteiden alaa

• Rijksbaron: "restriktiiviset" / "determinatiiviset"

• 81 ὁ ἀνὴρ ὃν ὁρᾷς ἀδελφός μου ἐστίν "mies, jonka näet, on veljeni"

• "koti sijaitsi kadulla, jonka päässä on Kallion kirjasto"; engl. ei pilkkua, pron. that

• epärestriktiiviset: eivät rajaa, vaan esittävät lisätietoa

• Rijksbaron: "digressiiviset"

• 82 ὁ Νεῖλος, ὃς δι' Αἰγύπτου ῥεῖ, ποταμὸς μέγας ἐστίν 
"Niili, joka virtaa Egyptin läpi, on suuri joki"

• "koti sijaitsi Porthaninkadulla, jonka päässä on Kallion kirjasto"; engl. pilkku, pron. which

• autonomiset: toimivat lauseenjäsenenä

• 83 ἃ ἐποίησε πάνυ θαυμαστά ἐστιν "se, mitä hän teki, oli hämmästyttävää"

• aina restriktiivisiä; merkitykseltään vastaavat substantiiveja

• suomessa ei juuri käytetä autonomisia relatiivilauseita, vaan pääsana on aina mukana; nämä 
lauseet ovat suomessa restriktiivisiä

• relatiivilauseen tärkeä elementti on 

• relatiivipronomini (ὅς, ὅστις),

• relatiiviadjektiivi (οἷος, ὅσος) tai 

• relatiiviadverbi (οὗ, οἷ, ὡς)

• modusten käyttö

• päälauseen moduksia käytetään molemmissa 

• vain restriktiivisissä alisteisten sivulauseiden moduksia

• prospektiivinen ja iteratiivinen konjunktiivi + ἄν
• potentiaalinen ja iteratiivinen optatiivi

• vain epärestriktiivisissä käytetään myös imperatiivia ja kehottavaa konjunktiivia

• anaforisia restriktiivisiä relatiivilauseita    

• indikatiivi:

• 84 τοὺς θησαυροὺς τ' αὐτοῖς δείξουσ' οὓς οἱ πρότεροι κατέθεντο 
"he näyttävät heille aarteet, jotka heidän esi-isänsä ovat kätkeneet"

• 85 σὺν τοῖς θησαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν 
"niiden aarteiden kanssa, jotka hänen isänsä oli jättänyt hänelle"

• huom. relatiivipronominin attraktio: οἷς on saanut edeltävän sanan sijamuodon, vaikka 
odottaisi muotoa οὕς

• konjunktiivi:

• 86 τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι "tottelen sitä miestä, jonka valitsette"

• prospektiivinen (hyvin mahdollinen), vrt. ehtolauseet s. 58

• 87 ἀποτίνει ζημίην τὴν ἂν οἱ ἱρέες τάξωνται 
"hän maksaa sakon, jonka papit määräävät"

• iteratiivinen; huom. τήν on myös relatiivipronomini Herodotoksella
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• optatiivi:

• 88 οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ’ ἂν ὀβολὸν οὐδενὶ ὅστις καλέσειε 'κάρδοπον' τὴν 
καρδόπην "en maksa oboliakaan sille, joka kutsuu kardopeta (puuastia) sanalla 'kardopos'"

• potentiaalinen "kutsuu", "voi kutsua" (päälauseessa vahvistava) 

• 89 πάντας γὰρ δὴ Λακεδαιμόνιοι ὅσους λάβοιεν ἐν τῇ θαλάσσῃ διέφθειρον 
"he surmasivat kaikki spartalaiset, jotka saivat kiinni merellä"

• iteratiivinen, aikaisemmuus – sivulauseen optatiivi

• anaforisia epärestriktiivisiä

• indikatiivi:

• 90 ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ πεδίου εἰς κώμας, ἐν αἷς ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς 
"sieltä he kulkivat tasangon kautta kyliin, joissa he viettivät kolme päivää"

• optatiivi + ἄν:

• 91 ἥξετε ἐπὶ Ἅλυν, ὅν οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι 
"saavutte Halys-joelle, jota ette varmasti voi ylittää ilman veneitä" 

• kehottava konjunktiivi:

• 92 εἰς καλὸν ἡμῖν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως 
"sopivaan aikaan viereemme istui tämä Anytos; annetaan hänen osallistua pohdintaan"

• oikeastaan "jolle antakaamme"; suomeksi hankala kääntää relatiivilauseella

• autonomisia (siis restriktiivisiä)

• relatiivilause subjektina:

• 93 ἦ που σοφὸς ἦν ὅστις ἔφασκεν ... "se joka väitti että ... oli viisas"

• relatiivilause objektina:

• 94 ὁρᾷς ἃ ποιεῖς; "näetkö mitä teet?"

• 95 ἆρ' οἶσθα θάνατον ὅτι προεῖφ' ὁ Ζεὺς ὃς ἂν ταύτην ἀνορύττων εὑρεθῇ; 
"tiedätkö, että Zeus on määrännyt kuolemanrangaistuksen sille, joka jää kiinni Rauhan kaivamisesta 
esiin"

• relatiivilause datiiviobjektina, prospektiivinen konjunktiivi

• 96 ὃ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ' ἂν φιλοῖ "mitä hän ei helli, sitä hän ei rakasta"

• potentiaalinen optatiivi (vrt. ehtolauseen modukset, s. 58)

• 97 καὶ οὓς μὲν ἴδοι εὐτάκτως καὶ σιωπῇ ἰόντας, τίνες εἶεν ἠρώτα 
"hän kysyi niiltä, joiden hän näki marssivan järjestyksessä ja hiljaa, keitä he olivat"

• iteratiivinen optatiivi

• muita ilmiöitä

• relatiivilauseen sulautuminen pääsanan (NP:n) kanssa yhteen

• 98 ὃν δ'"ἐπιστείβεις τόπον χθονὸς καλεῖται τῆσδε χαλκόπους ὀδός 
"paikkaa, johon astut, kutsutaan tämän maan pronssiseksi kynnykseksi"

• ≈ ὁ τόπος ὃν ἐπιστείβεις καλεῖται ...
• 99 τούτους ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας 

"hän määräsi heidät johtamaan maata, jonka oli alistamassa (alistanut) valtaansa"

• ≈ ... ἐποίει τῆς χώρας ἧν (tai ἧς) κατεστρέφετο
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Klassisen kreikan konjunktioita

konjunktio merkitys käyttö

ἅτε ikään kuin partisiippi

ἄχρι(ς) (οὗ) kunnes, niin kauan kuin, sillä aikaa kun temporaalinen sl. 60

διότι siksi että (koiné: että) kausaalinen sl. 63

ἐάν (!", ἤν) = εἰ ἄν jos ehtolause 57-59

εἰ, εἴπερ jos, -ko epäsuora kysymys 52-53; ehtolause 57-59, 
konsessiivinen sl. 59

ἐπεί (ἐπάν, ἐπήν) kun; koska temporaalinen sl. 60-63

ἐπειδή (ἐπειδάν) kun; koska temporaalinen sl. 60-63

ἕως, ἔστε kunnes, niin kauan kuin, sillä aikaa kun temporaalinen sl. 60-62

ἡνίκα, ὁπηνίκα kun temporaalinen sl. 60-63

ἵνα jotta (koiné: niin että, että) finaalinen sl. 54-55

μέχρι(ς) (οὗ) kunnes, niin kauan kuin, sillä aikaa kun temporaalinen sl. 60

μή (jollei negaatio) jottei, ettei; että pelkääminen 53, huolehtiminen (ὁρᾶν) 
54, finaalinen sl. 54-55

ὅπως jotta; että huolehtiminen 54, finaalinen sl. 54

ὅτε, ὁπότε kun temporaalinen sl. 60-63

ὅτι että; siksi että, koska aistihavainto, sanominen 50-51, kausaalinen 
sl. 63

πρίν ennen kuin temporaalinen sl. 60-61

ὡς että; ikään kuin; koska; jotta; niin että; 
kun

aistihavainto, sanominen 50-51, finaalinen 
sl. 54-55, temporaalinen 60-63, (kausaalinen 
sl. 63,) relatiivilause 64-65

ὥσπερ ikään kuin relatiivilause 64-65; partisiippi

ὥστε niin että (koiné: jotta) konsekutiivinen sl. 55-56; infinitiivi
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Verbi: 7. Infinitiivi 
Infinitiivin tärkeimmät roolit kreikassa

• 1) halua, tahtomista ja kykyä ilmaisevien verbien täydennyksenä 

• dynaaminen infinitiivirakenne (Rijksbaron)

• 2) sanomista ja ajattelemista ilmaisevien verbien täydennyksenä

• deklaratiivinen infinitiivirakenne (Rijksbaron)

• 3) substantivoitu infinitiivi, joka voi esiintyä minä tahansa lauseenjäsenenä

Halu, tahtominen, kyky (dynaaminen infinitiivi)

• verbejä

• halu, tahto: βούλεσθαι, (ἐ)θέλειν; αἰσχύνεσθαι "karttaa", ἀναγκάζειν; δεῖσθαι "vaatia, 
pyytää", συμβουλεύειν "neuvoa", κελεύειν "käskeä"

• kyky: δύνασθαι, μανθάνειν, διδάσκειν, ἄρχεσθαι "alkaa"

• adjektiiveja

• ominaisuus: esim. ἀγαθός; ἱκανός, ἐπιτήδειος "sopiva"

• substantiiveja

• ἵμερος "intohimo", ὥρα "on aika"

• esim.

(1)  "Σίβυλλα, τί θέλεις;" – "Ἀποθανεῖν θέλω."

(2)  αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν τἀληθῆ "häpeän sanoa teille totuuden"

(3)  σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν "en kyllä voi sanoa sinulle vastaan"

(4)  ἐδέοντο αὐτοῦ παντὶ τρόπῳ ἀπελθεῖν Ἀθήνηθεν 
"he pyysivät häntä lähtemään Ateenasta"

(5)  ὁ δὲ Κῦρος ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν ὅτι ... "käski lähetin ilmoittaa" 

(6)  τοὺς Μήδους ἠνάγκασε ἓν πόλισμα ποιήσασθαι 
"pakotti meedialaisia rakentamaan yhden linnoituksen"

• koko lauseen predikaatin subjekti voi siis olla sama (1-3) tai eri (4-6) kuin infinitiivin subjekti

• jos rakenne ei ole samasubjektinen, infinitiivin subjekti on yleensä siinä sijamuodossa, jota verbi 
edellyttää, eli akkusatiivi, genetiivi tai datiivi (infinitiivin subjekti on lauseen predikaatin täydennys)

• siksi genetiivi esimerkissä (4)

• infinitiivin subjektin määritteet voivat taipua samassa sijassa kuin pääsanansa tai olla akkusatiivissa 

• (7) νῦν σοι ἔξεστιν ... ἀνδρὶ γενέσθαι "nyt sinun on mahdollista tulla mieheksi"

• (8) συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ 
"hän neuvoo (neuvoi) Ksenofonia menemään Delfoihin ja konsultoimaan jumalaa"

Sanominen ja ajatteleminen (deklaratiivinen infinitiivi)

• verbejä

• λέγειν, φάναι, ἀγγέλλειν, νομίζειν, ἡγεῖσθαι, οἴεσθαι ("arvella")

• ἀκούειν, πυνθάνεσθαι "saada tietää"
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(9)  ἔφη ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπενειχθεὶς ἀπικέσθαι ἐς Λιβύην 
"hän sanoi saapuneensa tuulten kuljettamana Libyaan"

(10)  ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι 
"he epäilivät jo olevansa käymässä kuningasta vastaan"

(11)  οὕτω Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι "näin he kertovat Ion saapuneen"

(12)  ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο;  "luuletko, että lapsesi tulee maan alta?"

• kuten dynaamisessa infinitiivirakenteessa, tässäkin esiintyy sekä samasubjektisia (9-10) että erisubjektisia 
(11-12) rakenteita

• infinitiivin (eri) subjekti esiintyy aina akkusatiivissa (11-12), eikä se aina ole lauseen predikaatin 
täydennys 

• nimitystä accusativus cum infinitivo (AcI) on vanhastaan käytetty deklaratiivisista infinitiivirakenteista, 
jotka eivät ole samasubjektisia

• deklaratiivisen infinitiivin vaihtoehtona on klassisessa kreikassa sivulause (s. 50)

• ajattelemista merkitsevien verbien täydennyksenä infinitiivi on selvästi yleisempi kuin sivulause

• samoin φάναι-verbin

• sanomista merkitsevien verbien yhteydessä sivulause on yhtä tavallinen kuin infinitiivi

Passiivirakenne

• passiivilauseen muodostaminen

(13) ἠναγκάσθησαν ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα "heidän oli pakko käydä taistelu 
Formiota vastaan"

(14) οἱ θύειν ἀπὸ βασιλέος κελευόμενοι (Hdt.) "he, joita kuningas oli käskenyt uhraamaan"

(15) ὁ Ἀσσύριος εἰς τὴν χώραν ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται "ilmoitetaan, että assyrialaiset ovat 
hyökkäämässä alueelle"

• (13) ja (14) dynaamisia, (15) deklaratiivinen (tässä futuurin infinitiivi)

• ns. nominativus cum infinitivo (NcI) -rakenne

• sanomisverbeillä myös AcI-rakennetta esiintyy:

(16)  ἐς τοῦτον τὸν χῶρον λέγεται ἀπικέσθαι τὸν στρατόν "armeijan sanotaan 
saapuneen tähän paikkaan"

Dynaaminen ja deklaratiivinen infinitiivi: tempukset

• dynaamisessa rakenteessa infinitiivi viittaa tulevaisuuteen, tempus ilmaisee suorituksen laatua

• aoristi ilmaisee (jakamatonta) kokonaisuutta, tekee yleiskatsauksen, preesens ryhtyy toimintaan

• (17) κεῖνον ἐκέλευον ἀναβάντα ἐπὶ πύργον ἀγορεῦσαι ὡς ... 
... ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ πύργον καὶ ἀγορεύειν ἐκέλευον
"he käskivät hänen nousta torniin ja ilmoittaa, että ... he veivät hänet torniin ja käskivät hänen puhua"

• (18) ἠναγκάσθησαν ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα ... οὕτω δὴ ἀναγκάζονται 
ναυμαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορθμόν "heidän oli pakko käydä taistelu Formiota vastaan ... 
näin he joutuivat taistelemaan keskellä salmea"

• deklaratiivisessa rakenteessa infinitiivin tempus tarkentaa tapahtumien aikasuhteen

• aoristi viittaa menneisyyteen (9), (11), (16)

• preesens samanaikaisuuteen (10)
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• futuuri tulevaisuuteen (12), (15)

• vrt. merkitysero käskylauseissa ja vastaavissa, s. 49 

• preesens-infinitiivin merkitys vastaa joskus finiittistä imperfektiä

• (19) (οἱ Κρῆτες) ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ "sanoivat, että heitä oltiin jo 
saamassa kiinni"

• (20) Ἀλλ' οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν Ἀγάθωνα "sanoi A:n sanoneen"

• (ἔφη: sanomista tarkoittavissa verbeissä joskus imperfekti, vaikka odottaisi aoristia)

Persoonaton rakenne

• dynaaminen infinitiivirakenne voi toimia monien persoonattomien verbien "subjektina"

• merkityksiä

• täytyy: δεῖ, χρή, ἀνάγκη (ἐστί)
sopii, kuuluu asiaan: πρέπει, προσήκει
on mahdollista, sallittua: πάρεστι, ἔστι, οἷόν τέ ἐστί, ἔξεστι
näyttää, vaikuttaa: δοκεῖ, φαίνεται, ἔοικε
sattuu (olemaan, että): συμβαίνει, γίγνεται 

• lisäksi eksistentiaalilauseissa: 

• νόμος ἐστί "on tapana", ἄξιόν ἐστι "on arvoinen", δίκαιόν ἐστι "on oikein", 
εἰκός ἐστι "on luultavaa"

• esim. (InfP alleviivattu)

• (21) ἐδόκει αὐτῷ τἀληθῆ λέγειν "hän päätti puhua totta"

• (22) μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν "on autuasta pikemmin antaa kuin ottaa"

• itse infinitiivilausekkeen subjekti on siis tavallisesti akkusatiivissa

• (23) συμβαίνει τὴν ἀνάμνησιν εἶναι ἀφ᾽ ὁμοίων καὶ ἀπ᾽ ἀνομοίων 
"muistaminen tapahtuu samanlaisten ja erilaisten pohjalta"

• (24) δεῖ τὸν ὑιὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν "ihmisen pojan on kärsittävä paljon"

• tulee lähelle persoonallista rakennetta (vrt. s. 67)

• tällöin infinitiivilausekkeen subjektista tulee myös koko lauseen subjekti

• (25) πολλῷ μειζόνων ἔτι δωρεῶν δίκαιός εἰμι τυγχάνειν "minä ansaitsen paljon 
suurempia lahjoja"

• ≈ δίκαιόν ἐστιν ἐμέ πολλῷ μειζόνων ἔτι δωρεῶν τυγχάνειν
• (26) δοκεῖς μοι ἀληθεύειν "minusta näyttää siltä, että puhut totta"

Dynaaminen infinitiivirakenne: kieltolause

• dynaamisen infinitiivin kieltopartikkeli on μή
• (27) ἐγὼ νῦν παρακελεύομαί σοι μὴ ἀφίεσθαι Λάχητος 

"käsken sinua nyt olemaan päästämättä Lakhesta"

• estämistä, torjumista, välttämistä ilmaisevat verbit: μή infinitiivin yhteydessä

• (28) ἐπὶ ἓξ ἔτη ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ τὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦσαι 
"pidättyivät kuuden vuoden ajan hyökkäämästä toistensa maille"
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• päälause kieltolause, jossa tällainen verbi: sivulauseessa μὴ οὐ ...

• (29) Ἀθηναῖοι οὐκέτι ἀνεβάλλοντο μὴ οὐ τὸ πᾶν μηχανήσασθαι ἐπ᾽ Αἰγινήτῃσι
• "eivät enää viivytelleet kaikenlaista juonittelua aiginalaisia kohtaan" = "alkoivat juonitella"

• (30) δήμου ἄρχοντος ἀδύνατα μὴ οὐ κακότητα ἐγγίνεσθαι
• "kun kansa hallitsee, on mahdotonta, ettei pahuutta ilmenisi"

• vrt. "on oikein, sopivaa" -ilmaus kieltolauseeksi:

• (31) δίκαιόν ἐστι μὴ ποιεῖν τοῦτο "on oikein, ettei tee tätä"

• mutta οὐ δίκαιόν ἐστι μὴ οὐ ποιεῖν τοῦτο
• "ei ole oikein, ettei tee tätä" – näin sopii tehdä

Deklaratiivinen infinitiivirakenne: kieltolause

• deklaratiivisen infinitiivin kieltopartikkeli on οὐ
• (32) πρὸς ταῦτα ὁ Αἰθίοψ ἔφη οὐδὲν θωμάζειν "etiopialainen sanoi, ettei ihmetellyt lainkaan"

• vahva painotus voi aiheuttaa μή-partikkelin käytön

• (33) ὄμνυσιν τὸν Διόνυσον μὴ πώποτ᾽ ἀμείνον᾽ ἔπη τούτων κωμῳδικὰ μηδέν᾽ 
ἀκούσαι "hän vannoo D:n kautta, ettei kukaan ole koskaan kuullut parempaa komediaa"

• valmiiksi kielteistä merkitsevät verbit toimivat kuten dynaamiset: infinitiiviä edeltää μή
• (34) ὁ Πρηξάσπης ἐξηρνέετο μὴ ἀποκτεῖναι Σμέρδιν "P. kielsi tappaneensa S:n"

• kun tällaisesta verbistä muodostetaan kieltolause, toimitaan kuten dynaamisessa tapauksessa 

• (35) οὔτ᾽ αὐτὸς ἐξαρνοῦμαι μὴ οὐ γεγονέναι ἐρωτικός 
"enkä itsekään kiellä olleeni rakastaja"

Infinitiivi ja ἄν-partikkeli

• ἄν-partikkelia käytetään vain deklaratiivisessa tapauksessa

• tällöin sen vastine suorassa esityksessä on optatiivi + ἄν tai menneen ajan indikatiivi + ἄν 

• (36) ὑμᾶς ... ἡμεῖς ἡγησάμενοι ἁπλῶς ἂν εἰπεῖν ἃ δοκεῖ ὑμῖν 
"luulimme, että te sanoisitte selvästi, mitä mieltä olette"

• finiittisesti: ἂν εἴποιτε   
• (37) ἆρ᾽ οὖν ἄν με οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι, εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια 

"luuletteko että olisin elänyt näin vanhaksi, jos olisin toiminut politiikassa"

• ≈ διεγενόμην ἄν
• mutta:  (38) ἀρχὴν κλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην 

"en haluaisi (olisi halunnut) kuulla sitä lainkaan" (imperfekti + ἄν)

Infinitiivi ja ὥστε
• joskus dynaamista infinitiiviä edeltää "ylimääräinen" ὥστε:

• (39) χρόνῳ δὲ ἀνέπεισε Ξέρξεα ὥστε ποιέειν ταῦτα "sai Kserkseen tekemään näin"

• (40) ἀδύνατον ὑμῖν ὥστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερον τινα ἑλέσθαι 
"teidän on mahdoton valita viisaampaa miestä kuin tämä Protagoras"

• käyttö siis kuten adverbiaalisissa konsekutiivisissa infinitiivirakenteissa (s. 56)
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Verbejä, jotka voivat toimia sekä dynaamisesti että deklaratiivisesti

• 1. γιγνώσκειν
• dynaamisena: "päättää"

• (41) οἱ δὲ Κυμαῖοι ἔγνωσαν συμβουλῆς πέρι ἐς θεὸν ἀνοῖσαι 
"Kymeläiset päättivät kääntyä päätöksenteossa jumalan puoleen"

• deklaratiivisena: "tiedostaa, tajuta"

• (42) ἔγνωσαν οἱ παραγενόμενοι Ἀριστόδημον ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα 
"läsnäolijat tajusivat, että A. oli saanut aikaan merkittäviä tekoja" 

• 2. sanomista merkitsevät verbit merkityksessä "määrätä"

• (43) τούτοις ἔλεγον πλεῖν "he käskivät näitä purjehtimaan"

• (44) εἶπον μηδένα τῶν ὄπισθεν κινεῖσθαι "kielsin ketään takanaolijaa liikkumasta"

• vrt. πείθειν
(45)  οὐδέ σφεας χρηστήρια φοβερὰ ... ἔπεισε ἐκλιπεῖν τὴν Ἑλλάδα 

"pelottavat oraakkelilausunnot eivät saaneet heitä lähtemään Kreikasta"

• dynaaminen: "saada joku tekemään jotakin"

(46)  τέλος πείθει τὸν ἄνδρα ταῦτα ἔχειν οὕτω 
"lopulta hän saa (sai) miehen uskomaan, että asia oli näin"

• deklaratiivinen: "saada joku uskomaan että jotain ..."

• 3. toivominen, lupaaminen ja vannominen tahdonilmaisuina: dynaaminen infinitiivi

• (47) οἱ δὲ Ἀργεῖοι ὀμόσαντες εἰρήνην ποιήσασθαι "argoslaiset, jotka olivat vannoneet 
rauhaa" (= sitoutuneet rauhaan)

• kontekstista riippuen tulkinta voisi olla myös deklaratiivinen "vannoivat, että he olivat 
tehneet rauhan"; jos rakenne erisubjektinen, vain deklaratiivinen tulkinta mahdollinen 

• 4. δοκεῖν
• verbi taipuu persoonamuodoissa + datiivi + deklaratiivinen infinitiivi

• "näytän sinusta", "näytän itsestäni" 

• (48) εἰ μὲν ὅσιά σοι δοκῶ παθεῖν "jos kokemani näyttää sinusta jumalien tahdon mukaiselta" 

• (49) ... ἐγώ μοι δοκῶ κατανοέειν τοῦτο "luulen että osaan aavistaa tämän"

• kun datiivilauseke puuttuu: "näyttää"

• (50) μαθοῦσα δὲ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς οὔτε ἀνέβωσε ... οὔτε ἔδοξε μαθεῖν 
"saatuaan tietää, mitä mies oli tehnyt, hän ei itkenyt eikä antanut ymmärtää saaneensa tietää" 

• persoonamuodot + deklaratiivinen AcI (tai pelkkä infinitiivi): "ajatella, luulla"

• (51) οὐ γάρ σε δοκέω πείθεσθαί μοι λέγοντι "minusta näyttää, ettet usko mitä sanon"

• (52)                                         ... τὴν ἐγὼ τάλας 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον αἰκίας πεσεῖν ἔδοξα 
"voi minua, en olisi luullutkaan, että hän joutuisi niin suureen kurjuuteen" 

• persoonattomat muodot + datiivi + dynaaminen infinitiivi: "minusta tuntuu että", "päätetään"

• (53) νῦν μοι δοκέει διαβάντας προελθεῖν "nyt minusta on paras ylittää ja edetä"

• (54) ἔδοξε Ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην σφάξαι "akhaialaiset ovat päättäneet surmata" 
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Substantivoitu infinitiivi

• artikkelin avulla infinitiivistä tulee substantiivi

• silloin se voi toimia millaisessa syntaktisessa roolissa tahansa

• kuten "toimintasubstantiivit": ἡ μάχη – τὸ μάχεσθαι
• infinitiivi säilyttää toisaalta verbiluonteensa paremmin kuin muut verbeistä johdetut substantiivit, mikä 

näkyy esim. objektin sijassa

• (55) τὸ ἀποδιδόναι τὰς ἐπιστόλας "kirjeiden lähettäminen"

• (56) ἡ τῶν ἐπιστολῶν ἀπόδοσις 

• myös aikamuoto ja pääluokka käyvät ilmi; jos infinitiivilausekkeella on subjekti, se on akkusatiivissa 

• subjektina tai subjektin appositiona, nominatiivissa

• (57) οὐκ ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν "iloitseminen ei ole hyvinvointia"

• (58) τὸ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον παρασχομένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα 
κατέχειν οὐκέτι τοῦτο ἄνευ σωφροσύνης γίγνεται "voittaminen osuu usein sen 
kohdalle, joka vain näkee vaivan, mutta voitosta kiinni pitäminen ei onnistu ilman viisautta"

• (59) ἡ εὐεργασία ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι᾽ ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ 
βοηθῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Σαμίων κόλασιν "samoslaisiin liittyvä palvelus, se että meidän 
takiamme peloponnesolaiset eivät auttaneet heitä, mahdollisti teille samoslaisten rankaisemisen" 

• kieltopartikkeli siis μή
• objektina tai muista syistä akkusatiivissa

• (60) αὐτὸ τὸ ἀποθνῄσκειν οὐδεὶς φοβεῖται "kukaan ei pelkää itse kuolemista"

• (61) οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν "en voinut estää itseäni siirtymästä siihen 
aiheeseen" 

• (62) διὰ τὸ στέργειν πόσιν καὶ ξυνθάνοιμ᾽ ἄν "koska rakastan puolisoani, voin kuolla 
hänen kanssaan"

• (63) ἱκανοὶ τὸ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν ἐμβάλλειν εἰσίν "he ovat valmiina hyökkäämään 
maallemme"

• genetiivissä

• (64) ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν "aloittaessaan (tms.) ylityksen" – genetiiviobjekti

• (65) πρὸς τὴν πόλιν προσβαλόντες ἐς ἐλπίδα μὲν ἦλθον τοῦ ἑλεῖν: "hyökätessään 
kaupunkia vastaan heillä oli ensin toivoa sen kukistamisesta" – kuuluvuuden genetiivi

• (66) τί οὖν ἐστιν τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον: "mikä on hienompaa kuin auttaa 
ystäviä" – vertailun genetiivi

• (67) προεῖπον ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς: postpositio (adverbi-adpositio), 
joka vaatii genetiiviä 

• joskus finaalinen merkitys (erityisesti Thukydideellä); yleistyy koinéssa, ks. esim. (76)

• (68) περιεσταύρωσαν αὐτοὺς τοῖς δένδρεσιν ἅ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἐπεξιέναι
"he tekivät kaatamillaan puilla paalutuksen heidän ympärilleen, ettei kukaan pääsisi pakoon"

• datiivissa

• (69) ... ἵνα ἀπιστῶσι τῷ ἐμὲ τετιμῆσθαι ὑπὸ δαιμόνων "jotta he eivät uskoisi, että 
jumalat kunnioittavat minua" – datiiviobjekti

• (70) ἦν ἡ βασιλέως ἀρχὴ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής "kuninkaan valta oli 
heikko, koska hänen joukkonsa olivat hajallaan" – instrumentaalinen

• (71) ὁ δὲ Νικίας ὁρῶν τοὺς στρατιώτας τῷ πολὺ ταῖς ναυσὶ κρατυνθῆναι 
ἀθυμοῦντας ... "N. näki sotilaiden olevan pahoillaan, koska heidät oli pahoin lyöty merellä"
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Infinitiivin muita käyttöjä

• käyttö päämäärän ilmaisemiseen

• infinitiivi(lauseke) toimii adverbiaalina, ei siis ole täydennys

• (72) τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν
"spartalaiset antoivat aiginalaisille Thyrean asuttavaksi"

• (73) ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν 
"tämän alueen hän antoi kreikkalaisten ryöstettäväksi" 

• vrt. finaalista substantivoitua infinitiiviä esimerkissä (68)

• (74) τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον 
"hän jätti puolet armeijasta vartioimaan kenttää"

• koinéssa käyttö laajenee; korvaa futuurin partisiippia, käytetään artikkelilla (substantivoituna) tai ilman sitä

• (75) οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
"en tullut kutsumaan oikeamielisiä, vaan väärintekijöitä"

• (76) ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν "kylväjä meni ulos kylvämään"  

• vrt. seurausta ilmaiseva infinitiivi koinéssa:

• (77) ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι "hänellä on usko niin että hän pelastuu"

• infinitiivi finiittiverbin korvaajana kerronnassa

• ns. infinitivus obliquus; infinitiivirakenteet ovat deklaratiivisia

• jakson alussa sanomisverbi kuten ἔφη; infinitiivit kääntyvät suomeksi finiittisillä verbimuodoilla

• Τοιαῦτ’ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας ἰέναι. Τὸν οὖν Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν 
νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον, καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι 
εἰς τὸ πρόσθεν. Ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν 
τὴν θύραν, καί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἷ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα τῶν ἔνδοθεν 
ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κατέκειντο οἱ ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν· 
εὐθὺς δ’ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα, Ὦ, φάναι, Ἀριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις ὅπως 
συνδειπνήσῃς· ... (Platon, Pidot 174d-e)

• kiteytyneitä fraaseja

• ὡς (ἔπος) εἰπεῖν "melkein, lähes" – ὡς ἁπλῶς, συνελόντι, συντόμως εἰπεῖν "sanalla 
sanoen, lyhyesti sanoen" – ὡς ἐπὶ πᾶν, τὸ σύμπαν εἰπεῖν "yleisesti sanottuna" 

• (ὡς) ἐμοὶ δοκεῖν "minusta" – ὀλίγου, μικροῦ δεῖν "lähes"

• ἑκῶν εἶναι "vapaaehtoisesti" 

• esim. ἑκόντες εἶναι οὐχ ἁλώσονται – "he eivät jää kiinni vapaaehtoisesti"

Liite: suomen 
infinitiivit (ISK)
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Verbi: 8. Partisiippi 
Partisiipin roolit

• partisiippi voi toimia

• predikaatin täydennyksenä

• predikaatin määritteenä

• joko lauseen syntaksin osana tai irrallaan (absoluuttinen genetiivi)

• samat semanttiset roolit mahdollisia kuin sivulauseilla

• substantiivin attribuuttina tai appositiona

• partisiipin voi myös substantivoida

• liittomuotojen (perifrastisten rakenteiden) muodostajana

• kieltopartikkeli on tavallisesti οὐ

Partisiipin tempukset

• partisiipin tempus ilmaisee aikasuhdetta predikaattiin nähden

• aoristi aikaisempaa tapahtumista, preesens samanaikaisuutta, futuuri myöhempää tapahtumista

• perfekti ilmaisee, että partisiipin kuvaama tila on samanaikainen kuin vallitseva tilanne

Partisiippi täydennyksenä

• partisiippi voi toimia täydennyksenä verbeille, jotka ilmaisevat

• tietämistä ja havaitsemista

• tunteita

• sietämistä, kestämistä

• asiaintilan alkamista, jatkamista ja loppumista

• samoilla verbeillä voi esiintyä myös infinitiivi- tai sivulausetäydennyksiä

• Huom. kun ilmaus on samasubjektinen, partisiippi on nominatiivissa

• (1) οἶδα θνητὸς ὤν "tiedän olevani kuolevainen"

• = οἶδα ἐμαυτὸν θνητὸν ὄντα
• (2) ἔχαιρε παροῦσα "hän iloitsi, koska oli läsnä"

• 1. havaitseminen ja tietäminen

• verbejä: ὁρᾶν, ἀκούειν, πυνθάνεσθαι, μανθάνειν "oppia", αἰσθάνεσθαι "havaita", 
δεικνύναι "osoittaa", εὑρίσκειν "keksiä", φαίνεσθαι "näkyä", δῆλος εἶναι "olla selvästi", 
μεμνῆσθαι "muistaa", (συν)εἰδέναι, ἐπίστασθαι, γιγνώσκειν "tietää", κατανοεῖν 
"ymmärtää"

• eräät sanomisverbit, kuten ἀγγέλλειν
• tiedon saaminen, tajuaminen, kuuleminen

• εἰδέναι, ἐπίστασθαι 
• (3) τὸν Μῆδον ἴσμεν ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα "tiedämme meedialaisten tulleen"

• Huom. näiden verbien merkitys, kun täydennys infinitiivi: "osata"

• (4) ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ' ἐπίστασο "tiedä että tarina ilmeni (= kerrottiin) näin"

• ylimääräinen ὡς
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• γιγνώσκειν
• (5) Περικλῆς ἔγνω τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην "ymmärsi hyökkäyksen olevan tulossa"

• (6) οἱ δ' ὡς ἔγνωσαν ἐξηπατημένοι ..."ymmärsivät tulleensa petetyiksi"

• Huom. vrt. verbin merkitykset, kun täydennys infinitiivi, s. 71

• muita verbejä

• (7) κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας 
"he ymmärsivät, ettei thebalaisia ollut paljon"

• (8) πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον "saan (sain) tietää, että tämä tapahtui näin" 

• (9) ἐπειδὴ ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες περιγένεσθαι 
"koska näemme, että emme pysty voittamaan"

• ilmoittaminen

• (10) δῆλον ἐποιήσατε μόνοι οὐ μηδίσαντες "teitte selväksi, että olitte ainoat, jotka eivät 
liittyneet persialaisiin"

• (11) ἠγγέλλοντο αἱ νῆες τὴν περιοικίδα αὐτῶν πορθοῦσαι "kun laivaston ilmoitettiin 
olevan tuhoamassa heitä ympäröivää seutua"

• asiaintilan välittyminen, muistaminen

• (12) φαίνονται δὲ αἰεὶ τοῦτον ἀείδοντες "he näyttävät aina laulavan tätä laulua" 

• (13) μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος "muistan sinun sanoneen tämänkin"

• pelkkä aistihavainto

• (14) εἶδον αὐτοὺς πελάζοντας "havaitsin heidän lähestyvän"

• ἀκούειν: huomaa sijamuotojen merkitysero

• (15) ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα "sai tietää Kyyroksen olevan", "sai tietää että Kyyros oli"

• kuten deklaratiivinen infinitiivi, accusativus cum participio

• (16) ἤκουσα αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου
• "kuulin hänen puhuvan", "kuulin kun hän puhui" (mutta ei: "kuulin että hän puhui"! – näin 

voisi kääntää jos olisi ἤκουσα αὐτὸν διαλεγόμενον)

• vrt. dynaaminen infinitiivi

• infinitiivitäydennys: asia esitetään kuultuna, ei varmana

• (17) ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἔθνη τοιαῦτα εἶναι 
"olen kuullut monen muunkin kansan olevan tällainen"

• 2. tunteita merkitsevät verbit: 

• χαίρειν, ἥδεσθαι "iloita", αἰσχύνεσθαι "hävetä", μεταμέλεσθαι "huolehtia, katua"

• (18) χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις εἶναι σοφοῖς 
"he nauttivat kun kuulustellaan niitä, jotka luulevat olevansa viisaita"

• (19) τοῦτο μὲν οὐκ αἰσχύνομαι λέγων "en häpeä sanoa tätä"

• (20) μετεμέλοντο τὰς σπονδὰς οὐ δεξάμενοι 
"he katuivat, että eivät olleet hyväksyneet sopimusta"
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• 3. kestämistä, väsymistä, sietämistä tms. ilmaisevat verbit

• (21) ἐγὼ ἀπείρηκα συσκευαζόμενος καὶ βαδίζων 
"minä olen väsynyt pakkaamiseen ja kulkemiseen"

• (22) τοὺς ξυμμάχους οὐ περιοψόμεθα ἀδικουμένους 
"emme katsele hyvällä sitä, että liittolaisiamme kohdellaan väärin"

• 4. toiminnan vaiheita ilmaisevat verbit: alkamista, jatkumista tai loppumista

• käytetään preesensin partisiippia

• (23) ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων "aloitan puhumalla lääketieteestä"

• (24) οὐ γὰρ ἀνίει ἐπιὼν ὁ Δαρεῖος "Dareios ei lakannut lähestymästä"

• (25) σύ νυν τοῦτον τὸν ἄνδρα παῦσον ταῦτα ποιεῦντα 
"käske sinä tätä miestä lopettamaan"

• olemisen, menemisen tavan ilmaiseminen

• λανθάνειν "jäädä huomaamatta", τυγχάνειν, οἴχεσθαι "mennä pois", φθάνειν "olla ennen 
jotakuta"

• lauseet samasubjektisia

• (26) βουλοίμην ἂν λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών "haluaisin lähteä hänen huomaamattaan"

• (27) ἔτυχον ἐν τῇ ἀγορᾷ ὁπλῖται καθεύδοντες "sattumalta hopliitteja nukkui agoralla"

• (28) ᾤχετο ἀπελαύνων "hän lähti ratsastaen"

• (29) ἔφθησαν οἱ Σκύθαι τοὺς Πέρσας ἐπὶ τὴν γέφυραν ἀπικόμενοι 
"skythialaiset ehtivät tulla sillalle ennen persialaisia"

• ab urbe condita –tyyppi kuten latinassa

• (30) ἡ Ἀστυάγεος ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα 
αὐξανόμενα πένθεος Κροῖσον ἀνέπαυσε 
"Astyageen vallan romahtaminen ja persialaisten mahdin kasvu saivat K:n tuskan vähenemään"

• monissa kielissä vastineena verbaalisubstantiivi (suom. usein -minen)

Partisiippi määritteenä

• määritteinä partisiipeilla voi olla samanlaisia rooleja lauseessa kuin sivulauseilla (tai yleensä adverbiaaleilla)

• aikasuhde

• syy

• ehto

• konsessiivisuus "vaikka"

• tapa

• päämäärä

• partisiippi voi toimia 1) lauseen syntaktisena osana

• esim. (31) λῃζόμενοι ζῶσι "he elävät ryöstelemällä"

• tai 2) erillään

• absoluuttinen genetiivi ja (harvinaisempi) absoluuttinen akkusatiivi

• (32) θεῶν θελόντων ἂν δ' ἀληθεύσαιμ' ἐγώ "jos jumalat haluavat"
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• aikasuhde (temporaalinen käyttö), "kun"

• (33) ἐπαιάνιζον ἅμα πλέοντες "he lauloivat paiaania soutaessaan"

• (34) νῦν μὲν δειπνεῖτε παρ' ἡμῖν• δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ὅποι ὑμῖν θυμός 
"kun olette syöneet, lähtekää minne huvittaa"

• (35) πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον 
"keskusteltuaan pitkän aikaa keskenään he lähtivät pois"

• (36) δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος τὰ πολλὰ τυραννίδες καθίσταντο 
"kun Kreikka vahvistui, monin paikoin syntyi tyrannioita"

• (37) Ἁρπάγῷ ἐπιόντι σὺν τῷ στρατῷ ἀμαχητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν 
"kun Η. tuli armeijoineen heitä vastaan, he antautuivat ilman taistelua" 

• (38) ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἀστυάγης Μήδους ὥπλισε πάντας 
"kuultuaan tämän A. aseisti kaikki meedialaiset"

• tässä myös kausaalista sävyä

• syyn ilmaisu; "koska", objektiivisena / neutraalina

• (39) οὐδ' ἔτι ἐζήτησαν τὸ προσώτερω ἐκμαθεῖν, ἐστερημένοι τοῦ ἡγεμόνος "he 
eivät enää yrittäneet tutkia aluetta pidemmältä, koska heiltä oli riistetty johtaja"

• (40) καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν κρατῦναι 
"olette syypäitä tähänkin, koska sallitte näiden linnoittaa kaupunkinsa"

• (41) ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν, ἅμα δὲ καὶ 
μίσει τῶν Κερκυραίων "he ryhtyivät kostamaan, koska katsoivat siirtokunnan kuuluvan heille, 
ja myös koska vihasivat kerkyralaisia"

• persoonattomat verbit: absoluuttinen akkusatiivi (esiintyy lähinnä klassisessa kreikassa)

• (42) τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν; 
"kun kerran meidän oli mahdollista tuhota teidät, miksi emme sitä tehneet?"

• lisänä voi olla ἅτε (οἷον, οἷα) "koska": 

• (43) Κῦρος δὲ ἀπορίῃσι ἐνείχετο ἅτε χρόνου ἐγγινομένου συχνοῦ 
"K. oli edelleen epätietoinen, koska paljon aikaa oli kulunut"

• syyn ilmaisu subjektiivisemmin ὡς-konjunktiolla

• "koska muka", "luullen että", "ajatellen että" tms. – painotus siinä, mitä lauseen subjekti ajattelee

• (44) αὐτοὶ ἐνταῦθ' ἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες• οἱ δ' οὐ κατεῖχον, ἀλλά ... "he 
pysyivät siellä, koska luulivat pitävänsä kukkulaa hallussaan; mutta he eivät pitäneet sitä, vaan ..."

• (45) νῦν δέ, ὡς οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν ἐκπέμπετε "koska on näin, lähettäkää nyt armeija"

• (46) συμφορὴν ἐποιεῦντο τοὺς λόγους ὡς κακόν τι πεισομένης πρὸς βασιλέος 
"heitä huolestuttivat hänen (f.) sanansa, koska kuninkaan ajateltiin tekevän hänelle pahaa"  

• vrt. ὥσπερ: "ikään kuin" (ei totta)

• (47) ἐπιδεικνὺς τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν 
στόλον Κύρου ποιουμένου "hän moitti henkilöä, joka halusi pyytää lisää laivoja, ikään kuin K. 
olisi palaamassa laivastolla takaisin kotiin"  
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• ehtolauseen vastine: "jos"

• HUOM. kieltopartikkeli μή
• (48) γενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ ἡ ξυντυχία 

"jos suostutte tähän, meillä tulee olemaan yhdessä hyvä onni" 

• = εἰ πείσεσθε, neutraali tilanne, tai ἐὰν πείθησθε, hyvin mahdollisena pidetty tilanne

• (49) ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν "se, minkä voitte joutua kokemaan, jos 
ette tottele meitä"

• = εἰ μὴ πείθοισθε, kyllä mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen

• konsessiivisen sivulauseen kaltaisena, "vaikka"

• mukana usein sivulauseessa konjunktio καίπερ "vaikka" tai päälauseessa ὅμως
• (50) τοῦτον προθυμεόμενοι ἑλεῖν οὐ δυνάμεθα 

"vaikka haluamme saada hänet kiinni, emme onnistu"

• (51) τὸ πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε ἰέναι εἰς αὐτοὺς 
"vaikka näitte että heitä oli määrättömästi, uskalsitte kuitenkin käydä heitä päin" 

• (52) τὸν Ἄδρηστον κατοικτίρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ τοσούτῳ 
"hän sääli(i) A:ta, vaikka hänen oma tilanteensa oli niin huono"

• tapa: suom. usein MA-infinitiivi 

• (53) λῃζόμενοι ζῶσι "he elävät ryöstelemällä"

• (54) γράμματα γράφουσι Ἕλληνες ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες 
τὴν χεῖρα "kreikkalaiset kirjoittavat kirjaimet siirtämällä kättä vasemmalta oikealle"

• (55) ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος "hän nousi vuorille kenenkään estämättä"

• (56) τοὺς φεύγοντας ἐκέλευε συστρατεύεσθαι ὑπισχνούμενος αὐτοῖς πάλιν 
κατάξειν οἴκαδε "hän käski pakenijoiden liittyä mukaan lupaamalla viedä heidät takaisin kotiin"

• myös aoristi mahdollinen

• (57) ἀπώλεσέν μ' εἰποῦσα συμφορὰς ἐμάς "hän on tehnyt minulle pahaa puhumalla 
onnettomuuksistani"

• päämäärän ilmaiseminen

• lähinnä futuurin partisiippi

• verbit, jotka ilmaisevat lähettämistä tai menemistä

• (58) κήρυκα προύπεμψαν αὐτοῖς ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν 
"he lähettivät lähetin kieltämään heitä purjehtimasta"

• ὡς-konjunktio voi toimia kuten syytä ilmaisevien partisiippien yhteydessä

• (59) παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες "he varustautuivat (muka) lähteäkseen sotaan"

• κοινή: myös preesens: (60) ἔρχονται ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν "etsimään / etsiäkseen"

• tapauksia, joissa partisiippi tavallinen kreikassa, mutta käännöksessä muu ratkaisu parempi

• ἔχειν
• (61) Τισσαφέρνης πορεύεται ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους

"T. marssi(i) n. 500 ratsumiestä mukanaan"
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• (62) ἐξελαύνει τὸν Εὐφράτην ἐν δεξίᾳ ἔχων "Eufrat oikealla puolellaan"

• (63) φλυαρεῖς ἔχων  "puhut jatkuvasti höpöjä"

• (64) οὕτως ἐχόντων  "näin ollen" tms.

• aloittaa, lopettaa > "aluksi", "lopuksi"

• (65) ὅπερ ἀρχόμενος ἔλεγον "kuten aluksi sanoin"

• (66) τελευτῶν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα "lopuksi menin käsityöläisten luo"

• muita verbejä

• (67) Κῦρος παραγγέλλει Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν παρ' αὐτῷ στράτευμα 
"K. käski Klearkhosta tulemaan koko armeijansa mukanaan"

• (68) κλαίων ταῦτα ποιήσεις "itket ja teet"

• (69) πᾶς εἰδὼς φανεῖται ὅποι χρὴ ἐλθόντα λαβεῖν ἕκαστα 
"jokainen näyttää tietävän, minne pitää mennä saadakseen minkäkin asian"

Partisiippi attribuuttina ja appositiona

• partisiippi voi toimia pelkän substantiivin määritteenä (attribuuttina)

• vrt. adjektiivin sijoitus artikkelia käyttäen

• (70) τὸ χρηστήριον τὸ τῷ Ἀλυάττῃ γενόμενον "A:n saama oraakkelilausunto"

• (71) τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ "seuraavana päivänä"

• partisiipin voi substantivoida

• (72) οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες, "asukkaat"; τὸ δέον "se mikä on tarpeen" 

• huom. aikamuotojen käyttö seuraavassa

• (73) κατὰ τὸν γινόμενον σφίσι καὶ ἀπογινόμενον ποιεῦσι τοιάδε• τὸν μὲν 
γενόμενον ὀλοφύρονται, τὸν δ' ἀπογενόμενον παίζοντές τε καὶ ἡδόμενοι γῇ 
κρύπτουσι "(trausit) toimivat näin elävien ja kuolevien suhteen: syntymää he murehtivat, mutta 
iloitsevat, kun joku kuolee, ja hautaavat hänet riemulla maahan" (Hdt.)

• kieltopartikkeli

• (74) τὸν μὴ εἰδότα "se, joka ei tiedä (jos ei tiedä)"

• (75) τῷ οὐκ εἰδότι "se, joka ei tiedä (neutraali)"

• myös appositiona partisiippi toimii substantiivin määritteenä (kuten digressiivinen relatiivilause)

• eikä siis toiminnan, jota predikaatti kuvaa

• (76) ὁρῶ / Τέκμησσαν, οἴκτῳ τῷδε συγκεκραμένην "näen valitukseen vaipuneen Tekmessan"

• (77) μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου 
"joka oli plethronin levyinen"

• vrt. relatiivilausetta: ἐξελαύνει ἐπὶ ... ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα (= ὃ 
ἦν τὸ εὖρος τριῶν πλέθρων) "joka oli kolmen plethronin levyinen"

Partisiippi liittomuodoissa

• vaikka kreikassa hyvin paljon monolektisiä (synteettisiä) verbimuotoja, myös liittomuotoja esiintyy

• tärkeimmät muodostetaan εἶναι- tai ἔχειν-verbillä + partisiipilla

• merkitys käytännössä sama kuin monolektisillä verbimuodoilla

• futuuri μέλλειν-verbin avulla: ks. s. 46
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• εἶναι + partisiippi

• partisiipin preesens

• painottaa toiminnan sijasta tilaa

• (78) τὰ δ' ὄργι' ἐστὶ τίν' ἰδέαν ἔχοντά σοι; "millainen tämän kultin muoto sinusta on?"

• joskus useampia tulkintamahdollisuuksia

• (79) δεινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ "pelkään että ennustaja näkee (totuuden)"

• merkitys: "näkee (totuuden)" tai "ei ole sokea"

• esimerkki, jossa ei ole liittomuotoa: 
(80) ἦν δὲ περὶ Δαρεῖον ἀνὴρ Αἰγύπτιος φωνέων μέγιστον ἀνθρώπων 
"Dareioksen luona oli kaikkein kovaäänisin ihminen"

• partisiipin aoristi

• (81)   ... οὔτε γὰρ θρασὺς  / οὔτ' οὖν προδείσας εἰμί τῷ γὲ νῦν λόγῳ 
"en ole urhea, mutta en myöskään pelästynyt jo etukäteen puheesi johdosta"

• partisiipin perfekti

• muoto tavallisesti passiivin partisiippi

• (82) Ἄριοι δὲ τόξοισι ἐσκευασμένοι ἦσαν Μηδικοῖσι 
"arjalaiset olivat varustautuneet meedialaisilla nuolilla"  

• = ἐσκευάδατο, pluskvamperfekti

• (83) κλαίων ὁθούνεχ' εἷς δυοῖν ἔσοιθ' ἅμα / πατρός τ' ἐκείνης τ' ὠρφανισμένος βίον
"hän valitti, koska häneltä oli riistetty samalla isän ja sisaren elämä"

• optatiivilla ei omaa morfologiaa passiivin perfektissä

• ἔχειν + partisiippi

• klassisessa kreikassa lähinnä aktiivin aoristin partisiippi (ns. σχῆμα Ἀττικόν)

• (84) τὸν λόγον δέ σου πάλαι θαυμάσας ἔχω, ὅσῳ καλλίω τοῦ προτέρου 
ἀπηργάσω "olen ihmetellyt puhettasi, kuinka kauniimman siitä teit kuin mitä edellinen oli"

• (85) νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον / ἔχει περάνας, εἴπερ εἴργασται 
τάδε "tänä yönä hän on tehnyt meille käsittämättömän asian, jos näin on tehty"

• myös aktiivin perfektin partisiippia esiintyy, mutta passiivin partisiippia ei klassisena aikana

• tämä yleistyy koinéssa

• (86) ὅστις δὲ βούλεται τὸν περὶ πλήθους λόγον ἀκριβῶς ἀναλέξασθαι, βιβλίον 
ἔχει γεγραμμένον ὑφ’ ἡμῶν ἓν ὅλον ... (Galenos) 
"se joka haluaa lukea ..., niin minä olen kirjoittanut yhden kokonaisen kirjan"

Suomen partisiipit. Lähde: ISK
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Verbi: 9. Pääluokat

Yleistä

• tempusvartaloiden keskeinen tehtävä ilmaista aikasuhteita ja suorittamisen astetta

• modukset ilmaisevat puhujan asennetta tai näkökulmaa toimintaan

• verbin pääluokka mahdollistaa sen, että toiminta voidaan kuvata eri näkökulmista, ja painottaa eri rooleja

(Rijksbaron, s. 136)

• terminologiasta: koska medium ja passiivi eroavat vain aoristissa (ja futuurissa), käytämme muissa 
aikamuodoissa termiä mediopassiivi

• agentiivinen verbi: toimintaan osallistuu agentti (esim. "lähteä", "etsiä" agentiivisia, "herätä" ei ole)

Eräitä semanttisia rooleja

Transitiivisuuden määritelmän täsmennys

• transitiivisuus määritelty edellä (s. 11)

• "transitiivinen verbi saa suoran objektin (eli kreikassa akkusatiiviobjektin)"

• semantiikkaan perustuva tapa määritellä:

• "transitiivisellä verbillä on kaksi täydennystä (subjekti ja objekti), ja objektin semanttinen rooli on 
patientti" (vrt. Rijksbaron s. 137)

• kreikan kannalta vähemmän rajaava kuin edellinen
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rooli selitys esimerkki Rijksbaron

Agentti toimija; toiminnan 
kontrolloija

"Elektra lähti"
"Elektra etsi kirjettä"

Agent

Patientti
osapuoli, johon 

toiminta kohdistuu "Elektra löysi kirjeen" Patient

Kokija
osapuoli, johon 

toiminta vaikuttaa 
sisäisesti

"Orestes heräsi"
"Orestes pelkäsi"

Experiencer

Hyötyjä osapuoli, joka hyötyy 
toiminnasta

"Elektra etsi kirjettä 
Oresteen takia"

Beneficiary

A. Transitiiviset verbit passiivisessa merkityksessä 

• mediopassiivin muodoilla voi muodostaa jokseenkin samanmerkityksisiä lauseita, joissa eri painotus

• passiivimerkityksisessä lauseessa syntaktinen subjekti on yleensä keskeisempi kuin semanttinen agentti

• (1) οἱ Ἀθηναῖοι παρασκευάζουσι τὰς ναῦς                 "ateenalaiset varustavat laivoja"

• (2) αἱ νῆες παρασκευάζονται ὑπὸ τῶν Ἀθηναῖων
• "Ateenalaiset" agentti, "laivat" patientti; "ensisijainen tarkastelukulma" vaihtuu

• huom. passiivista merkitystä ei aina muodosteta saman verbin mediopassiivimuodon avulla

• (3) ἀδελφεοῦ τοῦ ἐμοῦ Πολυκράτεος ὑπὸ Ὀροίτεω ἀποθάνοντος 
"Oroiteen surmattua veljeni Polykrateen"

• aktiivimuoto on ἀποκτείνειν (sen passiivi esiintyy vasta hell.-room. ajalla)

• verbit, joilla genetiivi- tai datiiviobjekti

• näissäkin passiivimerkityksessä objektista tulee lauseen syntaktinen subjekti (nominatiivissa)

• (4) ἐπιβουλευόμενοι διάξουσι πάντα τὸν βίον 
"viettävät koko elämänsä juonittelun kohteina" 

• (5) νικῶν μὲν γὰρ οὐκ ἂν θαυμάζοιο, ἀλλὰ φθονοῖο 
"jos voitat, sinua ei varmasti ihailla, vaan kadehditaan"

• muita verbejä

• G: ὀλιγωρεῖν "pitää arvottomana" (s. 17, kohta 2), ἄρχειν (s. 19, kohta 4), 
καταγελᾶν "nauraa jllek"

• D: πιστεύειν ("uskoa jhk" s. 23), πολεμεῖν ("sotia jtk vastaan" s. 24), 
ἐπιχειρεῖν "yrittää jtk"

• kolmipaikkaiset verbit (2 akkusatiivia, s. 12) esim. "kysyä, vaatia, opettaa, riistää, salata"

• syntaktiseksi subjektiksi tulee henkilöobjekti (patientti)

• διδάσκομαι τὴν τέχνην "minulle opetetaan taito", ἐρωτῶμαι τὴν γνώμην "kysytään 
mielipidettä", ἀποστεροῦμαι τὴν ἀρχήν "riistetään valta", κρύπτομαι τὴν ἀλήθειαν 
"salataan totuus"

• jos futuuria käytetään, se on yleensä morfologisesti passiivin futuuri, kuten voi odottaa 

• -(θ)ήσομαι jne.

• joskus tosin mediumin futuuri: ζημιώσομαι, διδάξομαι, καλοῦμαι

• näillä verbeillä aktiivimerkitys on selvästi yleisempi kuin passiivi

• kun verbillä on passiivinen merkitys, agentin ilmaiseminen on harvinaisempaa kuin sen jättäminen 
pois lauseesta 

esim. (6)

• Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ... ἐπὶ Τεγεήτας 
ἐστρατεύοντο ... ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. Ἑσσωθέντες δὲ τῇ 
συμβολῇ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, ... τὸ πεδίον τὸ Τεγεητέων ἐργάζοντο.   

• "Kuultuaan tämän spartalaiset marssivat Tegeaa vastaan tarkoituksenaan orjuuttaa tegealaiset. 
Mutta kun he hävisivät taistelun, ne heistä, jotka vangittiin, jäivät maatyöhön Tegean 
tasangolle."  (Hdt. 1,66)
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B. Mediopassiivin muodot refleksiivisessä käytössä

• suora refleksiivisyys

• agentti = patientti, joskus vastaa suomen "-utua", "-ytyä"

• eräät fyysistä käsittelyä merkitsevät verbit

• peseytyä, voidella itsensä, meikata, niistää (ἀπομύττομαι) jne.

•  (7) οὐκ᾽ ἐλούσατ᾽ ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο "hän ei ole peseytynyt syntymänsä jälkeen"

• vrt. (8) πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ θάλατταν ἤγομεν, ἔπειτ᾽ ἐλοῦμεν 
"ensin veimme hänet mereen, sitten pesimme hänet"

• sotilaalliseen toimintaan liittyvät verbit

• varustautua, harjoitella, ryhmittyä jne.

• (9) ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο "ryhmittyivät vastakkain nähdessään toisensa"

• (10) αἰσθόμενοι δὲ αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι ... παρασκευαζομένους 
"kun ateenalaiset näkivät heidän valmistautuvan" 

• refleksiivisyyden ilmaisu verbimuodolla ei ole yhtä tavallista kuin suomessa

• (11) ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν "hän heittäytyy mereen"

• vain mediumin aoristin voi varmasti tulkita refleksiiviseksi; muiden muotojen merkitys käy ilmi 
kontekstista

• voivat siis olla myös passiivimerkityksisiä

• (12) εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν ... ψυχρᾷ θαλάττῃ λουόμενος 
"hän oli onnellinen, kun hänet oli pesty kylmässä merivedessä"

• (13) τὸν ὑιὸν ... εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον 
"tapasi poikani, joka oli peseydyttyään menossa kylpylästä"

• epäsuora refleksiivisyys

• toiminnalla on merkitystä agentin kannalta; usein agentti = hyötyjä

• lauseessa on myös objekti

• (14) πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρασκευασάμενοι διέβησαν ἐς τὴν νήσον 
"hankittuaan laivoja ja liittolaisia he ylittivät meren saareen"

• (15) ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία "he tekevät ruokaa karkeasta vehnästä"

• mediopassiivin muoto tarkentaa, kuka "hyötyy"

• jos verbin merkitys jo ilmaisee, että agentti hyötyy, mediopassiivin muotoja ei käytetä tällä tavalla

• esim. πίνειν "juoda", ἀνοίγειν "avata ovi", πολιορκεῖν "piirittää"

• hyötyjää voi painottaa refleksiivipronominilla

• (16) οὐκ ἄρα τυραννίδα χρὴ ... παρασκευάζεσθαι οὔθ᾽ ἑαυτῷ οὔτε τῇ πόλει 
"ei pidä suunnitella tyranniaa (suunnittelijaa) itseään eikä kaupunkia varten"

• perifrastiset rakenteet, joissa ποιεῖσθαι
• Agentilla on rooli toiminnassa, johon substantiivi viittaa 

• (17) τὰ Σοῦσα ταῦτα, ἔνθα βασιλεύς τε μέγας δίαιταν ποιέεται 
"tuo Susa, jossa suurkuningas asuu"

• πόλεμον / εἰρήνην ποιεῖσθαι "ryhtyä sotaan / tehdä rauha"

• mutta πόλεμον / εἰρήνην ποιεῖν "saada aikaan rauha / aiheuttaa sota" (toisille)
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• kausatiiviverbit

• = subjekti (agentti) aiheuttaa muutoksen objektin (patientin) fyysisessä tai henkisessä tilassa

• näiden verbien mediopassiiviset muodot ilmaisevat, että subjektin oma tila muuttuu

• joko itse aiheuttaen tai toisen aiheuttamana

• Rijksbaron: joko pseudorefleksiivinen tai pseudopassiivinen käyttö

• esim. πορεύειν akt. "kuljettaa", med. "kulkea" 
ἀπαλλάττειν akt. "poistaa", med. "mennä pois"
κομίζειν  akt. "kuljettaa", med. "matkustaa"
στέλλειν akt. "lähettää", med. "lähteä, valmistautua"
ἱστάναι akt. "asettaa", med. "seistä, nousta"

• φοβεῖν akt. "pelottaa", med. "pelätä" 
ἐκπλήττειν "järkyttää", med. "järkyttyä" 
ἐγείρειν "herättää", med. "herätä"

• mediopassiivisten muotojen futuuri ja aoristi ovat yleensä morfologisesti passiiveja

• (18) ἐτύγχανε στρατιὰν μέλλων πορεύσειν ὡς Βρασίδαν  
"hän oli ottamassa armeijan lähettääkseen sen Brasidaalle"
– Δαρεῖος ἐπορεύετο διὰ τῆς Θρηίκης "Dareios marssi läpi Traakian"

• (19) ἐκέλευε ... τοὺς Πελοποννησίους ἀπαλλάξαι ἐκ τῆς χώρας 
"hän käski karkottamaan peloponnesolaiset alueelta"
– ὁ στόλος αἰσχρῶς ἀγωνισάμενος ἀπηλλάχθη ἐς τὴν Ἀσίην 
"kun laivasto oli kärsinyt ankean tappion, se poistui Aasiaan" 

• (20) οἱ δὲ Πέρσαι καταρρήξαντες τὴν γέφυραν ἔθεον ἐς τὸ τεῖχος 
"särjettyään sillan persialaiset juoksivat muurille"
– τὸ δὲ οἴκημα λαβὸν μεῖζον ἄχθος κατερράγη 
"raskaimman taakan alle jäänyt rakennus sortui"

C. Verbit, joilla on vain aktiivimuotoja

• intransitiivisilla verbeillä ei tavallisesti ole mediopassiivin muotoja

• esim. γελᾶν "nauraa", νοσεῖν "olla sairaana", νοστεῖν "palata", πίπτειν "pudota", μένειν 
"pysyä", βαίνειν "astua", γηθεῖν "iloita", ὄζειν "haista", δακρύειν "kyynelehtiä"

• monilla tällaisilla verbeillä ja eräillä transitiivisilla verbeillä on kuitenkin medium-muotoinen futuuri

• ääniverbit: γελάσομαι, βοήσομαι (< βοᾶν "huutaa")

• ulostuottaminen: ἐμοῦμαι (< ἐμεῖν "oksentaa"), τεκοῦμαι (τίκτειν "synnyttää"), χεσοῦμαι 
(χέζω "ulostaa")

• tarttuminen, (sisään)ottaminen, omaksuminen: ἀκούσομαι, γνώσομαι (< γιγνώσκειν), 
εἴσομαι (εἰδέναι), ἔδομαι (ἐσθίειν "syödä"), λήψομαι (λαμβάνειν), ἁμαρτήσομαι 
(ἁμαρτάνειν "erehtyä")

• liikkuminen: βήσομαι (< βαίνειν), διώξομαι (διώκειν "ajaa takaa"), πεσοῦμαι 
(πίπτειν), φεύξομαι (φεύγειν)

• fyysiset tuntemukset: γηράσομαι (tai γηράσω, < γηράσκειν "vanheta"), θανοῦμαι 
(θνήσκειν), πείσομαι (πάσχειν)
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D. Verbit, joilla on vain mediopassiivin muotoja

• 1. verbit, joilla aoristi on medium-muotoinen

• media tantum

• tässä ryhmässä lähinnä verbejä, joilla sigma-aoristi, ja jotka ovat agentiivisia

• aoristin -σα-suffiksilla siis agentiivinen lisämerkitys, kun sitä käytetään mediopassiivissa

• joko intransitiivisia (ἅλλεσθαι "hypätä") tai transitiivisia (αἰτιᾶσθαι "pyytää", "syyttää")

• myös ἀγωνίζεσθαι "kilpailla", δέχεσθαι "ottaa vastaan", εὔχεσθαι "rukoilla", θεᾶσθαι 
"katsella", κτᾶσθαι "hankkia", μάχεσθαι, μιμεῖσθαι "jäljitellä, esittää", χρᾶσθαι "käyttää"

• joillakin tällaisilla verbeillä voi olla passiivin aoristi ja futuuri, jolloin merkitys on aina passiivinen: 
esim. αἰτιᾶσθαι

• lisäksi eräitä verbejä, joilla temaattinen aoristi

• nämä eivät kaikki ole agentiivisia:  γίγνεσθαι, ἀφικνεῖσθαι, αἰσθάνεσθαι
• 2. verbit, joilla aoristi on passiivimuotoinen

• passiva tantum

• useimmat eivät ole agentiivisia; voivat olla intransitiivisia tai transitiivisia

• ἄγασθαι "ihailla", αἰδεῖσθαι "kunnioittaa", βούλεσθαι, δύνασθαι, ἐπίστασθαι "tietää", 
ἔρασθαι "rakastaa", οἴεσθαι "arvella" 

• mutta myös agentiivisia: δεῖσθαι "pyytää", ἀρνεῖσθαι "kieltää (joku asia)", διαλέγεσθαι 
"keskustella", ἐνθυμεῖσθαι "pohtia", διανοεῖσθαι "aikoa", ἐπιμελεῖσθαι, φιλοτιμεῖσθαι 
"pyrkiä", πειρᾶσθαι "yrittää"

• joillakin näistä verbeistä on mediumin aoristi; merkityserot ovat mahdollisia
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Diskurssipartikkelit

Tekstin rakentaminen

• klassisessa kreikassa (diskurssi)partikkeleilla oli tärkeä rooli, kun muodostettiin tekstikokonaisuuksia

• partikkelien puuttuminen on harvinaista klassisen ajan kirjallisessa kielessä

• ne puuttuvat vain kokonaisuuden alusta

• ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα; ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος jne.

• jaksojen välissä käytetään siirtymäfraaseja

• näissä usein μέν (οὖν) ... δέ -rakenne

• ταῦτα μὲν οὖν Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες λέγουσι•"ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτων 
οὐκ ἐρῶ, ἀλλά ... "näin sanovat persialaiset ja foinikialaiset, mutta minä en puhu näistä ..."

• ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αἱ κατὰ μέρος πράξεις ἕκαστα δηλώσουσιν· ἡμεῖς 
δ’ ἐπὶ τὸ συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόμεθα. "Näitä asioita selvittävät kunkin osan 
tapahtumat; minä siirryn nyt käsittelemään kokonaisuutta."

Partikkelien jaottelu

• Denniston: emfaattiset ja yhdistävät

• emfaattisia: γε, δή, μήν, τοι, kysymyspartikkelit

• yhdistävät partikkelit voi jakaa edelleen:

• kopulatiivisia: καί, τε
• disjunktiivisia: ἤ; ἤ ... ἤ; οὔτε ... οὔτε; μήτε ... μήτε
• adversatiivisia: δέ (+ μέν), ἀλλά, μέντοι, καίτοι
• vahvistavia: γάρ, γοῦν
• konklusiivisia: ἄρα, δή, οὖν, τοίνυν
• progressiivisia: jaksoja kytkevät partikkelit

• καὶ μήν / δή / δὴ καί; δ' οὖν; ἀλλὰ μήν; γὰρ οὖν; οὖν δή
• osa partikkeleista kuuluu sanoihin, jotka eivät koskaan aloita lausetta, mutta usein ovat toisena sanana

• ἄρα, γάρ, γε, δέ, δή, δῆτα, μέν, μήν, οὖν, περ, τε, τοι, τοίνυν, νυν (samoin modaalipart. ἄν)

καί
• voi rinnastaa osan ja kokonaisuuden, johon osa kuuluu:

• ἐν Ἀθηναίοις καὶ τοῖς Ἕλλησι "Ateenalaisten ja muiden kreikkalaisten keskuudessa"

• voi aloittaa kysymyslauseen, kun puhuja tarttuu edellisen sanomaan:

• ἀλλ' εἴποι τις ἄν, ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάνθανον. Καὶ πότερα παῖδές εἰσι 
φρονιμώτεροι, ὥστε μαθεῖν τὰ φραζόμενα καὶ δεικνύμενα ἢ ἄνδρες; 
"Mutta joku voisi sanoa että he oppivat ollessaan lapsia. No, ovatko pojat järkevämpiä oppimaan 
sen mitä heille sanotaan ja osoitetaan kuin miehet?"

• myös vahva kontrasti

• ἔχω γὰρ ἅχω διὰ σὲ κοὐκ ἄλλον βροτῶν 
"minulla on se, mitä minulla on, sinun vuoksesi, ei todellakaan kenenkään muun ihmisen vuoksi"

• καί voi aloittaa lauseen
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(καί ja τε)
• 'sekä ... että'

• kolme vaihtoehtoa, joilla ei ilmeisesti suurta merkityseroa

• τε ... τε: yleisempi runoudessa kuin proosassa

• proosassa yhdistää useammin sivulauseita tai infiniittisiä lausekkeita kuin yksittäisiä sanoja (NP:tä)

• ἅπτεσθαί τε φιλοσοφίας  ἡγεμονεύειν τε ἐν πόλει 
"... tutkimaan filosofiaa ja toimimaan poliksessa johtajina"

• kontrasti: πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε "miesten ja jumalten isä"

• καί ... καί homeerisista hymneistä lähtien hyvin yleinen

• καὶ πένητες καὶ πλούσιοι "köyhät ja rikkaat"

• ἄνθρωποι καὶ ἀγαθοὶ καὶ κακοί "sekä kunnolliset että kelvottomat ihmiset" 

• τε ... καί: syrjäyttää τε ... τε -yhdistelmää

• myös [A] τε καί [B]

• τῇ τε βίᾳ καὶ τῇ ὠμότητι "väkivallalla ja julmuudella"

• jälkimmäinen elementti voi selittää ensimmäistä

• ἐὰν ὁ πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί τε καὶ ἀδίκως χρῆται καὶ ἀδικῇ 
"(aina) jos nyrkkeilijä käyttää nyrkkeilytaitoaan tehden vääryyttä ja tekee väärin"

• myös vastakkainasettelu: φαίνει τ' ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται 
"paljastaa hämäryydet ja salaa ilmiselvät" 

• pitempi luettelo: esim. τε ... καί ... καί ...; τε ... τε ... καί jne.

δέ sekä μέν
• δέ on lähes aina yhdistävä; usein tasapainottaa tarjoamalla kontrastin

• kontrastin voimakkuus vaihtelee; merkitys suomen sanojen 'ja' ja 'mutta' välillä

• rinnastetut elementit voivat päteä samaan aikaan (voi toimia kuin καί, τε)
• heikompi kuin ἀλλά; edellä usein μέν

• ei aloita lausetta

• adversatiivisena

• puheen tai vastauksen alussa viittaa johonkin aikaisempaan tai koko asiayhteyteen

• ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν ... "Sinopen miehet, me taas olemme tulleet ..."

• σὺ δὲ τίς εἶ; σοὶ δὲ τί προσήκει θάπτειν; "Kukas sinä olet? Millä oikeudella sinä hautaat?"

• joskus hyvin vahva (runoudessa):

• Οἰδ. "Κρέοντος ἢ σου ταῦτα τἀξευρήματα;"
Τειρ. "Κρέων δέ σοι πῆμ'"οὐδέν, ἀλλ' αὐτὸς σὺ σοί."
"Sinäkö vai Kreon on keksinyt nämä jutut? – Sinun ongelmasi ei todellakaan ole Kreon, vaan sinä itse." 

• kieltolauseen jälkeen: "vaan" (heikompi kuin ἀλλά)

• αὐτὸς δὲ οὐκ ἐπὶ κακῷ, ἐπ' ἐλευθερώσει δὲ τῶν Ἑλλήνων παρελήλυθα 
"itse en ole tullut tekemään pahaa, vaan vapauttamaan kreikkalaiset"
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• toveri μέν
• ὁ μέν ... ὁ δέ: joskus edellinen voi viitata lähempänä olevaan, jälkimmäinen kaukaisempaan 

• monta rinnastettua elementtiä:

• ἔπεισε μὲν Τισσαφέρνην ... ἔπαυσε δὲ τοὺς συμμάχους ὑμῶν ἀφισταμένους, 
διέδωκε δέ ..., ἀπέδωκε δέ ... 

• myönteinen lause ἄλλος-kieltolauseen jälkeen:

• ἐγὼ ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ. 
"missään muussa virassa minä en koskaan ole ollut poliksessa kuin että olin neuvoston jäsen"

• painotusasioita

• saman sanan voi toistaa, jolloin sitä painotetaan

• ἐγὼ δὲ σύνειμι μὲν θεοῖς, σύνειμι δ' ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς 
"minä (taas) olen yhdessä jumalien ja hyvien ihmisten kanssa"

• partikkelin paikalla voi myös ilmaista, kumpaa elementtiä painotetaan enemmän:

• τοῖς μὲν σώμασιν ... τῇ γνώμῃ δέ "ruumis – sielu"

• ἡ αὐλητρὶς μέν ..., ὁ δὲ παῖς "naishuilisti – poika"

• edellisessä γνώμη, jälkimmäisessä αὐλητρίς painotettu; partikkelin paikka näissä 
lauseissa tunnusmerkillinen (epätyypillinen)

• μέν
• ei siis ole pakollinen

• Κορινθίων ἐποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους 
"Korintin siirtolaisia, mutta heidän itsensä (ateenalaisten) liittolaisia"

• ἀδικεῖ Σωκράτης καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων• ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους 
διαφθείρων "Sokrates tekee väärin siinä, että hän ottaa käyttöön uusia jumaluuksia; hän tekee 
väärin myös sikäli, että hän pilaa nuorisoa"

• varsinkin kun jäljessä δὲ καί
• voi esiintyä yksinään vahvistavana

• ἐλογιζόμην, ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι 
"päättelin, että tuota ihmistä minä olen viisaampi" 

• δέ kopulatiivisena: tuo uuden asian esille

• vaikka nähtävissä vastakkaisuutta, suomen kannalta käännös usein "ja"

• ὡς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων, / βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο 
καρήνων ... / "näin hän sanoi, ja Apollon kuuli häntä; sitten hän astui alas Olympokselta"

• selittävä, "näet", "sillä"

• ὡς δ' οὐκ ἐπείθοντο (ἔστι δὲ ἰσθμὸς τὸ χωρίον), ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν 
"kun siihen ei suostuttu, (kerkyralaiset) piirittivät kaupungin, jonka liittää mantereeseen kannas"

• τί δε; voi merkitä

• "mitÄ?" (yllätys)

• Ἰο. "τί δ’; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι;"  "Häh? Eikö vanha P. ole enää vallassa?"
Ἀγ. "Οὐ δῆτ’, ἐπεί νιν θάνατος ἐν τάφοις ἔχει."      "Ei, vaan kuollut on, haudassa."
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• "entä sitten?" (olkapäiden kohautus), "no mitä?" "no mikä?" tms.

• ἔστιν οὖν ὅστις ὑμῶν φωνὴν ἀκήκοεν Αἰσχίνου κατηγοροῦντος Φιλίππου; τί δέ; 
ἐξελέγχοντα ἢ λέγοντά τι τοῦτον ἑόρακεν; "Onko joku teistä kuullut Aiskhineen syyttävän 
Filipposta? Tai nähnyt hänen muuten moittivan tätä?"

• δέ esiintyy joskus sivulausetta seuraavassa päälauseessa 

• sivulause temporaalinen, ehtolause, konsessiivinen tai vertaileva

• ἕως μὲν γὰρ ἀπῆσαν οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ δ'"ἠμύνοντο 
"niin kauan kuin ateenalaiset olivat poissa, he puolustautuivat"

ἀλλά
• ilmaisee jyrkempää kontrastia kuin δέ

• rinnastetut elementit eivät ole voimassa yhtaikaa

• usein lauseen ensimmäinen sana

• kieltolauseessa käännös voi kuitenkin olla pelkkä "-ka/kä" tms.:

• ταῦτα πάντα γέγονε διὰ τὴν ἡμετέραν ἄνοιαν, ἀλλ' οὐ διὰ τὴν ἐκείνου δύναμιν 
"tämä kaikki tapahtui meidän järjettömyytemme takia eikä heidän vahvuutensa vuoksi" 

• kieltolauseen jälkeen merkitys usein "paitsi" / "kuin", mukana voi olla ἤ:

• οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ ἀλλ' ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον 
"minkään muun tarkastelu ei sovi ihmiselle kuin sen mikä on parasta"

γάρ
• perusmerkitys kausaalinen, antaa perustan uskomukselle tai motiivin toiminnalle

• ilmeisesti etymologia < γε + ἄρα, usein perustelee edellistä lausetta

• toinen merkitystyyppi: selittävä

• edellä voi olla esim. ilmaus τέκμηριον δέ, σημεῖον δέ, δείκνυμι δέ, ὃ δὲ δεινότατον
• μέγα δὲ καὶ τόδε μαρτύριον• φαίνεται γὰρ Ξέρξης ἀπικόμενος ἐς Ἄβδηρα 

"tärkeä todiste on myös tämä: näyttää siltä, että Kserkses saapui Abderaan"

• voi aloittaa tekstissä ekskurssin tai jakson, joka meillä on tapana erottaa suluilla tai ajatusviivalla

• "siis" kysymyslauseissa:

• "ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν πτωχὸς ὤν;" – "ἐγὼ γάρ εἰμι πτωχός;"
"Noinko puhut strategista, vaikka olet kerjäläinen? – Minäkö olen kerjäläinen?"

• usein kuten "-han/hän"; tarttuu toistettavaan sanaan

• "Δεινόν γε τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος." – "Δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν ..."
"Taudin taakka on kauhea. – Niin, kauhea on, sanoinkuvaamaton"

• ἀλλὰ γάρ tai νῦν δὲ γάρ: "mutta tosin"

• painotettava asia näiden väliin:

• εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἕρως, καλῶς ἂν εἶχε• νῦν δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς 
"jos rakkaus olisi yksi, asiat olisivat hyvin; mutta se ei ole yksi"

• parenteettinen käyttö: edeltää asiaa jota selittää

• ἐγώ σε τοῦτ', ἴσως γὰρ οὐκ ἀκήκοας, πᾶν ἐκδιδάξω "kerron kaiken, ethän ehkä ole kuullut"

• τί γάρ; retorisissa kysymyksissä usein = "tietysti"
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οὖν
• vahvistava, myöntävä merkitys "siis", "todellakin"

• usein aloittaa tekstin, joka seuraa parenteettisen jakson jälkeen (vrt. γάρ) – "palataan asiaan"

• yksinään lähinnä yhdistävänä; paljon liittoja:

• γοῦν "toki" / "varmasti"  –  γὰρ οὖν "joka tapauksessa", "tietysti"

• ἀλλ' οὖν "mutta / niin joka tapauksessa"

• οὔκουν = οὐκ οὖν "ei missään tapauksessa"

• ἀλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει γένεσθαι; – Οὔκουν ἔγωγ', ἔφη. 
"Etkö halua tulla arkkitehdiksi? En todellakaan, hän sanoi."

• οὐκοῦν "eikö siis" – odotetaan myönteistä vastausta

• οὐκοῦν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι ποιεῖν; (ῥήτορας ἀγαθούς) 
"Kai sanomme että hän pystyy tekemään muistakin (hyviä puhujia)?"

• μῶν (= μὴ οὖν): odotetaan kielteistä vastausta

γε
• emfaattinen; ilmaisee, mitä lauseen elementtiä painotetaan

• νὴ τὴν Ἥραν, καλόν γε τὸ κτῆμα "Voi Hera, todella hyvä ostos!" 

• καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ὄψων καὶ ἀφροδισίων γε ἀπεχομένους 
"pidättäytyen ruuasta, juomasta ja jopa seksistä"

• vahvistaa myönteistä vastausta kysymykseen:

• "φῂς ἢ οὔ;" – "Πάνυ γε."
• ironinen konteksti:

• χαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι, ὦ Σώκρατες• ἀλλ' οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν, ὅτι οὐκ 
ἀληθῆ λέγεις; "Sinua on muka vaikea kumota, Sokrates, mutta eikö nyt lapsikin pystyisi 
osoittamaan että sinä et ole oikeassa" (Saarikoski)  

• voi myös sisältää selittävän tai kausaalisen sivumerkityksen

• κἀμὲ στρατηγεῖν κάρτα Μενέλεω χάριν εἵλοντο, σύγγονόν γε 
"valitsivat minut strategiksi Menelaoksen takia, koska olen hänen veljensä"

• γε ei toimi yhdistävänä

• καί γε yleinen koinéssa: "jopa"

δή
• emfaattinen

• "selvästi, tietysti, todella; -han/hän"

• καὶ ἴστε δή, οἷος ἦν Χαιρεφῶν "tiedättehän millainen Khairefon oli"

• "epäilemättä": κίνησις αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο 
"varmasti se oli kaikkein merkittävin kreikkalaisia kohdannut tapahtuma"

• myös tiivistämässä aikaisemmin kerrottua: "siis"

• τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν 
"tämän kirouksen siis spartalaiset käskivät ajaa pois"

• "siis" viemässä asiaa eteenpäin: ἄκουε δή "kuule siis"

• voi esiintyä korostamassa yhtä elementtiä muiden edelle (kuten γε):
• εἴτ' ἐν γραφικῇ εἴτ' ἐν μουσικῇ εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ "varsinkin yhteisissä asioissa"
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