ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
(ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ)

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόσφερε σε φωτοτυπική ανατύπωση τη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), που
πρωτοεκδόθηκε το 1941 και είναι γενικότερα γνωστή, από το όνομα του
κύριου συντελεστή της, ως "Γραμματική Τριανταφυλλίδη", για πρώτη φορά
το 1978. Η ανατύπωση αυτή έγινε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου και σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Ράλλη, με την οποία παραχωρήθηκαν στο
Ινστιτούτο τα σχετικά δικαιώματα.
Κατά την ανατύπωση, η γενική μορφή της Νεοελληνικής
Γραμματικής
παρέμεινε η ίδια, επειδή η Γραμματική αυτή αποτελεί σημαντικό πνευματικό
μνημείο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Έτσι, διορθώθηκαν μόνο τα τυπογραφικά και κάποια άλλα σφάλματα (λαθεμένες παραπομπές, ορισμένα
παραδείγματα και μερικές αβλεψίες) που είχαν επισημάνει οι επιστημονικοί
συνεργάτες του Ινστιτούτου.
Παράλληλα το Ινστιτούτο είχε επιμεληθεί, το 1975, μια δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής, έργου του Μ.
Τριανταφυλλίδη που είχε εκδοθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1949.
Μετά τη γλωσσική μεταρρύθμιση του 1976, το Κέντρο Εκπαιδευτικών
Μελετών και Επιμορφώσεως τύπωσε τη Νεοελληνική Γραμματική — Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, η οποία διδάσκεται πλέον στα σχολεία και ισχύει γενικά για τις
δημόσιες υπηρεσίες.
Επειδή η νέα αυτή σχολική και κρατική Γραμματική καθιέρωσε κάποιες
απλοποιήσεις, κυρίως ορθογραφικές, και άλλαξε μερικούς κανόνες, προστέθηκε στο τέλος της πρώτης φωτοτυπικής ανατύπωσης της Νεοελληνικής
Γραμματικής ίνα Επίμετρο με τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο βιβλία
και που πρέπει να έχει υπόψη του ο αναγνώστης, ιδίως ο εκπαιδευτικός
λειτουργός, ο οποίος, ενώ θα διδάσκει σύμφωνα με τους κανόνες της σχολικής Γραμματικής, θα βρίσκει στη μεγάλη Γραμματική περισσότερες πληροφορίες και πλουσιότερα παραδείγματα για κάθε ενότητα.
Στη δεύτερη ανατύπωση του βιβλίου, το 1988, το Επίμετρο αναμορφώθηκε, ύστερα από τις επανειλημμένες εκδόσεις της σχολικής Γραμματικής
και ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος το 1982.
Η τρίτη (1993) και οι επόμενες ανατυπώσεις επαναλαμβάνουν αμετάβλητο το κείμενο της δεύτερης ανατύπωσης.
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1996
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α' Κεφ. Φωνητικές εννοιες — Νεοελληνικό φωνητικό σύστημα — Διαίρεση φθόγγων
§ 13. Φθόγγοι και γράμματα 10. — § 15. Πώς σχηματίζονται οί
φθόγγοι. Τα φωνητικά όργανα 11. — § 16. Φωνήεντα και σύμφωνα 13.
— § 17. Διαίρεση φωνηέντων 14. — § 19. Διαίρεση συμφώνων 15. —
§ 23. Πίνακας συμφώνων 18. — § 24. Μισόφωνα 18. — § 25. Δίφθογγοι 18. — § 26. Δίφθογγοι καταχρηστικοί 19. — § 27. Μακριοί φθόγγοι 20.
Β' Κεφ. Διαιρέσεις της γλώσσας — Τόνος
§ 29. Α. Ενότητες πνευστικές 20. — § 31. Β. Ενότητες τονικές 22.
— § 34. Ή συλλαβή και ό τόνος της 23 — § 38. Ό τόνος της γραμ·'
ματικής λέξης 24.
ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Λ' Κεφ. Φθόγγοι και γράμματα
§ 41. Οί φθόγγοι της έλληνικής γλώσσας 27. — § 42. Τα γράμματα
της έλληνικής γλώσσας 27. — § 45. 'Αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων 28. — § 47. Φωνήεντα και σύμφωνα 28. — § 52. 'Αρχικά και
τελικά γράμματα 29. — § 54. Τελικά σύμφωνα. Όρ&. 30. — § 55. Διπλά γράμματα. Όρ&. 30. — § 57. Δίψηφα: Α. Φωνήεντα: ον9 αι,ει,οι,
νι. Όρ&. 31. Β. Σύμφωνα: μπ9 ντ, γκ, το% τζ 31. — § 63. Διαίρεση και
ονομασία των συμφώνων 32. — § 64. Πίνακας των συμφώνων 33. —
§ 65. Δίφθογγοι. Καταχρηστικοί δίφθογγοι 33. — § 67. "Όμοια σύμφωνα. Ό ρ Φ . 33. — § 69. Τό α έμπρός άπό ηχηρά σύμφωνα 34. — § 70.
ΟΙ συνδυασμοί αν%εν 34. — § 71, Τά ρινικά συμπλέγματα
μπ,ντ,γχ,γγ
35. — § 74. "Αφωνα γράμματα 36.

Περιεχόμενα ζ'
Β' Κεφ. Λέξεις και συλλαβές
§ 75. Οί λέξεις. Όρ&. 37. — § 77. Συλλαβισμός 38. — § 82. Χρόνος
των συλλαβών 39.

37

Γ" Κεφ. Τόνοι και πνεύματα
§ 84. Τόνος 40. — § 85. Βασικός τόνος 41. — § 86. 01 τρεις τόνοι
41. — § 88. 'Ορθογραφία : Τονικοί κανόνες* Α. Γενικοί τονικοί κανόνες. § 89. Β. Όνόματα. § 90. Γ. Ρήματα. § 91. Δ. Κανόνες της βαρείας 42. — § 93. Όνομασία των λέξεων άπό τον τόνο τους 46. — §
94. Πνεύματα. *Ορ&. 47. — § 99. Θέση του τόνου και του πνεύματος
48. — § 100. "Ατονες ή προκλιτικές λέξεις 48. — § 101. Εγκλιτικές
λέξεις 49.

40

Δ' Κεφ. "Αλλα ορθογραφικά σημάδια — Στίξη — Συντομογραφίες . .

50

§ 103. "Αλλα ορθογραφικά σημάδια : Α. 'Απόστροφος. Β. Κορωνίδα.
Γ. Υποδιαστολή. Δ. Συνδετικό 50.—§ 104. Ε. Διαλυτικά. 'Oe*.51.— § 106.
Ζ. Ενωτικό ή συνέχεια 52. — § 107. Προφορά και στίξη 53. — § 109.
Τά σημεία της στίξης 54. — § 110. *Η τελεία. Όρ&. 54.— § 112. Ή
επάνω τελεία 55. — § 113. Τό κόμμα 55. — § 118. Τό ερωτηματικό
61. — § 120. Τό θαυμαστικό. Όρ&. 62. — § 124. Ή διπλή τελεία.
Όρ&. 63. — § 126. Ή παρένθεση. Όρ&. 63.— § 128. Τά άποσιωπητικά 64. — § 130. Ή παύλα 64. — § 131. Διπλή παύλα 65. — § 132.
Τά είσαγωγικά. Όρ&. 65. — § 136. Συντομογραφίες 67.
Ε' Κεφ. Ή ορθογραφία
§ 138. 'Ιδανική ορθογραφία 69. — § 139. ΟΙ ελλείψεις της νεοελληνικής ορθογραφίας 69. — § 140. Φωνητική και Ιστορική όρθογραφία
70. — § 141. Ή σημερινή όρθογραφία της σχολικής δημοτικής 71.

69

Τ ' Κεφ. Πάθη φθόγγων
§ 144. Πάθη φθόγγων 72. — Φ ω ν ή ε ν τ α : Γειτονικά φωνήεντα :
§ 145. Χασμωδία 72. — § 147. Α. Συνεκφώνηση 72. — § 149. Β. Συνίζηση 73. — § 153. Γ. Συναλοιφή 74 : § 154. Α) Συναίρεση 74. § 155.
Β) Συναλοιφή στή συ μ προφορά 74 (§ 157. α. "Εκθλιψη. Όρ&. 75.—
§ 164. β. 'Αφαίρεση στή συμπροφορά. ΌρΦ. 77. — § 168. γ. Κράση 78). — § 171. Αρχικά φωνήεντα 78 : § 172. α) 'Αφαίρεση 79.
§ 174. β) Πρόταξη 79. § 175. γ) Αλλαγή 80. - § 178. "Αλλα πάθη
των φωνηέντων 80. — Σ ύ μ φ ω ν α : § 182. 'Αποβολή και άνάπτυξη του γ άνάμεσα σέ φωνήεντα 81. — § 183. Τελικό ν 82. — § 185.
Διαφορετική προφορά τιδν συμφώνων στή συμπροφορά 83 : § 186. Τελικό
ς 83. § 187. Τελικό ν 83. — § 188. "Αλλα πάθη των συμφώνων 84. —
§ 191. Συμφωνικά συμπλέγματα 84. — § 193. 'Ιστορική διασάφηση 85. —
§ 195. * Ορθογραφία 87.

72

Περιεχόμενα
ΔΕΥΤΕΡΟ

ζ'

Μ ΕΡΟΣ

ΟΙ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
§ 196. Γενικά 90.
I. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
§ 197. Τό ελληνικό λεξιλόγιο στις διάφορες εποχές 90. — § 198.
Τα τρία στρώματα του ελληνικού λεξιλογίου 91.
Α' Κεφ. Τό παλιό στρώμα. 'Αρχαίες λέξεις

91

§ 199. Α) Λέξεις αρχικές ή Ινδοευρωπαϊκές 91. — § 200. Β) Λέξεις
προελληνικές 91. — § 201. Γ) Λέξεις ανατολίτικες 92. — § 202. Δ) Λέξεις εβραϊκές ή άραμαΐκές 92. — § 204. Ε) Λέξεις λατινικές 93.
Β' Κεφ. Δεύτερο στρώμα. Ό μεταγενέστερος πλουτισμός

94

§ 206. Γενικά 94. — § 207. Α) Λέξεις άπό τις βαλκανικές γλώσσες
94. — § 208. Β) Λέξεις Ιταλικές 94. — § 209. Γ) Λέξεις τούρκικες
95. — § 210. Δ) Λέξεις άραβικές 95. — § 211. ΟΙ ξένες λέξεις τών δύο
στρωμάτων. Γνωρίσματα 96.
Γ' Κεφ. Τρίτο στρώμα. Ξένες καΐ λόγιες λέξεις

97

§ 212. Γενικά 97. — § 213. Α. Εένβς λέξβις 97. — § 216. Λέξεις ξένες έλληνικής καταγωγής 98.— § 217. Λέξεις ελληνικές στή θέση τών
ξενικών 98. — § 218. Β. Λόγιες λέξεις : Λαϊκές λέξεις και λόγιες λέξεις 99. — § 221. Διαφορά τών λόγιων άπό τις λαϊκές λέξεις 100. —
§ 222. Α. Διαφορά μόνο στή σημασία 101. — § 224. Β. Διαφορά στή
φωνητική μορφή. Παράλληλοι φωνητικοί τύποι 101. — § 227. Γ. Διαφορά στή φωνητική και στή σημασία. Σημασιολογικά ζεύγη 103.
II. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
§ 228. Γενικές εννοιες 104.
Α' Κεφ. 'Ονοματοποιία — Καταχρηστική παραγωγή

104

§ 229. 'Ονοματοποιία 104. — § 232. r Αλλαγή του γραμματικοί) είδους 105.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ

Β' Κεφ. Γενικά
§ 234. Γενικές έννοιες 107. — § 241. Ή βάση γιά τήν παραγωγή
και τή σύνθεση 108. — § 243. Λέξεις μέ δύο θέματα 108. — § 247.
Παραγωγικά στοιχεία ατονημένα 110. — § 249. Λαϊκή και λόγια παραγωγή και σύνθεση 111. — § 250. Παράλληλες παραγωγικές καταλήξεις και συνθέσεις 111. — § 251. Οί οικογένειες τών λέξεων 112. —
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ιδ'

Περιεχόμενα

§ 254. Ή σύνθεση του λεξιλογίου. Λέξεις λαϊκές και λέξεις λόγιες
στήν παραγωγή και στή σύνθεση 114.
Γ' Κεφ. Παραγωγή
§ 255. Προσημείωση 115.—§ 256. Α) Π α ρ ά γ ω γ α ρ ή μ α τ α 115.
§ 257. α) Άπό ρήματα 116. § 258. β) Ά π ό ονόματα 116. § 260. γ)
Άπό ακλιτα 117. — § 261. Β) Π α ρ ά γ ω γ α ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 118. —
§ 262. α) Άπό ρήματα 118: § 263. Τό πρόσωπο πού ενεργεί 118. §
264. Ή Ινέργεια ή τό αποτέλεσμα της ενέργειας 119. § 265. Τό όργανο ή τό μέσο της ένέργειας και ό τόπος 122. — § 266. β) Άπό ουσιαστικά 123: § 267. 'Υποκοριστικά. 'Ορθ. 123. § 275. Μεγεθυντικά 125. § 280. Τοπικά 127. § 281. Περιεχτικά 127. § 282. Εθνικά
ή πατριδωνυμικά 128. § 286. Επαγγελματικά 131. § 287. Άντρωνυ·
μικά 431. § 288. Άλλες καταλήξεις μέ ποικίλη σημασία 132.— § 292.
γ) Άπό επίθετα 134. — § 295. Γ) Π α ρ ά γ ω γ α Ι π ί θ ε τ α 136: §
296. α) Άπό ρήματα. Όρφ. 136. § 298. β) Άπό ούσιαστικά. Ό ρ # . 138.
§ 304. γ) Άπό έπίθετα 140. § 3C6. δ) Άπό έπιρρήματα 141. — § 307.
Δ) Π α ρ ά γ ω γ α έ π ι ρ ρ ή μ α τ α 142.
Δ' Κεφ. Σύνθεση
§ 308. Διαίρεση 142. — § 309. ϊ. Σ ύ ν θ ε σ η μ έ ά χ ώ ρ ι σ τ α
μ ό ρ ι α 142. — § 311. Άχώριστα μόρια λαϊκά 143. — § 315. Άχώριστα μόρια λόγια 144. — § 317. Τά κυριότερα λόγια άχώριστα μόρια 145.
II. Σ ύ ν θ ε σ η λ έ ξ ε ω ν . Ή σημασία τών συνθέτων. — § 318. Τά
είδη των συνθέτων 147. — § 319. Α) Παραταχτικά σύνθετα : 147. §
320. 'Ονόματα 147. § 323. Ρήματα 148. § 324. Έπιρρήματα 149. —
§ 325. Β) Προσδιοριστικά σύνθετα 149. — § 329. Ρήματα ύποκοριστικά 150. — § 330. Γ) Κτητικά σύνθετα 150. — § 331. Δ) Αντικειμενικά σύνθετα 151. — § 332. Παρατηρήσεις γιά rff σημασία των συνθέτων 151. — § 335. Συγκεντρωτικός πίνακας συνθέτων μέ α' συνθετικό επίθετο ή επίρρημα 152.
Ή μορφή των συνθέτων. — § 336. Γενικές παρατηρήσεις γιά τό σχηματισμό. Οί αλλαγές των συνθετικών 153. — § 337. Τό συνθετικό φωνήεν 153. — § 347. Τό π ρ ώ τ ο σ υ ν θ ε τ ι κ ό 156: § 348. Α) "Ονομα.
' 0 ^ . 1 5 6 . § 359. Αριθμητικό. 'Ορ&. 159. § 361. Β) Ρήμα 160. § 363.
Γ) Άκλιτο. ΌρΦ. 160. — Τό δ ε ύ τ ε ρ ο σ υ ν θ ε τ ι κ ό : § 367. Γενικά 162.—§ 368. Α) Ουσιαστικό. (§ 383) *0ρ&. 162. § 384. Β) Έπίθειο
165. § 386. Γ) Ρήμα 166. § 390. Δ) Μετοχή 167. § 391. Ε) 'Επίρρημα 168. — § 392. Ό τονισμός των συνθέτων 168. — § 399. Πίνακας λόγιων συνθετικών 171. — § 400. Διπλότύπα σύνθεια 175. —
§ 401. Διπλοσύνθετες και πολυσύνθετες λέξεις 175. — § 402. Παρασύνθετα 176. — § 405. Γνήσια και καταχρηστική σύνθεση 177. — § 406.
Χαλαρά σύνθετα. 'Ορ&. 177. — § 411. Πλούτος και εκφραστικότητα

Περιεχόμενα

θ'

του παραγωγικού 179. — § 413. Ή ποιητική γλοισσα 180. — § 414.
Τό λόγιο λεξιλόγιο και παραγωγικό 181. — § 415. Λεξιλογική ανανέωση 182.
I I I . Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Α ' Κεφ. Οί αλλαγές τών σημασιών
§ 416. Σημασία συγκεκριμένη και σημασία αφηρημένη 183.— § 417.
Ή αδιάκοπη αλλαγή τών σημασιών 184. — § 418. Κυριολεξία και μεταφορά 184. — § 421. Οί αλλαγές της σημασίας. Τά είδη τους 185.

183

Β ' Κεφ. 'Ομώνυμα —Παρώνυμα —Συνώνυμα —Ταυτόσημα—Ίδιωτισμοί
§ 422. 'Ομώνυμα ή όμόηχα 186. — § 426. Παρώνυμα 187.— § 428.
Τονικά παρώνυμα. 'Ορύ. 188. § 430. Τονικά παρώνυμα συγγενικά
188. — § 431. Λέξεις μέ διφορούμενο τονισμό 189. § 432. Λέξεις
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Πρώτος συντάχτης Νεοελληνικής Γραμματικής ήταν ό Κερκυραίος
παπάς στή Βενετία Νικόλαος Σοφιανός, πρίν άπό τά 1550. Για
νά διορθωθή, καθώς έγραφε, «τό πάθος τής άπαιδευσίας» καΐ «νά
άνακαινισθή καΐ να άναπτερυγιάσει» τό σκλαβωμένο γένος είχε συλλάβει μαζί μέ φίλους ?να άναγεννητικό πρόγραμμα τής έλληνικής παιδείας. Οί άρχαΐοι κλασικοί έπρεπε νά δοθοΟν μεταφρασμένοι στή νέα
γλώσσα, «τήν χυδαίαν καΐ κοινήν», καθόλου κατώτερη άπό τήν παλιά
έκείνη. Ό Ιδιος άρχισε νά μεταφράζη καΐ συγχρόνως ΙπιχειροΟσε νά
συντάξη τά δύο σημαντικότατα βιβλία γιά λαό πολιτισμένο, που παίρνει
συνείδηση τοΟ έαυτοΟ του και &ψώνει τή μητρική του γλώσσα σέ δργανο τής πνευματικής του ζωής : Έ ν α Λεξικό, πού θά «περίκλειση τό
άμέτρητο δάσος» άπό τΙς λέξεις, καΐ μιά Γραμματική, πού θά ξαναφέρη «τά όνόματα καΐ τά ρήματα μέ τ9 άλλα μέρη τοΟ λόγου στούς κανόνες», κρυσταλλώνοντας στό χαρτί τήν άγραφη γραμματική πού ύπάρχει σέ κάθε γλώσσα.
Ή Γραμματική τοΟ ΣοφιανοΟ Ιμεινε χειρόγραφη ώς τά 1870, πού
τή δημοσίεψε δ Γάλλος νεοελληνιστής É . L e g r a n d . ΗΓστερ9 άπό
έκεΐνον δμως, γιά 250 χρόνια, ξένοι κυρίως καταπιάστηκαν νά συγγράψουν Νεοελληνικές Γραμματικές, γιά χρήση ξένων. Ή πρώτη πού δημοσιεύτηκε ήταν το8 ΣικελοΟ Ιησουίτη G i r o l a m o G e r m a n o (1622).
Μόλις κατά τά 1800, μέσα στήν πνευματική ζύμωση πού άρχίζει στήν
Ελλάδα, ξυπνά και στούς Έλληνες τό ένδιαφέρον γιά τή Γραμματική
τής μητρικής γλώσσας. Ό Βηλαράς καΐ άλλοι καταγίνονται μέ τά γραμματικά καΐ όρθογραφικά προβλήματα τής νέας γλώσσας* δ Κοραής κηρύσσει τή σημασία και τήν άνάγκη ένός ΑεξικοΟ καΐ καταπιάνεται τή
Γραμματική της* 6 Χριστόπουλος δημοσιεύει στά 1805 τή «Γραμματική
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τής αίολοδωρικής, fjxot τής δμιλουμένης τωρινής τών Ελλήνων γλώσσας».
Τό πρώτο δμως αυτό άνθισμα νεοελληνικών σπουδών μαραίνεται
γοργά άπό τήν πνοή τοΟ καθαρισμοΟ, που φυσά όλόκληρο τό 19. αίώνα.
Μέ τήν περιφρόνηση τής μητρικής γλώσσας καΐ μέ τΙς Ιλπίδες πού στηρίχτηκαν στήν καθαρεύουσα, πνίγεται ' τ ό θεωρητικό ένδιαφέρον για
τΙς νεοελληνικές σπουδές, έκτός άπό ξεχωριστές μονωμένες περιπτώσεις,
άλλά και τό πραχτικό άτροφεϊ, άφου κανείς πιά σχεδόν δέ γράφει οδτε
διδάσκει ιδίωμα πού λογαριάζεται χυδαίο, προορισμένο να σβήση μέσα
σέ λίγα χρόνια. Μέ τό άπλωμα τής παιδείας βγαίνουν τώρα δλο καΐ
πιό άφθονες οί σχολικές Νεοελληνικές Γραμματικές, τής όμιλουμένης
καΐ γραφομένης, ή γλώσσα δμως πού διδάσκουν άρχαΐζει δλο και περισσότερο, καΐ ήδη κατά τα 1850 τό τυπικό της ταυτίζεται περίπου μέ
τό άρχαϊο. Τήν άρνηση τής έλληνικής παιδείας, ώς μέσα στόν 20. αίώνα,
ν'άναγνωρίση τή Γραμματική τής γλώσσας τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ, τήν
έπιστεγάζουν τά λόγια πανεπιστημιακοί) διδασκάλου τών έλληνικών
γραμμάτων, πού άναζητώντας γιά ποιούς λόγους ή διδασκαλία τών έλληνικών γραμμάτων δέν «παρήγαγε οδς πάντες προσεδόκων παρ9 αύτής
καρπούς» διακήρυξε δτι «ή νεωτέρα γραμματική δέν είναι φάρμακον
άλλά δηλητήριον τής παιδεύσεως τοΟ "Εθνους. Ό διδάσκων Γραμματικήν τής νεωτέρας γλώσσης ποιεί άδίκημα πρός τό "Εθνος, δπερ δέν ήδυνήθη νά διαπράξη ό στρατηλάτης τής Αιγύπτου, ό Ίμβραήμ» (1915).
"Ετσι πάλι ξένοι ένδιαφέρονται κυρίως, άπό πραχτικούς καΐ θεωρητικούς λόγους, για τή σύνταξη καΐ τήν έκδοση Νεοελληνικών Γραμματικών, δλο τό 19. αιώνα' πρός τό τέλος έχομε τή Γραμματική τοΟ Γάλλου Η . P e r n o t (1897) και τήν πρώτη έπιστημονική Νεοελληνική Γραμματική σέ ίστορική βάση, το8 ΓερμανοΟ Α. T h u m b (1895).
Έ μεταστροφή ώριμάζει μέ τόν 20. αίώνα και τΙς κοινωνικές, πνευματικές καΐ λογοτεχνικές ζυμώσεις πού φέρνει. Ή νέα γλώσσα καταχτά τώρα γοργά τή λογοτεχνία, τό κοινωνικό ένδιαφέρον γιά τήν παιδεία μεγαλώνει και συγχρόνως άρχίζει να φτάνη ώς τά σχολεία ή άναγεννητική πνοή τής λογοτεχνίας. Τά νέα Νεοελληνικά 'Αναγνώσματα
φιλοξενοΟν πρώτη φορά πεζά κείμενα στή δημοτική (1913), ένώ καΐ
τ''Αναγνωστικά του ΔημοτικοΟ σχολείου (1914) παρουσιάζουν άπροσδόκητα πλήθος άπό τούς προγραμμένους ώς τότε λαϊκούς τύπους, άνακατωμένους χωρίς σύστημα μέ λόγιους καΐ μέ άλλους έρμαφρόδιτους.
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Ή γραμματική ώστόσο άναρχία τής απλοποιημένης γλώσσας τοΟ
1914 Ιδειχνε και πραχτικά τήν άνάγκη μιας προγραμματικής άλλαγής
σέ βάση γραμματική πάγια και ένιαία: τή ζωντανή γλώσσα τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ, μέ τούς κανόνες της, δπως ήταν πιά άξίωαη τής φωτισμένης
έλληνικής κοινωνίας. Αύτήν τήν άλλαγή τήν πραγμάτωσε ή γλωσσοεκ^
παιδευτική μεταρρύθμιση τοΟ 1917, καΐ τότε δημοσίεψε τό Υπουργείο
τής Παιδείας σέ δυό φυλλάδια τή «Γραμματική διδασκαλία» (1919,
1924*, 1920), δηλ. τή Γραμματική μέ τήν δλη τής διδασκαλίας γιά τΙς
τέσσερεις πρώτες τάξεις τοΟ ΔημοτικοΟ, μαζί μέ τούς νέους όρθογραφικούς κανόνες καΐ μέ Ό δ η γ ί ε ς διδαχτικές.
Στό μεταξύ, άπό τήν άρχή τοΟ 20. αιώνα, μέ τό θεωρητικό ένδιαφέρον πού δυνάμωσε στούς κύκλους του δημοτικισμοΟ και μέ τΙς πραχτικές σχολικές άνάγκες, Οστερ9 άπό τή σχολική καθιέρωση τής δημοτικής, άρχισαν νά βλέπουν τό φώς περισσότερες Νεοελληνικές Γραμματικές. Κυριότερες είναι: τοΟ Φιλήντα (Α' 1907, Β' 1910) και τοΟ Ψυχάρη (Α' 1929, Β' 1985, Γ 1937), καΐ πολλές σχολικές Γραμματικές,
καθώς τοΟ Κ. Τοπχαρα (1928, 1932») για τά έλληνόπαιδα τής Ρωσίας,
τοΟ Ή λ . Βουτιερίδη (1932), του Μ. Οικονόμου (1933) και άλλες, γραμμένες άπό έκπαιδευτικούς, γιά τις διάφορες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, συνήθως μέ άσκήσεις ή ύποδείξεις διδαχτικές. Μοναδικό στό είδος
του είναι τό Συνταχτικό τής νέας γλώσσας τοΟ 9 Αχ. Τζάρτζανου (1928).
9
Από ξένους δημοσιεύτηκαν τόν Ιδιο καιρό ή Γραμματική του T h u m b
( 19ΙΟ2), καθώς καί μία έπιτομή της (1915, 1928'), τοΟ P e r n o t σέ νέα
βάση (1917®), το8 L. Roussel, μέ βάση τή γλώσσα τής σύγχρονης
λογοτεχνίας (1922), τοΟ Α. M i r a m b e l (1939).
*

* *

Δέ λείπουν πιά οί Νεοελληνικές Γραμματικές στις μέρες μας. Γραμμένες ώστόσο ή καθεμιά τους στήν έποχή της καί μέ όρισμένο σκοπό,
άπό προϋποθέσεις διαφορετικές καί συχνά μέ διαφορετική γλωσσική
θέση, δέν έκαμαν περιττή μία νέα Σχολική Γραμματική, πού ή έλλειψή
της άφηνε, χρόνια τώρα, άσυμπλήρωτη καί έκθετη τή γλωσσική διδασκαλία τών έλληνικών σχολείων. Οί έπίτομες Γραμματικές τών Ό δ η ·
γιών τοΟ Υπουργείου έπρεπε νά συμπληρωθοΟν καί νά όλοκληρωθοΟν.
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Mè τή συναίσθηση τής άνάγκης αύτής είχε δύο φορές άναθέσει τό
Υπουργείο Παιδείας τή σύνταξη τής Γραμματικής για τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς και συγγραφείς διδαχτικών (1918, 1931), άλλά οί
πρωτοβουλίες αύτές ματαιώθηκαν μέ τΙς πολιτικές άλλαγές. Στό μεταξύ δμως στερεώθηκε πιά δριστικά ή θέση τής μητρικής γλώσσας
μέσα στήν παιδεία, και τήν έλλειψη μιας έπίσημης Γραμματικής ήρθε
νά τή βοηθήση ή κρατική άπόφαση πού άνάθεσε τή σύνταξη της σέ
μιά Ε π ι τ ρ ο π ή . Σκοπός αύτής τής Γραμματικής θά ήταν, δλοκληρώνοντας τή Γραμματική τοΟ 1917 καΐ έχοντας ύπόψη τή σημερινή διαμόρφωση τής γλώσσας, νά δώση, στό δάσκαλο προπάντων, τήν κοινή
γλώσσα σέ δλες τΙς δυνατές λεπτομέρειες, ρυθμισμένη γραμματικά και
δρθογραφικά, σύμφωνα μέ τις άνάγκες τής έλληνικής παιδείας.
Γιά νά συνταχτή ώστόσο μιά τέτοια Γραμματική ύπάρχουν άκόμη
σήμερα μερικές δυσκολίες πού πρέπει ν' άντικριστοΟν. 'Αναφέρονται έδ6)
οί άκόλουθες :
α) "JET γλωσσική, σχετικά μ έ τ ό γ ρ α μ μ α τ ι κ ό τ ύ π ο : Πρέπει
νά δοθή ή κ ο ι ν ή , δ κοινός τύπος τής γλώσσας* καΐ αύτό έχει διπλή
σημασία: χωρίς άρχαϊσμούς, δηλ. λόγια στοιχεία, και χωρίς Ιδιωματισμούς, δηλ. ιδιωματικά στοιχεία — έκτός φυσικά δταν τά δύο αύτά
άποτελοΟν ούσιαστική άνάγκη τής κοινής γλώσσας.
Toö κοινοΟ αύτοΟ τύπου θά έπρεπε άκόμη νά περιοριστούν δσο
είναι βολετό οί δ ι π λ ο τ υ π ί ε ς πού άκούονται ή γράφονται στήν
κοινή γλώσσα (χωρίς νά είναι ιδιωματισμοί).
β) Ή όρ&ογραφική.
Ή δυσκολία αύτή κρύβει μία ά ν τ ι ν ο μ ί α :
ΈπιθυμοΟμε νά δώσωμε στή νέα μας γλώσσα δρθογραφία διδάξιμη και
εύκολομάθητη, άν δχι μέ σύστημα φωνητικό, τουλάχιστον ιστορικό ση.μαντικά άπλοποιημένο. Άλλά άπό τό άλλο μέρος θέλομε μαζί και
κάτι άλλο : νά μήν ξεμακρύνωμε άπό τήν άρχαία δρθογραφία, τόν ίστορισμό της και τή γραπτή άπόδοση τόν λέξεων, δπως τά διατηρεί ή
καθαρεύουσα, πού έχει άκόμη τόση θέση μέσα στήν έλληνική κοινωνία.
"Ετσι, ένΦ θά ήταν εύκολο νά δοθή μιά λύση άν είχαμε νά κάμωμε μόνο μέ τή μητρική μας γλώσσα — και άργότερα, στή Μέση παιδεία, μέ τ' άρχαΐα έλληνικά — χωρίς καθαρεύουσα καΐ μέ ένιαία και
δμόφωνη άντίληψη τής κοινωνίας γιά τήν έθνική γλώσσα, τώρα μπερδεύεται και δυσκολεύεται έξαιρετικά ή δρθογραφική λύση μέ τή δι-

Προλεγόμενα

ιθ'

πλογλωσοια πού έξακολουθει νά τήν καλλιεργή ή παιδεία μας.
Δέν μπορεί νά ρυθμιστή ή όρθογραφία τής δημοτικής δποφερτά —
καί άς είναι έπιταχτική ή άνάγκη — δσο άλληθωρίζομε πρός τ9 άρχαΐα. Γιατί δέν πρόκειται νά έτοιμαστή μιά Γραμματική τής δημοτικής
γενικά, παρά μιά γραμματική πού θά τή διδαχτή τό ζωντανό παιδί.
Βασική καί πρώτη πραγματικότητα είναι τό μυαλό τοΟ παιδιού— τών
έκατοντάδων χιλιάδων παιδιών, πού άπό έπιθυμία τών δικών τους καί
τής κοινωνίας ύποχρεώνονται ν9 άντικρίζουν μέσα στό σχολείο τους
μέ τόν Ιδιο δάσκαλο, δυό νεοελληνικές σχολικές γλώσσες, άλληλοεξαρτημένες σά μαθηματική συνάρτηση. 9 Αναγκάζεται έτσι ό συντάχτης
τής Γραμματικής πού νοιάζεται τό μαθητή, γιά νά συμβιβάση τά πράματα, νά καταφεύγη σέ κάθε βήμα σέ μισές λύσεις καί σέ δρθογραφικές έξαιρέσεις καί παραεξαιρέσεις, πού φορτώνονται έπειτα άπό τρίτους στό παθητικό τής γλώσσας, τοΟ δασκάλου ή τοϋ γραμματικοί).
Ή αίτία δμως βρίσκεται άποκλειστικά στή γραμματική άντίφαση πού
ρίζωσε στήν έλληνική κοινωνία μέ τις άκαταστάλαχτες τάσεις της καί
τήν άσκοπη πολυτέλεια τών δύο άντίθετων γλωσσικών ιδανικών.
Οί μεγαλύτερες άλλωστε δυσκολίες καί άντιφάσεις γεννιούνται μέ
τό άναχρονιστικό τονικό μας σύστημα μέ τούς τρείς τόνους, πού μπορεί
καί πρέπει ν'άντικατασταθούν μέ Ινα τονικό σημάδι, πράμα πού Ιχει
γίνει άπό καιρό άξίωση τοΟ έκπαιδευτικοΟ κόσμου. Αύτό ζήτησε καί ή
Ε π ι τ ρ ο π ή νά έφαρμοστή μέ τήν εύκαιρία τής Γραμματικής τής κοινής
νεοελληνικής, δυστυχώς δμως δέν έγινε άποδεχτό.
γ) Στις δύο αύτές ούσιαστικές, έσωτερικές δυσκολίες πρέπει νά
προστεθή καί μιά τρίτη, έξωτερική : ή άντίληψη τοϋ
άναγνωατικοϋ
κοινοϋ. Είναι βέβαια κοινή μοίρα τών Γραμματικών νά μήν ικανοποιούν εύκολα τό άναγνωστικό τους κοινό, μέ τόσο άντίθετες άπαιτήσεις,
γνώμες καί προσδοκίες. Διαφορετικά βλέπει δ καθένας τά γλωσσικά
φαινόμενα, τις γλωσσικές άλλαγές καί τή γλωσσική συνήθεια πού έχει
νά καθρεφτίση μιά Γραμματική.
Στήν Ελλάδα ώστόσο, μέ τούς ξεχωριστούς δρους τής γλωσσικής
μας ιστορίας, πού έλειψε ή καλλιέργεια τής νεοελληνικής γλώσσας ώς
χτές άκόμη καί πού ίδίως παραμελήθηκε άπό τό σχολείο, λείπουν σέ
μεγάλο βαθμό τά κριτήρια γιά μιά άντικειμενική κρίση άπό μέρος κοιvoö συχνά άστοιχείωτου γραμματικά, παρ9 δλη τή σχολική δίδασκα-
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λία. Σά νά μήν έφταναν έτσι οί ούσιαστικές δυσκολίες γιά νά καθοριστούν τά κοινά γλωσσικά στοιχεία — και χωρίς ν9 άποκλείωνται φυσικά
και λάθη στόν καθορισμό τους — ό πολυκέφαλος νεοελληνικός άτομισμός, δυναμωμένος φυσικά άπό τα παραπάνω έλαφρυντικά — είναι δύσκολο νά ίκανοποιηθή στό σύνολό του. Γιατί ό καθένας φαντάζεται συνήθως κοινά δσα ξέρει άπό τόν τόπο του ή δσα λέει (ή νομίζει πώς λέει)
ό Ιδιος, και δέν πείθεται νά δεχτή και ν'άναγνωρίση γιά κοινό Ινα
γλωσσικό τύπο πού δέν πολιτογράφησε τά στοιχεία τού δικού του ιδιώματος. Ά λ λ ά πώς θά μπορέση έτσι νά καθιερωθή ποτέ μιά γλώσσα
κοινή δλων μας ;
Λ
Ή Γραμματική αύτή γράφτηκε πρώτα πρώτα γιά τούς έ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ς , τής Δημοτικής και τής Μέσης παιδείας,
πού έχουν νά διδάξουν τή μητρική γλώσσα στό σχολείο τους. Και πρέπει γι 9 αύτό φυσικά νά τούς δώση μία συνολική περιγραφή τής νέας
γλώσσας, άσχετη μέ τά μεταβλητά και τόσο εύκολομετάβλητα δυστυχώς
έπίσημα γλωσσικά προγράμματα και τήν ύλη διδασκαλίας γιά όρισμένες τάξεις, πού καθορίζεται άπό έκεΐνα.
9
Αλλά και γιά άλλο λόγο πρέπει νά είναι ή ύλη τής Γραμματικής
άφθονώτερη και πιό λεπτομερειακή άπό τήν προβλεπόμενη διδακτέα
ύλη και νά έχη και κεφάλαια πού δέ θά διδαχτούν ποτέ. Πρέπει ό
δάσκαλος νά έχη ύπόψη του περισσότερα άπ' δσα θά διδάξη, γιατί
μόνο μιά πλατύτερη και βαθύτερη κατανόηση τής μητρικής γλώσσας θά
τού δώση τό μέσο νά καλλιεργήση και στό μαθητή τή γνώση και τήν
άγάπη της. Και δταν άκόμη συλλογιστούμε πώς άποφοιτούν συνήθως
άπό τ9 άνώτερα έκπαιδευτήρια οί "Ελληνες έκπαιδευτικοί και τών δύο
βαθμίδων άκατάρτιστοι στό βασικό μάθημα τής μητρικής γλώσσα;, βλέπομε πώς γίνεται διπλά άναγκαίο νά συμπυκνωθή σ9 ένα βοηθητικό βιβλίο δ,τι θά μπορούσε νά τούς χρησιμέψη στό έργο τους.
9
Αλλά ή Γραμματική αύτή προορίζεται και γιά Όδηγός στούς
σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς δ ι δ α χ τ ι κ ώ ν , πού παρουσιάζονται τόσο συχνά άκαθοδήγητοι στά βιβλία πού ύποβάλλουν γιά τήν κρίση, δχι μόνο ώς
πρός τό λεξιλόγιο παρά και ώς πρός τά γραμματικά στοιχεία τής κοινής και τήν όρθογραφία της. θ ά ßpoöv σ9 αύτή πριν άπ9 δλα τήν ένό-
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τητα καΐ τήν δμοιογένεια τού γραμματικού τόπου, και μαζί διαφωτιστική άπάντηση σέ πολλαπλές άπορίες και λεπτομέρειες λεξιλογικού,
γραμματικού και δρθογραφικού περιεχομένου, πράματα πού δέν τά έχουν
πάντοτε ούτε οί Γραμματικές ξένων γλωσσών τού συνηθισμένου τύπου —
άφοΰ άλλωστε πρόκειται έκεΐ γιά γλώσσες άπό καιρό καλλιεργημένες
και ρυθμισμένες γραμματικά και μέ πολύχρονη σχολική καθιέρωση,
πού δέ δημιουργούν άπορίες καΐ δέν άφήνουν άναπάντητα πλήθος ζητήματα.
Αποτείνεται τέλος ή Γραμματική αύτή στό φ ο ι τ η τ ι κ ό κ ό σ μ ο
και στά παιδιά τών άνώτερων γυμνασιακών τάξεων, στούς ν έ ο υ ς λ ο γ ί ο υ ς και σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς , πού δέν κατέχουν δλα τά στοιχεία γ ι ά
νά γράψουν σωστά τήν κοινή και άποζητούν έναν δδηγό έπιστημονικά
θεμελιωμένο* σέ κ ά θ ε άκόμη μ ο ρ φ ω μ έ ν ο , πού άν και φοίτησε σέ
έλληνικό σχολείο έχει άπομείνει δμοια άκαθοδήγητος φς πρός τήν όφή
και σύνθεση τής γλώσσας του και νοσταλγεί ένα έγχειρίδιο, πού θά τόν
βοηθήση νά τή γράφη σωστά και μέ σύστημα.
Σύμφωνα μέ τούς παραπάνω σκοπούς μπορεί νά χαρακτηριστή ή
Γραμματική αύτή πραχτική, περιγραφική τής κοινής νεοελληνικής
γλώσσας, πού παρουσιάζει τά γραμματικά φαινόμενα τής κοινής δημοτικής δπως ρυθμίζονται και κρυσταλλώνονται γιά τή σχολική προπάντων χρήση.
Ώ ς περιγραφική,
ένδιαφέρεται γιά τή σημερινή χρήση χωρίς νά
φροντίζη γιά τήν ιστορία τών γραμματικών φαινομένων. Γιά έναν
καθηγητή προπάντων θά ήταν βέβαια άπαραίτητη μιά ιστορική κατανόηση τής γλώσσας, και άκόμη και δ μαθητής τής Μέσης θά χρειαζόταν συχνά ιστορικές παρατηρήσεις, γιά νά τού έντυπωθούν'καλύτερα
μερικοί κανόνες και τ' άνώμαλα γραμματικά φαινόμενα, άλλιώς ξενότροπα και δυσκολοσυγκράτητα. Δόθηκαν και αύτές σέ μερικές περιστάσεις, ώς eΙστορικές διασαφήσεις
ή 'Ιστορικές
παρατηρήσεις —
κάποτε δταν έτσι φωτίζονταν καλύτερα βασικές τάσεις πού ένεργούν άκόμη
στή γλώσσα — δέν κρίθηκε δμως σωστό νά έπιβαρύνθή περισσότερο ένα
έγχειρίδιο ήδη μεγάλο, άφού άλλωστε ή γλωσσική ιστορία διαφωτίζεται
στή Μέση και άπό τό μάθημα τών άρχαίων έλληνικών. Μιά Συνοπτική
ιστορία τής έλληνικής γλώσσας, προσαρτημένη στήν άρχή τοΟ βιβλίου,
έξιστορεί σύντομα τήν άνέλιξη τής μητρικής γλώσσας άπό τήν άρχαία

κβ'
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καί φωτίζει γενικότατα τή σημερινή της διαμόρφωση. Στήν κυρίως
Γραμματική προτάσσεται άκόμη καί μια Φωνητική είσαγωγή μέ μερικά άπαραίτητα γιά τό δάσκαλο στοιχεία τής φωνητικής, τόσο άγνωστης
σ9 έμας. θ ά τόν βοηθήση νά πάρη μιά Ϊδέα γιά τό φυσιολογικό τρόπο
πού μορφώνεται στό στόμα μας τό φαινόμενο τής γλώσσας καί νά διαπαιδαγωγηθή ώστε ν9 άντικρίζη στή ζωντανή της πραγματικότητα τή
γλώσσα πού διδάσκει καί πού τή βλέπει κάθε μέρα γραμμένη στό άψυχο
χαρτί, θ ά προσέξη άκόμη τΙς διαφορές πού έχει ή προφορά τής κοινής γλώσσας και ή ιδιωματική, ώστε νά μπορή νά διορθώση άμα
χρειαστή τήν προφορά τών μαθητών του ή τή δική του.
*
* *

Ό γραμματικός
τύπος πού διδάσκει ή Γραμματική είναι θεμελιωμένος στή γραμματική βάση τών δημοτικών τραγουδιών καί τής
νέας λογοτεχνίας—ό Ιδιος πού καθιερώθηκε άπό τά 1917 καί έχει πιά
γίνει παράδοση στήν έλληνική παιδεία. Τό τ υ π ι κ ό τής λαϊκής γλώσσας συμπληρώνεται μέ μερικούς λόγιους τύπους, ένώ στή φ ω ν η τ ι κ ή
οί λόγιες λέξεις διατηρούν συχνά τόν άρχαίο φωνητικό τύπο.
Προϋπόθεση τών κυρίως γραμματικών στοιχείων μιας γλώσσας είναι
τό λ ε ξ ι λ ό γ ι ό της. Αύτό Ιχει γιά δλες τις γλώσσες κάποια έλαστικότητα, πολύ μεγαλύτερη δμως παρουσιάζεται αύτή σήμερα στή γλώσσα
μας, μέ τ9 άντίθετα γλωσσικά ιδανικά πού τήν κυβέρνησαν τά τελευταία έκατόν πενήντα χρόνια. Γι9 αύτό δέ χρειάζεται βέβαια δικαιολογία πού χρησιμοποιήθηκαν καί λόγιες λέξεις στά παραδείγματα, έκεί
πού προγενέστερες Γραμματικές είχαν λέξεις τής δημοτικής μέ άπόλυτη ή σχετική άποκλειστικότητα. Στ9 άφθονα παραδείγματα πού Ιπρεπε
νά δοθοϋν στό δάσκαλο γιά τή διδασκαλία καί στούς μελλοντικούς συγγραφείς άσκήσεων, ήταν άνάγκη νά ύπάρχουν καί λόγιες λέξεις πού
έξασφαλίζουν τή φραστική έπάρκεια τής σχολικής γλώσσας. Αύτό δέν
μποροϋσε παρά νά γίνη μέσα στούς δρους πού δημιουργουν άπό τό Ινα
μέρος οί λόγιες λέξεις πού Ιχουν μπή σέ κοινή χρήση καί άπό τό άλλο,
έκείνες πού μεταχειρίζονται οί δοκιμότεροι συγγραφείς τής δημοτικής — χωρίς άλλωστε μέ αύτό νά προδικάζεται ή μελλοντική τους τύχη
(415). Στό Παραγωγικό, δπου εγινε αύτό σέ κάπως μεγαλύτερο βαθμό,
καταχωρίστηκαν συνήθως χωριστά οί λόγιες παραγωγικές καταλήξεις
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καί ή λόγια σύνθεση, σέ κεφάλαια πού πολλά τους δέν προβλέπονται
για τή διδασκαλία τού Δημοτικού ή καί τής Μέσης.
Λόγιες λέξεις, πού Ισως μερικό! ν3 άμφισβητούσαν τήν άνάγκη τους,
χρησιμοποιήθηκαν καί γιά νά ξεκαθαριστή ή όρθογραφία τους, στίς
έξαιρέσεις δρθογραφικών κανόνων, στόν 'Ορθογραφικό Ό δ η γ ό ή άλλού.
Δέν είναι λόγος νά μήν προβλέψη ή Γραμματική τό πώς θά γραφτούν λέξεις καθώς λ.χ. κατάρτιση, εξάρτηση, εξάρτυση, διασάφηση κτλ.,
έπειδή είναι λόγιες. 'Αλλά καί ό συντάχτης τών κανόνων δέν μπορούσε
νά μήν άναφέρη λ.χ. στίς Ιξαιρέσεις τών ρημάτων σέ - ί ζ ω , στά ρήματα
πού γράφονται μέ υ, τά αναβλύζω, γογγύζω, κατακλύζω,
κελαρύζω,
συγχύζω, σφύζω, δπως καί έγινε, μέ τή δικαιολογία πώς αύτά δέν άνήκουν στή δημοτική καί δέ χρειάζονται στή Γραμματική της. Είναι
ζήτημα τής μεθοδικής διδασκαλίας σέ ποιά τάξη θά δοθή ό κάθε κανόνας καί οί διάφορες έξαιρέσεις του, καί φυσικά γιά τό ένα ή τό άλλο
παράδειγμα μπορεί νά ύπάρξη καί διαφορετική γνώμη. Γενικά δμως θά
ήταν πολύ συζητήσιμη ή ώφέλεια καί ή πραχτικότητα κανόνων δρθογραφικών θεμελιωμένων σέ ύπερβολικά στενή λεξιλογικά άντίληψη τής
γλώσσας. Δέ θά μπορούσε κανείς νά έπικαλεστή ούτε κάν τή σημερινή
έξωσχολική χρήση τής δημοτικής. "Ασχετα γι 3 αύτό μέ άτομικές προτιμήσεις άναγνωρίστηκε ή άνάγκη νά χαραχτούν καί τής όρθογραφίας τά
λεξιλογικά δρια πλατύτερα γιά νά είναι αύτή καθοδηγητική καί βιώσιμη. Κάποιο περιθώριο στήν έκλογή τών λέξεων πρέπει νά μένη πάντοτε άνοιχτό, καί δπως τονίζεται καί στόν 'Ορθογραφικό Όδηγό, γιά
νά γραφτή έκεί μιά λέξη δέ σημαίνει πώς συσταίνεται καί ή χρήση της.
Λέξεις πάλι πού άναμφισβήτητα δέν άνήκουν στή σχολική κοινή, άλλά
πού άλλος άναγνώστης μπορεί νά ήθελε νά τις γράψη καί θά ήταν
φόβος νά παραπλανηθή στήν όρθογραφία τους άπό τήν άποσιώπησή
τους, καταχωρίστηκαν σέ ύποσημείωση, καθώς λ.χ. άπό τά ρήματα σέ
-ύζω τό δλολύζω, τανύζομαι, άπό τά ρήματα σέ -ώνω ή έξαίρεση τοΟ
ποιητικού δμόνω.
Ά π ό τό άλλο μέρος άντιπροσωπεύτηκαν πλούσια στά παραδείγματα ή λαϊκή δημιουργία καί ή έλληνική ζωή — άκόμη καί μέ λέξεις
πού ή άλλαγή τών δρων τής έλληνικής ζωής στίς πόλεις καί ή γλωσσοεκπαιδευτική πολιτική στά περασμένα είχαν γιά άποτέλεσμα νά μήν
είναι πιά κοινόχρηστες. Τά παραδείγματα πλουτίστηκαν καί μέ συχνά
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άποσπάσματα άπό τήν έλληνική ποίηση και πεζογραφία, κατά προτίμηση άπό συγγραφείς πού δέ ζοΰν πιά.
Στόν καθορισμό δμως τού κοινού τύπου πρέπει νά περιλάβωμε, κα
θώς τονίστηκε παραπάνω, καΐ τόν περιορισμό
τ ff ς
διπλοτυπίας.
Είναι γνωστά πώς στή σημερινή κοινή γλώσσα, πού δέν έχει πίσω
της πολύχρονη καλλιέργεια καΐ πού προπάντων τής έλειψε μιά έπίσημη άναγνώριση και ή συστηματική διδασκαλία, άκούονται παράλληλα
καΐ συχνά γράφονται γλωσσικά σ τ ο ι χ ε ί α δ ι π λ ά , ή κάποτε καΐ πολλαπλά. Δύτά είναι:
α) Μορφολογικοί τύποι : κάνεις - κανένας, πηδά - πηδάει, (έ)φοβόμόνν - (έ)φοβούμουν
αν&ίζω - άνϋώ.
β) Φωνητικοί τύποι τής Ιδιας λέξης: παιχνίδι - παιγνίδι,
φασούλι — φασόλι.
γ) Διπλό γένος : δ κρίνος - τό κρίνο.
δ) Διπλές λέξεις γιά τό Ιδιο πράμα: αχλάδι - απίδι.
ε) Λέξεις μέ διπλή σημασία : γιατρίνα (ή γυναίκα τού γιατρού,
και : ή γυναίκα πού κάνει τό γιατρό).
Απόλυτη μονοτυπία ούτε είναι άνάγκη ούτε μπορεί νά έπικρατήση
στήν κοινή γραπτή, τουλάχιστο στις μέρες μας, άλλά είναι χρέος μιάς
Γραμματικής τής κοινής νά έπιδιώξη στό μέτρο τού δυνατού μεγαλύτερη
όμοιογένεια και ένότητα. Αύτό γίνεται μέ τούς άκόλουθους τρόπους :
α) Όρίζονται τά Ισότιμα γλωσσικά στοιχεία, δπως λ. χ . είναι τά
περισσότερα παραδείγματα άπό τά παραπάνω.
β) Υποδείχνεται τό προτιμότερο
άπό τά δύο παραδείγματα, χωρίς ν9 άποκλειστή και τό δεύτερο άπό τήν κοινή : δ άρραβώνας και
σπανιότερα ή αρραβώνα (50δ), γράψαμε άλλά κάποτε και έγράψαμε (868).
γ) Όρίζονται τά παραδείγματα δπου πρέπει νά θεωρηθή μόνο τό
ëva κοινό, ένώ κλείνεται τό δεύτερο σέ παρένθεση : ανακατώνω (άνεκατώνω) (445), κουτάλι (χουλιάρι) (440).
δ) Σέ μερικές τέλος περιπτώσεις άναγράφεται, γιά νά καθοδηγηθούν ιδίως οί συγγραφείς τών διδαχτικφν, μόνο τό κοινό και άποκλείονται έτσι έμμεσα δσα τυχόν άλλα στοιχεία τής κοινής — λιγότερο συχνά ή και ιδιωματικά — θά μπορούσαν νά νομιστούν άπό μερικούς ισότιμα: άνάβω, δίνω, μαδώ κτλ. (και δχι Ανάφτω, δώνω, μαδίζω) (928)
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Mè ξεχωριστή προσοχή έγινε τό ξεδιάλεγμα αύτό στούς μορφολογικούς τύπους, ιδίως στό σχηματισμό τών ρημάτων, καί περιορίστηκαν έτσι οί διπλοτυπίες αύστηρότερα άπ 9 δ,τι είχε γίνει στά 1917.
Διπλοί μορφολογικοί τύποι συνηθίζονται βέβαια στήν ποίηση καί γενικά στή λογοτεχνία (δενόμουν — δένουμουν, περπατούσα — περπάταγα)t
άλλά ή καθιέρωση τους αύτή, χωρίς ν9 άνταποκρίνεται συνήθως σέ
άνάγκη, θά διαιώνιζε πολυτυπία μεγαλύτερη άπ 9 δ,τι παρουσιάζουν
άλλες γλώσσες, καί είναι περιττό βάρος γιά τις άνάγκες τού σχολείου
καί γενικότερα τής μή λογοτεχνικής κοινής. "Οπου έπιζητήθηκε νά
περιοριστούν οί διπλοί αύτοί τύποι (ή άλλα γλωσσικά στοιχεία)
άναγράφηκαν οί δεύτεροι τύποι στις σημαντικότερες περιπτώσεις, σέ
σημειώσεις ή ύποσημειώσεις : δένουνε, άγαπάει πλάι στό δένουν, άγαπα,
καί συχνά προστέθηκε πώς συνηθίζονται στήν ποίηση ή καί στή λογοτεχνία γενικά. Οί μή κοινοί τύποι μόνο ώς άπαρχαιωμένοι ή ποιητικοί
(413, 436) μπορούσαν νά έχουν θέση σέ μιά Γραμματική τής κοινής*
τό (ε)κοιμήΰη λ. χ . άντί (ε)κοιμήϋ,ηκε δέν μπορεί νά τήν ένδιαφέρη,
άν καί λέγεται σέ μερικά μέρη τής Ελλάδας.
*

*

*

Ή σημερινή δμως Γραμματική πρέπει νά βοηθήση καί άπό μιά
άλλη άποψη τή γλωσσική χρήση, άπό τήν κ α λ λ ι λ ο γ ι κ ή , ύποδείχνοντας τό σωστό γιά λέξεις πού λέγονται καί λαθεμένα—έτσι πού
νά είναι καί Φ ρ α σ τ ι κ ό ς Ό δ η γ ό ς. Γιά τις λαϊκές λέξεις σχεδόν
δέν ύπάρχει άνάγκη, άφού τις μεταχειριζόμαστε συνήθως σωστά, μέ
κάποιες άμφιβολίες κάποτε στόν τονισμό (431, 432). Συχνές είναι δμως
οί περιπτώσεις πού άμφιβάλλομε καί πού κάνομε λάθη στίς λόγιες :
9
αρειοπαγίτης.
Αμφιβάλλομε γιά τό συμφωνικό σύμπλεγμα
πού θά
μεταχειριστούμε (195)' γιά τό τέλος τού πρώτου συνθετικού: άπα&ανατίζω (342)' γιά τήν κατάληξη τού συνθέτου : παράλυση - παραλυσία, ή γιά μιά παραγωγική κατάληξη: διευκρινίζω —δ ιευκρινώ' μπερδεύομε παρώνυμα πού μοιάζουν: στερώ-υστερώ
(427) ή λέξεις πού
τονίζονται διαφορετικά : 'Ολυμπία - 9Ολύμπια (430)' άμφιβάλλομε
γιά τόν τονισμό: ατμόσφαιρα — άτμόσφαιρα (431), ή στραβοτονίζομε
(432), ή άκόμη λέμε στραβά όλόκληρες φράσεις : μάλλον και ήττον
(457) κτλ. 'Έπρεπε καί έδώ νά καθοριστή τό σωστό ή τά σωστά, άς είναι
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καί σέ μερικά μόνο παραδείγματα. Τό δτι πρόκειται γιά λόγιες λέξεις
δέν ήταν βέβαια λόγος ν3 άδιαφοροΰμε για τό πώς θα τΙς πούμε, άμα
χρειαστή.
*

*

*

Ξεχωριστή φροντίδα δόθηκε στό ζήτημα τής ό ρ θ ο γ ρ α φ ί α ς, πού
οί δυσκολίες της κατάντησαν οί Συμπληγάδες τού γλωσσικού μαθήματος, τόσο άπό ούσιαστική δσο και άπό διδαχτική άποψη. Ώ ς πρός τήν
ουσία, δέν μπόρεσε δυστυχώς νά καθιερωθή όρθογραφικό σύστημα άπλό
δσο θά ήθελε ή Ε π ι τ ρ ο π ή . Μερικά της μέλη μάλιστα έπιθυμούσαν καΐ
μεγαλύτερη άπλοποίηση στίς καταλήξεις, άλλά γιά τούς λόγους πού τονίστηκαν παραπάνω προτιμήθηκε νά διατηρηθούν οί καθιερωμένες γραφές. 'Αντιθέτως άπλοποιήθηκε δ τονισμός τών διχρόνων (πράμα, σπουργίτες, λύσαν) καί ή γραφή τών παραθετικών σέ -ότερος, -ότατος (143),
σύμφωνα μέ άπόφαση τού Υπουργείου, πού άποδέχτηκε τις Ιδιες άπλοποιήσεις καί γιά τήν καθαρεύουσα. "Ας σημειωθή άκόμη πώς μερικές
άπό τις δυσκολίες πού θά νιώση Ινας άναγνώστης συνηθισμένος άπό
ϋήν παλιά όρθογραφία τής καθαρεύουσας, δέν παρουσιάζονται καί
στό σημερινό μαθητή. Καί ίσια ϊσια, έπειδή τ' όρθογραφικό σύστημα άποτελεΐ έν μέρει νεωτερισμό γιά τή σχολική πράξη — είτε μέ
τούς νέους γραμματικούς τύπους πού καθιερώνονται είτε γιά τή νέα τους
όρθογράφηση —έγινε άνάγκη νά προστεθούν συχνά στούς κανόνες μεταβατικές Διασαφήσεις, μέ τΙς άπαραίτητες έξηγήσεις γιά δποιον συνήθισε νά έφαρμόζη ώς τώρα διαφορετικά τό σχετικό κανόνα' αύτές εύκολύνουν τήν κατανόηση καί κάνουν εύκολώτερη τήν έσωτερική του άποδοχή (πρβ. λ.χ. 8 9 . 1 , 4 , 7 , 9 6 , 3 5 4 , 6 4 9 ) .
Δέν είναι εύκολη ή όρθογραφία τής γλώσσας μας, άλλά δέν είμαστε μόνοι οί "Ελληνες πού κληρονομήσαμε όρθογραφία ιστορική* Χρέος
μας νά τήν κάμωμε δσο μπορούμε π ιό άπλή άλλά καί χρέος μας νά τή
διδάξωμε έτσι πού νά γίνη κτήμα κοινό. Δόθηκε προσοχή νά συντελέση
σ3 αύτό καί ή Γραμματική μέ τήν έκλογή τών όρθογραφικών της κανόνων καί μέ τή διατύπωσή τους. Γιά νά εύκολυνθή δ άναγνώστης καί ή
σχολική πράξη καταχωρίστηκαν οί κανόνες σέ ξεχωριστούς παραγράφους μέ ιδιαίτερα τυπογραφικά στοιχεία' γιά άλλες γραφές, άπορίες
καί ύποδείξεις άφιερώθηκε σέ παράρτημα ένας ^Ορθογραφικός
Όδη-
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γός. Οί Ορθογραφικοί κανόνες μνημονεύτηκαν καί ξεχωριστά στόν Πίνακα τών περιεχομένων καί σέ ξεχωριστό 'Ορθογραφικό
Ευρετήριο.
*
* •

'Από μ ε θ ο δ ι κ ή άποψη δέν κρίθηκε σωστό νά γίνουν σημαντικές άλλαγές στόν κατά παράδοση τύπο τών έλληνικών Γραμματικών,
δσο καί άν θά ήταν Ισως τώρα κατάλληλη ή περίσταση. Γενικά σέ βιβλίο προορισμένο γιά τό δάσκαλο, όρισμοί καί κανόνες διατυπώθηκαν
έπιστημονικότερα άπ' δ,τι τό άπαιτεί ή διδασκαλία τού Δημοτικού Σχολείου. Σέ άλλες πάλι περιστάσεις προκρίθηκε νά διατυπωθή μιά γλωσσική άλήθεια μέ τόν τρόπο πού θά διδαχτή στό σχολείο γιά νά είναι
άφομοιώσιμη.
Τό Ιδιο έγινε καί μέ τούς γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ ς δ ρ ο υ ς ' διατηρήθηκαν γενικά οί πατροπαράδοτοι καί καθιερωμένοι, έκτός άπό λίγες
περιπτώσεις πού ή άντικατάστασή τους κρίθηκε άναγκαία ή σκόπιμη,
ιδίως γιά τή διδασκαλία τού Δημοτικού Σχολείου. Έ τ σ ι δνομάστηκαν
κοινά τά προσηγορικά καί συνακόλουθα τά παρεπόμενα τοΟ ρήματος,
διαχωριστικοί
οί διαζευκτικοί σύνδεσμοι καί δίψηφα οί
δίφθογγοι,
άφού ή παλιά όνομασία θά ήταν χτυπητή άντίφαση — πού μας σκανδάλιζε δλους μικρούς — καί ό δρος αύτός μας είναι άπαραίτητος γιά
νά δνομάσωμε τους σημερινούς, πραγματικούς
διφθόγγους τής γλώσσας
μας. Για μερικές νέες γραμματικές έννοιες χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς
ίσως νά γίνη κατάχρηση, νέοι δροι : σημασιολογικά ζεύγη,
διπλοκατάληχτα ουσιαστικά, ρήματα παράλληλα, διπλοσχημάτιστα
κτλ.' χρησιμεύουν γιά νά ξεκαθαρίσουν καλύτερα τις σχετικές έννοιες.

θ α έπρεπε ίσως νά δικαιολογηθή στόν Έ λ λ η ν α δάσκαλο πώς γίνεται λόγος γιά τις Λέξεις καί τήν Παραγωγή τους, πριν άπό τό Τυπικό. Αύτό είναι σωστό, γιατί πριν έρχονται οί λέξεις, καί οί κλιτικές τους μορφές άκολουθούν. Γίνεται συχνά σέ Γραμματικές γιά ξένες
γλώσσες, έχει δμως γιά μας καί τήν έλληνική πράξη σημασία βαθύτερη : συμβολίζει τή θέ.ση πού πρέπει νά πάρη στό σχολείο μας τό Λεξιλόγιο μέ τό Παραγωγικό. Τώρα πού μέ τήν καθιέρωση τής νέας
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γλώσσας Αχρηστεύεται τό άρχαΐο τυπικό καί δέ χρειάζονται πιά
τό άράδιασμα καί τά δεκανίκια τών μορφολογικών σχηματισμών
γιά ν9 άπομνημονευτούν τύποι ξένοι στή ζωή, τό νέο 'Αναλυτικό Πρόγραμμα θά μπορέση νά φροντίση γιά τή λεξιλογική έμβάθυνση καί γιά
τό λεξιλογικό καί φραστικό πλουτισμό τών μαθητών. Ά π ό τό Δεύτερο
Μέρος όλόκληρο σχεδόν τό πρώτο τμήμα, γιά τήν καταγωγή (έκτός
άπό μερικά σχετικά γιά τΙς λόγιες λέξεις), δέν ένδιαφέρει βέβαια τό
μαθητή τού Δημοτικού, καί μερικά μέρη άπό τό δεύτερο θά έπρεπε νά
δοθούν μόνο συνοπτικότατα. Στό δεύτερο δμως καί στό τρίτο τμήμα δπάρχουν κεφάλαια νέα γιά τήν έλληνική Γραμματική (251,422α., 433α.),
πού μέ δλη τή συνοπτικότητά τους, δείχνουν πρός ποιές διευθύνσεις θά
ζωντανέψη καί θά όμορφύνη ή γλωσσική διδασκαλία. Μέ τήν καθοδήγηση τών μαθητών σέ αύτενέργεια καί συνεργασία θά βαθύνη ή
γλωσσική τους συνείδηση καί θά διαμορφωθή καλύτερα τό γλωσσικό τους αίσθημα — ήδη άπό τή Β' τού δημοτικού, μέ τά δποκοριστικά καί τά μεγεθυντικά καί τις δνοματοποιίες, ώς τις μεσιανές τάξεις τής Μέσης.
Ή σύλληψη καί ή έμφάνιση τού Παραγωγικού τής νέας μας γλώσσας παρουσιάζει δυσκολίες μεγαλύτερες άπό τό Τυπικό, άμα θέλομε νά
μεταφέρωμε σ9 αύτή, καθώ; είναι σωστό, τό κέντρο τού βάρους καί άπό
τή βάση αύτή νά κρίνωμε τήν ιστορία της καί τή σχέση τών λέξεών της,
—έκτός άν θέλωμε, πράμα πού δέ θά ήταν σωστό, νά δώσωμε καί στό Δημοτικό σχολείο Ιστορική Γραμματική. Τά δρια παλιών καί νέων παραγωγικών φαινομένων δέν ξεχωρίζονται πάντοτε εδκολα, συχνά οδτε κάν
δπάρχουν λέξεις παράγωγες γιά τήν άρχαία Γραμματική είναι γιά τή
νέα άπλές, καί ή πραγματική σχέση άνάμεσα στις λέξεις θολώνεται άπό
έξωτερικές άναλογικές έπιδράσεις ή μέ τήν έξαφάνιση τών άρχικών
τύπων. Γι 9 αύτό ή γραμματική σχηματοποίηση πού παίρνει βάση της
τή νέα γλώσσα άναγκάζεται κάποτε νά ξεγλιστρήση καί σέ κάποιες
άνακρίβειες, πού πρέπει δμως νά λογαριαστούν καί αύτές γιά άλήθειες σχολικές.
"Ας σημειωθή άκόμη πώς μαζί μέ τούς τύπους άναγράφηκαν στό
Γ' Μέρος καί φαινόμενα συνταχτικά πού σχετίζονται άμεσα μ'έκείνους,
ίδίως δταν είχαν έπικαιρότητα γιά τά ζητήματα πού γεννά ή καλλιέργεια τής μητρικής γλώσσας.
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Έ Γραμματική αυτή, γραμμένη για να όρίση τόν κανόνα τής
νέας κοινής, ήταν φυσικό να υιοθέτηση καί κανόνες ρυθμιστικούς, έπομένως περιοριστικούς για τή σημερινή χρήση καί κάπως άλύγιστους
καί άνασχετικούς ώς πρός τήν αύριανή έξέλιξη. ' Έ γ ι ν ε ώστόσο προσπάθεια να συγκεραστουν ή παλιά στενή γραμματική παράδοση, ή τόσο
συνηθισμένη στήν πατρίδα μας, μέ τό πνεύμα τής γλωσσολογίας καί
τής νέας γραμματικής, δπως γίνεται καί σέ νεώτερες Γραμματικές γιά
ξένες γλώσσες, καί νά δειχτή ή γλώσσα, δπου μπορούσε, δχι σάν κάτι
έτοιμο καί κοκαλιασμένο γιά πάντα, παρά μέσα στήν άνανεωτική της
ζωή καί έξέλιξη* μπορεί καί τό νέο ν' άξιζη τή συμπάθειά μας καί άν
άκόμη δέν έπικράτησε. Γι' αύτό καί οί καλλιλογικές άπαγορεύσεις
δέν είναι πάντοτε αύστηρές καί άπόλυτες.
*

*

*

"Ολες οί διάφορες δυσκολίες πού μνημονεύτηκαν παραπάνω άντικρίστηκαν κατά πρόσωπο πρός κάθε διεύθυνση. Ε π ι ζ η τ ή θ η κ ε νά
δοθή μέ τή Γραμματική αύτή ένα στήριγμα καί ένας όδηγός μέσα στή
σημερινή άκαταστασία καί έγινε προσπάθεια νά δοθή στά έπίμαχα
ζητήματα ή καλύτερη λύση, μέ δλο τόν κίνδυνο νά πολλαπλασιαστούν έτσι οί άντιρρήσεις, άφου γιά κάθε λέξη καί για κάθε τύπο
θά ύπάρξουν πάντοτε δσοι θά τά ήθελαν διαφορετικά, Νομίστηκε
δμως καλύτερα νά ύπερνικηθούν οί δυσκολίες άπό τή Γραμματική καί
μέσα της, καί δχι νά βρεθούν καί ύστερ' άπό τήν έκδοσή της άβοήθητοι
οί άναγνώστες, μέ τά Ιδια προβλήματα καί τις Ιδιες πάντα άπορίες
έμπρός τους.
Αύτές οί δυσκολίες καί αύτή ή προσπάθεια είχαν γ ι ' άποτέλεσμα.
νά γίνη 6 δ γ κ ο ς τοϋ βιβλίου πιό μεγάλος άπ' δ,τι θά περίμεναν πολλοί' ήταν δμως αύτό άναγκαίο, άφοϋ είναι τόσο ποικίλο τό άναγνωστικό κοινό καί τόσο πολλαπλές οί άνάγκες καί άπορίες. Μιά συνηθισμένη Γραμματική, πού βγαίνει σέ όμαλότερες γλωσσικές περιστάσεις,
ούτε τόσες διασαφήσεις χρειάζεται ούτε συνοδεύεται άπό 'Ορθογραφικό
Ό δ η γ ό ' μιά ' Ε π ι τ ο μ ή της θά μπορούσε έδώ ν9 άνταποκριθή συμπληοωματικά σέ προχειρότερη χρήση. Γιά νά έλαττωθοϋν ώστόσο οί δυσκο-

ν
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λίες άπό τό πλήθος τής δλης, δόθηκε καί τυπωτικά ή φροντίδα να
γίνη αύτή εύσύνοπτη, μέ τις σημειώσεις καί τΙς ύποσημειώσεις πού τυπώθηκαν μέ μικρότερα γράμματα, καί μέ τήν κατανομή σέ κεφάλαια
μέ τΙς όποδιαιρέσεις τους καί σέ παραγράφους Αριθμημένους, μέ άφθονες παραπομπές. Τό σύστημα τών παραπομπών μέσα στό βιβλίο γίνεται πάντοτε στόν άριθμό τών παραγράφων, έκτός δταν άναφέρεται έξαιρετικά τό σελ. ή σ. Δέ γίνεται καμιά παραπομπή άπό κύριο μέρος τού
βιβλίου στά δύο εισαγωγικά κεφάλαια, πού είναι άνεξάρτητα καί δέν
άντιπροσωπεύονται ούτε στά Εδρετήρια. Α ξ ί ζ ε ι ιδιαίτερες εύχαριστίες
ή Διεύθυνση τού Τυπογραφείου τής «Έλληνικής Εκδοτικής Εταιρείας»
Α. Ε., γιά τήν προθυμία πού έδειξε νά παρουσιαστή τό βιβλίο δσο γίνεται άρτιο τυπωτικά.
*
*

*

Ό συντάχτης τής τρίτης στή χρονολογική σειρά νεοελληνικής
Γραμματικής Σ. Πόρτιος έγραφε στό λατινόγλωσσο πρόλογο της (1638) :
«"Ολοι σχεδόν τήν περιμένουν καί τήν έπιθυμούν, πολλοί τήν ύποσχέθηκαν άδικα . . . άλλά κανείς ώς τώρα δέν τήν έδωσε άρκετά καλά . . .
"Εργο μεγάλο ώστόσο καί πολύ δύσκολο !» Μέ δλη τήν πρόοδο καί τΙς
σημαντικές προεργασίες πού χαρήκαμε άπό τότε καί πού τις καρπώθηκε
καί ή σημερινή Γραμματική, τά λόγια έκεΐνα δέν έχασαν ούτε ύστερ9 άπό
τριακόσια χρόνια τήν έπικαιρότητά τους. θ ά κατορθώση τάχα ή τελευταία αύτή Γραμματική ν3 άλλάξη τήν κατάσταση καί νά σημειώση ένα
σταθμό ;
Μέ τή Νεοελληνική του Γραμματική θ' άποχτήση τό έλληνικό σχολείο τό σωστό γλωσσικά δργανο τής διδασκαλίας, πού ή πολύχρονή του
έλλειψη τόσο δυσκόλευε τό ούσιαστικό μορφωτικό του έργο. Μέ αύτή
θά προσέξη δ δάσκαλος καλύτερα τή γλωσσική ιδιοφυία τού λαού του,
οίς δμορφιές καί τις ιδιορρυθμίες τής γλώσσας του μαζί μέ τούς λαογραφικούς καί λογοτεχνικούς της θησαυρούς' καί τό ένδιαφέρον καί τήν
άγάπη του γι 9 αύτή θά τά μεταδώση άποτελεσματικότερα καί στά έλληνόπαιδα, δταν θά τά κάνη κοινωνούς τών δημιουργημάτων τής νεοελληνικής ζωής. Αύτή τέλος θά φέρη περισσότερη άρμονία άνάμεσα στόν
έλληνικό λαό καί τήν παιδεία του, καί θά συντελέση νά ένοποιηθή καί
νά καλλιεργηθή καλύτερα ή έθνική γλώσσα, πού τή σημασία της, σάν
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ένα άπό τά πολυτιμότερα άγαθά τοϋ έθνισμοϋ μας, τή νιώθομε πάλι
βαθιά στις μέρες πού περνούμε.
Υπάρχει βάσιμη έλπίδα πώς οί θλιβερές έξωσχολικές άντιδράσεις
γιά τή γραμματική ρύθμιση τής έθνικής μας γλώσσας πέρασαν πιά όριστικά. "Αν στά 1920 άκόμη δέν Ινιωθαν πολλοί τήν άνάγκη νά διδάσκεται Νεοελληνική Γραμματική καί μάλιστα τήν Ιλεγαν άνύπαρχτη,
σήμερα δέν υπάρχει κανείς πού νά βασανίζεται άπό τέτοιες πλάνες καί
μεσαιωνικές προλήψεις. Ή νέα γενεά άποζητα άπό καιρό τή Γραμματική. Οί έκπαιδευτικοί λειτουργοί στό σύνολό τους ένιωσαν τό άπροχώρητο πού δημιουργεί ή έλλειψή της. Τό Κράτος, άφού ταλαντεύτηκε γιά μισή γενεά, παίρνοντας πιά άποφασιστικά τήν πρωτοβουλία
στεγάζει τό Ιδιο σήμερα σ' έπίσημη έκδοση τήν άγραφη γραμματική πού
διαμόρφωσε ό έλληνικός λαός—άξιος νά τιμηθή άπό τήν Ελληνική Παιδεία μέ τή Γραμματική τής γλώσσας του, πού θά μορφώση τά παιδιά του.
Ή Νεοελληνική Γραμματική πού βλέπει τό φώς μέ τή φροντίδα
τοϋ Έλληνικοΰ Κράτους, παραδίνεται στή δημοσιότητα μέ τήν έλπίδα
πώς θα είναι έκείνη πού προϊδεάστηκαν έμπνευσμένοι πρωτοπόροι τής
νεώτερης πνευματικής Ελλάδας καί πώς θ3 άνταποκριθή στίς προσδοκίες
καί στις άξιώσεις τοϋ κράτους, τοϋ έκπαιδευτικοϋ κόσμου, τών συγγραφέων, τών λογοτεχνών καί τής φωτισμένης κοινωνίας.
ΆίΊήνα,

12 * Ιουνίου 1941

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ai. αΙώνας
αιτ. αιτιατική
άμετάβ. αμετάβατο
αόρ. αόριστος
αρχ. αρχαίος
βλ. βλέπε
γβωμ(ετρ). γεωμετρικός
γεν. γενική
δημ. δημοτικό
ίκκλησ. έχκλησιαστικός
êv(ix). ένικός
ijıi&. έπίθετο
κ. καί
κ Λ. καί άλλα
κλητ. κλητική
μεταβ. μεταβατικό
μεταφορ. μεταφορικός
μσν. μεσαιωνικός
μτχ. μετοχή
ovoμ. ονομαστική

δρ. όρος
όρά. όρθογραφία
ουσ(ιαστ), ουσιαστικό
παρακ. παρακάτω
παραπ. παραπάνω
πβ., πρβ. παράβολε
παροξ. παροξύτονος
πληϋ. πληθυντικός
ποιητ. ποιητικός
προπαροξ. προπαροξύτονος
τιροττερισπ. προπερισπώμενος
προσταχτ. προσταχτική
προφ. προφέρεται
σημ. σημείωση
σπάν, σπάνιο
σπανιότ. σπανιότερα
στίχ. στίχος
στρατιωτ. στρατιωτικός
ύπ(οσημ). υποσημείωση

"Έχουν κλειστή σέ παρένθεση γλωσσικά στοιχεία πού συχνά παραλείπονται : (έ)ρωτώ, τή(ν), φνλά(γ)ω, ή δεύτεροι τύποι μιας λέξης: κανένας {κανείς),
ή δευτερώτεροι : σκοντάβω (σκοντάφτω).
Ή παρένθεση χρησιμεύει άκόμη και γιά νά δηλωθή πώς πρόκειται γιά
φωνητική απόδοση, γιά τήν προφορά έκείνου πού κλείνεται στήν παρένθεση,
και όχι γιά τή γραφή του. "Ετσι λ χ. «ή κατάληξη («£ο)> σημαίνει: ή κατάληξη πού προφέρεται έτσι — αδιάφορο αν θά γραφτή -ίζω, *νζω, -ήζω, ·είζω
ή -οίζω.
Οί αριθμοί σέ παρένθεση αναφέρονται στούς αντίστοιχους παραγράφους
του βιβλίου (Ικτός δταν γίνεται ρητά ή παραπομπή σέ σελίδα). Τό α. πού κάποτε ακολουθεί, σημαίνει πώς ή παραπομπή γίνεται και στον ακόλουθο παράγραφο ή και στούς ακόλουθους παραγράφους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Ή γλώσσα πού μιλεί σήμερα δ ελληνικός λαός δέν ήταν πάντοτε ή ϊδια. Σιγανές και ανεπαίσθητες συνήθως αλλαγές μετασχημάτισαν μέσα σ9 αιώνες και χιλιετηρίδες τήν ελληνική γλώσσα, συμφωνά
μέ νόμους γλωσσικούς πού κυβερνοΰν τήν εξέλιξη κάθε γλώσσας. Ξεκινώντας από τόν παλιότατο αρχικό της τΰπο πήρε στις διάφορες
εποχές ποικίλες μορφές, ώσπου διαμορφώθηκε, στούς τελευταίους αιώνες, στον τΰπο πού εχει σήμερα ή μητρική μας γλώσσα. Είναι αύτή,
στή γραμματική της υφή, ή αρχαία γλώσσα, πού μιλημένη αδιάκοπα
άπό χείλη Ελλήνων για τρεις καί τέσσερεις χιλιάδες χρόνια άλλαξε από
χείλη σέ χείλη καί από πατέρα σέ παιδί, για να καταλήξη στή σημερινή της μορφή.
2. Παλιότατη ελληνική γλώσσα ήταν ή πρωτοελληνική.
Τή μιλούσαν οί πρόγονοι εκείνων πού δνομάστηκαν αργότερα Έλληνες, πριν
άκόμη κατεβούν στήν ελληνική γή καί εγκατασταθούν σ'αύτή. Πρώτο
σημαντικό περιστατικό τής γλωσσικής μας ιστορίας είναι ή ανάμιξη
τής ελληνικής γλώσσας μέ άφθονες λέξεις από τή γλώσσα τών λαών
πού κατοικούσαν ώς τότε στήν Ελλάδα, στήν τρίτη προχριστιανική
χιλιετηρίδα.
3· Ή Αρχαία έλληνική γλώσσα παρουσιάζεται εξαρχής χωρισμένη σέ διαλέκτους μέ τις υποδιαιρέσεις τους. Μιλούν σέ κάθε τόπο
ενα ξεχωριστό Ιδίωμα, καί αύτό γράφουν. 9 Από τα ιδιώματα αυτά διαμορφώνονται τοπικές κοινές, ώσπου αρχίζει να επιβάλλεται, μέ τήν
πολιτική καί πνευματική ακμή τών 9 Αθηνών, στόν 5. αιώνα, ή άττική
διάλεκτος. Αύτή γίνεται δεύτερη γλώσσα τών συμμάχων τών'Αθηναίων,
επειτα καί άλλων, ολο καί περισσότερων, Ελλήνων.
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4. Τήν άττική διάλεκτο είχε βάση ή πρώτη κοινή γλώσσα πού
απόχτησε ό αρχαίος ελληνισμός, μόλις στή μετακλασική έποχή, ή έλλη·
νιστική ή άλεξαντρινή
κοινή, πού διαμορφώθηκε μέσα σ9 αιώνες
παίρνοντας στοιχεία καί άπό τις άλλες διαλέκτους και ιδίως άπό τήν
ιωνική (300 π.Χ. - 300 μ.Χ. περίπου). Τήν κοινή αύτή μιλούσαν οι
Έλληνες και οι εξελληνισμένοι, ξενόγλωσσοι ώς τότε κάτοικοι τής 'Ανατολής (Μικρασία, Συρία, Περσία, άκόμη και Αίγυπτος) υστερ' άπό τήν
υποταγή της στό Μεγάλο 9 Αλέξανδρο, στούς διαδόχους του και στούς
Ρωμαίους.
5. Ή γλώσσα αύτή, με τα χρόνια πού είχαν περάσει άπό τήν
άρχαία έποχή και μέ τό ν9 άπλωθή και να γίνη διεθνική γλώσσα για
ολόκληρο κόσμο καί κοινό δργανο γιά εκατομμύρια δμογλώσσους, είχε
χάσει τήν παλιότερη της μορφή καί παρουσίασε άφθονους νεωτερισμούς.
Στή φ ω ν η τ ι κ ή παίρνουν πολλά άρχαΐα φωνήεντα, δίφθογγοι
καί συμφωνά τή σημερινή τους προφορά* δ τονισμός άλλάζει βασικά
καί άπό μουσικός γίνεται δυναμικός, χάνεται ή ποικιλία τών τριών
άρχαίων τόνων και άλλάζει καί δ ρυθμός τής γλώσσας, άφοΰ έλειψε
ή διαφορά τών μακρών καί τών βραχέων.
Μέ τΙς νέες πολιτικές Ιδέες καί συνήθειες άλλάζει καί Ανανεώνεται
τό λ ε ξ ι λ ό γ ι ο , πού δχει τώρα νά έκφράση Ινα νέο κόσμο, τόν έλληνοανατολικό, ρωμαϊκό και χριστιανικό. Παλιές κληρονομημένες λέξεις άλλάζουν συχνά σημασία (τό βρέχω υγραίνω, παίρνει τή σημασία του
ϋω)% άλλες χάνονται ( οΐς - οΐός ), πολιτογραφούνται λέξεις ξένες* λέξεις
πού λέγονταν ώς τότε ξεσυνηθίζονται και σβήνουν και παραμερίζονται
(δσο πρόκειται γιά έννοιες πού Ιξακολουθούν νά υπάρχουν) άπό άλλες
λέξεις πού λέγονταν, άπό ξένες πού τότε μπαίνουν f\ άπό νέα π α ρ ά γ ω γ α πού καθιερώνονται άφθονα στή θέση τών παλιών ( άντί έρνΰρός τό κόκκινος, άπό τό κόκκος, είδος έντόμου πού ζή παρασιτικά
στό πουρνάρι). Πολλές λέξεις, Ιδίως λιγοσΰλλαβες καί τριτόκλιτες, παραμερίζονται άπό τά υποκοριστικά τους (άλως : άλώνιον, κτείς : κτένιον).
Στό τ υ π ι κ ό περιορίζεται δ παλιός πλούτος. Χάνεται τελειωτικά δ
δυϊκος και μισοσβήνει ή ευκτική. Ξεσυνηθίζονται δλόκληροι τύποι έγκλίσεων, χρόνων καί τύπων ( άκούοομαι : άκούσω, ϊφϋην : Ιφ&αοα ).
Λιγοστεύουν οί άνώμαλοι τύποι στ 9 δνομα (ναυς νηός : πλοιον πλοίου,
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ους ώτός : ώτίον ώτίον) καί στό ρήμα (ην : η μην, όΐδα olo&a ίο μεν
ϊσαοι: οϊ&α οϊδες οϊδαμεν οϊδαοιν). Σβήνει ή αττική κλίση κα! τά τριτόκλιτα αρχίζουν να εξομοιώνωνται μέ τα πρωτόκλιτα (τδν βαοιλέαν
κατά τό τον ταμίαν τους μήνες κατά τό οί μήνες, και επειτα ol παροδίτες, τάς τιμές· η Κλειώ-της
Κλειώς)· Τq, ρήματα σέ - μ ι καταλήγουν τώρα σέ - ω . Σχηματίζουν εγραψες αντί εγραψας, κατά τό άγραφες, και ϊγραφον (εγώ), άλλα έγραφαν (εκείνοι) αντι εγραφον, κατά τό
ελνοαν.
Μέ τις αλλαγές αυτές ισοπεδώνονται πολλές ανωμαλίες τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας* ή αρχαία κλιτική ποικιλία γίνεται απλούστερη και ή γλώσσα εύκολώτερη.
Παράλληλα, ώς πρός τή σ ύ ν τ α ξ η , ή γλώσσα άπό συνθετική πού
ήταν πρίν γίνεται άναλυτικότερη, άφού εκφράζεται τώρα μέ περισσότερες λέξεις δ,τι λεγόταν ώς τότε μέ πλουσιότερο τυπικό. Συνηθίζονται
τώρα σέ περισσότερες περιστάσεις οι προθέσεις και οί εμπρόθετες
πτώσεις.
6. Οί περισσότερες άπό τις άλλαγές αυτές, πού μερικές τους είχαν
άρχίσει άπό τήν άρχαία γλώσσα, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν άργότερα (αιτιατική τριτοκλίτων σέ -ες, ελάοοονες, βρίσκομε γραμμένη
ήδη άπό τον 6. αίώνα π.Χ., κα! ήδη στον Ξενοφώντα διαβάζομε στή
θέση του ετι τό άχμήν, πρόδρομο του νεοελληνικού άκόμη : δ δχλος
άκμήν
διέβαινε).
Στούς νεωτερισμούς τής ελληνιστικής κοινής εχομε τόσο αφθονα
κα! τόσο χαρακτηριστικά προμηνύματα τής νέας μας γλώσσας, ώστε
μπορούμε να θεωρήσωμε τήν κοινή αύτή τής εποχής του Χρίστου σημαντικότατο σταθμό τής γλωσσικής μας ιστορίας κα! άρχή κα!
πρώτη Ιμφάνιση τής νεοελληνικής γλώσσας.
Ή Νέα Διαθήκη είναι άπό τα πρώτα μεγάλα κείμενα πού καθρεφτίζουν τή γλώσσα αυτή κα! λογαριάζεται για μια άπό τ!ς κυριότερες πηγές της.
7. Στήν ϊδια εποχή, στα χρόνια περίπου του Χρίστου, άρχίζει
κα! ή περίοδος τής δ ι γ λ ω σ σ ί α ς , πού μέ διάφορες μορφές διατηρήθηκε ώς τις μέρες μας. Οί λόγιοι άρχίζουν να μεταχειρίζωνται
γράφοντας δχι πια τή σύγχρονη γλώσσα, δπως περίπου γινόταν στήν
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κλασική αρχαιότητα καί ώς τότε, παρά— δσο μπορούσαν — τήν άττική
διάλεκτο τών παλιών συγγραφέων, πού λογαριάζονται τώρα δόκιμοι
καί κλασικοί. Ε λ π ί ζ ο υ ν πώς ή μίμηση αύτή θ α βοηθήση να ξαναγραφούν εργα ισάξια τών αρχαίων.
Ό ά τ τ ι κ ι σ μ δ ς αύτός, δπως ονομάστηκε, δέν κατόρθωσε νά
σταματήση τήν ανανέωση καί τήν εξέλιξη τής ζωντανής γλώσσας, πού
εξακολούθησε για δύο χιλιάδες χρόνια ν' άλλάζη ώς σήμερα. Ε π ι κ ρ ά τησε δμως γρήγορα στή γραπτή γλώσσα, καί άπό τότε δσοι έγραφαν
επηρεάζονταν λίγο πολύ άπό τό ιδανικό καί τόν κανόνα τής άρχαίας
γραμματικής, πού νομιζόταν ώς τον αιώνα μας άκόμη ή μόνη σωστή.
"Ετσι ό άττικισμός είχε βαρυσήμαντες καί ολέθριες συνέπειες για τήν
πνευματική εξέλιξη καί ζωή του έθνους. Μέ τό γραμματικό διχασμό πού
εϊχε γιά επακόλουθο καί πού γινόιαν μέ τόν καιρό βαρύτερος, καθιέρωσε δ άττικισμός καί εναν ψυχικό διχασμό σέ κάθε δμόγλωσσο· εμπόδισε τήν ελεύθερη έκφραση, ιδίως στό γραπτό λόγο· εμπόδισε τό άνθισμα καί τήν επίδραση τής λογοτεχνίας στό μεγάλο κοινό καί άνοιξε
χάσμα άνάμεσα στό λαό καί στήν παιδεία του, πού εργο της εχει νά
του μεταδώση μέ τή γλώσσα του τ9 άγαθά του εθνικού πολιτισμού.
8. Στή μακρόχρονη μεσαιωνική έποχή ( 3 3 0 - 1 4 5 3 μ.Χ.) συνεχίζεται ή σιγανή μεταβολή καί δ συγχρονισμός τής ελληνικής γλώσσας* στόν 11. αιώνα κοντεύει πια να πάρη τό σημερινό της τύπο.
Έ χ ο υ ν συμπληρωθή ο! όλλαγές στήν προφορά καί δ εξομαλισμός τών
περισσότερων ονοματικών τύπων. Ή δοτική εχει πιά σβήσει* ή παλιά
τρίτη κλίση δλο και περισσότερο άνακατώνεται μέ τήν πρώτη, καί ή
νέα κλίση δείχνεται ήδη διαμορφωμένη (δ πατέρας - τον πατέρα, ή
πόλη - τής πόλης, ή Σαλαμίνα, οί ταμίες, ol διοίκησες). Στό ρήμα καθιερώνονται οι περιφραστικοί τύποι &έλω γράφειν, %χω κατακλιάην
ή ενεργητική ενεστωτική μετοχή γίνεται άκλιτη σέ -οντα(ς). Παρουσιάζονται τά μόρια νά, ας. Στό παραγωγικό μεγαλώνει ή εκφραστικότητα τής γλώσσας μέ νέες παραγωγικές καταλήξεις καί μέ σύνθετα, καθώς καλοκτένιστος, παχυμονλαράτος,
άκροκτύπησα,
σνχνοέρχομαι.
Μερικούς αιώνες άργότερα, δταν σβήνη τό Βυζάντιο, ή ζωντανή
γλώσσα είναι πιά σχεδόν ϊδια μέ τή σημερινή.
Σέ δλόκληρη αύτή τήν έποχή οί περισσότεροι λόγιοι, έπηρεα-
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σμένοι από τό ιδανικό του άττικισμοΰ, αποφεύγουν να γράψουν τή
ζωντανή γλώσσα, πού τήν περιφρονούν. Ή γραπτή γλώσσα αρχαΐζει δσο μπορεί σέ δλη σχεδόν τή μεσαιωνική εποχή, μέδλες τις αντίθετες προσπάθειες, στούς τελευταίους μάλιστα αιώνες δλο κα! περισσότερο. "Ετσι ή απόσταση της άπό τή γλώσσα πού μιλιέται, κα! πού
εγινε πιο σύγχρονη, γίνεται μεγαλύτερη.
9. Στήν έποχή xfjq τουρκοκρατίας
δυναμώνει ή διαφοροποίηση
νέων ιδιωμάτων καί παράλληλα διαμορφώνονται νέες τοπικές κοινές.
Μέ τό να μείνη ωστόσο στούς πρώτους της αιώνες δ λαός χωρ!ς παιδεία, φτωχαίνει τό λεξιλόγιο του για πολλούς κύκλους εννοιών. Προς τό
τέλος τής εποχής αυτής σημειώνεται άξιοσημείωτη μεταστροφή στήν
πνευματική ιστορία του νέου ελληνισμού, κα! αύτή εχει τον άντίχτυπό
της κα! στή διαμόρφωση τής προφορικής κα! τής γραπτής γλώσσας.
Στήν Κρήτη άρχίζουν να καλλιεργούν τήν κρητική κοινή στή λογοτεχνία (Έρωτόκριτος, Θυσία τού 9 Αβραάμ, Έ ρ ω φ ί λ η κτλ.).
Ή ευοίωνη αύτή προσπάθεια κόβεται μέ τήν κατάχτηση τής Κρήτης άπό τούς Τούρκους (1669), άλλα κατά τό 1800 τό ξύπνημα τής
παιδείας, ή διάδοση τής τυπογραφίας, τό παράδειγμα τής Ευρώπης κα!
γενικότερα ή άνάγκη του συγχρονισμού δυναμώνουν μια ζύμωση στούς
πνευματικούς κύκλους. Σκοπό εχει ή ζύμωση αυτή να καθιερώση στή
θέση τής άρχαϊκής γλώσσας τών Βυζαντινών καί τής Εκκλησίας, για
κοινή εθνική γραπτή γλώσσα, τήν κοινή λαϊκή, δπως δείχνεται πιά,
στα βασικά της σημεία, διαμορφωμένη στα μεγαλύτερα κέντρα τής
νότιας προπάντων παλιάς Ελλάδας. Τή λύση αυτή τή ζητούν ο! πιο
φωτισμένοι λόγιοι κα! ιερωμένοι τής εποχής, άκόμη κα! δ Κοραής,
αν καί σέ κάπως διαφορετική βάση. Οι ρίζες δμως του παλιού άττικισμοΰ δείχνονται άκαταγώνιστες. Οί περισσότεροι λόγιοι εξακολουθούν
να περιφρονούν τή λαϊκή καί επιμένουν να καθιερωθή ή άρχαϊκή
γλώσσα, καί στό τέλος επικρατεί, σά συμβιβαστική διέξοδος, ό «καλλωπισμός»» δηλαδή δ καθαρισμός τής νέας γλώσσας, πού καθώς προσδοκούσαν οί άρχηγοί του θ α οδηγούσε γοργά τον ελληνικό λαό σέ μια
ελληνική καί Ιθνική άναγέννηση.
10. Ή via έλληνική γλώσσα, καθώς είναι διαμορφωμένη κατά
τά 1800 κα! κρυσταλλωμένη στή δημοτική ποίηση, δέν παρουσιάζει
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πιά παρά ελάχιστες γραμματικές διάφορες άπό τή γλώσσα του 15. αΙώνα.
Ή π ρ ο φ ο ρ ά της είναι άρκετά εύηχη- τό λ ε ξ ι λ ό γ ι ο , πλούσιο στον κύκλο τών εννοιών πού άνταποκρίνονταν στή βαθμίδα τής
τότε ζωής καί παιδείας τοϋ ελληνικού λαού, άλλα και μ9 εκφραστικότητα και εύλυγισία μοναδική, καθώς φανερώνεται στον π α ρ α γ ω γ ι κ ό
πλούτο τής γλώσσας. Οί άρετές αυτές χαρακτηρίζονται άπό πλούσια
σύνθεση καί άπό πλήθος παραγωγικές καταλήξεις, πού εκφράζουν σύντομα καί μέ άκρίβεια άφθονες έννοιες καί αποχρώσεις.
Τό τ υ π ι κ ό , ομαλότερο και πιο απλό άπό τό άρχαΐο καί άπό τό
μεσαιωνικό, παρουσιάζει σέ μερικές περιστάσεις πλουτισμό, καθώς λ.χ.
στό μέλλοντα, πού ξεχωρίζει τό στιγμιαίο, δ,τι γίνεται μιά φορά, άπό
εκείνο πού εξακολουθεί ή ξαναγίνεται (&ά πέσης πέφτης, &ά τραγουδώ - &ά τραγουδήσω). Γενικά δμως τό τυπικό είναι πιο απλό. 9 Από
τις πτώσεις άρχίζει νά κλονίζεται και ή γενική, άχρηστη ή σπάνια, δχι
μόνο του πληθυντικού (δέν τή σχηματίζουν λ.χ. θηλυκά καθώς οί βοσκοπούλες, οί μύτες, οί στενοχώριες, και δύσκολα θ ά τή σχηματίσουν
τά ξενικά θηλυκά: οί γαλόσες, οί τιράντες), παρά και του ενικού, τουλάχιστο σέ πολλά ιδιώματα. Ή μορφολογική ώστόσο αύτή λιτότητα
δέν επηρεάζει τήν εκφραστικότητα τής γλώσσας, άφού αύτή κατορθώνει
νά έκφράση μέ άλλα συνταχτικά μέσα εκείνο πού ώς τότε άποδινόταν
μέ ξεχωριστούς τύπους. Τό ϊδιο είχε γίνει καί μέ τά ελληνικά τής κλασικής εποχής, πού είχαν απλοποιήσει τό παλιότατο, πλουσιότερο τυπικό, χωρίς νά ζημιωθή ή εκφραστική τους δύναμη.
11. Στό 19. αιώνα, ιδίως ύστερ9 άπό τήν άπελευθέρωση, μέ τούς
νέους δρους τής πνευματικής καί πολιτικής ζωής σημειώνεται μιά
νέα εποχή, δχι τόσο πιά γιά τή στενά γραμματική εξέλιξη, δσο γιά
τή λ ε ξ ι λ ο γ ι κ ή δ ι α μ ό ρ φ ω σ η τής νέας γλώσσας. Έ ν ώ μέ τήν
άπομάκρυνση τών Τούρκων ξεχνιούνται ή παραμερίζονται πολλές ξένες
λέξεις τού ξενόγλωσσου ώς τότε κράτους, καθιερώνονται άφθονες λόγιες, προπάντων δσο Ικφράζουν νέες εννοιες. Καί είναι αύτές πάρα
πολλές, δπως είναι φυσικό γιά έθνος πού προσπαθεί ν9 άναγεννηθή
καί νά κάμη δικό του τόν έτοιμο εύρωπαΐκό πολιτισμό. Τό πλατύ αύτό
στρώμα άπό λόγιες λέξεις, πού πολιτογραφήθηκαν άπό τότε μέ τήν επίδραση του σχολείου καί τής γραπτής γλώσσας, δχι μόνο Ιχει γιά άπο-
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τέλεσμα να δημιουργηθή στή νέα γλώσσα μια λεξιλογική διφυία, παρά
εχει και άντίχτυπο στή φωνητική κα! στο παραγωγικό τής ακαλλιέργητης πριν λαϊκής γλώσσας.
Ή π ρ ο φ ο ρ ι κ ή κ ο ι ν ή , πού διαμορφώθηκε στήν αρχή στα
πελοποννησιακά ιδίως κέντρα κα! επειτα στή νέα πρωτεύουσα, τήν
'Αθήνα, απλώνεται δλο κα! περισσότερο ώς τ!ς μέρες μας, μέ τούς
νέους δρους τής κοινωνικής καί πνευματικής ζωής κα! μέ τό μεγάλωμα του κράτους, πού κλείνει μέσα στα δριά του δλο καί περισσότερους πληθυσμούς άπό όμογλώσσους, στό τέλος καί έποικους πρόσφυγες (1922). Τα νέα ιδιώματα περιορίζονται, παραμερίζονται κα!
χάνουν τήν αρχική τους καθαρότητα.
Γ ρ α π τ ή κ ο ι ν ή γ λ ώ σ σ α καθιερώθηκε άπό τήν αρχή σχεδόν
του 19. αιώνα ή καθαρεύουσα, θεμελιωμένη δχι στή γραμματική τής
γλώσσας πού μιλεί τό ?θνος, παρά στήν άρχαία άττική, εκτός άπό μερικές περιπτώσεις, ιδίως εκείνες δπου ο! άρχαΐοι τύποι συνάπτονται μέ
αποκλειστικά άρχαϊες συνταχτικές χρήσεις. Μέ τον καθαρισμό γίνεται ή
γραπτή γλώσσα δλο καί αρχαϊκότερη, γίνεται δμως καί πιο δυσκολομάθητη καί δυσκολομεταχείριστη καί ετσι ματαιώνεται δ προορισμός της.
Άλλα ή ν έ α λ ο γ ο τ ε χ ν ί α , επειτα άπό κάποιους δισταγμούς
στήν άρχή, εγκαταλείπει άποφασιστικά, υστερ' άπό τό κήρυγμα του
Ψυχάρη, τή γλώσσα πού άξιώνει να γίνη κοινή εθνική, καί άκολουθει τό παράδειγμα τών Ι ό ν ι ω ν ποιητών, πού εμειναν πιστοί στή δημοτική, τή γλώσσα πού δ άρχαϊσμός τήν πίστευε «χυδαία» κα! άνίκανη
να εκφράση υψηλά κα! ευγενικά νοήματα. Α ν τ ί θ ε τ α μέ τις πρώτες
προσδοκίες τών άρχαϊστών ή καθαρεύουσα δέ ζωντανεύει στά χείλη του
ελληνικού λαοΰ. Καί ετσι ή νέα δ ι γ λ ω σ σ ί α πού δημιούργησε δ καθαρισμός στό 19. αίώνα, μέ τα πολλαπλά της ολέθρια επακόλουθα, κάνει δλο καί πλατύτερα συνειδητή τήν άνάγκη για μια γλωσσική μεταρρύθμιση, προπάντων μέσα στήν παιδεία, σαν άρχή καί σύμβολο μιας
ουσιαστικότερης άλλαγής καί άναγέννησης μέσα στήν έλληνική κοινωνία καί ζωή.
12. Μέ τήν άρχή τού 20. αιώνα ή ζωντανή γλώσσα του ελληνικού
έθνους εχει γίνει οριστικά δργανο τής νέας λογοτεχνίας, πού τήν
καλλιεργεί καί τή διαμορφώνει στόν κοινό της τύπο, καί άρχίζει να
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Ιστορία τής έλληνιχής γλώσσας

γράφεται μ9 επιτυχία στα διάφορα είδη τής πεζογραφίας. Λίγο αργότερα καθιερώνεται και στήν παιδεία, ώς σχολική γλώσσα, ρυθμισμένη γραμματικά σύμφωνα μέ τις σχολικές ανάγκες.
"Οσο μεγαλώνει ή αυτοπεποίθηση του έθνους και ξεκαθαρίζεται ή
θέση του στή σημερινή πραγματικότητα και ό δρόμος πού εχει ν9 άκολουθήση, τόσο καλύτερα θα καθοριστή ή σχέση του πρός τήν αρχαιότητα και θ α χειραφετηθή άπό δουλική μίμηση τύπων γραμματικών
έκει πού μόνο ή μετουσίωση τών αξιών πού μας προβάλλονται άπό
εκείνη ν είναι δυνατό να πραγματωθή, δταν ύπάρχη πραγματική ζωή
καί πολιτισμός.
Ή εθνική γλώσσα, καί ιδιαιτέρως ή σχολική, εχει μοναδική και
καίρια σημασία γιά τήν άναγέννηση τής ελληνικής παιδείας καί τής ελληνικής κοινωνίας, καί γιά τή διαμόρφωση τού νεοελληνικού πολιτισμού. Ή καλλιέργεια καί ή καθιέρωση τής δημοτικής άποτελούν προϋπόθεση καί κυριότατο στήριγμα γι 9 αύτόν.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φωνητική γραφή
Ό καθιερωμένος τρόπος γραφής δέν αφήνει συνήθως να φάνουν διαφορές καί αποχρώσεις στήν προφορά τών φθόγγων, πράμα πού είναι απαραίτητο
σ* αυτήν τή Φωνητική ΕΙσαγωγή. Γι* αύτό είναι άνάγκη να προταχτή εδώ μιά
εξήγηση πού να διαφωτίζη για τόν τρόπο πού εγινε ή φωνητική γραφή μερικών φθόγγων:
"Οταν χρειάζεται νά δηλωθή πώς πρόκειται γιά φωνητική απόδοση,
δηλαδή γιά φθόγγους καί δχι γιά γράμματα, κλείνονται τά παραθετόμενα
γράμματα μέσα σέ παρένθεση.
"Ετσι (<) σημαίνει τό φθόγγο ι, όπως καί αν γράφεται, μέ η, ι, υ, ει, οι,
νι' τό (ζβίνις) άποδίνει εκείνο πού προφέρομε δταν διαβάζωμε σβήνεις.
Για να όριστή μέ περισσότερη ακρίβεια ή προφορά, χρησιμοποιήθηκαν
τ' ακόλουθα διακριτικά σημάδια, πού τροποποιούν τήν προφορά τών ψηφίων
τής γλώσσας μας:
λ' σημαίνει ούρανικό λ, δπως προφέρεται στό ελιά'
ν' σημαίνει ούρανικό ν, δπως προφέρεται στό εννιά'
μ σημαίνει ούρανικό μ, δπως προφέρεται συχνά στό μιά'
μ σημαίνει χειλοδοντικό μ, δπως προφέρεται συχνά στό αμφίβιο, σύμβολο'
ν σημαίνει ύπερωικό ν, δπως προφέρεται στό άγγελος, άγχαλιά
κ
' $ Υ> 7κ' » Χ σημαίνουν ούρανικά κ, γ, γκ, χ, δπως προφέρονται σέ
λέξεις καθώς κυρία, γέρος, γκέμι, χήρα'
μπ, ντ, γκ σημαίνουν στιγμιαία μπ, ντ, γκ, δταν προφέρωνται δχι μέ
τή μύτη, καθώς στό εμπρός, πέντε, αγκαλιά, παρά -σάν τά γαλλικά b, d,
σέ λέξεις καθώς μπαρμπούνι, νταντά, γκρεμίστηκε, γκάζιμπ, ντ, γκ, γιά λέξεις καθώς Ιμπρεσάριος, νταντέλα, μπάγκος, δπου τό
π, τ, κ, προφέρεται δπως γράφεται*
σ' γιά τό φθόγγο πού γράφεται γαλλικά ch, καθώς στή λέξη chauffeur·
£' γιά τό φθόγγο πού γράφεται γαλλικά / , καθώς στή λέξη joie·
ι, ου γιά τά μισόφωνα ι, ου, πού προφέρονται κάποτε σέ λέξεις καθώς
μιά, άκουα.
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ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ —ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ —ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ

Φθόγγοι και γράμματα
13. Φθόγγοι είναι οί άπλες φωνές πού σχηματίζουν τις λέξεις.
Σχηματίζονται μέ τον αέρα πού βγαίνοντας άπό τούς πνεύμονες
βρίσκει κάποια άντίσταση στό λάρυγγα ή στό στόμα μας. "Ετσι λ χ.
φθόγγοι είναι ό ήχος ν και δ ήχος α πού ακούμε, δταν μας πή
κάποιος νά.
14· Γράμματα είναι τα δρατά σημάδια πού παριστάνουν τούς
φθόγγους.
Τα γράμματα μόνα τους δέν έχουν σημασία οδτε είναι γλώσσα.
Δέν είναι παρά γραπτά συμβατικά σΰμβολα τών φθόγγων, πού μας
βοηθούν να τούς ξαναζωντανέψουμε. Τούς άποδίνουν μόνο χοντρικά,
κα! ανάμεσα στά δυο αυτά, φθόγγους κα! γράμματα, μπορεί να ύπάρχη
μεγάλη άσυμφωνία·
"Έτσι προφέρομε (ι) κα! γράφομε κατά τήν περίσταση η, ι, ν, ει,
οι, vi. Γράφομε ώμος
δμως, ένώ τα προφέρομε πάντα τό ί δ ι ο :
(όμος). Γράφομε σβήνεις, παιδιά, τόν πατέρα, ενώ προφέρομε (ζβίνις),
(πεδγ'ά) (τομ.μπατέρα)- Κα! γράφομε πέντε γράμματα στό είναι, Ινώ δέν
προφέρομε παρά τούς τρεις μόνο φθόγγους ι, ν, ε.
Είναι όνάγκη νά έχη αυτά στό νου του δποιος μελετά τή γλώσσα
και Ιδίως δποιος καταγίνεται μέ ζητήματα προφοράς. Γιατ! είναι βαθιά
ριζωμένη ή συνήθεια, δταν μιλούμε γιά γλώσσα κα! για φθόγγους να
πηγαίνη δ νους μας σέ λέξεις τυπωμένες, πού μας έρχονται τήν ϊδια
στιγμή Ιμπρός στά μάτια μας* κα! αυτό μας Ιμποδίζει να κρίνωμε σωστά δ,τι άληθινά προφέρεται. Μόνο κάποια άντιστοιχία κατά προσέγγιση υπάρχει άνάμεσα στούς φθόγγους καί στά γράμματα.

Φθόγγοι xai γράμματα — Tà φωνητικά όργανα
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Πώς σχηματίζονται ol φθόγγοι — Τα φωνητικά όργανα
15. Ό φθόγγος δεν είναι κάτι ξεχωριστό, πού υπάρχει μόνο του.
Ξαναγίνεται κάθε φορά πού μιλούμε, σα φυσικό φαινόμενο.
Γι 9 αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζη κανείς τό μηχανισμό του σχηματισμού τών φθόγγων, για να καταλάβη πώς σχηματίζονται κάθε
μέρα και πώς αλλάζουν μέ τον καιρό πού περνά.
Οι φθόγγοι τής γλώσσας σχηματίζονται μέσα σέ μια κοιλότητα

Τον αυλό αυτό τον απαρτίζουν τ9 ακόλουθα όργανα ή ομάδες άπό ό'ργανα:
α) Οί π ν ε ύ μ ο ν ε ς , δυο σάκοι σά σφουγγάρια, πού σπρώχνουν σά
φυσερό τον άέρα πού παίρνουν μέσα τους.
β) Ό λ ά ρ υ γ γ α ς μέ τις φ ω ν η τ ι κ έ ς χ ο ρ δ έ ς τής τραχείας. Είναι
αυτές χοντροί ενωμένοι μεταξύ τους μέ συνδέσμους κα! σχηματίζουν
άνάμεσά τους μιά σκισμάδα, τή γλωαοΐδα, πού είναι τό στενώ^ερο μέρος τής λαρυγγικής κοιλότητας, στό στόμιο τής τραχείας. Ά π ό πάνω
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της υπάρχει ή έπιγλωσσίδα, ενας χόντρος πού φράζει τό λάρυγγα δταν
καταπίνω με.
Οί χορδές αύτές άλλοτε μένουν χαλαρές καί άλλοτε τεντώνονται.
"Οταν οί φωνητικές χορδές μένουν χαλαρές καί δ αέρας πού περνά
άπό μέσα τους δέν τις κραδαίνη, δ ήχος πού παράγεται είναι πιο αδύνατος, δέν εχει ήχηρότητα καί λέγεται Άηχος.
"Οταν οί φωνητικές χορδές τεντώνωνται καί δ άέρας τις κραδαίνη,
δ φθόγγος πού παράγεται εχει ήχηρότητα καί λέγεται ηχηρός.
ΑΙσθανόμαστε τήν ήχηρότητα άπό τή δόνηση πού γίνεται, άκουμπώντας τά δάχτυλα στό μπροστινό μέρος τού λαιμού, εμπρός άπό τό
λάρυγγα.
γ) Τό πίσω μ α λ α κ ό μ έ ρ ο ς τ ο ύ ο ύ ρ α ν ί σ κ ο υ , πού δέν
προστατεύεται δπως τό εμπρός μέρος μέ κόκαλο άπό πίσω του καί
είναι εύκίνητο. Είναι σάρκινο δργανο, πού καταλήγει σ9 ενα γλωσσίδι,
μιά άπόφυση σά σταφύλι, τή σ τ α φ υ λ ή .
Ό άέρας πού βγαίνει άπό τό λάρυγγα βρίσκεται εμπρός σέ δυο
δρόμους, τον ενα πού πάει πρός τό στόμα καί τον άλλο πού άνεβαίνει
στή μύτη. Ή σταφυλή, κατεβασμένη συνήθως δταν άναπνέωμε κανονικά, φράζει, άμα ύψωθή, τό πέρασμα άπό τή μύτη. Ό άέρας βγαίνει τότε άποκλειστικά άπό τό στόμα καί παράγονται οί στοματικοί
<ράόγγοι, δλοι δηλαδή οί φθόγγοι εκτός άπό τούς ρινικούς.
α
Οταν τό παραπέτασμα τ9 ούρανίσκου μέ τή σταφυλή χαμηλώση,
ετσι πού νά βγαίνη δ άέρας άπό τή μύτη, παράγονται οί ρινικοί
φθόγγοι, πού προφέρονται μέ τή μύτη.
δ) Τ ό κ ο ί λ ω μ α τ ο ύ σ τ ό μ α τ ο ς , δπου ή γλώσσα καί τά χείλια παίρνουν ποικίλες θέσεις. Τ ή διαμόρφωση τών φθόγγων τήν επηρεάζουν μέ τή συμμετοχή τους τά σαγόνια καί δ ούρανίσκος, πού είναι
εμπρός σκληρός καί πίσω μαλακός.
Τ ή διαφορετική κίνηση τών χειλιών μπορεί κανείς νά τήν παρατηρήση στόν καθρέφτη γιά πολλούς φθόγγους, λ.χ. γιά τό α, ε, ι, π, φ.
Τή θέση πάλι τής γλώσσας, δταν λ.χ. προφέρωμε κε, κου, τήν παρακολουθούμε βάζοντας ενα δάχτυλο στό στόμα τή στιγμή πού τά προφέρομε.
Τις κινήσεις τών διάφορων φωνητικών οργάνων τις μελετά καί
τις εξακριβώνει μέ τή βοήθεια ποικίλων οργάνων δ κλάδος τής φ ω νητικής πού ονομάζεται πειραματική
φωνητική.

Φωνήεντα xai

αύμφωνa
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Φωνήεντα και σύμφωνα (ι)
1 6 . Ο ί φ θ ό γ γ ο ι δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι σ υ ν ή θ ω ς σέ φωνήεντα

και σέ

σύμ-

φωνα.
Τ ά φωνήεντα
χτό* δ αέρας
τραχείας.

σχηματίζονται

πού βγάζομε δταν

Ε ί ν α ι μουσικοί

Τ α σύμφωνα

ήχοι

μέ

τό σ τ ό μ α ά ν ο ι χ τ ό ή μ ι σ ο α ν ο ι -

τα π ρ ο φ έ ρ ω μ ε δονεΐ τις χορδές τής
κα&αροί.

σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι μέ

τό

σ τ ό μ α κλεισμένο

εντελώς ή

κ ά π ο υ φ ρ α γ μ έ ν ο , στα χείλια, στα δ ό ν τ ι α , στή γ λ ώ σ σ α , στον ο υ ρ α ν ί σ κ ο ,
κ α ! α κ ο ύ ο ν τ α ι σαν ψ ί θ υ ρ ο ι .
Ή φυσιολογική διαφορά ανάμεσα στα φωνήεντα καί τά σύμφωνα δέν είναι τόσο εύκολο νά όρισιή. Είναι δμως μεγάλη ή διαφορά τους άπό ακουστική
άποψη. "Οταν Ινας ήχος γεννιέται άπό δονήσεις κανονικές και ρυθμικές του σώματος πού τον παράγει ονομάζεται ήχος μουσικός ή άπλά ήχος. "Οταν πάλι
ό ήχος γεννιέται άπό άκανόνιστες δονήσεις, παράγεται εκείνο πού γιά τό αυτί
μας είναι θόρυβος ή ψίθυρος. Τέτοιους μουσικούς ήχους καί ψιθύρους παράγει ό άνθρωπος μέ τά φωνητικά του όργανα, δταν άρθρώνη τούς φθόγγους τής γλώσσας του. Οί καθαροί μουσικοί ήχοι είναι τά φωνήεντα, ενώ ol
ψίθυροι είναι τά σύμφωνα. Τά ήχηρά σύμφωνα (20) είναι καί αυτά ψίθυροι,
είναι δμως καί μουσικοί ήχοι (δχι καθαροί).
Οί παλιοί ορισμοί — φωνήεντα είναι δσα έχουν μόνα τους φωνή* σύμφωνα
είναι δσα δέν έχουν φωνή καί μπορούν νά προφερθούν μόνο μαζί μ' ενα φωνήεν — άν καί βολικοί γιά τή σχολική πράξη, δέν είναι σωστοί. Τά περισσότερα σύμφωνα έχουν καί αυτά φωνή (ζζζ, βββ, ρρρ), καί μπορούμε πολύ καλά
νά τά προφέρωμε μόνα τους* έτσι δταν φωνάζωμε : ψτ, στ, ή δταν μουρμουρίζωμε: μ, χμ.
Φωνήεντα

έχομε στή

γλώσσα

μας πέντε, τ 9 ά κ ό λ ο υ θ α

(δ

λόγος

είναι π ά ν τ ο τ ε γ ι ά φ θ ό γ γ ο υ ς καί δχι γ ι ά γ ρ ά μ μ α τ α ) :

α, ε,
Σύμφωνα
β» Υ»

fi

if

ο,

ου.

έχομε είκοσι, τ 9 ά κ ό λ ο υ θ α :
*f

μ,

ν,

n,

ρ, a, τ, φ,

χ,

μη,

ντ9 γχ,

τσ,

τζ.

Τά σύμφωνα είναι είκοσι οχτώ, αν λογαριάσωμε καί τις ούρανικές παραλλαγές μερικών: γ , κ', λ', μ , ν , ν, χ', γκ'. (Βλ. παρακάτω).
1. Στόν καθορισμό αυτό τής νεοελληνικής φωνητικής εχει τεθή γιά βάση
ή κοινή προφορά καί σέ μερικές λεπτομέρειες, δπου αύτή δέν είναι ενιαία, ή
πρότυπη αθηναϊκή (46).
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Διαίρεση

τών

φωνηέντων

17. Τά φωνήεντα διαφέρουν μεταξύ τους κατά τό άνοιγμα τών
χειλιών και κατά τή θέση πού παίρνει ή γλώσσα στό στόμα τή στιγμή
πού σχηματίζονται. Διαιρούνται σέ οϋρανιχά και σέ ύπερωικά.
Τα ούρανικά σχηματίζονται πιο εμπρός στο στόμα, μέ τή γλώσσα
απλωμένη και μέ τό εμπρός της μέρος υψωμένο πρός τό σκληρό ουρανίσκο, πίσω άπό τά πάνω δόντια, ενώ τά χείλια κλείνουν, μέ τις
άκρες τους τραβηγμένες πρός τά πίσω.
Ούρανικά φωνήεντα είναι τό ε και τό ι.
Τά ύπερωικά
φωνήεντα σχηματίζονται πιο πίσω στό στόμα, μέ
τό πίσω μέρος τής γλώσσας υψωμένο πρός τήν υπερώα, δηλαδή τό μαλακό μέρος τ9 ούρανίσκου, ενώ τό μπρος της μέρος μένει χαμηλωμένο
και τά χείλια κλείνουν στρογγυλεύοντας και προχωρώντας εμπρός.
Ύπερωικά φωνήεντα είναι τό ο και τό ου.
Τό α σχηματίζεται μέ τα χείλια ορθάνοιχτα- τό στόμα παρουσιάζει σ9 αύτό τό μεγαλύτερο άνοιγμα. Ή γλώσσα βρίσκεται περίπου στήν
αδιάφορη &έση, τή φυσική θέση τής ήρεμίας.
Στό ι και στό ου κλείνει τό στόμα περισσότερο. Γ ι ' αύτό λέγονται αυτά τά δύο φωνήεντα κλειστά.
Τά φωνήεντα προφέρονται κανονικά μόνο μέ τό στόμα, είναι δηλαδή στο·
μαζικά (§ 15). Προφέρονται ώστόσο κάποτε λίγο καί μέ τή μύτη, όταν γειτονεύουν μέ ρινικά σύμφωνα, αγκαλιά, μά, καί Ιδίως δταν επειτα από αύτά ερχωνται, σέ λόγιες προπάντων λέξεις, τά συμφωνικά συμπλέγματα μβ, μφ, νδ, ν&,
νσ : έμβολο, αμφιθέατρο, ενδόμυχος, πένθιμος, πανσές, κυμάνσεις.

α

I

ου

18. Τό τρίγωνο τών φωνηέντων·—Ή
σχέση τών φωνηέντων μεταξύ τους παριστάνεται συνήθως μ9 ενα τρίγωνο.
Στήν άπάνω κορυφή βρίσκεται τό α, δπου τό στόμα άνοίγει περισσότερο, ενώ στίς δυο
άλλες κορυφές σημειώνονται
τό ι καί τό ου. Στίς δύο πλάγιες πλευρές άναγράφονται τά
διάφορα φωνήεντα πού σχη-

Διαίρεση φωνηέντων και συμφώνων
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ματίζονται δταν τό στόμα χλείνη κατά δυο διαφορετικούς τρόπους, άπό
τό α πρός τό ι ή πρός τό ου. Στήν άριστερή πλευρά α — ι, τή γραμμή
του ε, τοποθετιούνται τα ούρανικά ή μπροστινά φωνήεντα. Στή δεξιά
πλευρά, τή γραμμή του ο, σημειώνονται τά ύπερωικά ή πίσω φωνήεντα.
Τό ε καί τό ο τής γλώσσας μας βρίσκονται κάπου στή μέση τών γραμμών
τους. Σέ διάφορα σημεία τών πλευρών α - ε , β—ι, α—ο, ο - ο ν , ι—ου,
καθώς καί στό εσωτερικό τού τριγώνου, άναγράφονται, κατά τά ιδιώματα καί κατά τις γλώσσες, διάφορα διάμεσα φωνήεντα, καθώς λ. χ.
τό ϋ (δπως λ.χ. στή γαλλική λέξη muse), πού λέγεται καί σέ μερικά
μέρη τής Ελλάδας.
Διαίρεση

τών

συμφώνων

19. Τά σύμφωνα μπορούμε νά τά κατατάξωμε μέ πολλούς τρόπους: Κατά τό μ έ ρ ο ς πού σχηματίζονται στό στόμα, κατά τή φ ω ν ή ,
δηλαδή τό βαθμό τής ήχηρότητας πού έχουν, κατά τή δ ι ά ρ κ ε ι α τους
καί γενικότερα κατά τον τρόπο πού σχηματίζονται. Έ τ σ ι είναι τά σύμφωνα τής γλώσσας μας:
Α.—Κατά

τά μέρος ηοϋ

σχηματίζονται

στά στόμα :

α) Χειλικά.—Σχηματίζονται
στήν περιοχή τών χειλιών καί διαιρούνται σέ:
1. Διχειλικά. — Σχηματίζονται μέ τά δυο χείλια:
π , μη (μπ,
μ μ' (ετσι προφέρεται συχνά ούρανικά τό μ, δταν
άκολουθή ι: μήνας, ή μισόφωνο ι ; μιά (24), άλλά χωρίς ν άκούεται
ενα ν (26 δ).
Διχειλικό είναι καί τό φ πού προφέρομε δταν φυσούμε, λ.χ. για νά σβήσωμε ένα κερί αναμμένο : φφφ.
2. Χειλοδοντικά.—Σχηματίζονται μέ τ ' ά π ά ν ω δόντια καί τά κάτω
χείλια : φ9 β·
Χειλοδοντικά προφέρομε συχνά καί τό μ (μ), δταν άκολουθή σέ λόγιες
λέξεις χειλοδοντικό φ ή β : αμφίβιο, σύμβολο. Τό μ αυτό μπορεί νά προφερθή
καί σά χειλοδοντικό ν (ν).
β) "Οδοντικά.—Σχηματίζονται στήν περιοχή τών δοντιών μέ τή
βοήθεια τής γλώσσας καί είναι :
1. Μεσοδοντικά.—Σχηματίζονται μέ τή γλώσσα άκουμπισμένη
άνάμεσα στά δόντια ή στά πάνω δόντια: i 9 Λ
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2. Γλωσσοδοντικά.— Σχηματίζονται μέ τήν άκρη τής γλώσσας
ακουμπισμένη στό πίσω μέρος τών πάνω δοντιών: τ, ντ (ντ, d).
3. Διπλοδοντικά ή συριστικά. — Σχηματίζονται μέ τα δόντια
ενωμένα και μέ τό μπροστινό μέρος τής γλώσσας ακουμπισμένο στό
πάνω μέρος τών κάτω δοντιών : σ9 ξ·
Έ δ ώ ανήκουν και τα τα, τζ.— Σχηματίζονται δπως και τό ο, ζ,
άλλα μέ τήν άκρη τής γλώσσας άκουμπισμένη στό σημείο τής επαφής
τών δοντιών.
γ) Λαρυγγικά.—Σχηματίζονται
πιο πίσω στό στόμα, πρός τό μέρος πού αύτό αντικρίζει τό λάρυγγα, καί είναι δύο ειδών: ούρανικά
καί ύπερωικά.
1. Ούρανικά.—Σχηματίζονται μέ τή μέση της γλώσσας και τό
σκληρό ουρανίσκο: κ', γ , γκ (g), χ άμα άχολουθεΐ φωνήεν ούρανικό
σέ λέξεις καθώς κυρία, γέρος, γκέμι, χήρα.
Καί πριν άπό τό α καί τά ύπερωικά φωνήεντα μπορούν νά προφερθούν
σύμφωνα ούρανικά. Γιά νά ξεχωριστή δμως αύτό στή γραφή γράφομε ανάμεσα
ενα ι: κιόλας, γιαούρτι, γκιόνης, παχιά.

2. Ύπερωικά.—Σχηματίζονται μέ τό πίσω μέρος τής γλώσσας και
τό μαλακό ουρανίσκο:
κ, γ, γκ, χ άμα άκολουθεί ύπερωικό φωνήεν ο, ου καί τό α ; καλά
άγόρι, γούνα, γκάζι, χώμα.
Λέξεις καθώς κόλλα-κιόλα
(προφ. κ'όλα), γατί - γιατί (προφ. γατί), χώνει - χιόνι (προφ. χ'όνι) διαφέρουν μόνο ώς πρός τόν πρώτο τους φθόγγο, πού
είναι άλλοτε ύπερωικό κ, γ, χ καί άλλοτε ούρανικό κ, γ\ χ. "Ετσι προφέρομε μέ
διαφορετικό κ, γ, γκ, χ τούς συγγενικούς τύπους πλέκω - πλέκεις, εβγα - βγήτε,
λόγος - λόγοι, μύγα - μύγες, αναγκάζω - άνάγκη, είχα - είχες.

δ) Γλωσσικά.—Σχηματίζονται
μέ τή γλώσσα :
λ, ν : ή άκρη τής γλώσσας άκουμπά στ3 άπάνω ούλα.
λ', ν (γράφονται λι νι, σέ λέξεις καθώς έλιά, νιάτα) : ή μέση τής
γλώσσας άκουμπά στόν ούρανίσκο.
Τά V, ν λέγονται καί ούρανικά. Τά σχηματίζομε αγγίζοντας μέ τήράχη τής
γλο>σσας τόν ούρανίσκο καί δχι μέ τήν άκρη της, καθώς στ* άπλά λ καί ν:
αμυγδαλές—αμυγδαλιές, να—νιά, καστανές—καστανιές. Τό λ ώστόσο προφέρεται συχνά λίγο ούρανικά πριν άπό κάθε (t): λύκος, λείπω.

Q : ή άκρη τής γλώσσας άγγίζει τ9 άπάνω ούλα καί κραδαίνεται.
Γι αύτό λέγεται τό ρ
τρεμόγλωοοο.
9
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20· Β.—Κατά τή φωνή πού ίχουν.—Αύτή
ρυθμίζεται από τον
τρόπο πού λειτουργεί δ λάρυγγας τή στιγμή πού αρθρώνονται.
α) "Αηχα. — Σχηματίζονται με ανοιχτή τή σκισμάδα τής τραχείας:
κ, κ9

η9 τ, χ, χ9

φ9

σ9 το.

β) 'Ηχηρά.—Σχηματίζονται
μέ τις φωνητικές χορδές τής τραχείας
τεντωμένες, έτσι πού να στενεΰη τό πέρασμα τής σκισμάδας καί να γεννιέται ηχηρός φθόγγος :
γκ9 γκ9

μη9

ντ,

γ, γ', β, δ, ζ9 τζ9 λ, λ'9 μ9 μ9

ν, ν9 ν9

ρ.

Τα εξακολουθητικά ηχηρά σύμφωνα, δηλαδή δλα τά παραπάνω, έκτός άπό
τά μπ, ντ, γκ, μπορούν νά τραγουδηθούν, ενώ τ* άηχα, πού δέν έχουν φωνή,
δέν τραγουδιούνται. "Ετσι τό λ, τό μ, τό β, δχι δμως καί τό άηχο φ' τό £, δχι
δμως καί τό άηχο ο.

Καθώς γίνεται φανερό, εχομε συνήθως ζευγάρια άπό σύμφωνα
πού σχηματίζονται στό ϊδιο μέρος, τό ενα τους μόνο μέ τον άέρα πού
εκπνέομε, τό άλλο καί μέ τή φωνή πού βγαίνει άπό τό λάρυγγα :
ο-ζ : σώζω,
φ-β : φάβα, π- μπ : τήν nâma (προφ. τ ιμ. μ πάπια).
21. Γ·—Κατά
τίζονται :
α) Στιγμιαία
άνάγκη νά κλειστή
γιά μιά στιγμή, τήν
κ9

τή διάρκειά

τους

καί τόν τρόπο

noù

σχημα-

ή ξαφνικόηχα.
— Για νά σχηματιστούν είναι
πρώτα κάπου ή στοματική κοιλότητα. 'Ακούονται
ώρα πού τό στόμα ξανανοίγει έξαφνα:
κ9 η9 τ9 γκ9 γκ , μη9 ντ, τσ9 τζ.

β) 'Εξακολουθητικά.—Σχηματίζονται
μέ τή στοματική κοιλότητα
στενεμένη κάπου* δ άέρας πού περνά άπό Ικεΐ γεννά εξακολουθητική
τριβή. Σ* αυτά βαστούμε τή φωνή μας δσο θέλομε:
Vf y'· ß» S

Χ, x\

φ9 &

σ9 ζ9 λ9 λ'9 μ9 μ9 ν, ν9

y, ρ.

22. Ξεχωριστή κατηγορία παρουσιάζουν τά ρινικά σύμφωνα. Έ ν ώ
σέ δλους τούς φθόγγους δ άέρας βγαίνει άπό τό στόμα, γιά νά σχηματιστούν τά ρινικά τό στόμα κλείνει σ9 ένα μέρος καί δ άέρας βγαίνει
άπό τή μύτη. Ρινικά είναι τ ά :
μ$ μ' μάνα, μοιάζω (ετσι δταν τό άκόλουθο (ι) προφέρεται σά μισόφωνο καί δέν άκούεται ενα ν: μνοιάζω). Στό μ, μ' το στόμα κλείνει
στά χείλια.
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Vf ν νά, νιάτα. Τό κλείσιμο γίνεται στα δόντια και στα οΰλα.
ν άγχαλιά, άγγελος. Τό κλείσιμο γίνεται πιο πίσω, στόν ουρανίσκο.
2 3 . Πίνακας

συμφώνων
Κατά τή διάρκεια

Κατα τα μερη
πού σχηματίζονται

Χειλικά

διχειλικά

Στιγμιαία

Εξακολουθητικά

"Αηχα 'Ηχηρά

Τριβόμενα Ρινικά 'Υγρά
"Αηχα »Ηχηρά
(Ηχηρά)

π

μπ

I χειλοδοντικά
μεσοδοντικά

Όδοντικά

γλωσσοδοντικά

τ

ντ

διπλοδοντικά

το

τζ

μ μ
φ

β

ê

δ

Ο

ζ

(συριστικά)

Λαρυγγικά

Γλωσσικά

Ι ούρανικά

κ'

γκ'

x

I ύπερωικά

κ

γκ

χ

t

y

f

Ηγκ)

y

Ι ούρανικά

ν

λ

I ύπερωικά

ν

λ ρ

24. Μισόφωνα.—
Τα μιοόφωνα είναι διάμεσοι φθόγγοι ανάμεσα
στα φωνήεντα και στα σύμφωνα. Τέτοια είναι στή γλώσσα μας τό ι και
τό ου σέ λέξεις καθώς μιά (δσο δέν προφέρεται μνιά), άκουα (δταν προφέρεται δισύλλαβα)* ουίσκι, οάντουιτς. Στό μισόφωνο ι αγγίζει ή ράχη
τής γλώσσας ελαφρά τόν ουρανίσκο. Στό μισόφωνο ου τά δύο χείλια
άγγίζουν λίγο.
2 5 . Δίφθογγοι.
—Δίφθογγος είναι ή γρήγορη προφορά δύο φωνηέντων σέ μιά συλλαβή.
Έ τ σ ι τό (αϊ) στό νεράιδα, άηδόνι, τό (οϊ) στό βόηΰα,
βοϊδάκι.
Κάποτε προφέρονται διφθογγικά και τά γειτονικά φωνήεντα πού
συνήθως προφέρονται χωριστά, σέ λέξεις καθώς πάει, χτύπαε κτλ.

Πίνακας συμφώνων— Μισόφωνα—Δίφ&ογγοι
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Από τά δύο φωνήεντα τό ενα προφέρεται δυνατότερα, παίρνοννας ετσι και τον τόνο τής συλλαβής (36), άσχετα άπό τον τόνο τής λέξης
(38) και τό άλλο γρηγορώτερα. Στό κελαηδώ τό α προφέρεται δυνατότερα και εχει τον τόνο τής συλλαβής* τό η προφέρεται πιο άδΰνατα. "Όταν προφερθούν και τά δυο φωνήεντα του διφθόγγου μέ τήν
ϊδια ένταση, τότε δέν εχομε πιά δίφθογγο. Στό πάει είναι τό αει δίφθογγος, δχι δμως και στό πά.ει.
Κάποτε, Ιδίως ανάμεσα σέ δύο γειτονικές λέξεις, μπορεί νά σχηματιστούν
τ ρ ί φ θ ο γ γ ο ι , δταν τρία φωνήεντα προφέρονται σέ μιά συλλαβή : 'Ιωακείμ,
Παπαϊωάννου, βορειοητιειρωτικός, ό αετός, το αεροπλάνο.

26· Δίφθογγοι
καταχρηστικοί.
— Πολλές νεοελληνικές λέξεις
γράφονται μέ ι, η, ν, ει, οι, νι πού τ9 ακολουθεί φωνήεν. "Ετσι παρουσιάζονται τά συμπλέγματα ια, ιο, ιον, ειε, οιοι κτλ. σέ λέξεις καθώς
πιάνω, παιδιού, ποιοϊ κτλ. Σ 9 ελάχιστες άπό τις περιστάσεις αυτές έχει
τό προταχτικό ι (η, ν, ει κτλ.) φωνητική άξία μισόφωνου, ετσι πού νά
μπορούσαμε νά θεωρήσωμε τό σύμπλεγμα σάν ίνα είδος δίφθογγο
(λ.χ. στο μιά, δταν δέν τό προφέρωμε (μνιά), κάποτε στό πριόνι, δταν
δέν προφέρεται τρισύλλαβα) (*).
Συνήθως κατά τά σύμφωνα πού προηγούνται, τό ι, η, ν κτλ.
πού γράφομε :
α) Προφέρεται σά / , δταν προηγήται ηχηρό μπ, ντ, β, δ, ζ, ρ :
κάμπια, κατάντια, βιάζομαι, άδειασα, μαγαζιά,
δεκαριά.
β) Προφέρεται συνήθως (δχι δμως σέ δλους τούς τόπους) σά χ ,
δταν προηγήται άηχο π, τ, φ,
ο: ποιές, ματιές, καρφιά, θειάφι,
ίσιωμα.
γ) Ύστερ 9 άπό τό λ, ν, κ, γ, γκ, χ δέν προφέρεται καθόλου και
χρησιμεύει μόνο γιά διακριτικό γράμμα, γιά νά δείξη δηλαδή πώς τά
προηγούμενα λ, ν, κ, γ, γκ, χ προφέρονται ούρανικά Χ, ν # κ , γ', γκ ,
χ ' καί δχι ύπερωικά : έλιά, έννιά, γιατί και δχι γατί (19Αγ,δ).
δ) "Οταν προηγήται μ, σέ πολλά μέρη προφέρουν ενα ν' στή θέση του
(ι). "Ετσι λ.χ. προφέρουν μνιά (μν'ά) τό μιά, μνοιάζω (μν'άζο) τό μοιάζω.

1. "Επειτα άπό συμφωνικό σύμπλεγμα μέ τελευταίο φθόγγο τό ρ δέν προφέρομε συνήθως καταχρηστικό δίφθογγο: κρυ-ώνω,χρει~άζομαι.
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2 7 . Μακριοί φΰ>όγγοι. — Έ κ τ ο ς άπό τις περιπτώσεις τών τονισμένων φωνηέντων, πού προφέρονται γι 3 αύτό μακρύτερα (40), μόνο
εξαιρετικά εχομε στή γλώσσα μας φωνήεντα μακριά. Φωνήεντα πού
προφέρονται μακρύτερα άπό τά συνηθισμένα εχομε λ.χ. δταν μεταχειριζόμαστε μιά λέξη μ3 έμφαση, ή δταν φωνάζωμε καί δταν θέλωμε
ν3 άκουστούμε μακριά: μααάλιοτα, Γιάννηηη, εεεελαααα, ονονον. Μπορούμε νά προφέρωμε καί σύμφωνα μακριά, δταν λ.χ. λέμε: σα-σιωπή,
πρρρ-οσοχή, άμμμ-έσως, τρρρ-ομερό, δλλλα, βάρρρδα, πφφφ, οϋσασστ,
(διαφορετικό άπό τό ονστ), (δισταχτικά) ννναί, (δισταχτικά) μμμ τί νά
σον κάμω, (περιμένοντας) εμμμπρός.
(Γιά τά δμοια σύμφωνα βλ. 67
ύποσημ.).
28. Γενικά ή π ρ ο φ ο ρ ά τών ελληνικών με τό σύστημα τών
φθόγγων τους, τή συχνότητά τους στήν ομιλία καί τήν εναλλαγή τους
στή φράση (οι περισσότερες συλλαβές άπαρτίζονται άπό ενα σύμφωνο
καί ενα φωνήεν) είναι αρκετά εύηχη. Τά φωνήεντα, πέντε μόνο, δέν
παρουσιάζουν τήν ποικιλία πού έχουν άλλες γλώσσες* ot δίφθογγοι, αν
καί ποικίλοι, δέν είναι συχνοί. 3 Από τά φωνήεντα τό α είναι τό πιο
συχνό* άκολουθει τό ν τό πιο σπάνιο είναι τό ον. To ι, αν καί συχνότερο παρά στήν άρχαία ή στή μεταγενέστερη γλώσσα, άφού τόσα
άρχαια φωνήεντα καί δίφθογγοι ταυτίστηκαν στήν προφορά (ι), δέν
είναι υπερβολικά συχνό, επειδή πολλά (t) δέ διατηρήθηκαν τά περισσότερα άπό αύτά πήραν τήν προφορά y , χ ή άπορροφήθηκαν άπό
τόν προηγούμενο τους φθόγγο (λ.χ. τό γυαλιά εγινε στήν προφορά
γ'αλ'ά) καί άλλα άντικαταστάθηκαν μέ άλλον τρόπο, καθώς λ.χ. τό ημείς
μέ τό εμείς, τό ϋμεις μέ τό ίσείς, τό νιοι μέ τό γιοι (γ'ί) κτλ.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ Τ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ — Τ Ο Ν Ο Σ

Α.—Ενότητες πνευστικες
2 9 . 91 Αν θέλωμε νά εξετάσωμε τή γλώσσα άπό τή φωνητική της
άποψη, πρέπει νά ξεκινήσωμε άπό τούς φϋόγγονς γιατί οι φθόγγοι μέ
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τήν αλληλοδιαδοχή τους αποτελούν τήν ομιλία. Και αΰτοι δεν προφέρονται σέ σειρά αδιάκοπη, παρά απαρτίζουν ένότητες
πνευστικές,
μεγαλύτερες ή μικρότερες, πού χωρίζονται μεταξύ τους.
Σταματούμε κάθε τόσο δταν μιλούμε, δχι μόνο για ν' ανανεώσω με τόν αέρα στούς πνεύμονες μας, άλλα και σύμφωνα μέ τό νόημα
τού λόγου μας, για να μας καταλάβουν καλύτερα. Τό τελευταίο αύτό
είναι πού ρυθμίζει τή συχνότητα καί τή διάρκεια τών διακοπών, καθώς καί τήν έκταση τών πνευστικών ενοτήτων πού ανταποκρίνονται
σέ κάποιο νόημα καί ξεχωρίζονται στή γραφή με τα σημεία τής
στίξης.
30· Ol γραμματική
λέξεις δέν άντιστοιχοϋν
σέ
πνευστικές
ένότητες.—"Όταν
λοιπόν μιλούμε δέ σταματούμε σέ καθεμιά από τις
λέξεις, δπως τις διδάσκει ή γραμματική, καί πού εχει ή καθεμιά τό
νόημά της. 'Αποτελούν αυτές λογικές ένότητες, δχι δμως καί ενότητες
πνευστικές, ακουστικές, φωνητικές. 'Ανάμεσα στίς λέξεις δέν υπάρχουν
συνήθως στήν όμιλία δρια πραγματικά, φωνητικά — εκτός φυσικά
δταν λέγωνται μόνες τους. Γι 9 αύτό, δταν ακούμε να μιλούν γλώσσα
πού δέν τήν ξέρομε, δέν μπορούμε να μαντέψωμε τα δρια τών λέξεων.
Για τόν ϊδιο λόγο οι αμόρφωτοι καί τα παιδιά δέν ξεχωρίζουν εύκολα
τις λέξεις τής μητρικής τους γλώσσας* γράφουν λ.χ.
τουπατέραμου
δηλ. τοϋ πατέρα μου, νασουτοπώ δηλ. νά σου τό πώ.
Στο περιστατικό αύτό, πώς δέν υπάρχουν στήν ομιλία υποχρεωτικά δρια ανάμεσα στίς λέξεις, στηρίζονται τα φαινόμενα τής
συναλοιφής (έκθλιψη, αφαίρεση, κράση) καί γενικότερα τής συμπροφορας (Βλ. Α' μέρ., Έ κ τ ο κεφ.). Σέ δλες αύτές τις περιστάσεις συμβαίνουν
ανάμεσα σέ δυο γειτονικές λέξεις οι ϊδιες αλλαγές πού παρουσιάζονται
καί στό εσωτερικό μιας λέξης, ακριβώς επειδή καί οι γειτονικές προφέρονται χωρίς διακοπή, σα να ήταν μια λέξη, δπως καί είναι από
φωνητική άποψη.
"Ετσι λ.χ. δταν λέμε ας βγή προφέρομε (αζβγί), λέγοντας ζ αντί
σ εμπρός στό β, δπως λέμε καί τό σβήνω μέ ζ : (ζβίνο). Καί τό τον
πατέρα τό προφέρομε τομ.μπατέρα,
δχι μόνο προφέροντας μ στή
-θέση τού ν, άλλα καί λέγοντας τό π σά νά ήταν (μπ), άκριβώς δπως
καί στό εμπρός δέ λέμε (εμπρός) παρά (εμ.μπρός).
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Β.—Ενότητες τονικές
3 1 . "Ολα τά κομμάτια μιας πνευστικής ένότητας δέ χτυποΰν στα
αυτιά μας με τήν ϊδια ένταση. "Οταν ακούμε μια φράση, μερικές συλλαβές της άκοΰονται πιο δυνατά κ α ί — α ν δέν είμαστε τόσο κοντά στόν
δ μ ι λ η τ ή — π ι ο καθαρά, 2τσι πού νά τις ξεχωρίζωμε καλύτερα. Στή
φράση λ.χ. θά σον τό Ιλεγα äv τά ήξερα άπό πρωτύτερα, ot συλλαβές
g- του Ιλεγα, ή- του ήξερα καί -τν- του πρωτύτερα προφέρονται άπό
τούς πνεύμονες μέ μεγαλύτερη Ινταση, Ιτσι πού κραδαίνονται δυνατότερα ot χορδές.
Γΰρω άπό τις συλλαβές πού τονίζονται δυνατότερα, τΙς τονισμένες, μοιράζονται ot άλλες συλλαβές, οί άτονες, εκείνες δηλαδή πού τονίζονται λιγότερο δυνατά, μέ δευτερώτερη Ινταση, ή άδΰνατα, καί άποτελούν μαζί τους ένόζητες
τονικές:
(θασοντοέλεγα),

(ανντοίξερα),

(αποπροτίτερα).

Ot ένότητες αυτές μπορούμε νά ποΰμε πώς άποτελοΰν
φωνητικές φράσεις ή φωνητικές
λέξεις.
ΤΙς φωνητικές λέξεις τΙς άποτελοΰν συνήθως λίγες λέξεις γραμματικές« ένωμένες στενώτερα μεταξύ τους μέ τό νόημά τους.
Ή δυνατότερα τονισμένη συλλαβή μιας τονικής ένότητας βρίσκεται πάντα στή λέξη μέ τήν κυριότερη σημασία.
Συνήθως τον τόνο τής φωνητικής λέξης τον παίρνει τ9 δνομα,
ή άντωνυμία καί τό ρήμα, άκόμη καί άν είναι μονοσύλλαβα (ζώ,
πιές, φως, εσβησε τά φως), ή και άκλιτα μονοσύλλαβα ( ν α J σον είπα,
χτές
ίφνγε).
3 2 . Καθώς έγινε φανερό, σέ μιά τονική Ινότητα άνήκουν συνήθ ω ς δυο ή περισσότερες λέξεις, πού ή μιά είναι σημαντικότερη
άπό τΙς άλλες, άλλά ή κάθε λέξη βρίσκεται σχεδόν πάντοτε μέσα στήν
ίδια τονική ή φωνητική ενότητα καί δέ χωρίζεται σέ δυό. "Οπως και
νά είναι, ή γραμματική λέξη δέν ταυτίζεται μέ τή φωνητική, καί γράφοντας χωριστά τήν κάθε γραμματική λέξη, συνήθως μέ τόν τόνο της,
δέ λογαριάζομε πάντα εκείνο πού προφέρομε και πού τονίζομε στήν
πραγματικότητα.
3 3 . Μέσα στή φωνητική λέξη τό τελικό σύμφωνο μιας γραμμα-
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τικής λέξης άνήκει συνήθως στήν άρχική συλλαβή τής ακόλουθης :
τους περιμένω στήν αυλή συλλαβίζεται φωνητικά (τονσπε~ρι-μέ-νοστι-να-βλί).
Άπό τή δυσκολία νά ξεχωρίσωμε μέσα στή φωνητική λέξη τά δρια τών
γραμματικών λέξεων γίνονται άπό παιδιά και μεγάλους ot παρανοήσεις, δταν
ό ακροατής δέν καταλαβαίνη σωστά έκεΐνο πού άκουσε και μπερδεύη λ.χ.
με τάξη —μετάξι, και ντυμένη — κεντημένη, το νόμο —τον ώμο, τούς πόρους —
χους σπόρους, άκυρω&ή (λ.χ. ό νόμος)— θά κυρω&ή, ίχεις πιρούνια — $χει σπιρούνια.

Ή συλλαβή

xal δ τόνος της

3 4 . Φθόγγοι πού προφέρονται μέ τήν ϊδια δύναμη δέ χτυπούν
στ9 αύτιά μας μέ τήν ϊδια ένταση. "Οταν λ.χ. λέμε δέςf τό ε ακούεται
καλύτερα άπό τό δ καί άπό τό ς, ενώ δλα τους είπώθηκαν μέ τήν
ϊδια δύναμη τής πνοής. 9 Αλλά ό άέρας βγαίνει άπό τό στόμα πιο
άνεμπόδιστος στό ε παρά στο δ και στό ς.
Έ τ σ ι 3χουν οί διάφοροι φθόγγοι άνιση ήχηρότητα (15, 20). Γενικά, άκούονται τά φωνήεντα καλύτερα καί άπό πιο μακριά παρά τά
ηχηρά σύμφωνα, και αύτά πάλι καλύτερα άπό τ9 άηχα.
Ή ήχηρότητα τών φθόγγων, συνδυασμένη μέ τήν πνευστική
τους δύναμη, καθορίζει τήν ένταση μέ τήν οποία προφέρονται κάθε
φορά, ή τόν τόνο τους, και ή ποικιλία πού παρουσιάζεται κάθε φορά
κατά τούς φθόγγους πού γειτονεύουν καθορίζει τή σύσταση και τά
δρια τών συλλαβών.
3 5 . Συλλαβή
είναι δμάδα άπό φθόγγους πού χωρίζονται άπό
τούς γειτονικούς μέ τή διαφορετική ένταση (απότομη έλάττωση τής
φωνής) τού τόνου τους. Αύτό γίνεται ή επειδή έλαττώθηκε ή πνευστική δύναμη ή Ιπειδή παρουσιάζεται φθόγγος λιγότερο ηχηρός άνάμεσα σέ δύο ηχηρότερους.
Ά ν προφέρωμε Ινα φωνήεν λ.χ. τό α απλώνοντας τή φωνή, και μέ τήν
Ιδια δύναμη (ααα) ή δυναμώνοντας (αά) ή αδυνατίζοντας την σιγά σιγά (αά), ή
άκόμη καί δυναμώνοντας στήν άρχή καί αδυνατίζοντας την πρός τό τέλος (άά),
εχομε τό αίσθημα πώς προφέρομε τό ίδιο πάντα μακρόχρονο αα. Ά ν δμως,
άφοΰ δδυνατίσωμε τή φωνή μας τήν ξαναδυναμώσωμε (άά), εχομε τήν έντύπωση
πώς προφέρομε δύο συλλαβές.
Τό ϊδιο γίνεται και όταν εχωμε δύο ή περισσότερους γειτονικούς φΦόγ-
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νους. Στήν περίπτωση αύτή δμως δέν έχομε μόνο τή διαφορά τής πνευστικής
δύναμης παρά καί τή διαφορετική ήχηρότητα τών φθόγγων. Λ.χ. στή λέξη άρπαχτήκαν τό ρ ανήκει άκόμη στήν πρώτη συλλαβή αρ, επειδή ô τόνος πάει αδυνατίζοντας άπό τό α στό ρ. Τό π πάλι, πού έχει τον πιο αδύνατο τόνο ανάμεσα στό ρ καί τό δεύτερο α, πάει μέ τή δεύτερη συλλαβή, καί πάλι τό άηχο
χ καί τό άηχο τ ανήκουν στήν τρίτη συλλαβή, πού αρχίζει μέτό δυνάμωμα του
συλλαβικου τόνου.

3 6 . Συλλαβικός
τόνος ονομάζεται δ πιο δυνατός τόνος τών
φθόγγων μιας συλλαβής. Τό συλλαβικό τόνο τον εχει στά ελληνικά
πάντοτε ενα φωνήεν, τό φωνήεν τής συλλαβής, πού είναι καί πιο ηχηρό άπό τούς άλλους φθόγγους. Τά σύμφωνα — πραγματικά ούμφωνα
στήν περίσταση αύτή — μπορούν νά σχηματίσουν συλλαβή μόνο αν
ύπάρχη κοντά τους καί ενα φωνήεν.
Σέ πολλές λέξεις υπάρχουν συλλαβές πού άπαρτίζονται μόνο άπό
φ ω ν ή ε ν : ε-λα, â-νά-βω,
κλαί-ω,
καί είναι συχνές οί λέξεις πού
έχουν συλλαβές άπό σύμφωνο καί φωνήεν : σή-κω πά-νω
τώ-ρα,
παι-δί μου, νά σον δώ-σω
κά-τι.
Είναι δμως δυνατό νά έχη μία συλλαβή μόνο σύμφωνα. Στά ελληνικά
γίνεται αυτό μόνο σέ μερικά επιφωνήματα : ποτ ! ή κάποτε σέ μερικές ξενικές λέξεις. "Όταν λ.χ. ποΰμε εχαοε τό μονόκλ τον, ή λέξη μονόκλ προφέρεται
τρισύλλαβα : μο-νο - κλ.

3 7 · Τά δρια τής συλλαβής.— Ο χωρισμός τών συλλαβών γίνεται
στό σημείο τής ελάχιστης έντασης. Στά ελληνικά ενα σύμφωνο άνάμεσα
σέ δυο φωνήεντα άνήκει στήν άκόλουθη συλλαβή, γιατί μέ αυτό άρχίζει
τό ξαναδυνάμωμα τής φωνής : £ - λα.
Δύο σύμφωνα άνάμεσα σέ φωνήεντα, κατά τό είδος τους καί τήν
ήχηρότητά τους πηγαίνουν στήν άκόλουθη συλλαβή (πέ-τρα) ή χωρίζονται (άρ-γά).
Ό τόνος τής γραμματικής

λέξης

3 8 . Κάθε πολυσύλλαβη λέξη εχει μιά συλλαβή πού ξεχωρίζει άπό
τις άλλες μέ τόν τόνο, πού προφέρεται δηλ. δυνατότερα άπό τις άλλες
συλλαβές: χαρά,
τραγούδι.
39·
μονοσύλλαβες
τονισμένες
στή φράση.— Συχνά
προφέρονται καί οί μονοσύλλαβες λέξεις μέ τόνο, πού τις κάνει
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καί ξεχωρίζουν άπό τις άτονες μονοσύλλαβες ή άπό τις άτονες
συλλαβές τών άλλων λέξεων: τό φως μου% νά τον, If ov, τί
κλαις; (31).
Ό τόνος δμως αυτός δέν είναι δ,τι λέγεται τόνος τής πολυσύλλαβης λέξης, πού γιά νά τον πάρη πρέπει νά εχη τουλάχιστο δυο συλλαβές. Είναι τόνος τής τονικής ενότητας, τής φράσης, πού τον παίρνει ή
μονοσύλλαβη λέξη γιά τό νόημά της. Οι μονοσύλλαβες λέξεις πού
παίρνουν τόν τόνο τής φράσης είναι:
α) Κλιτά προπάντων μέρη τού λόγου πού έχουν τήν κυριότερη
σημασία στή φράση : να μου τό πής (άλλα και αυτός ζή μόνος)'
β) Μερικά μόρια εμφατικά ή άλλες λέξεις πού λέγονται στή φράση
πάντοτε μέ τόνο : μά τήν αλή&εια, ή εγώ f j εσύ, τί λέει ; ποιός
εφυγε ;
γ) Μόρια καί άλλα άκλιτα πού λέγονται κάποτε στή φράση μέ
έμφαση : νά σου πώ (αλλά καί : να σου πώ)> καί ό Παύλος κάί δ
Πέτρος.
Υπάρχουν φυσικά καί λέξεις μέ περισσότερες άπό μιά συλλαβή
πού μπορεί νά ειπωθούν στή φράση μέ έμφαση. Λ. χ. τό ερωτηματικό ποιανού (ποιανού ovo μα ;) τονίζεται διαφορετικά άπό τό καποιανοϋ'
τό ερωτηματικό γιατί (άκόμη και δταν βρίσκεται σέ πλάγιο λόγο, αν
και τότε δ τόνος είναι άλλιώτικα χρωματισμένος [πρβλ. γιατί εφυγε;
καί δέν καταλαβαίνω γιατί εφυγε]), διαφορετικό άπό τό αιτιολογικό
γιατί, πού εχει μόνο τόν τόνο τής πολυσύλλαβης λέξης, συνήθως μάλιστα άδυνατισμένο.
40. Ή φύση τοϋ τόνου τής λέξης.— Μπορεί νά προφέρωμε ενα
φωνήεν :
α ) μ έ μ α κ ρ ύ τ ε ρ η φ ω ν ή άπό ενα άλλο·
β ) μ έ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ ό ν ο , δηλαδή μέ φωνή ψηλότερη στή
μουσική κλίμακα, καί
γ ) μ έ φ ω ν ή π ι ο δ υ ν α τ ή , μέ μεγαλύτερη εκπνευστική δύναμη.
"Οταν ή φωνή υψώνεται, λέμε πώς εχομε μουσικό τόνο.
"Οταν ή φωνή γίνεται δυνατότερη, λέμε πώς εχομε δυναμικό ή
έντατικό τόνο.
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Ό τόνος τής γλώσσας μας ?χει για συστατικά του στοιχεία
και τή δύναμη καί τό μουσικό υψος καί τό μάκρος. Δηλαδή τό τονισμένο φωνήεν προφέρεται δχι μόνο πιο δυνατά από τ9 άλλα, παρά καί
ψηλότερα καί μακρύτερα, αν καί συνήθως δέν τό αισθανόμαστε : £χετε,
δ δρόμος.

Π Ρ Ω Τ Ο ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Π Ρ Ω Τ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οί φθόγγοι τής έλληνικής γλώσσας
41. Φθόγγοι είναι οί άπλες φωνές πού σχηματίζουν τις λέξεις.
"Ετσι ή λέξη ελα σχηματίζεται άπό τούς τρεις φθόγγους ε, λ% α.
Οί φθόγγοι της γλώσσας μας είναι οι άκόλουθοι :
α, ε, ι, ο, ον, β, y, ό, Ç,
λ, μ, ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ, μπ, ντ, y*, τσ, tÇ.

Τα γράμματα τής έλληνικής γλώσσας
42. Γράμματα ή ψηφία είναι τά γραπτά σημάδια πού παριστάνουν τούς φθόγγους.
Τό ε, τό λ και τό α είναι γράμματα πού τά γράφομε γιά νά παραστήσωμε τούς φθόγγους πού προφέρομε λέγοντας ελα.
Τά διάφορα γράμματα πού μεταχειριζόμαστε γιά νά γράψω με
τούς φθόγγους τής γλώσσας μας άπαρτίζουν τό άλφάβητο τής έλληνικής γλώσσας ή τό έλληνικό
άλφάβητο.
43. Τά γράμματα τοϋ άλφαβήτου
είναι 24 και κατατάσσονται
σύμφωνα μέ σειρά καθιερωμένη άπό τά παλιά χρόνια, πού δνομάζεται
άλφαβητικη σειρά.
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Ή αλφαβητική σειρά είναι πολύ χρήσιμη. Σύμφωνα μέ αύτή κατατάσσομε
καί ζητούμε τις λέξεις στά λεξικά ή ταξινομούμε διάφορα ονόματα.
44. * Ιστορική παρατήρηση.—Τό αλφάβητο μας, ονομασμένο ετσι άπό τά
δύο πρώτα του ψηφία, είναι τό ίδιο πού είχαν ol άρχαϊοι "Ελληνες. Γεννήθηκε
άπό τό αίγυπτιακό άλφάβητο μέ τή μεσολάβηση πιθανότατα του φοινικικού,
στήν αρχή τής πρώτης προχριστιανικής χιλιετηρίδας. Εξαρχής ώστόσο αλλά
καί αργότερα τροποποίησαν οί άρχαϊοι "Ελληνες τό ξένο άλφάβητο, καμωμένο
γιά γλώσσα ξένη, ώστε νά παριστάνη όσο γίνεται καλύτερα τούς φθόγγους τής
δικής τους γλώσσας.

Αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων
4 5 . Δέν υπάρχει πάντοτε αντιστοιχία ανάμεσα στούς φ θ ό γ γ ο υ ς και
στα γράμματα τής γλώσσας μας.
Υ π ά ρ χ ο υ ν σ9 αύτή φ θ ό γ γ ο ι πού δέν παριστάνονται μέ αντίστοιχα
γράμματα. Τέτοιοι είναι οί φ θ ό γ γ ο ι ον, ·μπ% ντ, γκ% τσ, τζ.
9
Α π ό τό αλλο μέρος υπάρχουν γράμματα πού παριστάνουν
τον ϊ δ ι ο φ θ ό γ γ ο : ο - ω (ώμος).
46. Παρατήρηση.—Ένώ τό άλφάβητο είναι ϊδιο γιά όλους τούς "Έλληνες
πού γράφουν τή γλώσσα τους, ή προφορά του δέν είναι ένιαία. Πολλών γραμμάτων ή προφορά διαφέρει άπό τόπο σέ τόπο, κατά τά Ιδιώματα, κάποτε καί
κατά τήν άτομική προφορά του καθενός. Πρότυπη προφορά μπορεί νά λογαριαστή σήμερα ή αθηναϊκή , θεμελιωμένη προπάντων στήν προφορά του πελοποννησιακού Ιδιώματος.

Φωνήεντα και σύμφωνα
4 7 . Ο ί φ θ ό γ γ ο ι διαιρούνται σέ φωνήεντα
καί σέ
σύμφωνα.
Φωνήεντα
είναι οί φ θ ό γ γ ο ι π ο ύ μπορούν να σχηματίσουν μόνοι
τους συλλαβή : α, ι.

Φωνήεντα xai σύμφωνα—'Αρχικά

και τελικά
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Φ ω ν ή ε ν τ α λέγονται κ α ί τ α γ ρ ά μ μ α τ α π ο ύ τ ο ύ ς π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν .
Σύμφωνα

έ ΐ ν α ι οί φ θ ό γ γ ο ι

πού

δέν μ π ο ρ ο ύ ν ν ά σ χ η μ α τ ί σ ο υ ν

μόνοι τους σ υ λ λ α β ή : π ,
Σ ύ μ φ ω ν α λέγονται κ α ί τ α γ ρ ά μ μ α τ α π ο ύ τούς π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν .
48. Παρατήρηση.—Σύμφωνα μέ αυτά ot δροι φωνήεν καί σύμφωνο σημαίνουν καί τούς φθόγγους καί τά γράμματα. Θα ήταν γι' αυτό ανάγκη νά τά ξεχωρίζωμε μέ διαφορετικά ονόματα, μιλώντας άπό τό ενα μέρος γιά «φ&ογγοφωνήεντα» καί «φ&ογγοσνμφωνα» καί άπό τό άλλο γιά €γραμματοφωνήεντα» καί
•γραμματοσνμφωνα». Γιά νά μήν καταφεύγωμε δμως σέ παρόμοιους δρους, μιλούμε γενικά καί άδιάφορα γιά φωνήεντα καί γιά σύμφωνα (λ.χ. «τό α»), καί
άπό τό νόημα καθορίζεται ή σημασία τους καθαρότερα. "Οταν χρειάζεται μεγαλύτερη άκρίβεια, άναγράφονται στό βιβλίο αυτό τά γράμματα μέσα σέ παρένθεση (ή άποδίνονται μέ λατινικά ψηφία) γιά νά δειχτή πώς ό λόγος είναι
γιά φθόγγους. "Έτσι λ.χ. «υσιερ* άπό τό ( ι )» σημαίνει «ΰστερ' άπό τό φθόγγο
ι», πού μπορεί νά γράφεται άδιάφορα μέ ι άλλά καί μέ η,ει,οι,νι.Τό
( σ ) σημαίνει ό φθόγγος σ καί δχι τό γράμμα, πού μπορεί νά εχη καί τήν προφορά
του ζ, δπως στό σβήνω (69).
4 9 . Φωνήεντα είναι τ ά γ ρ ά μ μ α τ α α, e, η, ι , ο, ν , ω .
Σύμφωνα
είναι τ α γ ρ ά μ μ α τ α Β, y, δ , Ζ,
Η, λ , μ , ν ,

π , ρ,

ο ή ς, τ, φ , Χ, ψ .
νίκη,

Ά π ό τά φ ω ν ή ε ν τ α τό η καί τό ν π ρ ο φ έ ρ ο ν τ α ι δ π ω ς κ α ί τό ι :
ννί.
Τ ό ω π ρ ο φ έ ρ ε τ α ι δ π ω ς κ α ί τό ο :

ώμος.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Γιά λέξεις πού γράφονται μέ

η} ju, ο, ω, βλ. Παράρτημα.

5 0 . Ά π ό τά εφτά φ ω ν ή ε ν τ α :
α) δύο, τό ε κ α ί τό ο, ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι

βραχύχρονα,

β) δύο, τό η καί τό ω , δ ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι μακρόχρονα
γ) τ ρ ί α , τό α, τό ι καί τό ν , δ ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι

ή μακριά,

καί

δίχρονα.

51. β Ιστορική τταρατήρηση.—Στήν αρχαία εποχή προφερόταν τό η σά μακρύ
ε, σαν εε περίπου, τό ω σά μακρύ ο, σάν οο περίπου, καί τά φωνήεντα α, ι, ν
άλλοτε ετσι, σάν απλά α, ι, ν, καί άλλοτε σά μακριά α, t, ν, δηλαδή σάν αα,
u , νν περίπου.

'Αρχικά καί τελικά γράμματα
5 2 . Τ ό π ρ ώ τ ο γ ρ ά μ μ α σέ μ ι ά λέξη λέγεται Αρχικό*
τελικό.

" Ο λ α τ 9 ά λ λ α γ ρ ά μ μ α τ α λέγονται

έσωτερικά.

τ ό τελευταίο
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5 3 · 0ΡΘ0ΓΡΑΦΙΑ.-Σέ κάθε λέξη πού τελειώνει σέ ( σ ) γράφομε ς
τελικέ: φως.
Γράφεται σ καί στά σύνθετα, αρχαία ή νέα, στό τέλος τοΟ πρώτου συνθβτικοΟ : "Ελλήσποντος, ώστόσο, άλλωστε, όποιοσδήποτε.

Τελικά συμφωνά
5 4 . Τελικά σύμφωνα εχει ή ελληνική γλώσσα τό ς και σέ πολλές περιστάσεις τό ν : ουρανός, τών παιδιών.
Σέ άλλα σύμφωνα, κάποτε καί σέ δύο, τελειώνουν :
α) Μερικά επιφωνήματα καί λέξεις μιμητικές: αχ! ουφ! μπλούμ!
κριτς κράτς ! οϋστ !
β) Πολλές ξένες λέξεις: χερουβείμ, Βη&λεεμ, *Ισαάκ, ζενί&, νίκελ, τράστ,
σάντουιτς, Σουέζ, Μωάμεθ, Κάνιγκ.
γ) Μερικοί συγκομμένοι τύποι λέξεων, πού συνοδεύονται δμως πάντοτε άπό
άλλη λέξη : πάρ* τη, διωχ* τους, κυρ Γιάννης.

Διπλά γράμματα
55.—Τά γράμματα ξ και ψ λέγονται διπλά, γιατί παριστάνουν
άπό δύο φθόγγους, τούς φθόγγους κο και τούς φθόγγους no : λοξός,
ψυχή, ψάξε, ξεψαχνίζω,
έξάψαλμος.
56. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Τό (πσ) γράφεται παντοΟ μέ ψ: ψητό, ψαράς,
Λιψία% Άψβοϋργοι,
Λεοοέψ.
Τό (κο) γράφεται μέ ξ έκτός στίς λέξεις πού έχουν πρώτο συνθετικό τό έκ: εξ ω, άξιος, Ξυλόκαστρο, 9 Οξφόρδη—Εκστατικός,
Εκστρατεία.

Δίψηφα
57. Έ κ τ ό ς άπό τά γράμματα πού είδαμε μεταχειριζόμαστε και
μερικούς συνδυασμούς άπό δύο γράμματα. Ot συνδυασμοί αύτοι δνομάζονται
δίψηφα.
Μεταχειριζόμαστε τά δίψηφα γιά νά παραστήσω με φθόγγους πού
τό άλφάβητό μας δέν Ιχει ξεχωριστά ψηφία νά τούς άποδώση, είτε και
γιά φθόγγους πού έχουν τά ψηφία τους.
Δίψηφα είναι τ9 άκόλουθα :

Τελικά συμφωνά—Διπλά γράμματα—Δίψηφα
Α.— Δίψηφα
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φωνήεντα

58· α) Τό ου για τό φθόγγο (ον) : ουρά, τον βοννον.
β) Τό αι, πού προφέρεται δπως και τό ε : σημαίες.
γ) To et, τό οι και τό tu, πού προφέρονται δπως κα! τό ι : κλείνει, οί κάτοικοι,
νΐο&ετώ.
Τα δίψηφα φωνήεντα είναι μακρόχρονα.
59.
νΐο&εσία.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.-

Γράφονται μέ νι οί λέξεις : αρπνια,

νϊο&ετώ,

Διασάφηση.—Γράφονται μέ υ ή μνγα, καί μέ ι τά γιος, γιόκας, παρα·
yitfff, ψνχογιός, μητριά, πατριός, όργια κτλ.
Γιά λέξεις πού γράφονται μέ at, et, ot βλ. Παράρτημα.

Β.— Δίψηφα

σύμφωνα

60· α) Τό μ π , τό ντ και τό yx : μπαρμπούνι, ντύνομαι,
γκρεμίζω.
Τά δίψηφα μη, ντ, γκ βρίσκονται σέ πολλές λέξεις :
1.— Στήν άρχή τους: μπαίνω, μπαονλο, ντροπή,
γκέμι.
2.— Μέσα στή λέξη επειτα άπό σύμφωνο: μπάρμπας,
καμπαρντ/να, και σπανιότερα ΰστερ'άπό φωνήεν (σέ ονοματοποιίες και σέ
ξένες λέξεις συνήθως) : άναμπονμπούλα, μπαμπούλας, νταντανίζω —καραμπίνα, ρεπούμπλικα,
Γιονγκοσλαβία.
Σάν γκ προφέρεται και τό γγ στούς τύπους (έ)γγίζω,
(έ)γγόνι(ι),
πού Ιχασαν τό αρχικό τους φωνήεν.
61· β) Τό τσ και τό τζ : τσιμπώ, %τσι, κοριτσίστικος,
*Ελενίτσα, Μπότσαρης, Τσιμισκής—τζάμι,
τζίτζικας, τζίτζιφο, χατζής, Καρατζάς,
Τζαβέλας.
Παρατήρηση.— Τό τσ καί τό τζ παριστάνουν δυό φθόγγους διαφορετικούς, πού ξεχωρίζουν πάντοτε στήν προφορά καί δέν πρέπει νά μπερδεύονται,
καθώς γίνεται συχνά.

62. Σέ πολλές λέξεις πριν άπό τό τζ, τσ υπάρχει ίνα ν:
βιολοντσέλο.

νεράντζι,

1. Σέ μερικά μέρη τής Ελλάδας προφέρουν τά δίψηφα μη, ντ, γκ σά νά
ήταν ρινικά συμπλέγματα (71).
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Στήν περίπτωση αυτή υπάρχουν κάθε φορά δυο φθόγγοι : τό ν
και ενα τζ ή το πού ακολουθεί.
Τα συμπλέγματα ντζ, ντο πρέπει να ξεχωρίζωνται στήν προφορά,
και μεταξύ τους και μέ τ3 άπλα τζ και το, πού δέν έχουν ν, καί δέν
πρέπει να μπερδεύωνται, δπως γίνεται μερικές φορές (*).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά λέξεις που γράφονται μέ ντζ καί μέ ντο βλ. Παράρτημα.

Διαίρεση και ονομασία τών συμφώνων
63· Τά σύμφωνα διαιρούνται :
Α.— Κατά τό μ έ ρ ο ς πού σχηματίζονται στο στόμα, σέ:
χειλικά
η, β, φ,
μη.
δδοντικά
τ,
δ,
ντ·
διπλοδοντικά
ο,
ζ, τσ, τζ. Τά διπλοδοντικά λέγονται και
συριστικά
από τόν ήχο τους.
λαρυγγικά
κ, γ,
χ,
γκ.
γλωσσικά
λ,
ρ.
Τό λ και τό ρ λέγονται και ΰγρά.
ρινικά
μ, ν. Λέγονται ρινικά, επειδή για να προφερθούν βγαίνει δ άέρας από τή μύτη. Τό μ ανήκει και στα χειλικά. Τό ν ανήκει
και στα γλωσσικά.
Β.— Κατά τή φ ω ν ή πού έχουν, σέ:
Άηχα
κ, η, τ, χ,
φ, Φ, σ,
τσ.
ήχηρά γ, β9 δ, μη, ντ, γκ, ζ, τζ, λ, μ, ν, ρ. Αίσθανόμαστε τόν
ήχο τών ήχηρών ακουμπώντας τό δάχτυλο στό λαιμό εμπρός.
Γ \ — Κ α τ ά τή δ ι ά ρ κ ε ι ά τους, σέ:
στιγμιαία ή ξαφνικόηχα.—Προφέρονται
μόνο μιά στιγμή, τήν
ώρα πού άνοίγομε τό στόμα : κ, η, τ, γκ, μη, ντ, τσ,
τζ.
έξακολου^ητικά.—Σ3
αύτά βαστούμε τή φωνή οσο θέλομε: γ,
β, if Χ, <Pt
ο, ζ, λ, μ, ν,
ρ.
Τά εξακολουθητικά ηχηρά σύμφωνα γ, β, δ, ζ, λ,
μ,
ν, ρ, μπορούμε νά τά τραγουδήσωμε.
1. Σέ μερικά μέρη τής Ελλάδας προφέρουν κάθε ντζ σάν τζ, σά νά μήν
είχε εμπρός του ν.
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64· Πίνακας

τών

συμφώνων

(Δείχνει πώς διαιρούνται τά σύμφωνα κατά διαφορετικούς τρόπους)

Κατά τή διάρκεια
Κατά τα μέρη

Στιγμιαία

Εξακολουθητικά

πού σχηματίζονται
"Αηχα

'Ηχηρά

"Αηχα

Ψ

'Ηχηρά

Χειλικά

π

μπ

'Οδοντικά

τ

ντ

τσ

τζ

σ

ζ

κ

γκ

Χ

Υ

Διπλοδοντικά

β

Ρινικά

'Υγρά

μ

δ

(συριστικά)

Λαρυγγικά

V

Γλωσσικά

λ ρ

Δίφθογγοι
65· Δίφθογγοι.—Δύο

φωνήεντα πού προφέρονται σέ μιά συλλα-

βή αποτελούν ένα δίφθογγο.

"Ετσι τό αϊ στο νεράιδα, τό αη στό άη-

δόνι, τό οι στο ρόιδι, τό οη στο
66. Καταχρηστικοί

βόηΰα.

δίφθογγοι.—

Συχνά εχομε ενα ι (η, υ, ει,

οι) πριν άπό Ινα άλλο φωνήεν ή ένα δίψηφο ( ου, αι, ει, οι ), πού
προφέρονται σέ μιά συλλαβή : πιάνω, γυαλί, άδειες,

ποιοί.

Κάθε τέτοιο συνδυασμό τόν δνομάζομε καταχρηστικό

δίφθογγο.

"Ομοια σύμφωνα
67. Σέ πολλές λέξεις γράφομε δύο σύμφωνα τά ϊδια, ενώ προφέρομε ένα φθόγγο : θάλασσα. Αύτό γίνεται μόνο στά σύμφωνα ββ9
κκ, λλ, μμ, νν, ττπ, ρρ, σο, ττ : Σάββατο, εκκλησία, άλλος,
γράμμα,
γεννώ, παππούς, άρρωστος, τέσσερα,
περιττός.
3
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Τ ά δύο αυτά σ ύ μ φ ω ν α λέγονται δμοια

σύμφωνα

(*).

Τά δμοια σύμφωνα δέν μπορούν νά ύπάρχουν
δταν άκολουθή άλλο σύμφωνο: άγγέλλω-παραγγέλνω,
κολλώ-κολνώ,
στέλλω— στέλνω, ψάλλω - ψέλνω.
Εξαιρούνται οί λέξεις έκκληση,
ανέκκλητος,
εκκλησία,
παρεκκλήσι. Τά νεώτερα σύνθετα μέ τό εκκλησία γ ι ά δεύτερο συνθετικό γράφονται μ 9 ?να κ : ερημοκλησιά,
ξωκλήσι, Φραγκοκλησιά
κτλ.
Για τήν όρθογραφία τών λέξεων μέ δμοια σύμφωνα, καθώς καί για τή χρήση
τών δμοιων συμφώνων στίς ξένες λέξεις, βλ. Παράρτημα.
6 8 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-

Τό σ εμπρός άπό ήχηρα συμφωνά
6 9 . Τ ό α προφέρεται κανονικά σαν ηχηρό ζ δταν
άλλο ηχηρό σύμφωνο, εκτός συνήθως από τό λ :

άκολουθή

Ασβέστης, σβήνω — σγουρός, προσγείωση — διείσδυση — σμέουρο,
Σμύρνη—Κρέσνα—*Ισραηλίτης—ροσμπίφ.
*Αλλα Σλάβος,
Ισλαμισμός,
Ισλανδία, Σλοβακία, σλέπι. Σ τ ό Μαράσλειο προφέρεται συνήθως W(·).

Ol συνδυασμοί α ν ,
7 0 . Οί συνδυασμοί
προφορά :

ευ

τών δύο φωνηέντων αυ,

ευ

έχουν

διπλή

1. Τα δμσια σύμφωνα προφέρονται διπλά σέ μερικές λόγιες σύνθετες λέξεις,
δπου γιά έμφαση προφέρεται τονισμένη καί ή πριν άπό τά διπλά άτονη συλλαβή του πρώτου συνθετικού : παλλαϊκός, παμμέγιστος, πανναντικός, υπερρεαλιστικός. Στήν περίσταση αύτή τό διπλό κ δέν προφέρεται διπλό, άλλά διαρκεί
περισσότερο τό κλείσιμο του στόματος, πριν άνοίξη γιά νά προφερθή τά κ :
εκκεντρικός.
Στή σιγανή καί προσεχτική ομιλία, λ.χ. σέ άπαγγελία, μπορεί ν' ακουστούν διπλά σύμφωνα, ν, σ, ζ, άνάμεσα σέ δύο λέξεις, δταν ή πρώτη τους τελειώνη καί ή δεύτερη άρχίζη άπό τό ϊδιο σύμφωνο (ή τό άντίστοιχο συριστικό):
τών νόμων, είπαν νά μας δώσης, το είπες σ* έμένα, μιας στιγμής' ετσι καί τής ζωής
(προφ. τήζ ζωής). Συνήθως δμως άπλοποιούμε καί στήν περίσταση αύτή, καί
τότε δέν ξεχωρίζομε λ.χ. τό ποιος τό είπε άπό τό ποιος σ* τό είπε.
2. Τό ζ γράφεται εμπρός άπό τά ήχηρά σύμφωνα μόνο έξαιρετικά, σέ
μερικές ξένες λέξεις: καραγκιοζλίκι (δπως τό καραγκιόζηç), Ρούζβελτ (άλλά καί
Ρούσβελτ).

Τό o—Ol συνδυασμοί αυ, ευ — Τά ρινικά συμπλέγματα
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α) Προφέρονται αβ, εβ δταν άκολουθή φωνήεν ή ηχηρό σύμφ ω ν ο : παύω, ναυαγός, ναυμαχία, αυλή, αύριο, Αΰγουστος, Εΰα, νευρικός, εφεύρεση,
ευλογώ.
β) Προφέρονται αφ, εφ δταν άκολουθή σΰμφωνο άηχο : ναύτης,
ναυπηγός, γλαυκός, ευχάριστος,
ευτυχία.
Ot συνδυασμοί αυ, ευ λογαριάζονται στό συλλαβισμό και στόν
τονισμό σά δίψηφα φωνήεντα (77, 88.5).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά λέξεις πού γράφονται μέ αυ- αβ, ευ- εβ- εφ βλ. Παράρτημα.

Τά ρινικά

συμπλέγματα

μπ, ντ, γκ,

γγ

71. ΣτΙς λέξεις πού γράφονται μέ μη, ντ προφέρεται συνήθως
ξεχωριστά τό ρινικό μ> ν, και τ9 άκόλουθα π, τ προφέρονται σάν τό
δίψηφο μη y ντ : αμπέλι, Λαμπρή, πάντοτε, πέντε.
Παρόμοια και στις λέξεις πού γράφονται μέ γκ, γγ, τό πρώτο
γράμμα προφέρεται συνή&ως σά ν, και τό δεύτερο, δηλαδή τό γ ή τό
9
κ, προφέρεται σάν τό δίψηφο γκ : αγκαλιά, φεγγάρι,
Αγγλία.
Τα συμπλέγματα μπ, ντ, γκ, γγ, πού τό πρώτο τους γράμμα προφέρεται μέ τή μύτη σά ρινικό σΰμφωνο, ονομάζονται ρινικά
συμ·
πλέγματα(ι).
Τό γ προφέρεται σά ν και δταν άκολουΦή χ : συγχαρητήρια.
72. Τά έσωτερικά ρινικά συμπλέγματα μπ, ντ, γκ έχουν κάποτε και μιά
δεύτερη, αναλυμένη προφορά. Τό δεύτερο τους σύμφωνο προφέρεται δχι σά
δίψηφο μπ, ντ, γκ παρά δπως Φά προφερόταν μόνο του, δηλαδή π, τ, κ. "Ετσι
προφέρομε σύμ.πτώμα δχι σύμ.μπτωμα, μεν.τα δχι μέν.ντα, μπάγ.κος δηλ. μπάν,κος δχι μπάν.γκος.
Ή προφορά αύτή παρουσιάζεται:
α) σέ μερικούς συγκομμένους ρηματικούς τύπους : κάντε, μεΐντε'
β) σέ λόγιες λέξεις ή ξένα κύρια ονόματα δταν ύστερ'άπό τό ρινικό μπ,
ντ, γκ άκολουθή άηχο σύμφωνο : αμεμπτος, σύμπτωμα, έλεγκτικός, άτεγκτος —
Φραγκφούρτη, Κόδριγκτον, Αίβιγκστον, Ουάσιγκτον'
γ) σέ λέξεις ξένης καταγωγής: Ιμπρεσάριος, κομπανία, κομπρέσα, κομπλιμέντο — αντίκα, εντράδες, καντάδα, κόντρα, κοντραμπάσο, μπερμπάντης, πονέντες,

1. Σέ πολλά μέρη τής Ελλάδας προφέρουν τά ρινικά συμπλέγματα μπ,
ντ, γκ χωρίς τό ρινικό στήν άφχή, σά νά ήταν δίψηφα σύμφωνα (60).
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πούντα, τσιμέντο, Άντάντ, Μοντεβίδεο, Άργέντης, Μοντεοάντος — κογκάρδα, ίγκόγνιτο,
Γιάγκος.
Γιά νά δείχτη πώς στό γκ τό κ πρέπει νά προφερθή σωστό κ και δχι
δίψηφο γκ πολλοί γράφουν νκ αντί γκ : γκρανκάοα, ίνκόγνιτο, δονκιχοτιομός,
Σαλαμάνκα t1).
7 3 · Τ ό δ ί ψ η φ ο γγ, απλό ή μέ συνακόλουθο σύμφωνο, προφέρεται σέ μερικές λόγιες λέξεις δχι γκ, δηλαδή νγκ, άλλα ν.γ μέ τό γ
εξακολουθητικό: έγγαμος, έγγαστρίμν&ος,
εγγράμματος,
συγγνώμη (άλλα και συγνώμη),
συγγραφέας.
ΛέγονΓαι δ μ ω ς συμφωνότερα μέ τήν π ρ ο φ ο ρ ά τής δημοτικής, μέ
π ρ ο φ ο ρ ά νγκ : γάγγλια, γάγγραινα,
παλιγγενεσία.

"Αφωνα γράμματα
7 4 . Μερικά γράμματα δέν προφέρονται σέ μερικές περιστάσεις
καθόλου. Τ ά γράμματα αυτά λέγονται
άφωνα.
" Α φ ω ν α είναι τ 9 άκόλουθα γράμματα :
α) τό ν στό ευ, δταν άκολουθή άλλο χειλικό, β ή φ (70) : εύφορος προφέρεται έφορος' ευφορία προφέρεται σάν τό φ ο ρ ε ί α ' ε τ σ ι και
επευφημία,
ενφωνία, Εύβοια,
Ευφράτης'
β) τό ενα άπό τά δύο δμοια σύμφωνα (67) : άλλον'
γ) συχνά τό π στό σύμπλεγμα μπτ : αμεμπτος, παραπεμπτικός, πέμπτος,
σύμπτωμα.

1. Ή χρησιμοποίηση τών δίψηφων μπ, ντ, γκ, γγ γιά ν* αποδοθούν άλλοτε δίψηφα καί άλ?.οτε ρινικά συμπλέγματα, καθώς καμπίνα καί καμπάνα, καί
άκόμη μέ τό κ, π, τ προφερμένα ετσι άλλά καί σάν μπ, ντ, γκ, καθώς στή
λέξη αντιανταντικός, είναι άτελεια του αλφαβήτου. Γεννά δυσκολίες άναγνωστικές, Ιδίως δταν πρόκειται γιά λέξεις ξένης καταγωγής καί μάλιστα κύρια
ονόματα (λ. χ. τά γερμανικά Fretui—Freund, Egel—Engel—Enkel, πού δέν είναι
άπό πριν γνωστή στόν άναγνώστη ή προφορά τους καί πού δλα άποδίνονται
έλληνικά Φρόυντ, "Εγκελ). "Έχομε συχνά μέσα στήν ίδια λέξη δύο ρινικά συμπλέγματα (ούραγκουτάγκος, σαλτιμπάγκος) ή δύο δίψηφα (μπουμπούκι, μπουμπουνητό, νταντανίζω), ή ενα δίψηφο καί ενα ρινικό σύμπλεγμα (μπόμπα, μπαμπάκι,
ρεντιγκότα, μποντίγκα), πού συναλλάζονται κάποτε μέ τήν άναλυμένη ρινική
προφορά (μπάγκος, άντάντε, γκραγκάσα).

"Αφωνα γράμματα—Ο i Λέζεβς
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Οί λ έ ξ ε ι ς
75. Ή κάθε λέξη γράφεται χωριστά. Σέ κάθε δμως έποχή τής
γλώσσας γεννιούνται μέ τή σύνθεση νέες λέξεις, και άλλων σύνθετων λέξεων συχνά άπαρχαιώνονται τά συστατικά τους ή ό τρόπος πού συνθέτονται. Γι 9 αύτό δέν είναι εύκολο μερικές φορές νά όριστή αν κάτι πού
λέμε άποτελή μιά λέξη ή δύο.
76. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - Γράφονται μέ μιά λέξη :
α) τ ' ά ρ ι θ μ η τ ι κ ά άπό τό 13 ώς τό 19 : δεκατρία'
β) οί ά ν τω ν υ μ ί ε ς : καθένας — καθεμιά - καθένα, καθετί,
κατιτί,
οποιοσδήποτε, οσοσδήποτε, οτιδήποτε'
ετσι και τό ούσιαστικό καθέκαστα'
γ) τ 9 ά κ λ ι τ α : απαρχής, άπεναντίας, απευθείας, αφότου, άφοϋ,
δηλαδή, διαμιάς, ειδάλλως, είδεμή, ενόσω, ενώ, εξαιτίας,
έξάλλου,
εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, επιτέλους, καθαυτό, καθεξής,
καλημέρα,
καληνύχτα, καλησπέρα, καληώρό., καταγής, κατευθείαν,
κιόλας, μεμιάς, μολαταύτα, μόλο (πού), μολονότι, μολονόπου, ολωσδιόλου, οπωσδήποτε, προπάντων, σάμπως (άντί σάν πώς, άλλα καί σάν πώς, έρωτηματικό), τωόντι, υπόψη, ώσπου (μα καί δέν ξέρω ώς που
θά
πάη, έρωτηματικό ), ώστόσο'
δ) ή π ρ ό θ ε σ η σέ (σ 9 ) μέ τή γενική ή τήν αιτιατική τοΟ άρθρου : στοϋ φίλου μου, στον αφρό τής θάλασσας, στο πεζούλι τής εκκλησιάς.
Γράφεται δμως χωριστά καί μ3 έκθλιψη ή άντωνυμία σου: σ*το
δίνω, σ9το έστειλα στις τρεις στό σπίτι σου'
ε) μ ε ρ ι κ έ ς τ ο π ω ν υ μ ί ε ς πού είναι λέξεις σύνθετες, καθώς
Άιλιάς, Περαχώρα κτλ.
Γράφονται μέ μια λέξη καί φράσεις ρηματικές καθώς οονρτα φέρτα, δώστον
(αυτός δώστου και τα ϊδια), δποο χάθηκε ή αΤσθηση πώς άποτελοΰνται άπο χωριστές λέξεις.

38

Λέξεις και συλλαβές

Γράφονται μέ δύο λέξεις : καλώς όρισες (άλλα καλωσορίζω),
μετά χαράς, τέλος πάντων, καί οί λόγιες εκφράσεις: εν μέρει, εν τάξει,
κατ'εξοχήν
κτλ.
Γράφονται μέ μ ι ά ή μ έ δ ύ ο λ έ ξ ε ι ς , κατά τήν περίσταση καί
κατά τό διαφορετικό τονισμό: πάρα κάτω —παρακάτω, πάρα πάνω —
παραπάνω, πάρα πέρα —παραπέρα, τόσος δά — τοσοσδά.
Γιά τις λέξεις μ'ένωτικό, που γράφονται κάποτε καί σέ μιά λέξη, βλ. 106.

Συλλαβισμός
77· Συλλαβή είναι κομμάτι τής λέξης πού άπαρτίζεται άπό ενα
Φωνήεν ή δίφθογγο μόνο του ή συνοδεμένο άπό ενα ή περισσότερα
σύμφωνα:
δ-χι,
άη-δό-νι,
άρ-πά-χτη-καν,
καη-μέ-νος.
Τά δίψηφα φωνήεντα και οί καταχρηστικοί δίφθογγοι λογαριάζονται γιά τό συλλαβισμό σάν ενα φωνήεν: αϊ-μα,
α-πια-στος,
à- μυα-λιά,
για-γιά,
γνα-λιά.
"Επειτα άπό δύο σύμφωνα, πού τό δεύτερο τους είναι ρ, δέν προφέρεται
συνήθως καταχρηστικός δίφθογγος, καί τότε τά δύο φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά : αγρι-ος, γιατρει-ά, γρι-ά, μακρι-ά, χρει-άζομαι.

78· Κατά τόν άριθμό τών συλλαβών μιά λέξη λέγεται :
α) μονοσύλλαβη,
δταν άπαρτίζεται άπό μία μόνο συλλαβή:
ναι, μιά'
β) δισύλλαβη,
δταν άπαρτίζεται άπό δυο συλλαβές: παί-ζω' f
γ) τρισύλλαβη,
δταν άπαρτίζεται άπό τρεις συλλαβές : π α - τ έ ρας,
τρα-γού-δΐ'
δ) πολυσύλλαβη,
δταν άπαρτίζεται άπό περισσότερες συλλαβές'
ά-νν-πό-φα-ρος,
ά-κρι-βο-θώ-ρη-τος,
ά-γιο-βα-σι-λιά-τι-κος,
άρ-χον-το-ξε-πε-σμέ-νος,
Πα-πα-δη-μη-τρα-κό-πον-λος.
79. "Οταν μιά λέξη εχη δυο ή περισσότερες συλλαβές, ή τελευταία
της συλλαβή ονομάζεται λήγουσα, ή δεύτερη συλλαβή άπό τό τέλος παραλήγουσα, ή τρίτη άπό τό τέλος προπαραλήγουσα,
ή τέταρτη άπό τό
τέλος άντιπροπαραλήγουσα* ή πρώτη συλλαβή λέγεται άρχική.
80. "Οταν γράφωμε, παρουσιάζεται συχνά ή άνάγκη ν9 άλλάξωμε
γραμμή χωρίς νά εχη τελειώσει μιά λέξη. Είμαστε τότε υποχρεωμένοι
νά χωρίσωμε τή λέξη σέ δύο. Τό χώρισμα δμως δέν μπορεί νά γίνη

Συλλαβισμός—Χρόνος τών συλλαβών
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δπου τύχη, παρά μόνο εκεί πού χωρίζονται οί συλλαβές τών λέξεων
μεταξύ τους.
Τό χώρισμα μιας λέξης σέ συλλαβές λέγεται
συλλαβισμός.
81· Ό συλλαβισμός ακολουθεί τούς παρακάτω κανόνες:
1. "Ενα σύμφωνο άνάμεσα σέ δύο φωνήεντα συλλαβίζεται μέ τό
ακόλουθο φωνήεν: ε-χω,
ναύ-της,
κα-λο-σύ-νε-ψε.
2. Δύο σύμφωνα άνάμεσα σέ δύο φωνήεντα συλλαβίζονται μέ τό
ακόλουθο φωνήεν δταν άρχίζη άπό αυτά ελληνική λέξη : λά-σπη
(σπί'&α, σπέρνω), ε-βγαλα (βγαίνω), κο-φτερδς (φτωχός),
ά-κρογιαλιά (κρίνος), ε-άνος (θνητός), στά-μνα
(μνήμη),
ε-τσι
(τσαρούχι),
τζί-τζικας (τζάμι), νπο-πτος (πτώμα),
Αί-σχύλος (σχολή), α-φ&ονος
(φ&ορά). 'Αλλιώς, χωρίζονται : &άρ-ρος, αλ-λο, δρ-μή,
περ-πατώ,
ίρ-χομός, φάτ-νη, δάφ-νη, τάγ-μα,
ßaft-μός.
3. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα άνάμεσα σέ φωνήεντα συλλαβίζονται μέ τό άκόλουθο φωνήεν δταν άπό τά δύο πρώτα τουλάχιστον άπό αυτά άρχίζη ελληνική λέξη: α-στρο (στρώνω),
σφυρί-χτρα (χτένι), al-σχρός (σχήμα). 9Αλλιώς χωρίζονται, κα! τό πρώτο
άπό αυτά συλλαβίζεται μέ τό προηγούμενο φωνήεν:
άμ-βροσία,
&ν-&ρωπος, νεραν-τζιά,
έκ-στρατεία,
παν-στρατιά.
4. Τά συμπλέγματα μπ, ντ, γκ, γγ (71) χωρίζονται στο συλλαβισμό, εκτός δταν προηγήται αλλο σύμφωνο : άμ-πέλι,
πέν-τε,
άγ-καλιά,
αγ-γελος,
Άγ-γλία,
άν-τρειωμένος,
μονγ-κρίζω,
νεράντζι, άλλά μπαρ-μπούνι,
καβουρ-ντίζω.
Τά δίψηφα μπ, ντ, γκ δέν πρέπει να χωρίζονται στό συλλαβισμό :
μπου-μπούκι, ντό-μπρος, ξε-μπλέκω, ντα-ντά.

Οί ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται συνήθως και στά σύνθετα (')·

Χρόνος τών συλλαβών
82. Ή όρθογραφία κανονίζεται σέ πολλές λέξεις άπό τό χρόνο
ή τήν ποσότητα τών φωνηέντων καί τών συλλαβών τους.
1. Στό συλλαβισμό δέ χωρίζεται
από δυό λέξεις. Δέ θά ήταν λοιπόν
ϋστερ'-άπ'-αυτό. Πρέπει νά φυλαχτή
λαβή άχώριστη : κι ε-γώ, τ* αλ-λα,
θλιμμένο φωνήεν: καί-εγώ, τά-αλλα.

συλλαβή πού τή συναπαρτίζουν στοιχεία
σωστό νά συλλαβίζωμε κι-εγώ, τ'-άλλα,
στό τέλος του στίχου ολόκληρη ή συλή στήν άνάγκη ν* άποκατασταθή τό εκ-
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Κατά τό χρόνο τών φωνηέντων ξεχωρίζονται και οί συλλαβές σέ
βραχύχρονες και σέ μακρόχρονες ή μακριές.
α) Βραχύχρονη
δνομάζεται μία συλλαβή δταν εχη βραχύχρονο
φωνήεν και δέν τό ακολουθούν στήν ίδια λέξη διπλό σύμφωνο ή δύο
ή περισσότερα σ ύ μ φ ω ν α : £-χο-με,
ά-έ-ρας.
β) Μακρόχρονη
ή μακριά δνομάζεται μία συλλαβή δταν εχη
μακρόχρονο φωνήεν ή δ ί ψ η φ ο : ώ-ρα,
κή-πος,
νοί-κι,
ναύ-της,
οϋ-ρά.
Μακρόχρονη λογαριάζεται μια συλλαβή και δταν εχη βραχύχρονο
φωνήεν άλλα υστερ9 άπό αύτό άκολουθούν διπλό ή δύο ή περισσότερα σύμφωνα: τό-ξο,
περιτ~τός,
ëv-δο-ξος,
ä-στρο.
Ή συλλαβή αύιή λέγεται Φέαει μακρόχρονη
ή θέσει
μακριά.
Τά δίψηφα αι, οι δταν είναι τελικά λογαριάζονται βραχύχρονα :
είναι

f

θυμούνται,

κήποι.

83. "Ιστορική παρατήρηση. — Ή διάκριση τών φωνηέντων καί τών συλλαβών κατά τό χρόνο τους στηριζόταν στήν άρχαία έποχή σέ πραγματική διαφορά τής προφοράς, πού ξεχώριζε φωνήεντα προφερμένα μέ πιό μακριά και
μέ πιό κοντή φωνή. Στή νέα γλώσσα ή διαφορά αύτή είναι άνύπαρχτη και
εχει μόνο δρθογραφική σημασία—δσο εξακολουθούμε νά έφαρμόζωμε, φυλάγοντας τήν Ιστορική όρθογραφία, αρχαίους κανόνες τονισμού πού δέ στηρίζονται πιά στή σύγχρονη προφορά και δέν μπορούν νά δικαιολογηθούν άπό αύτή.

ΤΡΙΤΟ

ΤΟΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΑ

Τόνος
84. Σέ κάθε λέξη μέ δύο τουλάχιστο συλλαβές μία συλλαβή προφέρεται πιό δυνατά άπό τις άλλες. Ή συλλαβή αύτή λέμε πώς ε χ ε ι
τόνο, τονίζεται:
γράφω.
Στο γράψιμο, πάνω στο φωνήεν μιας τονισμένης συλλαβής σημειώνομε ενα σημάδι τονικό πού λέγεται και αύτό τόνος : γράφω.
Τόνο παίρνουν και οί περισσότερες μονοσύλλαβες λέξεις : μή,
πώς νά σου τό πώ, δεν πάς νά τοϋ πής νά βγή.
Παρατήρηση.—"Η λέξη τόνος εχει λοιπόν δύο διαφορετικές σημασίες :

Τόνος — Βασικός τόνος — Οι τρεις τόνοι
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Άπό τό ενα μέρος σημαίνει τή δυνατότερη προφορά μιας συλλαβής, καί άπό τό
άλλο, τό σημάδι πού σημαδεύει τήν προφορά αύτή στή γραφή (*).
Βασικός

τόνος

8 5 . Ό τόνος δέ μένει πάντοτε στήν ϊ δ ι α συλλαβή στις λέξεις πού
κλίνονται. Ό άγγελος —τον άγγέλου— τον άγγελο, οί μοίρες — τών μοιρών, το πάπλωμα - τά παπλώματα — τών παπλωμάτων,
γελώ — γέλασα
— γελαστήκαμε.
Βασικός τόνος λέγεται στα ουσιαστικά ό τόνος τής ενικής ονομαστικής· στά επίθετα, δ τόνος τής ενικής ονομαστικής τού αρσενικού'
στα ρήματα, ό τόνος τού πρώτου ενικού προσώπου τής οριστικής τού
ενεστώτα.
Καί στή σύνθεση ανεβαίνει συνήθως ό τόνος: μύλος - ανεμόμυλος.

01 τρείς τόνοι
8 6 . Ol τόνοι
ή βαρεία ( ' ).

είναι

τρεις : ή όξεία ( ' ), ή περισπωμένη

( ~ ) καί

Παρατήρηση.— Καί τά τρία αύτά τονικά σημάδια άποδίνουν στή γλώσσα
μας τόν ίδιο ακριβώς τόνο τής προφοράς, τή δυνατότερα τονισμένη συλλαβή.
87. 'Ιστορική παρατήρηση.— Ή ποικιλία τών τριών τονικών σημαδιών
καθρεφτίζει τούς τρεις διαφορετικούς τόνους πού μπορούσαν νά έχουν ol λέξεις
στήν άρχαιότητα κατά τήν προφορά τους.
Ό αρχαίος τονισμός ήταν μουσικός. Τό τονισμένο φωνήεν προφερόταν
δχι πιό δυνατά παρά σέ ήχο ψηλότερο μουσικά, οξύτερα άπό τ* άτονα. Αύτό
τό εδειχνε ή όξεία. Ή βαρεία σήμαινε πώς ελειπε ό -ψηλός τόνος, καί γι* αύτό
σημειωνόταν στήν αρχή βαρεία σέ κάθε άτονη συλλαβή (αν&ρώπός). Ή περισπωμένη, συνδυασμός όξείας καί βαρείας ('*), εδειχνε πώς στό φωνήεν πού
τήν επαιρνε—μακρόχρονο πάντα—ή φωνή, ψηλότερη στό πρώτο του μέρος, χα-

1. Μερικές λέξεις σύνθετες παίρνουν συχνά στήν προφορά καί δεύτερο
τόνο, στήν άντιπροπαραλήγουσα ή καί άκόμη παραπάνω, πρός τήν αρχή τής
λέξης: αντίπρόπερσι, πρόίίερασμένος κτλ. Οί λέξεις αύτές προφέρονται καί μέ τόν
άρχικό τόνο, σέ μιά άπό τις τρεις τελευταίες συλλαβές, καί αύτός μόνο σημειώνεται: αντιπρότιερσι, προπερασμένος, παραπροσπαππούλης, προελληνικός.

42

Τόνοι και πνεύματα

μήλωνε στό δεύτερο, δπως περίπου προφέρομε μέ κάποια αναλογία εμείς σήμερα, τό επιφώνημα α / δταν Φαυμάζωμε, ανεβοκατεβάζοντας τή φωνή (« «).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ —ΤΟΝΙΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ

88. Ό τονισμός τών λέξεων γίνεται σύμφωνα μέ τούς ακόλουθους
κανόνες :
Α.—Γενικοί
τονικοί
κανόνες
1. Σέ μια λέξη μπορεί να τονιστή μόνο μια άπό τις τρεϊς τελευταίες συλλαβές : τραγουδώ, τραγουδοϋσα,τραγονδήσαμε,
Μπότσαρης.
Τόν κανόνα αύτδν άκολουθοΟν καί λέξεις μέ δίφθογγο ή μέ καταχρηστικά δίφθογγο, καθώς νεράιδα, εννιάημερα — βράδιασε, σάλιαγκος.
(Αύτό γίνεται έπειδή ό δίφθογγος άποτελεΖ μία συλλαβή καί δ καταχρηστικός δίφθογγος παρουσιάζει δύο φωνήεντα μόνο στό χαρτί).
2. Ή προπαραλήγουσα παίρνει πάντα όξεία : ήσυχος,
Μεγάλοχαρη,
πρόβατο.
3. Κάθε βραχύχρονη συλλαβή παίρνει όξεία : ελα, βουνό.
4. Ή παραλήγουσα παίρνει όξεία δταν ή λήγουσα είναι μακρόχρονη : καρφώνω, κλείνει, βρύση.
5. Ή μακρόχρονη παραλήγουσα παίρνει περισπωμένη δταν ή λήγουσα είναι βρχχύχρονη : μήλο, ξυπνήστε, δώσε, αγαπούμε,
ναύτες'
αγαπιούνται, ώμοι, τοίχοι. Εξαιρούνται οί λέξεις ώστε, οντε, μήτε,
εϊτε, εΐ&ε.
ΣτΙς λέξεις πού Ιχουν καταχρηστικό δίφθογγο στή λήγουσα, λογαριάζεται
αυτή γιά τόν τονισμό σα δυο συλλαβές. "Έτσι παίρνουν οξεία λέξεις καθώς κούφιος, καινούριος, κούνιες, ποτήρια, μαχαίρια.

89. Β.— *Ονόματα
Ή λήγουσα

1. Τά ονόματα κα! οί αντωνυμίες παίρνουν στή λήγουσα όξεία :
δ πραματευτής,
τον πραματευτή, ε πραματευτή' δ ψωμάς, τον ψωμά'
ελα παππού' οί ουρανοί, τους ουρανούς — ή χαρά, τή χαρά* μιά λινή
στολή· ή 9Αργυρώ, τήν 9Αργνρώ, πάρε Μαριγώ· ή άλεπού, τήν άλεπού—
τό βαρυ σακί, αυτά τά βαριά σακιά — εγώ, ίσύ.
Διασάφηση.—Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω κανόνα, παίρνουν όξεία λέξεις
καΦώς οκά, αμυγδαλή, φακή, απλή, διπλή, χρυσή, χρυσά, απλοί, αλευράς, κοσκινάς,
Μισσισσιππής, Παναγής, Τσιτσεκλής, Φραντζής κτλ.
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2. Παίρνουν περισπωμένη
: Τό γη, φως, παν, νους,
πλους,
ρους· οι αντωνυμίες έμεϊς, εμας, μας — εσείς, εσας, σας* τό αριθμητικό τρεις και οί άλλοι πληθυντικοί σε -εις (συγγραφείς, συγγενείς)* τα
κΰρια ονόματα προσώπων σέ - α ς ; Λουκάς, Παλαμάς, Σκουφάς κτλ. και
μερικά άλλα κύρια: Ίησοϋς, 9Αθηνά, Ναυσικά,
'Απελλής,
Έρμης,
Ηρακλής, Θαλής, Θεμιστοκλής, Μωυσής,
Περικλής.
3. Παίρνουν περισπωμένη
xal ot γενικές : του πονηρού πραματευτή, του ψωμά, τής γλυκιάς φωνής, τής Άργυρώς,
τής αλεπούς,
ή μυρωδιά τοϋ θυμαριού, τών μικρών παιδιών, σοϋ δίνω, μας είπε.
Ή παραλήγουσα

4. Ή λήγουσα είναι στ9 αρσενικά και θηλυκά ονόματα μακρόχρονη
δταν εχη α :
δ χειμώνας, τοϋ χειμώνα, το χειμώνα, χειμώνα — ή πείνα, τής
πείνας, τήν πείνα — ή γυναίκα, τής γυναίκας, τή γυναίκα,
γυναίκα.
Διασάφηση.—Σύμφωνα μέ ιόν κανόνα αύτόν παίρνουν όξεία στήν παραλήγουσα: α) άρχαΐα τριτόκλιτα αρσενικά σέ -ήνας ; σωλήνας, μήνας κτλ., -ήρας :
κλητήρας κτλ., -ώνας : ελαιώνας, περιστεριώνας κτλ., τό βήχας, ιδρώτας κτλ.—β) αρχαία πρωτόκλιτα θηλυκά καθώς αϋρα, πείρα, παύλα, μούσα κτλ.— γ) άρχαϊα
τριτόκλιτα θηλυκά καθώς σφήνα, χήνα, ρώγα, γυναίκα, δικλίδα, προίκα,
•ψίχα, σφραγίδα, 3Ελευσίνα — δ) διάφορα άλλα θηλυκά καθώς πλατεία, μαυροματούσα J *Ελεούσα, άξίνα, πλημμύρα, καμήλα, σκούπα, χελώνα, Σύρα, άραπίνα, * Αρτοτίνα, Κατίνα, JVıVa, Χριστίνα, Μπουμπουλίνα κτλ.

5. Τό α στό τέλος τών ούδετέρων λογαριάζεται βραχύχρονο :
χώμα, χρήμα, ώραϊα δώρα, εκείνα τά σχολεία.
6. Τό ι στό τέλος τών ούδετέρων λογαριάζεται μακρόχρονο: ποτήρι, παγώνι, μαχαίρι, δείλι, νοίκι, σουραύλι, αλεύρι, λουλούδι.
7. Τό
βραχύχρονο
κες, οκάδες,
ρείται τό

α> ι, υ στήν παραλήγουσα τών ονομάτων λογαριάζεται
: διάκος, δράκος, σκίνος, σκύλος — παπάδες, χωριάτες — δίμανάδες—πιάτο,
κινίνο, λάθος, κλάμα, πλάσμα. Ε ξ α ι Κωσταντινος.

Διασάφηση.—Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτόν παίρνουν όξεία στήν παραλήγουσα : α) τ* αρσενικά καθώς κρίνος, Αίνος, Νίκος, Σπύρος, Μαυροκορδάτος, Πιπίνος — επιστάτες, Σπαρτιάτες, Μυκονιάτες, σπουργίτες, ερημοσπίτες, ΜεσολογγΙτες,
μεγιστάνες, παιάνες — σπίνος, γρύλος, γύρος, μύλος, στύλος, τύφος κτλ.— β) τά θηλυκά
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καθώς μάζες, σκάλες, άξίνες, δίνες, ϊνες, νίκες, ζύμες, εύ&ύνες, λύπες, μύγες,
αψίδες, γαρίδες, σφραγίδες, ακτίνες κτλ.—ν)
ουδέτερα καθώς μύρο, πύο, σύκο,
φύλλο, φύλο — δελφίνι, καναρίνι, μανταρίνι — ρίγος, κύρος — δράμα, κάμα, νάμα,
πράμα, κλίμα, κρίμα, τρίμμα, &ύμα, πλύμα, χύμα, φάσμα, χρίσμα, ξύσμα.

90. T . — Ρ ή μ α τ α
*Η λήγουσα

1. Ή μακρόχρονη λήγουσα τών ρημάτων παίρνει περισπωμένη:
αγαπώ, αργεί, άργονν, άκοϋς, νά δής, κλαις, τρως.
2. Στα ρήματα λογαριάζεται μακρόχρονη και ή τονισμένη λήγουσα
σέ - α : αγαπάς, πας, αγαπά.
Ή

παραλήγουσα

3. Τό άτονο α στή λήγουσα τής οριστικής είναι βραχύχρονο:
τραγουδονοα, τραγουδούσαν
είδα, είδαν
φενγαν.
πήδα,

4. Τό άτονο α στή λήγουσα τής προσταχτικής είναι μακρόχρονο:
ζήτα, ρώτα, τρύπα, φεύγα, τραγούδα,
κοίτα.

5. Παίρνουν περισπωμένη ol ρηματικές καταλήξεις τού ενικού
-αμαι, άοαι, -αται κα! οί καταλήξεις του πληθυντικοΰ -αμε, -ατε, -ανε :
θυμάμαι, θυμάσαι, ΰυμάταΐ' γελάμε, γελάτε, γελάνε' πάμε, πατε, πάνε'
έλατε να φάμε.— Παντού άλλου τό α τής παραλήγουσας παίρνει
οξεία : βάλε, βράσε, σπάσε, κάψε, ψάξε, κράξε, πάρε' κλάψτε, ψάξτε,
πάρτε, άνεβάστε, θυμάστε κτλ.
6. Τό ι, υ στήν παραλήγουσα τών ρημάτων λογαριάζεται βραχύχρονο :
λύνε, λύναν, λύσε, λύσαν — δακρύσαν — πλύνε, πλύναν — πίνε,
ναν φρίξε, φρίξαν — σκύψτε'
πλύντε.

πί-

Διασάφηση·— Σύμφωνα μέ to ν κανόνα αυτόν παίρνουν όξεία οί προσταχτικές Ινεστοιτα καί άορίστου, καθώς καί τό τρίτο πληθυντικό πρόσωπο
τών άναύξητων περασμένων χρόνων σέ ρήματα καθώς κλίνω, κρίνω, πνίγω,
ρίχνω, σμίγω, τρίβω, τρίζω, γδύνω, ντύνω, δύω, σκύβω, στύβω, χύνω, καθώς
καί οί όμοιοι τύποι τοΓ» άορίστου του πλένω, σέρνω.
Μερικοί άλλοι τονικοί κανόνεο, ιδίως για μερικά άκλιτα — τ' άριθμητικά,
τή μετοχή σέ -ώντας καί τά επιρρήματα — βρίσκονται στήν αντίστοιχη θέση του
Γ' Μέρους.

Tovtxoi
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βαρείας

1. Σημειώνεται βαρεία στή λήγουσα, στή θέση τής όξείας, δταν δέν
άκολουθή στίξη ή δταν ή λέξη πού άκολουθεΖ δέν έγκλίνεται : αυτό τό
καλό παιδί, άλλά τό παίδι αυτό, τό καλό μου τό παιδί.
Σημειώνεται βαρεία στή λήγουσα καί δταν άκολουθή παρένθεση ή παύλα,
ή δταν άκολουθή διπλή τελεία που δέν μπορεί ν' αντικατασταθώ μέ κόμμα,
έπάνω τελεία ή τελεία : διαιρούνται χα γράμματα σε : α) κτλ.
"Όταν ή παρένθεση καί ή διπλή παύλα μπαίνουν στή θέση κομμάτων, ή λέξη
πρίν άπό αύτήν παίρνει οξεία άντί βαρεία: μου ειπε ό Μα&ιός (και κατάλαβα
πώς ήταν αλή&εια) κτλ.
Διασάφηση.—Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτόν παίρνουν βαρεία πριν άπό
τή διπλή τελεία τό άρθρο, οί σύνδεσμοι (λ.χ. καί, σάν), οί προθέσεις (λ.χ. άπό,
και μερικά έπιρρήματα δταν συναποτελούν μιά έννοια μέ τήν άκόλουθη
λέξη ( λ.χ. εμπρός : α) άπο κτλ.). Ό λόγος είναι δτι ή διπλή τελεία δέν είναι
σημείο τής στίξης, μπορεί όμο>ς νά μπαίνη στή θέση του.
2. Τ ' άκλιτα που καί π ώ ς παίρνουν βαρεία δταν είναι άναφορικά,
καί περισπωμένη δταν είναι έρωτηματικά (καί σ9 εύθεία καί σέ π λ ά γ ι α
Ιρώτηση) ή δταν προφέρωνται στή φράση τονισμένα :
τον εβλεπα πού ερχόταν, μου φάνηκε πώς ήταν ο Παύλος, κατά πώς φαίνεται— που ήσουν χτες ; δεν ξέρω κατά που πέφτει, άρια και που, που και που, πώς
είπατε, άπόρησε πώς μπορούσε νά φνγη, πώς και πώς φτάσαμε.
Παρατήρηση.—01 κανόνες αυτοί γιά τή χρήση τής βαρείας έφαρμόζονται σέ
δ,τι δημοσιεύεται τυπωμένο. Στή σ χ ο λ ι κ ή π ρ ά ξ η έχει έπικρατήσει νά σημειώνεται όξεία στή θέση τής βαρείας. Ή βαρεία δμως πρέπει νά σημειώνεται στίς
δμόηχες λέξεις πού δέν προβλέπονται άπο τόν άκόλουθο κανόνα (3) (πρβ. 92).
3. Γράφονται πάντα μέ όξεία :
α) τά έρωτηματικά τί(ι), γιατί ; (καί στήν π λ ά γ ι α έρώτηση) : τί
είπες ; γιατί νά φύγης ;—δ&ν κατάλαβα τί είπες, με ρώτησε γιατί
έφυγα.
Ό αιτιολογικός σύνδεσμος γιατί παίρνει βαρεία άκόμη καί δταν
άκολουθή κόμμα: Ό Κώστας εφυγε γιατί, δπως μου έξήγησε δ φίλος
του, ήταν υποχρεωμένος
νά γυρίση.
β) τό δειχτικό καί τό βουλητικό μόριο νά, δταν Ιχουν τόν τόνο τής
φράσης : νά κατάσταση — νά σου δείξω έγώ (άλλά καί νά σου δείξω,
ήρθα νά σου δείξω), νά δώ (άλλά καί νά δώ).
1. Παίρνει βαρεία καί τό (ποιητικό) αΐτιολογικό τι : πάρε με άπάνου στά
βουνά, τι &ά με φάη ό κάμπος. (Κρυστάλλης).
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γ) τό δρκωτικό μόριο μά : μά τήν
δ) δ διαχωριστικός σύνδεσμος γιά

άλήϋεια.

καί τό προτρεπτικό

γιά :

γιά

εγώ

γιά

εσύ, γιά πες μου.
*Ηλιε μ*, γιά εβγα γιά νά βγω | γιά λάμψε για νά λάμψω. (δημ.)
92. Διασάφηση.— Ot πάντα όξύτονες λέξεις γιατί, νά, μά, γιά ξεχωρίζονται μέ τό διαφορετικό τόνο άπό τά όμόηχά τους, τό αιτιολογικό γιατί, τό τελικό
να, τό άντιθετικό μα, τήν πρόθεση για. Αυτό γίνεται γιά λόγους αναγνωστικούς,
καθώς γίνεται σέ άνάλογες περιπτώσεις καί σέ άλλες γλώσσες (γαλλικά, Ιταλικά). Γιά τόν Ιδιο λόγο παίρνουν πάντα περισπωμένη τά ερωτηματικά πώς,
που, καί βαρεία (ή όξεία) τ* άναφορικά πώς, πού. "Ετσι μόνο άναγνωρίζονται
εύκολα καί άμέσως, καί διαβάζονται σωστά λεξεις πού άλλιώς θά μπερδεύονταν μέ τις όμόηχες, καθώς στ* άκόλουθα παραδείγματα :
ρωτά γιατί απόρησε — ρωτά, γιατί απόρησε'
μά τό παιδί μου ! — μά τό παιδί μου που είναι ;
μου ειπε πώς &à ήθελε να ταξιδεψη —. μου είπε πώς θά ήθελε να ταξιδεψη'
απόρησε πώς μπόρεσε νά τό κάμη — απόρησε πώς μπόρεσε νά το κάμη'
μου είπε που (σέ ποιό μέρος) βρήκε τό θησαυρό — μου είπε που βρήκε (ότι
βρήκε) τό θησαυρό'
τόν εβλεπα πώς προσπαθούσε — τόν εβλεπα πώς προσπαθούσε.
Μάγερα, γιά μαγερεψε ενός αρνιού» συκώτι . . .
για να του βάλω γιά νά φάη αυτά τα συκωτάκια, (δημ.)
"Ονομασία

τών λέξεων

ànb τόν τόνο

τους

9 3 . Κατά τή θέση πού εχει δ τόνος σέ μια λέξη και κατά τό
είδος του ή λέξη αυτή λέγεται :
α) δξύτονη, δταν παίρνη στή λήγουσα οξεία ή βαρεία: εμπρός,
γιατί, τά καλά
παιδιά·
β) παροξύτονη,
δταν παίρνη οξεία στήν παραλήγουσα : τρέχα'
γ) προπαροξύτονη,
δταν παίρνη οξεία στήν προπαραλήγουσα :
α ν&ρωπος'
δ) περίίιπώμενη,
δταν παίρνη περισπωμένη στή λήγουσα : τραγουδώ'
ε) προπερισπώμενη,
δταν παίρνη περισπωμένη στήν παραλήγουσα :
τραγουδονοα.
*Επίτονη λέγεται ή συλλαβή πού άρχεται υστερ 9 άπό τήν τονισμένη. Λ.χ. στή λέξη αν&ρωπος Ιπίτονη συλλαβή είναι ή
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Πνεύματα
94· Κάθε λέξη πού αρχίζει άπό φωνήεν παίρνει σ9 αύτό ενα
γραφικό σημάδι πού λέγεται ηνεϋμα : άν&ίζω, eΕλλάδα.
Τα πνεύματα είναι δύο, ή ψιλή ( 9 ) και ή δασεία (').
95· ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Παίρνουν δασεία δσες λέξεις άρχίζουν άπό ν :
υγεία, ύπνος* τ9 άρθρα δ, ή, οί καί άκόμη οί άκόλουθες λέξεις:
αβρός, άγιος, αγνός, "Αδης, αδρός, αίμα, Αίμος, αίρεση,
αιρετός,
9
αλάτι, 'Αλιάκμονας,
αλιεία, Αλικαρνασσός, αλίπαστο, αλίπεδο, άλμα,
*Αλόννησος, αλτήρες, αλυκή, αλυσίδα, αλώνι, άλωση, άμα,
Άμαδρυάδες, αμάξι, άμαρτάνω, άμιλλα, απαλός, απλός, άρμα, άρμη,
αρμόζω,
αρμός, αρπάζω, αφή, άψίδα, άψί&υμος,
άψίκορος·
έαυτός, έβδομος, €Εβραίος, "Εβρος, εδρα, είλωτας,
ειμαρμένη,
ειρκτή, ειρμός, 'Εκάβη, fΕκάτη, έκατό, Έκτορας, 'Ελένη, έλικας,
Ελικώνας, έλκος, ελκύω, °Ελλη, βΕλληνας, ελος, ενας, έντεκα,
ένώνω,
εξι, έρμαιο, ερμαφρόδιτος, έρμηνεύω, 'Ερμής, cΕρμιόνη, ερπω, εσμός,
εσπερινός, εστία, εστιατόριο, εταίρος, έτοιμος, ευρετήριο, εφτά'
ήβη, ήγεμόνας, ήγούμενος, ήδονή, ήλικία, ήλιος, ήμερα,
ήμερος,
c
ήμι·, ήνίοχος, ήπατα, 'Ήρα, eΗρακλής, 'Ηρόδοτος, ήρωας,
Ησίοδος,
ήσυχος,
°Ήφαιστος'
Ιδρύω, Ιδρώτας, Ιερός, 'Ιερουσαλήμ,
Ικανός,
ιλεος, ΐλερη, Ιμάτιο, Ιππικό, Ιστορία, Ιστός·

Ικετεύω,

Ιλαρός,

οδηγός, οδός, δλμος, δλόκληρος, δλος, ομάδα, δμαλός,
δμηρος,
°Ομηρος, ομιλία, δμιλος, δμίχλη, δμο-, δμοιος, δμως, δπλή, δπλο,
οποίος, όποιος, δποτε, δπου, δπως, δράση, ορίζω, δριο, δρκος, δρμος,
ορμώ, δρος (ό), δσιος, δσος, δταν, δτι, δ,τ ι*
υΐο'&ετώ'
ώρα, ώραϊος,

ώριμος,

ώς.

Παίρνουν δασεία καί δσες λέξεις είναι παράγωγες ή σύνθετες
άπό λέξεις πού έχουν δασεία : αμάξι - άμαξα — αμαξάκι - αμαξωτός άμαξιάτικα — αμαξοστάσιο — αμαξοστοιχία.
96· Διασάφηση.— Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω κανόνα δέ χρειάζονται
δασεία καί παίρνουν ψιλή : α) τό άρχαΐο ά&ρόος - α&ροίζω* ß) oi νεώτεροι,
φωνητικά άλλαγμενοι τύποι άπό λέξεις άρχαΐες δασυνόμενες: άμάδα {όμάδα),
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αρμά&α - άρμα&ιά, άρμίδι (όρμίδι), εμεΐς (ήμεΐς), ίσκιος (δχι ήσκιος), καθώς και
τό αψύς (*)—γ) λέξεις ξένης καταγωγής, πού έχουν στή γλώσσα τους δασύ πνεύμα, λ.χ. "Αδριανός, 'Αμβούργο, Άμλέτος, *Αννίβας, άρμάρι, Άψβονργος — "Εγελος,
εκτάρι, * Ελβετία, Έλγολάνδη, " Ελσίνκι—εραλδική, ερβαρτιανός, 'Ερζεγοβίνη, *Ερρίκος — Ίντουστάν, *Ισπανία —"Ολλανδία, 'Οράτιος, ορδή, όρτενσια, όστια, Ουγγαρία,
Ουγενότος, ουμανισμός, Ουμβόλδος, Ουνοι, ουσάρος κτλ. Ψιλή θέλει καί τό 'Ενετός.
97. * Ιστορική παρατήρηση, — Τα δύο πνεύματα είχαν στήν άρχαία
γλώσσα τή σημασία τους καί τή φωνητική τους αξία. Ή δασεία σημειωνόταν
από τα παλιά χρόνια γιά νά παραστήση μιά παχιά πνοή, ενα είδος χ, πού
προφερόταν πριν άπό τό άρχικό συνήθως φωνήεν (χο)ρίς ν* άγγίζη ή γλώσσα
στόν ουρανίσκο), όπως λ.χ. σήμερα σέ πολλές γερμανικές ή άγγλικές λέξεις πού
γράφονται σιήν άρχή μέ Λ. Ή -ψιλή δείχνει μόνο τήν άπουσία τής δασείας.

αρμα

98· Δέν πρέπει νά μπερδεύωνται οί λέξεις : άρματα (πληθ. τοΟ
που σημαίνει δχημα) καί άρματα (δπλα), δ δρος κα i τό δρος.

Θέση του τόνου και του πνεύματος
99. Ό τόνος και τό πνεύμα σημειώνονται :
α) Στ9 απλά μικρά φωνήεντα άπό πάνω τους : εγώ, δχι.
β) Στ 9 απλά κεφαλαία φωνήεντα, δταν αυτά βρίσκωνται στήν
άρχή τής λέξης, εμπρός και άπάνω : Ήδεϊο. Σέ λέξη που γράφεται
ολόκληρη μέ κεφαλαία παραλείπονται : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.
γ) Στούς διφθόγγους τό πνεύμα σημειώνεται άπάνω άπό τό
πρώτο φωνήεν* δ τόνος, ά/tάνω άπό εκείνο πού προφέρεται δυνατότερα: αϊτός, άιδημητριάτικα,
νεράιδα, αυπνος, ουίσκι.
δ) Στ 9 αλλα δίψηφα φωνήεντα και στούς καταχρηστικούς διφθόγγους άπάνω στο τελευταίο φωνήεν: ανριο, ουρά, πούλησα,
είμαι,
παίζω, πιάνω,
μοιάζομε.
"Οταν τό πνεύμα και δ τόνος βρίσκωνται στήν ϊδια συλλαβή,
τότε ή δξεία και ή βαρεία σημειώνονται ΰστερ9 άπό τό πνεύμα και ή
περισπωμένη άπό πάνω του : ελα, αίμα.

"Ατονες Ii προκλιτικες λέξεις
100. Μερικές μονοσύλλαβες λέξεις πού προφέρονται στενά μέ τήν
1. "Ετσι και τά ποιητικά αψηλός, αλάκερος {όλος), όγρος (υγρός), ορμηνεύω.

"Ατονες η προχλιτικές

λέξεις — 'Εγκλιτικές
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λέξεις

άκόλουθή τους λέξη δέν τονίζονται. Οι λέξεις αυτές λέγονται άτονες
ή
προχλιτικές.
"Ατονες ή προκλιτιχές
λέξεις
είναι τα ά ρ θ ρ α ό, ή, οί και τό
επίρρημα ώς(*).
Προκλιτικές λέξεις πού προφέρονται μέ τήν ακόλουθη τους μ' εναν
τόνο ύπάρχουν και άλλες, σ' αυτές δμως σημειώνεται τόνος. "Έτσι λ.χ. δταν
λέμε ας μας τό πή, τονίζομε συνήθως μόνο τήν τελευταία λέξη πή, ενώ ot τρεις
πρώτες λέξεις είναι άτονες ή προκλιτικές. Τέτοιες προκλιτικές λέξεις είναι :
α) δλοι οι τύποι τοϋ άρθρου πού αρχίζουν άπό σύμφωνο : τις μέρες
τής Λαμπρής'
β) οί μονοσύλλαβοι τύποι τής προσωπικής αντωνυμίας : μου με μας,
σον σε σας, τον τής τόν τήν τό τους τις τά: με είδε πού σας περίμενα*
γ) τό άναφορικό πού, τά μόρια &ά, ας, ol σύνδεσμοι καί, νά, πώς, πού,
μα και ol προθέσεις γιά, σέ, μέ, πρός κτλ.:
τρέξω για νά φτάσω, μου φάνηκε
πώς ήρ&ε να σε βρή. (Γιά τά τονισμένα νά, που, πώς, μά, γιά βλ. 92)'
δ) συχνά τό αιτιολογικό γιατί, τά υποθετικά αν, σάν, ή πρόθεση χωρίς
καί μερικές άλλες δισύλλαβες λέξεις.

Εγκλιτικές λέξεις
101.
φέρονται
νος τους
λέξης. Ο !

Μερικές μονοσύλλαβες ή και δισύλλαβες
πάντοτε στενά μέ τήν προηγούμενη τους
χάνεται ή μεταβιβάζεται στή λήγουσα
λέξεις αύτές λέγονται έγκλιτιηές
λέξεις

κάποτε λέξεις προκαι γι 9 αύτό δ τότής προηγούμενης
ή
έγκλιχιχά.

Ot συχνότερες εγκλιτικές λέξεις είναι οί μονοσύλλαβοι τύποι τής
προσωπικής άντωνυμίας μου με μας, σον σέ σας, τος τον το ι τή τες
κτλ. : δώσε μας, νά σου τον, νά τοι.
"Ετσι καί ot δισύλλαβες άντωνυμίες τονε, τηνε. Κάποτε έγκλίνονται καί
ρηματικοί τύποι τρισύλλαβοι, δταν γίνεται συνεκφώνηση τού άρχικοϋ τους φωνήεντος μέ τό τελικό τής προηγούμενης λέξης : σά να ήτανε - σα νά ήτανε (148).
Λέξεις προπαροξύτονες μέ καταχρηστικό δίφθογγο στή λήγουσα γράφονται
χωρίς δεύτερο τόνο σ' αύτή, έπειδή τονίζονται μόνο φαινομενικά στήν προπαραλήγουσα : τά χωράφια μας, ή αρρώστια σου, έννοια σου άλλά βοή&ειά σας, τό
βασίλειό μας. Κάποτε λέγονται καί τά δύο : τά δάκρυα σου καί τά δάκρυά σου,
με τόν άγριο σου τρόπο καί με τόν αγριό σου τρόπο.
1. "Ατονες άφήνομε καί τις προσωπικές άντωνυμίες τόν, τήν, δταν, δπως
γίνεται καμιά φορά, παίρνουν τόν τύπο τονε, τηνε.
4
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102. Ό τόνος του εγκλιτικού α) α ν ε β α ί ν ε ι στή λήγουσα τής
προηγούμενης λέξης δταν αυτή τονίζεται στήν προπαραλήγουσα, ή δταν
αύτή είναι εγκλιτική και ή προηγοΰμενή της παροξύτονη ή προπερισπώμενηΟ): χάρισμά σου, διάβασέ μου, τής κάμαρης σου—φέρε μου
τα, γράψε μάς τα, δώσε μου τα·
β) χ ά ν ε τ α ι δταν ή προηγούμενη λέξη τονίζεται στή λήγουσα
ή στήν παραλήγουσα : το φώς μας, δώσε μας, οι φίλοι μου.
"Όταν ή προηγούμενη λέξη παίρνη βαρεία στή λήγουσα, γράφομε
στή θέση της δξεία : το παιδί μας.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΑ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΗΜΑΔΙΑ — ΣΤΙΞΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

"Αλλα ορθογραφικά σημάδια
103. Έ κ τ ό ς άπό τούς τόνους και τά πνεύματα χρησιμοποιούμε
γράφοντας και μερικά άλλα δρθογραφικά σημάδια. Αυτά είναι δ Απόστροφος και ή κορωνίδα, ή ύποδιασζολή,
τό συνδετικό,
τά διαλυτικά και τό ένωτικό, και άκόμη τά σημεία τής στίξης.
Α . — Ό Απόστροφος ( ' ) σημειώνεται στήν έκθλιψη, στήν άφαίρεση
και στήν άποκοπήστή θέση του φωνήεντος πού χάθηκε : τ'ά'στρα (167).
Β. — Ή κορωνίδα(') σημειώνεται κάποτε στήν κράση, στό φωνήεν
πού γεννήθηκε άπό συναλοιφή (169).
Γ . — Ή ΰποδιαστολή ( , ) σημειώνεται στήν άναφορική άντωνυμία
δ,τι γιά να τήν ξεχωρίση άπό τόν είδικό σύνδεσμο δτι : είδα τότε
δτι δ,τι χάμωμε &ά τό κάμω με μονάχοι και δέν εχομε έλπίδα καμία
άπδ τούς ξένους. (Κολοκοτρώνης)
Ή υποδιαστολή σημειώνεται άκόμη : α) στό χρονικό σύνδεσμο ο,τ* : τό
ίμαύε δ,τι βγήκε, και β) στούς δεκαδικούς αριθμούς, γιά νά ξεχωρίση τις άκέραιες μονάδες άπό τις δεκαδικές : 15,3656.
1. Ό δεύτερος τόνος πού παίρνει μέ τήν έγκλιση ή προπαροξύτονη λέξη
είναι κάποτε πιό δυνατός άπό τόν πρώτο.

"Αλλα όρ&ογραφιχά σημάδια
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Δ . — Τ ό συνδετικό (w) σημειώνεται κάποτε κάτω άπό ορισμένα
συμπλέγματα φωνηέντων ( δ ι φ θ ό γ γ ο υ ς και καταχρηστικούς δ ι φ θ ό γ γ ο υ ς ) ,
δταν είναι ανάγκη να δείχτη π ώ ς πρέπει να σ υ μ π ρ ο φ ε ρ θ ο ΰ ν : χαϊδεύω, πάει, παιδιά, μοιάζω (147-149).
Σημ.—Τό συνδετικό δέ χρειάζεται παρά εντελώς εξαιρετικά. Στή γλώσσα
μας ol λέξεις πού προφέρονται μέ δίφθογγο ή πού γράφονται μέ καταχρηστικό
δίφθογγο έχουν οί περισσότερες σταθερή προφορά (λ.χ. τό χαϊδεύω — χάιδεψα
προφέρεται πάντοτε τρισύλλαβα, τό μοιάζω πάντοτε δισύλλαβα, τό μειώνω πάντοτε τρισύλλαβα ), καί δέ χρειάζεται νά ύποδηλωθή αύτό στήν όρθογραφία μέ
χωρισυό σημάδι. Γιά μερικές πάλι λέξεις πού ή προφορά τους κυμαίνεται ή
πού μπ<^ει νά πάρουν καί δεύτερη προφορά, καθώς λ.χ. πάω, αυπνος, πού προφέρονται μέ τά γειτονικά φωνήεντα δισύλλαβα άλλά καί μονοσύλλαβα, δέν
υπάρχει άνάγκη νά δείχνεται κάθε φορά πώς πρέπει νά διαβαστούν. Γιά λίγες
μόνο λέξεις μπορεί νά χρειαστή σέ ορισμένες περιστάσεις, λ. χ. σ' επιστημονικές μελέτες καί μετρικά συγγράμματα, νά δηλωθή πώς άκριβώς πρέπει νά προφερθούν, λ.χ. (ή) παιδιά, γεν. πληθ. τών παιδιών, (τά) ποια (ούσιαστ.), άλλά καί
τότε φτάνει συνήθως νά δηλωθή ή άντίθετη χωριστή προφορά μέ τά διαλυτικά (104) καί γι' αύτό είναι περιττό νά σημειώσωμε παράλληλα τή συνεκφώνηση μέ τό συνδετικό.
1 0 4 · Ε . — Τ ά διαλυτικά
(") σημειώνονται π ά ν ω από τό γ ρ ά μ μ α
πού δέν πρέπει νά π ρ ο φ ε ρ θ ή μέ τό γειτονικό του κατά τήν καθιερωμένη προφορά. Έ τ σ ι , μεταχειριζόμαστε τα διαλυτικά π ά ν ω άπό τό ι
και τό υ, δταν προηγούνται α, ε, ο, ν, γ ι ά νά δ η λ ω θ ή π ώ ς τό ι, υ
προφέρεται χωριστά, σάν (ι), χωρίς ν9 άπαρτίζη μαζι μέ τό προηγούμενο του φωνήεν δ ί ψ η φ ο : χαϊδεύω,
παν&εϊσμός,
βοϊδάκι,
ευνοϊκός,
μυϊκός, πραϋντικός,
ξεϋπο&ηκεύω.
105. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Σημειώνομε διαλυτικά πάνω άπό τό ι καί τό υ
δταν αύτά άκολουθοΟν 2να α, ε, ο, υ χωρίς νά σχηματίζουν δίψηφα,
καί τό προηγούμενο φωνήεν δέν παίρνη πνεύμα ή τόνο : χαϊδεύω,
έμποροϋπάλληλος.
Διασάφηση.—Είναι περιττά τά διαλυτικά : α) σέ άλλους συνδυασμούς φωνηέντων πού δέν είναι δίψηφα γράμματα, καθώς στίς λέξεις Μωνσής, διυλίζω,
γήινος, Πομπηία, πρωί'—$) δταν τό προηγούμενο φωνήεν άνήκη σέ δίψηφο
γράμμα : αλληλούια, βεδουίνος, παλαιικός, θειικός, γεφυροποιία, ευυπόληπτος*—γ)
δταν ή χωριστή προφορά τών δύο φωνηέντων φανερώνεται άπό τόν τόνο ή τό
πνεύμα: νεράιδα, δρύινος, άνπνία.
Εξαιρετικά σημειώνονται άκόμη τά διαλυτικά :
1. Άπάνω στο ι, υ, (ει,

οι), δταν είναι άνάγκη νά δηλωθή, Ιδίως α' έκδό-
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σεις φιλολογικές ή μετρικές, πώς αυτά δέ συμπροφέρονται (δέν κάνουν συνίζηση)
μέ τό ακόλουθο φωνήεν, ώστε ν' απαρτίζουν καταχρηστικό δίφθογγο (66) : ή παιδιά,
ή γρϊά, δ α&λϊος.
2. Επάνω στο π, τ, κ τών ρινικών συμπλεγμάτων μπ, ντ, γκ, δταν χρειάζεται νά δειχτή πώς τά γράμματα αϋτά προφέρονται, δπως γράφονται, άηχα, καί
δχι ηχηρά, σάν (μπ), (ντ), (γκ) : κομπρέσα, άντιανταντ ικός, ελεγκτής.
1 0 6 . Ζ . — Τ ό ένωτικό ή συνέχεια
{ - ) χρησιμεύει γ ι α να ένώνη
τις λέξεις ή τις συλλαβές. Σημειώνομε τό ενωτικό :
1. Σ τ ο τέλος τής γραμμής, δταν δέ χωρή ή λέξη ολόκληρη κα!
είμαστε υποχρεωμένοι νά τήν κόψωμε κα! νά τή χωρίσωμε : μαλ-Ιιά.
2. "Ύστερ 5 άπό τά προταχτικά Άι-,Άγια-,
γερο-, γρια-,
&εια-,
κυρα-, μάστρο-, μπαρμπα-,
παπα-, χατζή-, π ο ύ προσδιορίζουν τό κύριο
δνομα, βαφτιστικό ή οικογενειακό : τής Άγια-Σόφιας,
του ',Αι-Αιά, τής
κυρα-Ρήνης,
δ παπα-Δημήτρης
κτλ. (*)·
Οι προταχτικές λέξεις πού ενώνονται μέ συνδετικό μέ τό ακόλουθο ού·
σιαστικό δέν παίρνουν τόνο.
Τα Μαστρογιώργης, Μπαρμπαγιάννης, γεροβασιλιας κτλ. μπορούν να γράφουν καί ώς μιά λέξη δταν έχουν γίνει μόνιμα σύνθετα.
3. Σ τ ή ν ά π α ρ ί θ μ η σ η σ τ α θ μ ώ ν δρομολογίου : *Η γραμμή
Θεσσαλονίκης-Γεβγελής.
Θά κάμωμε
το ταξίδι
Πειραιά-Ύδρα.
4. Κάποτε στή θέση του και σέ τίτλους συντροφικών καταστημάτων, επιχειρήσεων κτλ.: ΑγραφιώτηςΠουρναρας καί Σία.
5. Σ έ μερικά ξενικά σύνθετα πού διατηρούν κα! στά ελληνικά τό
9
διπλό τους τόνο : μπάσκετ-μπόλ,
Χουάγκ-Χό.
Αλλά φουτμπόλ (9).
Τό ενωτικό σημειώνεται άκόμη :
6. Στό τέλος ή στήν άρχή ενός γλωσσικού τύπου, γιά νά δείχτη πώς αύτός
δέ γράφεται ολόκληρος : μονο-, δηλ. λέξεις πού άρχίζουν άπό τό μονο* -ν, δηλ.
τελικό ν ή λέξεις πού τελειώνουν σέ ν.
Ii Γιά νά ένώση δύο λέξεις ή τύπους ή γιά νά χωρίση μιά λέξη στις συλλαβές της ή στά συνθετικά της : λέγομε - λέμε, αργώ - αργούσα, λέ - ξη, άνεμο-μύλος.
Μερικοί χρησιμοποιούν χωρίς άνάγκη τό ένωτικό και άνάμεσα σέ ζευγάρια
άπό λέξεις, τις ίδιες, όμοιες ή πού σχετίζονται στενά : φορές φορές, ίσια Γσια,
1. Δέ χρειάζεται τό ένωτικό σέ προταχτικά ονόματα καθώς τό κυρ, καπετάν, πάτερ. Μέ τό νά μήν κλίνωνται αύτά ποτέ, παρουσιάζονται πιό δικαιολογημένα σάν άκλιτα. Αυτά παίρνουν τότε και τόνο : ό καπετάν Μα&ιός, του κυρ
Θανάση, του πάτερ Σωφρόνιου.
2. "Ομοια γράφονται μ' ένωτικό καί τά ξενικά κύρια Σουλεϊμαν-πασάς, %Αλψ
άγας κτλ. Τό 'Αλήπασας επικράτησε νά γράφεται σέ μιά λέξη.

53

Προφορά και στίξη
δπως δπως, περπατούσαν δυο δυο, μαζεύτηκαν πέντεξι,
ώρα τήν ώρα, πέρα γιά πέρα, τό σύρε κι$Χα.

μέρα νύχτα, σύρτα φέρτα,

Πολύ άτοπο είναι να γράφωνται μ9 ενωτικό λέξεις πού μόνο σύνθετες υπάρχουν στήν προφορική γλώσσα, καθώς
γαλλοελληνιχός.
Γενικά δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση του ενωτικού, ούτε να
συγχέεται αύτό μέ τήν παύλα (—) (130).

Προφορά

και

στίξη

107. "Οταν μιλούμε σταματούμε καί σιωπούμε κάθε τόσο, κατά
τό νόημα ή γιά νά πάρω με αναπνοή—άλλοτε λιγότερο καί άλλοτε
περισσότερο — ανάμεσα στις λέξεις ή ομάδες από λέξεις, προτάσεις καί
περιόδους. "Αλλοτε πάλι άνεβοκατεβάζομε τή φωνή — κάποτε κάνομε
και κινήσεις — γιά νά ρωτήσωμε, ν9 άπορήσωμε, νά δείξωμε τή χαρά
μας ή νά εκφράσω με κάθε είδος αισθήματα. Έ ν α val μόνο να πούμε,
μπορεί νά εκφράση, μέ τόν τρόπο πού θ ά τό προφέρω με καί θ ά τό
χρωματίσωμε, αδιαφορία, έντονη κατάφαση, αβεβαιότητα, ερώτηση,
χαρά, λύπη.
Ή γραφή πού εχει ν9 άποδώση τήν δμιλία μας είναι αδύνατο νά
καθρεφτ(ση δλη τήν ποικιλία τού χρωματισμού τής φωνής μας. 91 Αν
δμως περιοριζόταν ν9 άποδώση μόνο τούς φθόγγους, θ ά μας δυσκόλευε πάρα πολύ νά καταλάβωμε διαβάζοντας, άφοϋ δέ θ ά ξέραμε ούτε
πού και πόσο νά σταματήσωμε κάθε φορά. Γ ι ά ν ά λείψη αύτή ή
δυσκολία χρησιμοποιούμε μερικά σημάδια, πού μας βοηθούν νά ζωντανέψωμε κάπως δ,τι είναι γραμμένο, σταματώντας κατά τό νόημα
καί χρωματίζοντας τή φωνή μας. Τά σημάδια αυτά λέγονται σημεία
τής στίξης (»).
Σημ.—Ή χρήση τών σημείων τής στίξης ποικίλλει κατά τις εποχές, τις
τυπογραφικές συνήθειες και κατά τούς άνθρώπους, τήν ψυχική τους διάθεση
καί τό σκοπό πού έπιδιώκουν. Είναι ώστόσο άπαραίτητο νά είναι ρυθμισμένο
ενα έλάχιστο, γιά τις κυριότερες περιπτώσεις. Στά ελληνικά πολλές περιπτώσεις
είναι άκόμη άκαθόριστες.
108· *Ιστορική παρατήρηση.— Βλέπομε πάντοτε στά βιβλία ή σέ άλλα
κείμενα σημεία στίξης μέ τις λέξεις χωρισμένες, καί νομίζομε πώς πάντα
1. Άπό τό άρχ. ελληνικό στίζω, κεντώ, χαράζω, τρυπώ, βάζω σημαδάκι'
στίξη, ή πράξη.
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γινόταν τό Ιδιο. Άλλά δέν έγραφαν πάντοτε δπως εμεΐς σήμερα, καθώς τό
βλέπομε σέ παλιά βιβλία καί χειρόγραφα. 01 άρχαϊοι "Ελληνες δέ χώριζαν ι
κάν πάντοτε τις λέξεις μέ κενά διαστήματα, καθώς φαίνεται άπό τις επιγραφές '
τους, καί αύτό εκανε τις δυσκολίες στό διάβασμα άκόμη μεγαλύτερες. Χρειάστηκε καιρός γιά νά χωριστούν ol λέξεις (ή συνήθεια τών κενών άνάμεσα
στίς λέξεις γενικεύτηκε μόλις τό 13. αίώνα μ.Χ.), νά σημειωθούν ol τελείες καί
έπειτα καί τ* άλλα σημάδια, άν καί μερικά τους είχαν ήδη χρησιμοποιηθή άπό
τούς Άλεξαντρινούς γραμματικούς. Τό σημερινό σύστημα, πού καθιερώθηκε μέ
τήν τυπογραφία, εγινε κοινό σέ δλους τούς πολιτισμένους λαούς.

Τα σ η μ ε ί α

τής

στίξης

109. Τά συχνότερα σημεία τής στίξης είναι ή τελεία ( . ), ή
έπ&νω τελεία (*), τό κόμμα ( , ) , τό έρωτηματικά ( ; ) και τό Φαυμαατικό (!).
Υπάρχουν καί μερικά άλλα σημεία, πού τά μεταχειριζόμαστε
λιγότερο συχνά. Αύτά είναι ή διπλή τελεία ( : ), ή παρένΦεση ( ( ) )
και οί άγκύλες ( [ ] ) , τ9 άποοιωπητιχά
( . . . ) , ή παύλα (—) και ή διπλή παύλα (
), τά εισαγωγικά
(«»).

Ή

τελεία

110· Ή τελεία ( · ) ανταποκρίνεται σε σταμάτημα ή κατέβασμα
τής φωνής. Σημειώνεται στό τέλος μιας περιόδου και δείχνει πώς δ,τι
ειπώθηκε εχει άκέραιο νόημα: Ό ήλιος λάμπει.
Ή Μλασσα
είναι
ήσυχη.
*Όταν τό σταμάτημα είναι άκόμη μεγαλύτερο και εκφράζωμε μιά
νέα ιδέα, δ'χι μόνο σημειώνομε τελεία, παρά άρχίζομε και καινούρια γραμμή, γράφοντας τήν πρώτη λέξη πιό μέσα άπό τις άλλες
γραμμές.
Ή τελεία χρησιμεύει και γιά νά δείξη μιά συντομογραφία: κ . =
κύριος, Π.Δ.=Παλαιά
Διαθήκη, 480π.Χ.—πρά
Χριστού.9Εξαιρούνται
μερικές συντομογραφίες, πού δέν τήν παίρνουν : Α = 9 Α ν α τ ο λ ή (135).
Τελείες σημειώνονται συχνά και σέ αριθμούς μεγάλους, ύστερ9 άπό
κάθε τρία ψηφία μετρώντας άπό δεξιά: 13.831.010. Αύτό δέν εφαρμόζεται στις χρονολογίες: 1821.
Ή τελεία τού τέλους δέ σημειώνεται σέ τίτλους βιβλίων, σ9 επιγραφές και σ9 επικεφαλίδες.

Ή τελεία —Ή επάνω τελεία — Τό κόμμα
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1 1 1 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ - Μέ κεφαλαίο γράφεται τό άρχικό γράμμα μιας
λέξης δταν είναι στήν άρχή τοΟ λόγου ή στήν άρχή τής περιόδου
ϋστερα άπό τελεία.

Ή επάνω τελεία
112. Ή έπάνω τελεία ( · ) χρησιμεύει γιά νά σημειώνωμε μικρότερη διακοπή παρά μέ τήν τελεία καί μεγαλύτερη παρά μέ τό
κόμμα. Είδικότερα ή έπάνο) τελεία :
α) Μέσα στήν περίοδο χωρίζει ομάδες άπό προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές χωρίζονται αναμεταξύ τους μέ κόμματα:
Τοϋ Αισχύλου σώζονται τρεις τραγωδίες άπό τόν τρωικό κύκλο, ό "Αγαμέμνονας, οί Χοηφόρες, οί Ευμενίδες' τον Σοφοκλή, ό Αϊας, ή *Ηλέκτρα, ό Φιλοκτήτης' τοϋ Ευριπίδη, ή 'Ανδρομάχη, ή 'Εκάβη, οι Τρωάδες, ή * Ηλέκτρα, ό *Ορέστης, ή eΕλένη, ό Ρήσος και οί δυο Ίφιγένειες.
Τ' αηδόνι δεν άπέ&ανε, | τ' αηδόνι πάντα ζή'
άλλαξε τά φτερά του, | δεν άλλαξε φωνή. (Σπ. Τρικούπης)

β) Στό εσωτερικό μιας φράσης χωρίζει δύο μέρη της πού σχετίζονται μεταξύ τους, άλλά και πού έχουν διαφορές, Ιδίως δταν τό
δεύτερο επεξηγή τό πρώτο ή ερχεται σέ άντίθεση μαζί του :
Αυτός δεν ήτανε άν&ρωπος' ήτανε ϋ·εριό, δράκος, τον βουνοϋ στοιχειό. Μάνα
άν&ρώπου δεν τον εκαμε' άνοιξε ή γή κι ατόφιο τόν ξετίναξε, σά νά τή χτύπησε
βροντή. (Βλαχογιάννης)
Τοϋ πατέρα σου, δταν ελ&ης,
δε ûà βρής παρά τόν τάφο*
είμαι ομπρός του και σοϋ γράφω
μέρα πρώτη τον Μαγιοϋ. (Σολωμός)

Τό κόμμα
113. Τό κόμμα ( , ) χρησιμεύει συνήθως γιά νάσημειώσωμε λογικό
χωρισμό και μικρό σταμάτημα στο εσωτερικό τής περιόδου, ή σέ μεγάλες φράσεις γιά νά δώσωμε εύκαιρία σέ άναπνοή, εϊτε γιά νά βοηθήσωμε τό σωστό διάβασμα (λ.χ. σέ κείμενα θεατρικά, βιβλία διδαχτικά) η γιά νά προκαλέσωμε προσδοκία.
Σημ.— Τό κόμμα είναι τό πιό συχνό σημείο τής στίξης. Βοηθεϊ σημαντικά
νά καταλάβωμε ενα κείμενο, ενώ τό κακό του μεταχείρισμα δημιουργεί συχνά
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παρανοήσεις. Δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρησή του, συχνά δμως είναι άπαραίτητο. 'Αναγράφονται εδώ oi κυριότερες περιπτώσεις πού πρέπει ή πού μπορούμε νά τό χρησιμοποιούμε.
Τ ό κόμμα χρησιμεύει γ ι α να χωρίζωμε :
1 1 4 . Α.— Μέσα

στήν πρόταση

:

α) "Ο μ ο ι ο υ ς αναμεταξύ τους ο ρ ο ύ ς , δταν τούς παραθέτωμε
ασύνδετους. Ο ί δροι αύτοι μπορεί να είναι υποκείμενα, κατηγορούμενα,
επιθετικοί προσδιορισμοί, αντικείμενα ή δ,τι άλλο :
9

Η πρασινάδα, ή δροσιά, ή μυρωδιά, τα χρώματα, δλα μαζί αναγάλλιαζαν
την καρδιά.— Το νερό ήταν γλυκό, δροσερό, πεντακάθαρο.— Μας πρόσφερε ψωμί,
σύκα, πορτοκάλια, κρασί.—Καράβια κομματιασμένα, βαρκονλες μισοσπασμένες, σκοινιά, κατάρτια, φιγούρες, πανιά, εικονίσματα, παδέλες, πιάτα, λιβανιστήρια, πυξίδες,
χρυσόξυλα. (Καρκαβίτσας)
Κάτι τρανό και κάτι ώραΐο,
κάτι από πέρα, κάτι από μακριά
φτάνει ώς εδώ κι άστραποχύνεται
και τό φωτοστεφάνωμα τον *Υμνου αποζητά. (Παλαμάς)
Τ ή μ ε τ ο χ ι κ ή π ρ ό τ α σ η τή χωρίζομε με κόμματα μόνο δταν
μπαίνη σαν επεξήγηση ή δταν είναι μεγάλη :
Δεν είναι δυνατό να περάση ετσι δλη τον τη ζωή, παίζοντας η διασκεδάζοντας.— Κρατώντας άνθισμένα κλαδιά μνγδαλιάς και πλήθος πολύχρωμα λονλούδια
τον βουνοΰ στήν άγκαλιά της, μπήκε γελαστή μέσα στήν κάμαρα.
Θά γράψωμε όμως: Πηγαίνει κουτσαίνοντας.— Θέλοντας και μη θά ερθη.
Στων Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη
περπατώντας ή Δόξα μονάχη
μελετά τά λαμπρά παλικάρια. (Σολωμός)
Κ α ! τα ρ ή μ α τ α πού έχουν τό ϊ δ ι ο υποκείμενο,δταν είναι ασύνδετα,χωρίζονται με κόμμα :
Πηδάει στη βάρκα, σηκώνει τήν άγκυρα, ανοίγει τό πανί, κάθεται στό τιμόνι
και βάζει πλώρη γιά τό αντικρινό νησί.
'Ακούω κούφια τα τουφέκια,
ακούω σμίξιμο σπαθιών,
άκούω ξύλα, άκούω πελέκια,
άκούω τρίξιμο δοντιών. (Σολωμός)
"Ηθελα νά *μονν τσέλιγκας, νά *μουν κι ενας σκουτέρης,
νά πάω νά ζήσω στό μαντρί, στήν ερημιά, στά δάση,
νά 'χω κοπάδι πρόβατα, νά 'χω κοπάδι γίδια
κι ενα σωρό μαντρόσκυλα, νά 'χω και βοσκοτόπια... (Κρυστάλλης)

Τό κόμμα
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Στήν α π α ρ ί θ μ η σ η ε π ι θ έ τ ω ν μπρος άπό Ινα ουσιαστικό τό
κόμμα μπαίνει και πρίν άπό τό τελευταίο επίθειο, δταν αυτό προσδιορίζη τό ουσιαστικό άκριβώς δπως και τ9 άλλα : Μέ άργά, βαριά, κουρασμένα βήματα.
Ά λ λ ά δέν μπαίνει δταν τό τελευταίο επίθετο άποτελή μέ τό ουσιαστικό έννοια πού τήν προσδιορίζουν τά προηγούμενα επίθετα : "Ενα
ώραιο Άσπρο τριαντάφυλλο.—Με
κέρασε άσπρο παλιό κρασί.
Έ δ ώ μπορούμε νά κατατάξωμε και τήν π α ρ ά θ ε σ η και κάθε
είδος ε π ε ξ ή γ η σ η :
"Αρχισε μια βροχής κατακλυσμός.— Ό "Ολνμπος, τό ψηλότερο βουνό τής* Ελλάδας, ήταν κατοικία των δεών.— Πήγε περίπατο με τή ϋεία του, τήν αδερφή τον
πατέρα του,
Σημαίνει κι ή Άγια-Σοφιά,

τό μέγα μοναστήρι,

(δημ.)

Και τώρα βρέθηκες ίσύ, δροσούλα, λουλουδάκι,
νά σκιάζης τό γεράκι. (Βαλαωρίτης)
Ταξιδευτής, ήβρα σ* άκνμαντα πελάγη | τήν Καλυψώ.

(Παλαμάς)

β) Τήν κ λ η τ ι κ ή :
Πήρα τό γράμμα σου, αγαπητέ μου Κώστα, και χαίρομαι που είσαι καλά. | Μ&·
λίστα, κύριέ μου, ήμουν έκεΐ.
Γελάς κι εσύ στά λούλουδα, χάσμα του βράχου μαΰρο. (Σολωμός)
Μαύρισε, κύμα, τόν αφρό,
κι έσεις, βουνά, τό χιόνι. . .
Κλάψτε, βουνά και βράχοι'
τ' αηδόνι δε λαλεί.
(Βαλαωρίτης)

γ) Έ ν α μ ό ρ ι ο ή ëva β ε β α ι ω τ ι κ ό (ή ά ρ ν η τ ι κ ό ) 1 π ί ρ ρ η μ α στήν άρχή τής περιόδου, πού χρησιμεύει γιά νά τή συνδέση
μέ τά προηγούμενα : Ναι, &ά φύγω. — "Οχι, dé θέλω. — Καλά, θά σέ
είδοποιήσω.—Τότε,
Φά συμφωνήσωμε (δηλ. αφού είναι
hoi).—"Ετσι,
κανένας δέν ευχαριστήθηκε (δηλ. Αφοϋ εγινε Sxσι).
115· Β.— Μέσα στήν περίοδο :
α) Μπορούμε νά χωρίζωμε άπό τις κ ύ ρ ι ε ς τις δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς — τις αιτιολογικές, τελικές (εκτός δταν είσάγωνται
μέ τό νά), άποτελεσματικές, υποθετικές, εναντιωματικές, χρονικές ή
πού εΙσάγονται μέ τό χωρίς νά, ιδίως δταν αύτές προηγούνται ή δταν
είναι μεγάλες:
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Δεν πρέπει νά ξεκινήσωμε, γιατί ό καιρός άρχισε νά χαλά.— Μου έστειλε
μήνυμα, γιά νά μου πή πώς αρρώστησε και πώς όέ θά μπορούσε νά ερθη. —
Άλλα: *Ηρθα νά σε δώ. *Ηρθα για νά σε ιδώ κτλ.
*Ηταν ή νύχτα τόσο ώραία, πού κανενός δεν εκανε καρδιά να πάη νά κοιμηθή. — *Αν θέλης, ελα. — *Αν νομίζης πώς αυτό θά ώφελήση, γράψε του άμέσως. — "Οταν χάθηκε ό πατέρας, φρόντισε γιά δλα εκείνος. — Σάν τόν φοβάσαι τόν
γκρεμό, ελ* άπ* τό μονοπάτι. — Χωρίς νά τό καταλάβω, μου πήραν τό πορτοφόλι μου.
"Οταν μεσάνυχτα | καταβουίζουν
οί άνεμοι, άν τά %βλεπες | πώς κυματίζουν,
ελεες πώς κράζουνε | τους ζωντανούς. (Σολωμός)
β) Χωρίζομε πάντοτε τις π ρ ο σ θ ε τ ι κ έ ς α ν α φ ο ρ ι κ έ ς προτάσεις, πού δέν είναι απαραίτητο σ υ μ π λ ή ρ ω μ α τής κυρίας :
Μίλησε γιά την πατρίδα του, πού μάς ήταν άγνωστη,—Τή ζωγραφιά τής αδερφής μου... τή φυλάγω σε ξεχωριστή γωνιά τής καρδιάς μου, με καντηλάκι μπροστά της, που δε σβήνει ποτές, (Εφταλιώτης)
Κοντεύει τό βράδυ,
πού μαΰρο σκοτάδι
ξαπλώνει στή γή.
(Σολωμός)
Ή α ν α φ ο ρ ι κ ή π ρ ό τ α σ η πού αποτελεί α ν α γ κ α ί ο
δ ι ο ρ ι σ μ ό δέν παίρνει κόμμα : Ή δύση nob είδαμε χτές
Αξέχαστη.
Γνωρίζω κάποια μυστικά πού δεν τά ξέρουν άλλοι.

προσμείνη

(Παλαμάς)

Τ ι ς ε t δ ι κ έ ς , τις π λ ά γ ι ε ς ε ρ ω τ η μ α τ ι κ έ ς καί τις δ ι σ τ α χ τ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς δέν τις χωρίζομε από τις κύριες:
"Έγραψε πώς φτάνει σε δυο μέρες.—Είναι βέβαιο πώς θά χιονίση.—Δε μου
είπες αν γύρισε ό πατέρας.—Ρώτησέ τον που θά κάμη εξοχή.— Φοβούμαι μήπως
βρούμε δυσκολίες.
01 προτάσεις αυτών τών είδών είναι ένωμένες στενά μέ τήν κύρια, καθώς υποκείμενο καί ρήμα, ρήμα καί άμεσο άντικείμενο, ρήμα καί Ιπίρρημα.
Μόνο όταν μιά τέτοια πρόταση είναι ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ή , παίρνει κόμμα:
Αυτό ποτε δεν τό άκουσα, πώς και στό Θιβέτ βρίσκονται 9Ελληνες.
Χωρίζομε μέ κόμμα και τις π α ρ έ ν θ ε τ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς : Μά
κι έκείνη, καΰώς άκουσα, τήν έχεις Αρραβωνιασμένη.
(Καρκαβίτσας)
Σ τ ή ν ά φ ή γ η σ η μπαίνουν κόμματα στή θέση τών είσαγωγικών
ή μέσα στήν άφήγηση σέ λόγια πού δέν άνήκουν σ® αύτή :
« Πέρασε, μου είπε ό Πέτρος, αύριο τό πρωι άπό τό σπίτι».—«' Εκείνη, μας είπε
ό Στέργιος σοβαρά και με συλλογή, ήταν ή μεγαλύτερη μου τρομάρα"». (Έφιαλιώτης)

Τό
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κόμμα

Ή παλικαριά, δοα χρόνια κι άν περάσουν, δεν παλιώνει. (Καρκαβίτσας)
Χωρίζομε μέ κόμμα τις ι σ ο δ ύ ν α μ ε ς
δευτερεύουσες, δταν είναι α σ ύ ν δ ε τ ε ς :

προτάσεις,

κΰριες ή

Λουλούδι δεν άν&ίζει πουθενά, δέντρο δε φυτρώνει, χλωρό κλαδί δεν πρασινίζει, νερό δεν άναβρύζει στους βράχους τους ξερούς.
Μή με ρωτάς ποϋ&* έρχομαι, μή με ρωτάς που τρέχω,
πατρίδα εγώ δεν εχω
παρά τον βάτου τ' άγριο, τ άγκαύερό κλαρί.
Με δέρνει τ' άνεμόβροχο, είμαι φτωχό πουλί,
<5 λόγκος τό παλάτι μου και βιό μου ειν* ή χαρά,
πετώ, κουρνιάζω ξέγνοιαστος όσο 'χω τα φτερά. (Βαλαωρίτης)
Μα τώρα άλλάξαν οι καιροί, τόν Κροϋμο ή γή τόν τρώει,
στήν Πόλη τώρα ό Θεόφιλος ό συνετός ορίζει,
τώρα τοϋ Κρούμου τό οπαϋΊ κρέμεται και σκουριάζει. (Παλαμάς)
' Ό τ α ν ή σύνδεση είναι σ υ μ π λ ε χ τ ι κ ή ή δ ι α χ ω ρ ι σ τ ι κ ή ,
δέ χρειάζεται συνήθως κόμμα. ' Ό τ α ν είναι α ν τ ι θ ε τ ι κ ή μπορεί
αύτό νά μπαίνη, Ιδίως δταν είναι μ ε γ ά λ η :
Ερχόταν συχνά σπίτι και τότε τό σπίτι βούιζε άπό τραγούδια.—Μηδε καλά
κατέβηκε μηδε στή μέση επήγε, (δημ.) — "Η κάθισε ήσυχος ή νά πηγαίνης άπό 0ώ.
— "Η τή γοργόνα διώχνω ή εγώ χάνομαι. (Καρκαβίτσας)
Είναι μικρός μα χεροδύναμος. — Θέλω, μα δεν μπορώ.—"Ολα τά ξόρκια είπε,
μα κανένα δεν πετύχαινε. (Καρκαβίτσας)— Τίποτε νά μήν κάνης, παρά νά πάς
στήν Καρδίτσα. (Καρκαβίτσας)
Δέ χρειάζεται σ υ ν ή θ ω ς κόμμα πρόταση πού εισάγεται μέ τό παρά
σα δεύτερος δρος τής σύγκρισης (εκτός αν είναι πολύ μεγάλη) : Κάλλιο
άργά παρά
ποτέ.
Σέ διάφορες ώστόσο περιστάσεις μπαίνει κόμμα καί πριν άπό τό
Αύτό γένεται : α) δταν μεσολαβή δευτερεύουσα πρόταση :

καί.

Ό πατέρας γύρισε σπίτι δταν εκλεισε τό γραφείο, και ή μητέρα εστρωσε τό
τραπέζι. Ανάλογα θά γράψωμε καί: Στείλε μου τό βιβλίο, αν τό διάβασες, ή
γράψε μου ποϋ μπορώ να βρω άλλο άντίτυπο.
β) δταν τό και Ινώνη δλα τά προηγούμενα μέ τά παρακάτω ή τά ένώνη
μέ διαφορετικό τρόπο :
Τά Ισιάξαμε τό ενα με τό άλλο, και 'τά δυο ήταν ϊσια.— Τέτοιος πόλεμος
είναι τίμιος και φυσικός, και δεν εχεις νά πής τίποτε.— Μα τήν άλλη μέρα σηκώθηκε φουρτούνα κι επνιξε τά εκατό καράβια και χάθηκε τό χρυσάφι, και ό γε-
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ροβασιλιάς $ μείνε φτωχός με τις δυό του ε μορφές κόρες άπροικες. (Δέλτα).— Τό
νερό ήταν ζεστό και καθαρό, καί ή πλατεία επεφτε τόσο παράμερα που σχεδόν κανένας δεν περνούσε άπό κει . — "Αφησε, καί θά συλλογιστώ.—"Ενα μόνο λόγο νά
πής, καί τό ασκέρι, ίτοιμο στά σύνορα, ρίχνεται στό γειτονικό βασίλειο. (Δέλτα)
γ) δταν μέ τό κόμμα ε ύ κ ο λ ύ ν ω μ ε τ ό σ ω σ τ ό δ ι ά β α σ μ α :
Στό δάσος ετιεφταν τά φύλλα άπό τά δέντρα, καί τά λιβάδια τά σκέπαζε
παχύ στρώμα άπό χιόνι.— Ζητώ τήν άδεια νά ρίξω κι ίγώ, καί ό *Ερμογένης μου
τό επιτρέτιει.
1 1 6 . Ot π α ρ α π ά ν ω κανόνες γ ι α το κόμμα, δ π ω ς καί ot κανόνες
γ ι ά τή στίξη γενικά, δεν είναι άπόλυτοι. Κάποτε παραλείπομε ενα
κόμμα πού κανονικά θ ά επρεπε νά μπή, ή θέτομε κόμμα εκεί πού
κανονικά θ ά παραλειπόταν, γ ι ά ν* ά π ο φ ύ γ ω μ ε π α ρ ε ξ η γ ή σ ε ι ς .
Στή φράση : νΟμορφη καί ψηλή, μέ πολύ μαϋρα μαλλιά, γυαλιστερά καί
φλογερά μάτια, τό κόμμα είναι άπαραίτητο μετά τή λέξη γυαλιστερά, μολονότι
άκολουθεΐ καί, γιατί άλλιώς θά μπορούσε κανείς νά τό συνάψη μέ τό μάτια.
Χωρίς κόμμα δυσκολεύεται κανείς νά καταλάβη άμέσως φράσεις καθώς
οί άκόλουθες : Άντίς ν* άπλώσουνε χέρι άδερφικό μαχαίρι κρύβουνε στόν κόρφο τους.
Άπό χρυσά ποτήρια ας τούς σκορπίση
θυμίαμα πρώτο τό δικό μου χέρι.
(Χατζόπουλος)
Κάποτε υπάρχει διαφορά στήν ίδια φράση κατά τή θέση πού εχει τό
κόμμα : Καλά, θά τιαμε καί Καλά θά τιαμε.
Στή φράση ήταν έκεΐ κι §νας μικρός * Αι · Βασίλης, τό πρώτο κόνισμα πού "χε
κάμει ό Αργύρης, σάν ήταν παιδί καί μάθαινε άπό τόν πατέρα του την τέχνη, δέν
πρέπει νά μπή κόμμα μετά τό 'Αργύρης.
Κάποτε μπαίνει τό κόμμα έκεΐ πού παραλείφτηκε τό ρήμα :
κι δπου βουλή τους, συφορά, κι άπου τό πόδι, χάρος. (Σολωμός)
1 1 7 . Τ ο κόμμα δεν 8χει μόνο λογική άξια. Τ ό χρησιμοποιοϋμε γ ι ά
λόγους έκφραστικονς,
λ.χ. γ ι ά νά κάμωμε τόν άναγνώστη νά προσέξη
μιά λέξη ή φ ρ ά σ η :
Στόν κήπο μου γελούσανε τά ρόδα, οί μενεξέδες
κάτου άπό τιέπλους μου έστελναν δροσοχαιρετισμονς.
Καί πέρασα. Οί άμύριστοι στοχαστικοί πανσέδες
με κοίταζαν άσάλεντοι, καί στάθηκα ο* αυτούς. (Παλαμάς)
Σημ.—Ή χρήση του κόμματος είναι άδύνατο νά κανονιστή παντού. "Οχι
μόνο γιατί δέν είναι δυνατό νά προβλεφτούν δλες ot περιπτώσεις, άλλά καί
έπειδή τή χρήση του τή ρυθμίζει ή υποκειμενική κρίση έκείνου πού γράφει
καί τό είδος τών γραφομένων. Έ χ ε ι κάποια άντιστοιχία μέ τόν τόνο τής
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φωνής. Ή σωστή χρήση δέν αποκλείει άλλωστε τήν Ιλαστικότητα στήν εκτασή
της και αύτή απόκειται στήν προσωπική εκτίμηση.

Τό έρωτηματικό
1 1 8 . Τό έρωτηματικά
( ; ) σημειώνεται στό τέλος μιας ερωτηματικής φράσης : Τί γίνεσαι ; — Γιατί δέ μέ περίμενες ;
Δέ σημειώνεται έρωτηματικό στήν π λ ά γ ι α ερώτηση : Με ρώτησε
γιατί δέν τόν περίμενα.—Δέν
έμαθα που πήγε.
Σέ φράσεις δμως καθώς ξέρεις πον πήγε ; πρέπει νά μπαίνη έρωτηματικό,
γιά τήν εύθεία ερώτηση (ξέρεις;) πού εχει εξαρτημένη τήν πλάγια.
Σ έ σειρά από ερωτήσεις σημειώνεται τό ερωτηματικό μόνο στήν
τελευταία, δταν οί ερωτήσεις απαιτούν τήν ϊ δ ι α απάντηση :
Θέλεις να σέρνεσαι πάντα όρφανή,
μονάχη σον, έρημη τή νύχτα νά 9σαι,
νά *χης κρεβάτι σον λιθάρια, γή; (Βαλαωρίτης)
Μά δταν οί Ιρωτήσεις είναι χωριστές, σημειώνεται έρωτηματικό
στήν καθεμιά : Μάνα, τί εχεις καϊ βογκάς ; Τί κακο σου 9καμε δ γιός
σου ; Σέ παράκουσε, λόγο σου αντιγύρισε
ποτέ ; (Βλαχογιάννης)
Πώς ακούμπησες άπραγα τό δόρυ;
Τή φοβερή σου περικεφαλαία
βαριά πώς γέρνεις πρός τό στήθος, Κόρη ;
Ποιος πόνος τόσο είναι τρανός, ώ *Ιδέα, | γιά νά σε φτάση; (Παλαμάς)
Στό μνηματάκι σον άνοιξε τό ρόδον, ώ γλνκέ μου !
Είναι ή χαρά σον, ό πόνος σον ; Είναι καρδιά ; Είσαι εσύ ;
"Αν είσαι νονς, θνμήσον με. Στόμα είσαι ; μίλησέ μον.
— Τον άσάλεντον είμαι σάλεμα, τον τίποτε άστραπή. (Παλαμάς)
1 1 9 . Τό ερωτηματικό σέ παρένθεση δείχνει ειρωνεία, τήν α μ φ ι βολία μας γιά τήν αξιοπιστία ή γενικά γ ι ά κάτι πού αναφέρομε κτλ. :
Καμάρωνε πώς ήταν δ καλύτερος (;)
ποδοσφαιριστής.
Τό έρωτηματικό, καθώς και τό θαυμαστικό, δέν εχει μόνο λογική άξία
άλλά καί συναισθηματική. Καθώς εκείνο, δίνει στή φράση διαφορετικό μουσικό τόνοΟ).
1. Σέ πολύ μεγάλες φράσεις, πού παίρνουν τό έρωτηματικό μόνο μιά
φορά, στό τέλος, καί δπου δέ φαίνεται εξαρχής πώς πρόκειται γιά έρώτηση, θά
ήταν χρήσιμο νά εμπαινε αύτό καί πριν άπό τήν άρχή, άνάποδο, δπως συνηθίζεται καί σέ άλλες γλώσσες καί χρησιμοποιήθηκε κάποτε καί στά Ιλληνικά.
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Τό θαυμαστικό
120. Τό θαυμαστικά (!) σημειώνεται ΰστερ9 άπό τά επιφωνήματα
και άπό κάθε επιφωνηματική φράση πού εκφράζει θαυμασμό, χαρά,
ελπίδα, φόβο, φρίκη, πάθος, ειρωνεία, ένα ξαφνικό αίσθημα, προσταγή :
Ζήτω ! Μακάρι ! Χρίστος Ανέστη ! "Οχ ! Ντροπή ! Σταΰήτε ! — "Ισα
πανιά ! έπρόσταξεν ό καπετάνιος γοργά. Τις γάμπιες ! τους φλόκους / (Καρκαβίτσας)
Τ* άλογο ! τ" άλογο ! Όμερ Βριόνη !
Το Σούλι έχούμησε καϊ μας πλακώνει.
Τ* άλογο ! τ' άλογο ! *Ακούς, σονρίζονν
ζεστά τά βόλια τους, μας φοβερίζουν. (Βαλαωρίτης)

Τό θαυμαστικό σημειώνεται άκόμη γιά νά ύπογραμμιστή ή εντύπωση άπό κάτι άπίστευτο ή άνόητο πού άκούσαμε :
Φαντασίες / — Τί Αλλόκοτος αν&ρωπος !
121. Πρέπει νά σημειώνεται θαυμαστικό και σέ προτάσεις τύπου
ερωτηματικού άλλά πραγματικά επιφωνηματικές :
Που καταντήσαμε ! — Και πιστεύεις κι εσν τέτοια πράματα /
Κάποτε σημειώνεται θαυμαστικό μέσα σέ παρένθεση γιά νά δείξη
άπορία : Λέει πώς ανέβηκε σε μια ώρα στήν Πάρνηθα ( !).
''Οταν ή επιφωνηματική πρόταση άρχίζη άπό επιφώνημα, παραλείπεται συνήθως άπό αυτό τό θαυμαστικό : "Αχ, και νά τό είχα εγώ !
Τό θαυμαστικό και τό ερωτηματικό σημειώνονται μέσα άπό τά
εΙσαγωγικά δταν άνήκουν στά λόγια πού κλείνονται σ3 αύτά, και εξω
άπό αυτά δταν άνήκουν στό κείμενο πού εισάγουν τά ξένα λόγια:
«Που πάμε;» ρώτησε. — Ά λ λ ά : Και ποιος δέ θυμάται του Λεωνίδα το «μολών λαβέ» /
122. Έ π ε ι τ α άπό τά γράμματα του άλφαβήτου πού σημαίνουν
άριθμούς είναι λάθος νά σημειώνεται θαυμαστικό, δ π ω ς : Γ! λβ !
Χρειάζεται μόνο δξεία, άσχετα πρός τό σημείο τής στίξης πού μπορεί
νά χρειαστή' αυτό μπορεί νά είναι καί τελεία : Ό Γρηγόριος
Ε',
οικουμενικός πατριάρχης.—
Ό Γεώργιος Α' (δχι Γεώργιος ΑΙ ή Γεώργιος Α'.) ήρ&ε στήν Ελλάδα στα 1863.
123.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.-Ή

λέξη ϋστερ3 άπό έρωτηματικό ή Θαυμαστικό
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Τό θαυμαστικό —*Η διπλή τελεία — Ή παρένθεση

(έκτός δταν αύτό συνοδεύη Ινα έπιφώνημα) γράφεται μέ κεφαλαίο στήν
άρχή. Συνεχίζομε μέ μικρό γράμμα, δταν ή συνέχεια συνδέεται άμεσα
μέ τά προηγούμενα σέ μιά πρόταση: «Πον είσαι;» ρώτησε άξαφνα.

Ή διπλή τελεία
124. Ή διπλή τελεία ( : ) μπαίνει γιά νά δείξη τή στενή σχέση
μερών τού λόγου πού τα χωρίζει (*). Αύτό γίνεται :
1. Ε μ π ρ ό ς άπό τά λόγια πού άναφέρονται κατά λέξη και πού
κλείνονται σέ εισαγωγικά :
Ό Χριστός είπε : «αγαπάτε τούς έχ&ρονς υμών».
2. Ε μ π ρ ό ς άπό μιά άπαρίθμηση, μιά ερμηνεία,ενα επακόλουθο:
Τα μεγαλύτερα ελληνικά νησιά είναι: Κύπρος, Κρήτη, Εύβοια.— Kal
το αποτέλεσμα : εχασε δλα τον τά λεπτά.
3. "Επειτα άπό πρόταση πού άναφέρει γνωμικό, παροιμία :
Ή παροιμία

λέει : ακονε πολλά και λέγε

λίγα.
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1 2 5 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Ή λέξη δστερ άπό τή διπλή τελεία γράφεται
μέ κεφαλαίο στήν άρχή, δταν ή διπλή τελεία έχη τή Θέαη τελείας.

Ή παρένθεση
126. Ή παρένΦεση ( ) χρησιμεύει γιά νά περίκλειση και ν ' ά π ο μονώση λέξη ή φράση ολόκληρη πού επεξηγεί ή συμπληρώνει τά λεγόμενα αλλά καί πού μπορεί νά παραλειφτή (*) : Ή βάρκα (άκόμα
τρέμω πον το θνμονμαι) χτύπησε ξαφνικά στήν ξέρα.
Μέσα σέ παρένθεση άναγράφονται συχνά οι
Τά γράμμα άποκτείνειΛ
(Προς Κοριν&ίονς Β' 3.6).

το δέ πνενμα

ζωοποιεϊ,

παραπομπές:
είπε δ

Παύλος

1. Ή διπλή τελεία δέ συνηθίζεται στά ελληνικά δσο θά επρεπε.
2. Αύτό συχνά τό πετυχαίνομε καί μέ τά κόμματα. *Η παρένθεση θά
επρεπε νά χρησιμοποιήται μόνο εξαιρετικά, δταν τά παρένθετα λόγια άποχωρίζωνται καθαρά στό νόημα καί στή διατύπωση άπό τό επίλοιπο κείμενο καί
δέν ύπάρχη σ' αύτό λέξη πού αναφέρεται στά λόγια μέσα στήν παρένθεση.
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Ή παρένθεση μπορεί ν9 άκολουθή ή και να Ιχη κατόπι της
άλλη στίξη, Ιδίως κόμμα. Μπορεί καί ν9 άρχίζη με κεφαλαίο.
Κάποτε χρησιμοποιούμε τήν ορθογώνια παρένθεση πού λέγεται καί άγχύλες [ I, ιδίως σ' επιστημονικές μελέτες ή δταν τύχη νά χρειαστή μιά νέα παρένθεση μέσα σέ μιά άλλη ήδη άρχινισμένη (δπως λ.χ. γίνεται στή σελ. 25 του
βιβλίου αυτού).
1 2 7 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Ή τελεία μπαίνει πριν κλείση ή παρένθεση
δταν ή παρένθεση άρχίζη μέ κεφαλαίο.

Τα άποσιωπητικα
128· Μέ τ9 άποσιωπητιχά
( . . . ) δείχνομε πώς αποσιωπούμε κάτι,
δηλ. πώς ή φράση εμεινε ατελείωτη από συγκίνηση, ντροπή ή γι 9 άλλο
λόγο, κάποτε επειδή κρίνομε περιττό νά τήν άποτελειώσωμε, κάποτε
άπό περιφρόνηση, άπειλή, ή στο διάλογο δταν κόβη τήν δμιλία ό συνομιλητής: Πόσα χρόνια ... ΒΑναμνήσεις !— «Γιά φαντάσου / . . . » ίκαμε
δ Στάθης.
Θέλω . . . Κι άν είμαι ανήμπορος, ή χλώρη ας ήταν δλη
νά του γενή ένα δνειρο κι ίνα μακριό φιλί.
(Παλαμάς)

Κάποτε χρησιμοποιούμε τ9 άποσιωπητικα σέ δισταχτική δμιλία,
χωρίς ν' αποσιωπούμε τίποτε, γιά νά τονιστή εκείνο πού θ 9 άκολουθήση, κάτι άπροσδόκητο κτλ., και νά προσέξη δ άναγνώστης καλύτερα.
129· Τ 9 άποσιωπητικα, Ιδίως μετά τό θαυμαστικό ή τό έρωτηματικό, δείχνουν κάποτε ενα σταμάτημα στήν ομιλία :
Πώς μας θωρείς άκίνητος ; ... Που τρέχει ό λογισμός σου,
τά φτερωτά σου τά όνειρα ; ... Γιατί στό μέτωπό σου
νά μή φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσές άχτίδες,
δσες μας δίδ* ή δψη σου παρηγοριές κι ελπίδες ; (Βαλαωρίτης)

Ή παύλα
130· Ή παύλα ( —), διαφορετική καί μεγαλύτερη άπό τό ενωτικό ( · ) ( 1 0 6 ) , σημειώνεται:
1. Στό διάλογο, γιά νά δείξη τήν άλλαγή τού προσώπου πού
μιλεί.
2. Γιά νά φανή μεγαλύτερη ή άντίθεση τών προηγούμενων μέ
τ9 άκόλουθα : Θέλουν — μά δέ βόλεϊ νά λησμονήσουν.
(Μαβίλης)

Ή παύλα — Tà είσαγωγικά
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3. Γ ι α να δείχτη απότομη αλλαγή ή ανακολουθία στή φράση:
Είδα τ* άσπρο άρνάκι που γεννήθηκε μόλις προχτές — κάποιος
θυμήθηκε πώς έκαμα μια καλή πράξη εν αν καιρό.
(Παπαντωνίου)
4. "Υστερ9 άπό τήν τελεία, για να γίνη μεγαλύτερο σταμάτημα.
Συνήθως άρχίζει τότε και νέα γραμμή.
Σημ·—Άπό εδώ βγήκε καί ή φράση : «τελεία και παύλα», δηλαδή τελείωσε
εντελώς τό ζήτημα.

5. Κάποτε, για να ύποδηλωθή πώς ή φράση Ιμεινε ατέλειωτη,
δπως γίνεται και μέ τ9 αποσιωπητικά.
131. Διηλή παύλα.— Μερικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν κάποτε δύο παύλες για ν9 απομονώσουν μέρος τής φράσης, δπως γίνεται
καί με τήν παρένθεση. Αυτό γίνεται Ιδίως δταν δε θεωρούν τό μέρος
αύτό τόσο δευτερώτερο ώστε να κλειστή σε παρένθεση. Το κλείσιμό
του μέσα σέ κόμματα θ ά μπορούσε κάποτε νά γεννήση άσάφεια :
Ό πατέρας μου—μύρο το κύμα πού τον έτύλιξε—δεν είχε σκοπό νά με κάμη
ναυτικό. (Καρκαβίτσας). Τά βιβλία μου—έπήγαινα στό σχολαρχειο, θυμοΰμαι—τά
ίκλεισα γιά πάντα. (Καρκαβίτσας)
Κι ό γιατρός με τά μάτια σκυμμένα
πολλήν ώρα δεν άνοιξε στόμα.
Τέλος πάντων — αχ ! λόγια χαμένα —
«μή φοβάσαι, τής εϊπεν, άκόμα». (Ζαλοκώστας)
Έψες ειδα στόν ϋπνο μου | ένα βαθύ ποτάμι
— θεός νά μήν τό κάμη | νά γίνη αληθινό !—
Στήν όχθη του στεκόντανε | γνωστό μου παλικάρι.. . (Βιζυηνός)
Τη νύχτ* άπόψε — ή θλίψη της μ* άνάστησε ή τρανή,
τή θλίψη μας σά νά είχε μελετήσει —
τή νύχτ* άπόψε άνοίξανε οί έβδομοι ουρανοί
και πόντισε νερό κατακλυσμός τή χτίση. (Γρυπάρης)

Τα εισαγωγικά
132. Τά elaayœyixà
( « » ) χρησιμοποιούνται :
1. Στήν άρχή καί στο τέλος τών λόγων τρίτου προσώπου πού
μνημονεύονται κατά λέξη : Τά εγγόνια ίλεγαν στόν παππού : «Πές μας,
παππού, πάλι τό παραμύθι τής Γοργόνας».
(Καρκαβίτσας)
Τα ξένα λόγια πού άναφέρονται σέ εΙσαγωγικά πρέπει ν' άναφερωνται Ακριβώς δπως ειπώθηκαν.
5
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2. Σ υ χ ν ά στό διάλογο, γ ι α να κλείσουν μέσα τους λόγια προσώπ ω ν πού μιλούν, ιδίως δταν δέ μεσολαβή ή παύλα γ ι α νά χωρίση τα
λόγια τού καθενός.
3. Γ ι α νά ξεχωρίσουν κάτι, ρητά, φράσεις ή λέξεις πού δέν ανήκουν στή συνηθισμένη γλώσσα :
Με τή λέξη «σωστό* έννοώ... — Τό «δεν αχούσα» πού επικαλέστηκαν δε
φτάνει γιά δικαιολογία.—Ή'Αφρόδω εγνεθε για νά μή χάνη καιρό. Κάπου κάπου
ελεγε καμιά λέξη πον τά παιδιά δεν τήν καταλάβαιναν αμέσωςt μόνο άπό τό νόημα.
"Ελεγε τά πρόβατα «πράτα», τό ροϋχο «σκτί», τό πάλι τό ελεγε «μαία» και τά γίδια
«τά ϊδια». Μά τά παιδιά δε θυμοϋνται καμιά κοπέλα νά τούς μίλησε ποτε με
τόση όμορφιά.
(Παπαντωνίου)
4. Σ έ τίτλους βιβλίων, θεατρικών έργων, εφημερίδων, σέ ονόματα πλοίων, σ9 επιγραφές κτλ.
Σημ.— Τα εισαγωγικά είναι περιττά σέ λέξεις πού τυπώνονται μέ γράμματα διαφορετικού ρυθμού. Στό παραπάνω λ. χ. παράδειγμα θά μπορούσε τότε
νά γραφή : Έλεγε τά πρόβατα πράτα, το ρούχο σκτι κτλ.
1 3 3 . Σ υ ν ή θ ω ς (στήν περίπτωση 1) σημειώνεται πριν άπό τα εϊσαγωγικά δ ι π λ ή τελεία ( : ).
"Οταν χρειάζωνται, μέσα στό κείμενο πού κλείνεται μέ είσαγωγικά, άλλα
είσαγωγικά, χρησιμοποιούμε γιά τά δεύτερα τά διπλά κόμματα (" „).
«Πέστε : "Χριστός ανέστη,, εχθροί και φίλοι».
(Σολωμός)
Τό κτλ. πού προσθέτομε, δταν παραλείπωμε τό τέλος τών ξένων λόγων τών
κλεισμένων στά είσαγωγικά, μπαίνει άπ'εξω τους* τ' άποσιωπητικα άπό μέσα.
1 3 4 . *Ύστερ 9 άπό τά είσαγωγικά σημειώνεται, άμα χρειάζεται, ή
τελεία και ή επάνω τελεία. Τ ό κόμμα δέ σημειώνεται, εκτός δταν μέ
τό κλείσιμο τών εισαγωγικών τελειώνη φράση πού άπαιτεΐ κόμμα :
«Kal τότε» πρόσ&εσε δ πατέρας του «#ά
μπορέσης...».
Μέσα στά εισαγωγικά, έκτός άπό τά ξένα λόγια, μπορεί νά κλειστούν
μέσα σέ κόμματα μικρές παρενθετικές φράσεις άπό λίγες λέξεις (λ.χ. «"Ελα,
φώναξε, άν θέλης» — ή : είπε ό Κώστας — ή : καθώς πρόσθεσε κτλ.), χωρίς νά είναι
άνάγκη νά κλείσουν πριν άπό αυτές τά είσαγωγικά καί νά ξανανοίξουν πάλι.
1 3 5 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-1. "Οταν τό κείμενο τών εισαγωγικών συνεχίζεται καί σέ καινούριο παράγραφο, ξανασημειώνομε στήν ά ρ χ ή του τά
είσαγωγικά τοΟ τέλους ( » ) , ένώ δ προηγούμενος παράγραφος πού τελειώνει κλείνει χωρίς είσαγωγικά.
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2. Ή βαρεία πρίν άπό τό εισαγωγικό που κλείνει γίνεται όξεία:
«ΪΥ λες»
Αποκρίθηκε.
3. Ή τελεία, ή έπάνω τελεία καί τό κόμμα σημειώνονται έξω άπό
τά εισαγωγικά* τό έρωτηματικό καί τά θαυμαστικό μέσα (έκτός δταν
δέν άνήκουν στό κείμενο τό κλεισμένο μέσα στα εισαγωγικά, καί τότε
μπαίνουν έξω άπό τά εισαγωγικά) (121).

Συντομογραφίες
136. Μερικές συχνές λέξεις άντι νά γράφωνται ολόκληρες γράφονται γιά συντομία κομμένες μέ ορισμένο τρόπο. Οί γραφές αυτές
ονομάζονται
συντομογραφίες.
Στις συντομογραφίες ή παραλείπονται μερικά γράμματα άπό τή
μέση τής λέξης—κα! τότε διατηρούνται εκτός άπό τό άρχικό και τό τελικό της γράμμα και μερικά άλλα άπό τή μέση (συμφωνά προπάντων):— Δδα} δηλαδή δεσποινίδα, ή παραλείπεται τό τελευταίο μέρος
της: αρ., δηλαδή αριθμός. Στήν τελευταία αυτή περίπτωση ή συγκοπή
πρέπει νά γίνεται σέ σύμφωνο.
Γιά νά μήν έχουν πολλές λέξεις τήν ϊδια συντομογραφία και
ετσι μπερδεύωνται, κόβονται συνήθως μέ τρόπο πού νά μήν άπομένη
άμφιβολία γιά τό ποιά είναι δλόκληρη ή λέξη (εκτός αν γίνεται αυτό
φανερό άπό τήν έννοια).
137. Οί συχνότερες και πιο καθιερωμένες συντομογραφίες είναι
οί άκόλουθες :
&γ.
ai.
άρ.
βλ.
γραμμ.
Δδα
δηλ.
διεύθ.

άγιος
αΙώνας
άριθμός
βλέπε
γραμμάρια
δεσποινίδα
δηλαδή
διεύθυνση (σέ γράμματα
πού άπευθύνονται μέ
τό διάμεσο άλλου)

ÔQ.
δρ.
δρχ.
ίκ.
εμβ.
κ.
Κελσ.
Κος, Κα
κεφ.

δράμια
διδάκτορας
δραχμές
εκατοστό
εμβαδό
κύριος, κυρία
Κελσίου (βαθμοί θερμοκρασίας).
Κύριος, Κυρία
κεφάλαιο

30
κτλ.
κυβ.
μμίλ.
δκ.
πβ.
περ.
πήχ.
πρβ.
ο., σελ.
σημ.
Σία
στ.
στρ.
τ.,τόμ.
τετ ρ.
τόν.
ΥΓ.
Χ?WQΖ*
χμώρ.
Άγ. Γρ.
Γ. β.
Γ. μ.
Ï-XQν
κ. α.
κ. α.
Κ.Δ.
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και τά λοιπά
κυβικός
μέτρα
μίλια
δκάδες
παράβαλε
περίπου
πήχες
παράβαλε
σελίδα
σημείωση
συντροφιά
στίχος
στρέμματα
τόμος
τετραγωνικός
τόνοι
ύστερόγραφο
χειρόγραφο
χιλιόγραμμα
χιλιάδες
χιλιόμετρα
ώρα
'Αγία Γραφή
ϊδιο βιβλίο
ίδιο μέρος, ίδιος μήνας
ίδιος χρόνος
καί άλλα
^
και άκόλουθα
Καινή (Νέα) Διαθήκη

κ. κ.
λ. χ.
μ.μ.
μ.Χ.
δ.ε.ί.

0.71.
Π. Δ.
π. μ.
η.μ.
π.χ.
π.Χ.
τρ. μ.
τ. μ.

κύριοι (δχι : κύριοι κύριοι) ή κυρίες
λόγου χάρη
μετά τό μεσημέρι
μετά Χριστό
δπερ εδει δεΐξαι (στερεότυπη μαθηματική
φράση)
δπου (εγινε λόγος) παραπάνω
Παλαιά Διαθήκη
πριν άπό τό μεσημέρι
τού μήνα πού πέρασε
παραδείγματος χάρη
προ Χριστού
τού μήνα πού τρέχει
τετραγωνικά μέτρα

Γιά τονς άνέμονς (')
Α
Β
Δ
Ν
ΒΑ
ΒΔ
ΝΑ
ΝΔ

άνατολικός
βόρειος
δυτικός
νότιος
βορειοανατολικός
βορειοδυτικός
νοτιοανατολικός
νοτιοδυτικός

Για τονς μήνες
Ίαν.

Ιανουάριος

1. "Οταν πρόκειται γιά προσδιορισμό τόπου προσθέτομε στις συντομογραφίες Α, Β κτλ. μιά τελεία : ή Β. 'Αμερική. Στήν περίπτωση αύτή συνηθίζονται
καί ol συντομογραφίες 'Ανατ., Βόρ., Δυτ., Νοτ.
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Φεβρ.
Μάρτ.
Άπρ.
Ιούν.
7ούλ.
Αύγ.
Σεπτ.
Όχτ.
Νοεμβρ.
Δεκ.

Γιά μερικούς

A.M.

Α. Υ.

Αυτού, Αύτής Ύ ψ η λότητα
Α . Α . Μ . Μ . Αυτών Μεγαλειότητες
Α . A . Y . Y . Αυτών Ύψηλότητες
Α. Π.
Αυτού Παναγιότητα
Α.Θ.Π.
Αυτού Θειοτάτη Πα. ναγιότητα

Φεβρουάριος
Μάρτιος
'Απρίλιος
Ιούνιος
'Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
'Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Γιά μερικές η όλε ι ς

Θεσ/νίκη,
Κων/πολη

τίτλους

Αυτού, Αύτής Μεγαλειότητα

λ/σμός

Θ/νίκη Θεσσαλονίκη
Κωσταντινούπολη,
Πόλη
λογαριασμός

3

Κα?.ό είναι ν άποφεύγωνται οι πολλές και μάλιστα οι ασυνήθιστες συντομογραφίες σέ κείμενα προορισμένα για τόν πολύ κόσμο.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

138. 'Ιδανική όρθογραφία.
— *Ορθογραφία σημαίνει σωστό
γράψιμο, απόδοση μέ γραπτά σύμβολα τών φθόγγων τής ζωντανής
λαλιάς. 'Ιδανική όρθογραφία μιας γλώσσας είναι εκείνη πού δείχνει
μέ ξεχωριστό γράμμα τόν κάθε φθόγγο και πού κάθε γράμμα της εχει
πάντα τήν ϊδια φωνητική άξια, τήν ϊδια προφορά.
139· Ot ίλλείψεις
τής νεοελληνικής
δρθογραφίας.—
Άπό
τήν άποψη αύτή μιας Ιδανικής ορθογραφίας τό σύστημα του νεοελληνικού άλφαβήτου παρουσιάζει τΙς άκόλουθες ελλείψεις :
α) Μερικοί φθόγγοι γράφονται κατά τήν περίσταση μέ διαφορετικά γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων.
Τά γράμματα αυτά είναι περιττά. Τέτοια είναι λ.χ. τό ω ενώ
υπάρχει τό ο (ώμος, σκοτώνω)· τό η> υ, ει, οι, ν ι πλάι στό ι (ποικίλη,
φιλειρηνικοί, φιλήσυχοι, συνηθίζει,
υγιεινός, Μυτιληνιοί)* τό αι πλάι
στό ε (ζεσταίνεσαι)' τό ξ και τό ψ γιά τό κσ κα! τό πσ : έψαξα.
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Περιττά είναι και ή δξεία, ή περισπωμένη κα! ή βαρεία εκεί
πού φτάνει ενας τόνος για να σημειωθή ή τονισμένη συλλαβή.
β) Μερικά γράμματα γράφονται σέ μερικές περιστάσεις χωρίς
να προφέρωνται καθόλου. Τα γράμματα αυτά είναι αφωνα. "Αφωνα
είναι τό ν (εύφορος, Εύβοια)- τό ενα άπό τα δμοια κκ λλ κτλ. (λάκκος)τό π, κάποτε, στό σύμπλεγμα μπτ (πέμπτος) (74). "Αφωνα σημάδια
είναι κα! ή ψιλή κα! ή δασεία, αφού δέν παριστάνουν καμιά προφορά.
γ) Μερικά γράμματα παριστάνουν κατά τήν περίσταση διαφορετικό φθόγγο. Τά γράμματα αυτά έχουν τότε πολλαπλή
προφορά.
Έ τ σ ι τό υ προφέρεται κατά τήν περίσταση ι (κύμα), φ (ναύτης), β (αυγή, ευυπόληπτος)' μαζι μέ τό ο προφέρεται ου (ουρά) κα!
άλλοτε πάλι δέν προφέρεται καθόλου : εύφορος. To t προφέρεται σάν
(ι): ξίδι, άλλά κα! σά ι : μιά, κα! σά χ' : φωτιά, κα! σά γ ' : παιδιά.
Τό τ προφέρεται τ (τράτα) άλλά και ντ (πέντε) κτλ. κτλ.
δ) Γ ι ά μερικούς φθόγγους δέν εχομε γράμματα κα! άναγκαζόμαστε γιά νά τούς παραστήσωμε νά καταφύγωμε σέ άλλο γράμμα ή σέ
συνδυασμούς γραμμάτων. Τέτοιοι φθόγγοι είναι τό ου, μπ, ντ, γκ,
τά υγρά λ, ν (ελιές, εννιά), τό μπ στό αμπέλι, πού τό γράφομε μέ π.
Οί ορθογραφικές αυτές αντιφάσεις σωρεύονται συχνά καί συγκρούονται
μέσα στήν Ιδια λέξη. Στό άιγιαννιώτικη λ.χ. ό φθόγγος ( ι ) γράφεται μέ ι καί η,
ενώ τό γράμμα ι εχει τρεις διαφορετικές προφορές : Είναι φωνήεν ι (στό -τ*-) καί
διφθογγικό ι (στό at)' δηλώνει, μαζί μέ τό γ τής συλλαβής -για-, τό ούρανικό γ',
καί μαζί μέ τό ν τό υγραίνει στή συλλαβή -νιω·. Στό ευτυχισμένος τό σ προφέρεται σ άλλά καί ζ {ομ)' στό ευτυχισμένοι ό φθόγγος ι γράφεται μέ ι άλλά
καί μέ υ καί μέ οι, καί τό υ προφέρεται υ ( « ) άλλά καί φ. (Γιά δλα αύτά
βλ. τή Φωνητική ΕΙσαγωγή).

140. Φωνητική καί Ιστορική όρθογραφία.—Ή
ανεπάρκεια,
ot λογικές άνακολουθίες τού άλφαβήτου μας καί γενικά τής νεοελληνικής δρθογραφίας παρουσιάζονται κα! στ!ς γλώσσες άλλων πολιτισμένων λαών μέ παράδοση και μέ μεγάλη ιστορία. Δημιουργήθηκαν άπό
τό περιστατικό πώς ή όρθογραφία μας δέν πλάστηκε στις μέρες μας
γιά νά παραστήση τούς φθόγγους τής γλώσσας μας κα! νά μας βοηθήση νά τή γράφωμε. Είναι ριζωμένη στήν άρχαιότητα κα! τήν κληρονομήσαμε άπό τις περασμένες γενεές άμετάβλητη, σημαντικότατο
στοιχείο τού πολιτισμού μας, μαζί μέ τήν άρχαία φιλολογία.
Ά ν τ ι νά είναι φωνητική κα! νά εφαρμόζη τις άρχές τής ΐδανι-
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κής ορθογραφίας, εγινε, καθώς λέγεται, Ιστορική. 'Ανταποκρίνεται
στούς φθόγγους καί στίς ορθογραφικές ανάγκες τής γλώσσας τών αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν , πού είχαν ρυθμίσει γιά τόν εαυτό τους τό αλφάβητο
τους, και δέ συνταιριάστηκε, δπως θ ά επρεπε, στή γλωσσική εξέλιξη
καί στις ορθογραφικές ανάγκες πού μεσολάβησαν από τότε μέσα σέ περισσότερο από δυο χιλιάδες χρόνια.
141. Ή σημερινή όρθογραφία
τής σχολικής
δημοτικής.—
Προτάσεις ή προσπάθειες αλλαγής καί συγχρονισμού, άπό τα 1800
ιδίως, δέ βρήκαν απήχηση παρά μόνο στις τελευταίες δεκαετίες. Μόνο
δμως μέ τήν καθιέρωση τής σχολικής δημοτικής στά τελευταία είκοσι
χρόνια εγινε δυνατό νά εφαρμοστή και μέσα στήν παιδεία, στό πλαίσιο πάντα τής Ιστορικής ορθογραφίας, ενα μεταρρυθμισμένο σύστημα,
μέ απλοποιήσεις πού αποβλέπουν νά εύκολύνουν τή διδασκαλία τής
δρθογραφίας καί νά τήν κάμουν γιά κάθε πολίτη κάπως πιό εύκολη.
142. Kai ετσι δμως, τό σημερινό σύστημα τής σχολικής δρθογραφίας δέν μπορεί νά θεωρηθή ικανοποιητικό, προπάντων δσο διατηρεί
τήν ποικιλία τών τριών τόνων και τά δύο πνεύματα. Χωρίς αύτά νά εξυπηρετούν καμιά πραχτική άνάγκη τής εθνικής γλώσσας, γλωσσική ή
ορθογραφική, βαραίνουν τή γραμματική διδασκαλία μέ δυσκολοθύμητους και μπερδεμένους συχνά κανόνες καί εξαιρέσεις, πού δέ δικαιολογούνται άπό τή σημερινή γλώσσα. Ή χρήση άλλωστε τών τόνων
δέν είναι κάν άρχαία συνήθεια, άφού οι άρχαϊοι "Ελληνες δέν έγραφαν τόνους. Αύτοι γενικεύτηκαν στή γραφή μόλις στόν 9. αι. μ.Χ.
Γιά τήν δρθογραφία τής εθνικής γλώσσας φτάνει ενα μόνο τονικό σημάδι, ενώ τά πνεύματα είναι εντελώς περιττά. Μιά μεταρρύθμιση πού θ ά πραγματοποιούσε τήν άλλαγή αύτή θ ά εύκολύνη σημαντικά τή σχολική διδασκαλία και θ ά εχη τή σπουδαιότητά της γιά
δλες τις ερχόμενες γενεές τού ελληνικού λαού.
143. Εύοίωνη άρχή είναι άπό αύτή τήν άποψη ή μεταρρύθμιση
πού εγκαινιάζεται μέ τή Γραμματική αύτή σχετικά μέ τόν τονισμό και
τό χρόνο τών διχρόνων. Τά δίχρονα τής παραλήγουσας λογαριάζονται
στις περισσότερες περιπτώσεις βραχύχρονα (89,7. 90,6) και οί καταλήξεις τών παραθετικών σέ -ότερος, -ότατος γράφονται πάντοτε μέ ο
στήν προπαραλήγουσα δταν τό θετικό εχη στήν παραλήγουσα δίχρονο
(τιμιότερος).
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΘΗ

ΦΘΟΓΓΩΝ

144. Οί λέξεις δέ λέγονται πάντοτε στό συνηθισμένο τους τύπο.
Οι φθόγγοι τους παρουσιάζουν διάφορα πάϋη. Σημειώνονται εδώ τά
κυριότερα.
ΦΩΝΗΕΝΤΑ

Γειτονικά

φωνήεντα

145· Χασμωδία.—"Οταν
μιλούμε, συχνά παρουσιάζονται κοντά
κοντά δυο φωνήεντα πού άνήκουν σέ δυο γειτονικές συλλαβές. Τό φαινόμενο αύτό λέγεται
χασμωδία.
Ή χασμωδία παρουσιάζεται :
α) Μέσα σέ μιά λέξη, καί λέγεται τότε ε σ ω τ ε ρ ι κ ή : άχούονν,
Γαβριηλίδης.
β) 'Ανάμεσα σέ δυο λέξεις, δταν ή πρώτη τελειώνη σέ φωνήεν
και ή δεύτερη άρχίζη πάλι άπό φωνήεν. Ή χασμωδία πού γίνεται στή
συμπροφορά τών λέξεων λέγεται ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή : τό είπα, εχει άκόμη.
Ή εξωτερική χασμωδία είναι συχνότερη άπό τήν εσωτερική. Οί
περισσότερες ελληνικές λέξεις τελειώνουν σέ φωνήεν και τυχαίνει συχνά νά τις άκολουθούν στήν ομιλία λέξεις πού άρχίζουν άπό φωνήεν : άμα έγώ Άκουσα δλα αυτά.
146. Τά γειτονικά φωνήεντα σέ μιά λέξη ή άνάμεσα σέ δύο λέξεις παρουσιάζουν διάφορες μεταβολές. Στις μεταβολές αύτές εχει μεγάλη σημασία ή σχέση τών φωνηέντων μεταξύ τους ώς πρός τή δύναμη. Τό πιό δυνατό φωνήεν είναι τό α. 9 Ακολουθούν τ9 άλλα μέ τή
σειρά ο ( ω ) - ο ν - ε (αή- ι (η, ν, ει, οι, υι). Οί μεταβολές αύτές ονομάζονται κατά τό είδος τους : συνεκφώνηση, συνίζηση,
συναλοιφή.

Α.—Συνεκφώνηση
147. Συνεκφώνηση
έχομε δταν προφέρωμε δυο γειτονικά φωνήεντα σέ μία συλλαβή, σά δίφθογγο.

Γειτονικά φωνήεντα. — Συνεκφώνηση—Συνίζηση
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"Ετσι λέμε δχι μόνο κάηκα, κακοαναθρεμμένος,
άλλά και κάηκα,
κακοαναθρεμμένος,
δπου τό αη, οα προφέρονται σέ μιά συλλαβή.
"Ομοια συνεκφωνοΰμε συχνά τά γειτονικά φωνήεντα, σέ λέξεις
καθώς έλεεινός, ράισα, πλάι, πηδάει, ολόισος, ολόισιος,
προϋπολογισμός, αϋπνία.
Ή συνεκφώνηση είναι πολύ συχνή στή συμπροφορά: Τρέχα νά
ιδής.
148. Ή συνεκφώνηση στό στίχο, μέσα σέ μια λέξη ή στή συμπροφορά,
είναι πολύ συχνή καί αγαπητή καί λέγεται μετρική συνίζηση.
Σέ μερικές περιστάσεις μαζί μέ τή συνεκφώνηση στή συμπροφορά γίνεται καί έγκλιση, άκόμη καί σέ τρισύλλαβες λέξεις : εγώ είμαι, αυτό ήτανε, σα
νά ήσουνα (101).
Σε γνωρίζω άπό τήν όψη που με βία μετράει τη γή.
(Σολομός)

Β. — Συνίζηση
149. Σέ πολλές λέξεις, δταν ύστερ9 άπό τό ι (η, υ, ει, οι) ή ε (αι)
άκολουθή άλλο φωνήεν, προφέρονται τά δυο φωνήεντα μαζί, ετσι
πού ν9 άποτελέσουν μόνο μιά συλλαβή.
Μπορούμε νά πούμε α-δει-α τρισύλλαβα : πήρε άδεια.
9
Αλλά λέμε και ä-δεια σέ δύο συλλαβές : ή σπηλιά βρέθηκε αδεία.
Λέμε συνήθως αδιάβροχο, βασίλειο, βοήθεια, διαύγεια,
παραλιακός, άλλά μπορεί νά πούμε και αδιάβροχο, βασίλειο, βοήθεια,
διαύγεια
ή και διαύγεια,
παραλιακός.
Στις λέξεις αυτές λέμε πώς εγινε συνίζηση, και τά συμπλέγματα
τών φωνηέντων πού γράφομε λέγονται καταχρηστικοί δίφθογγοι (66).
Τό ϊδιο εγινε και μέ τό ε (ae), πού μαζί μέ τό άκόλουθο φωνήεν
επαθε συνίζηση και γράφεται μέ ι.
Παλαιά Διαθήκη
άλλά παλιά
γειτονιά.
Τό φωνήεν πού επαθε συνίζηση μπορεί νά ήταν και τονισμένο':
δύο - δυό, εννέα - εννιά.
150. β Ιστορική παρατήρηση. — "Οταν τό πρώτο φωνήεν ήταν τονισμένο,
εγινε, πριν συντελεστή ή συνίζηση, καί μετακίνηση του τόνου στό δεύτερο φωνήεν. "Όταν τό πρώτο φωνήεν ήταν ε (αι), τράπηκε αυτό σέ ( ι ) : εννέα - εννιά,
Ρωμαίος - Ρωμιός.

151· Μερικές λέξεις έχουν

διαφορετική

σημασία,

κατά
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πού προφέρονται συνιζημένα ή άσυνίζητα : έννοια (έγνοια φροντίδα) έννοια (δρος λογικής). Έ τ σ ι κ α ι : τά παιδιά—ή παιδιά, ποιο (λ.χ. ποιο
σπίτι;) —ποιο (λ.χ. το ποιο ένος ανθρώπου).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Για τή γραφή του καταχρηστικοί!
ράρτημα.

διφθόγγου (ία)

βλ.

Πα-

152. Έ κ τ ο ς άπό τό ίσιος λέγεται και ίσος, δταν πρόκειται γιά
σύγκριση ποσών ή μεγεθών : δυο ποσά ίσα, είμαστε ι σο ι.
Λέγεται άκόμη Ισια ίσια άλλά καί ισα ίσα, και πάντοτε ισια
κι ίσια' ισιώνω και ίσώνω, ϊσώνομαι, έξισώνω, Ισοδύναμος κτλ. ( ! ).

Γ.— Συναλοιφή
153. Συναλοιφή
λέγεται ή ένωση δύο γειτονικών φωνηέντων
ετσι πού νά σχηματίζουν ενα. *Οταν τά γειτονικά φωνήεντα βρίσκωνται σέ μιά λέξη, ή συναλοιφή λέγεται συναίρεση· 'Όταν τά γειτονικά
φωνήεντα βρίσκωνται σέ δυο λέξεις πού συμπροφέρονται, ή συναλοιφή
λέγεται συναλοιφή
στή
συμπροφορά.
Α)

Συναίρεση

154. *Όταν τά γειτονικά φωνήεντα είναι δμοια, προφέρονται σά
νά ήταν ενα μόνο: άκούουν — άκοϋν, λέ(γ)ετε — λέτε. 'Όταν τά γειτονικά φωνήεντα είναι διαφορετικά, άπομένει τό πιό δυνατό φωνήεν :
δέν καλοακούω — δεν καλακούω.
Έ τ σ ι εχομε: Νικόλαος —Νικόλας, *Ιωάννης - Γιάννης, δεκαέξι δεκάξι, παραήπιες — παράπιες, Θεόδωρος — Θόδωρος, τρώ(γ)ετε - τρώτε,
δγδοήντα — δγδόντα, χρεώστης — χρ(ε)ωστώ.
Β) Συναλοιφή

στή

συμπροφορά

155. Ή συναλοιφή στή συμπροφορά είναι πολύ συχνή, συχνότερη στήν καθημερινή ομιλία, και μάλιστα δταν μιλούμε γρήγορα.
Μπορούμε νά πούμε:
1. Τύποι χωρίς τό ι υστερ9 άπό τό ο, ζ, καθώς δροσά, πλονοος, άμαξα,
ταψά, πρωτενονσάνος, χλαψάριχος, μαγαζά δέν ανήκουν στήν κοινή γλώσσα καί
πρέπει ν' άποφεύγωνται.

Συναλοιφή — Συναίρεση —"Εκθλιψη
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υστέρα άπό δσα άκούσαμε
και ϋστερ9 άπ9 δσ* Ακούσαμε,
ετσι είπε έκείνη ή κυρία
και ετσ9 εΐπ9 εκείν* ή κυρία,
τί είναι δλα αυτά τά αστεία και τί 9ναι δλα αυτά τ9 αστεία κα!
τί V δλ9 αυτά τ9 άστεια.
Κα! στή συμπροφορά εχει ή συναλοιφή γι 9 αποτέλεσμα ν9 άπομένη στή θέση τών γειτονικών φωνηέντων τό ενα. 9 Από τις πολλές
δμως συναλοιφές πού λέγονται δέ σημειώνονται δταν γράφωμε παρά
λίγες. Προτιμούμε σέ πολλές περιστάσεις τούς ακέραιους τύπους. Μεγαλύτερη ελευθερία εχομε στό διάλογο, στή λογοτεχνία κα! προπάντων
στήν ποιητική γλώσσα.
156. Τό αποτέλεσμα τής συναλοιφής στή συμπροφορά μπορούμε
να τό σημειώσωμε μέ τρεις διαφορετικούς τρόπους :
1) "Οταν χάνεται τό τελικό φωνήεν τής προηγούμενης λέξης,
εχομε ε κ θ λ ι ψ η : τ 9 άστρα.
2) "Οταν χάνεται τό αρχικό φωνήεν τής ακόλουθης λέξης, εχομε
α φ α ί ρ ε σ η : εγώ 9μαι.
3) "Οταν από δύο διαφορετικά φωνήεντα γεννιέται άλλο, διαφορετικό κα! άπό τα δύο, εχομε κ ρ ά σ η : μόδωσε.
α) "Εκθλιψη
157. "Οταν μια λέξη τελειώνη σέ φωνήεν κα! ή άκόλουθη άρχίζη
άπό φωνήεν, συχνά χάνεται τό τελικό φωνήεν τής προηγούμενης λέξης: τό δνειρο - τ όνειρο. Τό φαινόμενο αυτό λέγεται έ κ θ λ ι ψ η *
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Στή θέση τοΰ φωνήεντος πού δπαθε Ικθλιψη σημειώνεται δ
απόστροφος : τ άστρα (167).

158. Παθαίνουν
συνήθως Μκθλιψη έμπρός στά δμοια φωνήεντα :
1. Τ 5 άρθρα τό, του, τά : τ9 ώραιο παιδί, τ9 ουρανού, τ9 αλλα.
2. Τά μόρια θά, νά : θ9 ακούσετε, ν9 αρχίσετε.
3. Οι προκλιτικές άντωνυμίες μέ, σέ, τό, τά: μ9 εδειξε, τ9 δνειρεύτηκες.
4. Οί προθέσεις άπό,μέ, σέ, γιά: απ9 δλους περισσότερο,
μ9εναν,
σ9 εμένα, γι9 άλλου.
Καλό είναι στις περιστάσεις αυτές νά γίνεται έκθλιψη κανονικά, εκτός
δταν ϋελωμε νά τονίσωμε χωριστά μιά λέξη: τά ατελείωτα αυτά βάσανα.
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1 5 9 . Μπορεί
νά γίνεται
ή έκθλιψη
καί στό σύνδεσμο άλλά,
στις προθέσεις κατά, παρά, στα έπιρρήματα μέσα, υστέρα, δταν άκολ ο υ θ ή α, και στή φράση πέντ'εξι : άλλ9 αύτός, κατ* αυτά, ΰστερ* άπ9 αυτό, μέσ9 άπό εκεί.
Δέ γίνεται ή εχ&λιψη εμπρός στά δμοια φωνήεντα στίς λέξεις : μιά, καμιά (πού μπορούν να πάρουν στήν αιτιατική ενα ν), ενα (ούδ.) καί κανένα (ούδ.),
τί, γιατί, οϋτε, μήτε, είναι : μιά άλλη φορά, ένα άγόρι, τί ήρθατε;
Ό σύνδεσμος άλλά, πού τελειώνει στό δυνατότερο φωνήεν α, δέν τό εκθλίβει εμπρός σέ άλλα φωνήεντα έκτός άπό τό α : αλλά εγώ, άλλά ύστερώτερα(ι).
1 6 0 . Π α θ α ί ν ο υ ν κάποτε έ κ θ λ ι ψ η εμπρός σέ διαφορετικό, δυνατότερο φωνήεν οι προθέσεις σε, άπό: σ9 αύτόν, άπ9 άκρη ο9 άκρη.
Στό διάλογο καί στόν ποιητικό λόγο γίνεται ή έκθλιψη μέ ακόλουθο
διαφορετικό φωνήεν καί στ' αρθρα, στίς προκλιτικές άντωνυμίες καί στις προθέσεις άπό, γιά, καθώς καί σέ άλλες περιστάσεις : τ' άλογο, τ άκουσα (τό άκουσα),
μ* αυτά, σ* ονειρεύτηκα, εΐν* άνάγκη κτλ. Δέν είναι δμως ούτε άναγκαΐο ούτε σωστό νά γίνεται κατάχρηση τής έκθλιψης καί νά γράφη κανείς λ.χ. καλύτερ' άπ' αύτό,
γιά νά φύγ* ή θειά σου. Φαίνεται άσκημο καί κάποτε γεννά στόν άναγνώστη άσάφεία: δεν ήθελ' άκόμη τίποτε.
Στόν ποιητικό λόγο γίνεται ή έκθλιψη καί στά δμοια φωνήεντα πολύ
συχνότερα : Πάντ' άνοιχτά, πάντ' άγρυπνα τά μάτια τής ψνχής μου. (Σολωμός)
Άλλά καί εδώ δέν είναι άνάγκη νά γίνεται κατάχρηση καί νά σημειώνωνται δλες ol έκθλίψεις πού λέγονται, δπως: ώραι' άνατολή, ôb εχ'ήσυχια.
Στήν περίπτωση άλλωστε τών ομοίων φωνηέντων κάνομε συνήθως διαβάζοντας καί έκθλίψεις πού δέ σημειώνονται.
1 6 1 · Ό σύνδεσμος και μπορεί νά γ ρ α φ ή εμπρός άπό φωνήεντα
κι : κι άλλος, κι δμως, κι έπειτα, κι ύστερα. Ε ί ν α ι δμως προτιμότερο
νά μή γίνεται αύτό συχνά στή συνηθισμένη γ ρ α π τ ή γλώσσα.
1 6 2 . Τ ό επίρρημα μέσα χάνει τό τελικό α καί εμπρός άπό σύμφ ω ν α και γράφεται τότε χωρίς άπόστροφο μέ τελικό ς' μές : μές στη
θάλασσα. Ε ί ν α ι δ μ ω ς προτιμότερο νά μή γίνεται ή άποκοπή αύτή
συχνά στή συνηθισμένη πεζογραφία ( 9 ).
1. Λένε ώστόσο πολλοί : παρ' δσο, παρ' δ,τι, παρ* δλο πού, καθώς λέγεται καί τιαρέκει (κοντά στό πάρα κει). Έ δ ώ τό ε φαίνεται νά παραμέρισε τό α,
άλλά στά παραδείγματα αυτά πρόκειται γιά εκφράσεις πού γεννήθηκαν παλιότερα καί διατηρήθηκαν άπό τότε ή ξαναμπήκαν τελευταία στή χρήση.
2. "Ομοια γράφεται χωρίς άπόστροφο καί τό λαϊκό άμέ, πού γίνεται
άμ έμπρός σέ λέξεις άπό σύμφωνο : άμ πώς ;

'Αφαίρεση στή συμπροφορά
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163. Πρόσεξε τή διαφορά ορθογραφίας πού έχουν τό μόριο ας χαί ή
προσταχτική του ένεργητ. άορίστου του αφήνω, (άφησε) άσ* : άσ' τή βάρκα στο
κύμα δπον &έλει νά τρεχη, | άς όρί£η το άέρι τιμόνι, πανί. (Χατζόπουλος).
Κάποτε έκΦλίβεται καί τό τελικό φωνήεν μιας προταχτικής λέξης :
ή κυρ'-*Αννιώ, του μπαρμπ-* Αντώνη.

β) 'Αφαίρεση

ατή

συμπροφορά

164. "Οταν μιά λέξη τελειώνη σέ φωνήεν και ή άκόλουθη άρχίζη
άπό φωνήεν, κάποτε χάνεται τό άρχικό τής άκόλουθης λέξης. Τό
φαινόμενο αυτό λέγεται Αφαίρεση,
και επειδή υπάρχει και άλλου
είδους άφαίρεση (172) λέγεται γιά περισσότερη άκρίβεια Αφαίρεση στή
συμπροφορά.
Στή θέση του φωνήεντος πού επεσε σημειώνεται ό
Απόστροφος : που 9ναι ;
165. Παθαίνουν άφαίρεση στή συμπροφορά, ιδίως στήν άφήγηση,
σέ παροιμίες και στήν ποιητική γλώσσα, διάφοροι ρηματικοί τύποι μέ
τονισμένο συνήθως άρχικό φωνήεν («, ι), δταν ή προηγούμενη λέξη
είναι : α) μιά άπό τις προσωπικές άντωνυμίες : εσύ 9σαι, αυτά 9ταν δλα,
μου 9φερε, τά 9δειξε,— β) τό ερωτηματικό που και τό άναφορικό πού :
που 9ναι ; τά λουλούδια τιού 9κοψαν,— γ) τά μόρια θά, νά : θά 9χη,
θά 9μαστέ, νά 9ρθή,— δ) άλλες άκόμη λέξεις: κάλλιά 9χω.
Σπανιότερα παθαίνουν άφαίρεση και άλλα μέρη του λόγου :
θέλω 9να λόγο νά σου πώ.
Στή συνηθισμένη πεζογραφία είναι σωστό νά προτιμούμε τούς
άκέραιους τύπους : μου εφερε, θά είμαστε, τό ëva κτλ.
Πρόσεχε τή διαφορά του : νά με, νά σε, νά μαστέ (νά τοι, νά τη
κτλ.), δπου εχομε άντωνυμίες προσωπικές, και τού : νά 9μαι, νά σαι,
νά 9μαστέ, (νά 9ναι κτλ.), δπου εχομε τό ρήμα είμαι.
Στό ρόδινο μακάριο φως, νά με, άνεβαίνω τής αυγής | με σηκωμένα χέρια.
(Σικελιανός)

166. Ak σημειώνεται
Απόστροφος σέ μερικούς άντωνυμικούς
και επιρρηματικούς τύπους, γεννημένους άπό άφαίρεση, πού είναι
άρκετά συνηθισμένοι στό διάλογο και στήν ποιητική γλώσσα παράλληλα
μέ τούς άκέραιους' σύ, μένα, σένα, μας, σας, κείνος, δω, κει :
φεύγα σύ, δώσ9 το μένα, καλέ σεις, δταν ήρθε κείνος, ίλα δώ,
πάρα κεϊ.
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1 6 7 · ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — Σημειώνεται
Απόστροφος:
1. Στήν έκθλιψη ( 1 5 7 ) : ϋστερ9 άπ9 αυτά.
2. Στήν άφαίρεση στή συμπροφορά ( 1 6 4 ) : πού 9ναι τος ; μου
3. Στήν άποκοπή (179) : φέρ9 τοάπ9 τδοπίτι,
πούέΐν*τος;
γ)

9

πε.

Κράση

1 6 8 . Κ α μ ι ά φορά παρουσιάζεται στή συναλοιφή νέο φωνήεν, διαφορετικό και άπό τά δΰο πού ήταν στό τέλος και στήν άρχή τών γειτονικών λέξεων. Τ ό φαινόμενο αύτό λέγεται κράση : μού εδωοε : μόδωοε, πού εχει :πόχει.
Ή κράση σημειώνεται στήν ποιητική γλώσσα, δταν μέ τή συναλ ο ι φ ή στή συμπροφορά συναιρούνται τό ου-ε σέ ο.
"Οταν ερχόμουνα σιγά, δειλό, παραδαρμένο
και σόγλειφα και οόπλενα τα πόδια δουλωμένο . . .

(Βαλαωρίτης)

Τί κρίμα πόδωκες, ξαν&ο βοτάνι, | γιά λίγο χρήλωμα τήν παρθενιά. (Βαλαωρίτης)
Κάστρο πόχουν δέσει \ με γητειες και μάγια.
(Γρυπάρης)
169. 'Ορθογραφική παρατήρηση.— Είναι περιττό νά σημειώνεται στό
φωνήεν πού γεννήθηκε άπό κράση, καθώς κάνουν άκόμη πολλοί, ή κορωνίδα
('). Αύτό μπορεί νά γίνεται μόνο στή σπάνια περίπτωση πού υπάρχει φόβος
νά παρανόηση ό άναγνώστης τό κείμενο.
01 τύποι μέ ο άπό τό ου-ε τής συμπροφοράς γράφονται σέ μιά λέξη καί
μέ ο, δχι μέ ω, καθώς συνηθίζουν μερικοί : σόπρεπε, μόδωσε, δχι σώπρεπε ή
σ9 ώπρεπε. Τό ϊδιο άδικαιολόγητες είναι καί ot γραφές
άρ&οΰμε, μ' ουπε άντί
*ρ&οϋμε, μου "πε.
170. Διασάφηση.—Πολλοί σημειώνουν σέ μιά λέξη, σά νά εγινε κράση,
καί φράσεις καθώς σούδωσα, μοϋπε, νάσαι κτλ. Οί γραφές αύτές, θεωρητικά
Ιξίσου τουλάχιστο σωστές δσο καί ot άλλες πού χωρίζουν τις λέξεις καί σημειώνεται άφαίρεση, θά είχαν καί τό πλεονέχτημα πώς γράφονται μ9 Ινα ορθογραφικό σημάδι λιγότερο, δταν θά παραλειπόταν τό σημείο τής συναλοιφής.
Μειονέχτημά τους είναι πώς δυσκολώτερα εφαρμόζονται παντού (καλλιάχω)
καί δτι κάποτε μπορεί ν9 άφήνουν τήν πρώτη στιγμή πού διαβάζομε αμφιβολία.

Αρχικά

φωνήεντα

1 7 1 . Πολλές λέξεις παρουσιάζουν στήν άρχή τους ορισμένες άλλαγές : α) χάνουν τό άρχικό τους φωνήεν, β) προσθέτουν ενα φωνήεν
στήν άρχή, και γ) τρέπουν τό άρχικό τους φωνήεν σέ άλλο.

'Αρχικά φωνήεντα —Άφαίρεση — Πρόταξη
α)
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*Αφαίρεση

172. Έ κ τ ό ς άπό τήν άφαίρεση πού γεννιέται στή συμπροφορά,
εξαρτημένη άμεσα άπό τό είδος τού προηγούμενου φωνήεντος, υπάρχει
και άφαίρεση άσχετη μέ αυτό, και αύτή εχει γι 9 άποτέλεσμα νά έχουν
οί λέξεις πού τήν έπαθαν δύο τύπους ισότιμους, πού λέγονται συνήθως και μέ τό άρχικό φωνήεν κα! χωρίς αύτό. Τό άρχικό φωνήεν
είναι άτονο, συνήθως τό ε (αι) κα! τό ι (η, ν).
Οί άκόλουθες λέξεις λέγονται κα! χωρίς τό άρχικό τους φωνήεν :
άγελάδα, αγκλίτσα,
αμύγδαλο,
έβδομάδα, εγγίζω, εγγόνι, έλάφι, ελαφρώνω, εμπρός,
έξάδερφος,
εξοδεύω, έξομολογώ, επάνω, έπίστομα, ερωτώ, ευαγγέλιο,
ευλογώ,
ευχαριστώ, 'Ελένη, Ευφροσύνη. Τό ίδιο οί ρηματικό! τύποι περασμένων χρόνων μέ άτονη συλλαβική αύξηση : (έ)χάσαμε,
(έ)γελούσαμε,
ήγούμενος, ημέρα, υγεία - γειά, υπερήφανος,
υφαίνω, Ειρήνη (ι).
Σέ λέξεις καθώς οί παραπάνω, πού δ τύπος μέ τήν άφαίρεση
είναι κα! αυτός κανονικός, δέ σημειώνεται άπόστροφος (*).
173. Μερικές λέξεις έχουν τό άρχικό φωνήεν ενώ πολλά παράγωγά τους τό έχασαν :
έλιά — λιοτριβειό'ήλιος,
ηλιακός, ήλιοστάσιο — λιακάδα,
λιακωτό,
λιοπύρι' ιξος — ξόβεργα' δμοιος, παρομοιάζω-- μοιάζω' δμόνοια — μονοιάζω' ύστερος, υστεροβουλία, υστερόγραφο - στερνός,
στερνοπαίδι.
Σέ μερικές λέξεις δ τύπος πού λέγεται μέ τό άρχικό φωνήεν
εχει κα! διαφορετική σημασία :
έστία · στιά' ομιλία - μιλιά' δπου - που (συχνά).
β)

Πρόταξη

174. Σέ μερικές λέξεις προσθέτεται στήν άρχή ενα φωνήεν, συνήθως τό α. Τό φαινόμενο αυτό λέγεται πρόταξη κα! τό πρόσθετο
φωνήεν λέγεται
προταχτικό:
1. Άφθονώτερες παρουσιάζονται ol λέξεις πού έπαθαν άφαίρεση στήν
ποιητική γλώσσα: μολογώ, νειρενομαι, λεύτερος, κλησιά κτλ.
2. Φυσικά δέ σημειώνεται άπόστροφος ούτε στις λέξεις άπό σύμφωνο,
πού άρχιζαν στ'άρχαΐα ελληνικά άπό φωνήεν: νοίκι, ξέρω κτλ.
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βδέλλα-αβδέλλα,
σκιά—ίσκιος (*).

σκάθαροςγ)

άσκάθαρος,

Τσιγγάνος

-9Ατσίγγανος,

'Αλλαγή

175. Μερικές λέξεις αλλάζουν τό άρχικό τους φωνήεν σ9 ενα
άλλο. Τό φαινόμενο αύτό λέγεται Αλλαγή.
έμορφος — δμορφος, εντερα — αντερα, άξαφνα — άξαφνα. "Ετσι και :
ϊμπυο — δμπνάζω.
176. Μερικές λέξεις παρουσιάζουν κάποτε τρεις τύπους, μέ δυο
διαφορετικά άρχικά φωνήεντα και μέ άφαίρεση:
επάνω—άπάνω-πάνω.
Οί λέξεις αύτές είναι συχνότερες, δταν λογαριάσωμε και τύπους πού συνηθίζονται και στή λογοτεχνία : εγγίζω — άγγίζω — γγίζω, εγγόνι — άγγόνι - γγόνι,
εμπρός—ομπρός —μπρός, ελάφι — αλάφι αλαφιάζομαι —λάφι, έλαφρός-άλαφρύς—λαφρνς, εξάδερφος—άξάδερφος—ξάδερφος, έρωτώ—άρωτώ -ρωτώ.

177. Κάποτε οί τύποι μέ διαφορετικό φωνήεν άποτελούν ξεχωριστές συγγενικές λέξεις, μέ κάπως διαφορετική σημασία:
εργαλεΐοάργαλειός,
ϊχνος-άχνάρι.
Τό ψηλός συνηθίζεται στήν κυριολεξία: ψηλή κορφή. Τό υψηλός,
σέ άφηρημένη ή μεταφορική σημασία : υψηλά νοήματα,
Υψηλότατος•
τό άψηλδς μόνο στήν ποίηση.

"Αλλα πάθη τών φωνηέντων
178. Σέ μερικές λέξεις τό (ι) γίνεται (ε) πρίν Από τό ρ: άχυροαχερο, θηρίο-θεριο
θεριεύω, μάγειρας—μάγερας μαγέρικο, στειρεύω—
στερεύω, χειρόγραφο-χεροδύναμος,
χεροπιαστός.
Σέ μερικές λέξεις παρουσιάζονται και άλλες τροπές στά φωνήεντα :
βαλανίδι-βελανίδι,
ξυράφι-ξουράφι.
179. Σέ μερικές λέξεις χάνεται τό φωνήεν άνάμεσα σέ δύο σύμ1. Ή πρόταξη είναι συχνή στήν ποιητική γλώσσα, πού συνηθίζει τύπους
καθώς άμάχη (έχθρα), άμασκάλη, άμολόχα, άροδάφνη (ροδοδάφνη), άρωτώ, άσφά·
κα, άσφενταμνος, άστάχν, άστή&ι, αχείλι, Άνάπλι.
Γιά Ιδες, ή βΕλλάδα σύσσωμη κλίνει τό γόνυ έμπρός σου . . .
Ναι, τό μαρτύριο ενίκησε. "Ω! άσκώσου, ευλόγησε την. (Τυπάλδος)
Βαριάν άμάχη άπάνω μου ζητάς νά πάρω. (Γρυπάρης)

Αλλαγή — "Αλλα πά&η φωνηέντων — 'Αποβολή τον y
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φωνα. Τό φαινόμενο αυτό λέγεται συγκοπή:
κορυφή— κορφή, σιτάρι—στάρι. Έ τ σ ι κα! κάθισε—κάτσε,
περίπατος—περπατώ.
Τό ίδιο γίνεται κα! στ!ς προσταχτικές : φέρετε-φέρτε,
πάρετε—
πάρτε, κόψετε —κόψτε κτλ.
Τό ϊδιο γίνεται σέ μερικές περιστάσεις κα! στή συμπροφορά: Χάνεται τό τελικό φωνήεν μιας λέξης εμπρός από τό άρχικό σύμφωνο
τής ακόλουθης. Τό φαινόμενο αυτό λέγεται άποκοπή : φέρε το —
φέρ* το, πιάσε το — πιάσ* το, κόψε το — κόψ* το (*), άπό τις
φυλλωσιές9
απ τις φυλλωσιές, μέσα στή θάλασσα—μες στή θάλασσα.
180. Σέ μερικές λέξεις τό φωνήεν μιας συλλαβής γίνεται τό ϊδιο μέ
τό φωνήεν τής γειτονικής, αφομοιώνεται μέ αυτό. Τό φαινόμενο αυτό
λέγεται άφομοίωση : κατευοδώνω κατευόδιο - καταβοδώνω
καταβόδιο.
'Έτσι λέμε: αναμπαμπούλα—αναμπονμπούλα,
καλοναρχώ—καλαναρχώ,
παραιτώ — παρατώ, σημαδούρα - σαμαδούρα, σιρόκος — σορόκος σοροκάδα, σκοτούρα — σκουτούρα (2).
181. Μετάθεση. — Κάποτε δύο φωνήεντα μεταθέτονται αμοιβαία:
τσαγκροννώ—τσουγκρανώ(3).
ΣΥΜΦΩΝΑ

182. 'Αποβολή
καϊ άνάπτύξη τοϋ y άνάμεσα σέ
φωνήεντα.—
Σέ μερικές λέξεις χάνεται τό / άνάμεσα σέ φωνήεντα : πλά(γ)ι πλα(γ)ινός, ρα(γ)ίζω, σα(γ)ίτα, παγίδα—παίδι,
φα(γ)ί, λέ(γ)ω,
τρώ(γ)ω.
Σέ μερικές λέξεις αναπτύσσεται ένα γ ε ύ φ ω ν t κ ό ανάμεσα σέ δύο φωνήεντα, Ιδίως δταν αυτά έχουν τήν ϊδια προφορά : (αέρας) άγερικό — εκαιγε,
εκλαιγε, καίγεται (4).

1. "Ετσι καί τά λαϊκότερα κόφ* το, ράφ" το, αρπαχ' το κτλ.
2. "Έτσι καί τό ποιητικό: &ενά—ύανά.
3. "Ετσι καί τό ποιητικό : δνειρο — εΐνορο καί ή τοπωνυμία Ί&άκη —
Θιάκι (τό).
4 Αυτό γίνεται συχνότερα στήν ποιητική γλώσσα :
ά(γ)εράκι,
άκον(γ)εται, κλαί(γ)ομαι. Στήν ποιητική γλώσσα τό γ αναπτύσσεται καί στήν
άρχή λέξης, δταν βρίσκεται στή συμπροφορά άνάμεσα σέ φωνήεντα : γήλιος
(ήλιος), γαΐμα (αίμα) καί άκόμη αναπτύσσεται κάποτε ενα γ σέ λέξεις μέ ν ν :
έγνοια, ξεγνοιασιά, σύγνεφο, τυραγνιέμαι.
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Τελικό

ν

183. Φυλάγεται τό τελικό ν του άρθρου (τόν, τήν), του αριθμητικού έναν, τής τριτοπρόσωπης προσωπικής άντωνυμίας τήν, τών άκλιτων δέν, μήν και οάν, δταν ή άκόλουθη λέξη άρχίζη άπό φωνήεν ή
σύμφωνο στιγμιαίο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τα, τζ, ξ, ψ): τόν άέρα, τήν
ντροπή, στήν ξενιτιά, τόν Μπότσαρη, είδα εναν ξένο, τήν πρόφτασα,
μήν περάσης, σάν πολύ.
Χάνεται τό τελικό ν δταν ή άκόλουθη λέξη άρχίζη άπό σύμφωνο εξακολουθητικό (γ, β, δ, χ, φ, θ, λ, μ, ν, ρ, σ, ζ) : τό φόβο, τή
βρύση, τή μητέρα, ενα γλυκυ βραστό, τή σταμάτησα, τή
ζωγραφίζει,
μή δέ βλέπεις ;
Τό τελικό ν φυλάγεται πάντοτε : στό άρθρο τών : τών φίλων μου, στήν
τριτοπρόσωπη προσωπική άντωνυμία τόν : τόν βλέπω, στούς συνδέσμους άν,
δταν, πρίν : άν θέλης, δταν διαβάσης, πριν φύγης, ατά επιρρήματα σχεδόν, λοιπόν,
προπάντων.
Τό τελικό ν χάνεται συνήθως στή γενική πληθυντική χρονών, μηνών,
δταν είναι λόγος γιά ηλικία : πόσω χρονώ(ν) ; δυο μηνώ(ν) παιδί, δεκαπέντε
χρονώ{ν), εκατό χρονώ(ν) σπίτι.
Τό απαγορευτικό μή δέν παίρνει τό ν, δταν άκολουθή σημείο στίξης:
πρόσεχε* μή !
Στήν περίπτωση τής τριτοπρόσωπης προσο)πικής άντωνυμίας συνηθίζει
ή λογοτεχνική γλώσσα καί τούς τύπους τονε, τηνε ,ğ τονε βλέπω. Στά ρήματα σέ
ν προτιμιοΰνται ot τύποι σέ -νε, -να : εχουνε, βλέπανε, καθόμουνα.
Εξαιρετικά μπορεί νά φυλάγεται τό τελικό ν του άρσ. άρθρου τόν σέ κύρια
ονόματα άγνωστα, πού άλλιώς θά μπορούσε νά τά πάρη κανείς γιά ούδέτερα.
Ή αΐτιατική μιά μπορεί νά πάρη ενα τελικό ν, δταν άκολουθή λέξη πού
άρχίζει άπό α .· μιάν άλλη φορά. Στό διάλογο καί στήν ποιητική γλώσσα προφέρεται συχνά τό ν καί δταν άκολουθή άλλο φωνήεν : μιαν όμορφη βασιλοπούλα
(άλλά μόνο αΐτιατική).

184. Τό τελικό ν φυλάγεται στήν ενική αιτιατική του άρσενικοΰ
πολλών άντωνυμιών και άντωνυμικών επιθέτων—τόσος, δσος, οποίος,
κάποιος, δλος, άλλος κτλ.— δταν δέ συνδέωνται στενά μέ τήν άκόλουθη
λέξη ή δταν αύτή άρχίζη άπό φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο : τί εγινες
τόσον καιρό; ποιόν βλέπεις έκει; ποιόν φίλο σου προτιμάς;
οποίον
αλλο(ν) είδαμε, δέν είδα κανένα(ν) άλλο.
Στις άντωνυμίες αυτός, έκεΐνος, τούτος γένους άρσενικοΰ μέ άκόλουθο άρθρο χάνεται συνήθως τό τελικό ν, δταν φυλάγεται τό τελικό

s*
Τελιχό
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ν της αΐτιατικής του άρθρου : αύτδ(ν) τον άνθρωπο, αύτό(ν) τόν κύριο,
άλλά έκεινον τό δρόμο. "Έτσι ξεχωρίζεται δπου χρειάζεται τό άρσενικό άπό τό ουδέτερο.
Τό τελικό ν μπορεί νά φυλαχτή και στό τέλος τών άρσενικών Ιπιθέτων, δταν άκολουθή ουσιαστικό άπό φωνήεν ή δταν δ σύνδεσμος
τους είναι στενώτερος» και δταν άκολουθή στιγμιαίο σΰμφωνο : λίγον
καιρό, πολύν καιρό, είχε πολύν κόσμο, είδε τό λαμπρον ήλιο, είχε ενα
σκληράν άγώνα.
Λένε συνήθως στό τέλος τής φράσης: ενα βαρύ γλνκύν, δεν εχει κανένα άλλον. Κάποτε και : εκεί εχει αέρα καλόν.
Καμιά φορά στό στίχο γι* άποφυγή τής χασμωδίας μπαίνει ένα ν στά ουδέτερα σέ -ι και σέ -ο :
Καράβιν Ιίρχετ* άπ* τή Χιό. (δημ.)
Πονλάκιν εϊχα στο κλουβί και τό*χα μερωμένο.
Τα ρόδα πού έχυσαν τ' άγνόν άν&ινον αίμα αγάλι.

(δημ.)
(Πορφύρας)

Διαφορετική προφορά τών συμφώνων ατή συμπροφορά
185. Σέ λέξεις πού προφέρονται στενά μέ τήν άκολουθή τους παρουσιάζονται στή συμπροφορά ορισμένες άλλαγές, δταν ή προηγούμενη
λέξη τελειώνη σέ ς ή σέ ν και ή άκολουθή άρχίζη άπό ορισμένα σύμφωνα.
Τελικά

ς

186. Τό τελικό ς προφέρεται ηχηρά σά ζ εμπρός άπό τό άρχικό
ηχηρό σύμφωνο (β, γ, δ, μπ, ντ, γκ, λ, μ, ν, ρ) τής άκόλουθης λέξης :
τούς δρόμους, τής βρύσης, μας λέει, τις βλέπω, ας μπήτε. (Τό ϊδιο γίνεται και μέσα στή λέξη. Βλ. 69).
Τελικά

ν

187. 'Όταν μιά λέξη άρχίζη άπό κ, π, τ (τσ, ξ, ψ) και ή προηγούμενή της τελειώνη σέ ν, τά σύμφωνα αύτά προφέρονται ηχηρά,
σάν μπ, ντ, γκ (τζ, γκσ, μπσ) :
τον περιμένω, δώσε μου εναν καφέ, τον κήρυκα, τον τσάκωσε,
τόν ξέρω, τόν ψάρεψε.
Αύτό γίνεται στό άρθρο (τόν, τήν, τών), στήν τριτοπρόσωπη προ-
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σωπική αντωνυμία (τόν, τήν), σ ι ' άκλιτα δέν, μήν, σάν κα! συχνά κα!
σέ άλλες λέξεις (δταν, λοιπόν κτλ ).
"Οταν ή άκόλουθη λέξη άρχίζη άπό λαρυγγικό σύμφωνο, τό ν τής
προηγούμενης προφέρεται δπως τό πρώτο γάμα στό άγγελος : τόν κατάλαβα, τόσον καιρό, τήν ξέρω, τών γκρεμών. "Οταν ή άκόλουθη
λέξη άρχίζη άπό χειλικό σύμφοονο, τό ν τής προηγούμενης προφέρεται
σά μ: τόν περιμένω τόν πατέρα, μήν πειράζεσαι, τόν ψαρά, τών μπαρμπουνιών, δταν μπορέσης.

"Αλλα πάθη τών συμφώνων
188. Μερικές λέξεις παίρνουν σ στήν άρχή : βόλος - σβόλος,
ποδο - στρίποδο, φαντάζω - σφαντάζω (!).

τρί-

"Όταν σέ δύο γειτονικές συλλαβές βρίσκωνται δύο ρ, τό ενα γίνεται
κάποτε λ: γρήγορα - γλήγορα. "Ετσι καί άροτρο - αλέτρι, Φεβρουάριος - Φλεβάρης.

189. "Οταν σέ δύο συλλαβές υπάρχουν τά ϊδια ή συγγενικά σύμφωνα, χάνεται κάποτε ή μία συλλαβή άπό τ!ς δυο :
αστραποπελέκι — αστροπελέκι,
διδάσκαλος — δάσκαλος,
διαβιβάζω
(κα! μέ άλλαγή σ η μ α σ ί α ς ) - διαβάζω.
Έ τ σ ι λέμε κα! καλαμποκέχρι άντι καλαμποκοκέχρι,
άποφοιτήριο
άντί (Αποφοιτώ)
άποφοιτητήριο(3).
190. Σέ μερικές λέξεις γίνεται μετάθεση συμφώνων: βρούτσαβούρτσα, πρινάρι - πουρνάρι, τρούλος - τούρλα. 'Έτσι κα! τό ποιητικό
πουρνό
(πρωινό).
Κάποτε μπορεί νά γίνη κα! άμοιβαία μετάθεση δύο συμφώνων :
φούχτα - χούφτα, καμηλαύκι - καλημαύκι.

Συμφωνικά συμπλέγματα
191. Συμφωνικό
σύμπλεγμα δνομάζομε τό συνδυασμό άπό δύο
ή περισσότερα σύμφωνα : βρ, χτ, στρ, ρχ.
1. "Έτσι καί τό κορυδαλλός - σκορδαλλός, Καρδαμύλη-Σκαρδαμούλα, Κάρπαθος - Σκάρπαΰο. "Όμοια πήραν ενα ν στήν άρχή λέξεις καθώς ήλιος, ύπνος,
πού λέγονται στήν ποιητική γλώσσα νήλιος, νύπνος, καθώς καί οι τοπωνυμίες
"Ιος - Ν ιό, "Ιμβρος - Νίμπρο, * Ικαρία - Νικαριά. — 'Αντίθετα, έχασαν τό άρχικό ν
λέξεις καθώς νάρθηκας- άράηκας. "Ετσι καί Νάξος-' Αξιά, Ναύπακτος - "Επαχτος.
2. "Ετσι καί τό ποιητικό άροδάφνη, Άροδαφνούσα άντί (ά)ροδοδάφνη.

"Αλλα πά&η συμφώνων — Συμφωνικά συμπλέγματα

83

Μεταχειριζόμαστε συχνά λέξεις που, ενώ είναι ϊδιες ή συγγενικές,
παρουσιάζουν διαφορά ώς προς ενα τους συμφωνικό σύμπλεγμα. Ά ν τ ι
νά είναι αυτό και στίς δυο τό ίδιο, διαφέρει ώς προς ëva του γράμμα,
ή, αντί νά ΰπάρχη ενα γράμμα μόνο, παρουσιάζεται σύμπλεγμα.
"Ετσι λέμε από τό ëva μέρος

Α) φτερό, φτερούγα, φτερωτός,
φτερουγίζω, φτερούγισμα
φταίω, φταίχτης, φταίξιμο
σκολειό, σκόλη, ξεσκολίζω,
σκολνώ
Β) πράμα, πραμάτεια
συχαρίκια
νύφη, νυφιάτικος,

συννυφάδα

Kai πάλι

λέμε

περίπτερο, απτερος, πτέρυγα (λ.χ.
ναού), πτεροφυια,
δίπτερος
πταίσμα,
πταισματοδικείο
σχολείο, σχολή, σχολαστικός
πράγμα, πραγματικός,
τεία
συγχαρητήρια
νύμφη,
νυμφίος

πραγμα-

192. Π α ρ α τ ή ρ η σ η . — Ό λόγος τής διαφοράς αύτής είναι πώς
οι λέξεις τής γλώσσας μας δέν έχουν δλες τήν ϊδια ιστορία. Έ ν ώ ο!
λαϊκές, πού ήταν άπό πάντα στή λαϊκή γλώσσα, έχουν τά συμφωνικά
συμπλέγματα πού έχει διαμορφώσει και συνηθίζει αύτή, οί λ ό γ ι ε ς
λέξεις παρουσιάζουν συμπλέγματα μέ διαφορετική μορφή, δπως γράφονταν στήν άρχαία γλώσσα.
193. 'Ιστορική δ ι α σ ά φ η σ η . — Οί λαϊκές λέξεις τής ελληνικής
γλώσσας παρουσιάζουν στό εσωτερικό τους συμπλέγματα συμφώνων
πού συγκρινόμενα μέ τά συμφωνικά συμπλέγματα τής άρχαίας γλώσσας είναι :
Α) Τά ϊδια. — "Ετσι λ. χ. τά συμπλέγματα ρχ : έρχομαι,
άστρο.
Β) βΑπλοποιημένα,
ψ
άντί
ξ
βλ
φτ
άντι
(φτ) ντ
στ
χτ

ώστε νά προφέρωνται εύκολώτερα :

φξ
εζεψα
άντι
γξ
εφ εξε
βγλ
ζεύλα
ψτ (ποτ) άνάφτε
άντι
φατ
ψεύτης
νατ
Κωσταντϊνος
ξτ (κατ) άρπάχτε

εζευξα
εφεγξε
ζεύγλη
ανάψτε
ψεύστης
Κωνσταντίνος
αρπάξτε.

στρ :
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Μέ δμοιο τρόπο απόμεινε ενα σΰμφωνο στή σημερινή γλώσσα
από τα δΰο, κάποτε και άπό τρία :
μ
Χ
μ

άντί

γμ
*Χ
βγμ

σαμάρι
σιχαίνομαι
ζεμένος

άντι

σαγμάρι
σικχαίνομαι
ζενγ μένος.

Τά ρινικά σΰμφωνα χάθηκαν εμπρός άπό σΰμφωνο εξακολουθητικό :
Χ
άντί
γχ
σννάχι
άντι
σννάγχι
(κυνάγχη)
χν
γχν
σπλάχνα
σπλάγχνα.
Γ) * Α λ λ α γ μ έ ν α . — Ή
μέ τήν παρακάτω άρχή :

άλλαγή τών άρχαίων συμπλεγμάτων έγινε

Δέν μπορούν νά γειτονέψουν δυο στιγμιαία σύμφωνα (κτ, πτ) ή
δυο εξακολουθητικά (χθ, σχ κτλ.)' τρέπονται σ9 εξακολουθητικό μέ
στιγμιαίο. Σΰμφωνα μέ τόν κανόνα αύτό :
Ητ
πτ

έγινε

φ#
Χ*
φα
<*Χ
(φχ

χχ
φτ
ατ
φτ
χχ
(πα)
αχ
φκ

ψ

κτυπώ — χτυπώ
πτωχός — φτωχός
κλείσθηκε — κλείστηκε
άνάφ&ηκε — ανάφτηκε
χθεσινός — χτεσινός
καύσιμο — κάψιμο
έσχάρα — σκάρα
εύχή — εύκή).

Μετά τό ρινικό σΰμφωνο τ9 άρχαΐα β, γ, δ σέ λέξεις καθώς
κόμβος, δένδρον, άγγελος διατηρούν τήν άρχαία τους προφορά (δίψηφα
μπ, ντ, γκ, βλ. 60) καί γράφονται : κόμπος, δέντρο, άγγελος.
Δ) 'Απλοποιημένα
σφιγκτος — σφιχτός.
( Έ τ σ ι και τό μπτ

καί
έγινε

Αλλαγμένα·
φτ :

— Τό

γχτ

εγινε

χχ :

Πέμπτη-Πέφτη).

194. Οι λόγιες λέξεις διατηρούν στή ρίζα τους τ9 άρχαϊκά συμπλέγματα, μέ προφορά διαφορετική άπ 9 δ,τι ζητεί ό συμφωνισμός τής νέας
γλώσσας. Οί λαϊκές λέξεις διατηρούν τό νεώτερο λαϊκό φωνητικό τΰπο.
Οί λόγιες κανονίζονται συχνά κατά τις δημοτικές
(πτωχοκομειον—
φτωχοκομεΐο), και πάντοτε δσο πρόκειται γιά σχηματιστικές καταλήξεις
(προκηρύχτηκε κατά τό αρπάχτηκε). Έ τ σ ι έχομε συνήθως διπλά συμ-
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φωνικά συμπλέγματα ή λόγια συνήθως συμπλέγματα πού αντιστοιχούν
σ9 ενα σύμφωνο τής δημοτικής:
χτυπώ
φτωχός
κλείοτηκα
φτηνός
χτεσινός
χώνεψη
σκάρα
κόμπος
κοντύλι

με

Χ*

άλλα

φτ
στ
φτ
Χ*
Ψ

σκ
μπ
ντ

(άγγελος μέ yy, άλλά έγγαμος

εκτιμώ
πτώμα
προσθέτω
άφθονος
9,
Αραχθος
διάψευση
σχήμα
σύμβολο
σπονδή

με

κτ
πτ

υσ
<*Χ
μβ
νδ

μέ yy πού προφέρεται vy* βλ. 73).

'Έχομε άκόμη :
τάμα
πεθερός
νύφη
συνάχι
δμορφος
ψεύτης
Κωσταντινος,
Κωστής

μέ

μ άλλά
θ*
φ
χ
μ
φτ
στ

τάγμα
πένθιμος
άμφιθέατρο
συγχαρητήρια
νεύμα
διαψεύστηκε,
αυστηρός
πανστρατιά, ένσταση, ενστιχτο

με

γμ
νθ
μφ
ΥΧ
βμ
φστ
νστ

Λόγια συμφωνικά συμπλέγματα μέ τρία ή τέσσερα γράμματα,
άγνωστα στή λαϊκή γλώσσα, έχουν άκόμη λέξεις καθώς εύγλωττος, ευγνωμοσύνη,
έκστρατεία.
"JET όρθογραφία

τών συμφωνικών

συμπλεγμάτων

195· Σημ.— Επειδή τά συμφωνικά συμπλέγματα είναι ποικίλα, παρουσιάζονται σέ πάρα πολλές λέξεις καί δέ γράφονται ομοιόμορφα, γι' αυτό παραθέτονται εδώ άφθονα δείγματα γιά καθοδήγηση.
χτ,— αδράχτι, άχτένιστος, άνεμοδείχτης, άντίχτυπος, άποχτώ, καταχτώ, βουτηχιής, δάχτυλο, δαχτυλιά, δαχτυλίδι, δειχτικός, καληνυχτίζω, καρδιοχτύπι, κράχτης, λαχτάρα, νυχτέρι, νυχτερίδα, ξενυχτίζω, οχτώ, σταλαχτίτης, στάχτη, σταχτοπούτα, σφαχτό, τυχοδιώχτης, φυλαχτό, φούχτα, φράχτης, φυλαχτάρι, χταπόδι,
χτένι, χτεσινός, χτίζω, χτικιάζω, χτίστης, χτυπώ, νΕπαχτος (άλλά Ναύπακτος),
Ουτρέχτη, Σαχτούρης, όχτος, όχτιά (άλλά όχθη παρόχθιος) — αίματόβρεχτος, άνύπαρχτος, άπαράδεχτος, άφραχτος, άπρόσεχτος, πεταχτός, πνιχτός, ρουφηχτός, τσουχτερός,
φανταχτερός, άρπαχτικός, θελχτικός, ταχτικός, τρομαχτικός, συνταχτικός, ΰποτα-
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χτική, σπαραχτικός, αννεχτικός — αρπάχτηκε, δέχτηκε, θέλχτηκε, καταβρέχτηκε,
κηρύχτηκε, ρονφήχτηκε, σφίχτηκε, τραβήχτηκε, συνάχτηκε.
άρπάχτρα, μαζώχτρα, πήχτρα, σφυρίχτρα, φταίχτρα, δίδαχτρα.
κτ.— ακτή, άκτοπλοια, ανάκτορα, έκτακτος, έκταση, εκτείνω, εκτελώ, εκτιμώ,
εκτημόριο, έκτος, κτηνοτροφία, κτητικός, νέκταρ, *Οκτώβριος (άλλά Όχτώβρης),
πακτωλός, πλήκτρο, "Ακτιο, Λεύκτρα, "Εκτορας, 'Ικτίνος, Κτησίας, Φιλοκτήτης.
γκτ.— άτεγκτος, ελεγκτής, ελεγκτικός, Κόδριγκτον, Ουάσιγκτον,
χθ.—άχθος, Ιχθυολογία, καταχθόνιος, μοχθηρός, σεισάχθεια, ύποχθόνιος,
"Αραχθος.
φτ (ντ)·—βαφτίζω,
γύφτος, καθρέφτης, κλέφτης, ξεφτέρι, ξεφτώ, πέφτω,
ράφτης, τρίφτης, φτάνω, φταίω, φτελιά, φτέρη, φτερό, φτέρνα, φτερνίζομαι,
φτηνός, φτιάνω, φτυάρι, φτύνω, φτωχός, χάφτω, χούφτα, Διακοφτό, ερμηνεύτηκε,
κοφτός, σκυφτός, άστραφτερός, κοφτερός.
άμείφτηκε, εγκαταλείφτηκε, κρύφτηκε, νίφτηκε, σκέφτηκε, παύτηκε, κλαντηκε, βολεύτηκε, βραβεύτηκε, γεύτηκε, εκπαιδεύτηκε, πραγματεύτηκε, εμπιστεύτηκε.
ητ.— αλεξίπτωτο, αμερόληπτος, άνακαλύπτω, άνύποπτος, αποκαλυπτήρια, αυτόπτης, γλύπτης, ελλειπτική, επισκέπτης, λεπτό, λεπτός, λεπτομέρεια, μεροληπτώ, νιπτήρας, οπτασία, οπτικός, συνοπτικός, παραλήπτης, περίπτερο, περίπτωση, πταίσμα,
πτέρυγα, σεπτός, σκεπτικισμός, σκέπτομαι (άλλά σκέφτηκα) (καί σκέφτομαι), σκωπτικός, Αίγυπτος, Νεοπτόλεμος — γραπτός (άλλά καί γραφτός, γραφτόαντισηπτικός, επαναληπτικός, καταστρεπτικός, πεπτικός, περιληπτικός, προληπτικός,
μπτ.— άμεμπτος, σύμπτωμα, Πέμπτη.
φθ (νθ).— απόφθεγμα, αυθαίρετος, αυθεντία, αυθόρμητος, αύθύπαρχτος
άφθονος, διευθύνω, δίφθογγος, ελευθερία (καί λευτεριά), ευθεία, ευθύνη, όφθαλμία, φθινόπωρο, φθίση, φθόγγος, φθόνος, φθορά, Φθία.
στ.— άγωνίστηκα, άκονίστηκα, διαδραματίστηκα, δοξάστηκα, κρεμάστηκα, μεταχειρίστηκα, πείστηκα, πρήστηκα, σείστηκα κτλ., κουλουριαστώ, συμβιβαστώ, χτενιστώ κτλ.
οθ.— αίσθάνομαι, συναίσθημα, ισθμός, μισθός, μισθωτής, προσθαλάσσωση,
προσθήκη, προσθέτω, Ευρυσθέας, Κλεισθένης.
OM.— άσκημος, {ά)μασκάλη (και μασχάλη), μοσκοβολώ, σκίζα, σκίζω, σκίνος,
σκισμάδα, σκοινί, σκολνώ.
οχ.— άσχολία, άπασχόληση, λέσχη, ματαιόσχολος, μοσχάτο, μόσχος, μοσχοκάρυδο, μοσχοκάρφι (άλλά μοσκοβολώ, μοσκομυρίζω, μοσκοπουλώ), Πάσχα, πασχαλιά, πρόσχαρος, σχέδιο^ σχεδόν, σχέση, σχετίζω, σχήμα, σχηματίζω, σχολείο (καί
σκολειό), σχολιάζω, σχολικός, σχόλιο, υπόσχομαι, υποσχετικό.
μη.— ακουμπώ, γαμτιρός, θαμπώνω, κολυμπώ, κολυμπήθρα, μπόμπα (άλλά
βομβαρδίζω).
μβ.— άμβωνας, βομβαρδίζω, διθύραμβος, εκατόμβη, εμβαδό, Εμβασμα, εμβατήριο, εμβολή, Εμβολο, θρίαμβος, ρεμβάζω, συμβαίνω, συμβιβάζω, συμβίωση, συμβόλαιο, συμβολή, συμβουλή, τύμβος, Καμβούνια, Μονεμβασία, * Αμβέρσα, * Αμβούργο
Βυρτεμβέργη, * Εδιμβούργο.
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μβρ.—αμβροσία, Δεκέμβριος, εμβρίθεια, μεσημβρινός, Νοέμβριος, 'Αμβρακικός, Μεσημβρία, "Αμβρόσιος.
μφ.— άμφια, αμφιβολία, αμφισβητώ, ράμφος, συμφέρει, συμφορά, συμφωνώ,
μβλ.— άμβλεία, έμβλημα.
ντ.— έντεκα, καντήλι, κοντύλι, μάνταλο, μανταρίνι, σφεντόνα, χαντάκι.
ντρ.— άντράκλα, άντρας, αντρείος, δέντρο, παντρειά, χοντρός — Άντραβίδα,
'Αντρίτσαινα, Χαλάντρι.
νδ.— άσπονδος, άνένδοτος, ενδειξη, ενδεχόμενο, ενδιάθετος, ενδιαφέρον, ενδόμυχος, ένδοξος, Ινδικός, σπονδή, σπόνδυλος, συνδαιτυμόνας, σύνδεσμος, συνδιαλλαχτικός, συνδικάτο, συνδιοικη τής, συνδυάζω — Πίνδος, Έλγολάνδη, * Ινδία, 'Ιρλανδία, Αονδίνο, 'Ολλανδία, Πανδώρα, Πίνδαρος.
νδρ·— παλινδρομικός — 'Ανδρομέδα, Λύσανδρος.
μ.— άπόγεμα, ρέμα, ρεματιά, ψέμα, κάμα, κλάμα — άγρίεμα, βαοίλεμα, κλάδεμα, σάλεμα, φύτεμα.
βμ (υμ).— γεϋμα, γευματίζω, ϊγκανμα, θαύμα, θαυμάζω, νεϋμα, πνεύμα,
πνευματισμός, πνεύμονας (καί πνεμόνι), ρεϋμα (λ.χ. νεροϋ), ρευματισμός, πολίτευμα,
έμπόρευμα κτλ.
ψ.—δούλεψη, χώνεψη, κάψα, κλάψα — έκαψα, ξκλαψα, άγγάρεψα, άγρίεψα,
γειτόνεψα, γιάτρεψα, γοήτεψα, μούσκεψα, ταξίδεψα.
φχ (νΧ)·—Β^χή, εύχαρϊστώ, εύχομαι, προσεύχομαι, καυχιέμαι,
φα (υσ).— άπαιδευσία, ευσυνειδησία, ένσημο, κλαυσίγελος, παυσίλυπος, καύσιμος (αλλά κάψιμο), εμπορεύσιμος, στρατεύσιμος, επιστράτευση, άπόλαυση (καί
άπόλαψη).
φστ (υστ),— απολαυστικός, αυστηρός, καυστικός, κελευστής, ναύσταθμος,
άναπνευστικός, ρευστός (αλλά άκατάπαυτος, άκαυτος, άκλαυτος).
χ.— κόχη, κοχύλι, ροχαλίζω, συ(γ)χύζω, συ(γ)χωρώ, συχαρίκια.
χν.— σπλάχνο, σπλαχνίζομαι, άσπλαχνος, σπλαχνικός.
ΥΧ·— άγχίνοια, άγχίστροφος, αγχόνη, εγχείρηση, έλέγχω, λόγχη, μελαγχολία,
συγχαίρω, συγχορδία—'Αγχίαλος, Κοπεγχάγη, Μάγχη.
γχρ,— σύγχρονος, συγχρωτίζομαι (!).

1. Στήν ποιητική γλώσσα έχουν τό λαϊκότερο τύπο καί μερικές άπό τις
λέξεις πού αλλιώς λέγονται μέ τά λόγια συμπλέγματα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ

ΛΕΞΕΙΣ

196. Γενικά. — Τις λέξεις πού αποτελούν τήν Ιλληνική γλώσσα
μπορούμε να τις εξετάσω με κατά τρεις τρόπους : α) ώς πρός τήν καταγωγή τους, β) ώς πρός τό σχηματισμό τους και γ) ώς προς τή σημασία τους.

I - Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
197· Tb έλληνικδ λεξιλόγιο στίς διάφορες ίποχές.—'ΐΐ
ελληνική γλώσσα, πού εχει !στορία τριών χιλιάδων χρόνων, δέν απαρτιζόταν σέ κάθε εποχή άπό τΙς ίδιες λέξεις. Ανάλογα μέ τήν πνευματική
κατάσταση τού λαού πού τή μιλούσε και άκόμη κατά τό πλήθος και
κατά τό είδος τών συγγραφέων πού τήν είχαν δργανό τους, τό ελληνικό λεξιλόγιο ήταν πλουσιότερο ή πιό φτωχό.
Ά λ λ ά τό λεξιλόγιο δέν άπαρτιζόταν στίς διάφορες εποχές άπό
τήν ίδια πάντα άρχική κληρονομιά, δπως τήν είχαν οί "Ελληνες άπό
τούς γλωσσικούς των προγόνους. Οί παλιές άρχικές λέξεις, έκτός άπό
δσες παραμερίστηκαν άπό στοιχεία τής ϊδιας αυτής γλωσσικής κληρονομιάς, άντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν κατά καιρούς άπό άλλες
εϊτε ελληνικές λόγιες είτε ξένης καταγωγής. Σ 9 αύτές καθρεφτίζονται
οί ποικίλες επιδράσεις πού δέχτηκε τό ελληνικό έθνος άπό πολλούς
λαούς μέ τήν ιδιαίτερη γεωγραφική του θέση, στήν πολύχρονη ιστορία του, πού τό έφερε σέ ποικίλες σχέσεις και επαφές μέ τόσους ξένους, γειτονικούς ή άλλους λαούς.
198. Τά τρία στρώματα τοϋ έλληνικοϋ ΧεξιΧόγιου.— Οί λέξεις τής σημερινής μας γλώσσας άποτελούνται άπό τρία στρώματα·
Αύτά είναι :

Τό έλληνικό λεξιλόγιο — Λέξεις ίλληνικές — Προελληνικές
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α) λέξεις πού έξαρχής Ανήκαν στήν έλληνική γλώσσα ή πού
μπήκαν σ9 αυτήν αρχαιότατα ή στήν αρχαία εποχή, ως τούς πρώτους
μεταχριστιανικούς αιώνες, καί πού άπό τή γλώσσα πού μιλιόταν τότε
έφτασαν ώς εμάς σήμερα,
β) λέξεις πού μπήκαν στή γλώσσα μας άπό τή
χριστιανική
έπσχή ώς τήν άρχή περίπου τοϋ περασμένου αίώνα (1800 μ.Χ.), καί
γ) λέξεις πού μπήκαν στή γλώσσα μας άπό τότε ώς σήμερα·

ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τ Ο ΠΑΛΙΟ Σ Τ Ρ Ω Μ Α — ΑΡΧΑΙΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ

Τό παλιό στρώμα τό άποτελοΰν :
199· Λ) Λέξεις άρχικές ή Ινδοευρωπαϊκές.
— Πολλές άρχαιες
ελληνικές λέξεις άνήκουν στήν άρχική γλώσσα πού μιλούσαν ot πρόγονοι τών άρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν και πού τήν έφεραν μαζί τους, δταν
κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στή γή πού ύστερα ονομάστηκε άπό
αυτούς Ελλάδα. Τέτοιες είναι :
Πολλά δνόματα συγγενικά : πατέρας, μητέρα, γιος, θυγατέρα. Πολλά δνόματα πού σημαίνουν πρόσωπα: άντρας, γυναίκα' ζ ώ α : βόδι,
αγελάδα, μύγα· φ υ τ ά : δέντρο, έλατο. Διάφορα άλλα κοινά ονόματ α : ουρανός, μέρα, νύχτα, φως, χειμώνας, μέλι, δνομα κ τ λ . — Ε π ί θ ε τ α : καλός, μεγάλος, πολύς, μακρύς, ξερός, γλυκός,
νέος.—'Αριθμητικά, δλα σχεδόν : ενα, δύο, δέκα, έκατό.—9 Αντωνυμίες : εγώ, έκεϊνος.
— Τά περισσότερα ρήματα: είμαι, μένω, λείπω, δένω, κάθομαι. — Τά
περισσότερα άκλιτα: σήμερα, εμπρός, άπό, καί κτλ.
200. Β) Λέξεις προελληνικές.
— Έ δ ώ άνήκουν πολλές λέξεις
πού οί έλληνικές φυλές τις πήραν άπό τούς λαούς πού βρήκαν στήν
Ε λ λ ά δ α , δταν ήρθαν νά εγκατασταθούν σ* αυτήν. Τέτοιες είναι (*) :
Πολλά κοινά ούσιαστικά : σχετικά μέ τή θάλασσα : θάλασσα, νησί,
ζέφυρος, σφουγγάρι.— Φυτά : δάφνη, ελιά, κυπαρίσσι, κεράσι, κολοκύθι,
1. 0 1 λέξεις αυτές αναγράφονται έδώ, δπως καί ol παραπάνω, στή σημερινή τους μορφή.
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ρεβίθι, ρόδι, ρόδο, οιτάρι, σύκο, σουσάμι.—Μέταλλα:
μολύβι,-χρυσάφι'
ζ ώ α : γλάρος.—Ιδιωτική
και δημόσια ζ ω ή : κιθάρα,
βασιλιάς.—Ρήματα : κυβερνώ.—Πάρα
πολλές τοπωνυμίες (αυτές δυσκολώτερα παραμερίζονται από τούς εποίκους), λ.χ. δνόματα τόπων και πόλεων:
9
Αθήνα, Κόρινθος, Λάρισα, Μήθυμνα,
Ραφίνα (αρχ. Άραφήν)·
νην
σιών : Ζάκυνϋος, Κύθηρα' βουνών : Λυκαβηττός,
Ολυμπος,
Παρνασσός, Πίνδος, Υμηττός·
ποταμών : 9Ιλισός, Κηφισός κτλ. κτλ.
Ά π ό τήν ίδια περίπου έποχή μπήκαν και έμειναν στά ελληνικά
και άλλες τοπωνυμίες άπό τά Ιλλυρικά, τή γλώσσα τών πανάρχαιων
'Ιλλυριών (τών γλωσσικών προγόνων τών Αλβανών), πού κατέβηκαν
στήν ελληνική γή μαζί μέ τούς "Ελληνες ή αργότερα : Βέροια, Δωδώνη, 'Ιθάκη, Καρδάμυλα,
Κάρπαθος, Κάρυστος, Κέρκυρα,
Μεθώνη,
ϊσως και τό ούσιαστικό πύργος.
201. Γ) Λέξεις άνατολίτικες.
— Σέ δλη τήν αρχαιότητα, Ιδίως
δμως στούς τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες ή λίγο αργότερα, μπήκαν στά ελληνικά και λέξεις άπό τις γλώσσες τών λαών τής Α ν α τ ο λής, πού ήρθαν σ9 επαφή και πνευματική ή εμπορική έπιμειξίαμέτούς
άρχαίους Έ λ λ η ν ε ς . Αύτοι ήταν Ιδίως Φοίνικες, Ε β ρ α ί ο ι · άλλοι Σημίτες, άλλά και Πέρσες, ΑΙγύπτιοι. Τέτοιες λέξεις είναι: τά πβρσικά άγγαρεία, παράδεισος,
σατράπης' φοινικικά9
τά περισσότερα
γράμματα τού άλφαβήτου : αλφα, βήτα, γάμα· τό σημιτικό
περιστέρι.
τό έβραϊκό άρραβώνας' τό συριακό
άβάς. Τό αιγυπτιακό
πυραμίδα.
Ά λ λ α άνατολίτικα : κάδος, μαχαίρι, σάκος, σεντόνι κτλ.
2 0 2 . Δ) Λέξεις έβραϊκές ή άραμαϊκές. — 'Ιδιαιτέρως άπό τά
εβραϊκά και τ9 άραμαϊκά ( 0 μπήκαν διάφορες λέξεις στά ελληνικά
τής μετακλασικής εποχής μέ τά ευαγγέλια και τό χριστιανισμό στούς
πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες ( 2 ):
άμήν, βάγια, βελζεβούλ(ης),
μάννα (τό), σατανάς, σεραφείμ, φα9
ρισαϊος,
χερουβείμ,
ώσαννά, Γολγοθάς,
Εδέμ, Μεσσίας,
Πάσχα,
1. Άραμαϊκά ήταν ή γλώσσα τών Άραμαίων, τσΰ λαοΰ πού κατοικούσε
στή Συρία καί στή Μεσοποταμία.
2. Μερικές άπό τις λέξεις αύτές, καθώς λ.χ. ΐοβιλαΐο, καθιερώθηκαν
στά Ιλληνικά μόνο στά χρόνια μας, συνήθως μέ τό διάμεσο τών εύρωπαϊκών
γλωσσών.

Λέξεις ανατολίτικες — έβραϊκες — λατίνι κές
Σάββατο,

Ζαχαρίας,

9

Ιωάννης,

Μαγδαληνή,

Μαρία,
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Μιχάλης

κτλ.

2 0 3 . Π ο λ ύ άφθονώτερες είναι οί ελληνικές λέξεις π ο ύ μέ τήν
επίδραση τής εβραϊκής γλώσσας κα! του χριστιανισμού π ή ρ α ν ν έ α
σ η μ α σ ί α : ά θ ε λ ο ς , διάβολος, έκκλησία, ήγούμενος,
επίσκοπος,
λειτουργία, μαρτυρώ, μοναχός, Χριστός (άπό το
δ χρισμένος, εκείνος πού πήρε τό βασιλικό χρίσμα), Κύριος, Κυριακή, Παρασκευή κτλ.
204· Ε)

Λ α τ ι ν ι κ έ ς . — " Α φ θ ο ν ε ς λέξεις μπήκαν στα ελληνικά

άπό τά λατινικά. Ή επίδραση αύτή άρχίζει στούς τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες ( ! ), κορυφώνεται μέ τήν ίδρυση τού ' Α ν α τ ο λ ι κ ο ύ
Ρ ω μ α ϊ κ ο ύ κράτους (325) και συνεχίζεται ώς πέρα άπό τή μέση τής
πρώτης χριστιανικής χιλιετηρίδας ( 2 ).
2 0 5 . Οί λατινικές λέξεις τής γλώσσας μας άνήκουν σέ ποικίλους
κύκλους εννοιών, σ ύ μ φ ω ν α μέ δσα έ μ α θ α ν τότε οί ^Ελληνες άπό τούς
Ρωμαίους. Τέτοιες είναι λ. χ. :
Φυτά: σίκαλη, μαρούλι, ροδάκινο, σπανάκι, φασόλια.—ΟΙκοδομική : κάμαρα,
κάγκελο, κελί, μάστορας, πόρτα, σκάλα, τούβλο.—'Αντικείμενα καθημερινής ζωής :
βοντσί, καλαμάρι, κάρβουνο, κουμάρι—κούπα, πανέρι, σκουτέλι, σούβλα, φλασκί,
φούρνος, χουλιάρι. — Μαγειρική : λαρδί, λουκάνικο, φάβα. — 'Ιματισμός: βράκα,
κάπα, κουκούλα, μανίκι, μαντίλι, πανί, πουκάμισο, φασκιά.— Στρατός: άρματα,
βίγλα, βούκινο, κάμπος, κάστρο, καβαλάρης, σαΐτα, φλάμπουρο, φουσάτο. — Ναυτική ζωή : βάρκα, καρίνα, κουρσάρος, σαβούρα.—Εκκλησία: άντιμίνσι, μανουάλι,
ράσο, σολέα, ρεφερενδάριος, σακελάριος, τιτουλάριος, φαιλόνιο' (μοναστήρια:)
άνόνα, μάγκιπας, πορτάρης.—Ημερολόγιο : δίσεχτος, κάλαντα, καλαντάρι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, 'Απρίλιος κτλ.—Διάφορα άλλα ουσιαστικά : βούλα,
Τσκα, καπίστρι, λουρί, κούνια, παλάτι, πουγκί, ρήγας, σαπούνι, σέλα, σκούπα,
σπίτι, στράτα, ταβέρνα, τσεκούρι, φούρκα, στάβλος, τρούλος. — Ε π ί θ ε τ α : άσπρος,
βαρβάτος, δίσεχτος (αρχικά βίσεξτος), μαϋρος.—Ρήματα : ακουμπώ, διαφεντεύω.
Μαζί μέ τις λατινικές λέξεις μπήκαν στά έλληνικά καί μερικές καταλήξεις λατινικές, πού δείχτηκαν συχνά γόνιμες : -άτος : φευγάτος, πιτιεράτος, -άριος,
-άρης : καβαλάρης, σακελάριος, -ίσιος : καμπίσιος, -ίνα : λαγίνα, -ούλι : σακούλι,
-ούρα : κλεισούρα, -πούλα : βοσκοπούλα κτλ.
1. Λατινικές λέξεις μεταχειρίζεται λ.χ. ήδη ό Ιστορικός Πολύβιος στό
2. αίώνα π.Χ. Ή σκάλα μνημονεύεται ήδη στό 2. αίώνα μ.Χ. άπό τό λεξικογράφο Πολυδεύκη (1.93) : «αποβάθρα καί διαβάθρα, ην σκάλαν καλουσιν».
2. Τό 'Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος στούς πρώτους αΙώνες τής ζωής του
είχε τά λατινικά γλώσσα του επίσημη γιά τήν αυλή, τή διοίκηση, τό στρατό,
δλες τις κρατικές λειτουργίες.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ—Ο ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
2 0 6 . Γενικά.—Άπό
τή χριστιανική εποχή, στό μεσαιώνα καί
αργότερα ώς τα 1 8 0 0 περίπου, είχαν οί "Ελληνες σέ διάφορες εποχές
σχέσεις ειρηνικές, εμπορικές, έποικιστικές κτλ., ή και εχθρικές, πολεμικές μέ διάφορους λαούς πού πέρασαν ή καί πού εγκαταστάθηκαν στήν
ελληνική γή. Ά π ό τις σχέσεις αύτές έμειναν συχνά ϊχνη ώς τή σημερινή γλώσσα, δπως μέ δμοιο τρόπο δέχτηκαν και οί ξένες γλώσσες τήν
επίδραση τής ελληνικής, συχνά πολύ μεγαλύτερη. Τέτοιες λέξεις ε ί ν α ι :
2 0 7 . Α) Αέξεις

άπό

τις βαλκανικές

εποχές πήρε ή ελληνική γλώσσα

γλώσσες.—Σέ

διάφορες

μερικές λέξεις άπό τις γλώσσες τών

λαών τής Χερσονήσου τού Α ϊ μ ο υ , πού ή ρ θ α ν σ9 επικοινωνία μέ τούς
"Ελληνες.
Λέξεις σλαβικές.—Αντες είναι έλάχιστες, σχετικές Ιδίως μ* έννοιες τής
καθημερινής αγροτικής ζωής : βερβερίτσα (σκίουρος), γονστέρα (σαύρα), κοτέτσι,
κουνάβι, μουντός, μπομπότα, ντόμπρος, παγάνα, πέστροφα, ροΰχο, σανός, σβάρνα,
τσαντίλα, τσέλιγκας, τούκα.
Περισσότερες είναι ot τοπωνυμίες : 'Αράχοβα (Καρυδιά), Βελαόρα (Άσπροβούνι), Γαρδίκι (Καστράκι), Γρεβενά (Κορυφογραμμή οδοντωτή), Ζαγόρι (πίσω
άπό τό βουνό), Νεζερος (Λίμνη), "Οστροβο (Νησί), Τύρναβος (Αγκαθερό), Χαρβάτι
(Κροάτης), Χελμός ("Ορος) κτλ.
Στόν τελευταίο αιώνα πολιτογραφήθηκαν καί μερικές λέξεις άπό τά ρωσικά γιά ξένες συνήθως έννοιες : κνοϋτο, ούκάζιο, ρούβλι, σαμοβάρι, στέπα, τσάι.
βλάχικες.—Ή συμβίωση μέ τούς Βλάχους, αν καί πολύ παλιά, δέν
εδωσε άφορμή νά μπουν στήν κοινή γλώσσα παρά πολύ λίγες μόνο λέξεις, άπό
τήν ποιμενική προπάντων ζωή : μανούρι, μπουμπούκι, σαρμανίτσα (λίκνο), σεγκοννα, στουρνάρι.
Λέξεις αρβανίτικες.—Ot Αρβανίτες, πού έγκαταστάθηκαν στήν Ελλάδα
πριν άκόμη πέση ή Πόλη, άφησαν καί αυτοί έλάχιστες λέξεις στά έλληνικά,
μαζί μέ μερικές τοπωνυμίες : βλάμης, γκιόνης, λούτσα, μπαμπέσης, μπέσα, πίπιζα,
πλιάτσικο, φλογέρα, Βίλια, Γκούρα, Λιόπεσι, Λιόσια, Μάζι, Μαλεβός, Μενίδι, Σούλι,
Τατόι κτλ.
2 0 8 . Β) i l é j c c s Ιταλικές.—Ή
επικοινωνία μέ τούς 'Ιταλούς, εμπορική, πολιτική, πνευματική, καί ή επίδραση άπό τή γλώσσα τους,
πού άρχίζει μέ τΙς σταυροφορίες, συνεχίστηκε ώς τά χρόνια τής τουρ-
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κοκρατίας, στις βενετοκρατημένες Ιδίως επαρχίες, άλλα δέν ελειψε οΰτε
στόν τελευταίο αιώνα.
Ναυτική ζωή : αβαρία, κάβος, καπετάνιος, κάργα, λεβάντες, μαϊνάρω, μαΐστρος, μούτσος, μπούσουλας, σαλπάρω, τραμουντάνα, φουρτούνα κτλ.—'Ιματισμός :
βέλο, βελούδο, κάλτσα, καπέλο, κουβέρτα, πανταλόνι, φανέλα κτλ.— 'Επαγγέλματα,
εργαλεία κτλ. : καμαρότος, μαραγκός, βαρέλι, βίδα, γάντζος, λίμα, ρόδα, στιλέτο,
φαλτσέτα.— Νοικοκυριό : βάζο, καρέκλα, καναπές, κάσα, κασέλα, κατσαρόλα,
λάμπα, λουκέτο, λούστρο, μαστέλο, μπαστούνι, μπουκάλι, πολυθρόνα, πιάτο κτλ.—
Ζώα: μπακαλιάρος, μπαρμπούνι, μπεκάτσα, σαρδέλα.— Φυτά: άντίδι, βανίλια,
βιόλα, γαρίφαλο, μπιζέλι, πατάτα, φράουλα.— Φαγώσιμα καί μαγειρική : βιδέλο,
κομπόστα, κουφέτο, λαζάνια, μακαρόνια, μπριζόλα, σαλάτα, σούπα κτλ. — Μουσική : βιολί, όπερα, τενόρος κτλ.— Διάφορα : άσος, μπιλιάρδο, μπόμπα, πετσί,
ρόκα, τάλιρο, φέτα—κουμπάρος, μπάρμπας, φρέσκος.
2 0 9 . Γ ) Λέξεις τούρκικες.—Ή
§πί δράση άπό τά τούρκικα δυνάμωσε άπό τότε πού καταλύθηκε τό βυζαντινό κράτος και ό Ιλληνισμός
τουρκοκρατήθηκε. Μέ τή σύσταση δμως πάλι του ελληνικού κράτους,
ή επίδραση αύτή δχι μόνο άτόνησε άλλά και περιορίστηκε σημαντικά,
δπως ήταν και φυσικό. Ο ί τούρκικες λέξεις πού μπήκαν στά ελληνικά
άνήκουν ιδίως σ® εννοιες τής καθημερινής και τής δημόσιας ζωής.
Μαγειρική : γιαούρτι, γιαχνί, γιουβέτσι, καπαμάς, καταΐφι, κεφτές, κούραμπιές,λουκουμάς, λουκούμι, μεζές, μπακλαβάς, μπουρέκι, μπελτές, ντολμάς, πιλάφι, χαλβάς.— Σκεύη καί έπιπλα: καζάνι, καπάκι, κουβάς, μασιά, μπρίκι, σουγιάς, σοφράς, φλιτζάνι.—'Ιματισμός: γελέκο, παπούτσι, τσέπη, χασές.— Σπίτι:
καφάσι, ταβάνι, τζάκι, τζάμι, χαγιάτι.— Δημόσια ζωή: βιλαέτι, ίμάμης, μιναρές, καδής, μουφτής, δράμι, οκά, παράς, φετφάς.— Φυτική ζωή : γιασεμί, καϊσί,
καρπούζι, μενεξές. — Επαγγέλματα: καφετζής, μανάβης, σαράφης, τενεκετζής.—
Στρατιωτικά εϊδη : μπαρούτι, τουφέκι. — Διάφορα: άχτι, καΐκι, κάλφας, κέφι,
μουσαφίρης, ναργιλές, τενεκές.
2 1 0 . Δ) Λέξεις Αραβικές.—Μέ
τούς "Αραβες δέν ή ρ θ α ν οί "Ελληνες συνήθως σέ άμεση ειρηνική επαφή, και οι λίγες σχετικά αραβικές
λέξεις στα ελληνικά μπήκαν τό περισσότερο άπό τα τούρκικα, τα ιταλικά ή τον τελευταίο αίώνα, ώς λόγιες, άπό τις νεώτερες ευρωπαϊκές
γλώσσες:
άλκαλι, άλγεβρα, άτλάζι, βεζίρης, έλιξίριο, εμίρης, ζενίθ, καραμέλα, καφές,
κουλουβάχατα, μαγαζί, μαϊμού, μαμελοϋκος, μαούνα, μασκαράς, μούμια, μουσαμάς, μπάμια, νεράντζι, μπουρνούζι, ροζακί, σιρόκος, σιρόπι, σκάκι, σουλτάνος,
φακίρης, φελάχος, φέσι, χαρέμι.
Άπό τά τούρκικα έρχονται στά έλληνικά καί μερικές λέξεις περσικής
καταγωγής καθώς δερβίσης, καραβάνι, κιόσκι, μελιτζάνα, τσακάλι, χουρμάς·
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211. Ol ξένες λέξεις τών δύο στρωμάτων.
Γνωρίσματα.—
Ανάμεσα στις λέξεις πού μπήκαν στήν ελληνική γλώσσα ώς τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αΐώνες και εκείνες πού μπήκαν στα μεσαιωνικά
χρόνια ή άργότερα δέν ύπάρχει, άπό τήν άποψη τής γλώσσας πού τις
δέχτηκε, βασική διαφορά, παρά μόνο πώς οι πρώτες, δσες διατηρήθηκαν, έγιναν συνήθως πανελλήνιες, ενώ οι δεύτερες, και δν ακόμη άνήκουν στήν κοινή, δέ συνηθίζονται πάντοτε άπ 9 δλους.
Ά λ λ ά καί οί δυο αύτές κατηγορίες έχουν κοινό γνώρισμα, πού
τις ξεχωρίζει συχνά άπό τις νεώτερες ξένες λέξεις, πώς ήταν εξαρχής καί
είναι λαϊκές, και δτι μέ τό πέρασμα τών αιώνων εξελληνίσθηκαν, κανονίστηκαν κατά τις άλλες ελληνικές λέξεις, φωνητικά και μορφολογικά, πήραν δηλαδή τήν εξωτερική ελληνική μορφή και τήν ελληνική κλίση
(λ.χ. δ πασάς κλίνεται καθώς δ άλενράς, ή σκάλα καθώς ή πλάκα και
τό μπαγιατεύω καθώς τό μαζεύω).
Ή άφομοίωση δμως στάθηκε καί βαθύτερη, εσωτερικότερη, αφού
σαν τις άλλες ελληνικές σχημάτισαν παράγωγα και σύνθετα (')» χρησιμοποιήθηκαν σέ μεταφορές, παροιμίες κτλ. (9) και συχνότατα πλούτισαν τή γλώσσα (3).
"Ολοι δσοι τΙς μεταχειριζόμαστε, δσοι δέν έχομε κάμει Ιδιαίτερες
γλωσσικές σπουδές, ή και αν άκόμη ξέρωμε τις ξένες γλώσσες πού μας
τις έδωσαν, δέν αίσθανόμαστε άκούοντάς τες καμιά διαφορά άπό τις
ντόπιες, τις παλιότερες ελληνικές λέξεις :
...φτάνει στήν ώρια τή σπηλιά | σε μούλα χρυσό κ άπο υ λ η καβάλα.
βρυσούλα στοΰ σπιτιού μας τήν αυλή...
(Παλαμάς)

(Γρυπάρης)

1. "Ετσι για παράδειγμα εχομε άπό τή λέξη σκάλα : σκαλί, σκαλάκι, σκαAITσα, σκαλούνι, σκαλώνω, σκάλωμα, σκαλωσιά, ξεσκαλώνω, σκαλοκέφαλο, σκαλοπάτι, σκαλοπόδαρο' άπό τό φούρνος
: φουρνιά, φούρναρης, φουρνάρισσα, φονρναριά, φουρνιά, φουρνάρικο, φουρνίζω, φούρνισμα, φουρνιστός, ξεφουρνίζω, ξεφούρνισμα, ξεφουρνιστός, φουρνόπανο, φουρνόξυλο, φουρνοκόνταρο.— άπό τή βίδα, βιδάκι, βιδίτσα, βιδώνω, βιδωτός, βιδωτήρι, βίδωμα, βιδολόγι, βιδολόγος, βιδόπροκα,
άβίδωτος, ξεβιδωτός, ξεβιδώνω, ξεβίδωμα.
2. Τάζει φούρνους με καρβέλια, κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε, φούρνος μήν
καπνίση, είναι βίδα, τοϋ εστριψε ή βίδα, ξεβιδώθηκε, ξεβιδωμένο μυαλό.
3. "Ετσι λ.χ. πλάι στό δπλο, τεχνικά δπλα, αξιωματικός ενός δπλον κτλ.
λέμε τουφέκι (τί δπλο είχε ; —τουφέκι), τουφεκάκι, τουφεκιά, τουφεκίζω, τουφέκισμα, λιανοτονφεκο, τουφεκόβεργα κτλ.
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ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΩΜΑ. — ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
212. Γενικά. — Τρίτο και τελευταίο στρώμα άπό λέξεις πού πήρε
ή γλώσσα μας άποτελοΰν εκείνες πού άρχισαν νά μπαίνουν σ9 αύτή
άπό τήν άρχή περίπου του περασμένου αιώνα. Αυτές είναι: α) ξένες
λέξεις κα! β) λόγιες
λέξεις.

Α.—Ξένες λέξεις
213. Στα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια ή στενώτερη έπαφή
τής Ελλάδας μέ τή Δύση κα! ή πολλαπλή επικοινωνία μέ τούς λαούς
της, ή εκπολιτιστική κα! πνευματική, είχε άποτέλεσμα νά μπουν στή
νέα γλώσσα άφθονες λέξεις άπό τις γλώσσες τών μεγάλων πολιτισμένων εθνών τής Δυτικής Εύρώπης, ιδίως άπό τά γαλλικά ή μέσο τών
γαλλικών.
OÎ λέξεις αυτές, άντίθετα άπό τις παλιότερες, συχνά δέν τρίφτηκαν
άρκετά στή λαϊκή γλώσσα κα! δέν κανονίστηκαν φωνητικά κα! μορφολογικά ('). "Εγιναν άλλωστε συνήθως γνωστές άπό τΙς ανώτερες κοινωνικές
τάξεις κα! τούς λογίους' συχνά μάλιστα, μέ τό νά εκφράζουν ανώτερες
εννοιες πολιτισμού, δρους επιστημονικούς ή τεχνικούς, περιορίστηκαν σέ
μικρό κύκλο ειδικών (ετσι εχομε λ.χ. δρους άστρονομικούς καθώς ναδίρ,
χημικούς καθώς τελονριο κτλ.).
214. Λέξεις γαλλικές.— Γιά εννσιες πολιτισμού έξωτερικοΰ, ύλικοΰ, τεχνικού (Ιματισμό, μόδα, είδη πολυτελείας, φαγώσιμα κτλ.) : ζακέτα, κορσές, μανσόν(ι), μπλούζα, μπολερό, τρικό, φιλντεκός' κολόνια, πούδρα' μαγιονέζα, λικέρ, πατέ,
σαντιγί, τ ρου φ α, φοντάν' τιρμπονσόνι' βαλς, βαριετέ, πανσιόν(α), ρεκλάμα κτλ· Γιά
έννοιες ανώτερου πολιτισμού: Ιμπρεσιονισμός, ρομαντισμός, άλτρουιστής, Ινστιτούτο, σανατόριο, αεροπλάνο, ράδιο κτλ.
Λέξεις αγγλικές (άπό τό τέλος του 19. αι., συνήθως μέσο τών γαλλικών),— βαγόνι, γαλόνι, καμπίνα, λινοτυπία, μπιφτέκι, πικνίκ, ρεκόρ, ρούμι, ρο~
1. "Ετσι λ.χ. ol λέξεις καθώς κοκ, τένις, φοντάν (και δχι φοντάνι, ενώ τό
παλιότερο τούρκικο χάν Ιγινε χάνι). Λέγονται δμως, συμμορφωμένες στή λαϊκή
γλώσσα, λέξεις καθώς πουρές, τιρμπονσόνι, σαμπρέλα (γαλλ. c h a m b r e à air ό αεροθάλαμος στις ρόδες τών αυτοκινήτων).
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σμπίφ, σάντουιτς' σάλι, σμόκιν, σπορ, στοπ, τένις, τουρισμός, τράμ, φανέλα,
μπόλ, χιούμορ.

φουτ-

Αέξεις γερμανικής καταγωγής (έμμεσα άπό άλλες γλώσσες).—βερμούτ,
όβούζι, ούλάνος, ποτάσα, τάλιρο, τσίγκος.

215. " Α ν α σ κ ό π η σ η . — Ά ν δεν άποβλέψωμε στή γλώσσα άπ 9 δπου
πήραμε μια λέξη παρά στήν αρχική, πού ήταν ή πρώτη της πατρίδα,
έχομε σήμερα στα ελληνικά λέξεις άπό πλήθος γλώσσες καί σχεδόν άπό
κάθε μέρος τού κόσμου. "Ετσι είναι :
πόλκα πολωνική λέξη, ουσάρος ουγγρική, βάρδος, κάρο κελτικές, σερενάδα
Ισπανική, βεγγαλικά, παγόδα, παρίας, πούντσι, ρύζι, τσακάλι Ινδικές, τσάι κινέζικη, μαμούθ λέξη τών κατοίκων τής Σιβηρίας, γουταπέρκα, ούραγκουτάγκος,
μαλαίικες, γόμα (κόμμι), όαση, πυραμίδα αιγυπτιακές, μπανάνα, χιμπαντζής, λέξεις τής Γουϊνέας στό Κόγκο τής Αφρικής, κακάο, σοκολάτα, ντομάτα μεξικάνικες, κινίνο βραζιλιάνικη, άνανάς περουβιάνικη, άπάχης δνομα φυλής 'Ινδιάνων στή Β. Αμερική, κανίβαλος λέξη τών άνθρωποφάγων του Καραϊβικού
πελάγους, ταμπού πολυνησιακή.

216.—Αέξεις
ξένες έλληνικής
καταγωγής.—9Ανάμεσα
στις λέξεις πού ήρθαν στά ελληνικά άπό τις ξένες γλώσσες άξίζει νά ξεχωριστούν εκείνες πού ήταν και στίς ξένες γλώσσες ξένες και τούς είχαν έρθει
άπό τά ελληνικά (τ9 άρχαϊα ή τά μεσαιωνικά). "Ετσι ή άρχαία ελληνική
λέξη καμάρα, πού τήν πήραν τά λατινικά» ξαναγύρισε στά ελληνικά μέ
άλλαγμένη τή μορφή καί τή σημασία ώς κάμαρα (κάμερη κτλ.). Ή ίδια
δμως λέξη μπήκε άπό τά λατινικά σέ διάφορες εύρωπαϊκές γλώσσες,
δπου πάλι άλλαξε μορφή καί σημασία, και έτσι ξαναείπαμε και έμεΐς
καμαρότος, καμαριέρα άπό τά Ιταλικά, καμαρίλα άπό τά ισπανικά.
"Όμοιες ταξιδεύτρες λέξεις ελληνικής καταγωγής είναι στή γλώσσα
μας πολλές : Τό βάρκα (αρχ. βαρις), καλαμάρι (κάλαμος), πού ξαναγύρισαν σ9 εμάς άπό τά λατινικά. Τό γαρίφαλο (καρνόφνλλον), γόμα (κόμμι),
καναπές (κωνωπεϊον), κανόνι (κάννα), καπετάνιος (κατ9 έπάνω), κορδόνι (χορδή), μπάνιο (βαλανειον), πίτα (πηκτή), τσούρμο (κέλευσμα, δρ.
ναυτ.), πού από τ9 άρχαΐα ελληνικά πήγαν στά λατινικά, άπό αύτά στά
ιταλικά καί άπό εκεί ξαναγύρισαν στά ελληνικά. Ή μαρμελάδα (μελίμήλον), άπό τά λατινικά και τά πορτογαλικά. Τό λιμάνι (λιμένας),
τεφτέρι (διφθέρο:), φουντούκι (κάρυον ποντικόν), άπό τά τούρκικα κτλ.
Τό αμάλγαμα (μάλαγμα), καράτι (κεράτιον), άπό τ9 αραβικά.
217. Αέξεις

έλληνιχές

στή θέση

τών ξενικών.—Δέν

είναι άπα-

Λαϊκές λέξεις xai λόγιες λέξεις
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ραίτητο ή κάθε ξένη έννοια πού μας γίνεται γνωστή νά ονομάζεται μέ
τήν ξένη της ονομασία, ούτε, δπως κάνουν μερικοί, είναι σωστό μιλώντας ν' άνακατώνωμε χωρίς ανάγκη λέξεις ξένες κα! μάλιστα μέ μορφή
ξενική κα! ακανόνιστη (λ.χ. ρόζ, μεροί).
"Οταν πρόκειται για λέξεις πού δέν πρόφτασαν νά γενικευτούν κα!
να γίνουν κοινές λαϊκές, δσο εγκαιρότερα γίνεται ή προσπάθεια τού εξελληνισμού τόσο εύκολώτερα μπορεί να πάρη τή θέση τής ξένης μια
ελληνική, φτάνει μόνο νά είναι αύτή κατάλληλη, εύηχη, σύντομη, ευκολονόητη, ετσι πού νά ζωντανέψη τήν έννοια χωρίς προσπάθεια. Κακή
είναι κα! ή συνήΑεια νά βαφτίζωνται τα παιδιά μέ ονόματα ξενικά.

Β.— Λόγιες λέξεις
218. Λαϊκές λέξεις καί λόγιες λέξειςΣτις
λέξεις τής γλώσσας μας μπορούμε νά ξεχωρίσωμε δύο είδη : α) τ!ς λαϊκές λέξεις κα!
β) τις λόγιες λέξεις.
Λαϊκές λέξεις είναι οι λέξεις πού είδαμε ώς εδώ, οι λέξεις τής
παλιάς κληρονομιάς, πού έρχονται από τήν αρχαία γλώσσα κα! δσες
άλλες πολιτογραφήθηκαν στή γλώσσα μας αργότερα άπό ξένες γλώσσες
(βλ. παραπ. σελ. 91 - 98). 'Ονομάζονται λαϊκές, επειδή ήταν εξαρχής
λαϊκές ή τ!ς καθιέρωσε συνήθως δ λαός.
Πλάι δμως ο9 αυτές υπάρχουν κα! άλλες πολλές, πού μπήκαν στή
γλώσσα μας τά τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια παράλληλα μέ τις εκπολιτιστικές προσπάθειες τών λογίων, γιά νά εκφράσουν δλες τΙς εννοιες
τής παιδείας, τών Ιπιστημών (ιατρική, νομικά, φυσικές επιστήμες, φιλοσοφία κτλ.), τών τεχνών, δλόκληρου τού ανώτερου πολιτισμού» πού
ελειπαν ώς τότε κα! φυσικά δέν είχε παρουσιαστή ή ανάγκη νά δημιουργηθούν άντίστοιχες λέξεις. Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν στήν
άρχή άπό συγγραφείς κα! λογίους· γι 9 αύτό δνομάζονται λόγιες
λέξεις : * Ακαδημία, γυμνάσιο, έφέτης, ρυμοτομώ) τηλέφωνο,
φωτογραφία,
ώδειο κτλ.
219. Οί λόγιες λέξεις είναι ώς πρός τήν καταγωγή τους δύο ειδών : α) άρχάίες λέξεις κα! β) νεόπλαοτες ή νεολογισμοί.
Λόγιες άρχαΐες λέξεις είναι άρχαϊες λέξεις πού δέν έφτασαν στή
σημερινή μας γλώσσα §πό τήν Αρχαιότητα άπό πατέρα σέ παιδί, καθώς

100

Ξένες λέξεις και λόγιες λέξεις

οι λαϊκές, παρά είχαν χαθή άπό τήν ομιλία γιά αιώνες πολλούς
και ξαναχρησιμοποιήθηκαν πολύ άργότερα : ανακωχή,
άνυπόκριτος,
δραστικός, καθηγητής, κατάστημα, μητρικός, ξενοδοχείο, συμβόλαιο (').
Λόγιες νεόπλαστες
Λέξεις ή νεολογισμοί
είναι λέξεις πού δε
λέγονταν στήν αρχαία γλώσσα, παρά τις έπλασαν οί λόγιοι δταν τις
χρειάστηκαν, άπό λέξεις άρχαιες ή άπό στοιχεία τους : αισιοδοξία, ανυπολόγιστος, αστεροσκοπείο, βαθμολογώ, βασίζω, γραμματολογία,
δημοσιογράφος, δρομολόγιο, εκλαϊκεύω, Ελαττωματικός,
ευρετήριο, οίκογένεια, ουσιαστικό, προσγειώνομαι,
προσωρινός, πυροσβέστης,
συγκεντρώνω, ταχυδρομείο, χωροφυλακή κχλ. (2).
220. Οί λόγιες αύτές λέξεις, ιδίως οί νεόπλαστες, είναι άφθονώτατες στή γλώσσα μας, καθώς και σέ άλλες γλώσσες. Είναι κύριο συστατικό τού επιστημονικού λόγου και σημαντικό στοιχείο τής νέας
γλώσσας, δπως διαμορφώθηκε άπό τήν άρχή τού τελευταίου αιώνα (3).
221. Διαφορά τών λόγιων άπό τΙς λαϊκές λέξεις·— 9Αντίθετα
μέ τις λαϊκές λέξεις, πού συχνά άλλαξαν μέ τό πέρασμα τών αιώνων ώς προς τή φωνητική τους μορφή (μυια - μύγα) ή ώς πρός
τή σημασία τους (πετεινός πουλί — κόκορας), οί λόγιες μοιάζουν
εξωτερικά περισσότερο μέ τις άρχαϊες λέξεις καί γράφονται τό ϊδιο.
Μόνο ή κατάληξη τους συμμορφώθηκε συνήθως μέ τή νέα κλίση : d σιτήριο (αρχ. εισιτήριον)Λ δεκανέας (άρχ. δεκανεύς), κοινότητα (άρχ.
1. Μερικές λόγιες λέξεις δέν ήταν άρχαΐες ελληνικές παρά μεσαιωνικές,
καθώς λ.χ. δικηγόρος, πεζοδρόμιο (άγώνας δρόμου).
2. Μερικές άπό τις νεόπλαστες αύτές λέξεις, καθώς βαρόμετρο, δυναμίτης, ελαστικός, ηλεκτρισμός, τηλεπάθεια, φωτογραφία κτλ., πλάστηκαν άπό ξένους
επιστήμονες ή λόγιους στή μητρική τους γλώσσα άπό στοιχεία τών άρχαίων
ελληνικών καί έπειτα τις πήραμε έμεΐς.
3. Πολλές έννοιες γιά τις όποιες χρησιμοποιήθηκαν λόγιες λέξεις θ ά
μπορούσε νά είχαν έκφραστή καί μέ τά φραστικά μέσα τής νέας γλώσσας, δηλαδή μέ λέξεις λαϊκές ή παράγωγά τους (νεολογισμοί δημοτικοί). Τήν έποχή
δμως πού ot λόγιοι ζητούσαν ν' άντικαταστήσουν συστηματικά κάθε νέα λέξη
μέ τήν άντίστοιχη άρχαία (λ.χ. τό νερό μέ τό ttôa>ç) έγινε κατάχρηση καί ώς
πρός αύτό, καί έτσι έγινε άποκλειστική προσφυγή στήν άρχαία γλώσσα καί τά
στοιχεία της, γιά λέξεις πού δέν ήταν πάντοτε άναγκαΐες. Αύτές ξημία>σαν
συχνά τήν ομοιογένεια τής νέας γλώσσας, σέ πολλές δμως άλλες περιπτώσεις
μεγάλωσαν τό λεξιλογικό της πλούτο καί τήν Ικφραστικότητά της.
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χοινότης). Οί λόγιες λέξεις μπορεί νά δχουν τήν ϊδια σημασία πού είχαν
και στ9 αρχαία ελληνικά : εισιτήριο, ξενοδοχείο, συχνά ομως είναι ή σημασία τους διαφορετική (223).
Οι διαφορές πού παρουσιάζουν οι λόγιες λέξεις άπό τΙς κληρονομημένες λαϊκές φαίνονται καλύτερα στήν περίπτωση πού εχομε τήν
ϊδια λέξη και μπορούμε νά δούμε τί εγινε οταν τήν κληρονομήσαμε
άπό τούς άρχαίους, άπό πατέρα σέ παιδί, κα! τί είναι οταν τήν πήραμε απευθείας άπό τήν άρχαία γλώσσα σά λόγια. "Ετσι εχομε:
222. Α.— δ ι α φ ο ρ ά μόνο στή σημασία.— Συχνά δώσαμε σέ μια
κληρονομημένη λαϊκή λέξη μιά άρχαία σημασία. Στήν περίπτωση αύτή
δέν εχομε κάν δυο λέξεις, ούτε κα! μιλούμε γιά λαϊκή κα! γιά λόγια
λέξη. "Εχομε τήν ϊδια σημερινή λέξη, πού τής δώσαμε κοντά στή νέα
της κα! μιά άρχαία σημασία.
Λαϊκή

μοίρα
παιδεύω
χορός

σημασία

Λόγια

σημασία

ή τύχη, τό πεπρωμένο
τό μερίδιο, λ.χ. ή νόμιμη μοίρα (*)
βασανίζω
άνατρέφω, μορφώνω, εκπαιδεύω
χό νά χορεύη κανε\ς(κρητι- ομάδα τραγουδιστών (άρχ. δράματος χορός, καλαματιανός)
τος, χορικό).

223. Παρατήρηση.— Συχνά ot σημασίες πού δώσαμε στις αρχαίες λόγιες
λέξεις δέν ήταν οί αρχαίες, πού δέ μας χρειάζονταν, παρά άλλες, ευρωπαϊκές.
Ή λέξη λ.χ. γυμνάσιο, πού σημαίνει άνώιερο σχολείο, εχει σημασία νεώτερη
ευρωπαϊκή* στήν άρχαία γλώσσα σήμαινε τό μέρος όπου γυμνάζονται γυμνοί.
Ή λέξη υπουργός σήμαινε στήν άρχαία γλίόσσα εκείνον πού δουλεύει σάν ύποταχτικός ενός άλλου (ή σημασία αύτή διατηρήθηκε στή λαϊκή γλώσσα στή
λέξη πουργός, δπως λένε σέ πολλά μέρη τό βοηθό του χτίστη), ενώ σήμερα λέμε
υπουργός γιά τόν προϊστάμενο στό υπουργείο καί ανώτατο διοικητικό λειτουργό.

224. Β.— Διαφορά στή φωνητική μορφή. Παράλληλοι
φωνητικοί τύποι. — Υπάρχουν περιπτοίσεις πού μεταχειριζόμαστε παράλληλα δύο λέξεις, άντίστοιχες, τή μιά κληρονομημένη λαϊκή κα! τήν άλλη
λόγια, διαφορετικές μεταξύ τους στό φωνητικό τύπο. Οι δυο αύτο! διαφορετικό! τύποι πού έρχονται άπό τήν ϊδια άρχαία λέξη λέγονται παράλληλοι φωνητικοί τύποι: έκκλησιά άλλά κα! έκκλησία ( 9 ). 9 Ανάλογα είναι:
1. Στή λαϊκή γλώσσα λέμε καί μοιράδι στήν ίδια σημασία.
2. 'Ανάλογες διαφορές παρουσιάζουν καί τά σύνθετα κακογλωσσιά - διγλωσσία, πολυγλωσσία* δικσλσγιά - κακολογία, προχειρολογία κτλ.

Ξένες λέξεις και λόγιες

102

άρύς
γενιά
γκόρφι
γνωριμία
ζημιά

Αραιός
γενεά
έγκόλπιο
γνωριμία
ζημία

λέξεις

ΰειός
λευτεριά
μπόλι
παρηγοριά
σχολειό

ΰεϊος
ίλευϋερία
έμβόλιο
παρηγορία
σχολείο (ι)

225· Διαφορά φωνητική στά ηαράγο»γα.—Ή
διαφορά στή φωνητική
μορφή απλώνεται συχνά καί στά παράγωγα. "Ετσι λέμε άπό τό ένα μέρος:
κρονσταλλο—κρουσταλλιάζω—κρουστάλλιασμα—κρουσταλλένιος,
καί άπό τό άλλο:
κρύσταλλο—κρυσταλλώνω —
κρυσταλλωμα—κρυστάλλωση—κρυστάλλινος.
226. ΕΙδικότερα ή διαφορά τών φοονητικών τύπων παρουσιάζεται : α) ήδη
στίς λαϊκές λέξεις, ανάμεσα στήν άρχική καί τά παραγωγό της, β) άνάμεσα στίς
κληρονομημένες καί τή λόγια λέξη μέ τά παράγωγά της, καί γ) μόνο στά λόγια
παράγοογα (όταν δέ συνηθίζεται ή άρχική λέξη τών λόγιων παραγώγ<ον).
"Ετσι λέμε:
Α) λιακωτό, λιοπύρι
λιόλαδο, λιοτριβειό, λισστάσι
νας)

άλλά καί
(ελαιώ-

ήλιος - ηλιοστάσιο'
έλιά-ελαιογραφία, έλαιοπαραγωγός, έλαιοχρωματισμός, έλαιώνας, πετρέλαιο.

δίκαιο, δικαιοσύνη, δικαιώνω, δικαιούχος,
δικαιοδοσία'
θηρίο, θηριοδαμαστής, θηριοτροφεϊο, άπο·
θεριό
θηρίωση*
κορφή, κορφοβούνι, κορφολόγος, κορ- κορυφή, κορυφώνω, κορύφωμα, αποκοφολογώ, κορφόφυλλο, κατάκορφα,
ρύφωση, κορυφογραμμή, κατακόρυφα*
κολοκυθοκορ φάδες
νιός, νιόγαμπρος, νιόνυφη, νιόπαν- νέος, άνανεώνω, ανανέωση, νεογέννητος,
τρος, ξανανιώνω, ξανάνιωμα
νεοελληνικός, νεόπλουτος, νεοσύλλεχτος,
νεοφώτιστος'
παλιός, παλιώνω, πάλιωμα, παλιό- παλαιός, παλαιογραφία,
παλαιοντολογία,
παλαιοπωλείο κτλ.
ρου χο κτλ.

Β) δίκιο

Γ) κουφός, κουφαμάρα,
κουφαίνω
μιλώ, παραμιλώ

κουφίζω,

(ξε)-

κωφάλαλος,

υπόκωφος'

συνομιλώ'

1. 0 1 διπλοτυπίες αύτοΰ του είδους είναι σχετικά λίγες. "Οπου καθιερώθηκαν oi λόγιοι φωνητικοί τύποι περιορίστηκαν oi λαϊκοί στή λαϊκότερη καί
στήν ποιητική γλώσσα : λειτουργία — λειτουργιά, *Εβραίος — "Οβριός, ώραιος —
ώριος. 'Ανάλογα είναι τά λαϊκά άπαρχαιωμένα Άνάπλι — Ναύπλιο, "Επαχτος—
Ναύπακτος. Σέ μερικές περιστάσεις ot λόγιοι τύποι άκολουθούν διαφορετική
κλίση, δπως στό άρύς—άραιός, Σκιάθο—Σκιάθος,
Χιο—Χίος.

Διαφορά τών λόγιων από τις λαϊκές λέξεις
ρουφώ, ρουφηχτός, ρούφηγμα, ρουφηξιά, άναρουφώ
χέρι, χεράκι, χερούλι, χερακώνω, άπλοχεριά, χεροδύναμος, χεροπιαστός, χεροπόδαρα, καλοπίχερος,
σκορποχέρης, τρυποχέρης

απορροφώ,
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άπορρόφηση

άποχειροβίοτος, à χειροποίητος, διαχειρίζομαι, διαχειριστής κτλ., εγχειρίζω,
επιχειρώ, επιχείρηση, επιχείρημα κτλ.,
μεταχειρίζομαι,
εύκολομεταχείριστος,
υποχείριος, χειραγωγώ,
χειραφετώ,
χειρίζομαι κτλ., χειρόγραφο, χειρομαντεία, χειρονομώ, χειροτονώ, χειρούργος κτλ., χειρωναξία.

227. Γ.—Διαφορά
στή φωνητική καί στή σημασία.
Σημασιολογικά ζεύγη·—Τυχαίνει
πολλές φορές οϊ παράλληλοι φωνητικοί τΰποι,
πού διαφέρουν στή φωνητική, να διαφέρουν κα! στή σημασία. Οι διπλό! αύτο! τύποι άποτελοΰν τότε σημασιολογικά
ζεύγη, πού απαρτίζονται άπό δύο λέξεις τής ίδιας καταγωγής, φωνητικά κα! σημασιολογικά διαφορετικές.
άργαλειός—έργαλειο'
αργάζομαι — έργάζομαι'
αφεντιά — αν&εντία*
γωνιά — γωνία (δρ. γεωμετρ.)'
διακονιά — διακονία (δρ. εκκλ.)
δουλειά— δουλεία (δρ. νομικός)'
έννοια £γνοια—εννοια(δρ. λογικής)'
Ισιώνω — Ισώνω (-ομαι) κάνω ισο
(δρ. γεωμετρ.)*
κόχη - κόγχη·
κοπιάζω κόπιασε — κοπιάζω
κοπίασε9

κυρ, κυρά — κύριος, κυρία·
μαρτυριά — μαρτυρία'
μιλιά — ομιλία'
νύφη - νύμφη (άρχ. θεά)'
πραμάτεια — πραγματεία*
ρολόι - ώρολόγιο (λ.χ. πρόγραμμα)'
Ρωμιός — Ρωμαίος (*)*
στοιχειό — στοιχείο*
τούμπανο—τύμπανο
(λ. χ. τό άκουστικό)'
τραπέζι — τραπέζιο (δρ. γεωμ.)"
χωριό - χωρίο (2).

1. Άλλά στήν έκκλησιαστική γλώσσα δ Πατριάρχης στήν Πόλη λέγεται
άκόμη «Πατριάρχης τών Ρωμαίων», δηλ. τών ορθοδόξων.
2. Τά παραδείγματα αυτά είναι άφθονώτερα δταν λογαριαστούν καί
ol ποιητικές καί λαϊκότερες λέξεις : βιός (περιουσία)—βίος, έλικιά (κορμοστασιά)
—ήλικία, κατηγόρια—κατηγορία, Άχαγιά (χωριό στήν ΑΙγιάλεια)— Άχαΐα. "Άλλωστε
καί oi παράλληλοι φωνητικοί τύποι δέν είναι πάντοτε έντελώς αντίστοιχοι
γιά τή χρήση. Λ. χ. τό εκκλησία σημαίνει τό ίδιο μέ τό έκκλησι-ά (ναός), άλλά
λέμε μόνο : ορθόδοξη ή έπισκοπιανή εκκλησία καί δχι έκκλησιά.
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Ό σχηματισμός τών λέξεοον

I I - Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
2 2 8 . Γενικές έννοιες.— Οι λέξεις πού άπαρτίζουν τή γλώσσα μας
δέν είναι μόνο εκείνες πού κληρονόμησε αύτή από τ9 άρχαία ελληνικά
ή πού πήρε αργότερα άπό τις άλλες γλώσσες (ξένες λέξεις) ή άπό τ9 άρχαία (λόγιες λέξεις). Είναι και άλλες πολλές, νέες λέξεις, πού τήν πλούτισαν. Αυτές γεννήθηκαν: α) μέ τήν όνοματοποιία,
β) μέ τήν άλλαγή τοϋ γραμματικοϋ εϊδονς, πού μπορεί νά ονομαστή καταχρηστική παραγωγή, γ) μέ τήν παραγωγή
και δ) μέ τή σύνΦεση.
Ή παραγωγή και ή σύνθεση είναι ό κυριότερος τρόπος πού σχηματίζονται οι λέξεις· εξετάζονται στό μέρος τής Γραμματικής πού λέγεται
Παραγωγικό.
ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΙΑ — ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

229.— Υπάρχουν στή γλώσσα μας λέξεις πού μιμούνται μέ τον ήχο
τους εκείνο πού εκφράζουν. Οί λέξεις αυτές δέ γεννήθηκαν άπό άλλες
παρά είναι φτιασμένα ονόματα και γι 9 αυτό λέγονται
Λνοματοποιημένες λέξεις ή δνοματοποιίες : μπου μπουν ίζω,^ μπονμποννητό. 9 Ονοματοποιία λέγεται κα! τό φαινόμενο αυτό.
230.— Οί ονοματοποιίες είναι δνόματα ή ρήματα: γαργάρα — γαργαρίζω, γουργονλίζω, γονργονλιά (είδος κανάτι), κριτσανίζω, νταντανίζω,
ντουντοννίζω πλατοουνίζω πλατοαρίζω (γιά τό θόρυβο τού νερού πού
πέφτει), πλιτοανώ, τζιντζινίζω (γιά τήν πέτρα πού ρίχνομε μέ τή σφεντόνα), τονρτονρίζω, τρακατρούκα, τραντάζω, τσακίζω, τσιρίζω, τσιτσιρίζω, τσιρτσιρίζω (γιά τό φαγι πού καίγεται ή τό λάδι ή τό βούτυρο πού
τηγανίζεται), τσουρουφλίζω, φάπα, φαφλατάς, χάχας χαχανίζω χάχανα,
χουχουλίζω χουρχουλιάζω
κα! τρεμοχουχούλης
(πού φυσά τά χέρια
του άπό τό κρύο), χουχουλιέμαι (κλαίω μέ άναφιλητά), ψουψουρίζω.
Ή λαϊκή γλώσσα είναι πλούσια σέ ονοματοποιίες, καί αυτές συχνά διαφέρουν κατά τούς τόπους. Για τις ονοματοποιίες βλ. άκόμη Γ' Μέρος, Επιφωνήματα.

231.— Στ!ς δνοματοποιίες άνήκουν κα! οί λέξεις πού μιμούνται

'Ονοματοποιία—* Αλλαγή τον γραμματικού είδους
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τις φωνές τών ζώων : βελάζω, γαβγίζω γάβγισμα, γκαρίζω,
γκονρλίζω
(για τό γουροΰνι), γρονζω (τό γουρούνι, τό σκυλί, δταν λ.χ. άγριεύη
πού πάνε να τού πάρουν τό φαγί), κακαρίζω, μιαονρίζω*
νιαουρίζω,
μονγκαλιέμαι, μουγκρίζω, πιπινίζω (τό παπάκι), τσιβίζω.
γκουγκουχτούρα
(και δεκοχτούρα, ένα είδος άγριο περιστέρι), ζουζούνι, καρακάξα, κλώσα, κόκορας, κούκος, κοϋρκος (ό γάλος), τζίτζικας, τουρτούρα (τό τρυγόνι), τριζόνι (ό γρύλος), τσικλιτίρα (ή ξυλοφαγάς, δποος λέγεται άλλού).

'Αλλαγή τοΰ γραμματικού είδους
232. Κάποτε μιά λέξη, ενώ άνήκει σ'ένα μέρος τοΰ λόγου, παίρνει
σημασία τέτοια πού γίνεται άλλο μέρος τοΰ λόγου και άλλάζει έτσι
τό γραμματικό είδος. Στήν περίπτωση αύτή έχομε
καταχρηστική
παραγωγή.
Λέμε λ.χ. δώσε μου ενα συριανό καί εννοούμε ενα λουκούμι, δηλαδή άπό εκείνα τά συριανά λουκούμια,
πού φτιάνονται στή Σύρα.
Ή λέξη συριανό άπο έπίθετο έγινε πιά τώρα εδώ ούσιαστικό.
233. ΕΙδικότερα έχομε άλλαγή
άκόλουθες περιστάσεις :

τοΰ γραμματικοΰ είδους στις

Α.— Σχηματισμός
ούσιαστικοϋ :
α) Κοινό ούσιαστικό ή επίθετο γίνεται δνομα κύριο (οίκογενειακό):
άλενράς — 9 Αλευράς, σπουργίτης—Σπουργίτης,
κόκκινος — Κόκκινος.
β) Κύριο δνομα άνθρώπου ή τόπου γίνεται κοινό ούσιαστικό :
Από τον Κέρβερο τής άρχαίας μυθολογίας, τό σκυλί πού φύλαγε τόν
"Αδη, δνομάστηκε Κέρβερος καί κάθε αύστηρός φύλακας : είναι σωστός Κέρβερος. — 9 Από τόν Κολοκοτρώνη, τόν άρχιστράτηγο τοΰ Εικοσιένα, δνομάστηκε κολοκοτρώνης Ινα είδος σ ο υ γ ι ά ς . — Ά π ό τή Σάριζα, δνομα πηγής καί χωριοΰ στήν Ά ν τ ρ ο , δνομάστηκε Σάριζα και
τό νερό τής πηγής αύτής.
8

γ) Ε π ί θ ε τ ο γίνεται ούσιαστικό κοινό : ή αρραβωνιαστικιά
(γυναίκα, κοπέλα)' τό δεσποτικό, δ θρόνος τοΰ δεσπότη στήν εκκλησία*
τά ψαλτικά, δηλ. χρήματα' ή φτερωτή τοΰ μύλου, δηλ. ρόδα' οι ξένοι.
"Ένα έπίθετο ουδέτερο μπορεί νά γίνη, στό άνώτερο Ιδίως ΰφος, ούσιαστικό αφηρημένο : τό ώραιο, τό καλό, τό σωστό.
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Όνοματοπο ι ία—Καταχρηση χή παραγωγή

δ) Α ρ ι θ μ η τ ι κ ά και μερικές άντωνυμίες γίνονται ουσιαστικά : oi
περίμενα ενα τέταρτο (τής ώρας)* μιά πέμπτη, δρος μουσικός* Πέμπτη,
μέρα τής εβδομάδας* σκέπτεται δλο τά έγώ του, τάν έαυτό του9 δ έαυτούλης του, ol δικοί.
ε) Ρηματικοί τύποι και μετοχές τοΰ παθητικού ένεστώτα γίνονται ουσιαστικά : εχασε τό είναι του, τό εχει του, τά βριοκούμενα, διαμαρτυρόμενος, τά λεγόμενα.
Συχνά γίνονται ούσιαστικά παίρνοντας τό άρθρο τό β' ενικό πρόσωπο τής ενεργητικής προσταχτικής πού λέγεται δύο φορές ή ot προσταχτικές δύο ρημάτων μέ δμοια ή άντίθετη σημασία σέ φράσεις καθ ώ ς μέ τό γράφε γράφε πέρασε ή ώρα (μέ τήν πολυγραφία), τό πάρε
δώσε (ή δοσοληψία), τά σούρτα φέρτα (τά τρεχάματα).
ζ) Ά κ λ ι τ α μαζί μέ τό άρθρο γίνονται ούσιαστικά: είναι στά
μέσα καί στά εξω, δέ μ9 άρέσει αύτό τό γιατί, τά υπέρ καί τά κατά,
δέν εχει μά καί ξεμά.
η) Όλόκληρη φράση μαζί μέ τό άρθρο μπορεί νά γίνη ούσιαστικό : δ χωρισμός είναι κακός καί τό ε χ ε γεια φαρμάκι.
(Παλαμάς)
Β.—Σχηματισμός
έπιθέτον.—"Ομοια
μπορεί νά σχηματιστή
ενα επίθετο :
α) Ά π ό ούσιαστικά, κοινά ή κύρια : καρχαρίας, πού σημαίνει τό
σκυλόψαρο, μπορεί νά είπωθή και σάν έπίθετο : αυτός είναι καρχαρίας,
γιά έναν αρπαχτικό καί άχόρταγο άνθρωπο* δνομάζομε εναν παλικαρά
Κουταλιανό,
άπό κάποιον Κουταλιανό,
παλαιστή, περίφημο άπό τήν
Κούταλη, νησί τοΰ Μαρμαρά* καί Κροίσο, έναν πολύ πλούσιο, άπό
τόν άρχαιο βασιλέα τής Λυδίας Κροίσο, περίφημο γιά τά πλούτη του.
β) Ά π ό μετοχές : νερό τρεχούμενο, ol έρχόμενες γενεές, πληθυσμοί
κυμαινόμενοι.
γ) Ά π ό έπιρρήματα : τό κάτω σαγόνι, ή πέρα γειτονιά.
Γ.—Σχηματισμός
άκλιτων:
α) Ά π ό ούσιαστικά: δέ βλέπω στάλα,
δηλ. καθόλου (έπίρρημα
άρνητικό).
β) Ά π ό επίθετα: είμαι λίγο κρυωμένος (έπίρρημα ποσοτικό), σηκώθηκαν από τό τραπέζι μισό χορτασμένοι μισό νηστικοί (εν μέρει).
γ) Ά π ό ρ ή μ α : θέλεις
άπό άδιαφορία, θέλεις
άπό Αδυναμία,
δέν τό εκαμε (σύνδεσμος).
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Γενικές εννοιες

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ
234. Γενικές Μννοιες.—OÎ περισσότερες λέξεις βγήκαν από άλλες
λέξεις με παραγωγή ή μέ σύνδεση :
κλήρ-ος, κληρ-ώνω, κλήρ-œ κληρο-νόμος, κληρο-νομώ,
κληρο-νομιά,
α-κληρος, ξε-κληρώνω, άπό-κληρος,
άπο-κληρώνω.
235. Μια λέξη πού δέ γίνεται από όίλλη παρά σχηματίζεται άπό
μιά ρίζα ή ενα άρχικό θέμα, άμα προσθέσω με σ3 αυτό μιά κατάληξη,
λέγεται ριζική λέξη : καλός, μικρός, γελώ.
236. Ή λέξη πού γίνεται άπό τήν άλλη λέξη άμα προσθέσωμε στό
θέμα της μιά κατάληξη λέγεται παράγωγη :
κληρ-ώνω είναι παράγωγο του κλήρος· καλ-ούτσικος είναι παράγωγο τού καλός.
237. Ή λέξη πού άπό αύτή γεννήθηκε ή παράγωγη λέξη είναι
ώς πρός αύτή πρωτότυπη
λέξη.
Γιά τή λέξη κληρώνω λ.χ. είναι πρωτότυπη ή λέξη κλήρος. Γ ι ά
τό καλούτσικος είναι πρωτότυπη ή λέξη καλός.
238. Μιά κατάληξη πού μέ τήν προσθήκη της σχηματίζομε παράγωγες λέξεις λέγεται παραγωγική
κατάληξη.
Ή παραγωγική κατάληξη Ιχει μιά ή περισσότερες συλλαβές:
μήλο-μηλ-ιά,
καρφϊ-καρφ-ώνω,
παπαγάλος—παπαγαλ-ίστικος.
239. Μιά λέξη πού γίνεται άπό δυο άλλες λέξεις, πρωτότυπες ή
παράγωγες, μέ τήν ένωση τών θεμάτων τους, λέγεται σύνθετη
λέξη.
"Έτσι άπό τό καλός και τό τύχη εγινε ή λέξη καλότυχος· άπό τό
Χριστός και τό ψωμί Ιγινε ή λέξη
χριστόψωμο.
Τά συστατικά μιας σύνθετης λέξης λέγονται συνδετικά : πρώτο
συνδετικό καί δεύτερο
σννΦετικό.
Στή σύνθετη λ.χ. λέξη χριστόψωμο ή λέξη Χριστός είναι τό πρώτο
συνθετικό και ή λέξη ψωμι τό δεύτερο συνθετικό.
240. Κάθε λέξη πού δέν είναι σύνθετη είναι άπλή.

Ή

απλή
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λέξη μπορεί νά εϊναι ριζική (καλός, κλήρος) ή παράγωγη (καλούτσικος, κληρώνω) (*).
Υ π ά ρ χ ο υ ν και σύνθετες λέξεις πού τά συνθετικά τους είναι δχι
άπλες λέξεις παρά σύνθετες. (Βλ. Σύνθεση, Διπλοσύνθετα,401).

Ή βάση για τήν παραγωγή και τή σύνθεση
241. Στήν παραγωγή βάση είναι τό θέμα απλό (βλ. Γ ' Μέρος, §
473) : καλ ός, καλ-ούτσικος.
Στή σύνθεση, βάση είναι τό θέμα μαζ! μ9 ενα φωνήεν, συνήθως
τό ο : καλ'ός — καλ-ο-πιάνω — καλ-ό-τνχος.
242· Παλιότερα σχηματίζονταν παράγωγα καί σύνθετα καί μέ άλλο τρόπο.
Αύτό φαίνεται σέ λέξεις πού έφτασαν ώς έμας χωρίς νά σχηματίζωνται πιά
όμοιες τους τώρα, καθώς καί σέ λόγιους σχηματισμούς. "Εχομε τότε :
α) Σέ μερικά παράγωγα αρσενικά σέ ·ος καί θηλυκά σέ -ή, -α τό θέμα
μέ άλλαγμένο τό θεματικό φωνήεν. "Ετσι μπορεί νά γίνη τό ε : ο καί τό ει:or
λέγ-ω t λόγ-ος, σπερ-ν-ω : οπόρ-ος, σπορ-ά, τρέχ-ω: τροχ-ός, μέν-ω : μον-ή, πνέ-ω :
πνο-ή, τρέφ-ω t τροφ-ή, αλείβ-ω (αλείφω): άλοιφ-ή, à/ίΐείβ-ω : αμοιβ-ή, αργυρ-αμοιβ-ός. "Αλλες άλλαγές τοΰ θεματικού φωνήεντος βλ. 264, σελ. 122.
β) Πτώση ολόκληρη γιά α' συνθετικό. Μερικά σύνθετα σχηματίστηκαν παλιότερα άπό ολόκληρο πτωτικό τύπο : Χρίστου γέννα : Χριστούγεννα, 'Αδριανού
πόλη : 9Αδριανούπολη.

Λέξεις

μέ δύο

δέματα

243. Γιά τις λέξεις μέ δύο θέματα είναι άνάγκη νά παρατηρηθούν τ9 άκόλουθα :
α) Στά ρήματα παίρνονται καί τά δύο θέματα (βλ. § 860), συχνότερα δμως τό άοριστικό : άνοίγ-ω — κλείνω : άνοιγ-ο-κλείνω,
κλαίω
(εκλαψ-α) — κλαψ-ιάρης,
κλαψ-ονρίζω,
τρώγω
(εφαγ-α)—φαγ-ώσιμο,
φαγ-ούρα—φαγ- ωμάρα (*).
244. β) Τ 9 άνισοσύλλαβα ούσιαστικά σχηματίζουν συνήθως τά παράγωγα καί συχνά τά σύνθετα άπό τό θέμα τού άνισοσύλλαβου τύπου.
1. Δέν μπορούμε νά κρίνωμε άν μιά άπλή λέξη τής γλώσσας μας είναι
ριζική ή όχι, άν δέν έξετάσωμε καί τήν παλιότερη γλώσσα. Τό μπαίνω λ.χ. μας
φαίνεται λέξη ριζική, καί δμως στ* άρχαΐα ελληνικά έλεγαν εμβαίνω, πού ήταν
σύνθετο άπό τό εν καί τό βαίνω.
2. Ή προτίμηση τοΰ ενός ή τοΰ άλλου θέματος ρυθμίζεται άπό πολλούς
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Θέμα ένικού
(Ισοσύλλαβος τύπος)

Τά δυό
θέματα

Ttan-àç

^

παπάδ-ες

J

τενεχ-ες
τενεχέδ-ες

)
)

'ΑηρΙΧ-ης
\
*Αηρίληδ-ες )

jıajıjt'ovç

)

παππουδ-ες
αλεπ-ον
αλεποΰδ-ες
αίμ-α
αϊ ματ-a
μάλαμ-α
μαλάμ-ατ-α

)
)
)
\
f
\
)

γάλ-α
γάλατ-α

)
J

χρέ-ας
χρέατ-α

)
)

Παπα-γιάννης

Θέμα πληθυντικού
(άνισοσύλλαβος τύπος)
παπαδ-ιά, παπαδ-ίστικος, παπαδ-οπούλα,παπαδ-ο-παίδι,
παπα δ-όσπιτο
τενεκεδ-άκι,

τενεκεδ-ένιος

άπριλ-ιάτικος,Άπριλ-ο-μάης,
πρωταπριλ-ιά
παππ-ονλης

παππονδ-άκι,

αλεπ-ό~γοννα, άλεπ-ό-πονλο,
άλεπ-ο-φωλιά

άλεπονδ-άκι,
ίσιος

αίμ-ο-σφαίριο,

αίμ-ο-ρραγία

μαλαμ-ο- καπνισμένος

γαλ-ό-χόρτο,

κρε-ο-πωλεΐο,

άσπρογαλ-ιάζω

κρε-ο-φάγος

παππονδ-ίστικος
αλεπονδ-ιά,

αλεπονδ-

(ai)ματ-ώνω, alματ-ο-βαμμένος, αίματ-ο-κύλισμα, γλυκοαίματ-ος
μαλαματ-ενιος, μαλαματ-ικά, μαλαματ-ώνω, μαλα ματ-ο~ καπνισμένος
γαλατ-άκι, γαλατ-άς,
γαλατ-άδικο,
γαλατ-ένιος ,γαλατ-ερός, γαλατ-ομπούρεκο, γαλατ-ό-πιτα, γαλατ-ό'
χορτσ
κρεατ-ερός, κρεατ-ινός (-ή έβδομάδα), κρεατ·ο·(ε)λιά, κρεατ-ο·
σάνιδο.

245. Μερικά παράγωγα xai σύνθετα σχηματίζονται κάποτε και
άπό τά δυο θέματα και παρουσιάζουν έτσι διπλούς τύπους :
πεϊσμ-α — πείσματ-α : 7ΐεισμ-ώνω, πείαμ-ωμα—πεισματ-ώνω,
πεισμάτ-ωμα' μαλαμ-ο-χαπνιομένος
καί μαλαματ-ο-χαπνισμένος
(!).

λόγους, καθώς είναι τό είδος του παραγώγου ή συνθέτου καί ή σημασία του,
ή σχετική συχνότητα στήν ομιλία του κάθε θέματος, ή αναλογία, ή εύφωνία, ή
σαφήνεια. Γιά ανάλογο λόγο τό λαγουδίνα φαίνεται καλύτερο άπό τό λαγίνα,
επειδή αυτό μοιάζει μέ τή λαγήνα. Τό μέρος δπου κατασκευάζονται ή δπου πουλιούνται ot λουκουμάδες θ ά έπρεπε κανονικά νά λέγεται λονκουμ(αδ)άδ-ικο. Αυτό
δμως θ ά μπορούσε νά σημαίνη καί πώς πουλιούνται έκεΐ λουκούμια καί γι'αυτό
επικράτησε τό λονκουματζ-ίδιχο (άπό τό λουχονματζής).
1. 'Ανάλογο είναι καί τό καφ-ες - χαφ-ε-χούτι ή καφ-ο-κοντι,
καφ-ό-μπρικο
ή καφεδ-ό-μπρικο.
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Κάποτε παρουσιάζεται διαφορά σημασίας: Παπαγιάννης δ Γιάννης δ παπάς - Παπαδογιάννης δ Γιάννης τοΰ παπά.
Και τά διπλόμορφα γέροντας—γέρος, δράκοντας-δράκος
σχηματίζουν παράγωγα και σύνθετα καί άπό τά δύο θέματα: δρακοντόοπιτο
— δράκαινα,δρακοφωλιά'
γεροντικός, γεροντάματα, γεροντοκόρη — γέρικος, γεράματα, γεροκαπετάνιος
κτλ.
246· Ά π ό τήν ϊδια πρωτότυπη λέξη μπορεί νά παράγωνται δυο
ή καί περισσότερες λέξεις πού ν9 άνήκουν στο ΐδίο μέρος τοΰ λόγου
καί πού μπορεί νά έχουν διαφορετική σημασία.
Τήν ϊδια παραγωγική κατάληξη σέ διαφορετική ρίζα έχομε στο
πατέρας : πατρικός, πού άνήκει στόν πατέρα, καί πατερικός, πού σχετίζεται μέ τούς πατέρες τής εκκλησίας.
Διαφορετικές καταλήξεις στο ϊδιο θέμα έχομε στό άνάκατα — άνακατ-ώνω καί άνακατ-εύω, γύρος — γνρ-εύω καί γυρ-Ιζω κτλ. (Βλ. Γ '
Μέρος, Παράλληλα ρήματα, 019).
Παραγωγικά

στοιχεία

Ατονημένα

247. Έ κ τ ό ς άπό τις παραγωγικές καταλήξεις πού βοηθούν καί
σήμερα νά σχηματίζωμε παράγωγα υπάρχουν καί άλλες, πού δέν μπορούν νά λογαριαστούν γιά ζωντανές, δσο καί δν υπάρχουν σέ λέξεις
πού τις λέμε. Δέν τις αισθανόμαστε γιά παραγωγικές καί ούτε σχηματίζονται πιά άπό αύτές νέες λέξεις. Οί καταλήξεις αύτές δνομάζονται
Ατονημένες παραγωγικές
καταλήξεις.
Τήν κατάληξη -ερός, λ.χ. στό λαμπερός, τή νιώθομε γιά παραγωγική κατάληξη* τό λαμπερός έγινε άπό τό λάμπω δπως τό άστραφτερός άπό τό Αστράφτω και τό τσουχτερός άπό τό τσούζω. Τό λαμπρός
άντίθετα δέν τό αισθανόμαστε πιά μέ τόν ίδιο τρόπο παράγωγο άπό
τό λάμπω.
"Ομοια παρουσιάζονται στίς λέξεις βόσκω-βοσκός-βοσκή,
τρέφω—τροφός—τροφή
άντιστοιχίες πού άνταποκρίνονται σέ παλιές παραγωγικές καταλήξεις -ός, -ή' αύτές δμως δέν είναι πιά σήμερα γιά
μας καί γιά τό γλωσσικό μας αϊσθημα ζωντανές ώς παραγωγικές καταλήξεις καί δέν μποροΰμε μέ τή βοήθεια τους νά πλάσωμε άπό τίς
λαϊκές λέξεις τής γλώσσας μας νέα παράγωγα.

Παραγωγικά στοιχεία ατονημένα — Λαϊκή και λόγια παραγωγή
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248. Κάτι άνάλογο παρουσιάζεται καί στή σύνθεση. Στο σύνθετο
λ. χ. βαρυχειμωνιά
φυλάχτηκε το υ, πού παλιότερα ένωνε κανονικά τό
α' συνθετικό, δταν ήταν επίθετο σέ -ύς, ενώ τά νεώτερα σύνθετα έχουν
στή θέση του ο, ιο : φαρδύς — φαρδ-ο-μάνικο,
βαρύς — βαρ-ιό-μοιρος.

Λαϊκή και λόγια παραγωγή και σύνθεση
249. "Όπως υπάρχουν λέξεις λαϊκές ή κληρονομημένες και λέξεις
λόγιες (218), υπάρχουν άπό τό ένα μέρος παράγωγες καί
σύνθετες
λέξεις λαϊκές καί άπό τό άλλο παράγωγες
καϊ σύνθετες
λέξεις
λόγιες. "Ετσι ονομάζονται οί παράγωγες καί οί σύνθετες λέξεις πού άντίθετα μέ τις λαϊκές δέ γεννήθηκαν στή γλώσσα μας άπό άλλες λαϊκές
λέξεις παρά σχηματίστηκαν άπό τούς συγγραφείς άπό νέες καί συχνότερα
άπό άρχαΐες λέξεις, κατά τούς κανόνες συνήθως τής άρχαίας γλώσσας :
Ά π ό τό άρχαϊο πλαίσιο σχηματίστηκαν τά πλαισιώνω, πλαισίωμα· άπό
τά ρήματα διυλίζω, εκπαιδεύω, σπουδάζω σχηματίστηκαν τά παράγωγα
ούσιαστικά διυλιστήριο, εκπαιδευτήριο, σπουδαστήριο. Μέ τό ρήμα έχω
γιά δεύτερο συνθετικό σχηματίστηκαν σύνθετα καθώς
περιπτεροϋχος,
συνταξιούχος κτλ.
Οί λόγιες παραγωγικές καταλήξεις, πού βρίσκονται μόνο σέ λέξεις λόγιες, δέν έχουν συνήθως τήν παραγωγικότητα τών λαϊκών, μερικές δμως βρίσκονται σέ πολλές λέξεις, συνήθως λόγιες καί νεόπλαστες( ! )·
Παράλληλες

παραγωγικές

καταλήξεις

καϊ

συνθέσεις

250. Σέ μερικές περιστάσεις ή ϊδια παραγωγική κατάληξη πού
κληρονομήθηκε άπό τήν άρχαία γλώσσα έχει ξαναμπή στή νέα ώς λόγια μέ μορφή διαφορετική.
Έ χ ο μ ε τότε, δπως γίνεται καί μέ τις λέξεις καί τούς παράλληλους φωνητικούς των τύπους, παράλληλες
παραγωγικές
καταλήξεις,
πού μπορεί νά έχουν καί διαφορετική σημασία. Κάποτε μάλιστα συμ1. Δέν είναι πάντοτε εύκολο νά χωριστή άπό τή λαϊκή ή λόγια παραγωγή, καί Ιδίως ή σύνθεση. Λέξεις λόγιες πού καθιερώθηκαν πιά καί σχηματίζουν παράγωγα άπό καταλήξεις λαϊκές άνήκουν στή λαϊκή παραγωγή : σνγγραμματ-άκι, λωποδντ-αρος. Ώς πρός τή σύνθεση, δπως υπάρχουν λαϊκά σύνθετα
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βαίνει ή ϊδια πρωτότυπη λέξη να σχηματίζη παράγωγα και μέ τΙς δυο
παραγωγικές καταλήξεις. 'Έτσι έχομε :
-ειο
-ε tà
-ιά
-ιάς
-τήρι

λιοτριβειό, γεροκομειό
γητειά, δουλειά
μαρτυριά
γραφιάς, σκαφτιάς, φονιάς
άργαοτήρι, πατητήρι

-ει ο
-ε ία
-ία
-έας
-τήριο

γραφείο, ανατομεϊο, γεροκομεΧο
γόητεία, δουλεία (264.12)
μαρτυρία (264.11)
γραφέας, δεκανέας (263.3)
εργαστήριο, γυμναστήριο (265.1)

Ό ϊδιος παραλληλισμός παρουσιάζεται και στή σύνθεση :
-λάτης
-λό(γ)ι
-στάσι

ζευγολάτης, γαϊδουρολάτης
συγγενολό(γ)ι, μοιρολό(γ)ι (289)
εικονοστάσι, λιοστάσι

-ηλάτης
-λόγιο
-στάσιο

άρματηλάτης
ημερολόγιο, δρομολόγιο
ηλιοστάσιο, μηχανοστάσιο

Οι οικογένειες τών λέξεων
251. "Όλες οί λέξεις πού βγήκαν άπό τήν ϊδια απλή λέξη μέ παραγωγή ή μέ σύνθεση, λαϊκές ή λόγιες, άποτελούν μιά
oluoyéveia.
Οι λέξεις πού άνήκουν σέ μιά οικογένεια λέγονται avyyevixiç :
κλήρος, κλήρα, κληρώνω, κληρωτός, ξανακληρώνω, άποκληρώνω,
κληρίζω,
ξεκληρώνω, άκληρος, άκλήρωτος, κληρονόμος, κληρονομώ, κληρονομιά, κληρονομικός, κληροδοτώ, κληροδοσία, κληροδότημα, κληροδότης, κληρικός, κληροϋχος.
σακί, σάκος, σάκα, σακάκι, σακούλι, σακούλα, σακουλάκι, σακουλίσιος, σακούλι άζω, σακούλιασμα, άνασακιάζω, δισάκι, σακοράφα, χαρτοσακούλα κτλ.
άνεμος, άνεμίζω, άνέμισμα, άνεμιστήρι, άνεμιστήρας, -άνεμοδονρα' άνεμοβλογιά,
άνεμόβροχο, άνεμογράφος, ανεμόδαρτος, άνεμοδέρνω, άνεμοζάλη, άνεμοκαίω, άνεμόκαμα, άνεμοκλάδι (φυτό), άνεμοκυκλοπόδης, άνεμομάζωμα, άνεμομετρία, ανεμόμετρο,
άνεμόμυλος, άνεμοηόδαρος, άνεμόπτερο, άνεμοπύρι (φυτό), άνεμοπύρωμα, άνεμο ράχη,
άνεμορούφσυλας, άνεμόφτερος, άνεμόσκαλα, άνεμοσκεπή, άνεμοσκορπίδι, άνεμοσκορπίζω, άνεμόσσυπα, άνεμοσούρι, άνεμοοτοιβάζω, άνεμοστρόβιλος, άνεμόσυκο, άνεμοσυρμή,

άπό λέξεις ξένης καταγωγής καί άπό ελληνικές (ξεσκονόπανο, τραπεζομάντιλο) ή
μόνο άπό ξένες (λεμονό-κούπα, σπανακό-πιτα), σχηματίστηκαν τις τελευταίες
Ιδίως δεκαετίες λαϊκά σύνθετα άπό λέξεις λόγιες καί λαϊκές (τηλεγραφό-ξυλο),
κάποτε καί μόνο άπό λόγιες (έτσι τό παρασύνθετο έξω-φρεν-ιχός). Ξεχωριστή
κατηγορία είναι λόγια σύνθετα άπό στοιχεία τής λαϊκής γλώσσας ή πού έγιναν
πιά λαϊκά (ψνχ-όρμητο). Υπάρχουν καί λόγια σύνθετα, μέ συνθετικά μιά ξένη
λέξη καί μιά λόγια (τορπιλο-βόλο, άντι - τορπιλ - ιχό) ένώ άλλες άνάλογες λέξεις,
άπό ξενικά καί άρχαϊα έλληνικά στοιχεία, πρωτοσχηματίστηκαν σέ ξένη γλώσσα
(ραδιό-φωνο, στρατό-σφαίρα, δπου τό α' συνθετικό είναι λέξη λατινική).
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άνεμοσωριάζω, άνεμοτάραξη, άνεμοταραχή, άνεμοτρατάρης, άνεμουρίζομαι, άνεμο φύσημα, άνεμοχάλαζο, άνεμόχιονο, άπανέμι, άπανεμιά, à πανεμιάζω, άπανεμίδα, άπανεμίζω, άπανέμισμα, άπάνεμος — άνέμη, άνεμίδα, άνεμοστάτης κτλ.

252. Συχνά οί συγγενικές λόγιες λέξεις απαρτίζουν καί αυτές μόνες τους μια οίκογένεια χωρίς καμιά λαϊκή συγγενική : ακμή - άκμάζω — ακμαίος — παρακμή — παρακμάζω.
253. Ή κοινή ρίζα τών λέξεων μιας οικογένειας παρουσιάζει
συχνά δυο φωνητικούς τύπους (τον ενα λαϊκό καί τον άλλο λόγιο),
πού μπορεί νά έχουν καί διαφορετική σημασία :
θωρώ - θωριά — (ξε)θωριάζω
θεωρώ—θεωρία—
έπιθεωρώ—αναθεώρηση

— ξεθώριασμα—άκριβοθώρητος,

καί

θεωρητικός — θεώρημα — θεώρηση — άναθεωρώ —
— επιθεώρηση — κοσμοθεωρία.

"Αλλοτε πάλι, δταν μερικά άπό τά παράγωγα έχουν διαφορετική
σημασία ή άλλαγμένη τή φωνητική μορφή (δταν προπάντων ύπάρχουν
μεταξύ τους καί λόγιες λέξεις), θολώνεται τό γλωσσικό μας αίσθημα
καί δέν αισθανόμαστε πιά πώς οί συγγενικές άρχικά άνήκουν στήν ϊδια
οικογένεια :
καράβι, καραβάκι, καραβιά, καραβίσιος, καραβόγατος,
καραβοκύρης, καραβόπανο, καραβόσκοινο, καραβόσκυλος, καραβοτσακισμένος
και
άπό τό άλλο μέρος καραβίδα·
πήζω y πηχτός,

πήχτρα*—πάγος,

παγώνω —

καταπαχτή'

ραγίζω — έκρηξη, εκρηχτικός '
βάζω, βάλσιμο — προβάλλω, άναβάλλω, καταβάλλω κτλ.—άναβολή,
μεταβολή, σκοποβολή' έμβολο, σύμβολο, προβολέας κτλ.—
Αναβλητικός,
έμβλημα, πρόβλημα (!).

1. Ή έννοια τής οικογένειας μιας αρχικής λέξης έχει αρκετή ελαστικότητα, τουλάχιστο σέ πολλές περιπτώσεις. Γιά τό συνηθισμένο γλωσσικό αίσθημα
είναι συνήθως ορισμένες οί λέξεις πού τις αίσθανόμαστε συγγενικές, δχι δμως
καί γιά εκείνον πού έχει κάποια γνώση τής μητρικής γλώσσας καί τής Ιστορίας της. Μέ αύτήν άπλώνεται ή έννοια τής οίκογένειας, συγχρόνως δμως παρουσιάζονται καί νέες λέξεις μέ συζητήσιμη συγγένεια πρός τήν άρχική λέξη.
Πρβ. λέξεις καθώς μπρούμυτα (μυτη), πιλαλώ (λαλώ), άδράχνω - δραχμή κτλ.
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Ή σύνθεση ταυ λεξιλογίου. Λέξεις λαϊκές και λέξεις λόγιες
στήν παραγωγή καί στή σύνθεση
2 5 4 . Μέ τις λόγιες λέξεις, πού πολλές φορές συμπλήρωσαν καί κάποτε άντικατάστησαν τις λαϊκές μέ τήν ίδια σημασία, παρουσιάζει τό
λεξιλόγιο της γλώσσας μας τήν άκόλουθη εΙκόνα σχετικά μέ τΙς λέξεις
πού έκςρράζουν μια ίννοια και τις συγγενικές της. (Γιά τΙς άντίστοιχες
λαϊκές καί λόγιες λέξεις πού διαφέρουν στο φωνητικό τύπο βλ. 224α).
Α.—"Ολες ot λέξεις είναι Λ α ϊ κ έ ς :
ψωμί: ψωμάκι, ψωμάς, ψωμάδικο, ψωμώνω,
στόψωμο.

ψωμοτρώγω,

χρι-

Β.—Στήν
ϊδια πρωτότυπη
λαϊκή λέξη (πού είναι μαζί και
νέα καί άρχαία) άντιστοιχοϋν
παράγωγα λαϊκά καί άρχαϊα :
κύμα: κυματίζω, κυματιστός,
και κυμαίνομαι, κύμανση,
κυματοθραύστης,
προκυμαία.
•Γ·*—*£Γ πρωτότυπη λέξη είναι λαϊκή άλλά μερικά
λόγια είναι σχηματισμένα άπό τήν άντίστοιχη
άρχαία
άλογο:
άλογογιατρός,
ουρά
αυτί

Αλογάκι, άλογίσιος,
Αλογόμυγα, άλογο-

: αυτάκι,

αύτιάζομαι

μάτι: ματάκι, ματιά, ματιάζω, μάτιασμα, ματογυάλι,
ματόκλαδο, ματόπονος, ματοτσίνουρο κτλ.
μύτη: μύταρος, μυτίτσα, μυταράς, μυτίζω, μυτερός,
ξεμυτίζω

παράγωγα
λέξη(%)\

Ιτττιέας,Ιππευτικός,Ιτίπικό,Ιπποδρόμιο,. Ιτιποκόμος,
Ιππολογία,
Ιτιποπόταμος
ώτολόγος,

ώτολογία

δφάαλμία,
δφ&αλμικός,
οφθαλμολογία, διόφ&αλμος κτλ.

ρινικός, ρινολογία,

ρινόκερος

1. Αύτό δέν έμποδίζει νά συνυπάρχουν μερικά παράγωγα και σύνθετα, γιά
νά έκφράσουν μερικές άπό τις συγγενικές έννοιες, άπό άλλη λέξη άρχαία πού
Ιχει χαθη : γουρούνι, γουρουνάκι κτλ.— χοιρινό' νερό, νερώνω, νερουλός κτλ.—
άνυδριά, δρόλαπας δρολάπι (άρχ. ύδρολαΐλαψ).

Ή σνν&εση του λεξιλόγιου — Παράγωγα ρήματα
ζεστός:
ζέστη, ζεσταίνω,
σταμα, £εστασιά, ζεστοντσικος

ζέ-
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θερμότητα,
θερμαστής,
θερμάστρα, θερμαντικός, θερμίδα,
θερμόαιμος,
θερμοδυναμική,
θερμοκαντήρας,
θερμοκέφαλος,
θερμοκρασία, θερμόμετρο
( ! ) κτλ.

Δ.— Πλάι στήν πρωτότυπη
λαϊκή
λέξη μέ τά
παράγωγά
της λέγεται καί ή άντίσιοιχη
Αρχαία μέ τά παράγωγά
της:
μπάλα:
μπαλίτσα,
τόπι : τοπάκι

μπαλιά

σ κ ά λ α : σκαλί, σκαλίτσα, σκαλοκέφαλο, σκαλοπάτι, σκαλοπόδαρο,
σκαλώνω, σκάλωμα, σκαλωσιά, άνεμόσκαλα.

σφαίρα:
σφαιρίδιο,
κός, ήμισφαίριο
κτλ.

σφαιρι-

κλίμακα
(μεταφορ. σημασ ί α ) κ λ ι μ ά κ ι ο , κλιμακωτός,
κλιμακώνω, κλιμάκωση
κτλ.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
255. Προσημείωση.—'Αναγράφονται οί κυριότερες παραγωγικές καταλήξεις
μέ τήν κυριότερη συνήθως σημασία τους. Γιά τήν όρθογραφία μερικών καταλήξεων γίνεται λόγος στό Παράρτημα.
Σχετικά μέ τήν αναγνώριση τών παραγωγικών καταλήξεων πρέπει νά θυμούμαστε πώς πολλές λέξεις άρχαΐες ελληνικές ή ξένες μπήκαν στή γλώσσα μας
μαζί μέ τήν κατάληξή τους, παραγωγική ή όχι. Μπορεί γι' αύτό λέξεις πού
φαίνεται πώς σχηματίστηκαν μέ παραγωγική κατάληξη νά μπήκαν μαζί της
στή γλώσσα μας ή νά μήν τήν έχουν καθόλου. Λ.χ. εχομε τήν παραγωγική
κατάληξη -άδι στό άσπρος - άσπρ-άδι, πέτρα - πετρ·αδι, όχι όμως καί στό {8λαιον έλφδιον) λάδι, (δορκάς - δορχάδος) ζαρκάδι. Καί ή παραγωγική κατάληξη -έλι
υπάρχει στό κόκκινος - κοκκιν-έλι, μωρό - μωρουδ-έλι, όχι όμως καί στό άμτιέλι, δικέλλι, πού έρχονται άπό τήν άρχαία γλώσσα (άμπελος, δίκελλα) ή στά Ιταλικά
βαρέλι, παστέλι κτλ. Ή ύποκοριστική κατάληξη -ούδα ύπάρχει στό κοπέλα - χοπελ-ούδα, όχι όμως καί στό άρκούδα, φλούδα.

Α.—Παράγωγα

ρήματα

2 5 6 . Τ ά ρήματα παράγονται άπό ρήματα, άπό δνόματα καί ά π ό
άκλιτα.
1. Άλλά καί τό θέρμη, θερμαίνομαι είναι λαϊκά, καθώς καί τό (λιγότερο
κοινό) θερμός ζεστό νερό.
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α) Ρήματα παράγωγα από ρήματα
2 5 7 · Τά ρήματα πού παράγονται άπό ρήματα έχουν σημασία υποκοριστική (πβ. 267) καί παίρνουν διάφορες καταλήξεις :
κλαίω (έκλαψα) — κλαψουρίζω,
μασώ — μασονλίζω, φέγγω — φεγγίζω, ψάχ-ν-ω
—ψαχουλεύω.
Τά ρήματα ύποκορίζονται και μέ τή σύνθεση (βλ. παρακάτω 329)·

β) Ρήματα παράγωγα άπό ονόματα
258. Τά ρήματα πού παράγονται άπό ονόματα φανερώνουν συνήθ ω ς πώς τό υποκείμενο είναι ή γίνεται ή ενεργεί έκεΐνο πού σημαίνει τό πρωτότυπο. Οί πιό συνηθισμένες παραγωγικές καταλήξεις πού
παίρνουν τά ρήματα αύτά είναι - ζ ω , -εύω και -νω, πού παίρνουν
τις άκόλουθες μορφές:
1. ~άξω, -ιάζω: Αγκαλιά- αγκαλιάζω,
άρραβώνας-Αρραβωνιάζω, βελόνα—βελονιάζω,
βράδυ-βραδιάζω,
βραχνός—βραχνιάζω,
δόξα—δοξάζω, έγκαίνια—έγκαινιάζω,
ενέχυρο-ένεχυριάζω,
θημωνιά—
θημωνιάζω,
κατσούφης —κατσουφιάζω,
κόκαλο—κοκαλιάζω,
κόπος —
κοπιάζω,
κουλούρι — κουλουριάζω,
νερουλός—νερουλιάζω,
νοίκι —νοικιάζω, ξύλο—ξυλιάζω,
πλάι—πλαγιάζω,
σταφίδα—σταφιδιάζω,
συμτιέθερος συμπεθεριάζω.
2. -Ιζω : αλώνι — αλωνίζω, άρχή — άρχίζω,
άσπρος — ασπρίζω,
άφρός—αφρίζω,
αχνός—άχνίζω,
δροσιά —δροσίζω, ελπίδα —ελπίζω,
κίτρινος —κιτρινίζω,
κόσκινο —κοσκινίζω, ξινός—ξινίζω,
ξυστρι—ξυστρίζω,
φλόγα—φλογίζω.
3. -εύω : γείτονας—γειτονεύω,
γύρος—γυρεύω,
έξοδο—ξοδεύω,
καλύτερος—καλυτερεύω,
δνειρο —ονειρεύομαι,
παράξενος—παραξενεύομαι, πίστη —πιστεύω, σημάδι —σημαδεύω, σκοπός—σκοπεύω,
σύντροφος—συντροφεύω,
ταξίδι —ταξιδεύω, χάδι —χαϊδεύω.
4. ~ώνω: αυλάκι —αυλακώνω, βούρκος—βουρκώνω,
θάλασσα —
θαλασσώνω, θεμέλιο — θεμελιώνω,
καταβόδιο — καταβοδώνω,
κρύο —
κρυώνω, καμάρα—καμαρώνω,
κλειδί —κλειδώνω, λάδι —λαδώνω, μάντρα—μαντρώνω,
πέταλο—πεταλώνω,
σκάλα—σκαλώνω,
στεφάνι —στεφανώνω, τέντα-τεντώνω,
φούντα—φουντώνω,
ψωμι — ψωμώνω.
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5. - α ί * ω : άκριβός—άκριβαίνω,
άνοστος— άνοοταίνω,
ζεστός—ζεσταίνω, κοντός-κονταίνω,
ξερός—ξεραίνω, άκοϋρος—σκουραίνω,
φαρδύς-φαρδαίνω.
6. 'Υπάρχει άκόμη καί ή κατάληξη -άρω, σπανιότερα -έρνω, πού συνηθίζεται σέ ρήματα ξένης καταγωγής: μαϊνάρω, σαλπάρω, τρακάρω, τρατέρνω κτλ.
Κατ' αύτά σχηματίστηκαν άπό έλληνικές ρίζες : κριτικάρω, προστιμάρω.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Γιά τήν όρθογραφία τών ρημάτων αύτόδν βλ. Γ' Μέρος, Τά
θέματα, (942).

259· Υπάρχουν ακόμη μερικές σπανιότερες παραγωγικές καταλήξεις πού τις παίρνουν δνόματα ή καί ρήματα. OÎ καταλήξεις αυτές
είναι ο! άκόλουθες:
1. -βολώ. Σημαίνει ρίξιμο, α φ θ ο ν ί α : άκτινοβολώ,
κοκκινοβολώ,
μοσχοβολώ, πετροβολώ, σπιϋοβολώ,
φεγγοβολώ.
2. -κοπώ. Σημαίνει ενέργεια άκατάπαυιη: άφροκοπώ (λ.χ. τό
κύμα), βροντοκοπώ, γλεντοκοπώ, λαμνοκοπώ (λάμνω τραβώ κουπί),
λαμποκοπώ, μεθοκοπώ, ξυλοκοπώ, σταυροκοπιουμαι.
Έ*τσι και δημοκοπώ, λογοκοπώ κτλ.
Διαφορετικά είναι τά ρήματα : βολοκοπώ, πλευροκοπώ,
χορτοκοπώ
κτλ., δπου ή κατάληξη -κοπώ σημαίνει πώς κόβει κανείς τό σημαινόμενο άπό τό α' συνθετικό.
3. -Ιογώ. Σημαίνει συνάζω ή κάνω δ,τι φανερώνει ή ρίζα: άνθολογώ, άσπρολογώ, βλαστολογώ, κορφολογώ, σταχ(υ)ολογώ,
φορολογώ.
Διαφορετικά είναι τά ρήματα δπου ή κατάληξη σημαίνει λέγω ή
κάνω άκατάπαυτα, συχνά κτλ. τό σημαινόμενο άπό τή ρίζα: δοξολογώ,
κακολογώ, μωρολογώ, παντρολογώ, μοιρολογώ, προξενολογώ κτλ.
4. -μανώ. Σημαίνει επίταση, ένταση τής Ινέργειας τού ρήματος:
θρασομανώ (γιά μέρος μέ άφθονη βλάστηση), λυσσομανώ,
τριζομανώ,
φυσομανώ.

γ) Ρήματα παράγωγα άπό άκλιτα
260· Μερικά ρήματα παράγονται άπό άκλιτα, έπιρρήματα ή επιφωνήματα ή προθέσεις. Τά ρήματα αυτά παίρνουν τις άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις:
1. -(ω, -ίζω : άντίκρυ—άντικρίζω,
παράμερα—παραμερίζω,
συχνά-συχνάζω,
χωρίς - χωρίζω' ?τσι και σαράντα — σαραντίζω.
Παράγονται ρήματα καί άπό λέξεις πού συνηθίζονται μαζί χωρίς
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να άποτελούν πάντα σύνθετα, χαΐ πού άντιστοιχοΰν σέ φράσεις : (λέω)
καληνύχτα—καληνυχτίζω,
(λέω) καλημέρα—καλημερίζω,
(λέω) καλώς
δρισες-καλωσορίζω.
Α ν ά λ ο γ α είναι καί τά ρήματα άπό τΙς φωνές τών
ζώων:yâ/î -γαβγίζω,
μιαουρίζω κτλ. ή μερικές άλλες δνοματοποιίες
(230).
2. 'εύω : Αγνάντια—Αγναντεύω,
κοντά—κοντεύω, Ανω κάτω—Ανακατεύω. "Ετσι καί τό ποιητικό Αλάργα - Αλαργεύω.
3. 'ώνω : σιμά—σιμώνω,
χαμηλά—χαμηλώνω.
Έ τ σ ι και Ανω
κάτω—Ανακατώνω.

Β.— Π α ρ ά γ ω γ α

ουσιαστικά

2 6 1 · Τά ούσιαστικά παράγονται άπό ρήματα, άπό ούσιαστικά
καί άπό έπ(θετα( 1 )·

α) Ουσιαστικά παράγωγα άπό ρήματα
2 6 2 · Τά ούσιαστικά πού παράγονται άπό ρήματα σημαίνουν κατά
τήν παραγωγική κατάληξη πού παίρνουν :
1) τό πρόσωπο πού Ινεργεΐ, 2) τήν δνέργεια πού φανερώνει τό
ρήμα ή τό Αποτέλεσμα της ένέργειας αυτής, 3) τό δργανο ή τό μέσο
μιας ένέργειας καί τόν τόπο δπου γίνεται.
263· Α.·— Tb πρόσωπο πού ένεργεΧ έκφράζεται μέ τΙς άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις :
1.
(mi<t*VS) ·'
λυτρώνω—λυτρωτής,
προμηθεύω — προμηθευτής,
σώζω — σώστης,
υφαίνω (ϋφανα)— υφαντής, ψέλνω (έψαλα) — ψάλτης.
θερίζω—θεριστής,
τροχίζω-τροχιστής,
τραγουδώ-τραγουδιστής.
Ά π ό τά ρήματα πού σχηματίζουν τον παθητικό άόριστο σέ -φτηκα,
-χτηκα, -στηκα ή τόν ενεργητικό σέ -ψα, -ξα, τά παράγωγα τελειώνουν σέ - φ τ η ς , -χτης -στης:
κλέβω (κλέφτηκα) — κλέφτης, τρίβω (τρίφτηκα) —τρίφτης,
ράβω
(ράφτηκα)—ράφτης'
δείχνω (δείχτηκα)—δείχτης,
κράζω
(κράχτηκα)1. Εντελώς μονωμένο είναι τό παράγωγο άπό τό έπίρρημα μπροστά
μπροστάρης (κριάρι ή τράγος πού προπορεύεται στό κοπάδι).

Έπί&ετα άπό έπί&ετα— άπό επιρρήματα
κράχτης, παίζω (παίχτηκα)—παίχτης,
σφάζω (σφάχτηκα)
φταίω (έφταιξα) — φταίχτης* πλάθω (πλάστηκα)-πλάστης,
στηκα) — χτίστης.
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—σφάχτης,
χτίζω (χτί-

Πολλά ούσιαστικά παράγωγα σέ -της σημαίνουν τ' δργανο πού κάνει τήν
ενέργεια: δέχομαι - δεχτής (λ.χ. τηλεγραφικός), μετρώ - μετρητής, σέρνω-συρτής,
φράζω - φράχτης.

Σπανιότερες είναι οΐ καταλήξεις :
2. -τορας,-άτορας:
διδάσκω (δίδαξα) —διδάχτορας,
είσπράττω—
είσπράχτορας,
συμβουλεύω — συμβουλάτορας.
Μερικά παράγωγα σέ
-άτορας παράγονται άπό ούσιαστικά : νοίκι - νοικάτορας, μαγαζί - μαγαζάτορας.
3. ·ιάς, -έας : σκάβω — σκαφτιάς, άποστέλνω — άποστολέας, βάφω
— βαφέας, προβάλλω—προβολέας,
συγγράφω — συγγραφέας ('). Ά π ό τό
γράφω σχηματίζονται μέ κάποια διαφορά σημασίας τό γραφιάς καί τό
(λόγιο) γραφέας.
264. Β.—Ή ένέργεια ή τό Αποτέλεσμα τής ένέργειας
εκφράζεται μέ τις άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις : (·)
1. -μός : λυτρώνω —λυτρωμός,
σηκώνω-σηκωμός,
σκοτώνω —
σκοτωμός, μισεύω — μισεμός, ξυπνώ - ξυπνημός, ξεκολλώ — ξεκολλημός,
χάνω—χαμός,
έρχομαι - έρχομός, δέρνω — δαρμός·
Αποκλείω — Αποκλεισμός, δρίζω — δρισμός, σείω — σεισμός, πληθαίνω
(πλήθυνα)—πληθυσμός, σέβομαι (σεβάστηκα) — σεβασμός'
διώχνω —διωγμός,
κατατρέχω — κατατρεγμός, πνίγω — πνιγμός, σπαράζω — σπαραγμός.
2. -ση (-ξη, - ψ η ) : βεβαιώνω — βεβαίωση,
χρεώνω — χρέίοση,
Απαντώ—Απάντηση, Αριθμώ —Αρίθμηση, γεννώ —γέννηση, θυμούμαι —
θύμηση, καταργώ — κατάργηση,
μηνώ (μήνυσα) — μήνυση, βράζω —
βράση, δένω — δέση, δρώ — δράση, κλίνω—κλίση, κρίνω —κρίση, πλένω (έπλυνα) — πλύση' διευθύνω — διεύθυνση, μολύνω —μόλυνση, άπολυ-

1. Μερικά παράγωγα σέ -έας δέν έρχονται άπό ρήματα : δέκα - δεκανέας,
σκαπάνη - σκαπανέας.
2. 'Υπάρχουν καταλήξεις πού έκφράζουν μόνο τήν ενέργεια καί άλλες πού
φανερώνουν τό άποτέλεσμα τής ένέργειας. Γιά πολλές δμως καταλήξεις είναι
συχνά τά παραδείγματα πού μεταπηδούν άπό τή μιά σημασία στήν άλλη καί
γι* αύτό είναι προτιμότερο νά συνεξετάζωνται.
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μαίνω - Απολύμανση · δουλεύω - δούλεψη, χωνεύω — χώνεψη, θλίβω—
θλίψη, κόβω —κόψη, λάμπω —λάμψη* εισπράττω - είσπραξη,
έξελίσσω-έξέλιξη,
λήγω-λήξη,
προκηρύσσω-προκήρυξη,
συνάγω —σύναξη,
φυλάγω — φύλαξη.
Μερικά (λόγια) ουσιαστικά παράγωγα άπό ρήματα σέ -αύω -εύω τελειώνουν σέ -αυση -ευση άντί νά τελειώνουν σέ -αψη -εψη : ανάπαυση, εκπαιδεύω εκπαίδευση, είρήνευση, ΰδρευση (πρβ. 195).

3. · σ ι μ ο ('ξιμο, -ψιμο): στρώνω — στρώσιμο, βράζω — βράσιμο,
χάνω — χάσιμο, γδέρνω (έγδαρα)—γδάρσιμο,
δέρνω
(δάρθηκα)—δάρσιμο,
δένω — δέσιμο, γνέθω — γνέσιμο, φέρνω — φέρσιμο, ψήνω — ψήσιμο,
πλένω (έπλυνα) — πλύσιμο'
ψάχνω — ψάξιμο, βρέχω — βρέξιμο, μπλέκω
— μπλέξιμο, τρέχω —τρέξιμο, πνίγω —πνίξιμο, πρήζω —πρήξιμο, σφίγγω-σφίξιμο,
τσούζω — τσούξιμο, φταίω (έφταιξα)—φταίξιμο'
γράφω
— γράψιμο,
καίω (έκαψα)—κάψιμο,
νίβω — νίψιμο, ράβω — ράψιμο,
σκάβω—σκάψιμο,
σκύβω —σκύψιμο, τρίβω —τρίψιμο.
4. - μ α : Ιδρύω—ίδρυμα,
μηνώ—μήνυμα,
καίω — κάμα, κλαίω—
κλάμα, βασιλεύω—βασίλεμα,
κλαδεύω—κλάδεμα,
γνέθω—γνέμα,
χαϊδεύω-χάιδεμα,
ψαρεύω—ψάρεμα,
θεμελιώνω—θεμέλιωμα,
κρυώνω—
κρύωμα, λιώνω—λιώμα,
μπαλώνω—μπάλωμα,
ξεφαντώνω—ξεφάντωμα, ξεσπαθώνω—ξεσπάθωμα,
ριζώνω-ρίζωμα,
σουρουπώνω—σουρούπωμα,
στεφανώνω—στεφάνωμα,
υψώνω—ύψωμα,
τρώγω (φαγώθηκα)-φάγωμα,
φορτώνω—φόρτωμα,
πηδώ—πήδημα,
κεντώ—κέντημα'
άκούω—άκουσμα,
άλέθω-αλεσμα,
διαβάζω—διάβασμα,
πλάθω
—πλάσμα, ραντίζω-ράντισμα,
στολίζω-στόλισμα'
άλείβω—άλειμμα,
γράφω—γράμμα,
ράβω—ράμμα,
τρίβω—τρίμμα'
άλλάζω — αλλαγμα,
άνοίγω—άνοιγμα,
πειράζω—πείραγμα,
τινάζω—τίναγμα,
τραβώ—τράβηγμα. 9 Από το πετώ σχηματίζονται πέταμα και τιέταγμα* άπό τό
κοιτάζω τό κοίταγμα καί άπό τό κοιτώ τό σπανιότ. κοίταμα.
5. 'ίδι : κεντώ —κεντίδι, στολίδι, σκουπίδι,
στρωσίδι,
τρεξίδι.
Έ δ ώ άνήκουν καί μερικά σύνθετα μέ τήν πρόθεση άπό, πού σημαίνουν δ,τι άπόμεινε άπό τήν ενέργεια πού εκφράζει τό ρήμα: Αποκαΐδι, άποστραγγίδι,
άποτρυγίδι, άποχτενίδι (ετσι καί παράγωγα σέ
-ούδι: άποδιαλέγω—άποδιαλεγούδι).
Μερικά παράγωγα λέγονται χωρίς τήν πρόθεση άπό : κοσκινίδι, πριονίδι, σκουπίδι (?τσι καί πελεκούδι).

Έπί&ετα άπό έπί&ετα— άπό επιρρήματα
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Ή κατάληξη Ίδι φανερώνει σε μερικά παράγωγα πράξη συχνή ενώ ή
κατάληξη -σιά σημαίνει πράξη μιας φοράς, κάποτε καί μιας στιγμής : βρισίδι βρισιά, σπρωξίδι -σπρωξιά, τρεξίδι - τρεξιά. 'Ανάλογα είναι καί τά παράγωγα σέ
-ίδι καί σέ -ιά άπό ούσιαστικά (κανόνι) κανσνίδι - κανονιά, (τουφέκι) τουφεκίδι τουφεκιά.

6. ·ηχό: άγχομαχώ—Αγκομαχητό,
βογκώ—βογκητό,
παραμιλώ—
παραμιλητό,
φεγγοβολώ — φεγγοβολή τό' ξεφωνίζω — ξεφωνητό,
ροχαλίζω- ροχαλητό. 'Ανάλογα σχηματίστηκε καί τό ποδοβολητό.
7. -ούρα: Ανακατώνω (Ανακάτωσα)—Ανακατωσούρα,
κλείνω (έκλεισα) — κλεισούρα, σκοτίζω—σκοτούρα,
τρώγω
(φαγ-ώθηκα)—φαγούρα.
8. - α : Αναβρύζω-Ανάβρα,
Ανασαίνω-ανάσα,
γεννώ-γέννα,
γλιστρώ-γλιστρά,
κατρακυλώ—κατρακύλα,
λαχταρώ—λαχτάρα,
νυστάζω—
νύστα, παστρεύω—πάστρα,
πυρώνω —πύρα, σταλάζω—στάλα,
φυραίνω-φύρα.
9. -4, -co, -ος: ζυγιάζω —ζύγι, κολυμπώ—κολύμπι,
παρακαλώ —
παρακάλι' γελώ—γέλιο, καταβοδώνω—καταβόδιο,
συγυρίζω— συγύριο,
συγχωρώ-συχώριο'
(καί άπό τό άορ. -θέμα): βαφτίζω
(βάφτισα)-βαφτίσια, καθισιό, κοιμισιό'
βυθίζω—βύθος,
κόστος, σπλάχνος, καθώς
καί τ9 άρσενικά βρόντος, πήδος.
10. -άλα (σπάνια) : κρεμώ—κρεμάλα,
τρέχω—τρεχάλα,
φεύγω —
φευγάλα.
11. 'ία: Αγγέλλω—Αγγελία,
βαθμολογώ—βαθμολογία,
επιθυμώ —
έπιθυμία, κυκλοφορώ—κυκλοφορία,
μαρτυρώ—μαρτυρία,
προσδοκώ —
προσδοκία, συνομιλώ—συνομιλία,
φορολογώ—φορολογία,
χειροδικώ —
χειροδικία. Μερικές λαϊκές λέξεις έχουν τήν κατάληξη -ιά: μιλώ —μιλιά, μαρτυριά. (Γιά λέξεις καθώς σκουντιά, χτυπιά, βλ. 288.1η).
12. -εία καί -ειά. Συχνή σέ παράγωγα άπό ρήματα σέ -εύω:
Αντιπροσωπεύω—Αντιπροσωπεία,
γοητεύω-γοητεία,
ειρωνεύομαι—εΐρωνεία, κολακεύω-κολακεία,
λατρεύω-λατρεία*
έτσι καί μαγεία,
μαθητεία, μαντεία, μεσιτεία, νοθεία, κτλ.' δουλεύω - δουλεία καί δουλειά
μέ διαφορετική σημασία, χηρεύω-χηρεία
και χη(>€ΐά.
Μερικά παράγωγα σέ -εΐα σημαίνουν τόν τόπο καί τήν άρχή : έφορεία,
πρεσβεία.

-εια (προπαροξύτονα): καλλιεργώ — καλλιέργεια,
προσπάθεια, ώφελώ — ωφέλεια.

προσπαθώ —
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Ot άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις είναι ατονημένες :
-ά t φέρνω - φορά, προσφέρνω - προσφορά κτλ., σπέρνω - σπορά, φθείρω φθορά, (γιά τήν αλλαγή του θεματικού φωνήεντος βλ. 242).
-ή t άλλάζω - άλλαγή, άρπάζω - άρπαγή, άστράφτω - άστραπή, βόσχω- βοσκή,
προκόβω - προκοπή, σφάζω-σφαγή.
Καί μέ άλλαγή του θεματικού φωνήεντος:
άνατέλλω - άνατολή, βρέχω - βροχή, έκλέγω - έκλογή, ντρέπομαι - ντροπή, πνέω-πνοή,
στρέφω - στροφή, τρέπω - τροπή, τρέφω-τροφή,
άμείβω - αμοιβή, άναβάλλω - άναβολή, προβάλλω - προβολή — φεύγω - φυγή, άκούω - ακοή. Μερικά άπό τά παράγωγα σέ -η σημαίνουν τό μέσο πού γίνεται ή ένέργεια: άλείφω - άλοιφή, βάφω βαφή, λαβαίνω - λαβή. Ή μονή (μοναστήρι) είναι τό μέρος όπου μένει κανείς.
-ος t έλέγχω - ίλεγχος, καί μέ άλλαγή του θεματικού φωνήεντος τρέμω-τρόμος. Μέ παθητική σημασία : γίνομαι - γόνος, λέγω - λόγος, φέρνω - φόρος, πήζω πάγος. Μερικά άλλα παράγωγα σέ -ός όξύτονα σημαίνουν τό πρόσωπο πού κάνει τήν ένέργεια : βόσχω - βοσκός, τρέφω - τροφός.

265. Γ.— Τά 8ργανο ή τό μέσο μι&ς ένέργειας και ό τόπος δπου
γίνεται αυτή Ικφράζεται μέ τις άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις:
1. -τήρας(ι), -τήρι9 -τήριο.
Ανεμίζω — Ανεμιστήρας, καταβρέχω — καταβρεχτήρας,
κινώ — κινητήρας, λάμπω—λαμπτήρας,
λούζω - λουτήρας κτλ.
Μερικά παράγωγα σέ -τήρας σημαίνουν τό πρόσωπο πού ένεργεΐ : καλώ κλητήρας, σώζω - σωτήρας.

Ακουμπώ — ακουμπιοτήρι,
κλαδεύω — κλαδευτήρι, ξυπνώ — ξυπνητήρι, πατώ — πατητήρι, πλάθω — πλαστήρι, ποτίζω — ποτιστήρι,
σκαλίζω
— σκαλιστήρι, τρυπώ —τρυπητήρι, ψέλνω (έψαλα)— ψαλτήρι. Α ν ά λ ο γ ο
είναι καί τό πίνω - ποτήρι.
πείθω (έπεισα)-πειστήριο,
πιέζω—πιεστήριο'
έργάζομαι—έργαστήρι(ο), σιδερών ω—σιδερωτήριο,
κρατώ—κρατητήριο,παρατηρώ—παρατηρητήριο, έκπαιδεύω - έκπαιδευτήριο, σκοπεύω — σκοπευτήριο,
υφαίνω
υφαντήριο, πλένω — πλυντήριο'
γυμνάζω — γυμναστήριο,
δανείζω—δανειστήριο, δικάζω — δικαστήριο, διυλίζω — διυλιστήριο, κλώθω — κλωστήριο, σπουδάζω - σπουδαστήριο, σχεδιάζω — σχεδιαστήριο*
διδάσκω
-διδαχτήριο.
Α ν ά λ ο γ α είναι τό Αποδυτήριο καί τό λογιστήριο.
'Ανάλογο είναι καί τό διαβαίνω - διαβατήριο. Σχηματίστηκαν άπό ούσιαστικά τό άκρωτήριο, ερημητήριο,
ύπασπιστήριο.
1. Στή λαϊκότερη γλώσσα δείχνεται προτίμηση γιά τά θηλυκά σέ -τήρα :
φορτωτήρα, κλαδευτήρα κτλ.

Ουσιαστικά από ουσιαστικά—'Υποκοριστικά
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2. -τρα, -τρο : απλώνω (άπλωσα) — άπλώστρα (τοΰ αργαλειού),
θερμαίνω —θερμάστρα, κρεμώ — κρεμάστρα, ξύνω —ξύστρα, πολεμώ —
πολεμίστρα, σφυρίζω — σφυρίχτρα.
σημαίνω (σήμανα)-σήμαντρο,
κινώ-κίνητρο,
κλείνω—κλείστρο,
σείω—σεΧστρο,
σκιάζω—σκιάχτρο.
'Ανάλογα είναι καί τά : &έλγω - θέλγητρο, φέρνω - φέρετρο.
Πολλά παράγωγα σέ -τρα φανερίόνουν τό υποκείμενο πού ενεργεί : μαζώχτρα ή γυναίκα πού συνάζει, μουδιάστρα, τσούχτρα, ή μέδουσα* ή χιονίστρα φανερώνει τό άποτέλεσμα. Μερικά θηλυκά σέ -(σ)τρα καί σέ ·&ρα σχηματίζονται
καί άπό ούσιαστικά : κουβάρι - κουβαρίστρα, δάχτυλο - δαχτυλή&ρα, κερί - κερή&ρα,
τουφέκι - τονφεκή&ρα.

3. -βίο: γράφω —γραφείο, κυβερνώ-κυβερνείο.
Έ τ σ ι καί τα σύνθ ε τ α : ορύσσω-χρυσωρυχείο,
θάβω-νεκροταφείο.
Ή αντίστοιχη δημοτική κατάληξη -ειό βρίσκεται σέ μερικές λαϊκές λέξεις καθώς : λιοτριβειό.

β) Ουσιαστικά παράγωγα άπό ούσιαστικά
266. Ουσιαστικά παράγωγα άπό ουσιαστικά είναι τά υποκοριστικά, τά μεγεθυντικά, τά τοπικά, τά περιεχτικά, τά έθνικά, τά έπαγγελματικά καί άλλα.
Υποκοριστικά
267. "Ονομάζονται ύποκοριστικά
ή χαϊδευτικά,
ουσιαστικά πα*
ράγωγα άπό ούσιαστικά πού φανερώνουν τό σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο ώς μικρό, είτε έπειδή είναι άληθινά μικρό είτε έπειδή τό λέμε
χαϊδευτικά :
νά μιά γατίτσα, τί νά σου κάμω, παιδάκι μου, πάς
νεράκι.
Υποκοριστικά μεταχειριζόμαστε καί γιά άλλους λόγους: α) γιά νά φανερώσωμε τό περίπου : &ά ξεκινήσωμε τό βραδάκι· β) γιά νά κάμωμε εύγενικότερη
τήν παράκλησή μας : δώσε μου ενα καφεδάκι, ή&ελα νά κάμω ενα τηλεφωνηματάκι γ) περιφρονητικά : είναι άν&ρωπάκος, παιδαρέλια.

OÎ καταλήξεις πού χρησιμεύουν στά υποκοριστικά ούσιαστικά λέγονται ύποκοριστιιώς
καταλήξεις·
268· Οΐ συχνότερες υποκοριστικές καταλήξεις είναι :
-άκι : άρνί — άρνάκι, γατάκι, δαχτυλάκι, μαχαιράκι, παιδάκι,

ρε-
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βι&άκι, σκυλάκι, σπιτάκι, τριανταφυλλάκι,
ψαράκι—Άννάκι,
Λενάκι.
-άκης: πατέρας—πατεράκης—
Γιωργάκης,
Δημητράκης.
-άκος : δρόμος—δρομάκος, γεροντάκος, κηπάκος, μα&ητάκος—
κάκος, Μητσάκος.
-ίτσα: δραχμή —δραχμίτσα, δεκαρίτσα, κλωστίτσα, μανίτσα, μ^λιτσα— e Ελενίτσα, άείτσα.
-ούδα, -ούδι : κοπέλα-κοπελούδα,
άγγελος - άγγελούδι (ι).
-ουδάκι: λαγός —λαγουδάκι, μωρουδάκι, σταυρουδάκι,
χωριουδάκι.
-ούΑα: βρύση-βρυσούλα,
δραχμούλα, κορούλα, μητερούλα
—9Αγγελικούλα, Βασιλικούλα,
Κυριακούλα.
•ούλης: αδερφός—άδερφούλης,
πατερούλης, παππούλης — Α α ν νούλης*
Κοντορεβιθούλης.
-ονλι : ό&'τρο—ίεντρονλι, σακούλι.
Στις υποκοριστικές καταλήξεις μπορεί να λογαριαστή και τό
•άπονΑο, -οπούλα: πορτόπουλο, βοσκοπούλα· άλλα αύτές λέγονται συνήθ ω ς γιά νά φανερώνουν τό παιδί, τό γιο η τήν κόρη τοΰ σημαινόμενου
άπό τή ρ ί ζ α : άρχοντόπονλο, βασιλόπουλο, έλληνόπουλο,
έλληνοπούλα,
παπαδοπούλα κτλ., καθώς και τά νεογνά τών ζώων (Βλ. Γ'Μέρος,
Ούσιαστικά, 503).
269. Σπανιότερες υποκοριστικές καταλήξεις είναι :
-agaxi : μ^Αο - μη Χαράκι, φυλλαράκι— -agaxoç .* μύλος - μυλαράκος, φιλαράκος— -iAc (μέ κάποια μειωτική συνήθως σημασία) : κοριτσέλι, μωρέλι, μωρουδέλι,
παιδαρέλι Ικα « Λιλίκα, Μαρίκα, Φιφίκα— -τζίκος t καβγατζίκος, μασκαρατζίκος, λαουτζίκος —-άκα?
μπαμπάκας, γιόκας.
270. Σπάνιες είναι καί ot ακόλουθες λόγιες καταλήξεις. (Εκείνες πού αναφέρονται σέ πρόσωπα λέγονται συνήθως μέ σημασία περιγελαστική καί περιφρονητικά) :
-agio / βιβλιάριο, ωάριο — ανθρωπάριο, γυναικάριο, παιδάρισ, φοιτητάριο.
-ίδιο / άρ&ρίδιο, κρατίδιο, σακίδιο, σφαιρίδιο, φρασίδιο γραιδιο. (Τό όβσποινίδα - δεσποινίδιο έχει τήν κατάληξη -ιο).
-ίσκος t άστερίσκος, δρομίσκος, στολίσκος - άν&ρωπίσκος, δικηγορίσκος, σατραπίσκος, υπαλληλίσκος.

271. Μερικά υποκοριστικά παράγονται άπό άλλα υποκοριστικά
καί σχηματίζονται έτσι λέξεις μέ δύο ή καί τρεις καταλήξεις ύποκορι1. Έχουν στό τέλος τήν κατάληξη -ούδι καί τα παράγωγα βυζασταρουδι,
(ξεπετιέμαι - ξεπέταξα) ξεπεταρούδι·

Ουσιαστικά άπό

ουσιαστικά—Μεγεθυντικά

στικές : Άγγελος—άγγελούδι—άγγελουδάκι,
λονδίτοα, μαμά-μαμάκα—μαμακούλα,
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κοπέλα—κοπελούδα-κοπεπέτρα—πετράδι—πετραδάκ
ι (ι).

272. Μερικές λέξεις μπορούν νά σχηματίσουν δύο χαί περισσότερα υποκοριστικά παίρνοντας διαφορετική κάθε φορά κατάληξη :
βάρκα : βαρκάκι—βαρκίτοα - βαρκούλα·
γάτα: γατάκι—γατίτοα
—γατούλα—γατούλι—γατουλάκι—γατουλίτσα*
πέτρα:
πετρίτοα—πετρούλα—πετραδάκ
ι·
Λένη : Λενάκι — Λενίτοα—Λενούλα.
Καί με κάποια διαφορά στή σημασία : σάκα'
κούλι - σακούλα—σακίτσα — σακίδιο.

σακί-σακάκι-σα-

2 7 3 . Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . - Ή κατάληξη -ίτσα γράφεται μέ ι καί δταν ή
πρωτότυπη λέξη τελειώνη σέ -εια, έκτός άπό τό θεΐα-θείτσα
: δονλίτσα,
Χαρικλίτσα.

274. Μερικά υποκοριστικά πήραν διαφορετική σημασία άπό τό πρωτό-.
τυπο καί δέν τά αισθανόμαστε πιά γιά ύποκοριστικά : μπαμπακούλα ol άφράτες
νιφάδες άπό τό χιόνι πού πέφτει, σακάκι, χερούλι τό χέρι άγγείου, βαρίδι, γλωσσίδι, καλαμίδι, ουρανίσκος.
Παρατήρηση·—Διαφορετικά άπό τά ύποκοριστικά σέ -άκι είναι μερικά
άλλα ουδέτερα ούσιαστικά σέ -άκι, πού ή δέν ήταν ποτέ παράγωγα ύποκοριστικά ή έχουν πιά χάσει τή σημασία τους αύτή (*) : αυλάκι, δοιάκι, γεράκι, καμάκι,
κοντάκι, λαβράκι, μουστάκι, ρυάκι, σαράκι, σπανάκι, φαρμάκι, χαράκι. 'Αντίθετα
μέ τά ύποκοριστικά σέ -άκι ol λέξεις αύτές σχηματίζουν γενική δταν χρειαστή,
καί μπορούν νά έχουν καί ύποκοριστικό σέ -ακ-άκι : αύλακάκι, λαβρακάκι, μουστακάκι.

Μεγεθυντικά
275. Μερικά ούσιαστικά παράγωγα άπό ούσιαστικά φανερώνουν
τό σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο σά μεγάλο. Τά ούσιαστικά αύτά
λέγονται μεγεθυντικά
ή μεγαλωτικά : σκυλί - σκύλαρος,
χέρι-χερούκλα,
κουτάλι—κουτάλα.
1. Διαφορετικά είναι τά ύποκοριστικά καθώς λαγουδάκι, φυλλαράκι (268α).
"Εχουν καί αύτά διπλή υποκοριστική κατάληξη άλλά γιά τό γλωσσικό αίσ&ημα
τών περισσότερων Ελλήνων σχηματίστηκαν Ισια άπό τό λαγός, φύλλο.
2. Τό Ιδιο γίνεται καί μέ μερικές λέξεις σέ -ίτσα, -ούδα, -ούδι, -ούλι, πού
καί αύτές δέν είναι πιά ή δέν ήταν ποτέ ύποκοριστικά : βίτσα, άρκούδα, φλούδα,
τιελΒκούδι, χνούδι, πεζούλι.
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Συχνά μεταχειριζόμαστε μεγεθυντικά και σε άλλη σημασία (*)> γιά
να παραστήσωμε έκεΐνον πού Ιχει μεγάλο το σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο ή πολλά άπό αύτό ή κάποια άλλη Ιδιότητα σέ μεγάλο βαθμό :
κεφάλας πού 8χει μεγάλο κεφάλι, ταλαράς πού Ιχει πολλά τάλιρα.
Τ ά μεγεθυντικά, 1δ(ως του δεύτερου είδους, !χουν συχνά σημασία
περιγελαστική.
276· Παρατήρηση.— Τά μεγεθυντικά συνηθίζονται στή γλώσσα του σπιτιού, είναι δμως σπάνια στή συνηθισμένη δμιλία καί άκόμη πιό σπάνια στό
γραπτό λόγο, όπου άλλωστε δέν έχουν συνήθως τή θέση τους. Σχηματίζονται
άπό λίγες σχετικώς λέξεις, Ιδίως άπό τά ονόματα τών μερών του κορμιού, ονόματα ζώων ή δνόματα πού έκφράζουν Ιδιότητες ανθρώπινες.

2 7 7 . Τ ά μεγεθυντικά είναι άρσενικά ή θηλυκά. Ot κυριότερες καταλήξεις πού παίρνουν είναι ot άκόλουθες :
- α θηλυκά, άπό ουδέτερα σέ -1 : βαρέλι-βαρέλα,
γυαλί-γυάλα,
κεφάλι—κεφάλα,
καούν ι—καοόνα,
κολοκύθι—κολοκύθα.
- ο ς άρσενικά, συνήθως άπό θηλυκά σέ -η ή ούδέτερα σέ -ι : μύτη—μύτος,
ποδάρι-πόδαρος.
-άρα θηλυκά, συνήθως άπό θηλυκά σέ -α, -η :
γυναίκα-γυναικάρα, δρνιθάρα,
τρυπάρα,
φετάρα, φωνή—φωνάρα,
άγριοφωνάρα.
~αρος άρσενικά: γάτος — γάταρος, οκύλαρος, τσοπάνης — τσοπάναρος, Γιάνναρος, έγωιστής—έγωίσταρος,
άρκούδα—άρκούδαρος,
κολοκύθι—κολοκύθαρος,
παίδαρος, ποντίκαρος, παραμύθι—μύθαρος.
Μερικά μεγεθυντικά σέ -αρος μπορούν νά πάρουν καί τήν κατάληξη -άρα :
σπίτι—σπίταρος—σπιτάρα,
μύταρος — μυτάρα, μάταρος—ματάρα,
πόδαρος—ποδάρα.
Μερικά μεγεθυντικά πήραν σημασία διαφορετική : κουτάλα, μαντίλα, κέφαλος, χτένα.
278. "Αλλες μεγεθυντικές καταλήξεις, λιγότερο συχνές, είναι :
-μάνα : αγγούρι - άγγουρομάνα, καβουρομάνα, μαξιλαρομάνα (ή προσκεφαλίδα)— -άκλα t γαϊδούρι - γαϊδουράκλα, χεράκλα, φωνάκλα— -ακλας t άντρας - άντρακλας— -ούχλα t μάτι - ματούκλα, μυτούκλα, τζετρούκλα, ποδαρούκλα, χερούκλα,
ψαρούκλα— -ούκλας t άντρας · άντρούκλας— αρ)όνα / μάτι (ματάρα) - ματαρόνα,
σπιταρόνα— -ούρα t μηδενικό · μηδενικούρα.
279. Στά μεγεθυντικά μπορεί νά λογαριαστούν καί μερικά έ π ι τ α τ ι κ ά ,
1. 01 γραμματικοί ξεχωρίζουν τά μεγεθυντικά σέ ποσοτικά γιά τό πρώτο
είδος καί σέ ποιοτικά ή κτητικά γιά τό δεύτερο είδος.

Ουσιαστικά από ουσιαστικά — Τοπικά — Περιεχτικά
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παράγωγα δχι μόνο άπό ουσιαστικά άλλά καί άπό έπίθετα καί άπό ρήματα,
πού σημαίνουν Ιδιότητα. Αύτά παίρνουν τις άκόλουθες καταλήξεις : -ακας t χά&ομαι - κα&ίστακας, μεθώ - μεθύστακας, ξερός - ξέρακας (ξερό δέντρο)— -αλάς ι
κρέμομαι - κρεμανταλάς— -αράς i ϋπνος - ύπναράς, χορευτής - χορευταράς— -άς, -ας i
γλώσσα - γλωσσάς, δοντάς, χειλάς - κεφάλι - κεφάλας— -οΰλιακας ι κουτός - κουτούλιακας, στραβούλιακας.
Ή κατάληξη -ας τών παροξυτόνων μπορεί νά σημαίνη καί έκεΐνο πού
μοιάζει μέ τό σημαινόμενο άπό τή ρίζα: σταφίδα - σταφίδας, τσόχα - τσόχας. Καί
αύτή καί ή μεγεθυντική κατάληξη -ας χρησιμεύουν γιά τά παρατσούκλια καί
είναι μιά άπό τις πηγές τών οίκογενειακών ονομάτων : Τσόχας (βλ. παρακ.).

Τοπικά
280· Πολλά ουσιαστικά παράγωγα άπό άλλα ουσιαστικά σημαίνουν τόπο. Τά ουσιαστικά αυτά λέγονται τοπικά ούσιαστικά. Τά τοπικά ουσιαστικά έχουν τις άκόλουθες καταλήξεις ( π ρ β . 288, 1 β ) :
-αριά: καμπάνα —καμπαναριό,
καρβουναριό, κεραμιδαριό,
πλύστρα— πλυσταριό,
σκουπιδαριό.
'άδικο, -ίδικο : άσβεστάς - άσβεστάδικο, βαρελάδικο,
γαλατάδικο,
μαχαιράδικο, παπλωματάδικο,
ραφτάδικο, σιδεράδικο* παπουτσής — παπουτσίδικο, λουκουματζίδικο,
παλιατζίδικο,
τενεκετζΐδικο.
Τό Ιδιο εκφράζουν οί (λόγιες) καταλήξεις ΊΟ (σπάνια) : εστιατόριο, χρηματιστήριο, φυλάκιο, καί -εϊο : βιβλιοπωλείο, δασαρχείο, δημαρχείο, ζαχαροπλαστείο,
Ιατρείο, κουρείο, λιμεναρχείο, πατριαρχείο, σχολείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφεΐο.
Μερικά άπό τά τοπικά ούσιαστικά σέ -εϊο σημαίνουν καί τά πρόσωπα
πού άποτελούν Ινα σύνολο ή ανήκουν σέ μιά άρχή : πρωτοδικείο, πατριαρχείο.

Περιεχτικά
281· Μερικά ούσιαστικά παράγωγα άπό άλλα ούσιαστικά σημαίνουν τό μέρος πού περιέχει πολλά άπό εκείνα πού φανερώνει ή πρωτότυπη λέξη ή πολλά δμοια πού βρίσκονται στο ϊδιο μέρος. Τά ούσιαστικά αύτού τού είδους λέγονται
περιεχτικά.
Καταλήξεις τών περιεχτικών είναι :
- i d , -ιάς : άμμος—άμμούδα—άμμουδιά,
χοκκινιά (κοκκινόχωμα
κοκκιναράς), ποταμιά (ή στεγνή κοίτη τοΰ ξεροπόταμου), ψαριά· έλατ ιάς, ξεριάς (ξεροπόταμος), πευκιάς, πουρναριάς,
ρεικιάς,
χαλικιάς.
"Έτσι γεννήθηκαν και τοπωνυμίες: Πευκιάς στό Ξυλόκαστρο« Πλατανιά
στό Καρπενήσι κ.ά.
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-ώνας, -ιώνας : αμπέλι — Αμπελώνας,
έλαιώνας, δρνιάώνας, ξενώνας, στρατώνας'
ΈΦνιπά

9

αχερώνας, έλιά (αρχ. έλαια) —
καλαμιώνας,
περιστεριώνας.

ηατριδωνυμιχά

282. Πολλά ουσιαστικά παράγονται άπό δνόματα χωρών, πόλεων
καί γενικά τόπων, και σημαίνουν τον άνθρωπο πού κατάγεται άπό
τόν τόπο αύτό ή πού τού άνήκει. Τά ούσιαστικά αυτά δνομάζονται
έΦνιηά ή πατριδωννμικά
και παίρνουν τις άκόλουθες καταλήξεις 0) :
283. 1. -ίτης, -αΐτης, -ιάτης, -ώτης, -ιώτης :
Ίτης : 9 Ανατολή— 9 Ανατολίτης, Βόχα — Βοχαιτης, Θάσος - Θασίτης, Αιβαδειά- Αιβαδίτης, Μέγαρα—Μεγαριτης,
Μεσολόγγι—Μεσολογγίτης, Πόλη—Πολίτης, Ρόδος—Ροδίτης, Σινά — Σιναίτης,
Στοϋρα—Στου9
9
ραιτης, ΩρεοΙ — Ωρειτης.
-αΐτης : Μοριάς—Μοραΐτης,
Σκριπου- Σκριπαιτης, Χρυσό - Χρυσαιτης.
-ιάτης: Μάνη—Μανιάτης,
Μόλνβος—Μολυβιάτης,
Μύκονος — Μυκονιάτης, Σπάρτη—Σπαρτιάτης,
Γύθειο — Γυΰειάτης.
-ώτης, -ιώτης : Βόλος—Βολιώτης,
"Ηπειρος-9Ηπειρώτης,
Θράκη—Θρακιώτης,
Κώ(ς)—Κώτης,
Ααμίβ-Λαμιώτης,
Ρούμελη-Ρουμελιώτης, Σούλι—Σουλιώτης,
Στυλίδα—Στυλιδ ιώτης,
Φανάρι—Φαναριώτης, Χαλκίδα—Χαλκιδιώτης
(9).
Σπάνιες είναι ot καταλήξεις -άτης, -ήτης t 'Ασία - 'Ασιάτης, Τεγέα - Τεγεάτης' Αίγινα - Αίγινήτης.

Τά θηλυκά τών Ιθνικών αυτών τελειώνουν σέ · ι σ σ α : Μεγαρίτης — Μεγαρίτισσα,
Μενιδιάτης—Μενιδιάτισσα,
Πειραιώτης—Πειραιώτισσα, Ποριώτης—Ποριώτισσα,
Σαμιώτης—Σαμιώτισσα,
Σουλιώτης —
Σουλιώτισσα.
1. Κατά τόπους συνηθίζονται καί άλλες καταλήξεις ή μεταχειρίζονται γιά
τήν Ιδια λέξη διαφορετική κατάληξη : Πύργος - Πυργί — Πυργιώτης άλλά καί Πυργσύσης (Χίος), Κάστρο - Καστρί - Καστρινός καί Καστριώτης, Σκάλα - Σκαλιώτης
άλλά καί Σκαλισιάνος (Κεφαλληνία) κτλ., Χαλκίδα - Χαλκιδιώτης άλλά καί Χαλχιδαΐος (όπως λένε ol περίοικοι).
2. "Ομοια σχηματίζονται άπό τά κοινά ούσιαστικά σκηνή - σχηνίτης, χώρα χωραίτης, χωριό - χωριάτης, έπαρχία - έπαρχιώτης, ήπειρος - ήπειρώτης, νησίνησιώτης.
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2. - a v i ç , -ιανός, -άνος, -ινός, -Ινος :
9
-ανός, -ιανός : *Αφρική - *Αφρικανός'
Αμοργός — 9Αμοργιανός,
ι
Πάρος—Παριανός,
Σύρα—Συριανός
( ), Σφακιά — Σφακιανός,
ΨαράΨαριανός.
-άνος: Βόνιτοα—Βονιχοάνος,
Πρέβεζα—Πρεβεζάνος(*).
Μερικά Ιθνικά σέ -άνος λέγονται και όξύτονα : 'Αμερικάνος (Ιδίως γιά τούς
"Ελληνες τής Αμερικής) καί 'Αμερικανός.

-ινός : Άλεξάντρεια— Άλεξαντρινός,
Βυζάντιο-Βυζαντινός,
Ζάκυνθος—Ζακυθινός,
Καλάβρυτα—Καλαβρυτινός,
Λάρισα—Ααριοινός,
Μαρμαράς-Μαρμαρινός,
Πάργα —Παργινός, Πάτρα—Πατρινός,
Τρίκαλα-Τρικαλινός.
(Γιά τήν κατάληξη -ηνός, βλ. Παράρτημα).
-Ινος : 9 Α λ γ έ ρ ι - 9 Α λ γ ε ρ ι ν ό ς , Φλωρεντία-Φλωρεντινός.
"Εχσι καί
τό Λεβαντίνος.
Τά θηλυκά τών εθνικών σέ -νός τελειώνουν σέ -1? δταν είναι
δξΰτονα και σέ -α δταν είναι παροξύτονα : Συριανός - Συριανή,
Πρεβεζάνος — Πρεβεζάνα.
Μερικά θηλυκά τών έθνικών σέ -νός τελειώνουν σέ -νιά : Πατρινιά, Ζαχυθινιά. Τό θηλυκό τού 'Αμερικανός, *Αφρικανός είναι "Αμερικανίδα, *Αφριχανίδα.

3. -ιός, -ιος, -αϊος ;
-ιάς : Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονικιός, Κάλυμνος — Καλυμνιός,
Λέρος — Λεριός, Λήμνος — Λημνιός, Μυτιλήνη - Μυτιληνιός, Σαντορίνη —
Σαντορινιός, Σίφνος - Σιφνιός, Σμύρνη — Σμυρνιός, Τένεδος —Τενεδιός.
Λιγότερο συχνές είναι ot (λόγιες) καταλήξεις : -ιος : Αίγυπτος - Αιγύπτιος,
Κόρινθος - Κορίνθιος' -αϊος / Ευρώπη - Ευρωπαίος, Θήβα - Θηβαίος, Κέρκυρα Κερκυραίος, Ρώμη - Ρωμαίος.
Μερικά έθνικά σέ -ιός σχηματίζονται λογιότερα καί σέ -αΐος : Μυτιληνιός - Μυτιληναίος, Σμυρνιός · Σμυρναίος.

Τά θηλυκά τών έθνικών σέ -ιός, -ιος, -αιος σχηματίζονται σέ - α :
Θεσσαλονικιά, Αιγύπτια,
Ρωμαία.
·6ζος. Συνηθίζεται σέ παράγωγα άπό ξενικά δνόματα τόπων :
1. Στήν άρχαία γλώσσα ήταν Σύριος τό εθνικό τοΰ Σύρος, Σύρος καί Σύριος τό έθνικό τού Συρία. Ε μ ε ί ς θ ά λέγαμε καλύτερα Συρία-Σύριος, όπως Άσουρία - Άσούριος.
2. 'Ανάλογα σχηματίζεται τό κοινό ούσιαστικό πρωτεύουσα - πραηευουσιάνος.

9
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Βιέννη — Βιεννέζος, Βερολίνο — Βερολινέζος, Κίνα —Κινέζος, Μάλτα —
Μαλτέζος, Μιλάνο—Μιλανέζος,
Νέα Υόρκη — Νεοϋορκέζος.
284. Πολλά Ιθνικά σε -ας, -ης και ιδίως σε -ος δεν παράγονται
από ta δνόμαια τών τόπων, αλλ 3 άντίθετα δνομάστηκαν ot χώρες άπό
τά εθνικά: Μακεδόνας — Μακεδονία,"Ελληνας —'Ελλάδα,9Αρκάδες'Αρκαδία, Πέροης — Περοία, Βοιωτός — Βοιωτία,
Θεσσαλός — Θεσσαλία,
9
Γερμανός — Γερμανία,
Ελβετός - 9Ελβετία'
"Αγγλος - 9Αγγλία,
Ρώσος — Ρωσία% Τούρκος — Τουρκία* Βούλγαρος — Βουλγαρία (').
Ά π ό Ιθνικά ονόματα παράγονται καί μερικά περιληπτικά σέ ·ιά t 'Αράπης- 'Αραπιά, *Αρβανίτης - 'Αρβανιτιά, Μοραΐτης - Μοραϊτιά.

Τά θηλυκά τών προπαροξύτονων καί παροξύτονων εθνικών σέ
-ος τελειώνουν σέ -Ιδα· μερικά έχουν καί λαϊκότερο τύπο σέ - α :
Βούλγαρος — Βουλγαρίδα
καί Βουλγάρα,
Ρώσος — Ρωσίδα και
Ρώσα, Σέρβος — Σερ βίδα καί Σέρβα.9 Αλλά Γάλλος - Γαλλίδα,
Άγγλος
-Αγγλίδα.
Τό Ούγγρος έχει θηλυκό Ούγγαρίδα'
τό Τούρκος έχει
Τούρκισσα και λαϊκότερα Τουρκάλα καί Τούρκα.
Τά θηλυκά τών δξύτονων έθνικών σέ -ός σχηματίζονται σέ -Ιδα
έκτός άπό τό Θεσσαλός και έκείνων πού τελειώνουν σέ -δός, πού σχηματίζονται συνήθως σέ ·δή : 9Ελβετίδα, Γερμανίδα άλλά 9Ινδή, Σουηδή, Φιλανδή,
Φλαμανδή.
Μερικά θηλυκά έθνικών σέ -ος σχηματίζονται καί σέ -έζα t Δανεζα, Ούγ·
γαρέζα κτλ.
285. Καταλήξεις σπανιότερες. "Ανώμαλα εΦνικά.— Μερικά έθνικά έχουν
σπανιότερες καταλήξεις : Κρήτη - Κρητικός, θηλυκό Κρητικιά, Τήλος - Τηλιακός,
Τήνος - Τηνιακός, Αυστρία - Αυστριακός. Ά ν τ ί Μακεδόνες λέγεται καί Μακεδονίτες,
θηλ. Μακεδονίτισσες. Τό *Αγιο(ν) "Ορος εχει εθνικό τό παρασύνθετο *Αγιορείτης
καί eΑγιονορείτης, τό Πήλιο : Πηλιορείτης.
Μερικά έθνικά παρουσιάζουν κάποια άνωμαλία στό σχηματισμό τους:
Μίλητος - Μιλήσιος (302), Τροία - Τρωαδίτης — Βενετός καί Βενετσιάνος, Λονδίνο Αοντρέζος, Μόσχα - Μοσχοβίτης, Νεάπολη - Ναπολιτάνος, Παρίσι - Παριζιάνος (καί
Παρισινός), Περού - Περουβιανός, Σκοτία - Σκοτσέζος (καί Σκότος).
Κάποια άνωμαλία παρουσιάζουν καί έθνικά άπό ονομασίες πόλεων η χωριών στήν Ελλάδα, πού άντικαταστάθηκαν στήν έπίσημη γλώσσα ή μέ τύπους
άλλαγμένους φωνητικά η μέ λέξεις διαφορετικές. Υπάρχουν μερικές άπό αύτές πού μπήκαν στήν κοινή χρήση, άλλά συχνά δέν έγινε τό ίδιο καί μέ τά
παράγωγά τους έθνικά. "Ετσι λέγονται συνήθως πλάι στίς λόγιες τοπωνυμίες
1. Ά ν τ ί Σικελός λέγεται καί Σικελιώτης
νας τής άρχαίας Σικελίας.

στή σημασία τού έποικος "Ελλη-
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τά παλιά λαϊκά :"Ιος άλλά Ν ιώτης (Νιό), Νάξος (*Αξιά) -Άξιώτης (καί Ναξιώτης),
Καλάμες (καί Καλαμάτα) - Καλαματιανός, Κύμη (Κούμη) - Κουμιώτης, Τρίπολη (Τριπολιτσά)- Τριπολιτσιώτης' 'Αρεόπολη (Βοίτυλο) - Βοιτυλιώτης, * Ελάτεια (Δραχμάνι)Δραχμανιώτης, Κν&ηρα (!Τσιρίγο) - Τσιριγώτης, νΑργός Όρεστικό (Χρούπιστα) Χρουπιστινός.
'Επαγγελματικά
2 8 6 . Π ο λ λ ά ουσιαστικά π α ρ ά γ ω γ α ά π ό ουσιαστικά σ η μ α ί ν ο υ ν
επάγγελμα σχετικό μ 8 εκείνο π ο ύ φανερώνει τό π ρ ω τ ό τ υ π ο . Τ ά ουσιαστικά αυτά λέγονται έπαγγελματικά
ούσιαστικά.
Τ ά ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά ούσιαστικά έχουν τις άκόλουθες π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς
καταλήξεις:
- ά ς : άλεύρι-αλευράς,
γαλατάς, κεραμιδάς, κοσκινάς, κοφινάς,
παπλωματάς,
σιδεράς, ψωμάς. " Ε τ σ ι και
ζευγάρι-ζευγάς.
-άρης, -ιάρης, -άριος: βάρκα-βαρκάρης,
γαϊδουριάρης,
γελαδάρης, λουτράρης,
περαματάρης,
περιβολάρης·
καρβουνιάρης,
σκουπιδιάρης' άποθήκη—άποθηκάριος,
βιβλιοθήκη—βιβλιοθηκάριος.
" Ό μ ο ι α σχηματίστηκε τό άρχη-Αρχάριος.
( Ε π ί θ ε τ α σέ - ά ρ η ς βλ. 298).
-τζής: κουλούρι — κουλουρτζής,
παλιατζής,
σαμαρτζής,
στραγαλατζής, φορατζής,
ψιλικατζής.
Άντρωνυμικά
287. Στή λαϊκότερη γλώσσα καί στή γλώσσα του σπιτιού, προπάντων
όταν πρόκειται γιά άνθρώπους του λαού, συνηθίζονται γιά γυναίκες κύρια
ονόματα παράγωγα άπό τό βαφτιστικό ή καί άπό τό οικογενειακό τού άντρός.
Τά ούσιαστικά αύτά λέγονται άντρωνυμικά (*) .· Δημήτραινα ή γυναίκα τού Δημήτρη, Δημητριάδαινα ή γυναίκα τού Δημητριάδη.
0 1 κοινότερες καταλήξεις τών άντρωνυμικών είναι : -cuva .· Γιώργαινα,
Γιάνναινα, Κώσταινα (Κωστήδαινα, Κωσταντίναινα, Κωστάκαινα κτλ.)* Ραγκαβήδαινα, Τζαβέλαινα, Ψαριάδαινα' -ίνα : Άγγελίνα, Θοδωρίνα κτλ.' Λουκοπουλίνα,
Μπουμπουλίνα, Παπαρρηγοπουλίνα (*).
1. Γιά τά πατρωνυμικά βλ. παρακ. Δεύτερο Μέρος, III, Γ ' κεφ., Οίκογενειακά ονόματα, (462).
2. Σπανιότερες ή Ιδιωματικές είναι οί καταλήξεις: -ιά, Μιχαλιά, -ου: Μελού, Νικολού, Μιχαλού, Χριστού, κ.ά. Σέ μερικά μέρη συνηθίζουν και σύνθετα
άπό τό βαφτιστικό τού πεθερού καί τό νύφη : ή Μιχαλόνυφη, ή Παναγιωτόνυφη,
ή σύνθετα άπό τ* όνομα τού άντρός καί του πεθερού : Κωστο&ανάσαινα ή γυναίκα τού Θανάση, τού γ ιού τού Κώστα.
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Στή θέση του άντρωνυμικοΰ συνήθιζε', άκόμη ή λαϊκή γλώσσα τή γενική
τοΰ βαφτιστικού ή τοΰ οίκογενειακου : ή Ειρήνη του Δημήτρη, τοΰ Δημητριάδη.
Στήν κοινή καί στήν έπίσημη γλώσσα ή γυναίκα (ή ή θυγατέρα) προσδιορίζεται μέ τό οίκογενειακό όνομα τοΰ άντρός (ή τοΰ πατέρα της) σέ γενική συνο·
δεμένο άπό τό κυρία (η τό δεσποινίς, δεσποινίδα) : ή κυρία Δημητριάδη, Δη μη'
τρούλια, Δημητρίου.

288· "Αλλες καταλήξεις

μέ ποικίλη

σημασία

1. - ι ά . Σ η μ α ί ν ε ι :
α) Φυτά καί δέντρα (κατ* άντί-θεση πρός τό λουλούδι, τόν καρπό,
μέρος τους): Αμύγδαλο— Αμυγδαλιά, βαλανιδιά, δαμασκηνιά%
κερασιά,
κουκουναριά, κουμαριά, κουτσουπιά, μυρτιά, μουριά, πορτοκαλιά, συκιά, τζιτζιφιά,
τριανταφυλλιά.
β) Τ ό π ο : άνήφορος-άνηφοριά,
μεριά, πλαγιά (βουνού), ποριά,
ραχιά, ρεματιά (καί ρεματαριά).
γ) Φαγώσιμα: άρμη — άρμιά, λαχαναρμιά,
σκορδαλιά.
δ) Φυσικά φαινόμενα: καλοκαίρι — καλοκαιριά, παγωνιά, συννεφιά.
ε) Χρονική έκταση: βράδυ-βραδιά,
νυχτιά,
χρονιά.
ζ) 'Ιδιότητα: ανάρωπος — άνύρωπιά, άλεπού — άλεπουδιά,
άρχοντιά, κατεργαριά, κουμπαριά, λεβεντιά, μαϊμουδιά,
μαστοριά,
παλικαριά, χωριατιά. Παράγονται καί άπό έπίθετα λέξεις καθώς: άνάποδος άναποδιά, άνημποριά, ανοστιά, γνωριμιά, κακομοιριά, σκοτεινιά, κακοριζικιά, δμορφιά, παραξενιά,
προστυχιά.
η) Τήν ενέργεια πού γίνεται μέ τό σημαινόμενο άπό τήν πρωτότυπη
λέξη ή πού γίνεται στο μέρος πού φανερώνει αύτή:
βελόνα-βελονιά,
γρο&ιά, δοντιά, κανονιά, κοντακιά, κονταριά, ματιά, μαχαιριά,
ξυλιά, πενιά, πετριά, πινελιά, σβερκιά, σουβλιά, σπαύιά, ψαλιδιά. "Ετσι
καί τό κατακεφαλιά.
Τήν ένέργεια ή τό άποτέλεσμα τής ένέργειας έχομε σέ παράγωγα
(συχνά καί άπό ρήματα) σε -ιά 9 -σιά (-ξιά, -ψιά), -(μ)ατιά, -μασιά :
χτυπώ ή χτύπος—χτυπιά,
τσιμπιά' άνακάτωση ή άνακατώνω
(άνακάτωσα) — άνακατωσιά, άρματωσιά, βρισιά, καϋισιά, κατεβασιά, μοιρασιά, ντυσιά, ξενοιασιά, περπατησιά, σιχασιά, φορεσιά· άλλάζω (άλλαξα)
— άλλαξιά, ρουφηξιά· κλέβω (εκλεψα) —κλεψιά, κοψιά, χαψιά·
δάγκαμα — δαγκαματιά, ζαρωματιά, λαβωματιά, σφυριγματιά,
χαρα ματιά'
πάτημα — πατημασιά.
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θ ) Τό ποσό πού χωρεί τό σημαινόμενο από τό πρωτότυπο, τό φορτ ί ο : βάρκα—βαρκιά,
γουλιά, καϊκιά, καλαθιά, καραβιά, μπουκιά, πιρουνιά, φουρνιά, φουχτιά, φτυαριά,
χεροβολιά.
ι) Κηλίδα ή μυρωδιά: άοβέοτης—άοβεοτιά,
καπνιά, κρασιά, λαδιά.

βουτυριά,

καρβουνιά,

Σε -ιά σχηματίζονται και πλήθος σύνθετα πού άνήκουν στις παραπάνω κατηγορίες: άκρογιαλιά, Ακροθαλασσιά, άκροποταμιά,
κακοτοπιά, μουσταλευριά* Αστροφεγγιά, βαρυχειμωνιά,
φουσκοδεντριά,
φυρονεριά' Αρχιμηνιά, άρχιχρονιά, μεσόμηνιά, πρωταπριλιά,
πρωτομαγιά.
2. -ιστής. Φανερώνει τόν δπαδό ή θιασώτη μιας θεωρίας ή ενός
μεγάλου δασκάλου, τό μελετητή τού έργου του ή εκείνον πού διδάσκει μιά γλώσσα και τή φιλολογία της :
Βούδας — βουδιστής, Μακράκης — μακρακιστής,
Ψυχάρης — ψυχαριστής' "Ομηρος — δμηριστής, υλη — ύλιστής, άνθρωπος — Ανθρωπιστής.
Έ τ σ ι και τό άγω — εγωιστής, 'Εβραίος —έβραϊσζής, "Ελληνες — έλληνιστής.
Τά παράγωγα ούσιαστικά σέ -ιστής έχουν θηλυκό σέ -ίστρια : Ανθρωπιστής — ανθρωπίστρια,
εγωιστής - εγωίστρια.
3. -ισμός. Φανερώνει μιά θεωρία ή αίρεση ή εκείνους πού καταγίνονται μέ τό σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο :
9
"Ελληνας — έλληνισμός, χριστιανός—χριστιανισμός,
Ιουδαίος—Ιουδαϊσμός, βραχμάνας — βραχμανισμός*
Αθλητής-Αθλητισμός,
κοσμοπολίτης — κοσμοπολιτισμός.
289. Σπανιότερες είναι οί άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις :
'άτο. Σημαίνει εξουσία, επικράτεια ή ένωση:
δεσπότης—δεσποτάτο, Αδερφάτο, σουλτανάτο, και τά ξενικά δουκάτο, κομιτάτο,
προτεκτοράτο.
-ίας. Σημαίνει εκείνον πού εχει ή πού εκαμε κάτι : έγκλημα - εγκληματίας, είσοδηματίας, Επαγγελματίας, κτηματίας, (και άπό ρήμα) ταράζω (τάραξα) — ταραξίας.
-ιέρα. Σημαίνει σκεύη, Ιδίως φαγητού: αλάτι - άλατιέρα, ζαχαριέρα, κουνουπιέρα, και τά ξενικά καπελιέρα, σαλατιέρα, σουπιέρα, τσαγιέρα κτλ.
•ιέρης, συνήθως σέ ξενικές λέξεις. Σημαίνει τό πρόσωπο πού Ινερ-
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γει : τραπέζι ^ τραπεζιέρης, καμαριέρης, κανονιέρης, καροτσιέρης, πορτιέρης, ρουτινιέρης,
τιμονιέρης.
-ικ6: ασήμι—ασημικό,
μπαχαρικό,
χρυσαφικό.
-λίκι· Σημαίνει ιδιότητα: Αρματολός — άρματολίκι,
προεδριλίκι.
-\6(y)ı, περιληπτική, γ ι « σύνολο έμψυχων: άρχοντας - αρχοντολό(γ)ι, γυφτολό(γ)ι, κουβεντολό(γ)ι, μελισσολό(γ)ι, σκυλολό(γ)ι,
συγγενολό(γ)ι,
συμπε&ερολό(γ)ι.
-ουριά, περιληπτική: κλέφτης — κλεφτού ρ ιά, λασπουριά,
λεβεντουριά' Λιαπουριά, Μανιατουριά, Τσαμουριά μέ τοπική σημασία.
290. Σπάνιες καί απαρχαιωμένες είναι οί καταλήξεις: -&εμι, περιληπτική: γυναίκα - γυναικοΰέμι, κατσικο&έμι, κοριτσο&έμι, μελισσο&εμι, παιδο&έμι—
•λάσι, περιληπτική : αντρολάσι, γυναικολάσι, παιδολάσι— -λόγος. Σημαίνει τό δργανο : βίδα - βιδολόγος, λαδσλόγσς, (άλλά καί β' συνθετικό σέ λόγιες λέξεις καθώς
γλωσσολόγος)—-μάνι, περιληπτική: αύγομάνι, γυναικομάνι, παιδομάνι.
291. 'Ατονημένες παραγωγικές καταλήξεις είναι οί λόγιες -ίτης: στύλος στυλίτης, τεχνίτης, τραπεζίτης
ότης : δήμος - δημότης — -ιώτης : στρατός (στρατιά) - στρατιώτης, ταξιδιώτης.

ν) Ουσιαστικά παράγωγα ajtô έπίθετα
2 9 2 . Τά περισσότερα ουσιαστικά πού παράγονται-άπό έπίθετα
είναι άφηρημένα καί σημαίνουν ιδιότητες σχετικές μέ τό έπίθετο. OÎ
συχνότερες τους παραγωγικές καταλήξεις είναι οι άκόλουθες :
1. - ά ί α : άγριος — άγριάδα, άσπράδα, γρηγοράδα, γλυφάδα,
λαμπάδα,
μαυράδα, νοστιμάδα, ξινάδα, ξυπνάδα, πικράδα, πρασινάδα,
σκληράδα,
ταγκάδα.
Μέ τήν κατάληξη -άδα σχηματίζονται καί παράγωγα άπό ούσιαστικά: βύσσινο—βυσσινάδα,
πορτοκάλι—πορτοκαλάδα.
2. -ίλα : άσπρος—άσπρίλα,
μαυρίλα, ξινίλα,
σαπίλα.
Μέ τήν κατάληξη -ίλα σχηματίζονται και παράγωγα άπό ούσιαστικά, πού σημαίνουν μυρωδιά: καπνός - καπνί λα, κρεατίλα,
προβατίλα, τραγίλα, χωματίλα, ψαρίλα. Μέ τήν κατάληξη -ίλα σχηματίζονται καί μερικά παράγωγα άπό ρήματα: Ανατριχιάζω - Ανατριχίλα, καίομαι (κάηκα) — καΐλα.
3. -οαύνη : Αγράμματος — Αγραμματοσύνη, Ακαματοσύνη, Ακαταδεχτοσύνη, Αντρειοσύνη, Αξιοσύνη, δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη,
εύγνωμοσύνη,
καλοσύνη, μεγαλοσύνη. "Ομοια σχηματίζονται, από ούσιαστικά, και πα-
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ράγωγα πού σημαίνουν τό επάγγελμα: μαραγκός- μαραγκοσύνη,
μαστοροσύνη, ή μιά ιδιότητα ή τό σύνολο εκείνων πού άνήκουν σέ μιά
ένωση : Αδερφός — Αδερφοσύνη, Ιερέας — Ιεροσύνη, πάπας — παποσύνη,
χριστιανός - χριστιανοσύνη.
4. -ότηζα, -ντητα : Αθώος — αθωότητα,
απλότητα,
γενναιότητα,
ζωτικότητα, κοινότητα, λαμπρότητα, πλαστικότητα, σταθερότητα,
τρυφερότητα' βαρύς-βαρύτητα,
τραχύτητα. Έ τ σ ι καί άπό τά ούσιαστικά : άνθρωπος — Ανθρωπότητα, θεός — θεότητα.
Τά παράγωγα σέ -orητα έχουν σπανιότερα, Ιδίως στήν ποιητική γλώσσα,
τόν τύπο -ότη : άγα&ος - άγα&ότη, νέος (νιος) - νιότη, άν&ρωπότη, ώραιότη κτλ.:
τό σν&εμα τον τραγονδισν και τον σκοπού ή γλυκότη.
(Έρωτόκριτος)
δάε τής αιώνιοτης | τον ήχολόγησε ή φωνή.
(Σολωμός)
καταφρονούν, ώ βράχοι, τή γνμνότη σας
τής χλώρης οι κοντόφωτοι προσκννητάδες.
(Παλαμάς)
ενγενικιά άν&ρωπότη \ &ά τους φιλέψη πλούσιο φαγοπότι. (Μαβίλης)

293· Σπανιότερες είναι οι άκόλουθες παραγωγικές καταλήξεις:
-άδι : άσπρος-Ασπράδι,
κιτρινάδι, κοκκινάδι, μαυράδι(ι),
πού
βρίσκεται κάποτε καί σέ παράγωγα άπό ρήματα: (ύ)φα(νω-φάδι,
Απολειφάδι (δ,τι άπολείφτηκε άπό τό σαπούνι, άποσάπουνο).
-(αμ)άρα: βουβός-βουβαμάρα,
κουφαμάρα, πού βρίσκεται και σέ
παράγωγα από ούσιαστικά και άπό ρήματα: τρόμος-τρομάρα.
"Ετσι
και τρώγω
(φαγώθηκα)-φαγωμάρα.
-Ιμι: άγριος-Αγρίμι,
ψόφιος-ψοφίμι.
294. Ξεχωριστή κατηγορία άποτελούν μερικά ούσιαστικά θηλυκά
παράγωγα σέ -η και συχνότερα σέ -α, παροξύτονα, άπό επίθετα δξύτονα.
ζεστός—ζέστη, ρηχός-ρήχη,
στεγνός—στέγνη*
αρμυρός-άρμύρα,
γλυκός—γλύκα,
διπλός— δίπλα, λερός—λέρα, λοξός—λόξα,
νεκρός—νέκρα, ξερός—ξέρα, πικρός-πίκρα,
πυρός - πύρα, τρελός—τρέλα, φαλακρός-φαλάκρα,
φοβερός-φοβέρα,
ψυχρός-ψύχρα.
Μέ τή μετακίνηση τού τόνου έγιναν κάποτε άπό επίθετα κύρια ονόματα :
κοντός—Κόντος, ξαν&ός—Ξάν&ος. (Πρβλ. και 305).
Γιά ούσιαστικά σέ -α παράγωγα άπό ρήματα βλ. 264.8.
1. *£caı και όψιμος - όψιμάδι, πρώιμος - πρωιμάδι γιά καρπούς, σμιγός σμιγάδι σιτάρι μέ κριθάρι ή μέ σίκαλη.

136

Παραγωγή — Έπί&ετα

Γ.—Παράγωγα έπίθετα
295· Έ π ί θ ε τ α παράγονται άπό ρήματα,
άλλα επίθετα και άπό επιρρήματα.

άπό ουσιαστικά, άπό

α) Έπίθετα παράγωγα άπό ρήματα
296. Τά επίθετα πού παράγονται άπό ρήματα, Ιδίως δσα τελειώνουν σέ -τός, λέγονται και ρηματικά έπίθετα καί έχουν τΙς άκόλουθες
καταλήξεις :
1. -τικός. Τά έπίθετα αύτά σημαίνουν τόν κατάλληλο και τόν άξιο
γιά έκεΐνο πού σημαίνει τό ρήμα καί μπορεί νά άναλυθούν στό Εκείνος πον και τό ρ ή μ α :
Απαγορεύω — Απαγορευτικός,
χαϊδεύω—χαϊδευτικός,
βοη&ώ — βοηθητικός,
(έ)ξοφλώ — (έ)ξοφλητικός,
παρηγορώ — παρηγορητικός,
συμπαθώ—συμπαθητικός,
παραπονιέμαι
(παραπονέθηκα)
—παραπονετικός,
αισθάνομαι—αισθαντικός,
απολυμαίνω—Απολυμαντικός,
έπιβαρύνω-έπιβαρυντικός* άναγκάζω—άναγκαστικός,
απελπίζομαι—Απελπιστικός,
αποκρούω — Αποκρουστικός,
δροσίζω — δροσιστικός, καθίζω — καθιστικός,
ορίζο)—οριστικός, προβιβάζω—προβιβαστικός,
διψώ—διψαστικός,
περνώ
—,περαστικός· Απαλλάσσω—Απαλλαχτικός, διστάζω—δισταχτικός,
έπιδέχομαι—έπιδεχτικός, πειράζω—πειραχτικός,
τρομάζα)—τρομαχτικός.
Μερικά έπίθετα σέ -τικος (παράγωγα και άπό ούσιαστικά) συνηθίζονται σάν ούσιαστικά και τότε έχουν ενα μόνο γένος : δικαστικός, διαταχτική, προσταχτική·
Αποδειχτικό, διδαχτικό' καί στόν πληθυντικό
μέ τή σημασία τής άμοιβής : ζυγιστικά.
2. Σπανιότερες είναι οί καταλήξεις -ερός, -ικός, -τήριος:
θλίβω
— θλιβερός, λαμπερός, φωτερος (πρβ. 298.4)' καρτερώ — καρτερικός, πειθαρχικός (πρβ. 298.7)' κινώ - κινητήριος, Αποχαιρετιστήριος,
σωτήριος.
3. Ρηματικά έπίθετα
oh -τός.— Πολλά ρήματα έχουν καί ένα
έπίθετο σέ -τδς (-ητός, -ωτός, -στός, -φτός, -χτός κτλ.), πού σχηματίζεται άπό τό θέμα τοΰ (παθητικού συνήθως) άορίστου και σημαίνει
δ,τι και ή παθητική μετοχή — άλλά δχι πάντοτε εντελώς τό ϊδιο — ή
εκείνον πού μπορεί νά δεχτή τήν ένέργεια τού ρήματος :
τό έχομε αγοραστό (άγορασμένο), τό εχω ακουστά (άκουσμένα), αυγά
χτυπητά (χτυπημένα), πρόσωπο γελαστό (γελούμενο), άνθρωπος
αγα-
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πητός (πού τόν αγαπούν ή πού αξίζει νά τόν αγαπούν, αγαπημένος),
πράμα κατορθωτό
(πού μπορεί να κ α τ ο ρ θ ω θ ή ) , ρουφηχτός
(πού μ π ο ρεί να ρουφηχτή), άνθρωπος
οφιχτός (φιλάργυρος).
"Ομοια είναι : γδύνω - γδυτός, λυτός, περεχυτός' καμαρώνω
—καμαρωτός, στρωτός, φουντωτός,
φουσκωτός' κινώ - κινητός,
πελεκητός,
ποθητός,
θαρρετός,
μπορετός'
βάζω - βαλτός'
καπνίζω
—καπνιστός,
κλειστός, ξυστός, σβηστός, χτιστός'
μαζωχτός,
πεταχτός κτλ. * σκύβω —
σκυφτός.
Ρηματικά έπίθετα σέ τος σχηματίζονται συχνά καί μέ τό στερητικό α ή
μέ άλλες λέξεις : άβαλτος, ακάλεστος, άκούραστος, αλύγιστος, άπάτητος, άπρόσεχτος,
άστόχαστος, άτίμητος, άφταστος' άνείπωτος, άνίδωτος, άνυποψίαστος — γλυκομίλητος, δυσκολόβρετος, ευκολοδιάβαστος, ξένοιαστος, πρωτόβαλτος, σιγαλοπερπάτητος,
μοσκομύριστος.
Μερικά σύνθετα ρηματικά επίθετα συνηθίζονται μέ τήν κατάληξη -yoçt
άνάλλαγος, άπείραγος, άπραγος (διαφορετικό άπό τό άπραχτος), άφραγος (καί
άφραχτος)J αχόρταγος (καί άχόρταστος).
"Οπως καί τ' άλλα έπίθετα, μερικά ρηματικά έπίθετα σέ -τος έχουν καταντήσει ούσιαστικά: άμάραντος, συρτός — μπηχτή, κλωστή, πηχτή, συρτή, τρυπητή,
φτερωτή — βραστό, γραφτό, κατεβατό, κρυφτό, κυνηγητό, ξαντό, παγωτό, πλεχτό, σφαχτό, (ύ)φαντό, φυλαχτό, ψητό.
4. Λόγια παράγωγα oè -τέος. Στή διοικητική γλώσσα καί στή γλώσσα
τής παιδείας συνηθίζονται καί μερικά άρχαϊκά έπίθετα σέ -τέος, πού φανερώνουν έκεινο πού πρέπει νά γίνη : πληρωτέος πού πρέπει νά πληρωθή* πολλαπλασιαστέος πού πρέπει νά πολλαπλασιαστή. "Ομοια σχηματίστηκαν: άφαιρετέος, διαιρετέσς, είσπραχτέος, εκτελεστέος, μειωτέος, μετεξεταστέος, προσθετέος, προφυλακιστέος, συμπληρωτέος, ύποθετέος, φορολογητέος.
δ. -σιμός (-ξιμος, -ψιμος). Σχηματίζονται συνήθως άπό τό θέμα τοΰ
άορίστου καί σημαίνουν έκεϊνον πού είναι κατάλληλος νά δεχτή τήν ενέργεια πού φανερώνει τό ρήμα : φαγώσιμος πού μπορεί νά φαγωθή' είσπράξιμος
πού μπορεί, πού πρόκειται ή πού πρέπει νά είσπραχτή. "Ομοια είναι : αμφισβητήσιμος, άπορρίψιμος, έκλέξιμος, κατοικήσιμος, παρουσιάσιμος, συζητήσιμος,
υπολογίσιμος. Άπό ούσιαστικά παράγονται όμοια έπίθετα, καθώς (θάνατος) θανάσιμος (302), (σύνταξη) συντάξιμος.
Κάποτε τά ρηματικά έπίθετα σέ -σιμός έγιναν ούσιαστικά : ανταλλάξιμος,
φαγώσιμο.
297. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Τά ρηματικά έπίθετα σέ (İσιμός) γράφονται μέ ι στήν
προπαραλήγουσα : υπολογίσιμος, νηστίσιμος.
Γράφονται μέ υ τό άρτύσιμος καί μέ η τά βοσκήσιμος, διακαινήσιμος καί
βσα παράγονται άπό ρήμα δεύτερης συζυγίας : αμφισβητώ - αμφισβητήσιμος, συζητώ - συζητήσιμος.
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β) Έ π ί θ ε τ α παράγωγα άπό ούσιαστικά
2 9 8 . Τα επίθετα πού παράγονται άπό ουσιαστικά φανερώνουν
εκείνον πού ?χει σχέση ή πού ανήκει στο σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο και έχουν τΙς άκόλουθες καταλήξεις :
1. -άρης, -ιάρης. Φανερώνουν εκείνον πού εχει σχέση μέ τήν Ιδιότητα του ουσιαστικού ή πού εχει σχέση μέ τήν σημασία του ουσιαστικού : πείσμα-πεισματάρης,
μεροκαματ(ι)άρης,
γρινιάρης,
ζηλιάρης,
ζημιάρης, σκανταλιάρης, τσιμπλιάρης.
(Ούσιαστικά σέ -άρης βλ. 286).
"Ομοια σχηματίζονται και παράγωγα άπό έπίθετα και άπό ρήματα: άρρωστος—άρρωστιάρης,
κίτρινος—κιτρινιάρης'
κλαίω (έκλαψα)
—κλαψιάρης, φοβούμαι (φοβήθηκα) - φοβη-τσ-ιάρης.
2. -άτος : Αφρός—Αφράτος, δροσάτος, κρασάτος, μελάτος, μυρωδάτος, ξιδάτος, πιπεράτος, ριγανάτος, σκουφάτος, σπαθάτος,
τσεκουράτος, χιονάτος.
"Όμοια σχηματίζονται και άπό ρήματα παράγωγα πού σημαίνουν
κάποτε ο, τι καί ή μετοχή τους, ενεργητική ή παθητική :
γεμίζω-γεμάτος, τρέχω-τρεχάτος,
φεύγω —φευγάτος, χορταίνω—χορτάτος9
εφυγε
τρεχάτος, δηλ. τρέχοντας* τώρα πιά είναι φευγάτος, δηλ. έχει φύγει.
Πολλά ούδέτερα σέ -άτο έγιναν ούσιαστικά : κωσταντινάτο (ειδ. νομίσματος),
αμυγδαλάτο, κυδωνάτο κτλ.

3. -ένιος. Φανερώνουν εκείνον πού είναι άπό τήν υλη πού σημαίνει τό πρωτότυπο: άσήμι—Ασημένιος, διαμαντένιος, ζαχαρένιος, κυπαρισσένιος, λαστιχένιος, μαλαματένιος, μαρμαρένιος, μολυβένιος,
ξυλένιος y πετρένιος, πετσένιος, σανιδένιος, σιδερένιος, συρματένιος,
τενεκεδένιος, χαρτένιος, χωματένιος. ''Ομοιο είναι και τό τιποτένιος, έκεΐνος
πού δέν άξίζει τίποτε.
Τήν ϊδια σημασία μέ τά επίθετα σέ -ένιος έχουν μερικά έπίθετα
σέ -ινος: μαλλί—μάλλινος,
μαρμάρινος,
ξύλινος, πέτρινος,
τσίτινος,
χάρτινος. Λέγεται γίδινος (γίδινο γάλα, κρέας, μαλλί), άλλά (Αγελαδινός. Τό πρόβατο εχει γιά επίθετο τό πρόβειος.
4. -ερός : βροχή—βροχερός, δροσερός, (ί)σκιερός, ντροπερός,
δερός, τρομερός, φαρμακερός, φλογερός (πρβ. 296.2).

σκότα-

Μερικά ούδέτερα έπίθετα σέ -ego έγιναν ούσιαστικά και σημαίνουν συνήθ ω ς σκεύος: όλατερό, λαδερό, τσαγερό, φυσερό.
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ουσιαστικά

5. · ι ί ς . Φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν εκείνον π ο ύ εχει τό χ ρ ώ μ α π ο ύ σ η μ α ί ν ε ι τό
π ρ ω τ ό τ υ π ο : βύσσινο

- βυσσινής,

6. -ωτός : Αγκάθι

θαλασσής,

— αγκαθωτός,

καφετής,

θολωτός,

τριανταφυλλής.

μεταξωτός,

φουντωτός

(πρβλ. 296.3).
7. -απός,

-ιακός,

-ικός,

κός'

σελήνη—σεληνιακός,

νικός,

βαρβαρικός,

πατρικός,
ρικος,

οικογένεια

σημαδιακός'

εθνικός,

πολεμικός,
κλέφτικος,

-ικος:
μητρικός,

τηλεφωνικός,

—οικογενειακός,

αδερφός
νυφικός,

ψυχικός

ηλια-

- αδερφικός,
νυχτικός,

αρμοπαστρικός,

( π ρ β λ . 2 9 6 . 2 ) ' γέρος

—γέ-

ψεύτικος.

Μερικά παράγωγα σέ -ικός ιονίζονται καί στή λήγουσα καί στήν προπαραλήγουσα : αμερικάνικος καί άμερικανικός, βουλγάρικος καί βουλγαρικός.
Πολλά θηλυκά ή ούδέτερα παράγωγων επιθέτων σέ -ικός έγιναν ούσιαστικά
καί σημαίνουν μιά τέχνη, επιστήμη, μάθηση ή γλώσσα : γραμματική, καλογερική, μουσική, φυσική, ψαλτική—μαθηματικά,
νομικά, γαλλικά. Ούσιαστικά έγιναν
καί ούδέτερα καθώς : γιατρικό, λογικό, λαχανικό, σπιτικό, ψυχικό κτλ. Ά π ό τό
'Ακαδημία σχηματίζεται άνώμαλα τό επίθετο άκαδημαϊκός.
Τάέπί&ετα
πού σχηματίζονται άπό εΦνικά παίρνουν καί αυτά τις καταλήξεις -ικός, -ικος : Γάλλος-γαλλικός, * Ελβετός - ελβετικός, Θεσσαλός-θεσσαλικός —
'Αρβανίτης-άρβανίτικος,
Βλάχος - βλάχικος, Γύφτος-γύφτικος,
Μανιάτης-μανιάτικος, Μοραΐτης-μοραΐτικος,
Ρουμελιώτης - ρουμελιώτικος,
Σουλιώτης-σουλιώτικος,
'Αθηναίος - άθηναίικος.
Αντίθετα, πολλά εθνικά σέ -ός, έκτός συνήθως άπό εκείνα πού τελειώνουν
σέ -άνος, -ανός, σχηματίζουν καί τό επίθετο τους, δπως καί τό εθνικό, μέ τήν
ίδια κατάληξη: ή άλεξαντρινή κοινωνία, οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, ό καλαματιανός (χορός), τό καλαβρυτινό κοινό, λημνιό κρασί, πατρινιά σταφίδα, ή συριανή
προκυμαία, σκυριανό τυρί, άλλά καί ή αφρικανική ήπειρος, ή θεσσαλική εσοδειά, ή
αμερικανική σημαία.
8. - ά τ ΐ Η ο ς , - ί ά τ ΐ Η ο ς : Κυριακή—κυριακάτικος,
Αποκριάτικος,

Ανοιξιάτικος,

μωνιάτικος,

νύφη-νυφιάτ
πρωταπριλιάτικος,

ικος,
χει-

χρονιάτικος.

9. -Ισζιχος:
κοριτσίστικος,
λίστικος,

Μάης-μαγιάτικος,

Αγόρι-Αγορίστ

κουκλίστικος,

ικος,

θεατρινίστ

μωρουδίοτικος,

ικος,

παιδιακίστικος,

καλογερίστικος,
παπαγα-

παπαδίστικος.

10. Ίσιος:

Αρνί — Αρνίσιος,

βουνίσιος,

παλικαρίσιος.

299. Λόγιες παραγωγικές καταλήξεις άτονημένες είναι ot άκόλουθες :
'(σ^λέος, -(ω)λός t δίψα- διψαλέος, πειναλέος, φρικαλέος—αμαρτία - αμαρτωλός,
σιωπή-σιωπηλός.
•ιoçt αΐώνας-αΙώνιος, μαραθώνιος, ουράνιος, σεβάσμιος, τίμιος.
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-εϊο ς t άντρας - αντρείος, γυναικείος (καί γυναικείος).
-βιος» 'Επίκουρος - έπικούρειος, ευκλείδειος, κυκλώπειος, πυθαγόρειος.
•aïoçt ακμή-ακμαίος, αρχαίος, κορυφαίος, μοιραίος, σπουδαίος.
-ιαίος t βαθμός-βαθμιαίος, κολοσσιαίος, μηνιαίος, στιγμιαίος.
Μερικά άπό τά έπίθετα σέ -ειος, παράγωγα άπό κύρια όνόματα, λέγονται
σέ γένος ούδέτερο καί σημαίνουν ίδρυμα πού εγινε μ'έξοδα έκείνου πού έχει
τό κύριο δνομα: * Αβέρωφ-Άβερώφειο, Άρεταίειο, *Αρσάκειο, Βαρβάκειο, Ζάππειο, Μαράσλειο, Πάγκειο.
300. Άπό οικογενειακά όνόματα ή εθνικά παράγονται έπίθετα (καί έπειτα
καί ούσιαστικά) μέ τήν παραγωγική κατάληξη -ικο (σέ -άδικο, -ai ικο, -ώτικο
κτλ.), πού σημαίνουν τήν οικογένεια, τό σπίτι, τή συνοικία, τό συνοικισμό κτλ.,
δπου κατοικεί έκεΐνος πού έχει τό δνομα: τό Παπαχρισταίικο, ιό Νοταράδικο, τά
Βραχναίικα, τά Μαζαίικα, τ* 'Αναφιώτικα (συνοικία τής Αθήνας), τά Καρυώτικα
(χειμωνιάτικος συνοικισμός τής Καρυάς κοντά στό Ξυλόκαστρο).
301 · Λόγια παραγωγή.—"Οταν ή πρωτότυπη λέξη εχη θέμα πού τελειώνει σέ
δίψηφο αι, ει, οι, τό λόγιο παράγωγο έχει συνήθως δίφθογγο αϊ, εϊ, οϊ: 'Αθηναίος - άθηναϊκός, Άραμαΐος - άραμαϊκός, άρχαΐος - αρχαϊκός - αρχαΐζω - άρχαϊσμόςάρχαϊστής, * Αχαιός-'Αχαΐα - άχαϊκός - παναχαϊκός, 'Εβραίος-εβραϊστής, Κριμαίακριμαϊκός, Μυκήνες - μυκηναϊκός, Ρωμαίος - ρωμαϊκός-ρω μαϊστής, φαρισαϊος - φαρισαϊσμός, χυδαίος - χυδαΐζω - χυδαϊσμός, ωραίος - εξωραΐζω - εξωραϊσμός' ατμόπλοιο - ατμοπλοία - ατμοπλοϊκός, άκτοπλοΐα - ακτοπλοϊκός, Εύβοια - ευβοϊκός. Τό
θεός έχει παράγωγα θειος, θεϊκός.
Τά νεώτερα λαϊκά παράγωγα διατηρούν τό δίψηφο : 'Αθηναίος - άθηναίικος,
Θηβαίος - θηβαίικος, Μαλαΐος - μαλαίικος, καί μέ κάποια άνωμαλία παλιός (παλαιός) - παλαιικός, Ρωμιός (παλαιότερα Ρωμαίος) - ρωμαίικος.
Μερικά παράγωγα έχουν έτσι καί τούς δύο τύπους: άθηναίικος καί αθηναϊκός, εβραίικος καί εβραϊκός, καί, μέ διαφορά σημασίας, (Ρωμαίος) ρωμαϊκός καί
(Ρωμιός) ρωμαίικος.
Πρόσεξε τή διαφορά τοΰ θεϊκός καί θειικός, θεϊκός είναι έκεΐνος πού έχει
σχέση μέ τό Θεό, θειικός είναι δρος χημικός γιά ενώσεις μέ θειάφι.
302. Μερικά λόγια παράγωγα όνόματα άπό όνόματα μέ χαραχτήρα τ έχουν
στή θέση του α όταν ή κατάληξη τους άρχίζη άπό ι: άδιάθετος - άδιαθεσία' άνεξάρτητος - ανεξαρτησία' δημότης - δημόσιος' πλούτος - πλούσιος' θάνατος - θανάσιμος.
3 0 3 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. — Πρόσεξε τή διαφορετική όρθογραφία τοΟ στοά καί το5

παράγωγου στωικός.

γ) Έπίθετα παράγωγα άπό έπίθετα
304· Τά έπίθετα πού παράγονται άπό άλλα έπίθετα τροποποιούν
κάπως τήν έννοια τής πρωτότυπης λέξης. Σ 9 αύτά άνήκουν, έκτός άπό
τά έπίθετα σέ -ιάρης καί άλλα, καθώς φτωχός - φτωχικός,
μιοός-
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μιαερός, παλιός-παλαιικός,
και τα υποκοριστικά. Τα
ύποκοριστικά
χ
έπίθετα ( ) φανερώνουν έκεινον πού εχει σέ μικρότερο βαθμό τό σημαινόμενο άπό τό πρωτότυπο και έχουν τις άκόλου8ες καταλήξεις:
1. -ούλης (-συλά, -ονλι, -ούλικο): άσπρος—άσπρούλης,
κιτρινούλης κτλ., καημενούλης, κοντούλης, μικρούλης,
νοστιμούλης.
2. -ούτσίΗος: ζεστός—ζεστούτσικος, καλούτσικος, κοντούτσικος, μαλακούτσικος, μεγαλούτσικος,
μικρούτσικος,
φτηνούτσικος,
φτωχούτσι*ος, χαμηλούτσικος, χοντρούτσικος,
ψηλούτσικος.
3. ·ωηός. Σημαίνει κυρίως εκείνον πού φαίνεται δ,τι φανερώνει
ή ριζική λέξη: άγριωπός, κιτρινωπός, κοκκινωπός,
πρασινωπός.
Σπανιότερες είναι οί καταλήξεις :
-ιδερός: άσπριδερός,
μαυριδερός.
•ουλός : βαθουλός, μακρουλός, μικρουλός, παχουλός,
φαρδουλός.
305. Ξεχωριστή κατηγορία άποτελοΰν μερικά προπαροξύτονα επίθετα ρηματικά σέ ·τος, πού άρχίζουν άπό α.
Γεννήθηκαν άπό τό όξύτονο ρηματικό έπίθετο σέ -τός (ή ίσια άπό τό
άντίστοιχο ρήμα) καί μέ τό ανέβασμα τού τόνου άπό τή λήγουσα στήν προπαραλήγουσα άποχτούν σημασία σιερητική, δηλαδή άντίθετη άπό έκείνη πού θά
είχαν άλλιώς,(σά νά είχαν σχηματιστή καί αύτά μέ τό στερητικό α-) (312): ανάβω
-άναφτός-άναφτος πού δέν άνάφτηκε : τά καντήλια εμειναν άναφτα.
"Ομοια είναι τό άνοιχτος πού δέν ανοίχτηκε, άναποδογνριστος : δεν άφησε
$πιπλο άναποδογνριστο. "Ετσι καί άπό τό (ά)γγίζω σχηματίζεται τό άγγιχτος πού
δέν άγγίχτηκε.

δ) Έπίθετα παράγωγα άπό έπιρρήματα
306· Μερικά έπίθετα παράγονται άπό έπιρρήματα, Ιδίως τοπικά
ή χρονικά, μέ τΐς καταλήξεις -ινός, -ιανός ή καί μερικές άλλες.
Έ τ σ ι έχομε:
1. Ά π ό τοπικά έπιρρήματα : κοντά - κοντινός, μακριά - μακρινός,
πλάι — πλαϊνός, άντίκρυ — άντικρινός, μπροστά — μπροστινός'
ίξω-(έ)ξωτικός· παραπάνω — παραπανίσιος, παρακάτω — παρακατι(α)νός.
2. Ά π ό χρονικά έπιρρήματα: σήμερα-σημερινός,
χτές-χτεσινός,
1. Έκτός άπό τά ρήματα, τά ούσιαστικά καί τά έπίθετα, σχηματίζουν
κάποτε υποκοριστικά καί μερικές άντωνυμίες καί έπιρρήματα : δ ίαντονλης μου,
τοσσνλάκι, τοσοδοντσικος, καμποσοντσικοι — λιγάκι, καμποσοντσικσ, καλημερούδια κτλ.
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αύριο— αυριανός, απόψε — αποψινός, φέτος — φετινός, πέρσι —περοινός,
τώρα — τωρινός, άλλοτε - άλλοτινός, κατόπι — κατοπινός, πάντοτε — παντοτινός.
.Πρόσεξε

τό υστέρα - στερνός (καί επίρρημα

στερνά),

σιγά - σπανός καί

atyaAoç.
"Ετσι καί τό (σπανιότερο) σιμά - σιμστινός, (εχτες βράδυ) - χτεβραδινός (άλλά
συχνότερα χτεσινοβραδινός), (κάθε μέρα) καθημερινός.

Δ.—Παράγωγα έπιρρήματα
307. Ε π ι ρ ρ ή μ α τ α παράγονται άπό επίθετα, άντωνυμίες, μετοχές
καί άπό άλλα επιρρήματα.
Τά παράγωγα έπιρρήματα παίρνουν τις άκόλουθες παραγωγικές
καταλήξεις :
1. ·ον : άλλος — άλλου, αυτός — αύτοϋ.
2. -θε : εδώ — εδώθε, έκεϊ — έκεϊθε, παντού — παντούθε.
3. -α· Τά έπιρρήματα αΰτοΰ τού εϊδους σχηματίζονται άπό τόν
πληθυντικό τού ούδετέρου τών έπιθέτων καί τών μετοχών : εύχάριστος
— εύχάριστα, καλός - καλά, ώραϊος — ώραια κτλ., καλύτερος — καλύτερα,
χαρούμενος — χαρούμενα.
4. -ως : άμεσος — αμέσως, εύχάριστος — ευχαρίστως.
ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
3 0 8 · Διαίρεση.— Τά σύνθετα σχηματίζονται μέ δύο τρόπους:
α) Μιά λέξη παίρνει στήν άρχή της ενα άχώριστο μόριο : βραστός
—αβραστος,
χωριστός-Αχώριστος.
β) Δύο ή περισσότερες λέξεις ένώνονται σέ μ ί α : Σάββατο—Κυριακή :
Σαββατοκύριακο.
1. Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η ΜΕ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Α ΜΟΡΙΑ

3 0 9 . Άχώριστα
μόρια δνομάζονται μερικές λέξεις μέ σημασία
έπιρρηματική, πού δέ λέγονται μόνες τους παρά συνηθίζονται μόνο
στή σύνθεση, σάν πρώτα συνθετικά: ξε-πούλημα:
ξεπούλημα,
Αμφιθέατρο : Αμφιθέατρο.

Άχώριστα μόρια λαϊκά
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310. Οι λέξεις πού συνθέτονται μέ άχώριστο μόριο φυλάγουν τό
γραμματικό τους είδος δταν είναι έπίθετα ή ρήματα :
κακός-άκακος,
γράφω-ξεγράφω.
Τά ούσιαστικά μπορούν νά δώσουν σύνθετο δχι μόνο
ούσιαστικό παρά και έπίθετο ή ρ ή μ α : βροχή - άναβροχιά'
ήλιος-ανήλιος,
μύτη—ξεμυτίζω.
Τά άχώριστα μόρια είναι λ α ϊ * ά καί λόγια.

'Αχώριστα μόρια λαϊκά
3 1 1 · Ααϊπά

άχώριστα

μόρια

είναι τό στερητικό α - , τό ξε- και τό

dva-, πού ήταν στήν αρχαία γλώσσα πρόθεση.
Σημ.— Τά σύνθετα μέ τό στερητικό â- καί μέ τό ξε- είναι άφθονώτατα.
Τά σύνθετα μέ τό άνα- είναι λιγότερα σχετικώς καί δέν είναι όλα τους λαϊκά.

312. d-, (σπανιότ.) dva-, καί (έμπρός άπό φωνήεν) d ν-, στερητικό,
σημαίνει άρνηση ή στέρηση έκείνου πού δηλώνεται άπό τό β' συνθετικό, (δταν ενώνεται μέ δνόματα καί ρηματικά έπίθετα σέ - t ο ς , έχει
ένεργητική ή παθητική σημασία, ή καί τις δυο μαζί, λ.χ. άπρόοεχτος,
Ακράτητος, Απλήρωτος, άφάγωτος) :
&-κακος, Α-ξέχαοτος, Α-χάριοτος,
α-χαρος.
άνα-βροχιά, άνα-δονλειά, (ποιητ.) άνα-μελιά (ι).
άν-αιμία, άν-άλατος, άν-άξιος, âv-έλπιοτος, άν-ήλιος,
άν-ήμπορος,
äv-ιοος, âv-ίδωτος,
άν-ορθογραφία(*).
3 1 3 · | ε - ( 8 ) , (έμπρός άπό φωνήεν) ξ- (4). Συχνότατο στήν δμιλία
συνθέτεται μέ κάθε είδος λέξεις ( δ ). Σημαίνει :
1. έξω: ξεμυτίζω, ξεπορτίζω,
ξέχειλος.
2. πολύ : ξέμακρα, ξεμακραίνω, ξεκονφαίνω,
ξετρελαίνομαι.
3. έντελώς : ξεγυμνώνω, ξεπαγιάζω, ξεπουλώ,
ξετίναγμα.
1. Στήν ποιητική ιδίως γλώσσα συνηθίζεται καί ό τύπος άνε- : άνέγνωμος,
άνέβγαλτος, άνέμυαλος, άνέψητος.
2. Λέγεται όμως έμπρός άπό φωνήεν καί ό τύπος α- σέ λόγια σύνθετα
καθώς άεργος (πλάι στό άνεργος), άηχος, άοπλος, άόρατος, άνπνος, άνλος.
3. Τό άχώριστο μόριο ξε- έρχεται άπό τήν άρχ. πρόθεση εξ- : εξ-ίπεσε :
ξέπεσε - ξεπέφτω.
4. Τό ξ- λέγεται έμπρός άπό φωνήεν (ξ-απολύνω) έκτός όταν αύτό είναι τό
άδυνατότερο (t) : ξε ιδρώνω, ξεϋφαίνω.
5. Λ.χ. καλός ξεκαλός, δεν ϊχει μά και ξεμά, ειπα ξείπα.
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4. στέρηση, τήν αναίρεση εκείνου πού φανερώνει τό β' συνθετικό : ξεβάφω, ξεβολεύω, ξεγράφω, ξεδιψώ, ξεκάνω,
ξεκαρφώνω,
κολλώ, ξεκουράζω, ίελερω, ξεριζώνω,
ξύπνος.
314. 4να-.
1. ά π ά ν ω : αναδίνω,
αναπηδώ,
ανασηκώνω.

άνακά&ομαι,

άνακλαδίζομαι,

2. πίσω, πάλι: αναβάλλω, αναδρομικός,
άναχαράζω, αναγέννηση,
αναδάσωση.

άνακουφωτός,

άνα&υμοϋμαι,

ανακαλώ,

3. διάφορα: αναβουίζω, άναδακρύζω, αναρωτιέμαι,
άνασακιάζω
(άναταράζω τό σακι γιά νά κατακαθίση τό περιεχόμενο του).

'Αχώριστα μόρια λόγια
315. '-Αχώριστα μάρια Aöyta είναι οί αρχαίες προθέσεις «te,
έκ — έξ, εν, πρό, σύν, διά, άμφί, έπί, περί, υπό, υπέρ και διάφορες άλλες άρχαΐες λέξεις άκλιτες.
Σημ.—Άπό τις άρχαΐες αύτές προθέσεις μερικές λέγονται καί σήμερα κάποτε (Βλ. Γ' μέρος, Προθέσεις, 1030).

Μερικά άπό τά λόγια άχώριστα μόρια παρουσιάζουν διπλούς και
πολλαπλούς τύπους, επειδή άλλάζει τό τελικό τους γράμμα κατά τό
άρχικό τού δεύτερου συνθετικού. "Ετσι τά μόρια σέ φωνήεν συχνά
τό χάνουν, δταν τό δεύτερο συνθετικό άρχίζη και αυτό άπό φωνήεν*
τά δια-, έπι-, υπο- γίνονται δι-, έπ- έφ-, υπ- υφ-. Ε μ π ρ ό ς άπό φωνήεν τό έκ- γίνεται έξ-. Ε μ π ρ ό ς άπό τά χειλικά σύμφωνα τά έν-,
συν- γίνονται έμ-, συμ- . Ε μ π ρ ό ς άπό τά λαρυγγικά σύμφωνα τό συνγίνεται συγ-. Τό συν- δταν άκολουθή λ, σ, γίνεται συλ-, συσ-, δταν
άκολουθή ρ γίνεται κάποτε συρ- και σέ μερικές άλλες περιπτώσεις
χάνει τό τελικό του ν ή γίνεται συνε-.
316. Παρατήρηση·—Άπό τά λόγια άχώριστα μόρια τό àià καί τό συν
Ιδίως συνηθίζονται καί σέ σύνθετα λαϊκά, γιά σήμερα όμως μπορούν νά θεωρηθούν όλα τους άτονημένα παραγωγικά στοιχεία (247). Μερικά άπό τά λόγια
μόρια έχουν πολύ περιορισμένη παραγωγικότητα* συνηθίζονται σ' έλάχιστες
λέξεις, λόγιες, συχνά μέ περιορισμένη χρήση. "Αλλωστε μερικά άπό τά λόγια
αύτά μόρια έχουν τ' άντίστοιχά τους λαϊκά, καί έτσι καί τά σύνθετα άπό
αύτά λέγονται συχνά ή μπορεί νά είπωθούν μέ λαϊκότερη λέξη (415).
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317· Τά κυριότερα λόγια άχώριστα
Σημασία
πάντοτε, αδιάκοπα
1. άπό τά δύο μέρη,
γύρω
2. διχασμός
πριν άπό λίγο
πρώτος, άνώτερος

1. άνάμεσα
2. παντού
3. διάλυση
διάφορα
(μοιρασμένος) σέ δύο
δύσκολος, δύσκολα,
κακός, κακά
κίνηση μέσα
1. εξω
2. άλλαγή
3. πολύ
μέσα
μέσα
1. επάνω

2. διάφορα
1. καλός, καλά

μόρια

Παραδείγματα
αεικίνητος, αει μακαριστός, αείμνηστος, άειπάρθενη, άειφυγία
αμφίβιο, αμφίστομος, αμφιθέατρο, άμφίκνρτος, άμφίσφαιρο
αμφιβάλλω, αμφιβολία, αμφίρροπος, άμφιταλαντενομαι
άρτιγέννητος, αρτισύστατος
άρχίατρος, άρχιγραμματέας, άρχιδεσμοφύλακας, άρχιεπίσκοπος, άρχιεργάτης,
αρχιερέας, άρχιληστής, άρχιμάγειρος,
άρχιμανδρίτης, αρχιμηνιά, άρχιμηχανικός,άρχιμουσικός, άρχινανπηγός, άρχινοοοκόμος, άρχιστράτηγος, άρχισυντάχτης,
άρχιτέχτονας, άρχιχρονιά, άρχιψεύτης
διαβαίνω, διαγώνιος, διάμετρος, διάσελο,
διάφανος, διέξοδος
διαδίνω, διακηρύττω
διαλύνω, διασπώ
διαδέχομαι, διενεργώ
διχογνωμία, διχόνοια, διχοστασία, διχοτόμος
δυσανάλογος, δυσάρεστος, δυσαρμονία, δυσεντερία, δυσοίωνος, δυσπεψία, δύσπιστος, δύστροπος, δύστυχος, δυσφημώ
είσάγω, είσβάλλω, είσοδος, είσπράττω
έκθέτω, εκφράζω—εξέχω
εξελληνισμός, εκχερσώνω
έκθαμβος, εκθειάζω, έκπληκτος
ενάγω, ένέχομαι, ενήλικος, ενορία—εμπιστεύομαι, εμπνέω, εμπρόθετος
ενδογαστρικός, ένδοκυβερνητικός, ενδόμυχος, ενδοχώρα
επιβλέπω, επίγειος, επιγράφω, (ί)πίστομα,
επιτραπέζιος—εφαρμόζω, (έ)φέτος, έφηβος, Μφιππος
επιδιορθώνω, επιζητώ, επικυρώνω, επιμένω, ετιιταχύνω—επεκτείνω, εφευρέτης
ευαγγέλιο, ευάερος, ευκαιρία, ευκατάστατος,
10
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'Αχώριστο
μόριο

Σημασία

ήμι-

2. εύκολος, εύκολα
μισό

όμο-

μαζί, πού εχει τό ίδιο

όψιπερι-

άργά
1. γύρω

συν-, (συγ-,
συλ-, σνμ-,
σνρ-, ουσ-,
συ-, συνε)-

τηλευno-

ύψΐ'

2. πολύ
μαζί

μακριά, μακρινός
{υπ-,

1. άπό κάτω

2. κρυφά, λίγο
3. συνοδεία
4. πίσω
ψηλά, ψηλός

μόρια
Παραδείγματα

ευλογώ, εύπρόσδεχτος, ευσυνείδητος, ευτυχία
ευερέθιστος, εύφορος
ημιεπίσημος, ημίθεος, ημικρανία, ημικυκλικός, ημιμάθεια, ήμιόλιο, ημιπληγία,
ήμιστίχιο, ημισφαίριο, ημίτονο, ήμιχόριο
όμογάλαχτος, όμόγλωσσος, ομόδοξος, ομόθρησκος, όμόθυμος, ομόκεντρος, όμόλογος, όμομήτριος, όμοούσιος, όμοπάτριος,
ομόρρυθμος, ομόσπονδος, όμότιμος, ομόφυλος, όμόφωνος
όψίγονος, όψ t μάθει α, όψίπλούτος
περιγιάλι, τιεριήλιο, τιερικυκλώνω, περιμαζεύω , περιορίζω, τιεριπνευμονία, περιστύλιο
περιζήτητος, περίσκεψη, περίφημος
σύνδεσμος, συνέδριο, συνεννόηση, συνένοχος,
σύνεργο, συννυφάδα, σύνοικος, συνονόματος, σύντροφος, συντυχαίνω — ου{γ)γνώμη, συγγραφέας, σύγκαιρα, σύγκορμος, συγκρατώ, συγκρούω, σύγκρυο, συγχαίρω — συλλαλητήριο συλ λυποΰμαι —
συμβαίνει, συμβουλεύω, συμμαζεύω, συμμετέχω, συμπαθώ, συμπέθερος, συμπλέκω, συμπληρώνω, σύμφωνο—σύρριζα,
συρροή—σύσσωμος — σύθαμπα, συθέμελα, συσταίνω—σύγαμπρος, συζυγία, σύραχο, σύσκιος, συχωριανός, σύψυχος—
συνεβγάζω, συνεπαίρνω, συνεφέρνω
τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεπάθεια, τηλεσκόπιο, τηλέφωνο, τηλεφωτογραφία
υπόγειο, ύποδιαίρεση, υποδιευθυντής, υποθέτω, υποκατάστημα, υπόστεγο, ύποτάζω,
υποταχτικός—υπαξιωματικός, υπαρχηγός, ύτιασπιστής — νφηγητής, υφήλιος,
υφιστάμενος
υποδηλώνω, ύπομειδιώ
υπόκρουση
υποχωρώ
ΰψικόρυφος, υψίπεδο, ϋψίφωνος
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II. ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

Ή σημασία τών

συνθέτων

318· Τά εϊδη τών συνθέτων.—
Τά κυριότερα εϊδη τών συνθέτο)ν κατάτή σημασία τους είναι τέσσερα: Τα παραταχτικά,
τα ηροσδιοριστικά, τά κτητικά καί τ3
άντικειμενικά.

Α.—Παραταχτικά σύνθετα
319. Τά παραταχτικά
σύνθετα σημαίνουν δ,τι και τά δύο συνθετικά τους, ενωμένα μέ τό σύνδεσμο κα/ : μερόνυχτο - μέρα και νύχτα.
Τά συνθετικά τών παραταχτικών συνθέτων άνήκουν στό ϊδιο μέ
ρος τού λόγου* και μπορεί νά είναι ονόματα: ρυζόγαλο, στενόμακρος' ρήματα : ανοιγοκλείνω' έπιρρήματα : βορειοανατολικά.
'Ονόματα
320. Τά παραταχτικά σύνθετα δνόματα είναι δύο ειδών :
α) 0 1 δύο εννοιες πού εκφράζουν τά συνθετικά τους άποδίνονται
στό σύνθετο ζευγαρωμένες Ισότιμα κα! παράλληλα. Τά σύνθετα αύτά
λέγονται ζευγαρωτά :
αντρόγυνο
γυναικόπαιδα
αγκιναροκούκια
στενόμακρος
κωμικοτραγικός
έλληνοαμερικάνικος

άντρας κα! γυναίκα
γυναίκες και παιδιά
άγκινάρες και κουκιά
στενός κα! μακρύς
κωμικός και τραγικός
λ.χ. γιά συμφωνία, άγώνες κτλ. Ε λ λήνων κα! 'Αμερικανών.

β) Τό σύνθετο εκφράζει νέα, τρίτη έννοια, άνάμειχτη άπό εκείνες πού
εκφράζουν τά συνθετικά μά και διαφορετική άπό αύιές. Τά σύνθετα
αύτά κατέχουν διάμεση θέση άνάμεσα στά ζευγαρωτά και στά προσδιοριστικά (325) : αϋγολέμονο, κάτι φτιαγμένο άπό αύγό κα! λεμόνι
άλλά και διαφορετικό άπό τό καθένα τους κα! πού δέν τά εχει μέσα
του ξεχωριστά (καθώς λ.χ* γίνεται στό ξιδόλαδο) — γρεγολεβάντες, άνεμος πού φυσά άνάμεσα στό γρέγο και στό λεβάντε, άλλά διαφορετικός άπό αύτούς — λαγοκούνελο, ζώο γεννημένο άπό λαγό και άπό κουνέλι, άλλά πού άνήκει σέ διαφορετικό είδος κα! πού ξεχωρίζει άπό
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ιούς γονείς του — Έλληνοαμερικάνοι,
"Ελληνες τής 'Αμερικής. "Ετσι
και τό ζωόφυτο, καμηλοπάρδαλη,
λυκόσκυλο, μηλοροδάκινο,
φράγκοχιώτικα, πρασινοκίτρινος (*).
321. Πολλά ούσιαστικά παραταχτικά σύνθετα έχουν μόνο πληθυντικό. Αύτό γίνεται : α) *Όταν τό β' τους συνθετικό έχη μόνο πληθυντικό: Λαμπροχριστούγεννα.
β) "Οταν τά δύο συνθετικά ή τό ενα
τουλάχιστον ήταν άριθμού πληθυντικού : γιδοπρόβατα,
γυναικόπαιδα.
322. Παραταχτικά σύνθετα είναι τα ούσιαστικά : άγγουροντομάτα, αγκιναροκούκια, άδερφοξάδερφα, αλατοπίπερο, άλογογέλαδα, άνεμόβροχο, άντενσκάταρτα, άρνόγιδα, άρνοκάτσικα, άση μσχρύσαφα, άστραπόβροντο, γιδοπρόβατα, καλαμαροχτάποδα,
καλαμπόκεχρα, καρπουζοπέπσνα, καρφοπέταλα, κεφαλόποδα, κολοκυ&οπατάτες, λα·
δόξιδο, λαιμοτράχηλα, λεμονοπορτόκαλα, μαϊοτροτραμονντάνα,
μαρονλοκρέμμνδα,
ματόφρυδα, μαχαιροπίρουνα, μερόνυχτο, μηλοκύδωνο, μηλοροδάκινο, ναυτοκαπεταναΐοι, νυχοπόδαρα, παιδάγγονα, πιπεροκύμινο, πιοτοχρέωση, ρυζόγαλο, σπανακόρυζο, οπιτομάγαζα, οτερφογάλαρα, συκοκάρυδα, συκόμηλα, φαγοπότι, χαρτοφάκελα, χιονόβροχο, χουλιαροπίρουνα* Τετραδοπαράσκευο, Σαββατοκύριακο,
Άπριλομάης, Μαγιάπριλο, Λαμπροχριστούγεννα, Νικολοβάρβαρα' Κασοκάρπα&ο, Λεροκάλυμνο, Κλημεντοκαίσαρι (τά γειτονικά χωριά τής Κορινθίας Κλημέντι καί Καί·
σαρι), Μωθωκόρωνα, *Ηπειρο&εσσαλία, Παροναξιά, Μολδοβλαχία κτλ.' τά έπίθετα :
άσπροκίτρινος % άσπροκόκκινος, γαλαζοπράσινος, μαυροκόκκινος, ξανάοπράσινος, σταχτογάλαζος κτλ., γλυκανάλατος, γλυκόξινος, γλυκόστυφος, πικρόγλυκος κτλ/ κοντόπαχος, κοντοστρούμπουλος, κοντόφαρδος, κοντόχοντρος, στενόμακρος, ψηλόλιγνος'
κουτοπερήφανος, φτωχοπερήφανος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός κτλ.

Ρήματα
323· Τά παραταχτικά σύνθετα ρήματα συνθέτονται άπό δύο ρήματα και φανερώνουν πώς οί ενέργειες τών δύο αυτών ρημάτων γίνονται σύγχρονα ή διαδοχικά:
Αναβοσβήνω, Ανεβοκατεβαίνω, Ανοιγοκλείνω, ζυμοφουρνίζω,
κλειδομανταλώνω, κλω&ογυρίζω, μπαινοβγαίνω, ξημεροβραδιάζομαι,
παιζογελώ, περνοδιαβαίνω, πηγαινοέρχομαι,
στριφογυρίζω,
τραβοπαλεύω,
τρεμοσβήνω,
τρωγοπίνω.
Παράγωγα άπό τά ρήματα αύτά είναι ούσιαστικά καθώς : άνεβοκατέβασμα,
πηγαινοερχομός κτλ.

1. Τά δρια ώστόσο άνάμεσα στά δυό αύτά είδη τών παραταχτικών συνθέτων δέν ξεχωρίζονται πάντοτε εύκολα, γιά λόγους ούσιαστικούς ή ψυχολογικούς.

Προσδιοριστικά σύνθετα
Έπιρρήμα
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324· Παράλληλα μέ τά παραταχτικά σύνθετα έπίθετα υπάρχουν
και άνιίστοιχα έπιρρήματα: ζερβά-δεξιά
: ζερβόδεξα,
βόρεια-Ανατολικά : βορειοανατολικά.

Β·—Προσδιοριστικά σύνθετα
325· Προσδιοριστικά
σύνθετα ονομάζονται έκεινα πού το πρώτο
τους συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο. "Όταν άναλυθή τό σύνθετο,
τό πρώτο συνθετικό γίνεται προσδιορισμός τού δεύτερου, έπιθετικός
ή έπιρρηματικός, ή προσδιορισμός μέ γενική ή μέ δλόκληρη πρόταση :
άγριοπερίστερο
άγριο περιστέρι
σιγοτραγουδώ
τραγουδώ σιγά
θαλασσοπνίγομαι
πνίγομαι στή θάλασσα
ροδοκόκκινος
κόκκινος σάν τό ρόδο
κρασοπότηρο
ποτήρι τού κρασιού
ψυχοσάββατο
σάββατο τών ψυχών
ανεμόμυλος
μύλος πού τόν γυρίζει δ άνεμος
326. Τά προσδιοριστικά σύνθετα φυλάγουν τό γραμματικό είδος
τοΰ β' συνθετικού: άσπρος- ντυμένος : άσπροντυμένος,
ήλιος - βασίλεμα :
ήλιοβασίλεμα, λαγός-κοιμούμαι
: λαγοκοιμούμαι,
άπό-κοντά : άπόκοντα.
Τό α' συνθετικό τών προσδιοριστικών συνθέτων μπορεί νά είναι
ούσιαστικό, έπίθετο, έπίρρημα ή πρόθεση* τό β', ούσιαστικό, έπίθετο,
ρήμα ή έπίρρημα.
Συχνά είναι πρώτα συνθετικά και έπιρρήματα άπό τό ούδέτερο
έπιθέτων. Τά έπίθετα πηγαίνουν συνήθως ώς πρώτα συνθετικά μέ
ούσιαστικά και μ 9 έπίθετα, ένώ τό άντίστοιχό τους έπίρρημα συνθέτεται μέ ρήματα (και ρηματικά έπίθετα) (335). Μερικά άπό τά έπιρρήματα αύτά χρησιμεύουν, πολύ συχνά, ώς πρώτα συνθετικά.
01 προθέσεις δταν είναι α' συνθετικό έχουν συνήθως έπιρρηματική σημασία: παραπόρτι ή πλαϊνή, ή μικρή πόρτα' κατακόκκινος πολύ κόκκινος* παραστέκομαι στέκομαι κοντά.
327. Ή λέξη Θεός ώς α' συνθετικό φυλάγει σέ πολλά σύνθετα τήν άρχική της σημασία : θεοκατάρατος, θεολόγος, θεόσταλτος, θεοφοβούμενος. Σέ πολλά
δμως προσδιοριστικά σύνθετα πού έχουν έπίθετο γιά β' συνθετικό παίρνει σημασία έπιτατική : θεόκαλος, θεοσκότεινος, θεότρελος, θεόφτωχος.
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328. Παραδείγματα προσδιοριστικών συνθέτων καταταγμένα κατά τό α'
συνθετικό :
Ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό : Αετοφωλιά, άρχοντοξεπεσμένος, άρχοντόσπιτο, αύγότσοφλο,
γαλατομπούρεκο, γιδόστρατα, ηλιοβασίλεμα, καραβοκύρης, κλειδαράτρυπά, κολοκυθόπιτα, κορμοστασιά, κρεβατοκάμαρα, λαχανόκηπος, λιναρόσπορος, μοιρόγραφτο, μυλόπετρα, νυχτοπούλι, Πασκαλόγιορτα, ραχοκόκαλο, σπανακόπιτα, σπιτονοικοκυρά,
τραπεζομάντιλο, φιδοποκάμισο.
Έπίθετο:
άγριαχλαδιά, αγριολούλουδο, άλαφρόπετρα, άσημοκάντηλο, άσπρόρουχο, άσπρόχωμα, μαυροπίνακας, μοναχογιός, μονοκόμματος, ξινόγαλο, ξινόμηλο, όμορφονιός, πικραμύγδαλο, πικροδάφνη, πρωτοβρόχι, φτωχόσπιτο.
Έ π ί ρ ρ η μ α : Έπιρρήματα πού χρησιμεύουν γιά τό α' συνθετικό είναι
τό συχνό ξανά : ξαναβλέπω, ξαναγράφω, ξαναθυμούμαι, ξανατραγουδώ, καί μερικά
άλλα, καθώς τό πάνω : πανωβελονιά, πανωπροίκι, πανωφόρι' χάμω ι χαμόδεντρο,
χαμοκερασιά, χαμόκλαδο' σιγά: σιγοπερπατώ κτλ.' συχνά : συχνορωτώ κ.ά.
Πρόθεση:
άπόκοντα, άπόμερος, άπόπαιδο, άπόσκιο — παραγώνι, παραδίπλα, παραμάγειρος, παραμάνα—πρόσφωλο, πρόσχαρος — κάτασπρος, κατάμαυρος,
κατάκαρδα κτλ.— άντίλαλος κτλ., (365).
3 2 9 · Ρήματα ύποκοριστικά.—Στα
προσδιοριστικά σύνθετα άνήκουν καί μερικά σύνθετα ρήματα μέ ρήμα γ ι ά β' συνθετικό και μέ α '
συνθετικό τά έπιρρηματικά κουτσο-, κούφο-, χαμο-, ψεντο-, πού δίνουν
στό σύνθετο ύποκοριστική ή μετριαστική σημασία ( ! ): κοντσαλέθω,
κοντοοδιαβάζω, κουτοοζώ, κουτοοπερνώ,
κουτσοπίνω — κουφοβράζω,
κονφοκαίω—χαμογελώ—ψεντοζώ,
ψευτοκαμώνομαι,
ψεντοπερνώ.
Μετριαστική σημασία έχουν καί τά ρήματα μέ β' συνθετικό τό—φέρνω:
γλνκοφέρνει,
ξινοφέρνει,
γεροντοφέρνει.
' Ε π ί σ η ς τά σύνθετα μέ τό
καλός (αλλ" αυτά μαζί μέ τήν άρνηση) : δέν καλοβλέπω, δέν καλοπερνώ.

Γ.—Κτητικά σύνθετα
3 3 0 . Τά κτητικά σύνθετα
σημαίνουν έκεΐνον πού έχει κάτι σάν
κτήμα του. Μπορούν ν9 άναλυθούν στή φράση έκεϊνος που
εχει,
1. Στή λαϊκή γλώσσα καί στά Ιδιώματα συνηθίζονται γιά πρώτα συνθετικά στήν Ιδια σημασία καί ol άκόλουθες λέξεις* άκρη : άκροκαρτερώ, άκροκοκκινίζω, άκροστέκομαι — άχαμνά : άχαμνοτιερνω, άχαμνοπιάνω — άχνά: άχνσγελοΰσε ευχαριστημένος (Χατζόπουλος) — καψο-: καψοπερνώ, καψοτρώω—κοντά : κοντοζυγώνω, κοντοστέκομαι—λιανά: λιανοπίνω—λίγο: λιγοτρώω — ψιλά: ήταν ψιλόχιονισμένα τά μαλλιά του (Μελάς). "Ομοια συνηθίζονται καί τά : χαμοκάνει κρύο,
χαμοπίνει, χαμοτρώω - χαμόφαγα. Μερικές άπό τις λέξεις αύτές συνθέτονται στά
ιδιώματα καί μέ όνόματα : κονταυγή, κοντόβραδο, κοντοδειλινό, κουτσομάγαζο,
χαμόγερος, χαμόκαλος, χαμοκαλούλα.

Κτητικά σνν&ετα —• Αντικειμενικά

σύνθετα
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μέ αντικείμενο τό β' συνθετικό και έπιθετικό προσδιορισμό τό α'
συνθετικό : Ασπροπρόσωπος έκεινος πού έχει άσπρο πρόσωπο, τρνποχέρης έκεΐνος πού έχει τρύπια χέρια, σπάταλος.
Κτητικά σύνθετα είναι : γαλανομάτης, γεραχομντης,
γλυκόφωνος,
κακόμοιρος, καλόκαράος, καλότνχος, κοντόθωρος, λα^οπόίαρος, μαύροφρύδης, μεγαλοδύναμος,
μεγαλόσωμος,
Μεγαλόχαρη,
σιδεροκέφαλος,
σκληρόκαρδος,
σκληροτράχηλος.

Δ.—'Αντικειμενικά σύνθετα
331· ".Αντικειμενικά λέγονται τά σύνθετα πού τό ένα τους συνθετικό είναι άντικείμενο τοΰ άλλου. Τ 9 αντικειμενικά σύνθετα είναι ούσιαστικά καί έχουν πάντα γιά πρώτο ή γιά δεύτερο συνθετικό ενα ρ ή μ α :
χασο-μέρης
έκεϊνος πού χάνει τή μέρα του
καντηλ-ανάφτης
εκείνος πού άνάβει τις καντήλες.
'Αντικειμενικά σύνθετα είναι : κλαψομοίρης, κλεφτοκοτάς,
χαλασοχώρης (πού χαλνά τό χωριό του μέ καβγάδες κτλ.).—κατσικοκλέφτης,
μελισσοφάγος (δνομα πουλιού), μυγοχάφτης,
νεροχύτης,
τυροτρίφτης,
χαρτοπαίχτης,
ψωμοζήτης· ζαχαροπλάστηςf
κτηνοτρόφος,
λογογράφος,
νεκροθάφτης, χορτοφάγος (386 Β).
Παρατηρήσεις

γιά

τή σημασία

τών

συνθέτων

332. Τά σύνθετα έχουν συνήθως τή σημασία πού είχαν στή σύνταξη
τά δύο συνθετικά μαζί πριν γίνη ή σύνθεση : άντραδέρφη σημαίνει
δ,τι και τό άδερφή τού άντρός.
Συχνά δμως μέ τή σύνθεση περιορίζεται ή σημασία καί εκφράζεται έτσι κάτι πού δέν έκφραζόταν πριν μέ τά δύο συνθετικά χωριστά :
Ανοιχτομάτης, άρχοντοχωριάτης,
έξηνταβελόνης, καλόγερος,
λνκάσκνΑο,
ξανθοκίτρινος.
333· 9 Από δύο συνθετικά τό β' έκφράζει συνήθως τή βασική έννοια
καί τό α' τή δευτερεύουσα. Στό μισοφέγγαρο λ.χ. πρόκειται γιά ç 7 ^ "
ράρι πού είναι μισό' φεγγαροπρόσωπος
είναι έκεινος πού έχει πρόσωπο σάν τό φεγγάρι. 'Ανάλογα είναι τά προσδιοριστικά σύνθετα βαρυχειμωνιά, θαλασσοπνίγομαι,
καλοπερνώ, τό άντικειμενικό ξυλοσκίστης, τό κτητικό σκληρόκαρδος. Μόνο στά παραταχτικά σύνθετα είναι
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τά συνθετικά ισοδύναμα καί ισότιμα : Σάββατο
άνοιγοκλείνω.

- κνριακο,

κοντό-πάχος,

3 3 4 . Μερικά σύνθετα, επίθετα ή μετοχές, σημαίνουν εύχή ή κατάρα. Τ ά σύνθετα αύτά λέγονται εύχετικά:
πολνχρονεμένε,
πού νά
ζήσης πολλά χρόνια. Τέτοια εύχετικά σύνθετα είναι :
άγιοχώματος,
Αδόξαστος,
άστραποκαμένος,
ϋεοοκοτωμένος,
κακομοίρα,
σιδεροκέφαλος,
τρισκατάρατος.
335. Συγκεντρωτικός πίνακας συνθέτων μέ α' συνθετικό έπίθετο ή επίρρημα
(Δείχνει πώς άπό τήν ϊδια λέξη για α' συνθετικό—έπίθετο ή τό αντίστοιχο
επίρρημα—σχηματίζεται σειρά άπό προσδιοριστικά ή κτητικά σύνθετα : ούσιαστικά, έπίθετα (μέ β' συνθετικό ούσιαστικό, έπίθετο ή ρήμα) ή ρήματα).
Α' συν&ετ. Ούσιαστικά
άγουρος
άργός
βαρύς
γλυκός
ελαφρός
εύκολος
κακός
καλός
κοντός
κουτσός
κρυφός
λιανός
μεγάλος
μικρός
^
μίσος
ξένος
ξερός
όμορφος
πολνς
στραβός
στρογγυλός
ψεύτης
ψιλός

*Επί&ετα με β' συνδετικό
Ρήματα
ουσιαστικό
έπί&ετο ή ρήμα
άγουρόλαδο
άγουροφάγος
άγουροξυπνώ
άργοτάξιδος
άργοκίνητος
άργοσαλεύω
βαρυχειμωνιά
βαριόμοιρος
βαριαναστενάζω
γλυκολέμονο
γλυκοπύρουνος γλυκομίλητος γλυκοχαράζει
ελαφρόπετρα
ελαφρόμυαλος
έλαφροπατώ
ευκολοδιάβαστος εύκολοξεχνώ
κακοκαιρία
κακορίζικος
κακοπέφτω
καλόγερος
καλογέννητος καλοπερνώ
κοντογούνι
κοντοπίθαρος
κοντοστέκω
(κουτσοκάλυβο) κουτσοδόντης κουτσο χορτάτος κουτσοπίνω
κρυφόθερμη
κρυφόμίλητος κρυφαναστενάζω
Αιανοκλάδι
λιανοκόκαλος
λιανοκάμωτος λιανοπουλώ
μεγαλοκτηματίας μεγαλόφωνος
μεγαλοφάνταστος μεγαλοπιάνομαι
μικρσδουλειά
μικροπόδαρος μικροκάμωτος μικροπαντρεύομαι
μισοσαράκοστο
μισόξυπνος
μισοτελειώνω
μισοφέγγαρο
μισοάγριος
μισοκλείνω
ξενολατρία
ξενόφωνος
ξενοδόχος
ξενοδουλεύω
ξερολιθιά
ξεροκέφαλος
ξεροψήνω
6μορφάνθρωπος
ομορφοκαμωμέ- όμορφοπλένω
νος
πολυφαγία
πολυάνθρωπος πολυξάκουστος (<5έν) πολυπιστεύω
στραβόξυλο
στραβολαίμης
στραβοκάμωτος στραβοκοιτάζω
στρογγυλοπρόστ ρογγυλοκάθομαι
σωπος
ψευτοδουλειά
ψευτοπερνώ
ψιλοδουλειά
ψιλόφλουδος
ψιλοκοσκινίζω

Γενικές παρατηρήσεις γιά τό σχηματισμό—Τό συνθετικό φωνήεν
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Γενικές παρατηρήσεις για το σχηματισμό
336· 01 Αλλαγές τών συνθετικών.
— Στό εσωτερικό τής συνθέτης λέξης ή στό τέλος της ή και στα δυο μέρη παρουσιάζονται μερικές αλλαγές πού άκολουθοΰν ορισμένους κανόνες. OÎ αλλαγές αύτές
γίνονται :
Α) Στό έ σ ω τ ε ρ ι κ ό τ ή ς λ έ ξ η ς , στο τέλος τοΰ α' συνθετικοΰ, καί σχετίζονται μέ τό λεγόμενο συνθετικό
φωνήεν:
μάτιγυαλί : ματογυάλι.
Β) Στό β' σ υ ν θ ε τ ι κ ό , καί σχετίζονται : α) μέ τό γ έ ν ο ς
του : καλός - τύχη : καλότυχος, β) μέ τήν κ α τ ά λ η ξ η του : καλό παιδί : καλόπαιδο, καί γ) μέ τόν τ ο ν ι σ μ ό του : μόνος — Ακριβός :
μονάκριβος.
Οι άλλαγές αύτές δέν παρουσιάζονται πάντα δλες σέ κάθε σύνθετο.
Τό συνθετικό

φωνήεν

337. *Οταν τό α' συνθετικό είναι κλιτό, ενώνεται μέ τό β' συνθετικό μ9 Ινα φωνήεν πού προσθέτεται στό θέμα του (ή σ9 ένα άπό τά
θέματά του). Τό φωνήεν αύτό λέγεται συνθετικό
φωνήεν :
σφήκα—φωλιά : σφηκ-ο-φωλιά, χάνω (έχασα) — μέρα : χασ-ο-μέρης.
Τό συνθετικό φωνήεν τό παίρνουν καί πολλά έπιρρήματα στή
θέση τοΰ τελικοΰ τους φωνήεντος: συχνά-ρωτώ
ι
συχν-ο-ρωτώ.
Ot περισσότερες κατηγορίες τών δνομάτων καί τα ρήματα παίρνουν κανονικά γιά συνθετικό φωνήεν τό ο. (Γιά τήν όρθογραφία
βλ. 354).
-ος t ουρανός - ούρανοκατέβατος' -ο t φύλλο - φυλλοκάρδι, βουνό - βουνοπλαγιά' -ος (ούδ.): στή&ος - στη&οκοπιέμαι, βάρος - βαρόμετρο' ·ος (έπιθ.) : καλόςκαλόβολος, μεγάλη - Μεγαλόχαρη, πικρή - πικροδάφνη* -ας t άντρας - άντρόγυνο, άρχοντας - άρχοντοχωριάτης' -ης t Βασίλης - βασιλόπιτα, ψάλτης - ψαλτόπαιδο' -ές t καφές - καφόμπρικο (245 υποσημ.)' -α t βέργα - βεργολυγερή, μέρα - μερόνυχτο, χαρά χαροκόπος' -η t ράχη - ραχοκόκαλο, ψυχή - Ψυχοσάββατο, άστραπή - άστραπόβροντο'
-ού t άλεπου - άλεπότρυπα (244)' -it δόντι - δοντογιατρός, ψωμι - ψωμοτύρι' -μα t
άλειμμα - άλειμματοκέρι' -ας ; κρέας - κρεατόπιτα' -ύς : φαρδύς - φαρδομάνικο, μακρύς - μακρολαίμης' -ής - βυσσινής - βυσσινοκόκκινος, σταχτής - σταχτογάλαζος' -ης .·
ζηλιάρης - ζηλιαρόγατο, τεμπέλης- τεμτιελόσκυλσ — άνοίγω - άνοιγοκλείνω, χάνω (εχασά)χασομέρης — καλά - καλοπερνώ, κρυφά · κρυφολέω.

154

Σύν&εση λέξεων

338. β Ιστορική παρατήρηση.— Τό συνθετικό αύτό ο, πού υπάρχει στήν
κατάληξη τών άρσενικών καί τών ούδέτερων ουσιαστικών καί έπιθέτων σέ -ος -ο
(ονραν-ός,βονν-ό, χαλ-ός, χαλ-ό),στήν άρχαία γλώσσα άνηκε καί αύτό στό θέμα
τής λέξης καί ήταν ό χαρακτήρας του. Γι' αύτό τό φύλαγαν κανονικά στή σύνθεση τά ονόματα σέ -ος -σ(ν) καί έπειτα τό πήραν καί άλλες λέξεις πού έμπαιναν γιά πρώτα συνθετικά καί πού δέν τό είχαν.

339. Πάθη τοϋ συνθετιποϋ
φωνήεντος.—"Οταν
το β' συνθετικό άρχίζη άπό φωνήεν παρουσιάζονται κατά τό είδος του διάφορες
άλλαγές στό συνθετικό φωνήεν και στό άρχικό του β' συνθετικοί :
α) "Οταν τό άρχικό φωνήεν του β' συνθετικού είναι α ή ο τό συνθετικό φωνήεν χάνεται : άγριος — άνθρωπος : άγριάνθρωπος,
γλυκός —
άνάλατος : γλυκανάλατος, κάρβουνο — άποθήκη : καρβουναποθήκη,
λάγιο
— άρνί : λαγιαρνί, δεκαπέντε — Αϋγουοτος : Δεκαπενταύγουστο'
Ιάδι —
οκά : Ιαδοκά, μύριοι — ομορφιά : μνριόμορφος,
χρέος - δφειλέτης : χρεοφειλέτης, ψυχή — ορμώ : ψυχόρμητο.
Τό συνθετικό ωστόσο ο δέ χάνεται σέ μερικά νεώτερα σύνθετα,
Ιδίως μέ χαλαρή σύνθεση (406) : βορειοανατολικός,
έλληνοαμερικάνικος, άλληλοαγαπιοϋνται,
μεγαλοαστός.
β) "Οταν τό β' συνθετικό άρχίζη άπό (ου), (ε), (ι), Ιδίως τονισμένο, τό συνθετικό φωνήεν μένει : μεσοούρανα, γλυκοαίματος,
μικροϊδιοχτήτης, έλαφροισκιωτος, όλούστερος, πρωτούπνι. Τά γειτονικά (ο), (i),
μπορεί νά προφερθούν και διφθογγικά : έμποροϋπάλληλος,
βορειοηπειρωτικός.
340. Σέ μερικές περιστάσεις, όταν τό έπιτρέπη ό τύπος τού συνθέτου καί
ή θέση τής συλλαβής, ό τόνος άνεβάζεται στό ο ή α, καί τό (of) ή (αΐ) προφέρεται
διφθογγικά : λίγος - ήμερες : λ ι γόη μέρος, νύχτα - ημέρα : ννχτόημερα, εννιά - ημέρες :
εννιά-ήμερα, σαράντα - ημέρες : σαραντάημερα. "Ετσι κάποτε καί όλόιδιος, όλόισος,
μισόειηα.
341. "Οταν τό δεύτερο συνθετικό είναι ρήμα καί άρχίζη άπό (*),(<) λέγονται πλάι στούς άκέραιους τύπους καί οί συναιρεμένοι : πηγαινό{έ)ρχομαι,
καλό(έ)ρχεται, ξανά(εΐ)δα, παρά(εΐ)χα.
342. Πολλοί κάνουν λάθος καί προφέρουν μερικά λόγια σύνθετα σά νά
είχαν στό τέλος τού α' συνθετικού ενα φίονήεν ο, πού δέν τό έχουν, ή τά προφέρουν χωρίς τό ο πού τούς άνήκει. Λένε πολλοί άπο-θανατίζω, ένώ τό σωστό
είναι άπ-α&ανατίζω, δηλ. κάνω αθάνατο. Καί μερικοί λένε άπα-γοητεύω, ένώ τό
σωστό είναι άπο-γοητεύω, δηλ. άφαιρώ τή γοητεία.
Επικράτησε ωστόσο καί λέγεται πολεμοφόδιο, άν καί τό σωστό θά ήταν
πολεμ-εφόδιο. (Τό στενόχωρος λέγεται σπανιότερα καί στενάχωρος).

Τ6 συν&ετικό

φωνήεν
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3 4 3 · Άηοχοηή
τοϋ α ' συνθετικοϋ.—Σέ
μερικές συνθέσεις, δταν
τό σύνθετο θ α γινόταν πολύ μεγάλο, δυσκολοπρόφερτο ή βαρύ, μ 9 επανάληψη δμοιων συλλαβών στό τέλος τών δυο συνθετικών, οι τελευταίες συλλαβές τοΰ α ' συνθετικού κόβονται, μένει δ μ ω ς πάντα τό συνθετικό φωνήεν ( ' ) : ανεβαίνω - κατεβαίνω : ανεβοκατεβαίνω,
φουσκωμένη (ή φουσκώνω) — θάλασσα : φουσκοθαλασσιά,
ηλεκτρικός — φωτι*σμός ή φωτισμός μέ ηλεκτρισμό:
ηλεκτροφωτισμός.
" Ο μ ο ι α είναι σύνθετα κ α θ ώ ς άλωνοθερίζω,
ζεστοκοπιέμαι,
ζυμοφουρνίζω,
κλειδομανταλώνω, ξημεροβραδιάζομαι,
αυστρογερμανικός,
γουρλομάτης,
έρωταπόκριση (9).
Λόγια

σύνθεση

344. Χάνουν ιό συνθετικό φωνήεν ο έμπρός άπό τό άρχικό τοΰ β' συνθετικού πολλές λόγιες λέξεις · άλληλασφάλεια, αλληλεπίδραση, αυτεξούσιος, μεγαλέμποροςr μόνιππσ, ναυτεργάτης, πετρέλαιο, σχολιατρός (πρβ. 339α).
345. Μερικές λόγιες σύνθετες λέξεις ή καί λαϊκές πού έχασαν ώς πρώτα
συνθετικά τό τελικό τους φωνήεν τρέπουν τό προηγούμενο άηχο στιγμιαίο
κ, π, τ στό άντίστοιχο εξακολουθητικό. "Ετσι έχουν :
χ αντί κ, τά σύνθετα άπό τό κακός : καχεξία (εχω, έξη) , καχεκτικός, καχύποπτος, καχυποψία.
φ άντι jt, μερικά σύνθετα μέ προθέσεις καί άχώριστα μόρια' άπό : άφαίμαξη (αΐμα), αφαιρώ (αίρω), αφήλιο (ήλιος), άφομοιώνω, άφοπλίζω, άφορίζω, άφορ*
μή — επί : εφαρμόζω, εφεδρος, εφέστιος (εστία), (ε)φέτος (ετος), εφευρίσκω (άρχ.ευρίσκω), έφηβος (ήβη), εφημερίδα, έφήμερος, έφοδος — υπό: υφαρπαγή, υφηγεσία,
υφήλιος.
θ αντί τ, μερικά σύνθετα άπό τό αυτός, πρώτος ή μέ προθέσεις*
αυτός: αυθόρμητος, αυθυπαρξία, αύθυπόστατος—πρώτος: πρωθιεράρχης, πρωθιερέας, πρωθυπουργός, πρωθύστερο— άντί:
άνθυγιεινός, άνι^υπασπιστής, άνθύπατος, άνθυπολοχαγός, άνθυπομοίραρχος — κατά: καθέδρα, καθελκύω, καθένας, καθεξής, καθηγεσία, καθημερινός, καθησυχαστικός, καθίδρυση, καθιέρωση, καθοδηγώ,
1. Σέ μερικές λέξεις μπορεί νά είναι ή άποκοπή φαινομενική, δταν ή σύνθεση έγινε παλιότερα, άπό συντομώτερο τύπο. "Ετσι λ.χ τό άλυσοδένω (άλυσίδα,
άρχ. άλυσος), ζωντοχήρος (ζωντανός, άρχ. μτχ. ζών, μσν. μετοχή άκλιτη ζώντα).
2. Γιά τό λόγο αύιό δέ φαίνεται πάντοτε καθαρά ποιο ήταν τό α συνθετικό (τρυποκάρυδο). Μπορεί άλλωστε κάποτε, τή στιγμή τής σύνθεσης, εκείνοι πού
τήν έκαναν νά είχαν στό νου καί άλλη συγγενική λέξη. Τό γκρεμοτσακίζομαι
μπορεί νά συντέθηκε άπό τό γκρεμίζομαι καί τό τσακίζομαι, όπως εγινε μέ τά
παραπάνω παραδείγματα, μπορεί όμως καισ τή σύνθεση νά ήρθε στό νου καί
τό γκρεμός : τσακίζομαι στόν γκρεμό.
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κάθοδος, καθολικός, καθυστερώ, καθώς — μετά: μεθαύριο, μεθεόρτια, μέθοδος.
346. 'Ιστορική παρατήρηση01
αλλαγές αύτές έγιναν επειδή τήν παλιά
εποχή πού σχηματίστηκαν τά σύνθετα αύτά (λ.χ. τό άφ-ορίζω)% το β' συνθετικό
τους προφερόταν μέ δασεία στήν άρχή (όρίζω, δηλ. χορίζω), καί αύτή μαζί
μέ τό προηγούμενο σύμφωνο (λ. χ. τό π), πού απόμενε ύστερα άπό τήν έκθλιψη
τού τελικού φωνήεντος, έπαιρνε τήν προφορά (πΛ), πού γραφόταν τότε μέ τό
έξακολουθητικό σήμερα γράμμα («pH1).

Τό πρώτο συνθετικό
3 4 7 . Τ ό πρώτο συνθετικό στις σύνθετες λέξεις μπορεί νά είναι
όνομα ουσιαστικό, έπίθετο (ή άριθμητικό), ρήμα, άκλιτο (επίρρημα ή
πρόθεση) ( a ).
Α.—"Ονομα
3 4 8 · Παρατηρήσεις
γιά τά α' συνθετικό*—"Οταν
τό α ' συνθετικό
είναι ονομα παρουσιάζονται στό συνθετικό φωνήεν οί άκόλουθες άνωμαλίες :
3 4 9 . Τ ά έ π ί θ ε τ α σέ -νς ώς πρώτα συνθετικά φυλάγουν συνήθ ω ς τό ν τους, οποίου γένους κα! νά είναι τό σύνθετο, ή έχουν γιά
συνθετικό τό ιο 9 ο (ι δταν τό ο εχη χαθή, βλ. 339, α).
βαθύς : βαθύπλουτος, Β,αθύρεμα, βαθύριζος, βαθυστόχαστος - βαθιορίζωτος,
βαθιοριζωμένος* βαρύς : βαρύθυμος, βαρυσήμαντος, βαρυστομαχιά, βαρύτιμος, βαρυχειμωνιά - βαριόμοιρος, βαριακούω, βαριαναστενάζω' δασύς : δασύμαλλος, δασύστέρνος, δασύτριχος - δασομάλλης' μακρύς ; μακρυλαΐμης κτλ., Μακρυράχη (και
Μακραράχη), Μακρυχώρι, Μακρυγιάννης, Μακρυκώστας - μακρολαίμης, μακροχέρης κτλ., μακροημερεύω, μακροθυμώ, μακροζωία, μακρολογια' πλατύς: πλατύγυρος, πλατύσκαλο, πλατύστομος, πλατύχωρος, Πλατύγιαλο, ΙΙλατύστομο' πολύς : πολυάνθρωπος, πολύγλωσσος, πολυγράφος, πολύγωνο, πολυκοιμοΰμαι, πολυλογώ, πολύ·
μάθος' φαρδύς : φαρδομάνικα, γη φαρδιοπλάτα (Μάνος).
Τά έπίθετα ελαφρύς - ελαφρός, γλυκός (άρχ. γλυκύς) έχουν γιά α' συνθετικό
μόνο ελαφρό-, γλυκό-: ελαφρόπετρα, γλυκομίλητος.
350. Τό ούσιαστικό δάκρυ (δάκρυο) έχει σύνθετα : δακρυ(ο)γόνος, δακρυδόχος% δακρυόλιθος, δακρυοπότιστός κτλ.* τό στάχυ : σταχολογώ, σταχολόγημα—σταχυολογώ. Άπό τό γένι γίνεται τό λόγιο σύνθετο γενειο-φόρος.
1. Ή ερμηνεία αύτή δέν εφαρμόζεται φυσικά στό έφέτος καί στό μεθαύριο, πού πήραν τόν τύπο άπό άναλογία.
2. Ώ ς α' συνθετικό χρησιμεύει καί ή άντωνυμία άλλος, σέ σύνθετα καθώς
άλλόγλωσσος, άλλόδοξος1 αλλόθρησκος, αλλοπρόσαλλος, αλλοπαρμένος πού τού πήρε ό
άλλος (ό διάβολος) τά λογικά, άλλοστρατίζω, άλλοφερμένος, άλλόφερτος, αλλόφυλος.

Τό πρώτο συνθετικό — "Ονομα
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3 5 1 . ' Ό τ α ν τό β ' συνθετικό άρχίζη άπό (ι), μένει τό ενα (ι) :
βαθύς — ίσκιος :
βαθύσκιωτος.
3 5 2 · Τ ό ούσιαστικό μέση, π ο ύ έχει τήν έννοια τής μέσης, τοπικά
ή χρονικά (μεσότοιχος, μεσονύχτι),
άνακατώθηκε σέ πολλά σύνθετα μέ
τό έπίθετο μισός, πού σημαίνει τό μισό άπό ενα σύνολο
(μισοφέγγαρο,
μισογεμάτος).
Έ τ σ ι λέγονται μέ ε άλλά και μέ ι τά σύνθετα : μεσοδρομίς — μιοοδρομίς,
μεσοκαλόκαιρο — μισοκαλόκαιρο,
μεσοσαράκοστο
— μισοοαράκοστο,
μεοόστρατα - μισοστρατίς,
μεσοφόρι — μισοφόρι,
μεσοχείμωνο — μιοοχείμωνο,
μεσοχρονϊς — μισοχρονίς.
Λέγεται μόνο μεσοβδόμαδα,
μεσόκοπος,
μεσούρανα
κτλ.—μισοτιμής κτλ.
353. "Αλλα συνθετικά φωνήεντα είναι τό ε, α, ου :
ε : καφε-κόπτης, καφε-κίτρινος, καφε-κούτι, καφε-πωλεΐο.
α, ov t παρουσιάζονται σέ μερικά καταχρηστικά σύνθετα (405), πού τό
πρώτο τους συνθετικό είναι όλόκληρη πτώση : Νέα-πόλη - Νεάπολη, Άδριανοϋπόλη -Άδριανσύπολη. 'Ανάλογα είναι καί τά *Αλεξανδρούπολη, Κωσταντινούπολη,
Φιλιππούπολη, Χριστούγεννα. Μερικοί λένε καί άλλα σύνθετα σέ -ούπολη, ενώ τό
σωστό είναι σέ -όπολη : κοσμόπολη, Μεγαλόπολη, νεκρόπολη κτλ. Επικράτησε
ώστόσο τό μεγαλούπολη.
3 5 4 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.- 1. Σ τ ή Θέση τοΟ συνΘετικοΟ φωνήεντος ο γράφεται ω στά ούσιαστικά λεωφόρος, λεωφορείο,
νεωκόρος.
2. Τ ό τελικό (ιο) τοΟ α' συνθετικοί) γράφεται μέ ι έκτός στά
σύνθετα άπό τό δάκρυ καί τό στάχυ : βαριόμοιρος,
βαριακούω
άλλά
δακρυοπότιστός,
σταχυολογία.
Διασάφηση· — Γράφεται μέ ο τό συνθετικό φωνήεν : α) στίς λέξείς ils
σύνθετες άπό τό κρέας, χρέος : κρεοπώλης, κρεοφαγία, χρεόγραφο, χρεοκοπώ,
χρεολύσιο, χρεοστάσιο, χρεοφειλέτης—β) στά παραταχτικά ρήματα: άνοιγοκλείνω,
άνεβοκατεβαίνω, τρεμοσβήνω κτλ.
Λόγια

σύνθεση

355· "Εχουν υ στή θέση συνθετικού φωνήεντος καί τά λόγια σύνθετα
άπό τις άρχαΐες λέξεις : άστυ, ευθύς, ευρύς, θήλυς γιά α' συνθετικό : άστυκλινική, άστυ yομία, άστυφύλακας, ευθύγραμμος, ευρυχωρία, θηλυγονία.
356· Λόγια σύνθετα μέ διάφορα συνθετικά φωνήεντα.— Πολλά λόγια
σύνθετα μέ ούσιαστικό γιά α' συνθετικό παρουσιάζουν ποικιλία στό συνθετικό τους φωνήεν. "Εχουν στή θέση του ο:
α : άγορα-νομία, άγορα-φοβία, σχια-γραφία, σκια-μαχία.
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η t δάφνη-φόρος, θαλαμη-πόλος, θανατη-φόρος, κανη-φόρος, λαμπαδη-φορία,
λαιμη-τόμος—νικη-φόρος, πενθη-φορία, χσλη-δόχος. "Ομοια είναι καί τά σύνθετα
άπό χ' αριθμητικά επίθετα : τριτη-μόριο, τέταρτη-μόριο, πολλοστή-μόριο.
Μερικά λόγια σύνθετα μέ α' συνθετικό θηλυκό ούσιαστικό σέ: -ση, -ξη,
έχουν συνθετικό φωνήεν ι, ιο, εο.
ι : θεσι-θήρας, λεξι-θηρία, λεξι-λόγιο, ταξι-άρχης, ταξι-θέτης, ταξι-νόμος.
"Ετσι καί τό συνταξιούχος.
ιο : γνωσιο-λογία, κινησιο-λογία, φνσιο-γνωμία, φυσιο-γραφία, φυσιο-δίφης,
φνσιο-λατρία, φυσιο-λογία.
εο : ειδησεσ-γραφία, ειδησεο-λογία, ΰβρεο-λόγιο, φρασεο-λογία. Τό θηλυκό
πόλη έχει σύνθετο μέ συνθετικό ι : πολιούχος, καί μέ εο : πολεο-δομία.
Τά θηλυκά σέ -σία σχηματίζονται ώς πρώτα συνθετικά κανονικά σέ -σιο :
εξουσία - εξουσιοδοτώ, φαντασία - φαντασιοπληξία, ακριβώς όπως λέγεται καί παραγγελία - παραγγελιοδόχος.
357. Λέξεις πού δέ λέγονται πάντοτε μέ τό ίδιο συνθετικό φωνήεν. —
'Υπάρχει κάποια τάση νά συμμορφωθούν οί άνωμαλίες αύτές στά σύνθετα πού
γίνονται λαϊκότερα καί πού τά αισθανόμαστε άκόμη σύνθετα. "Ετσι λέγεται
συνήθως : όγγελιο-φόρος, άγορο-πωλησία καί όχι αγγελιαφόρος, αγοραπωλησία. Λέγεται άκόμη συχνά : λαμπαδοφορία άντί λαμπαδηφορία. 'Ακούονται καί μερικά
σύνθετα μέ συνθετικό (σ)ο âvcı (σ)ίο : επιθεωρησογράφος.
358. Λόγια σύνθετα μέ άνωμαλίες στό θέμα.—Σέ λόγια σύνθετα μερικά
ονόματα παρουσιάζουν ώς πρώτα συνθετικά άνωμαλίες στό θέμα τους, λ.χ. (*):
γίνεται ώς
Ή λέξη α'συνθετικό
γηγη
γεωγαι{ο)πατέρας
ττατρ(ο)μητέρα
μητροχαριτ οχέρι (226/1 χεροχειροκαλός
μεγάλος

καλοκαλλι·
μεγαλ(ο)'
μέγα-

Παραδείγματα
γήλοφος, γήπεδο
γεωγραφία, γεωλόγος, γεωμετρία, γεωπόνος κτλ.
γαιάνθρακες
πατραγαθία, πατρογονικός, πατροπαράδοτος
μητροκτονία, μητρόπολη
χαριτόβρυτος, χαριτολογώ
χερόβολο, χεροδύναμσς, χερόμυλος, χεροπιαστός
χειροβομβίδα, χειρόγραφο, χειροδικία, χειροκροτώ, χειρονομώ, χειροτεχνία, χειρούργος, χειροφίλημα
καλοβλέπω, καλόγιαννος (πουλί), καλοθελητής, καλοκαίρι
καλλιέργεια, καλλιτέχνης
μεγάλοβ δόμαδο, μεγαλοπιάνομαι, Μεγαλόχαρη, μεγαλόηχος, μεγαλέμπορος
μεγαθήριο, μεγάφωνο, Μεγάλακκος, Μεγαρέμα, Μέγαλέξαντρος, Μεγαπάνος.

1. Αναγράφονται καί τά ομαλά θέματα πού βρίσκονται στά λαϊκά σύνθετα.

Το πρώτο συνθετικό —

'Αριθμητικό
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'Αριθμητικό
359. Ο! τύποι πού παίρνουν τ9 αριθμητικά στή σύνθεση ώς
πρώτα συν&ετικά φαίνονται από τόν ακόλουθο πίνακα :
Τ' αριθμητικά άπό τό πέντε ώς τό ενενήντα έχουν συνθετικό φωνήεν τό α.
μον(ο)·
ένα
μονάκριβος, μονάρχης, μονόγραμμα, μονόεδρος, μονοθεια, μονομαχία, μονόξυλο, μονόπαντος, μονοπάτι,
μονορούφι, μονότοπος
δίβου?.ος, διγενής, δίδραχμο, δικέφαλος, δίκοπος, δίδύο
διπορτο, διπρόσωπος, δισάκι, δίστηλος, δίστιχο, δισύλλαβος, δίφορος (πού καρποφορεί δυό φορές),
διώνυμο κτλ.
δισαν&ρακικός, δισέγγονος, δισεκατομμύριο
δισ·
δν
δυαρχία
τρίγλυφο, τρίγλωσσος, τριγύρω, τρίγωνο, τρίδιπλος, τριτρι~
τρία
κούβερτος, τριλογία, τρίμίτος, τρίποδο, τρίτομος,
τριφύλλι
τρισάγιο, τρισά&λιος, Τρισεύγενη, τρισέγγονο, τρισκατριστάρατος
τετ ραβ άγγελο, τετ ράγκα&ο, τετράγωνο, τετράμηνο, τετράτετρατέσσερα
παχος, τετράπλευρος, τετράποδο
πεντάγραμμο, πεντάδραχμο, πενταετία, πεντάμηνο, Πενττεντα·
πέντε
τάμορφη. πεντάρφανος κτλ. (*)
έξαδάχτυλος, εξάεδρος, εξάμηνο, εξασέλιδος, εξατάξιος,
έξι
ίξαέξάχρονος
εφτάζυμο (είδος ψωμιού), έφταμηνίτικος, 'Εφτάνησα,
έφταεφτά
έφτακαΰαρισ μένος, εφτάψυχος κτλ.
(ό)χταπόδι, όχτάστηλος, όχτάστιχο κτλ.
όχταόχτώ
έννιά(η)μερα.
εννιάεννιά
'Ανάλογα είναι και τά δεκάδραχμο, Δωδεκάνησα, εικοσαήμερο, είκοσιπεντάδραχμο, τριαντάφυλλο, σαραντάημερο, εξηνταβελόνης. Λέγεται μέ τό συνθετικό ο:
εκατόλιρο, έκατόλογα, έκατόχρονα καί (λόγια) : ίκατοντάδραχμο, εκατονταετία, εκατοντάχρονος — χιλιόδραχμο, χιλιοτραγουδημένη, χιλιοχρονίτικη — μυριάκριβος, μυριοκανακίζω, μυριόνεκρος, μυριόριζος, μυριόκλωνος.

360. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.- Δέν πρέπει να μπερδεύεται τό δι-,δισ-, πρώτο
συνθετικό τοΟ δύο, μέ τό δν-, θέμα καί α' συνθετικό καί αύτό τοΟ δύο
1. Λέγεται καί μέ συνθετικό ο: πεντόδραχμο, πεντοζάλης, πεντόλιρο, πεντόφράγκο, πεντοχίλιαρο. "Ετσι καί τιενηντόδραχμο.
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σέ λέξεις καθώς δυάρι, δυϊκός, δυϊσμός,
τό άχώριστο δυο- (317).
Β.—Ρήμα

δυαδικός,

δυαρχία,

καί μέ

361. "Αν είναι ρήμα τό α' συνθετικό, μπαίνει «συνήθως στή σύνθεση τό αοριστικό του θέμα και πιό σπανία τό ένεστωτικό. Μαζί μέ
τό συνθετικό φωνήεν, τελειώνει τότε τό α' συνθετικό σέ -σο-, (-y.>ο-)%
(-ίο-) ή σέ -ο-.
χάνω—έχασα : χασομέρης, καίω—έκαψα : καψομάνα,
κλαίω—έκλαψα-' κλαψομάρτης, κλαψομούρης' άλλάζω-άλλαξα
: άλλαξοκαιριά, άλλαξομηνιά, άλλαξομήνι, άλλα£οπίστά>, άλΑα^οιρλάμπονρος (δ δίγνωμος),
αράζω—άραξοβόλι,
κόβω: κοψομεσιάζομαι,
κοψοπόδης, λε/πω : λε*ψανάβατος (ψωμί), λειψόπιτα, λειψυδρία — μπερδεύω:
μπερδεψοδουλειά, χαλασοχώρηδες—φεύγω
(έφυγα) : φυγόδικος, φυγομαχία,
çwyoπονος,
φυ/όστρατος.
γλειφοπίνακο,
γλειφοκουτάλας (παράσιτος), μελλοθάνατος, μελλόνυμφος, μισάν&ρωπος, σκιζαύτης κτλ.
Τα παραταχτικά ρήματα σχηματίζονται συνήθως άπό τό ένεστωτικό θέμα :
ανοιγοκλείνω, κλωθογυρίζω, μπαινοβγαίνω, στριφογυρίζω κτλ. Άλλά καί αναψοκοκκινίζω, λουσοχτενίζω, λυσοδένω.
Αόγια

σύνθεση

362. Λόγια σύνθετα μέ άνωμαλία στό συνθετικό φωνήεν·—Μερικά λόγια σύνθετα μέ ρήμα γιά α' συνθετικό παρουσιάζουν τις άκόλουθες άνωμαλίες
στό συνθετικό τους φωνήεν. "Εχουν στή θέση τοΰ ο :
ε : e χω- έχεμύθος, φέρνω · φερέσικσς, χαίρομαι · χαιρέκακος.
c .· ό/νω- $δωσα : δωσίδικος, δωσίλογος, κλέβω · εκλεψα · κλεψιτυπία, λ^ω .· ληξίαρχος, ληξιπρόθεσμος, σπαράζω · σπάραξα : σπαραξικάρδιος. 'Ανάλογα
είναι καί τά άνεξίθρησκος, άρνησικυρία, μεμψίμοιρος.

Γ.—"Ακλιτο
363. Ε π ι ρ ρ ή μ α τ α πού χρησιμεύουν γιά α' συνθετικό είναι προπάντων μερικά τοπικά καί τροπικά έπιρρήματα, ιδίως τά παράγωγα
άπό τ9 άντίστοιχα ούδέτερα έπίθετα (326) :
ξανα-φαίνομαι,
κατω-σέντονο, μισο-κά&ομαι,
καλο-βλέπω.
Τά έπιρρήματα πού γίνονται πρώτα συνθετικά φυλάγουν σπάνια
γιά συνθετικό τό τελικό τους φωνήεν, δπως λ.χ. ξανα-περνώ, 77ερα-

Τό πρώτο συν&ετικό —"Ακλιτο
χώρα, ξω-κλήοι.
Σ υ ν ή θ ω ς παίρνουν τό ο:
μιλώ, οιγοπερπατώ,
ονχνορωτώ κτλ. (337).

άκριβοχαιρετώ,
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κρυφό-

3 6 4 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Τά έπιρρήματα σέ - ω πού γίνονται πρώτα
συνθετικά φυλάγουν τό - ω , έκτός άπό τό χάμω (*) :
άπανωγόμι,
άπανωκαλύμαυκο,
πανωπροίκι,
πανωτοίχι,
πανωφόρι,
κατωλί&ι (τής μυλόπετρας), κατωμερίτης,
(έ)ξωκλήοι, ξώπετοα,
πιοωπατώ, οώγαμπρος'
χαμόκλαδο,
χαμομήλι,
χαμογελώ,
χαμοσέρνομαι.
3 6 5 . Ά π ό τις π ρ ο θ έ σ ε ι ς χρησιμεύουν στή σύνθεση οί άκόλουθες : κατά, παρά, μετά, άντί, άπό και ή πρός. "Οσες άπό αύτές τελειώνουν σέ φωνήεν τό χάνουν συχνά, δταν και ή άκόλουθη λέξη
δρχίζη άπό φωνήεν.
Παρατήρηση·—Άπό τις προθέσεις μόνο οι κατά, παρά, άπό είναι ζωντανά στοιχεία για τή σύνθεση (9), άλλά και ή πρόθεση άντί είναι συχνή σέ λόγια σύνθετα. Στα νεώτερα λαϊκά σύνθετα αύτές δέ χάνουν συνήθως τό τελικό
τους φωνήεν (8).
κατά t καταγίνομαι, καταπιάνομαι, κατασταλάζω' κατάκαρδα, κατακέφαλα, κατάματα, κατάσαρκα' (έπιτατικό) κατ άγλυκος, κατακόκκινος, κατάμονος, κατάξερος,
κατασκότεινος, κάτασπρος' καταβρέχω, καταξεσκίζω, κατοΦιλώ, καταχαίρομαι, καταευ χαριστή μένος, καταλνπη μένος.
παρά t παραβλέπω, παρακονω, παραστέκομαι' παραμάσκαλα. Διαφορετικά είναι τά σύνθετα άπό τό έπίρρημα πάρα μέ τή σημασία τού παραπάνω, τής ύπερβολής, καθώς παραείναι, παραέχει, παραβράχηκε, παρακοιμάται, παραπάχυνε, παράφαγε' παραόμορφος.
μετά t μεταλαβαίνω, μεταμορφώνω, μεταπιάνω, μεταφυτεύω, μετοικώ, μετουσιώνω' (στή σημασία τού έπειτα) μεταπολεμικός, μετεξεταστέος, μεθαύριο, μεθεόρτια.
άντί t άντασφάλεια, άντεγγύηση, άντιαεροπορικός, αντιαισθητικός, άντίθεση,
άντικατάσταση, άντιστράτηγος' άνθυπασπιστής, ανθυπολοχαγός.
άπό t απάνεμο, άπαρνιέμαι, άπολείτουργα, άπομαθαίνω, απομεινάρι κτλ.
πρός t προσδιορίζω, προσευχή, προσέχω, προσθέτω, προσμένω, προσφάγι,
πρόσφωλο.
1. Λέξεις καθώς γυροβόλι, γυρολόγος, γυροσκόπιο, γυρστρίγυρα έχουν α' συνθετικό τό ούσιαστικό γύρος καί γράφονται μέ ο.
2. Στή λαϊκότερη γλώσσα καί ή μετά (ματά).
3. Γιά τις άρχαΐες προθέσεις πού δέ συνηθίζονται πιά σήμερα βλ. 315.
Γιά τήν τροπή τού π καί τού τ ak φ, θ ύστερα άπό τήν έκθλιψη στά σύνθετα
βλ. 345.
11
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366. Μερικά άπό τά ρήματα τά σύνθετα άπό προθέσεις νέες ή άρχαΐες
δέ συνηθίζονται πιά χωρίς τήν πρόθεση : εξετάζω, εξοφλώ. "Αλλοτε πάλι τό
απλό ρήμα είναι λέξη λόγια πού λέγεται σπάνια: ενοχλώ - όχλώ (δρ. νομ.).

Τό δεύτερο συνθετικό
367. Γενικά.—Τό
β' συνθετικό μπορεί νά είναι ούσιαστικό, επίθετο (*)» ρήμα καί σπανιότερα επίρρημα. Εξετάζονται εδώ τά δεύτερα
συνθετικά σέ χωριστά κεφάλαια κατά τό γραμματικό τους είδος.
Α.—Ούσιαστικό
368. "Οταν τό β' συνθετικό
είναι οϋσιαατικό9
το σύνθετο
μπορεί νά είναι ούσιαστικό, έπίθετο, ρήμα (313) ή έπίρρημα.
369. Α) " Ο τ α ν τ ό σ ύ ν θ ε τ ο ε ί ν α ι ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό , τό ούσιαστικό πού είναι β' συνθετικό συνήθως δέν άλλάζει κατάληξη :
άνεμό- μύλος, λιναρό - σπορος, πρώτο - μάστορας, άρχοντο - χωριάτης, πατατο - κεφτές' βοϊδ- άμαξα, έξώ- πόρτα, μονάχο-κόρη*
ξυλοκάρβοννο, τριαντά - φύλλο, σνννεφό - καμα.
Στόν κανόνα αύτόν υπάρχουν ώστόσο καί διάφορες έξαιρέσεις :
Μερικά σύνθετα άλλάζουν γένος, και φυσικά καί κατάληξη, γιά τή
σημασία τους. Έ ν ώ τό άντρογνναίκα, σύνθετο άπό τό άντρας και γυναίκα, διατηρεί κανονικά τό γένος τής λέξης γυναίκα, τό άντρόγυνο,
αν και συντέθηκε άπό τις ϊδιες λέξεις, δέν μπορούσε νά διατηρήση τό
θηλυκό του γένος και έγινε ούδέτερο. Έ τ σ ι άλλαξε τό γένος και στο
μηχανή - βιομήχανος. Συχνότερα ώστόσο άλλάζουν τά σύνθετα τό γένος τοΰ β' συνθετικού άπό άλλους λόγους: ήλιος-άντηλιά,
βοριάςξεροβόρι, γιαλός - περιγιάλι'
βροχή - άνεμόβροχο, γούνα - κοντογούνι,
νύχτα- μερόνυχτο, σκιά - άπόσκιο, τρίχα - πολυτρίχι.
Γιά τά ούδέτερα σέ ·ι καί σέ ·α πού άλλάζουν κατάληξη βλ. 392 Αε,
393 Β.

1. Σπάνια είναι τό β' συνθετικό άριθμητικό: όλσενα, διαμιάς,
'Αντωνυμία υπάρχει στό κα&εαντσϋ.

μονομι&ς.

Τό δεύτερο

συνθετικό—Ουσιαστικό

Λόγια
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370. Τά θηλυκά ρηματικά ούσιαστικά σέ -ση (-ψη, -ξη) φυλάγουν ώς δεύτερα συνθετικά τήν κατάληξή τους δταν τό α' συνθετικό είναι πρόθεση, παίρνουν όμως συνήθως τήν κατάληξη -σια (-'ψία, -ξία) (ή ·σιά)} όταν τό α' συνθετικό
είναι τό στερητικό α- ή άλλο μέρος λόγου. Στή δεύτερη αύτή περίπτωση πρόκειται συνήθως γιά παρασύνθετα.
αίρεση : αναίρεση, αφαίρεση, εξαίρεση, προαίρεση, συναίρεση κτλ. άλλά (αυθαίρετος) αυθαιρεσία* στάση: σύσταση, κατάσταση κτλ. άλλά (άστατος) άστασία,
(ακατάστατος) άκαταστασία—κορμοστασιά t1). 'Ανάλογα είναι τά :

θέση

σύμβαση, άνάβαση κτλ.
πρόβλεψη
εξάρτηση, συνάρτηση
εκθεση, σύνθεση κτλ.

κράση
κρίση

έγκριση, σύγκριση κτλ.

τάξη

σύνταξη, κατάταξη κτλ.

βάση
βλέψη

ακροβασία, ορειβασία , ύπνοβασία
αβλεψία
άνεξαρτησία, ασυναρτησία
άδιαθεσία, τοποθεσία, όροθεσία, σκηνοθεσία
ιδιοσυγκρασία, θερμοκρασία
άκριοία, άδιακρισία, βιβλιοκρισία, λογοκρισία
άταξία, ευταξία, εθιμοταξία, λιποταξία κτλ.

"Ετσι καί τό φυγή : προσφυγή, αποφυγή — άειφυγία.
371. Σχηματίζονται ώστόσο σέ -ση (·ψη, -ξη), ένώ τό α συνθετικό δέν
είναι πρόθεση, λέξεις λόγιες καί λαϊκές καθώς: άγρ-ανάπαυση, αύτο-διοίκηση,
κακο-διοίκηση κτλ., ήλιό-κριση (τό ήλιοστάσιο) — κουφό-βραση, σκιρό-στρωση,
Σταυρο-προσκύνηση, ψευδ-αίσθηση, ψυχο-σύνθεση κτλ. (2).
"Έχουν καί τούς δύο τύπους, σέ -ση καί σέ -σία, μέ διαφορά σημασίας τό
υπόκριση καί (υποκριτής) υποκρισία καί τό παράλυση καί (παράλυτος) παραλυσία.
372. Τό ϊδιο γίνεται καί μέ σύνθετα ή παρασύνθετα ούσιαστικά πού τό
β' συνθετικό τους είναι θηλυκό σέ -η, συνήθως παράγωγο άπό ρήμα:

1. Ανάλογα είναι τά λαϊκά : άφροντισιά, άσυλλογισιά, αστοχασιά, άσυνερισιά κτλ.
2. Ή σύνθεση αύτή έγινε σύμφωνα μέ τό νεώτερο γλωσσικό αίσθημα'
(πλάι στά παραπάνω λαϊκά παραδείγματα πρβ. λ. χ. : άνεμοτάραξη, λιόκρουση,
κρασοκατάνυξη κτλ.). Ό κανόνας αύτός δείχτηκε τόσο δυνατός, ώστε νά έπηρεάση καί τούς λόγιους πού έπλασαν άλλες λέξεις. ΕΙπώθηκε όμως καί άντίθετα: κατεβασιά καί καταβασία (έκκλησ.), παραλυσία, ύποκρισία, επιληψία, επι·
μειξία, επιστασία.
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άρχή
βολή
βουλή

απαρχή
είσβολή, αναβολή, επιβολή
συμβουλή

δίκη
κλοπή

καταδίκη

—

κοπή
μάχη
τέχνη

εκλογή, συλλογή κτλ.
συγκοπή, προκοπή, ανακοπή,
διακοπή, αποκοπή
διαμάχη

άναρχία, ανιαρχία, πολυαρχία
εν&νβολία
άβουλία, οπισθοβουλία, πρωτοβουλία, υστεροβουλία
αύιοδικία, στρεψοδικία
λογοκλοπία
κενολογία, περιαυτολογία, τροπολογία
δημοκοπία, λογοκοπία
αερομαχία, μονομαχία
βιοτεχνία, δεξιοτεχνία, λογοτεχνία

373. Καί εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις. Τελειώνουν σέ ·η σύνθετα μέ άλλα
μέρη τού λόγου έκτός άπό πρόθεση καθώς ζωοκλοπή, σκοποβολή, φεγγοβολή.
Πλάι σ' αύτά τελειώνουν σέ Ία πσρασύνθετα μέ πρόθεση γιά α' συνθετικό :
(άντιδικός) αντιδικία, επιμαχία, συμμαχία, συντεχνία.
374. Μερικά λόγια σύνθετα παίρνουν τήν κατάληξη -ιο : επιστήμη - πανεπιστήμιο, τόκος · επιτόκιο.
Τά ούδέτερα σέ -μα τελειώνουν στά λόγια σύνθετα σέ ·μο' σήμα : γραμματόσημο, χαρτόσημο.

375. Β ) β Ό τ α ν τ ό σ ύ ν θ ε τ ο ε ί ν α ι ε π ί θ ε τ ο , τό ουσιαστικό πού είναι β' συνθετικό δέν άλλάζει αν τελειώνη σέ -ος, έπειδή
τότε τό σύνθευο έχει μορφή έπιθέτου : α - καρπός, άδικο- θάνατος,
σκληρό · τράχηλος, ä - κύρος, άπό - μέρος.
"Αν δμως δέν τελειώνη σέ -ος, τότε παίρνει τήν κατάληξη αύτή ή
μιά άλλη έπιθετική : καρδιά — στενόκαρδο;, κουβέρτα — τρικούβερτος,
ρώγα — χοντρόρωγος' βολή — καλόβολος, γνώμη — δίγνωμος, πίστη — καλόπιστος' ξύλο — σύξυλος, πρόσωπο—φεγγαροπρόσωπος'
αλάτι — άνάλατος, κομμάτι—
μονοκόμματος.
376. Μέ δνόματα τών μερών τοΰ κορμιοΰ σχηματίζονται συνήθως
σύνθετα έπίθετα σέ -ifç, -α, ΊΗΟ : δόντι — κουτσοδόντης,
λαιμός—μακρολαίμης, μαλλί —σγουρομάλλης, μάτι — άνοιχτομάτης,
μύτη—γερακομύτης, πόδι-άνεμοπόδης,
χέρι-τρυποχέρης'
φρύδι—καμαροφρύδα
κτλ.
377. Μερικά θηλυκά έπίθετα σχηματίζονται παίρνοντας τήν παραγωγική κατάληξη · ο ύ σ α : μαλλί—ξανθόμαλλούσα,
μάτι—μαύροματούσα.
3 7 8 . Μερικά σύνθετα σχηματίζονται καί σέ -ος καί σέ -ης: καλόμοιρος —καλόμοιρη — καλόμοιρο καί καλομοίρης — καλομοίρα — καλομοίρικο.

Τό δεύτερο συν&ετιχό — Έπί&ετο
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379. Τά ούδέτερα σέ - μ α , δταν είναι β' συνθετικά έπιθέτων, τελειώνουν σέ -ματος : αΐμα—γλυκοαίματος,
γράμμα—Αγράμματος,
δνομα-συνονόματος, σύρμα—Ασύρματος,
σώμα—Ασώματος,
χώμα—άγιοχώματος.
Ή λέξη δνομα ώς δεύτερο συνθετικό είναι -ονόματος στο
συνονόματος' στα λόγια σύνθετα μετασχηματίζεται σέ -ώνυμος : Ανώνυμος, έπώνυμος, Ιδιώνυμος, δμώνυμος, πολυώνυμος, συνώνυμος κτλ.
Λόγια

σύνθεση

380. Μερικά λόγια συνήθως σύνθετα άπό ούδέτερα δισύλλαβα σέ -μα τελειώνουν σέ -μος : αίμα - θερμόαιμος, ψύχραιμος, δέρμα - παχύδερμος, σήμα - èπίσημος, στόμα - μεγαλόστομος, πηγαδόστομος, φονρνόστομος, Πλατύστομο, σχήμα
-μεγαλόσχημος, σώμα-μεγαλόσωμος, χρώμα - ποικιλόχρωμος, τρίχρωμος.
381. Μερικά λόγια σύνθετα έπίθετα άπό ούσιαστικά παίρνουν τήν κατάληξη Ίος : αέρας - έναέριος, αΙώνας - προαιώνιος, "Ελληνας - πανελλήνιος, θάλασσα παραθαλάσσιος, κόσμος « έγκόσμιος, ύπερκόσμιος, ουρανός - έπουράνιος.
01 νεώτεροι άντίστοιχοι λαϊκοί σχηματισμοί τελειώνουν σέ -ος : ανάερος,
άπόκοσμος' διθάλασσο όραμα (Παλαμάς).
Τό γ ή όταν γίνεται β' συνθετικό έχει τό θέμα -γει~ : απόγειος, έγγειος,
Μεσόγειος, υδρόγειος' (όμοια καί τά σύνθετα ρήματα : απογειώνομαι - απογείωση,
προσγειώνομαι - προσγείωση).

382. Γ) " Ό τ α ν τ ό σ ύ ν θ ε τ ο ε ί ν α ι έ π ί ρ ρ η μ α , τό ουσιαστικό πού είναι β' συνθετικό παίρνει συνήθως τήν κατάληξη - α : πισω-κάπουλα, πατό-κορφα, μεσο-ττέλαγα, χερο-πόδαρα, κατά-ραχα,
κατα-κέφαλα, κατα-μεσήμερα, νυχτό-ημερα'
όλη-μερί ς.
383. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Γράφονται μέ ω στήν άρχή άντί μέ ο, δταν
γίνωνται β' συνθετικά, οί λέξεις δδύνη, δλεθρος, δμαλός,
δνομα,
(δρύχος) δρυχειο (ι) : Ανώδυνος, έπώδυνος,
πανωλεθρία,
Ανώμαλος,
Ανώνυμος, συνώνυμο, πολυώνυμο, μεταλλωρύχε ιο.
Στό συνωμότης καί τ® άλλα συγγενικά γράφεται τό δεύτερο (ο) μέ
ο : συνωμοσία, έξωμότης, δρκωμοσία, ένωμοτία,
ενωμοτάρχης.

Β.—9
384. "Οταν τά β' συνθετικό
ναι έπίθετο σέ -ος, -ιι (-α), -ο.

Επίθετο
είναι

έπίθετο,

κα! τό σύνθετο εί-

1. "Ετσι καί τά παράγωγα άπό τό ποιητ. όμόνω : συνωμότης κτλ. καί
άπό τό άρχ. όροφή t μονώροφος, διώροφος κτλ.

166

Σύν&εση λέξεων

Τό σύνθετο σχηματίζεται σέ -ος -if -ο δταν τό β' συνθετικό είναι
έπίθετο σέ:
α) -ος, -η, -ο : άκριβός — μονάκριβος,
ξινός —γλυκόξ ινος, πικρός
— γλυκόπικρος, μαύρος -κατάμαυρος,
κίτρινος — όλοκίτρινος, ταιριαστός
- άταίριαστος, κλειστός — μισόκλειστος, κατάκλειστος (*).
β) -ιος, ·ια, ΊΟ (συνήθως): γαλάζιος — καταγάλαζος,
όλογάλαζος,
κιτρινογάλαζος,
γαλάριος— στερφογάλαρος,
άκέριος — ολάκερος. Ά λ λ α
και μισοτρύπιος,
όλοτρύπιος.
γ) -ύς και -ής, -ιά, -ί : βαθύς —τετράβαθος, μακρύς - στενόμακρος, παχύς — όλόπαχος, κοντόπαχος, πλατύς—διάπλατος,
κοντόπλατος,
φαρδύς—κοντόφαρδος,
μακρόφαρδος,
στενόφαρδος,
σταχτής — μαυρόσταχτος, μαβής - χαλκόμαβος, δεξής - ζερβόδεξος. Σύνθετα καθώς άβαθος, λιγόβαθος κτλ. έχουν β' συνθετικό τα ούσιαστικά βάθος, βάρος.
385· Σχηματίζεται σέ -ιος, -ια, -ιο τό σύνθετο από μερικά έπίθετα σέ -ιος, -ια, -ιο : àv-άξιος, άντ-άξιος, άν-όμοιος, ά-δέξιος, έπ-ουράνιος, ύπερ-τέλειος. "Ετσι και τό
κρύος—κατάκρυος.
Τα λόγια πανάρχαιος, παμπάλαιος, άπό επίθετα μέ θηλυκό σέ -α : άρχαία,
παλιά, σχηματίζονται σέ ·ος, -η, -ο : πανάρχαιη, παμπάλαιη. "Ετσι καί τό δί·
κιος, δίκια - δίκαιη, άκριβοδίκαιη.
Γιά τήν όρθογραφία όμαλός - άνώμαλος βλ. 383.

Γ.—Ρήμα
386· "Οταν τά β' συνθετικό είναι ρήμα, τό σύνθετο μπορεί νά
είναι πάλι ρήμα, μπορεί δμως νά είναι καί όνομα ούσιαστικό ή έπίρρημα: κάθομαι — καλοκάθομαι,
άνάβω —καντηλανάφτης,
ρουφώ- μονορούφι.
Α) " Ό τ α ν τ ό σ ύ ν θ ε τ ο ε ί ν α ι ρ ή μ α , τό β' συνθετικό δέν
άλλάζει ούτε τήν κατάληξη ούτε τόν τόνο: τρεμοσβήνω,
άνεμοδέρνομαι, μοσκομυρίζω,
σημαιοστολίζω'
ξενοδουλεύω, στραβοπατώ, φτεροζυγιάζομαι,
άντιστέκομαι.
Β ) α Ο τ α ν τό σ ύ ν θ ε τ ο ε ί ν α ι ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό , τό ρήμα σχηματίζεται

1. Έδώ μπορούν νά λογαριαστούν σήμερα καί όσα έπίθετα έχουν τό φίλος γιά β' συνθετικό : ειρηνόφιλος, ζωόφιλος κτλ.

Τό δεύτερο
σέ -(τ)ης9

(σπανιότερα) - α ς ή (σέ λ ό γ ι α ι δ ί ω ς σ ύ ν θ ε σ η ) - ο ς : βγάζω

μαχαιροβγάλτης,

δένω— λαιμοδέτης,

κλέβω - κατσικοκλέφτης,
χύνω — νεροχύτης'
γράφος,
μάχος,

παίζω

τρώγω

- οργανοπαίχτης,

πνίγω

γράφω

γεωλόγος,

(έφαγα)—άνθρωποφάγος,

φορώ—μαυροφόρος,

τό θ η λ υ κ ό

κρατώ —κλειδοκράτης,

τρέχω — παπατρέχας'

λέγω — γραφολόγος,

τοφάγος,
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μάχομαι

-

σκυλοπνίχτης,

— σεισμογράφος,

φωτο-

- θαλασσομάχος,

μελισσοφάγος,

ρασοφόρος,

σπαθοφόρος.

-

νεροκράτης,

ξω-

τριχοφάγος,

χορ-

Α ν ά λ ο γ ο είναι

σακοράφα.

Σύνθετα σέ -ι, καθώς άποκούμπι,
σύνθετα.

κατακάθι κτλ. παράγονται άπό ρήματα

387. Έπίθετο σύνθετο άπό έπίρρημα και ρήμα σχηματίζεται σέ -ος : αχνότρεμη αχτίνα φεγγαριού (Τυπάλδος), άστρα καϊ γη καί θάλασσα όλότρεμα σταθήκαν (Τυπάλδος), βραχνότρεμη φωνή (Χατζόπουλος).
Λόγια

σύνθεση

388. Πολλά λόγια σύνθετα ρήματα, μέ ρήμα γιά β' συνθετικό, δταν έχουν
α' συνθετικό οποιοδήποτε μέρος τού λόγου έκτός άπό πρόθεση, μετασχηματίζονται στή σύνθεση καί τονίζονται στή λήγουσα. Τά λαϊκά σύνθετα δέ μετασχηματίζονται.
γράφω
δίνω
κόβω

έγγράφω, συγγράφω, άναγράφω'
καλογράφω, πολνγράφω
προδίνω, άναδίνω,
παραδίνω
άποκόβω, ξεκόβω,
αυγοκόβω

δημοσιογραφώ, Ιχνογραφώ,
καλλιγραφώ,
μηχανογραφώ, ορθογραφώ, πολνγραφώ
κληροδοτώ, πλειοδοτώ, προικοδοτώ
δημοκοπώ, χρεοκοπώ.

Ά π ό τά σύνθετα αύτά παράγονται ούσιαστικά σέ ·ημα : Ιχνογράφημα,
σχεδιογράφημα, κληροδότημα κτλ., καί όχι σέ -μμα, όπως πλάστηκαν μερικά: Ιδεόγραμμα, σχεδιάγραμμα. Ανάλογο είναι τό λαϊκό πανώγραμμα.
389. 'Ιστορική παρατήρηση. — Τά μετασχηματισμένα αύτά σύνθετα ήταν
παρασύνθετα, παράγωγα άπό σύνθετα όνόματα καθώς καλλιγράφος, κληροδότης.

Δ. —

Μετοχή

3 9 0 . Σ υ χ ν ά είναι τά σ ύ ν θ ε τ α π ο ύ έχουν β ' σ υ ν θ ε τ ι κ ό μετοχή τού
παθητικού παρακειμένου, κάποτε καί τού π α θ η τ ι κ ο ύ ενεστώτα:
κλειδ-αμπαρωμένος,
κεντημένος,

ήλιο-καμένος,

κοσμο-γυρισμένος,
κακο-ντυμένος,

διπλο-ζνγισμένος,
νεραϊδο-παρμένος,

χρυσοροδο-στε-
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φαν ωμένος y Ασπρο-φορε/αένος,
καλο-στεκούμένος.

μαρμαρο-χτιομένος

'

θεο-φοβούμένος,

Γιά τά σύνθετα πού έχουν β' συνθετικό ρηματ. έπίθετο σέ -τος βλ. 296.3.

Ε.—'Επίρρημα
391. "Όταν τό β' συνθετικό είναι έπίρρημα, φυλάγει τήν κατάληξή του ή παίρνει τήν κατάληξη - α : κατ-άντικρυ,
πρόπερσι-δλόγυρα, περί-γυρα, όλο-τρίγυρα, γνρο-τρίγνρα·
Από-κοντα.

Ό τονισμός τών συνθέτων
392. Στή σύνθεση τό β' συνθετικό ή φυλάγει τον τόνο του ή τόν
άνεβάζει ψηλότερα στή σύνθετη λέξη.
Α.—Άπό
τά ούσιαστικά Ανεβάζουν τόν τόνο στήν
προπαραλήγουσα :
α) Τά παροξύτονα δισύλλαβα άρσενικά σέ -ας : ξερόβηχας' άλλά
και παπάς — πρωτόπαπας,
φραγκόπαπας.
β) Τά παροξύτονα δισύλλαβα θηλυκά σέ -α : Αφρόκρεμα, Αγριόπαπια, έξώπορτα, λεμονόκουπα, μυλόπετρα, ξνλόκοτα,
κλειδαρότρυπα,
πεπονόφλουδα,
ταβανόσκουπα, τυρόπιτα, σαπουνόφουσκα,
καθώς και
μερικά σύνθετα άπό τό γριά.
γ) Τά παροξύτονα θηλυκά σέ -ση (-ξη,,-ψη) : κουφόβραση, Φραγκόβρύση' διάθεση, σύνταξη,
έκθλιψη.
δ) Τά ούδέτερα σέ -ο παροξύτονα και σέ - μ α : κουφόξυλο, φραγκόσυκο, τριαντάφυλλο'
βαγγέλιο, τετραβάγγελο'
αγιόκλημα,
Ασπρόχωμα, Νεραϊδόρεμα' μελόδραμα, πρωτόπλασμα,
συρματόπλεγμα.
ε) Τ 9 άρσενικά, τά θηλυκά, καθώς κα! τά ούδέτερα σέ -ι(-ν), -ος, -α
πού γίνονται β' συνθετικό σέ σύνθετα ούσιαστικά σέ -ο κα! σ9 έπίθετα
σέ ·ος, -η, -ο : βράχος — κατσάβραχο'
βροχή—Ανεμόβροχο,
σέλα—διάσελο' αυλάκι — μυλαύλακο, βράδυ — Απόβραδο, καρύδι — μοσχοκάρυδο,
λεμόνι — αυγολέμονο, λιβάνι — δεντρολίβανο, λουλούδι — Αγριολούλουδο,
λιβάδι — ξερολίβαδο, πηγάδι — μαγκανοπήγαδο,
πανηγύρι — βλαχοπανήγυρο, πιπέρι — Αλατοπίπερο' βάρος — Απόβαρο, Αντίβαρο, μέρος — Ξερόμερο, απόμερος, γάλα — ξινόγαλο, ρυζόγαλο' πιθάρι — κοντοπίθαρος,
στόμα — μεγαλόστομος.
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393· Β . — " Α ν ε β ά ζ ο υ ν τόν τόνο στήν παραλήγουσα

:

α) Τ 9 αρσενικά και τα θηλυκά, καθώς και τά ουδέτερα σέ -ί, -ό,
δταν είναι β' συνθετικό συνθέτων σέ -ι: βοριάς - ξεροβόρι' βροχή πρωτοβρόχι, καρδιά—χτυποκάρδι'
αύτι — ριζαύτι, κερί-άγιοκέρι,
θειαφοκίρι, κουτί —καφοκούτι'
βουνό—κορφοβούνι,
ριζοβούνι,
προικιό—
πανωπροίκι, χωριό — άρβανιτοχώρι, κεφαλοχώρι,
Νεοχώρι.
Υπάρχει ώστόσο ή τάση τά ουδέτερα σέ -ι νά σχηματίζωνται σέ -ο προπαροξύτονα καί έτσι έχομε :
κλαδί
νησι
παιδί

πουλί
τυρί
χαρτί

άμπελοκλάδι, ξεροκλάδι, παρακλάδι
Γαϊδουρονήσι, έρημονήσι
αποπαίδι, καλογεροπαίδι, μοναχοπαίδι, στερνοπαίδι, ψυ·
χσπαίδι
κεροπάνι, κεφαλοπάνι
θαλασσοπούλι, μαυροπούλι
κεφαλοτύρι, τουλουμοτύρι
συχωροχάρτι, ψυχοχάρτι

ματόκλαδο, ξερόκλαδο, χαμόκλαδο
Πριγκιπόνησα, ίρημόνησο
άπόπαιδο, ελληνόπαιδο, καλόπαιδο,
βεντόπαιδο, τρελόπαιδο

λε-

καραβόπανο, μπουγαδόπανο, ξεσκσνόπανο,
ταβανόπανο
κλωσόπουλο, κοτόπουλο, χηνόπουλο
άνθότυρο, παλιότυρο
γυαλόχαρτο, κουρελόχαρτο,
στουπόχαρτο,
τσιγαρόχαρτο.

"Ομοια καί άπό τά ουδέτερα σέ - ο :
νερό

I βαλτονέρι, Κρυονέρι, μαυρσνερι | άπόνερο, κρασόνερο, σταχτόνερο.

β) Τά δξΰτονα ουσιαστικά πού γίνονται β' συνθετικό σέ σύνθετα
κτητικά έπίθετα σέ -ης, -α, -ικο : λαιμός - μακρολαίμης,
ουρά - μακρονούρα, μαλλί — μακρόμάλλης.
394· "Οταν τό β' συνθετικό είναι ά ρ σ ε ν ι κ ό σ έ - ο ς ή θέση
τοΰ τόνου παρουσιάζει, κατά τόν τύπο τοΰ συνθέτου και τή σημασία
του, μεγαλύτερη ποικιλία άλλά και άφθονώτερες έξαιρέσεις, έτσι πού
γιά λίγες μόνο περιστάσεις είναι δυνατό νά οριστούν κανόνες.
'Ani τ'Αρσενικά
λήγουσα :

σέ - ο ς Ανεβάζουν

τόν τόνο στήν

προπαρα-

α) Συνήθως τά ούσιαστικά, Ιδίως στά προσδιοριστικά σύνθετα:
Βλάχος — Κουτοόβλαχος, γαμπρός — νιόγαμπρος, γέρος — καλόγερος, κήποι — 'Αμπελόκηποι,
κρίνος — νερόκρινος,
πεθερός — ουμπέθερος,
πόνος — κεφαλόπονος, οπόρος — λιναρόσπορος, τοίχος — μεσότοιχος.
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Λέγεται ωστόσο καί άιτός - σταυραϊτός, γιατρός - δοντογιατρός, γιος - μοναχογιός, (παραταχτικά σύνθετα) Γάλλοι - Άγγλογάλλοι.
β) Π ο λ λ ά επίθετα σέ -ος, -ύς, άκόμη και δταν τό σύνθετο είναι
παραταχτικά: Ακριβός —μονάκριβος,
γαλάζιος — σταχτογάλαζος,
κακός — άκακος, μαύρος — κατάμαυρος,
ξινός — γλνκόξινος, πονηρός — κουτοπόνηρος, πλατύς — διάπλατος, παχύς — τετράπαχος, κοντόπαχος,
φαρδύς — κοντόφαρδος.
"Αλλα ωστόσο έπίθετα, Ιδίως λόγια σέ -ικός, δέν άνεβάζουν τόν
τόνο : νηστικός — θεονήστικος,
φυσικός — Αφύσικος, άλλά
Αντιαεροπορικός, προϊστορικός,
υπερφυσικός·
κωμικοτραγικός,
νοτιοανατολικός,
φυσικομαθηματικός.
Τ ά ρηματικά έπίθετα σέ -τός άνεβάζουν συνήθως τόν τόνο: βαλτός
— αβαλτος, διαλεχτός — Αδιάλεχτος,
στρωτός — καλόστρωτος,
Αγαπητός —
Αξιαγάπητος,
μιλητός—γλυκομίλητος,
κινητός — μηχανοκίνητος,
κατεβατός—οϋρανοκατέβατος,
ξακουστός — κοσμοξάκουοτος.
Ά ν ε β ά ζ ο υ ν συνήθως τόν τόνο στήν προπαραλήγουσα
έ π ι ρ ρ ή μ α τ α : αντίκρυ — κατάντικρυ,
κοντά — Απόκοντα.

και

τά

Λόγια σύν&εση
395. Τά λόγια ρηματικά έπίθετα σέ -τός δέν άνεβάζουν τόν τόνο όταν
συνθέτωνται μέ πρόθεση (άρχαία) καί σημαίνουν τό δυνατό νά γίνη, τόν άνεβάζουν όμως όταν αντιστοιχούν μέ μετοχή παθητικού παρακείμενου ή ενεστώτα.
εξαίρετος πού μπορεί νά έξαιρεθή — εξαίρετος διαλεγμένος, διαλεχτός
προσθετός πού μπορεί νά προστεθή — πρόσθετος έκεινος πού προστέθηκε.
396. Τά λόγια ούσιαστικά σύνθετα σέ -ος μέ ρήμα γιά πρώτο συνθετικό
άνεβάζουν συνήθως τόν τόνο : φιλάργυρος, φιλόλογος, φιλόπονος, φιλόσοφος, φυγόδικος, φυγόπονος.
Τά λόγια ονόματα σύνθετα σέ ·ος μέ όνομα, άντωνυμία ή έπίρρημα
γιά α' συνθετικό καί ρήμα γιά β' τονίζονται στήν προπαραλήγουσα δταν
έχουν παθητική σημασία καί στήν παραλήγουσα δταν έχουν ενεργητική.
αυτόγραφο, ιδιόγραφο, χειρόγραφο — δακτυλογράφος, καλλιγράφος, πολυγράφος,
τυπογράφος, φωνογράφος' κλεπταποδόχος, ξενοδόχος* νεόκοπος — δημοκόπος, ξυλοκόπος' γραφολόγος, θεολόγος, παθολόγος, σεισμολόγος' πολύπλοκος — στιχοπλόκος'
οικότροφος — κτηνοτρόφος. 'Ανάλογα είναι πολλά σύνθετα πού τό ρήμα τους
δέ συνηθίζεται σήμερα: οπισθόδομος —οικοδόμος, πρωτόγονος — άσφυξιογόνος,
δακρυγόνος, δυναμογόνος, ιππόδρομος — αιθεροδρόμος, ταχυδρόμος, πρωτότοκος —
Θεοτόκος.
3 9 7 . "Ολες οί άλλες κατηγορίες τών ονομάτων κ α θ ώ ς και τά ρή-

Πίνακας λόγιων

συνδετικών
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ματα (δταν τό σύνθετο μένη ρήμα) φυλάγουν τον τόνο στήν ϊ δ ι α συλλαβή, δταν δε μετασχηματίζεται ριζικά ή κατάληξη τού β' συνθετικού :
κρασο-πατέρας,
άρχι-κλητήρας
— γυναικο -καβγάς, λαχανο-ντολμάς,
άρχοντο-χωριάτης,
παρ-αφέντης,
νοικο-κύρης — νερο-κουβαλητής,
πρωταγωνιστής,
(έξαιρούνται τα λόγια : κριτής — δικαιοκρίτης,
όνειροκρίτης)
— γερο-παππούς—νερο-φιδές,
πατατο-κεφτές
- δέντρο-μολόχα,
Λαμπροβδομάδα,
ποντικο-παγίδα,
άερο-θεραπεία,
μεσο-βασιλεία—λαδ-οκά,
άνεμο-βλογιά,
σταυρό-βελονιά — *Λετο-ράχη, άνεμο-ζάλη,
γεροντο-κόρη,
ροδο-δάφνη, Τσικνο-πέφτη
(άλλα και καρβουνόσκονη,
νιόνυφη,
προβατόστανη) — κερ-αλοιφή, κολοκυΰο-κορφή,
νερο-συρμή.
Και τά ρήματα
δέν άνεβάζουν τόν τ ό ν ο : μοσκο-μυρίζω,
σιγο-τραγουδώ.
398. "Ιστορική παρατήρηση.—Ή μετακίνηση τσΰ τόνου στή σύνθεση, όσο
τό δυνατό ψηλότερα από τή λήγουσα, είναι πανάρχαιος νόμος τής έλληνικής
γλώσσας, πού τού έμεινε ώς σήμερα πιστή, φυλάγοντας σέ πολλά τούς κανόνες τών άρχαίων έλληνικών, άκόμη και άφού έλειψαν οί όροι τών μακρόχρονων καί τών βραχέων, πού περιόριζαν καί τροποποιούσαν τούς παλιούς κανόνες. "Αν όμως ήδη στήν άρχαία γλώσσα διασταυρώνονταν κάποτε άντίθετοι κανόνες καί τάσεις, πού γεννούσαν άνωμαλία, δέν είναι δυνατό νά λείπη αύτή
ούτε άπό τή σημερινή γλώσσα, πού τό παραγωγικό της, όσο καί άν νεωτέρισε,
δέν έγινε άνεξάρτητο άπό τό άρχαΐο—καί όπου άκόμη ή σύγχρονη χρήση θολώθηκε μέ τις λόγιες λέξεις πού καθιερώνουν δικό τους τονισμό.
Πίνακας λόγιων
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399. Στά λόγια σύνθετα παρουσιάζονται πολλές φορές συνθετικά πού δέ
συνηθίζονται πιά στή "σημερινή γλώσσα ή καί πού, άν λέγωνται, έχουν άλλο
τύπο καί διαφορετική σημασία Σημειώνονται έδώ τά κυριότερα :
Άρχαία λέξη
&γω (αγωγός)

Σημασία
όδηγώ

Παραδείγματα
ανάγω, ενάγω, παράγω κτλ., εξαγωγή, παραγωγή' οπλιταγωγό, παρθεναγωγείο,
υδραγωγείο

άΧέξω

πόνος
πονώ
έμποδίζω,

Ισχιαλγία, κεφαλαλγία, μυαλγία, νευραλγία, νοσταλγία, νοσταλγός
άλεξίκακος, αλεξικέραυνο, άλεξίπτωτο, άλεξίπυρο, άλεξίφωτο

αλλήλους

φυλάγω

ο ένας τόν άλλο
ό ένας μέ (άπό) τόν
άλλο

άλληλεγγύη, άλληλένδετος, άλληλ(ο)επίδραση, άλληλογραφία, αλληλοδιαδοχή, άλληλοεξάρτηση, άλληλοθαυμασμός, άλληλοϋποστήριξη, αλληλουχία, άλληλοφά-
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Σημασία

αλλάζω
αγγίζω
δ ίδιος

ρίχνω
κατατρώγω
ζωή

αργός
κοιλιά
γίνομαι
εκείνος πού παράγει
δίνω
εκείνος πού δίνει
ερευνώ, μελετώ
γνώμη, προσδοκία
άλλος
χρόνος
ϊσιος
πλατύς
θηλυκός
κυνηγώ
•ψυχή
άλογο
ψάρι
φροντίζω

σαρώνω, φροντίζω

Παραδείγματα
γωμα, άλληλόχρεος, παράλληλος, υπάλληλος, φιλαλληλία
αμειψισπορά, άργνραμοιβός
άψίκορος, αψιμαχία, χειραψία
αυταρέσκεια, αυτάρκεια, αυτεξούσιος, αυτεπάγγελτος, αυτοβιογραφία, αυτοδιάθεση,
αυτοδικία, αυτοδιοίκηση, αυτοκίνητο, αυτόματο, αυτονομία, αυτοπεποίθηση
άκτινοβόλσς, δισκοβόλος, κεραυνοβόλος, μυροβόλος
αίμοβόρος, διάβρωση, σαρκοβόρος
βιογραφία, βιολογία, βιομηχανία, βιοπαλαιστής, βιοπορισμός' άποχειροβίοτος,
επιβίωση, συμβίωση' μικρόβιος, μικρόβιο
βραδύγλωσσος, βραδυκίνητος, βραδυπορία
γαστροεντερικός, γαστρονομικός, υπογάστριο
δυναμογόνος, ευγονία, οξυγόνο, υδρογόνο
αιμοδότης, γνωμοδοτώ, πλειοδότης, πλειοδοσία, προικοδοτώ, τροφοδότης, χρησμοδοσία
άρχαιοδίφης, γλωσσοδίφης, ιστοριοδίφης
άλλόδοξος, επίδοξος, μισαλλόδοξος, ορθόδοξος, παράδοξος
ετερόδοξος, ετεροκίνητος, ετερόφωτος
διετία, τριετία, δεκαετία' δεκαετηρίδα, εκατονταετηρίδα
εύθυβολία, ευθυγραμμία, ευθυδικία
ευρυμάθεια, ευρύχωρος
θηλυγονία, θηλυπρεπεια
λαθροθήρας, φημοθήρας
θυμόσοφος, λιγοθυμώ, μακροθυμώ, πρόθυμος
Ιπποδρόμιο, ίπποκόμος, Ιπποπόταμος
ιχθυολογία, Ιχθυόσαυρος
άνθοκόμος, δασοκόμος, ίπποκόμος, νοσοκόμος, τυροκόμος' γεροκομεΐο, γεροκομώ, μελισσοκομεΐο, νοσοκομείο
βυθοκόρος, νεωκόρος, φανοκόρος

Πίνακας λόγιων
Σημασία

'Αρχαία λέξη
κρατώ

έξουσιάζω

κτείνω

σκοτώνω

λάθρα

κρυφά

λαμβάνω

παίρνω

λέγω

συνάζω, καταγίνομαι

λεώς
λί&ος

λαός
πέτρα

μύθος

λόγος
καράβι

ναυς,γεν.νηός
νέμω

έπιστατώ
επιτηρώ

νόσος

αρρώστια

οϊκος
οΙκώ, -ίζω

σπίτι
κατοικώ

οϊνος

κρασί

όπισθεν

πίσω

όρω, παρακ.
8πωπα
οδς,γεν. ώτός
πάλιν

βλέπω
αυτί
πίσω, πάλι, άντίθετα

συνθετικών
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Παραδείγματα
αριστοκράτης, άριστοκρατία, γραφειοκρατία, δημοκρατία, όλιγσκρατία, πλουτοκρατία
άλληλοκτονία, ανθρωποκτονία, αυτοκτονία,
έντομοκτόνος, μητροκτονία
λαθρεπιβάτης, λαθρέμπορος, λαθρόβιος,
λαθροθήρας, λαθροθηρία
αιμοληψία, άμμοληψία, δειγματοληψία, επιληψία, εργοληψία — 'Ανάληψη, πρόληψη, σύλληψη
βοτανολόγος, γεωλογία, γεωλόγος, γραμματολογία, θεολόγος, παλαιοντολογία, ψυχολογία, (π ßL 290)
λεωφορείο, λεωφόρος
λιθογραφία, λιθοτυπία, λιθόχτιστος, μονόλιθος, άπολίθωμα, νεολιθικός
άκριτόμυθος, εγγαστρίμυθος, εχέμυθος
ναύαρχος, ναύκληρος, ναυμαχία, ναυπηγώ,
ναύσταθμος i νηοπομπή, νηοψία
άγορανόμος, άστρονομία, άστρονόμος, άστυνόμος, δημοσιονόμος, μετρονόμος, olκονομία, οίκονόμος, παιδονόμος, χειρονομία
άνοσία, ελονοσία, νοσογόνος, νοσοκομείο,
νοσολογία
άποικος, Μποικος, σύνοικσς κτλ., άποικία,
αποίκιση, άποικισμός κτλ., οικονομία,
παροικία
οινολογία, οίνοπαραγωγός, οινόπνευμα, olνοποιία, οινοχόος
όπισθοβουλία, όπισθόγεμος, όπισθογράφηση, όπισθόνομος, όπισθοφυλακή, όπισθοχώρηση
αυτόπτης, εποπτεία, έπόπτης, συνοπτικός
κτλ.
ώτολόγος, ώτολογία
παλιγγενεσία, παλίμβουλος, παλίμψηστος,
παλίνδρομος, παλινόρθωση, παλιννόστηση,
παλίρροια
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Σημασία

Άρχαία λέξη
πάς
(παν-,
πανχ(ο)·,
παγ-, JtaX-,
παμ-), naat-)

όλος, πολύ

περνώ

καταγίνομαι, κοπιάζω
φωτιά

μυτη
1. σιτάρι
2. τροφή
παρατηρώ, εξετάζω

τό ϊδιο
γρήγορος
κόβω

ϋδωρ, γεν. υδατος

νερό

άγαπώ

Παραδείγματα
πανάγαθος, Παναγία, παναγιότατος, πανάρχαιος, πανεπιστήμιο, πανθεϊσμός, πάνοπλος, πανώρια — παντέρημσς, παντοκράτορας, παντοπωλείο — πάγκοινος,
παγκόσμιος, πάγκρεας—παλλαϊκός—παμμέγιστος, παμπάλαιος, πάμπολλοι, παμπόνηρος, παμψηφεί — πασίχάρος, πασίγνωστος
άεροπόρος, άεροπορία, άνεμοπόρος, θαλασσοπόρος' άπορος, εύπορος
ικανοποιώ, πραγματοποιώ' εποποιία, άρβνλοπαιός, θαυματοποιός, καλνκοποιεΐο
γεωπόνος, γεωπονία, ματαιοπονία, φιλόπονος
πυροβόλο, πυρολάτρης, πυρομαχικά, πυροσβέστης, πυροσωλήνας, πυροτέχνημα'
διάπυρος
ρινόκερος, ρινολόγος
σιτάρκεια, σιτοπαραγωγή
άσιτία, επισιτισμός, οικόσιτος, παράσιτος,
συσσίτιο, ύπερσιτιομός, υποσιτίζομαι
άνασκοπώ, βολιδοσκοπώ' άκτινοσκόπιο, επιδιασκόπιο, ήλιοσκόπιο, μικροσκόπιο,
περισκόπιο, τηλεσκόπιο, φασματοσκόπιο
ώροσκόπιο' αστεροσκοπείο' επίσκοπος,
και ροσκόπος, πρόσκοπος
ταυτολογία, ταυτοπροσωπία, ταυτόσημος,
ταυτόχρονος
ταχυγράφος, ταχυδαχτυλουργός, ταχυδρόμος, ταχυπιεστήριο, ταχύσκαπτο
ανατομία y διχοτόμος, καινοτομία, καρατομώ, λαιμητόμος, λαπαροτομία, λατομείο,
ρυμοτομία, υλοτομία, φλεβοτομία' απότομος, ϊντομο, επίτομος, σύντομος,κατατομή
άνυδρος, άνυδρία, ένυδρεΐο, υδατάνθρακες,
υδατογραφία, ύδατοφράχτης, υδραγωγείο,
υδράργυρος, υδραυλική, υδρόγειος, υδρογραφικός, υδροδυναμική, υδρόθειο, υδροληψία
φιλόλογος, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλονικία

Διπλότυπα σύν&ετα—Διπλοσύν&ετες λέξεις
Άρχαία λέξη

Παραδείγματα

Σημασία

φονεύω
φρήν,
γεν. φρενός

σκοτώνω
νους, σκέψη

ψευδής

ψεύτικος
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δολοφονία, δολοφόνος
εξωφρενικός, φρενοβλάβεια, φρενοκομείο,
φρενολογία, φρενοπάθεια
άφροσύνη, μετριοφροσύνη, παραφροσύνη,
ταπεινοφροσύνη, φιλοφροσύνη
ψευδάργυρος, ψευδολογία, ψευδορκία,
ψευδώνυμο
μελωδία, παλινωδία, παρωδία, προσωδία,
ραψωδία, τραγωδία, ψαλμωδία

τραγούδι

Τα σύνθετα μέ β' συνθετικό τό εργάζομαι τελειώνουν συνήθως σέ
-ουργός, -ουργία, καί τα σύνθετα άπό τό εχω σέ -ου χος, -ιοϋχος : δραματουργία,
εριουργία, μηχανουργός, ξυλουργός, πρωτουργός, υφαντουργός, υφαντουργία, κακούργος, πανούργος, άλλά καί άσυναίρετα αγαθοεργός, άγαθοεργία, καί μέ σύμφωνο
στό τέλος του α' συνθετικού συνεργάζομαι, συνεργείο κτλ. — άριστουχος, βαθμούχος, διπλωματούχος, εκατομμυριούχος, κλειδούχος, κληροΰχος, ραβδούχος, περιπτερ{ι)οϋχος, πρατηριούχος, συνταξιούχος, τροπαιούχος.

Διπλότυπα

σύνΦετα

400. Υπάρχουν μερικά σύνθετα με διπλό τύπο. Έ χ ο υ ν τά ϊδια
συνθετικά, αυτά δμως μπορούν ν3 άλλάξουν μεταξύ τους τή θέση τους:
ξιδό-λαδο μά και λαδό-ξιδο. Τά σύνθετα αύτά δνομάζονται
διπλότυπα.
"Ομοια σχηματίζονται: Μαγιάπρ ιλο - Άπριλομάης,
χιονόνερονερόχιονο, καρδιοχτύπι — χτυποκάρδι,
μαλλοκέφαλα — κεφαλόμαλλα, νεροφυριά — φυρονεριά, πονόδοντος (πονοκέφαλος, πονόλαιμος,
πονόματος) — δοντόπονος (κεφαλόπονος κτλ.), γιδοκλέφτης — κλεφτογιδάς.
Διπλοσύνθετες

καϊ πολυσύνθετες

λέξεις

401. Συχνά μιά σύνθετη λέξη χρησιμεύει γιά συνθετικό νέου συνθέτου και άλλοτε πάλι τρεις ή και περισσότερες λέξεις ενώνονται σέ
μιά σύνθετη. Ή σύνθετη αύτή λέξη λέγεται διπλοσύνθετη
ή πολυσύνθετη
(ή και διηλοσύνθετο,
πολυσύνθετο).
Λ.χ. άπό τό μισός
και τό κακόμοιρος, σύνθετο άπό τό κακός και τό μοίρα, σχηματίστηκε
τό νέο σύνθετο μισοκακόμοιρος.
Ά π ό τΙς λέξεις σέλα, σκάλα, χαλινάρι (παλιότερα χαλινός) έγινε τό σύνθετο σελοσκαλοχάλινα.
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' Ό μ ο ι α είναι ά-φιλότιμος, γλυκ-ανάλατος,
διπλο-καλομοίρα,
όλοκάτασπρος, ovoματ-επώνυμο,
πετρελαιο-κίνητος,
άμπελο-κλαδό-ριζα,
τραχανο-χυλόπιτα,
τρεμο-χειροπόδαρος,
άντι-πρόπερσι,
παρα-προσπαππούλης, προ-συνεννόηση,
ξ ava-υπογράφω,
προ-παροξύτονος.
Τά διπλοσύνθετα ακολουθούν τούς κανόνες τών απλών συνθέτων.
Παίρνουν τό συνθετικό φωνήεν (κυπαρισοοβεργόλιγνη), άλλάζουν τήν
κατάληξη καί άνεβάζουν τον τόνο (καλοκαίρι — κατακαλόκαιρο).

Παρασύνθετα
402· Μερικές παράγωγες λέξεις δέν παράγονται άπό λέξεις άπλες
παρά άπό σύνθετες. Οί λέξεις αύτές λέγονται παρασύνθετες
λέξεις
ή παρασύνθετα:
Τό καλωοόριομα
παράγεται άπό τό
καλωσορίζω,
σύνθετο άπό τό καλώς και τό ορίζω. Τό χασομερώ παράγεται άπό τό
χασομέρης, σύνθετο άπό τό χάνω (έχασα) και τό μέρα.
403· Παρασύνθετες ονομάζονται και λέξεις γεννημένες άπό δύο
λέξεις, πού αν και δέν ένώνονται σέ μιά σύνθετη λέξη λέγονται συνήθ ω ς μαζί, συναπαρτίζοντας μιά ορισμένη έννοια : Άγιοταφίτης
άπό τό
"Αγιος Τάφος, Μαυροθαλασσίτης
(Μαύρη Θάλασσα),
Μικροχωρίτης
(Μικρό Χωριό), έξωφρενικός (έξω φρενών).
Α ν ά λ ο γ α είναι τά ΑΙγαιοπελαγίτης,
μεγαλοϊδεάτης,
Παλαιοελλαδίτης% παλαιοημερολογίτης,
Στερεολλαδίτης, τριατατικός (πού άνήκει
στά τρία Τ)
'Ανάλογα σχηματίστηκαν παλιότερα καί τά Πηλιορείτης, Ψηλορείτης.

Ά π ό τό "Αρεως Πάγος σχηματίστηκε τό παρασύνθετο
γίτης (καί δχι
άρειοπαγίτης).

άρεοπα-

404. Μερικά νεώτερα λόγια σύνθετα, πού σημαίνουν έπαγγέλματα
ή καταστήματα μειχτά, συνθέτονται μέ κάποια συντόμεψη τών συνθετικών τους μερών : καφενείο — ώδειο : καφωδείο, καφενείο — ζυθοπωλεϊο
— έστιατόριο : καφεζυθεστιατόριο,
ποτοπωλείο — παντοπωλείο : ποτοπαντοπωλειο,
στομαχολόγος — έντερολόγος : οτομαχοεντερολόγος.
'Ανάλογα είναι τών ποικίλων έπιγραφών τά οίνομαγειρείο, οίνοπαντοπωλεΐο, ώτορινολα ριγγολόγος, καπνό χαρτοπωλείο, γαλακτοζαχαροπλαστεΐο, φωτοτσιγκογραφεϊο, φωτοζωγραφεΐο, ζυ&οζαχαροπλαστεΐο, τσάρουχοϋποδηματοπο ι εΐο.
Τά παρασύνθετα αύτοΰ τοΰ είδους, πολυσύλλαβα καί άνοστα, γεννήθηκαν
συνήθως στό· χαρτί καί μερικά τους μόνο γράφονται. Μερικά είναι πιθανόν
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ΥΠ

άπαραίτητα, δέ θά έπρεπε δμως νά γίνεται κατάχρηση μέ τις συνθέσεις αύτές.
"Οπου είναι δυνατό, θά έπρεπε ν* άποφεύγωνται.

Γνήσια και καταχρηστική σύνθεση
405. Ξεχωρίζομε δύο είδών σύνθεση. Τή γνήσια
και τήν καταχρηστική.
Γνήσια σύνθεση έχομε δταν τό β' συνθετικό ή τό θέμα του
συγχωνεύεται μέ τό θέμα του α' συνθετικού: άστραπή — βροντή :
άστραπόβροντο.
Καταχρηστική
σύνθεση έχομε δταν στό σύνθετο βρίσκωνται δύο
συνθετικά τό ένα πλάι στό άλλο, χωρίς άλλη άλλαγή άπό τήν ενδεχομένη μετακίνηση τού τόνου τού β' συνθετικού : Νέα πόλη : Νεάπολη,
Χρίστου γέννα : Χριστούγεννα.

Χαλαρά σύνθετα
406. Μερικά προσδιοριστικά σύνθετα φυλάγουν τήν έννοια τού
β' συνθετικού λίγο μόνο τροποποιημένη άπό τό α', πού προσδιορίζει
τό β'. Τά σύνθετα αύτά φυλάγουν τήν κατάληξη του β' συνθετικού
και έχουν τό συνθετικό φωνήεν ο άλλά συνήθως δέ μετακινούν τόν
τόνο, δπως άλλιώς θ ά επρεπε. Τά σύνθετα αύτά παρουσιάζουν διάμεσο σταθμό άνάμεσα στήν παράθεση μέσα στή φράση κα! στή σύνθεση κα! μπορεί νά δνομαστούν χαλαρά
σύνθετα.
"Ετσι μπορεί νά μιλήσωμε γιά μιά κουτσοβάρχα, ένώ λέμε ψαρόβαρκα κα! δχι ψαροβάρκα. Κα! πάλι θ ά πούμε τί
παλιοσκούπα
είναι αυτή ή έχω ενα ψευτοκλειδί, ένώ λέμε κανονικά
ταβανόσκουπα
κα! άντικλείδι κα! ποτέ ταβανοσκούπα,
αντικλείδι.
407. Στή χαλαρή σύνθεση χρησιμεύει γιά πρώτο συνθετικό καί τό έπίρρημα πάρα, πού μπορεί μάλιστα νά μεταφέρεται στή φράση καί νά συνθέτεται
κατά τήν περίσταση καί μέ άλλη της λέξη : τά παραέχει πει—τά εχει παραπεϊ.
"Ανάλογη μετακίνηση παρουσιάζει καί τό μισός : μισσειναι έτοιμος—είναι μισοέτοιμος. Στά χαλαρά σύνθετα μπορεί νά .λογαριαστούν καί τά δνόματα πού λέγονται μέ τά προταχτικά
γερο- κτλ. (106.2).
408. Τόν τελευταίο καιρό μερικοί συνήθισαν άπό ξενισμό νά γράφουν ενα
είδος σύνθετα όπου τό κάθε συνθετικό διατηρεί τόν τύπο του, τήν κατάληξή του
καί τόν τόνο του. Συνθετικό φωνήεν δέν ύπάρχει, καί στή θέση του μπαίνει ένα
ένωτικό : ό ποιητής - φιλόσοφος, είναι μοναδικός ποιητής - πεζογράφος, ή μητέρα 12
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γλώσσα, ή φυλακή - σχολή, τον ήρωα - αγωνιστή. Τέτοιου είδους σύνθετα δέν είναι
σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής έλληνικής γλώσσας καί θα ήταν καλύτερα να μή
γράφωνται. Στή θέση τους μπορεί κατά τήν περίσταση: α) νά μπή ενα πραγματικό σύνθετο : γιατροφιλόσοφος, β) νά έξηγηθή ή μιά λέξη μέ τήν άλλη ή νά
διατυπωθή διαφορετικά ή φράση* άντί ό άνθρωπος - πουλί : 6 άνθρωπος πού τιετά,
αντί ή μητέρα-γλώσσα : ή πρωταρχική γλώσσα. Θα Τ\ταν άλλωστε και γενικότερα
σωστό νά μήν καταφεύγη κανείς χωρίς άνάγκη σέ ξενισμό* είναι ζήτημα άν oi
περισσότεροι πού γράφουν ό ποιητής - φιλόσοφος λέγουν τίποτε περισσότερο άπό
τό έλληνικό ό ποιητής φιλόσοφος ή ô φιλόσοφος και ποιητής.
409. Παρατήρηση. — Ή σύνθεση δυο λέξεων σέ μιά δέ γίνεται πάντοτε
έξαφνα xai αμέσως. Τό αίσθημα γιά τήν ένότητα τής νέας λέξης μπορεί νά
γεννηθή καί μόνο άπό τή συχνή παράθεση δυό λέξεων μέσα στή φράση, καί
ετσι τά όρια άνάμεσα στήν παράθεση καί στή σύνθεση δέν παρουσιάζονται πάντοτε καθαρά. Γι* αύτό κάποτε άμφιβάλλομε άν συντελέστηκε ή σύνθεση καί άν
πρέπη νά γράψωμε μία ή δυό λέξεις: κάθε μιά, καλή νύχτα, (εγινε) εξω φρενών, Μαύρη θάλασσα, όπου μάλιστα σχηματίζομε καί τά παράγωγα καληνυχτίζω,
εξωφρενικός, Μαυροθαλασσίτης.
Εξωτερικά κριτήρια, πού βεβαιώνουν πώς συντελέστηκε ή σύνθεση καί
πώς άληθινά γεννήθηκαν σύνθετα, είναι ot άλλαγές στόν τύπο, στό σχηματισμό, στόν τονισμό καί στή σημασία τών συνθετικών ή τού συνθέτου, δηλαδή :
α) ή άκλισία τού α' συνθετικού, όταν αύτό είναι κλιτό μέρος του λόγου : τό
Άγιονόρος, γεν. του * Αγιονόρους καί όχι του "Αγιου "Ορους,—β) ή χρήση τού συνθετικού φωνήεντος (διαφορετικού άπό έκεΐνο πού άνήκει σιό αρχαίο τους θέμα
(337): ξίδι-ξιδόλαδο βαρνς-βαριόμοιρος),—γ) ϊό χάσιμο τού τόνου τού α' συνθετικού : "Αγιο-Βήμα: Άγιοβήμα, Πέρα-Χώρα:
Περαχώρα,—δ) ή άλλαγή στήν
κατάληξη τού β' συνθετικού : παιδί - άπόπαιδο,—ε) ή μετακίνηση τού τόνου του
β' συνθετικού : άπό κοντά - άπόκοντα,— ζ) ή είδίκεψη τής σημασίας τού σύνθετου πού έχει γι* άποτέλεσμα μιά νέα έννοια (332).
Τά χαλαρά σύνθετα καί τά καταχρηστικά άνήκουν σέ σταθμούς διάμεσους άπό τήν παράθεση πρός τή σύνθεση. Μέ τά καταχρηστικά σύνθετα γειτονεύουν τά παραταχτικά ζευγαρωτά σύνθετα (320), πού έχουν γιά σημασία τή
σημασία τών δυό συνθετικών τους χωριστά.
4 1 0 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—1. "Οταν δνα άπό τά δυό συνθετικά είναι κύριο δνομα, τό σύνθετο γράφεται μέ κεφαλαίο άν ή βασική έννοια τοΟ
συνθέτου έκφράζεται άπό τό συνθετικό πού είναι κύριο δνομα: κουτσός— Βλάχος : Κουτσό βλάχος, άλλά Σάββατο - βράδυ :
σαββατόβραδο,
Φράγκος— κρατώ: φραγκοκρατία.
Α ν ά λ ο γ α γράφονται:
Άρμενοκαθολικός, Κουτσοφλέβάρος,
Κλαψομάρτης,
Τουρκομερίτης,
Τοικνοπέφτι,
Ψευδολουκιανός—φραγκόπαπας,
Αρεοπαγίτης.
2. Τ ά παρασύνθετα πού έχουν κύριο δνομα γ ι ά συνθετικό ή γ ι ά συν-

Πλούτος και έκφραοτ ικότητα τον παραγωγικού
θετικά γράφονται μέ μικρό δταν είναι έπίθετα: παρά-Δούναβης
δουνάβιος,
πανελλήνιος.
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3. "Οταν καί τά δύο συνθετικά γράφωνται μέ κεφαλαίο, γράφεται μέ κεφαλαίο καί τό σύνθετο : Μαγιάπριλο, Μεγάλε ξάντρο ς, Φραγχοσνριανός. "Ετσι καί Βορειοηπειρώτης κτλ.

Πλούτος καί εκφραστικότητα τοΰ παραγωγικού
411. Ό έκφραστικός πλούτος μιας γλώσσας δέ βασίζεται μόνο στό
πλήθος τών λέξεων και τις σημασίες τους παρά και στήν ευκολία πού
έχει νά σχηματίζη παράγωγα και σύνθετα, καθώς και στήν έκφραστικότητά τους. Ά π ό τήν άποψη αύτή ή γλώσσα μας έχει μοναδικές
αρετές, πράμα πού δείχνεται και στήν εύκολία πού έχει ν9 άφομοιώνη
καί νά συνταιριάζη στόν παραγωγικό της πλούτο τις ξένες λέξεις πού
πολιτογράφησε καί νά σχηματίζη άπό αύτές άφθονα παράγωγα καί
σύνθετα (211).
Οι π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς κ α τ α λ ή ξ ε ι ς είναι άφθονώτατες καί
συχνά πολύ γόνιμες καί έκφραστικές, έτσι πού νά έκφράζωνται μέ
αύτές λεπτές άποχρώσεις, καθώς λ. χ. οι καταλήξεις γιά τά ύποκοριστικά, ούσιαστικά (267) καί έπίθετα (304), ή κατάληξη -(ήάρης (286,
298.1), ή κατάληξη - ι ά , πού έχει πλήθος σημασίες (288) καί μπορεί κατά τήν άνάγκη νά σχηματίση νέα παράγωγα. Κάποτε άπό τήν
ϊδια άρχική λέξη σχηματίζονται μέ διαφορετικές καταλήξεις διαφορετικά παράγωγα συνώνυμα (433) : παιδί - παιδιάτικος παιδιάστικος
— παιδιακίοιος — παιδιακίστικος*
μέοη — μεσι(α)νός — μεοιακός,
καλοκαίρι — καλοκαιρινός (λ.χ. πανωφόρι, νύχτα) — καλοκαιριάτικος,
(νύχτα, ντύθηκε καλοκαιριάτικα),Σάββατο
- σαββατιανός
—σαββατιάτικος.
412. Ξεχωριστά πλούσια είναι ή σ ύ ν θ ε σ η , άνώτερη σχεδόν
καί άπό τής άρχαίας γλώσσας, δπως λ. χ. φανερώνεται στά σύνθετα
ρήματα (άνεμοδέρνομαι, ξενοδουλεύω), στά ύποκοριστικά ρήματα (329),
στά ποικίλα σύνθετα μέ α' συνθετικό έπίθετο ή έπίρρημα (γλυκολέμονο, γλυκοπύρουνος, γλυκομίλητος,
γλυκοχαράζει) (335), στ9 άφθονα
παραταχτικά σύνθετα (319) καί τόσα άλλα παραστατικά σύνθετα (λιανοτούφεκο, λιανοτράγουδο, άλλαξοκαιριά, μοσκομυρίζω,
άνοιχτομάτης,
καμαροφρύδα,
στηθοκοπιέμαι,
άρχοντοξεπεσμένος)
κτλ. Πολλά άπό
τά σύνθετα έκφράζουν νέα έννοια ή άπόχρωση διαφορετική άπό τις
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σημασίες τών δυο συνθετικών χωριστά (332) και γενικά ή γλώσσα
αποχτά μέ αυτά συντομία και παραστατικότητα. Ά π ό τό άσπρος λ. χ.
σχηματίζονται πλάι στά υποκοριστικά έπίθετα άσπρούτσικος,
άσπρουλης, άσπριδερός,
σύνθετα έπιτατικά καθώς κάτασπρος,
δλόασπρος,
δλοκάτασπρος, καί άλλα, καθώς άσπροκίτρινος,
άσπρόμαύρος,
άσπρόξαν&ος. Τήν εκφραστικότητα βοηθει ή σύνθεση τών ρημάτων μέ προθέσεις, νέες ή άρχαΐες : βγάζω, άποβγάζω, ξεβγάζω,συνεβγάζω,
συναποβγάζω'
άποστρώνω, άπομαϋαίνω — άποσώνω, άπολησμονώ,
άποζητώ, άπόψηλος — άπολειφάδι,
άπόπλυμα — άποβδόμαδα,
άπόπασχα.
Ό παραγωγικός πλούτος και προπάντων δ πλούτος τών συνθέτων
είναι άπεριόριστος. Κάθε τόσο σχηματίζονται κατά τις άνάγκες τής
ζωής νέες λέξεις, καί είναι δυνατό νά σχηματιστούν άπό τόν καθένα ή
άπό τούς συγγραφείς νέα σύνθετα, πού άμφιβάλλει κανείς αν έχουν
ξαναειπωθή ή αν είναι νεολογισμοί. Γιά νά καθιερωθούν δμως πρέπει
φυσικά ν' άνταποκρίνωνται σέ άνάγκη και νά ικανοποιούν τό γλωσσικό
αίσθημα.
413. Ή ποιητική
γλώσσα.— Νέες λέξεις παράγωγες και ιδίως
σύν&ετες παρουσιάζονται στή λογοτεχνία καί προπάντων στήν ποιητική
γλώσσα, κινημένη άπό τήν τάση ν9 άνανεώση τήν έκφραση, συνήθως
δμως άπό τήν άνάγκη νά ξεχωρίση άπό τή συνηθισμένη γλώσσα τής
καθημερινής ζωής και άπό τις λέξεις πού συνηθίζονται σ9 αύτή (436) :
τδν έβλεπα νά σαλεύη άργά μπορεί νά ειπωθή στήν ποιητική γλώσσα
τόν εβλεπα ν* άργοσαλεύη, και το φύσημα τού άέρα γίνεται άεροφύοημα μες στά κλαδιά (Τυπάλδος) (')· Τά ποιητικά αύτά σύνθετα, πού
κάποτε σωρεύονται, κάνουν τήν έκφραση συχνά πυκνότερη και δίνουν
στό ύφος δμορφιά, δροσιά και ποιητικότητα ( a ). Πολλές φορές έκφρά1. Ανάλογα είναι : (τό μικρό πουλί) χαμοπετά καί φτερουγοξαπλώνει (Έρωτόκριτος), 6 Κωοταντινος 6 μικρός, ό μικρό-Κωσταντάκης | εμικροκαβαλίκεψε άμερωτο μουλάρι (δημ.).
2. "Η πύκνωση αύτή παρουσιάζεται καί στίς παροιμίες μέ τό έπιγραμματικό
τους ύφος : *Οποιος μικρό μάθη δε γερονταφήνει, κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογνρευε, άνεμομαζώματα διαβολοακορήίοματα κτλ. Στοΰ Παλαμά τήν ποίηση
βρίσκονται σύνθετα καθώς κιοσοστέφανο παιδί (6 Βάκχος), θαλασοογέννητες (ol
Νηρηίδες), άρμαδοκαϋχες (πυρσοί), αΐωνοστήλωτη ζωγραφιά (του Σολωμού),
άοχραπόφεγγα (τών Ίλιάδων), αμαραγδονηοια (γιά τά νησιά τοϋ ΑΙγαίου). Στού

9

Η ποιητική
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παραγωγικό

ζουν μονολεχτικά νέες έννοιες (332), Ι δ ί ω ς δ τ α ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α Α π ο χ ρ ώ σεις ( ! ). Σ τ ή ν π ο ι η τ ι κ ή γ λ ώ σ σ α είναι α γ α π η τ ά κ α ι τ α σ ύ ν θ ε τ α ά π ό ρ η ματικά έ π ί θ ε τ α σέ
Ή
νικές

-τός.

άρετή τ ώ ν έ κ φ ρ α σ τ ι κ ώ ν σ υ ν θ έ τ ω ν δείχτηκε κ α ι στις νεοελλη-

μεταφράσεις

τ ώ ν ά ρ χ α ί ω ν κ λ α σ ι κ ώ ν π ο ι η τ ώ ν , τόσο

πλοΰσιων

σέ σ ύ ν θ ε τ α ( 8 ).
4 1 4 . Τ ό λόγιο

λεξιλόγιο

ξεις π ο ύ π ο λ ι τ ο γ ρ α φ ή θ η κ α ν
κές περιστάσεις
(φραγή),

φράξιμο

έκφράσεις
- φράγμα,

nal

παραγωγικό.—

Μ έ τις λόγιες λέ-

στή γ λ ώ σ σ α μας κ α θ ι ε ρ ώ θ η κ α ν σέ μεριπαράλληλες
φραγμός.

π λ ά ι στις

λαϊκές:

φοάχτης,

Κάποτε πολιτογραφήθηκαν

μέ

Δελή τήν ποίηση : άβυσσσθέμελα παλάτια, άπό τής σύναστρης σκλαβιάς μου τά παλάτια. Στό Σολωμό υπάρχουν σύνθετα καθώς λιανοτρέμουλη (σπίθα), κλωνοφλί·
φλισμα, νερομουρμούρισμα, γλυκολυπούμενη, τρεμομανιάζοντας κτλ. Επισώρευση
συνθέτων έχομε σέ στίχους καθώς :
Λακκιώτικα άσημάρματα, πρωτάκουστα βροντήστε'
παντέρμα πετροχώματα
χιλισφωτοκαμένα,
βάλτε τό πρασινόξανθο τών άμπελιώ στολίδι.. .
(Παλαμάς)
Καράβια άλαργοτάξιδα και θαλασσοδαρμένα,
πού τρέχετε γοργόφτερα ν'άράξετε.
(Δελής).
1. 'Αναγράφονται μερικά παραδείγματα άπό τό έργο τού Χατζόπουλου :
μιά άπολαμπίδα άπό χαρά θεϊκή. Και άπό τήν πεζογραφία (Τάσω) : γειρτόκλωνα
δέντρα, χλωμοκίτρινα άχνορόδινα φέγγη, άχνοκόκκινο αϊμα, γλανκόλαμπη πυρά,
θαμποσκότεινη, άσπρσγάλαζες θαμπόχρνσες αναλαμπές' ήσυχοι, διάφανοι, γαλανωποι άπλώνονταν και κρεμούσαν οί ίσκιοι στις σταχτοκόκκινες σκεπές, στους μουντόλευκους τοίχους τών σπιτιών, καί μαλακή ευωδιά και λάμψη χρυσορόδινη, σκορπισμένη σά χρυσόσκονη, τρέμανε σ* δλο τόν άέρα.
2. "Η μετάφραση τής Ίλιάδας άπό τόν Ά λ . Πάλλη έχει σύνθετα καθώς
τ' άκόλουθα : θεόμορφος (θεοείκελος), χρυσόλαλος (ήδυεπής), μαυροσύννεφος (κελαινεφής), Ικατοβοδιά (έκατόμβη), μενεξέθωρος γιαλός (Ιοειδής πόντος), κουτσολαχαVIασμένος (ποιπνύων), διπλόφερε ή καρδιά (διάνδιχα μερμήριξεν) κτλ. Καί ό Γρυπάρης λέει μεταφράζοντας τόν ΑΙσχύλο : με τις διπλογοργόατροφες φτεροΰγες
(πτερύγων θοαϊς άμίλλαις), σφιχταλυσοπερίπλεχτο
σώμα (άδαμαντοδέτοισι λύμαις), κι ϊδεοα χαλινόστεργα τ' άλογα στ* άρμα | τής άρχοντιας τής μεγαλόπλουτης
καμάρι (ύφ* άρμα τ' ήγαγον φιληνίους | ίππους, άγαλμα τής ύπερπλούτου χλιδής), που πάλι με τραβούν | οί μακροπεριπλάνητοι παραδαρμοί ; (ποΐ μ' άγουσ' αίδε
τη I λέπλαγκτοι πλάναι), άπ* τις ψιλαμμουδένιες έκβολες (άπό προστομίων λεπτοψαμάθων), άντάρα χειμωνόδαρτη (λαίλαπι χειμωνοτύπφ), τής γερακοκυνήγητης
άηδόνας (τάς κιρκηλάτου άηδόνος).
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Σύν&εση λέξεων

διαφορετικές παραγωγικές καταλήξεις ή μέ διαφορετική σύνθεση λόγια
συνώνυμα: κόσμος: κόσμιος - κοσμικός, άεργος (πού δέν έργάζεται)ανεργος (πού δέ βρίσκει δουλειά, δταν ΰπάρχη άνεργία). Λόγια παράγωγα καθιερώθηκαν κάποτε πλάι στ3 άντίστοιχα λαϊκά, μέ διαφορετική σημασία ή σέ διαφορετική χρήση : μέσος, μεσαίος - μεοιανός' παιδικός—παιδιάτικος
κτλ. (411)' βρόχινος —βροχερός,
καθημερινός—ήμερήσιος, ξανάνιωμα — ανανέωση, ξανασχηματίζω — άνασχηματίζω
κτλ.
Ή έκφραστικότητα τής γλώσσας μεγάλωσε καί μέ πολλά ρήματα
λόγια σύνθετα άπό προθέσεις. Πλάι στά λαϊκά γράφω,
ξεγράφω,
ξαναγράφω,
παραγράφω
(γράφω μέ τό παραπάνω), λέμε και συγγράφω, προγράφω,
άναγράφω, διαγράφω,
καταγράφω,
μεταγράφω,
παραγράφω, άντιγράφω, περιγράφω, άπογράφω,
υπογράφω.
Πλάι στό βάζω και τά λαϊκά του σύνθετα έχομε τώρα τά λόγια
σύνθετα άπό τό βάλλω ; άναβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω,
παραβάλλω,
άμφιβάλλω, έπιβάλλω, υποβάλλω κτλ., καθώς και τ9 άφθονα και ποικίλα παράγωγα, σύνθετα ή παρασύνθετα, σέ -βολος, -βολή,
-βολία,
-βλητικός, -βλητικότητα, -βολο. Λεπτές άποχρώσεις έκφράζονται καί με
σύνθετα άπό προθέσεις, καθώς προκαθορίζω,
προσύμφωνο,
προανάκριση, άντιδιάψευση, συγκατοικώ. Δέ θ ά έπρεπε ώστόσο νά γίνεται
κατάχρηση ρημάτων σύνθετων μέ προθέσεις, δταν φτάνουν τ9 απλά
γιά νά έκφράσουν τό ίδιο.
415. Λεξιλογική
Ανανέωση.—Ή
λεξιλογική σύσταση μιας γλώσσας, δπως διαμορφώνεται μέ τή βοή&εια τών παραγωγικών στοιχείων,
δέν άποτελεΐ κατάσταση έντελώς πάγια καί άμετάβλητη, άκόμη λιγότερο
στή σημερινή γλώσσα μας, πού βρίσκεται σέ μεταβατική κατάσταση. Είναι άνάγκη, μαζί μέ τό άπλωμα τής παιδείας, νά διαδοθούν καί νά έκλαϊκευτούν σέ πλατύτερα στρώματα λέξεις λόγιες πού έκφράζουν έννοιες
τοΰ νεοελληνικού πολιτισμού. Καί άπό τό άλλο μέρος, θ ά έπρεπε νά γνωρίσουν καί οί κάτοικοι τών πόλεων μέ τή βοήθεια τής λογοτεχνίας καί
τής παιδείας λέξεις λαϊκές, σχετικές μέ τήν έλληνική φύση, τήν έλληνική ζωή, τις συνήθειες της, πού άντιπροσωπεύουν καί αύτές έννοιες
τοΰ νεοελληνικού πολιτισμού άλλά πού μέ τούς δρους τής νεοελληνικής ζωής άπαρχαιώθηκαν γιά τούς κατοίκους τών μεγάλων κέντρων ή
μισοξεχάστηκαν, έπειδή περιφρονήθηκαν ή άγνοήθηκαν ol έννοιες πού
έκφράζονται μέ αύτές.

Λεξιλογική ανανέωση — Σημασία συγκεκριμένη και αφηρημένη
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Ά λ λ α και γενικότερα δέν είναι δυνατύ να σταματήση μία ανανεωτική κίνηση για να χρησιμοποιηθούν λαϊκά γλωσσικά στοιχεία πού
λέγονται ήδη (άνάχονστος — Ανήκουστος, παράκουος — παρήκοος) ή πού
καθιερώνονται άπό τή λογοτεχνία. "Όχι μόνο έπειδή φυσιολογικά
άπαρχαιώνονται οι λέξεις και παρουσιάζεται άνάγκη γιά μεγαλύτερη
έκφραστικότητα και κάποιο συγχρονισμό τών γλωσσικών στοιχείων,
άλλά και έπειδή ή γλώσσα τής παιδείας και τής επιστήμης είναι πιά
άνάγκη, γιά νά μεγαλώση ή έπίδραση καί ή απόδοση τους, νά πλησιάση καί λεξιλογικά πρός τά πλατύτερα έθνικά στρώματα καί νά ξαναβαφτιστή στή ζωντανή λαϊκή έκφραση. Φυσικά σέ πολλές περιπτώσεις θ ά μπορή νά χρησιμοποιούνται κατά τήν περίσταση παράλληλες έκφράσεις άπό τή λαϊκή καί τή λόγια γλώσσα (Αντικρίζω - Αντιμετωπίζω, παρακλάδι — παραφυάδα, άπλοχωριά — ευρυχωρία), ένώ σέ
άλλες, καθώς λ. χ. σέ πολλά σύνθετα, μέ α' συνθετικό άχώριστο μόριο, έπίθετο ή έπίρρημα, είναι φανερό δτι ή έκφραση ζωντανεύει μέ
τό συγχρονισμό της (*).

I l l - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ Τ Ω Ν

ΣΗΜΑΣΙΩΝ

Σημασία συγκεκριμένη καί σημασία αφηρημένη
4 1 6 . OÎ περισσότερες λέξεις χρησιμεύουν πρώτα γιά νά φανερώσωμε μιά πραγματικότητα συγκεκριμένη : βράχος, κόκκινος,
πιάνω.
Ά λ λ ά δπως έχομε ούσιαστικά συγκεκριμένα
καί Αφηρημένα (493),
έτσι έχομε καί έπίθετα καί ρήματα συγκεκριμένα καί άφηρημένα. Τά
1. Έδώ ανήκουν σύνθετα καθώς αρτισύστατος - νεοσύστατος, ήμιάγριος - μισοάγριος, ήμιβάρβαρος - μισοβάρβαρος, ήμίκλειστος - μισόκλειστος, μισοκλεισμένος,
δυσδιάκριτος - δυσκολοξεχώριστος, ευανάγνωστος - ευκολοδιάβαστος, ευσυνείδητη έργασία - καλοσυνείδητη, άνύελληνικος - άντιελληνικός, άν&υγιεινός - άντιυγιεινός κτλ. Φυσικά θά διατηρηθούν λέξεις πού έχουν κρυσταλλωθή μέ τόν άρχαΐκό τους
τύπο : ημίτονο, ευσυνειδησία, ψευδαίσθηση κτλ.
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Oi αλλαγές τών σημασιών

επίθετα φανερώνουν δχι μόνο τις Ιδιότητες πού μας δίνουν οί αισθήσεις μας (κόκκινος, ψηλός, σκληρός, παστρικός) παρά κα! Ιδιότητες πού
σχηματίζομε με τήν κρίση τού μυαλού μας (ευγενικός, γενναίος, σημαντικός). Κα! τα ρήματα δέ φανερώνουν μόνο πράξεις (πιάνω, δένω, κολυμπώ, λιχνίζω) παρά κα! λειτουργίες πνευματικές (νιώθω,
έλπίζω,
άνυπομονώ). Τήν ϊδια διαφορά τής συγκεκριμένης κα! τής άφηρημένης
σημασίας βρίσκομε κα! στά έπιρρήματα τά παράγωγα άπό έπίθετα
(307): πέταξε ψηλά, φέρθηκε
ευγενικά.

Ή αδιάκοπη αλλαγή τών σημασιών
417. "Οσες κα! νά είναι οί λέξεις μιας γλώσσας —απλές, παράγωγες κα! σύνθετες—δέν είναι αρκετές γιά νά φανερώσουν δλα δσα έχει
κάνεις νά έκφράση, πού είναι πολύ περισσότερα. Γι 3 αύτό άναγκαζόμαστε νά δώσωμε στις λέξεις πού έχομε έκτός άπό τήν άρχική τους
σημασία κα! άλλες.
Ή σημασία έτσι τών λέξεων δέν είναι σταθερή, πάγια κα! μοναδική. Συχνά μάλιστα συμβαίνει νά παραμερίζουν οί νεώτερες σημασίες
τΙς παλιές. "Ετσι λ.χ. : τό καράβι (άρχ. κάραβος), πού σήμαινε ένα θαλασσινό μαλακόστρακο συγγενικό μέ τήν καραβίδα, πήρε τή σημασία τού πλοίου* τό καμαρώνω, πού σήμαινε μιά φορά κάνω καμάρα,
τώρα σημαίνει φουσκώνω,
περηφανεύομαι.

Κυριολεξία και μεταφορά
418. Τό ούσιαστικό Αγριοκάτσικο φανερώνει ενα ορισμένο ζώο.
Αύτό είναι ή κυριολεξία γιά τή λέξη άγριοκάτσικο. "Οταν δμως πούμε
γιά ?να παίδι πώς είναι άγριοκάτσικο, μεταχειριζόμαστε τήν ϊδια λέξη
σέ μεταφορική
χρήση,
μεταφορικά.
Μέ αυτήν δμως τήν άλλαγή βαστούμε άπό τή λέξη άγριοκάτσικο
μόνο μιά Ιδιότητα, τήν άγριάδα, τό άπειθάρχητο κα! ευκίνητο του κατσικιού, πού τρέχει στά κατσάβραχα.
419. Οί μεταφορές είναι συχνότατες στή γλώσσα. Γ ι ά νά πούμε
πιο χτυπητά κα! έκφραστικά πώς κάτι είναι πολύ μαύρο λέμε μέ μιά
εΐκόνα : ήταν μαύρο σάν πίσσα, σάν κάρβουνο, κα! έπειτα παραλείποντας τό μόριο σάν : ήταν μαύρο πίσσα, κάρβουνο. "Έτσι λέμε κα! μαλ-

Κυριολεξία και μεταφορά—01 Αλλαγές της σημασίας
λιά μετάξι,
λιτσίδα.

πικρός φαρμάκι,

φάνηκε λιοντάρι,

εγινε τοίρος, είναι
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Σέ μεταφορική χρήση δέ συνηθίζονται μόνο ουσιαστικά. Λέγονται ανάλογα καί:
Έ π ί θ ε τ α , δταν προσδιορίζουν ουσιαστικά πού άποζητούν τέτοια χρήση. Έ τ σ ι λέμε: κρύος καιρός-κρύα
υποδοχή' γλυκός καφές—
γλυκιά ώρα.
Ρ ή μ α τ α , κατά τό ούσιαστικό στό οποίο άναφέρεται τό ρήμα:
αλωνίζω (ένεργώ αύθαίρετα), Αντικρίζω (λ.χ. ένα ζήτημα), λιβανίζω
(κολακεύω), μασώ (τά λόγια μου),
ξεφουρνίζω.
Έ π ι ρ ρ ή μ α τ α τροπικά παράγωγα άπό έπίθετα: κοιμούμαι
βαριά, μιλώ ξάστερα.
Μεταφορικά λέγονται και έκφράσεις, φράσεις ολόκληρες και οι
παροιμίες: έχασε τά νερά του, ψαρεύει στά θολά νερά, ρίχνει
Αγκυρα,
έβαλε πλώρη γιά κάπου, έπιασε φωτιά, τρώει τά σίδερα, κάθισε στά
αύγά του, τραβά τά μαλλιά του, κοιμάται μέ τΙς κότες, τού γεννούν τά
κοκόρια, βγάζει Από τή μύγα ξίγκι, δέ δίνει τ9 Αγγέλου του νερό, κάποιο λάκκο έχει ή φάβα κτλ.
Μερικές λέξεις λέγονται μόνο μεταφορικά: μαϊμουδιά,
μαϊμουδίζω, έλαφρόμυαλος, παπαγαλίζω, λαγοκοιμούμαι
κτλ.
420. Σέ μερικές περιστάσεις συνηθίζεται γιά τή μεταφορά λόγιος
φωνητικός τύπος ή λόγια λέξη (218): ψηλό βουνό-ύψηλά νοήματα ( 177),
ζεστό νερό —θερμά συγχαρητήρια,
κουκούτσι — πυρήνας μιας
έργασίας.

Οί αλλαγές τής σημασίας. Τα είδη τους
421. Ot ποικίλες άλλαγές πού παρουσιάζουν οι σημασίες τών λέξεων μπορεί νά διαιρεθούν γενικά σέ δύο κατηγορίες : τό άπλωμα και
τό στένεμα.
"Απλωμα έχομε δταν ή νέα σημασία γεννιέται άπό τήν πλατύτερη
χρησιμοποίηση τής παλιάς. Λ.χ. τεντώνω, πού σήμαινε άρχικά στήνω
τήν τέντα, τή σκηνή, πήρέ τή σημερινή γενικότερη σημασία τού τσιτώνω.
Στένεμα έχομε δταν ή νέα σημασία γεννιέται άπό τόν περιορισμό
τής παλιάς σημασίας. Λ. χ. ή λέξη πετεινός, πού σήμαινε στήν άρχή
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Ομώνυμα—Παρώνυμα—Συνώνυμα—Ταυτόσημα— * Ιδιωτισμοι

τό κ ά θ ε πουλί πού πετά, το κάθε πετούμενο

(τά πετεινά

τον

δ π ω ς λέει ή Ν . Διαθήκη), περιορίστηκε νά σημαίνη μόνο τόν

ουρανου,
κόκορα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΜΩΝΥΜΑ—ΠΑΡΩΝΥΜΑ—ΣΥΝΩΝΥΜΑ
ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ—ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ

'Ομώνυμα ή όμόηχα
4 2 2 . * Ο μ ώ ν υ μ α ή δμόηχα λέγονται οι λέξεις πού προφέρονται
τό ϊ δ ι ο , έχουν δ μ ω ς διαφορετική σημασία. Λέμε λ.χ. ρόκα Ινα σαλατικό κ α ! πάλι ρόκα τό ξύλινο ραβδ! πού τυλίγουν τό μαλλί άμα γνέθουν* δόξα είναι ή καλή φ ή μ η άλλά δόξα λέγεται κα! τό ουράνιο τόξο.
4 2 3 . Σ υ χ ν ά έχουν οί όμόηχες λέξεις διαφορετική ό ρ θ ο γ ρ α φ ί α (') :
μιά

ψηλή λεύκα

κλείνω

τήν πόρτα

κα!

τιέφτει

κα!

κλίνω τό

ψιλή

βροχή

ρήμα

01 όμόηχες λέξεις τής γλώσσας μας έγιναν πολύ άφθονώτερες μέ τις λόγιες λέξεις πού μπήκαν σ' αύτή : πείρα πλάι στήν πύρα, λιμός πείνα καί λοιμός
άρρώστια. 01 όμόηχες λέξεις γίνονται περισσότερες άμα λογαριάσωμε και όσες
δέν άνήκουν στό ίδιο μέρος τού λόγου : τρώγω êva σύκο καί σήκω και φεύγα.
4 2 4 . ' Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ζευγάρια άπό λέξεις δμόηχες. Πρέπει νά θ υ μάται κάνεις τήν ό ρ θ ο γ ρ α φ ί α τής καθεμιάς σύμφωνα μέ τήν ξεχωριστή
της σ η μ α σ ί α :
γλείφω
δανεικός
ίξάρτηση
κλίμα

γλύφω (*)
δανικός
εξάρτυση (8)
κλήμα

σατιρικός
σκίνος
στίχος
τοίχος (ό)

σατυρικός (4)
σκσΐνος (β)
στοίχος (β)
τείχος (τό)

1. 01 όμόηχες λέξεις έχουν ένδιαφέρον μόνο άπό τήν άποψη τής ορθογραφίας τους.
2. Γλύφω λέγεται γιά τό γλύτττη πού σκαλίζει τό μάρμαρο, τό ξύλο κτλ.
(γλυπτική, γλυφίδα, άνάγλυφο).— 3. "Εξάρτηση είναι τό κρεμασμα* έξάρτυση είναι
ή έτοιμασία, ό (στρατιωτικός) έφοδιασμός.—4. Σατιρικός είναι έκεΐνος πού σατιρίζει* σατυρικός πού έχει σχέση μέ τό σάτυρο.—5. Σκίνος είναι τό μαστιχόδέντρο, σκοϊνος είδος βούρλου πού χρησιμεύει γιά νά κάνουν σκοινιά.—6. Στίχος
είναι σειρά άπό λέξεις, γράμματα, στοίχος δποιαδήποτε άλλη σειρά.
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κρητικός
λύρα
λυτός
προκλητικός
πύρα

κριτικός
λίρα
λιτός
προκλιτικός
πείρα

ύπερορία
φύλλο
χωρικός
ψηλός

υπερωρία
φύλο
Χ°ρ^κ9ς
ψιλός,

425. Διαφέρουν άπό τά όμόηχα οί λέξεις πού έχουν πάρει σημασίες αρκετά
διαφορετικές μεταξύ τους, ώστε νά μας φαίνεται πώς πρόκειται γιά δυό διαφορετικές λέξεις, καθώς λ.χ. μοναχός : μόνος, άλλά και καλόγερος, αετός τό πουλί
καί 6 χαρτένιος άετός πού πετούν τά παιδιά.

Παρώνυμα
4 2 6 . Π λ ά ι στά όμόηχα μπορούμε νά ξεχωρίσωμε τά
παρώνυμα.
Παρώνυμα
ή παρώννμες
λέξεις δνομάζονται οΐ λέξεις πού έχουν
περίπου δμοια π ρ ο φ ο ρ ά και πού μοιάζουν :
πέραμα καί πέρασμα, σφήκα και σφίγγα, πρότυπο και
πρωτότυπο.
Τ ά παρώνυμα είναι διαφορετικές λέξεις, πού συχνά δέν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Α κ ρ ι β ώ ς δ μ ω ς έπειδή μοιάζουν στήν προφορά, μερικοί δέν τΙς ξεχωρίζουν και τις μπερδεύουν, Ιδίως δταν πρόκειται γ ι ά λέξεις λόγιες και δχι τόσο συνηθισμένες.
4 2 7 . Τέτοια π α ρ ώ ν υ μ α πού δέν πρέπει να μπερδεύωνται είναι :
αμυγδαλιά
ήμιτόνιο
"Ινδός
καλόβολος
κατακόμβη
κυματίζω
λατόμος, λατομεϊο

άμυγδαλή(χ)
ημίτονο (2)
*Ινδιάνος
καλόβουλος (8)
εκατόμβη
κυμαίνομαι (4)
υλοτόμος, ύλοτομία

μοίραρχος
μερ<*ρχος(δ)
ονομαστικός ονοματικός (β)
προσωπείο
προσωπίδα (7)
σιναπισμός
συνασπισμός
στερώ
υστερώ (8)
φτηνός
φτενός (β)
χαραμάδα
χαραματιά (ιο).

1. αμυγδαλιά λέγεται γιά τό δέντρο, άμυγδαλή γιά τόν άδένα στό λαιμό.—
2. ήμιτόνιο είναι δρος μουσικός, ήμίτονο δρος μαθηματικός τής τριγωνομετρίας.—
3. καλόβολος είναι έκεΐνος πού βολεύεται, συμβιβάζεται εύκολα, καλόβουλος,
έκεΐνος πού θέλει τό καλό.—4. κυματίζω λέγεται γιά τή σημαία ή δ,τι άλλο
πού έχει τήν κίνηση τών κυμάτων, κυμαίνομαι γιά εκείνον πού άμφιταλαντεύεται, δταν λ.χ. έχη νά πάρη μιά απόφαση.—5. μοίραρχος είναι βαθμός άξιωματικού τής χωροφυλακής ή ό άρχηγός μοίρας τοΰ στόλου ή τοΰ πυροβολικού,
μέραρχος ο διοικητής μεραρχίας (στρατιωτ. μονάδα).—6. ονοματικός καί όνομα-

188

β

Ομώνυμα—Παρώνυμα—Συνώνυμα—Ταυτόσημα— * Ιδιωτισμοι
Τονικά

παρώνυμα

4 2 8 . Μερικές λέξεις ξεχωρίζουν μόνο μέ τό διαφορετικό τους τόνο.
Οι λέξεις αυτές δνομάζονται τονικά παρώνυμα :
μια φορά
κι εναν καιρό — πήρε φόρα
για νά τρέξη
ο9 αυτόν το δρόμο βλέπει κάνεις πάρα
πολύ οπάνια
άνθρώπους
— δέ βλέπει παρά πολύ οπάνια
ανθρώπους.
Τέτοια τονικά π α ρ ώ ν υ μ α είναι : καμάρα - κάμαρα, καρυδιά - καρύδια, μαγιά — μάγια, μάτια — ματιά, νόμος —νομός, πότε —ποτέ, πρόγονος — προγονός, ράφι - ραφή, σκεπή — σκέπη, γέρνω -γερνώ (*).
429. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— ΤΑ τονικά παρώνυμα διαφέρουν κάποτε καί μέ τή διαφορετική όρθογραφία. Πρέπει νά θυμ&ται κανείς τήν όρθογραφία τής κάθε λέξης
σύμφωνα μέ τή σημασία της : παίρνω - περνώ, πίνω - πεινώ, μαγεύτηκα - μαγευτικά.
'Ανάλογα είναι : μεταλΧ,εΐο όροχεϊο μετάλλων — μετάλλιο αναμνηστικό τεμάχιο
μετάλλου, σφαγείο τόπος σφαγής—σφάγιο τό ζώο που σφάζεται, σχολείο τόπος διδασκαλίας—σχόλιο σημείωση έρμηνευτική, τελωνείο δπηρεσία γιά τήν είσπραξη δασμών— τελώνιο δαιμόνιο, στοιχειό.
4 3 0 . Τονικά παρώνυμα
συγγενικά.—
Μερικά τονικά παρώνυμα
άπό τήν ϊ δ ι α ρίζα κάποτε μπερδεύονται. Τέτοια είναι :
ήπειρώτικος
πού άνήκει στήν " Η π ε ι ρ ο , λ.χ. ηπειρώτικο
τυρϊήπειρωτικός
πού άνήκει σέ ήπειρο, στεριανός, λ.χ. ήπειρωτικό
κλίμα,
πολίτικος
πού άνήκει στήν Π ό λ η - πολιτικός πού εχει σχέση μέ
τήν πολιτική,
στ ικός σημαίνουν καί τά δυό έκεϊνο πού άναφέρεται στ' δνομα, άλλά δέν έχουν
τήν ϊδια έντελώς χρήση* ονοματικός λ.χ. είναι δρος γραμματικός, ονομαστικός
λέγεται γιά τή γιορτή τού ονόματος, γιά έναν κατάλογο, πρόσκληση κτλ., ώς
όρος μαθηματικός (ονομαστική άξια) κτλ. — 7. προσωπίδα είναι ή μάσκα, πρόσωπεΐο λέμε γιά τις προσωπίδες τού άρχαίου θεάτρου καί μεταφορικά γιά τήν
υποκρισία, τήν προσποίηση: επεσε τό προσωπείο.—8. στερώ: άφαιρώ, άπογυμνώνω, υστερώ : μένω πίσω, είμαι κατώτερος.—9. φτενός: λεπτός.—10. χαραμάδα:
άνοιγμα στήν πόρτα, στόν τοίχο κτλ., χαραματιά : χάραγμα μέ σκληρό όργανο στό
χώμα ή σέ άλλο στερεό σώμα, χαραξιά.
1. Είναι άφθονώτερα τά τονικά παρώνυμα άν λογαριαστούν σ' αύτά καί
λέξεις πού δέν άνήκουν στό ϊδιο μέρος τού λόγου. Έτσι τά ονόματα γέρος γερός, διάφορες - διάφορες, επιμονή - επίμονη, θόλος · θολός, μοναχός - μονάχος, πίκρες - πικρές, χόντρος - χοντρός, ή καί άλλες λέξεις: άχνα-άχνά, γλύκα-γλυκά,
δίπλα-διπλά, ξέρα-ξερά, χαμόγελα - χαμογέλα - χαμογελά, χωριά-χώρια, ξερήξέρει, ζητώ - ζήτω, κανείς - κάνεις, άλλου - άλλου.

Τονικά

παρώνυμα

μπακάλικη
(επίθετο), λ.χ. ποδιά μπακάλικη — μπακαλική
έπάγγελμα),
9
Ολυμπία
(ή) τό μέρος πού γίνονταν οι ' Ο λ υ μ π ι α κ ο ί
-'Ολύμπια
(τά) οι αγώνες πού γίνονταν στήν Ό λ υ μ π ί α .
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(τέχνη,
αγώνες

Τό επίθετο ανθρώπινος λέγεται και ανθρωπινός μέ κάποια διαφορά σημασίας' ανθρώπινος λέγεται γιά έκεινο πού άνήκει, πού Ιδιάζει στόν άνθρωπο :
ανθρώπινη τύχη, φύση' ανθρωπινός γιά δ,τι άνήκει, ταιριάζει στόν άνθρωπο,
είναι άνεκτό, υποφερτό: ανθρωπινό κρέας, καμώματα, ζωή, τρόποι, ντύσιμο κτλ.
Τό γερανός, πάντα όξύτονο δταν σημαίνη τό πουλί, λέγεται καί προπαροξύτονο
άλλά συνήθως όξύτονο δταν σημαίνη μηχανή πού οηκώνει βάρη ή κεραία καταρτιού πού χρησιμεύει γιά τόν ίδιο σκοπό.
4 3 1 . Λέξεις μέ διφορούμενο
τονισμό. — Υ π ά ρ χ ο υ ν μερικές λέξεις, Ιδίως σύνθετες, πού συνηθίζονται τονισμένες σέ δυο διαφορετικές συλλαβές( 4 ):
ατελείωτος (δπως και τελείωσα)—ατέλειωτος
(δπως και
τέλειωσα),
άτμοσφαίρα — Ατμόσφαιρα (8), γυναικείος — γυναικείος,
καλόγιαννος
(πουλί, άρχ. έρι&ανϊς) — καλογιάννος,
καλόγρια —καλογριά,
μεσαίωνας
- μεσαίωνας (9), μονάχος — μοναχός,
χυλόπιτα (ιδίως στή φρ. έφαγε τή
χυλόπιτα)—χυλοπίτα,
μισ(ο)άνοιχτος - μισοανοιχτός'
άντιπροχτές - άντίπροχτές, προπερσινός — προπέρσινος (4).
1. Αύτό γίνεται: α) σέ μερικές σύνθετες λέξεις επειδή οί τονικοί κανόνες
τής σύνθεσης δέν είναι πάντοτε ενιαίοι καί άποκλειστικοί ή διασταυρώνονται
άπό άντίθετες άναλογίες (392 κ.ά.),— β) σέ μερικές λόγιες λέξεις πού δέν είναι
άρκετά γνωστές καί κοινές, — γ) σέ όνόματα πού λέγονται συνήθως σέ
πτώση πού δέ βαστούσε Ισως στήν άρχαία γλώσσα τό βασικό τόνο (τής συντελείας
τον αΙωνος, τα μεταλλεία τον Παγγαίου, ναός τής Φιγαλίας) καί έτσι ξεγελιέται
κανείς ή άπομένει άβεβαιότητα ώς πρός τόν τονισμό τής ονομαστικής.
2. Ή λόγια αύτή λέξη έξαρχής τονίστηκε καί κατά τούς δυό τρόπους. Θά
έπρεπε νά προπαροξυτονηθή καί κατά τήν άρχαία γραμματική καί κατά τή νέα,
δσο τή νιώθομε σύνθετη (392Aß), ό παροξύτονος ώστόσο τύπος ρίζωσε καί λέγεται δσο τουλάχιστο καί ό προπαροξύτονος. Τό ξενικό ατρατόσφαιρα λέγεται
προπαροξύτονο.
3. Τό λόγιο μεσαιώνας τονίστηκε άπό πολλούς καί προπαροξύτονα, άλλά
6 παροξύτονος τύπος παραμένει ό πιό κοινός.
4. Πλάι στούς τύπους στερεός, στρογγυλός λέγεται στήν ποιητική γλώσσα
καί στέρεος, (σπανιότ.) στρόγγυλος. Κάποτε λέγεται καί σκότεινος. Ποιητικό καί
άρχαϊκό είναι τό άσφοδελός, έπίθετο τού ουσιαστικού ασφόδελος άοφοδίλι, σπερδούκλι.
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4 3 2 . Λέξεις πού ύπάρχει Αμφιβολία
ah noià συλλαβή
éà
τονιστοϋν.—'Υπάρχουν
μερικές λέξεις, προπάντων σύνθετες ή λόγιες,
πού μερικοί άμφιβάλλουν σέ ποια συλλαβή πρέπει νά τις τονίσουν ή
πού τονίζονται λανθασμένα.
Είναι

σωστό νΑ τονίζωμε :

άντραδέρφη, γυναικαδέρφη (*).
έγκυκλοπαιδεία,
προπαιδεία, δπως καί παιδεία· έπικράτεια, δπως
και έγκράτεια' συντέλεια δπως και άτέλεια, έντέλεια* χίμαιρα.
Κηφισιά, δχι Κηφισία ('), Λι^αάδίά (άρχ. Λεβάδεια),
ΑΙγιάλεια,
Έρέχ&ειο, Κίτιο(8), Μαντινεία, Πάγγαιο, Τανάγρα (4),
Θάλεια (5), Κόριννα (β),
Σίβυλλα.

Συνώνυμα
433· Συνώνυμα ή συνώνυμες λέξεις λέγονται λέξεις διαφορετικές άναμεταξύ τους πού έχουν τήν ίδια περίπου σημασία :
ρα^<$£ - ματσούκα - βέργα - βίτσα - γκλίτσα - μπαστούνι — πατερίτσα.
ξημερώνει — χαράζει - γλυκοχαράζει — φέγγει — φωτίζει - άσπρογαλιάζει.
απλώνω—ξαπλώνω—τεντώνω—τσιτώνω.
Ή συνωνυμία δέ βρίσκεται μόνο άνάμεσα σέ λέξεις τής ίδιας γραμματικής κατηγορίας (λ.χ. ούσιαστικά, ρήματα κτλ.) παρά καί σέ λέξεις μέ διαφορετική φύση ή καί σέ φράσεις ολόκληρες. Συνώνυμα λ.χ. τού έπιΦετου κοντός είναι
καί τά ούσιαστικά κοντορεβιθούλης, φασούλι' τού λιγνός οί φράσεις πετσί και
κόκαλο, μετριούνται οί πλευρές του, να τόν φυσήξης πέφτει κτλ.

434. Τά συνώνυμα έκφράζουν τήν ϊδια έννοια μέ μικρές διαφο1. Είναι πιο κανονικό νά τονίζωμε αεροπλάνο, κινηματογράφος, άν καί παρατηρούμε κάποια τάση νά τονιστούν ot λέξεις αύτές στήν προπαραλήγουσα.— 2.
Ή σημερινή τοπωνυμία Κηφισιά, ονομασμένη άπό τό ποτάμι Κηφισός, μετονομάστηκε Κηφισία (καί μάλιστα Κηφισσία), έπειδή νομίστηκε πώς αύτός ήταν ό
αρχαίος τύπος της λέξης.— 3. Άρχαία πόλη καί ώς σήμερα μητρόπολη στήν
Κύπρο.—4. ΟΙ αρχαίοι ελεγαν καί Τάναγρα, Φιγάλεια, Ρήγιλλα.— b. Θάλεια λεγόταν μιά άπό τις Μούσες, Θαλία (Εύθαλία) ονομάζονται σήμερα πολλές γυναίκες.—6. Κόριννα λεγόταν ή άρχαία ποιήτρια, Κόριννα ονομάζονται σήμερα
πολλές γυναίκες.

Συνώνυμα
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ρές κα! αποχρώσεις. Αυτές μπορούν να υπάρχουν (αν και τά δρια
δέν είναι πάντοτε καθαρά) :
α) Σ έ ο υ σ ι α σ τ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς τών έννοιών πού έκφράζονται:
πέτρα, πετρίτοα, πετράδι, πετραδάκι, λιθάρι, βότσαλο, λιλάδι, χαλίκι, άμάδα, κοτρόνι, βράχος, κατσάβραχο, ριζιμιό, κουφολίθι, σαπολίθι, σαπόπετρα κτλ.
βλέπω., κοιτάζω, ξεχωρίζω, διακρίνω, άναβλέπω, αγναντεύω.
β) Σ έ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό τής ίδιας περίπου έννοιας:
πέθανε, τελείωσε, ξεψύχησε, έσβησε, μας άφησε γειά, μας άφησε
χρόνους.
ψηλός, τετράψηλος, έφτάψηλος, δρθόψηλος, πανύψηλος,
θεόρατος,
τιελώριος, γίγαντας, γιγαντένιος, λέλεκας, κυπαρίσσι, κατάρτι, καμήλα,
φουρνόξυλο, ταβανόσκουπα, τηλεγραφόξυλο,
ούρανοξύστης.
ξυπνός, ξεφτέρι% φωστήρας, πονηρός; παμπόνηρος,
τετραπέρατος,
τετραπερασμένος, άνοιχτομάτης, άλεπού, σπίθα, πανούργος, πολυμήχανος.
435. OÎ λέξεις τής δεύτερης αύτής κατηγορίας βοηθούν νά διαφοροποιήσωμε τό ύ φ ο ς πού μεταχειριζόμαστε μιλώντας καί ιδίως γράφοντας. Οι συνώνυμες λέξεις μπορεί νά έχουν τό ϊδιο άκριβώς νόημα,
άλλά κατά τήν περίσταση και κατά τό είδος έκείνου πού γράφομε θ ά
προκρίνωμε άλλη λέξη.
Σέ μια έπίσημη περίσταση μπορεί νά πούμε Αείμνηστος άντ! μακαρίτης. Κατά τήν περίσταση μιλούμε γιά διασκέδαση και γλέγτι· συντροφιά ή παρέα. "Αν θέλωμε νά ειρωνευτούμε λέμε άρμάδα άντί στόλος,
γραιδιο άντ! γριά, γριούλα. Κάποτε λέμε μέ περισσότερη εγκαρδιότητα γιά τούς πεζούς στρατιώτες οί φαντάροι και τά φανταράκια ή
δνομάζομε καμαρώνοντας τούς εύζώνους τσολιάδες. Ή δ ι ο ι κ η τ ι κ ή
πάλι γ λ ώ σ σ α , πού προτιμά λέξεις άχρωμάτιστες κα! δχι τόσο συνηθισμένες, μπορεί νά πή λήγω άντ! τελειώνω κα! κλοπή άντ! κλεψιά.
Γενικά μπορεί νά παρατηρηθή πώς στήν καθημερινή Ιδιωτική
δμιλία μπορεί νά μεταχειριζόμαστε λέξεις κα! έκφράσεις πού δέ λέγονται στόν κόσμο ή δημόσια κα! προπάντων δέν άνήκουν στή συνηθισμένη γραπτή γλώσσα—άκόμη λιγότερο στήν πρότυπη σχολική (ΟΙ. Τέτοιες είναι λ.χ. μούρη (για τό πρόσωπο), κολοκύθια, οκαμπάζω, ξεφορτώσου με, κατέβασε τα μούτρα τον, τον μπήκαν ψύλλοι στ*avuà κτλ.
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436. Ή διαφορά δμως στό λεξιλόγιο παρουσιάζεται προπάντων
στήν ποιητική
γλώσσα— στήν ποίηση άλλά και γενικότερα στή
γλώσσα της πεζογραφίας, ιδίως τής λογοτεχνικής, δταν ΰπάρχη ποιητική έξαρση. Λέξεις ποιητικές προπάντων είναι λ.χ. ot άκόλουθες:
άλάργα (μακριά), Αλαφιάζομαι (τρομάζω), άντάμα, άρματα άρματώνω, άτι (άλογο πολεμικό, ιππασίας), γοργός, διαφεντεύω (υπερασπίζομαι), κούπα (ποτήρι, συνήθως ξύλινο, κύπελλο), λόγκος (δάσος), νοτίζω (βρέχω), πλουμίζω (στολίζω, κεντώ), πουρνό, ρήγας% ρόδο, τάοι
(μετάλλινο κύπελλο), τρανός τρανεύω (μεγάλος μεγαλώνω), σκιάζομαι
(φοβούμαι), φλάμπουρο, ψίκι (πομπή γάμου, κηδείας) ( ι ).
437. Ή σημασία τών συνωνύμων
καί ό πλουτισμός
μέ άρχαϊες λέξεις.—Τά συνώνυμα είναι μεγάλος πλούτος γιά μιά γλώσσα.
Μέ τή μελέτη τους πλουτίζεται ή άτομική γλώσσα, δξύνεται τό μυαλό
και βαθαίνει ή μόρφωση. Γι 9 αύτό είναι χρήσιμο νά μελετά κάνεις
πλάι στούς λαογραφικούς θησαυρούς τούς δόκιμους συγγραφείς, πού
καθιέρωσαν τή χρήση τους.
Τά συνώνυμα έγιναν σέ πολλές περιστάσεις άφθονώτερα μέ τις
λόγιες λέξεις πού προστέθηκαν στις λαϊκές, ιδίως δταν αύτές ήταν άφη1. Λέξεις ποιητικές βρίσκονται λ.χ. σέ στίχους καθώς οί ακόλουθοι:
αϊ« άξετίμωτο, φλόγα, φωτιά (Βαλαωρίτης), δταν τρανέψης, γιόκα μου (Βιζυηνός), καβαλικεύει τό ρηγόπουλο, παίρνει λαγκάδια, στράτες, ροϋγες (Πολέμης).
*Ας σημειωθή ώστόσο πώς οί ποιητές χρησιμοποίησαν συχνά λέξεις τοΰ
τόπου τους άπό άλλη αίτια, έπειδή τούς ήταν πιό γνωστές καί οίκςΐες καί δχι
γιατί ήθελαν να μεταχειριστούν λέξεις σπάνιες καί ξεχωριστές, δπως τις αίσθάνεται συνήθως ό σημερινός αναγνώστης. Καί δέν είναι μόνο οί λέξεις ποιητικές. Πλάι σ* αύτές μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά ποιητικά, καί άλλα γραμματικά στοιχεία, φωνητικά ή μορφολογικά, ξένα στήν κοινή γλώσσα. Στούς
στίχους
λαχανιασμένος στάθη εκεϊ κι ό σκύλος, π% άγανάχτησε
στά όρτά τά μονοπάτια.
(Σικελιανός)
*Η Φλωρεντία, σά ν*άδειασε, τής φάνη μες στόν ύπνο της,
τό χάραμα ώς άρχίζει.
(Σικελιανός)
έχομε τ' άκόλουθα ποιητικά στοιχεία : στάθη άντί στάθηκε, π' άντί πού (160),
άγανάχτησε άντί κουράστηκε ή απόστασε, όρτά άντί όρθά (413), φάνη άντί φάνηκε,
ώς άντί καθώς.
Φυσικά δμως δέ θά έπρεπε νά γίνεται ώς πρός τό ζήτημα αύτό κατάχρηση.
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ρημένα δνόματα ή ουσιαστικά πού έπιδέχονταν διαφοροποίηση, επίθετα και ρήματα.
καπετάνιος — πλοίαρχος' τζάκι —εστία (λ.χ. αρρώστιας)' άσπρος —
λευκός (λ.χ. διαγωγή)' ανίκητος, άλύγιστός, άγονάτιστος, Ατσάκιστος—
Ακατανίκητος, ακατάλυτος, άκατάβλητος, Ακαταγώνιστός,
Ασυναγώνιστος,
Ακαταπόνητος ' μουρμουρίζω - ψι&υρίζω.
Πλάι στό λεξιλογικό πλούτο πού μας δίνει έτοιμο ή μητρική
γλώσσα μας δόθηκε ή τύχη νά εχωμε καί δεύτερη πλουσιότατη κληρονομιά άπό τήν άρχαιότητα κα! τήν κλασική της φιλολογία, πού φύλαξε
μαζί με τις άρχαιες λέξεις τόσες έννοιες του άρχαίου πολιτισμού. Γιά
τή γενική λ.χ. έννοια τής συντροφιάς, πλάι σέ μερικές λαϊκές λέξεις
συνώνυμες, είναι πραγματικός πλουτισμός γλωσσικός οί λόγιες Αδερφάτο, ένωση, έσμός, έταιρεία, ϋίασος, ομάδα, δμιλος, σπείρα, σύλλογος,
συμμορία, σύνδεσμος, συνεταιρισμός, σύνοδος, χορεία κτλ. Δίνεται έτσι
μέ τις άρχαιες λέξεις εύκαιρία νά πλουτιστή ή νέα γλώσσα και ό πολιτισμός πού έκφράζει, άπό μιά δεύτερη άνεξάντλητη πηγή. Ά λ λ ά δέν
πρέπει νά καταφεύγω με στήν άρχαία γλώσσα χωρίς άνάγκη παίρνοντας λέξεις ταυτόσημες κα! περιττές παρά μόνο δταν πρόκειται γιά λέξεις μέ άποχρώσεις, πού μπορούν νά χρησιμέψουν στήν εννοιολογική
εμβάθυνση κα! διαφοροποίηση τού λεξιλογικού πλούτου και πού μας
χρειάζονται πραγματικά.

Ταυτόσημα
438. Έκτός άπό τά συνώνυμα πού, καθώς είδαμε, σχεδόν ποτέ
δέν έχουν τήν ϊδια άκριβώς σημασία* υπάρχουν κα! άλλου είδους λέξεις,
πού ή σημασία τους είναι έντελώς ή ϊδια. Οί λέξεις αύτές λέγονται τ α ν τόσημα ή ταυτόσημες Αέ£εις(*):
γιαγιά, νόνα, κυρούλα, κα! άκόμη, κατά τόπους, βάβω, μανιά,
νενέ κτλ.
1. ΟΙ ταυτόσημες λέξεις υπάρχουν επειδή συνηθίζονται ή καθεμιά σέ διάφορες περιοχές τής Ελλάδας, χωρίς νά είναι καμιά τους κοινή, καί έτσι καταστάλαξαν καί λέγονται στήν κοινή γλώσσα περισσότερες άπό μία λέξη, συνήθως δύο. Ταυτόσημα υπάρχουν καί σέ μερικές άλλες γλώσσες πολιτισμένων
λαών, όταν αύτές δέν κατόρθωσαν ν* άποχτήσουν λεξιλογική ενότητα. "Έργο
τής λογοτεχνίας είναι νά κατευθύνη πρός μεγαλύτερη λεξιλογική ένοποίηση,
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4 3 9 . 9 Α π ό τις συχνότερες ταυτόσημες λέξεις είναι δνόματα πουλιών, ψαριών, φυτών, παιδικών π α ι χ ν ι δ ι ώ ν και άλλες άκόμη, πού γ ι ά
τό νόημα πού έχουν δέν πολυσυνηθίζονται στήν καθημερινή έπικοινωνία τών ά ν θ ρ ώ π ω ν κα! ιδίως στά μεγάλα κέντρα, δπου διαμορφώνεται
ή κοινή γλώσσα κα! κατασταλάζει τό λεξιλόγιο της. Ταυτόσημες λέξεις
τής κοινής είναι λ.χ. :
αραποσίτι—καλαμπόκι
μελισσουργός—μελισσοφάγος
(9)
άχλάδι —απίδι
δρνι&α, όρνιΰώνας —κότα, κοτέτσι
γάλος - διάνος - κονρκος
ξέφωτο — (άνα)φεξάδα—ξαί&ρα
γίδα—κατσίκα
πετεινός—κόκορας
τριζόνι — γρύλος
σουσουράδα—τσιλιβή&ρα
(β)
ι
διχάλι, διχάλα—δικράνι( )
στέγη —σκεπή
(έ)πίστομα — μπρούμυτα
φλαμούρι—τίλιο
καταγής —χάμω
χύνομαι-χιμώ
κοκκινογούλια — παντζάρια
ψαρόνι - μαυροπούλι (*)
440. Είναι συχνότερες οί περιστάσεις πού είναι δυνατό νά προτιμηθή
ένας τύπος, όταν ή κοινή γλώσσα, όπως τουλάχιστο μιλιέται στήν πρωτεύουσα»
έχη καθιερώσει μιά λέξη ή όταν γιά άλλους λόγους μπορή νά ξεχωρίσωμε μία
άνάμεσα άπό άλλες ταυτόσημες. 'Αναγράφονται μερικά παραδείγματα:
διατηρώντας μερικές ώς συνώνυμα, όπως έγινε ήδη μέ λέξεις καθώς κούπα,
τάσι, τρανός κτλ.
Μερικές λέξεις πού γιά πολλούς είναι ταυτόσημα έχουν κάποια διαφορά
καί είναι στ* άλήθεια συνώνυμα* λ.χ. δόλωμα — πλάνος (αύτό λέγεται όχι μόνο
γιά τά ψάρια, καθώς τό δόλωμα, άλλά καί γιά τ* αγρίμια). Στά συνώνυμα άνήκουν, καί όχι στά ταυτόσημα, καί λέξεις πού δέν έκφράζουν τό ϊδιο ακριβώς
πράμα, καθώς λ.χ. ol ποικίλες λέξεις πού μεταχειρίζονται στά διάφορα μέρη
γιά τά παραθυρόφυλλα κατά τό είδος τους: παντζούρια ή ξώφυλλα — σκούρα ή
κανάτια — γρίλιες κτλ.* έτσι καί λέξεις καθώς: στάμνα - κανάτα, συδαυλίζω ή συν.
ταυλώ (τή φωτιά, προσθέτοντας δαυλιά καί ξύλα γιά προσανάμματα)—ξε&έλνω
(άνασκαλίζω τή φωτιά γιά νά ψήσω κάτι) κτλ.
1. Γεωργικό εργαλείο ξύλινο μέ δύο δόντια σάν πιρούνι, γιά τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα.—2. Πουλί, άρχ. μεροψ.—3. Πουλί, άρχ. σεισοπυγίς.
4. Μέ τήν ποικιλία πού παρουσιάζει ή γλωσσική χρήση στά διάφορα
μέρη τής Ελλάδας τυχαίνει μερικές άπό τις λέξεις πού είναι στήν κοινή γλο>σσα
ταυτόσημες νά έχουν σέ μερικά μέρη διαφορετική σημασία, καί τό άνάποδο.
Σέ μερικά μέρη λ. χ. ξεχωρίζουν τά παντζάρια άπό τά κοκκινογούλια (αυτών δέν
τρώγεται ή ρίζα παρά μόνό τά φύλλα τους)* άλλου πάλι ονομάζουν καϊοιά τά
βερίκοκα ένώ στήν 'Αθήνα πολλοί τά ξεχωρίζουν.
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κουτάλι (χουλιάρι), μέτωπο (κούτελο), μουδιάστρα (τσούχτρα, άρχ. νάρκη),
παρατσούκλι (παράβαλμα, παραγκώμι, παρανόμι, πινόμι), ποδιά (μπροστελα), σιτεύω,
σιτεύομαι γιά τό κρέας πού τρυφεραίνει (δαμάζω), σκαρφαλώνω (σκαντζουρώνω σκαλώνω), σκόρος (βότρυδα), τριζόνι (τρωξαλλίδα), τσαλαπετεινός (άγριοπετεινός,
άγριοκόκορας), τσιπούρα (χρυσόφα, ξόφα), φασκομηλιά (άλισφακιά, άσφάκα), φάκα
(καπάντζα), φλιτζάνι (κουπάκι), χτυπώ (βαρώ).

441. 'Ιδιωματισμοί.—Μιά
λέξη πού δέν άνήκει στην κοινή γλώσσα
παρά συνηθίζεται σ3 ένα ή σέ περισσότερα ιδιώματα (τοπικές γλώσσες)
λέγεται Ιδιωματισμός
ή Ιδιωματική λέξη. Ι δ ι ω μ α τ ι κ ά είναι λ.χ. τό
γλακώ τρέχω, μπαλοτέ τουφεκιά, πού λένε στήν Κρήτη ( ι )·
Ot ιδιωματισμοί πρέπει ν9 άποφεύγωνται, έκτός άπό τις περιστάσεις πού δέν υπάρχει λέξη πιό κοινή γιά τήν έννοια πού έκφράζουν
ή δταν είναι δυνατό νά χρησιμέψουν ώς συνώνυμα.
Φωνητικά

διπλόμορφα

442. 'Εκτός άπό τά ταυτόσημα, πού είναι διαφορετικές λέξεις γιά
τήν ϊδια έννοια, υπάρχουν περιστάσεις πού μεταχειριζόμαστε στήν
κοινή γλώσσα γιά τήν ίδια έννοια μιά λέξη μέ δύο διαφορετικούς τύπους. Τέτοιες λέξεις μέ διπλή φωνητική μορφή ονομάζονται φωνητικά διπλόμορφα : παιχνίδι
(παιχνιδιάρης)—παιγνίδι.
443. 'Αναγράφηκαν ήδη στά παραπάνω κεφάλαια άνάλογα παραδείγματα, δπου δ ένας άπό τούς δύο τύπους γεννήθηκε άπό άφαίρεση,
λ.χ. έξοδεύω - ξοδεύω (172)' άπό πρόταξη, λ.χ. βδέλλα - άβδέλλα (174)'
άπό άλλαγή, λ.χ. έγγόνι - άγγόνι (175)* άπό άλλα π ά θ η φωνηέντων,
λ.χ. ξνράφι-ξονράφι
(178), ή συμφώνων, λ.χ. τρίποδο - οτρίποδο (188),
ή άπό λόγιες λέξεις πού καθιερώθηκαν πλάι στις άντίστοιχες λαϊκές,
1. Κάποτε μπορεί μια λέξη νά είναι κοινή άλλα μιά σημασία της νά
είναι Ιδιωματική, καθώς λ.χ. οτό ανήμερα, ή κοινή σημασία είναι : τήν ίδια
τή μέρα, άνήμερα τών Χριστουγέννων, ένώ σέ μερικά Ιδιώματα σημαίνει τήν
παραμονή ή τήν έπαύριο. Γιά φωνητικούς Ιδιωματισμούς βλ. μερικά παραδείγματα (445). Υπάρχουν καί Ιδιωματισμοί μορφολογικοί, καθώς λ.χ. φαινόσαντε άντί
φαίνονταν, δπως υπάρχουν καί συνταχτικοί Ιδιωματισμοί, καθώς φαίνεταί μου
άντί μου φαίνεται. Γλωσσικό στοιχείο πού δέν άνήκει στήν κοινή άλλά καί πού
έχει μεγάλη διάδοση λέγεται επαρχιωτισμός (άντί Ιδιωματισμός)' έτσι λ.χ. τό
σε χαρίζω άντί σου χαρίζω, πού λέγεται άπό τούς μισούς σχεδόν "Ελληνες.
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λ.χ. κρύσταλλο - κρούσταλλο (225). Υπάρχουν κα! άλλα ανάλογα ή
διαφορετικά παραδείγματα :
γκρεμνός — γκρεμός,
γκρεμίζω
γρατσουνίζω — τσαγκρουνίζω
ζωγραφιά - ζουγραφιά
&ρέφω — τρέφω
μυρμήγκι — μερμήγκι
περιπλοκάδα
—περικοκλάδα

πίτερο — πίτουρο
πλεξίδα — πλεξούδα
πρινάρι — πουρνάρι
σκιά — ίσκιος
σπάγος — σπόγγος
ψηφώ — άψηφώ.

'Ανάλογα είναι μερικά διπλόμορφα πού γεννιούνται μέ ποιητικές
λέξεις: δεντρί (δέντρο), κα&άριος (κα&αρός), στερφενω (στερεύω).
444. Στά φωνητικά διπλόμορφα άνήκουν καί μερικά ρήματα, πού
έχουν δεύτερο φωνητικό τύπο δταν γίνωνται δεύτερα συνθετικά σέ
λόγια σύνθετα. Τέτοια ρήματα είναι :
(Α)γγίζω, ξαναγγίζω (*)
άλλά
μιλώ, παραμιλώ, ξαναμιλώ
μοιάζω, παραμοιάζω
μπαίνω, παραμπαίνω, ξαναμπαίνω
ρουφώ, αναρουφώ, σιγορουφώ

προσ-εγγίζω
σνν-ομιλώ
(συνομιλία)
παρ-ομοιάζω
παρ-εμβαίνω
(παρέμβαση)
Απο-ρροφώ,
(Απορρόφηση,
Απορροφητικός).

Γιά τά ρήματα μέ διπλό ενεστώτα, καθώς σπώ - σπάνω, πλημμυρίζω πλημμυρώ κτλ. βλ. Τρίτο μέρος, Ρήματα (Τά θέματα, 926).
445. Είναι συχνότερες ol περιστάσεις όπου ό ένας φωνητικός τύπος είναι
κοινότερος ή πού είναι δυνατό νά προτιμηθή. 'Αναγράφεται αύτός στ' άκόλουθα παραδείγματα έξω άπό τήν παρένθεση:
άλεπού (άλωπον), ανακατώνω (άνεχατώνω), γαλατερό (γαλαχτερό), γεμάτος γεμίζω (γιομάτος - γιομίζω), γερτός (γειρτός), γυμνός (γόυμνός), καθρέφτης (κατρέφτης), χαταβόδιο · χαταβοδώνω (χατευόδιο - χατευοδώνω), χρεμμύδι (κρομμύδι),
κάμαρα (κάμερα), μελιτζάνα (μελτζάνα), μυρωδιά (μυρουδιά), όρ&ός-όλόρ&ος (όρτός - όλόρτος), πε&αίνω (πο&αίνω), πετυχαίνω (έπιτυχαίνω), πληρώνω (πλερώνω), ροχαλίζω (ρουχαλίζω), ρώγα (ράγα), σκαρφαλώνω (σκαρβελώνω), σκουλαρίκι (σκολαρίκι), σκουντώ (χουντώ - χουντρίζω), στραμπουλίζω (στραγγουλίζω),
στρίγλα - στριγλίζω (στρίγκλα - στριγκλίζω), σφήκα (σφήγκα), σφυρίζω (σουράω),

1. Τό μεταγγίζω χύνω άπό ένα άγγεϊο σέ άλλο, είναι σύνθετο άπό διαφορετική λέξη.

Λέξεις που λέγονται
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τρικλίζω (τρεκλίζω), τσουκνίδα (τσικνίδα), υφαίνω (φαίνω), φιλενάδα (φιλινάδα,
φιλονάδα), φλούδα (φλοίδα), φτιάνω (φκιάνω), ψωνίζω (ψουνίζω) (*).
446. Μερικές ξένες λέξεις πού λέγονται στή γλώσσα μας μέ γκ άλλά καί μέ γ
είναι προτιμότερο να γράφωνται μέ γ : γρίλια (γκρίλια), γρίνια-γρινιάζω (γκρίνια - γκρινιάζω). Είναι προτιμότερες οί γραφές μέ γ, β, δ άντί γκ, μπ, ντ σέ
λέξεις καθώς Βαγδάτη, βεδουίνος, γαλότσα, γιουβέτσι, γόμα, γόντολα, δερβίσης,
διβάνι, κάδρο, πούδρα, φόδρα.
4 4 7 . Λέξεις πού λέγονται
κάποτε λανθασμένα.
— Έ κ τ ό ς από
τις λέξεις πού λέγονται μέ δεύτερο φωνητικό τύπο ύπάρχουν και μερικές άλλες, λόγιες, πού λέγονται κάποτε λανθασμένα ή πού μερικοί
άμφιβάλλουν π ώ ς πρέπει νά τις πούν.
Σ ω σ τ ό είναι νά λέμε ανησυχητικός
κα! δχι άνησυχαστικός
(2),
3
εγκαινιάζω
κα! δχι έγκαινίζω ( ), Καλλίδρομο
κα! δχι
Καλλιδρόμιο(4),
Κηφισιά κα! δχι Κηφισιά
(432), Λεμεσός (μ3 ένα σ) κα! δχι
Λεμησός.
9
Λέγεται Λμφιαράειο
άλλά και 9 Λ μ φ ι ά ρ ε ι ο (δ),
Κλυταιμνήστρα
άλλά κα! Κλυταιμήστρα
(β).

Ίδιωτισμοι
4 4 8 . Σ υ ν η θ ί ζ ο μ ε στή γλώσσα μας πολλές εκφράσεις ( 7 ) πού λέγονται μόνο σ9 αύτή κα! έχουν πάρει ξεχωριστή σημασία. Οί έκφράσεις
1. Ή σεγκούνα λέγεται καί σιγκούνα, όπως προφέρεται στή Ρούμελη καί
στή βορειότερη Ελλάδα. Μερικές άλλες λέξεις είναι παρώνυμα συγγενικά καί
δχι φωνητικά διπλόμορφα : ξυπνητήρι — (καλά) ξυπνητούρια.
2. Τό έπίθετο άνησυχητικός σχηματίστηκε άπό τό άνησυχώ καί δχι άπό τό
ησυχάζω. Λέγεται δμως καθησυχαστικός, άπό τό καθησυχάζω.—3. Τό εγκαινιάζω
σχηματίστηκε τόν τελευταίο αιώνα άπό τά εγκαίνια, πού λέγονται στόν πληθυντικό. Τό έγκαινίζω είναι παλαιό (άπό τό εν-καινίζω).—4. Καλλίδρομο (καί άρσενικό Καλλίδρομος), ελεγαν ot άρχαϊοι τό γνωστό άπό τήν ιστορία βουνό στή
Φθιώτιδα κοντά στίς Θερμοπύλες.—5. Άμφιάρειο καί Άμφιαράειο λεγόταν τό
μαντείο καί ό ναός (κοντά στόν Κάλαμο τής Αττικής) τοΰ 'Αμφιάραου, άρχαίου
μάντη καί άργοναύτη, πού πέθανε στόν Ωρωπό.—6. Κλυταιμήστρα ήταν, καθώς
φαίνεται, τ' δνομα τής γυναίκας τοΰ 'Αγαμέμνονα, άλλά καί Κλυταιμνήστρα γράφεται κατά παλιά, Ισως καί άρχαία, παράδοση.
7. Ή λέξη έκφραση, πού σημαίνει γενικά τόν τρόπο πού εκφράζεται κανείς, τόν τρόπο πού διατυπώνεται ένα νόημα, έχει καί πιό περιορισμένη σημασία. Σημαίνει ένωση στερεότυπη άπό δύο ή περισσότερες λέξεις : στ* άλήθεια
(έκφραση έπιρρηματική, πού σημαίνει άλήθεια, άληθινά).
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αύτές λέγονται Ιδιωτιαμοί : δ Τάκης περπατεϊ στά δυο, ή Νίτοα
τησε στά πέντε, δπου ψνγη φύγη, άκούονταν φωνές καί κακό.

πά-

449» Ή λέξη Ιδιωτισμός δέν πρέπει νά μπερδεύεται μέ τή λέξη Ιδιωματισμός.
01 ίδιωτισμοι είναι στοιχεία έκφραστικά καί άναντικατάστατα, πού πλουτίζουν τήν κοινή γλώσσα. Οί ιδιωματισμοί είναι στοιχεία διαλεχτικά, πού συνηθίζονται σέ διάφορα ιδιώματα, είναι δμως άγνωστα στήν κοινή καί δέν πρέπει νά γράφωνται σ' αύτή χωρίς Ιδιαίτερο λόγο (441).

450. Οι Ιδιωτισμοι είναι πολλών είδών. Ξεχωριστά συχνοί είναι
εκείνοι πού γίνονται μέ τήν έπανάληψη τής ϊδιας, δμοιας, συνώνυμης
ή αντίθετης λέξης, πού, κάποτε ένώνεται μέ τήν πρώτη μέ τον σύνδεσμο και (κι) ή τήν πρόθεση γιά.
δλοι δλοι, δσα δσα, έτρεχε έτρεχε ώσπου σωριάστηκε, έκανε κρύο
καϊ κρύο, ράβε ράβε δΐη μέρα τελείωσε τό φόρεμα, βρέχε βρέχε στό
τέλος πλημμύρισε — ετσι κι έτσι, ίδια κι ϊδια, ϊσια κι Χσια, μόνο καϊ
μόνο, δλα κι δλα, πέρα γιά πέρα, κάθε λίγο και λιγάκι, κόσμος καϊ
κοσμάς (κοσμάκης), σωστός κι όλόσωστος, καλή κι ύπέρκαλη
(περίκαλη).
άκρες μέσες, άργά γρήγορα, αύριο μεθαύριο, έπειτα υστέρα, κουτσά στραβά, μέρα νύχτα, δρθά κοφτά, συχνά πυκνά, τώρα υστέρα, φαρδιά πλατιά' χειμώνα καλοκαίρι — μαλλιά κουβάρια, μέρα
μεσημέριγέννημα και θρέμμα, δανεικά κι αγύριστα, Ιερά καϊ δσια, κακό και
στραβό, καλός καϊ άξιος, φοβερός καϊ τρομερός, φόβος καϊ τρόμος, έρημη
καϊ μοναχή, θεοϊ καϊ δαίμονες, παντού καϊ πάντα, κάθε Πάσχα καϊ
Λαμπρή, φωτιά καϊ λαύρα, φωτιά καϊ τσεκούρι, δρη καϊ βουνά, στή
χάση καϊ στή φέξη — άπ9 έξω κι ανακατωτά, παστρνκά καϊ ξάστερα,
κάθε ώρα καϊ στιγμή, μέ τόν καιρό κι άγάλι άγάλι, άριά καϊ πού,
παίρνει και δίνει, μιά γιά πάντα, γιά καλό κακό — θά πάη πού θά
πάη, εφυγε πού έφυγε—καί πού είσαι άκόμη, αύτός τή δουλειά του, νά
παίδι νά μάλαμα, έδώ τό είχε έκεϊ τό είχε, δουλειά αλλο τίποτε, θέλεις δέ θέλεις κτλ. κτλ.
451. Διαφέρουν άπό τούς ίδιωτισμούς ot παροιμιακές
φράσεις*
στερεότυπες έκφράσεις και αυτές, γεννημένες συχνά άπό παροιμίες, πού
μέ κάποια μεταφορά χαρακτηρίζουν παραστατικότερα δ,τι θ ά λεγόταν
άλλιώς μέ κυριολεξία: σιγανό ποτάμι, τής τρελής τά μαλλιά, τρεις κι δ
κούκος, γιά φύλλου πήδημα, μιά τρύπα στό νερό, έξω άπ9τά δόντια.
452. Στό φραστικό πλούτο τής γλώσσας άνήκουν άκόμη και τής

Λόγιοι ίδιωτισμοί--Λόγιες
χαρίζουν εκφραστικότητα
Αύτά είναι :
α) Οι π α ρ ο ι μ ί ε ς ,
ρομοίωση έπιγραμματικά
μπαλωμένο, ράβε ξήλωνε

φράσεις
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καί ομορφιά μερικά άλλα έκφραστικά μέσα.
φράσεις λαϊκές πού εκφράζουν κάτι μέ πα: παπούτσι άπό τον τόπο σου κι &ς έΐν* και
δουλειά νά μή σου λείπη.

β) Τά γ ν ω μ ι κ ά , είδος και αυτά παροιμίες, πού δέν έχουν δμως
πάντοτε μιά μεταφορά και φανερώνουν μιά πραχτική άλήθεια ή δίνουν παραγγέλματα γιά τή λαϊκή ζωή : καθαρός ουρανός άστραπίς δέ φοβάται, τό αίμα νερό δέ γίνεται* και χωρίς μεταφορά: άνθρωπος Αγράμματος
ξύλο απελέκητο, άκουε πολλά καί λέγε λίγα, ή
φτώχεια θέλει καλοπέραση, γέρο βοριά άρμένιζε καί νότο παλικάρι.
γ) Φ ρ ά σ ε ι ς ι σ τ ο ρ ι κ έ ς , γεννημένες άπό ιστορικά ή τοπικά
περιστατικά ή πού ειπώθηκαν από ιστορικά πρόσωπα: σά σ'άρέσει
μπαρ μπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα άπό τήν "Αντρο, έγινε του Κουτρούλη τό
πανηγύρι (ή ό γάμος).
Τό ά ν εσπάρΰη πολλές φορές, άλλά δεν εφΰτρωαε.
Οι βιολιτζήδες άλλαξαν, ό χαβάς μένει ό ίδιος.

(Κολοκοτρώνης)
(Κολοκοτρώνης)

δ) Φ ρ ά σ ε ι ς λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ έ ς , παρμένες άπό τή λογοτεχνία,
πού μνημονεύονται γιά μιά άλήθεια πού εκφράζουν, γιά τήν έπιγραμματικότητα ή τήν δμορφιά τους.
Τοΰ κύκλου τά γυρίσματα. (Έρωτόκριτος)
Γιά Ιδες καιρό πού διάλεξε ό Χάρος νά με πάρη,
τώρα π' άν&ίζουν τά κλαριά και βγάζει ή γης χορτάρι.
(δημ.)
Καλύτερα μιας ώρας έλεύ&ερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
(Ρήγας)
Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα νά κλαις. (Σολωμός)
Πάντ* άνοιχτά, πάντ* άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής μου.
(Σολωμός)
"Οποιος πε&άνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.
(Σολωμός)
e
Η δύναμή οου πέλαγο κι ή Φέλησή μου βράχος. (Σολωμός)
"Αν είμαι Χάρος χαλαστής, είμαι και Χάρος πλάστης. (Βαλαωρίτης)
Πώς μας Φωρεΐς άκίνητος; Που τρέχει ό λογισμός σου ;
(Βαλαωρίτης)
Ή άκατάλυτη ψυχή τών ΣαλαμΙνων.
(Παλαμάς)
Τό σήμερα ήτανε νωρίς, τ αϋριο άργά &ά είναι.
(Παλαμάς)

453. Λόγιοι
ίδιωτισμοί.
Λόγιες
παροιμίες
xai
φράσεις.—
Έ κ τ ο ς άπό τούς λαϊκούς ιδιωτισμούς λέγονται, αν και συνήθως δέν
έχουν τόσο πλατιά χρήση, και ίδιωτισμοί λόγιοι : εφτασε στό άκρον
άωτο τής ευτυχίας. Λέγονται άκόμη κάποτε παροιμίες άρχαιες, γνω-
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μικά και άλλες φράσεις αρχαϊκές, έκκλησιαστικές προπάντων, ή ιστορικές και λογοτεχνικές : συν 9Αθηνά και χείρα κίνει,
και δ άκηκοώς
μεμαρτύρηκε,
δός μοι πα στώ.
Οι λόγιοι ιδιωτισμο! έχουν συνήθως γραμματικά στοιχεία πού δέ
συνηθίζονται π ι ά στή σημερινή γλώσσα* λ.χ. εκ γενετής, μέ τήν πρόθεση εκ' εν τάξει μέ τήν πρόθεση εν και τήν άρχαία δοτική* άβρόχοις ποσί, εκ τών ων ουκ άνευ κτλ.
454. Λόγιοι Ιδιωτισμοι καί φράσεις είναι: κλαίει και οδύρεται, εκ τών προτέρων, εκ τών υστέρων,
όψεως, κατ9 αρχήν, κατ' εξοχήν, ετερον έκάτερον, βίος
αβίωτος, κακήν κακώς, θείφ δικαίφ, έλέφ θεοϋ, μακαρίφ τη λήξει, ύπερ βωμών
και εστιών—γνώθι σαυτόν, μηδέν άγαν, σπεύδε βραδέως κτλ.
άρον άρον, ή εσχάτη πλάνη, δσοι πιστοί, πρόβατον άπσλωλός, στήλη άλατος,
σώσον Κύριε, τήν κεφαλήν επι πινάκι, τφ καιρώ εκείνφ, τά καλά και συμφέροντα,
ύπνος δικαίων, χαίρε βάθος άμέτρητον' εγινε τό άνάστα ό Θεός, τοϋ ϊψαλε τόν άναβαλλόμενο κτλ.— όφθαλμόν άντι οφθαλμού — τό μεν πνεύμα τιρόθυμον ή δε σαρξ ασθενής, ουκ εστίν μαθητής ύπερ τόν διδάσκαλον' τυρβάζη τιερι πολλά, ίνός δέ εστί
χρεία κτλ.
εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης ("Ομηρος), κτήμα ες άει (Θουκυδίδης), §να άλλά λέοντα (Αίσωπος), — μολών λαβέ, ή τάν ή έπΐ τας, πάταξον μεν
άκουσον δέ, θάλαττα, θάλαττα !, εϋρηκα.
455. Oİ αρχαϊκές φράσεις, καί μάλιστα ot ιστορικές, μπορεί φυσικά νά
λέγωνται μέ τόν άρχαΐκό τους τύπο* άν δμως αυτός δέν είναι ευκολονόητος ή
γνωστός, μπορεί νά λέγωνται πιό άπλά.
r
456. Ιστορική παρατήρηση.—Άπό τούς λόγιους Ιδιωτισμούς ή τις λόγιες
φράσεις διατηρήθηκαν στή γλώσσα, δηλαδή άκούονταν καί λέγονταν πάντοτε,
δσες συνηθίζονται στήν εκκλησία. Ot περισσότερες δμως μπήκαν σέ χρήση,
δπως καί ot λόγιες λέξεις, άπό τούς λογίους, πού τις πήραν άπό τά παλαιά
κείμενα καί βιβλία, ή καί πλάστηκαν κάποτε άπό αύτούς.
4 5 7 . Ίδιωτισμοϊ
Αρχαϊκοί
πού κάποτε δέ λέγονται
σωστά.—
"Όσοι μεταχειρίζονται λόγιους ίδιωτισμούς και άρχαϊκές φράσεις πρέπει νά τά λένε χωρίς λ ά θ η :
Τό σωστό είναι

καί δχι

Στή δημοτική λένε

μάλλον ή ήττον
έν ριπή οφθαλμού

μάλλον καί ήττον
έν ροπη δφθαλμον

λίγο πολύ
άψε σβήσε, στο λεπτό,
ώσπου νά πής κύμινο κ.δ.

458· Ot λόγιοι αύτοί Ιδιωτισμοι καί ot άρχαΐκές φράσεις μπορεί νά λέγωνται καί νά γράφωνται* μερικές άρχαΐκές έκφράσεις παίρνουν τή θέση καί
μερικών άκλιτων. Ώστόσο δέν πρέπει νά γίνεται χωρίς λόγο κατάχρηση στίς

* Ιδιωτισμοί αρχαϊκοί—Τά

βαφτιστικά
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λόγιες εκφράσεις, όταν ύπάρχη Ισοδύναμη λαϊκή, εκφραστικότερη μάλιστα, ή
όταν είναι εύκολο νά μπή στή θέση της άλλη πιο απλή. "Ετσι λ.χ.
οί λόγιοι ίδιωτισμοί
άπαξ διά παντός
γιά παν (χά&ε) ενδεχόμενο
εν άντιΜσει
εν δλφ
εν πάση περιπτώσει
εν πρώτοις
εν συνεχείς
εξ ημισείας
σΰτως ειπείν
πρός τούτοις
συν τω χρόνφ

μπορούν νά λέγωνται
μιά γιά πάντα
γιά καλό χαχό
άντί&ετα
δλα δλα
δπως xai νά είναι
τιρώτα πρώτα, πριν άπό δλα
συνεχίζοντας
μισό xai μισό, μισά xai μισά
νά ποϋμε
χοντά σ'αύτό, άχόμη
με τόν χαιρό.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τ Α ΚΥΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ

459. Γενικά.—Λέγονται
κύρια δνόματα τά ούσιαστικά πού σημαίνουν ενα ορισμένο πρόσωπο, ζώο ή πράμα. Τά κυριότερα είδη τών
κύριων ονομάτων είναι τα δνόματα τών άνΦρώπων και τά δνόματα
τών τόπων, πού λέγονται και
τοπωνυμίες.
Τοπωνυμίες
δνομάζονται τά γεωγραφικά δνόματα, δηλ. τά δνόματα τών χωρών, πόλεων και χωριών, ποταμών, βουνών, νησιών, λιμνών, τοποθεσιών κτλ.
Τά δνόματα τών άνθρώπων (μν&ρωπωνυμίες)
είναι
βαφτιστικά
δνόματα ή
οικογενειακά.

Α.— Τα ονόματα τών προσώπων
α)
460. Ή καταγωγή.—
τήν καταγωγή τους :

Τά βαφτιστικά

(*)

Τά βαφτιστικά ονόματα εΐναι ώς πρός

1. Σέ μερικά μέρη, καθώς στήν Κεφαλληνία, συνηθίζουν καί διπλά βαφτιστικά : Πετράγγελος, άκόμη καί Σιμοσπυράγγελος.
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Κύρια όνόματα

9
α) Ά ρ χ α ί α ε λ λ η ν ι κ ά : 'Αλέξανδρος, 9Αριστείδης,
Αχιλλέας,
9
9
Λεωνίδας, Περικλής, Αντιγόνη, Ιφιγένεια, Ουρανία, Χαρίκλεια (*).
β) Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά , παρμένα άπό τή χριστιανική παράδοση, δηλαδή : άπό τήν Παλαιά και τή Νέα Διαθήκη κα! τό αγιολόγιο : Βασίλης, Δημήτρης, Νικόλας, Πέτρος, Στέφανος, 9Ελισάβετ' άπό γιορτές:
Σταύρος Σταυρούλα, Σωτήρης, Φώτης Φωτεινή· άπό έννοιες σχετικές
9
μέ τή θρησκεία: 9Ιορδάνης, Παναγιώτης,
Αγγελική, Δέσποινα, Σοφία. Μερικές άπό τις λέξεις αυτές έχουν έβραϊκή καταγωγή : Ζαχαρίας,
Λουκάς, 9Ελισάβετ, Μαρία. Ά λ λ ε ς είναι λατινικές: 9Αντώνης, Κωσταντινος, Παύλος, 9Ιουλία.
γ) Β υ ζ α ν τ ι ν ά , άπό τή μεσαιωνική γλώσσα, άπό βαφτιστικά
άλλά κα! άπό οικογενειακά όνόματα: Θεοφάνης, Δούκας,
Κομνηνός,
Παλαιολόγος.
δ) Ν έ α έ λ λ η ν ι κ ά , παρμένα άπό άξιώματα κα! έπικλήσεις:
Ρήγας, 9Αρχόντω, Σουλτάνα' άπό οικογενειακά Ιστορικών προσώπων :
Κοραής, Τρικούπης* άπό τοπωνυμίες : Βενετιά' άπό φ υ τ ά : Τριαντάφυλλος, Γαρουφαλιά, Γιασεμή, Κρινιώ, Λεμονιά' άπό ζώα μέ χάρη: Πέρδικα, Περιστέρα· άπό πράγματα ευχάριστα στή γεύση : Ζαχάρω, Μελένια· άπό δρυκτά κα! πολύτιμες ύλες : Διαμαντής, 9Ασημίνα,
Κρυστάλλω, Μαλάμω, Μεταξένια, Μόσχω4 Σμαράγδα· άπό άστρα: Αυγερινός, βΗλιογέννητη, Πούλια' άπό Ιδιότητες σωματικές κα! ψυχικές κα!
προτερήματα: Ξάνθος Ξανθούλα, Δρόσω, Μόρφω, Πανώρια,
Διαλεχτή, Πλουμιστή,
Τρισεύγενη.
Μερικά βαφτιστικά σήμαιναν άρχικά
9
εύχή (εύχετικά) : Ζήσης (πού νά ζήση), Πολυζώης, Στέργιος,
Αγόρω,
9
Σταμάτα. Ά λ λ α συνδέονται μέ Ιδιαίτερες δοξασίες : Αγοραστός, Βρετός, ή μέ ξεχωριστά ίστορικά ή άλλα περιστατικά: Νικηφόρος,
Ειρήνη, Νίκη, Θεσσαλονίκη, Λαυρία (άπό τό Λαύριο).
ε) Ξ ε ν ι κ ά : Λορέντζος, Μικές, Τζανής, 9Αμαλία, Βιργινία,
Λίζα,
Μαργαρίτα, Ναταλία,
~Ολγα(*).

1. 0 1 ονομασίες αύτές είναι λόγιες (218) έκτός άπό τ'δνομα 'Αλέξανδρος,
πού φαίνεται πώς διατηρήθηκε άπό τήν άρχαιότητα άσχετα άπό τήν εκκλησιαστική του καθιέρωση. 'Υπάρχουν δμως καί πολλά άρχαία έλληνικά όνόματα
πού έγιναν νωρίς χριστιανικά καί διατηρήθηκαν μέ τήν εκκλησιαστική παράδοση (βλ. παρακ. 460 β).
2. Τά ξενικά βαφτιστικά έχουν στή γλώσσα τους τήν προέλευση τους άνά-

Τά βαφτιστικά—Tà οικογενειακά δνόματα

203

461. Μετασχηματισμένοι
χαϊδευτικοί
τύποι.—Έκτός
από τούς
υποκοριστικούς τύπους πού σχηματίζονται κανονικά από τα βαφτι9
στικά, δπως και άπό τ9 άλλα ούσιαστικά, λ.χ. Δημητράκης,
Αννούλα
(268), συνηθίζονται στόν κύκλο τού σπιτιού, τών συνομηλίκων και τών
φίλων και άλλοι τύποι, συχνά συντομώτεροι. Αύτοι γεννιούνται συνήθως στή γλώσσα τών παιδιών, μέ τήν ά φ α ί ρ ε σ η συλλαβών άπό
τήν άρχή τού βαφτιστικού : 9 Αριστοτέλης — Τέλης· μέ σ υ γ κ ο π ή στή
μέση και προς τό τέλος: 9Αλέξανδρος — 9Αλέκος· μέ ά λ λ α γ ή σ τ ή ν κατ ά λ η ξ η : Δέσποινα — Δεσποινιώ' κάποτε και μέ κάποια άλλαγή, ώστε
νά έπαναληφτή ή ϊδια συλλαβή και νά γίνη π α ρ ή χ η σ η : Σοφία— Φιφή, 9Αριστοτέλης — Τετέλης. Οί ίδιοι μετασχηματισμοί γίνονται κα! σέ
υποκοριστικά βαφτιστικών: Θανάσης—Θανασούλης—Σούλης,
Παρασκευούλα — Βούλα, Έλεν&ερίτσα — Ρίτσα.
Έ ν α βαφτιστικό μπορεί έτσι νά έχη πολλούς μετασχηματισμένους
τύπους : Γιάννης, Γιαννιός, Γιάννος, Νάνος, Γιαννούλης, Νούλης, Νάκος· Δημήτρης, Δημητρός, Δήμος, Μίμης, Μήτσος' Κωσταντϊνος,
Χω9
σταντής, Κώστας, Κωστής, Κώτσος, Κωσταρας· 9Αναστασία,
Αναστασώ,
Στασινή, Στασία, Τασία, Τάσω* ^σποινα,
^εσποιηοό,
/4εσπω· Θρασύβουλος, Θράσος, Θρασής. Κάποτε οί μετασχηματισμένοι
τύποι παραμερίζουν τό άρχικό βαφτιστικό καί γίνονται αυτόνομα βαφτιστικά : Αικατερίνη — Κατίνα.
Συχνά περισσότερα άπό ενα βαφτιστικά μετασχηματίζονται στήν ίδια λέξη :
Τάκης μπορεί ν' άντιστοιχή στό Δημήτρης, Κωσταντΐνος, Παναγιώτης, Χρίστος*
Κούλα στό Βασιλική, Αγγελική, Κυριακή, Παρασκευή' Νίνα στό Κατερίνα, Παυλίνα' Ν ίτσα μπορεί νά είναι ή " Αγνή, ή Ευγενία, ή "Αννα, ή Ελένη' Ρίνα είναι
ή Κατερίνα, Ρι}να είναι ή Ειρήνη. Συχνότατοι μετασχηματισμοί χαϊδευτικοί είναι ή Φ ί ^ κ α ι ή Φωφώ. Γιά τήν ορθογραφία μερικών βαφτιστικών βλ. Παράρτημα, 1099.

Τά οικογενειακά
462. Ή" καταγωγή.—Τά
τήν καταγωγή τους:

δνόματα

οικογενειακά δνόματα είναι ώς προς

λογη μέ τά νέα ελληνικά. 'Ανάλογη σημασία είχαν λ.χ. τ* άρχαια ελληνικά (/7ολύβιος δηλ. Πολυζώης), τά λατινικά (Παύλος μικρός), τά εβραϊκά ("Αννα ελεος
του Θεοΰ, "Ιωάννης ό θεός (Ίεχωβά) είναι πολυέλεος, *Εμμανουήλ " μεθ* ήμών
ό Θεός", Θωμάς δίδυμος) κτλ.
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α) Π α τ ρ ω ν υ μ ι κ ά , πού δνομάζουν τό π α ί δ ι . μέ τ9 δνομα (βαφτιστικό ή έπαγγελματικό) τοΰ πατέρα ή παράγωγό του. Μερικά συνηθίζονται σέ γενική, μέ παράλειψη τοΰ γιός, κόρη : Πέτρου,
Σταύρου,
Άναγνώοτου,
Οικονόμου. Τά περισσότερα είναι υποκοριστικά βαφτιστικών και έχουν τις καταλήξεις τών υποκοριστικών (268) : Πέτρος —
Πετράκης, Δημήτρης—Δημητράκος,
Κωοταντής — Κωοταντέλης,
Σπανος—Σπανούδης, Γιάννης—Γιαννούλης,
Βασίλης—Βασιλόπουλος,
Θανόπουλος, Χριστόπουλος (*)·
Οίκονομόπουλος.
Καταλήξεις τών πατρωνυμικών είναι και οί λόγιες :
-ίδης, -άδης, ιάδης: Γιάννης—Γιαννίδης
και Ίωαννίδης,
Σπύρος—Σπυρίδης,
Νικόλας-Νικολαιδης,
Δημήτρης—Δημητριάδης,
Φώτης— Φωτιάδης· Οικονόμος — ΟΙκονομίδης.
Κατά τόπους συνηθίζονται καί άλλες παραγωγικές καταλήξεις για τα πα.
τρωνυμικά : -άτος : Λορεντζάτος (Κεφαλληνία), -έας : Αημητρεας (Μάνη) κτλ.

Σπανιότερα είναι τά μ η τ ρ ω ν υ μ ι κ ά , πού δνομάζουν τό παιδί
άπό τή μητέρα: Γιαννάκαινας
(Γιαννάκαινα).
β) Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά , πού βγήκαν άπό όνόματα πού φανερώνουν έπάγγελμα ή άξίωμα : Σακελλάριος, Ψάλτης. Οί συχνότερες καταλήξεις είναι (πρβ. 286)' -ας:
Καραβάς, Μέλας, Μυλωνάς,
Σκουφάς,
-άρης:
Γρυπάρης (πού ψαρεύει μέ τό yQÎno), Μαγγανάρης,
Γερακάρης, -τζής:
Δεμερτζής, Σαπουντζής κ.ά.
γ) Έ θ ν ι κ ά , πού φανερώνουν τόν τόπο τής καταγωγής ή τής
διαμονής. "Εχουν τις καταλήξεις τών έθνικών (283) : Βαλαωρίτης (άπό
τή Βελαόρα τής Εύρυτανίας), Πολίτης (Πόλη), Μωραιτης,
Λεπενιώτης (άπό τή Λεπενού), Μιστριώτης
(Μιστράς), Καστρινός,
Σίφνιος,
Συναδηνός,
Ψαριανός, Σαντοριναϊος, Μαλτέζος, Κρητικός κτλ. Τοπικές καταλήξεις είναι : -άντ η ς, Υψηλάντης,
-ούσης,
Χαλκούσης
κ.ά., ξενική ή κατάληξη -λ ης, Βάρναλης (Βάρνα), Μαρασλής (Μαράσι).
δ) Π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι α : 9 Αγέλαστος, Γρίβας
ράβας, Κόκκινος, Τσόχας κτλ.

(σταχτί άλογο), Κα-

1. Τά υποκοριστικά αυτά γεννήθηκαν άπό τ* δνομα του πατέρα : Δημητράκος, δ γιός του Δημήτρη, Γιαννούλια, τά παιδιά του Γιάννη* άλλα δμως ήταν
υποκοριστικά τοΰ βαφτιστικού τοΰ παιδιοΰ κι έπειτα χρησιμοποιήθηκαν καί
άπευθείας σάν οικογενειακά.

Tà οίκογενειακά όνόματα—O i τοπωνυμίες
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ε) Πολλά οίκογενειακά όνόματα ήταν ήδη β υ ζ α ν τ ι ν ά , συνηθισμένα και στή μεσαιωνική γλώσσα : Δούκας, Καντακουζηνός,
Ραγκαβής, Ροδοκανάκης, Σκαραμαγκάς,
Χοϊδάς.
ζ) Ξ ε ν ι κ ά (ή άπό ξενικά βαφτιστικά): άρβανίτικα: Βώκος, Γκίνης, Μπότσαρης, Σαχτούρης — βλάχικα : Γούσιος, Μίσιος,
Σωσσίδης,
Στουρνάρας — σλαβικά : Γολέμης — τουρκικά : Γαζής, Σαρής,
Τοπάλης — Ιταλικά : Δελαπόρτας, Κογεβίνας, Ρενιέρης — ισπανικά : Αοβέρδος, Μαβίλης — γερμανικά : Μίντλερ, Σλήμαν. (Τά τελευταία αυτά όνόματα άνήκαν σέ οίκογένειες ξένων πού έγκαταστάθηκαν στήν Ε λ λ ά δ α ) .
Κάποτε έλληνικά δνόματα πήραν ξενική κατάληξη :
Αυγέρης—9Αβέρωφ,
Τσακάλης—Τσακάλωφ.
Πολλά οίκογενειακά συνηθίζονται σήμερα εξελληνισμένα, λ.χ. Μπάλαμπάνογλου — Βαλαβάνης, Μπογιατζόγλου — Βογιατζίδης — Βαφείδης.

463. Ή μορφή.— Πολλά άπό τά οίκογενειακά είναι σύνθετα
άπό ούσιαστικά ή έπίθετα γιά α συνθετικό : Βλαχο-γιάννης,
Γερογιάννης, Δελη-γιώργης,
Καρα-βαγγέλης,
Κοντο-λέων,
Μακρυ-γιάννης,
Κουτσ-αγγέλης, Μαστρο-γιαννόπουλος,
Μαύρο-μιχάλης,
Μπαρμπα-λιας,
Παπα-ηλιάκης,
Σπανο-ρήγας,
Χατζή-μιχάλης.
Μερικά οικογενειακά είναι σύνθετα άπό δύο βαφτιστικά. Αύτά
γεννήθηκαν : α) άπό τ 3 δνομα τού παιδιού και τοΰ πατέρα:
Σπύρο-μίλιος,
δ Σπύρος τοΰ Μίλιου, Χριστο-βασίλης,
δ Χρίστος τοΰ Βασίλη, κα!
β) άπό διπλά βαφτιστικά, δπως συνηθίζονται σέ μερικά μέρη. Υ π ά ρ χουν κα! οίκογενειακά σύνθετα άπό έπαγγελματικό ή έθνικό κα! τό
βαφτιστικό : δ Πολιτο-μιχάλης,
δ Μιχάλης δ Πολίτης (πού πήγε στήν
Πόλη).
Γιά τήν κλίση τών οΙκογενειακών βλ. 545. Γιά τό σχηματισμό τών άν·
τρωνυμικών βλ. 287.
Γιά τήν όρθογραφία τών οικογενειακών βλ. Παράρτημα, 1100.
464. Πλάι στις παραπάνω καταλήξεις συνηθίζονται στή λαϊκή γλώσσα
καί στή γλώσσα του σπιτιού ώς παραγωγικές πατρωνυμικές oi καταλήξεις
-όπουλο : τό θανότιουλο, 'άκι ι το Σταυράκι, κατά τόπους καί άλλες, καθώς
-ούλι: τά Γιαννούλια' γιά τά κορίτσια -ίτσα: Ταρσουλίταα, οί Φραγκουδίτσες.

Β.—Ot τοπωνυμίες
465. Ή καταγωγή.—Άπό
τις τοπωνυμίες άλλες κληρονομήθηκαν άπό τήν άρχαία ή τή μεσαιωνική έποχή κα! άλλες γεννήθηκαν στή
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νέα γλώσσα στούς τελευταίους αιώνες. Καθώς γίνεται καί μέ τις άλλες λέξεις τής γλώσσας μας, υπάρχουν και τοπωνυμίες ξένης καταγωγής και τοπωνυμίες λόγιες.
466. Νεοελληνικές
τοπωνυμίες.—Αύτές
γεννήθηκαν:
Α) Ά π ό ενα γνώρισμα τής γής (και λέγονται τότε περιγραφικές).
Οί περιγραφικές αύτές τοπωνυμίες δνομάζουν τόν τόπο:
9
Από τή γεωλογική σύσταση τού εδάφους: Βουλιαγμένη,
Πέντε
Πηγάδια, Ράχες, Τράχωνες (τραχώνι βράχος)' άπό τό σχήμα ή τό
σχηματισμό : 9Αγκίστρι, Αυγό, Βαθύ, Διάσελο, Δρέπανο, Ζυγός, Κούλουρη, Λάκκοι, Πενταδάχτυλος (ό Ταΰγετος), Στρογγυλή, Στενό, Στεφάνια (στεφάνια βράχοι), Πλατύκαμπος,
Φίδαρης (γιά ποτάμια), Κρέμαστες (γιά βράχους) — άπό τό χρώμα : 3 Ασπρόχωμα, Κοκκιναράς,
Κοκκινιά— άπό τά νερά: Γλυκόβρυση, Κεφαλόβρυσο, Κρυονέρι,
Ποταμός,
Τριπόταμα — άπό τή βλάστηση: 9 Αχλαδόκαμπος, Γραβιά (μέρος μέ
γάβρονς), Δάφνη, Καρδίτσα (καρυδίτσα), Καοτανιά, Κερασιά, Μαγκουφάνα (μαγκαφάνα), Μαραΰόκαμπος,
Μηλιές, Στροφίλι (στροφίλι, τριγωνίσκος δ πολύκαρπος), Συκιά, Φτέρη — άπό τά ζώα πού συχνάζουν:
9
Αετοράχη, 9Αετοφωλιά, 9Αλεποχώρι, 9Αρκουδόρεμα, Λυκοποριά, Περδικόβρύση.
Β) 9 Από τή σχέση τού τόπου μέ τόν άνθρωπο πού τον κατοίκησε, τον συνοίκισε ή τον δούλεψε. Αύτό γίνεται Ιδίως στίς ονομασίες
χωριών και πόλεων. "Έτσι στις τοπωνυμίες αύτού τού εϊδους δνομάζεται δ τόπος :
9
Από τήν καλλιέργεια και τό δούλεμα τού τόπου : ' Α λ ώ ν ι α , 9 Α μ π ε λάκια, 9Αμπελόκηποι, Διμηνιό (είδος σιταριού πού θερίζεται ύστερ9 άπό
δυό μήνες), 9 Εξοχή, Μελίσσι, Μύλοι, Νεροτριβιά,
Καραβοστάσι, Περιβόλι, Τρία Γεφύρια, Χωραφάκια— άπό γειτονικές έκκλησίες και μοναστήρια: "Αγιος Πέτρος, °Αγιοι Σαράντα, Κολοκυϋου
(προάστιο
τής 9 Αθήνας, άπό τήν Παναγία τού Κολοκύθη), Μακρινίτσα (Παναγία
Μακρινίτισσα), Μετόχι, Μοναστήρι, Παντάνασσα, Πρόδρομος, Φανερωμένη — άπό τήν κατοικία ή τά χτίρια : 9Ανώγια, Καλύβια,
Καστρί,
9
Πύργος, ή τή σχετική θέση της: Απάνω Μεριά, Κάτω Ζάλογγο, Περαχώρα — άπό τόν ιδιοχτήτη, τόν κάτοικο ή τόν πάροικο: Γεφύρι τής
9
Αλαμάνας, Γαλατάς, Δαμαλά(ς), Αεβίδι, Μαχαιράτο,
Μακρυγιάννη
(συνοικία τών 9 Αθηνών δπου κατοικούσε δ στρατηγός Μ.), Μαρκόπουλο,
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Παλαμάς, Ρέντη (προάστιο τών 'Αθηνών, άπό τήν εκκλησία του 'Αγ.
'Ιωάννη του Ρέντη)' άπό τήν οίχογένεια: Καρουοάδες,
Κορακιάνικα,
Μαζαίικα, Μεταξάτα - άπό παραδόσεις επιτόπιες ιστορικές ή άλλες (ή
καί περιστατικά τυχαία): Γεφύρι του Μανόλη (Ευρυτανία), Διάβολογέφυρο, Νεραϊδάλωνο — άπό παρομοιώσεις: Πετροκάραβο,
Καλόγερος.
467.-Βυζαντινές τοπωνυμίες.—3Από
διαιρέσεις διοικητικές, εκκλησιαστικές, άγροτικές : Χιλιομόδι, 9Επισκοπή, Ζευ^οΑατ«ό· από ονόματα ιδιοχτητών, κτητόρων: Διαβολίτσι, Λεοντάρι, Μανιάκι, ifefeAıραλά, Πικέρμι
(Πικέρνης,
άπό τό έπικέρνης οινοχόος, βυζαντινό
άξίωμα), Σαραντάπηχο (δνομα στρατηγού)—-άπό άλλες τοπωνυμίες:
Γερακαριό, Βιρλα και Μεροβίγλι (σκοπιά), Περϋώρι,
Μιστράς (Μυζη&ράς έκεΐνος πού κάνει μυζήθρες).
468. '.Αρχαίες έλΐηνικές
τοπωνυμίες. — Μ Λ ^ α ,
'Ελευσίνα, 9Εμπορειό, Κώμη, Μέγαρα, Ναύπλιο, Z7ayà (δηλ. Πηγή, στήν
Κεφαλληνία).
Πλάι στ!ς λαϊκές τοπωνυμίες πού παραδόθηκαν άπό τήν άρχαιότητα ώς έμάς φωνητικά άλλαγμένες, υπάρχουν και πολλές λόγιες,
άρχαϊες και αύτές ή νεόπλαστες. Αύτές μπήκαν σέ χρήση : α) γιά νά
ονομάσουν τόπους άρχαίους πού άνασκάφηκαν : 'Επίδαυρος, Δελφοί,
Μυκήνες, 'Ολυμπία κτλ., ή νέους συνοικισμούς: 'Ηράκλειο (συνοικισμός Βαυαρών κοντά στήν Α θ ή ν α ) , Ίσ&μία κα! Ποσειδώνια (στά δυό
στόμια τής διώρυγας τής Κορίνθου), Καλλι&έα κα! 'Εκάλη (προάστια
τών 'Αθηνών κτλ.), καθώς κα! συνοικισμούς προσφυγικούς: Νέα 9Αγχίαλος, β) γιά ν'άντικαταστήσουν ξενικές τοπωνυμίες: Ααμία (Ζιτούνι), 'Ηγουμενίτσα
(Γουμένιτσα).
Ot άντικαταστάσεις αύτές πού συνεχίζονται ώς τις μέρες μας, έν
μέρει μόνο ρίζωσαν. Συχνά είναι δύσκολο νά ζωντανέψουν οί λόγιες
τοπωνυμίες, κα! προπάντων νά μπή σέ κοινή χρήση τό παράγωγο τους
έθνικό (285). Έ ν ώ άπό τό Μπογιάτι σχηματίζεται τό έθνικό Μπογιατιώτης, άπό τό ΟΙο(ν) (δπως μετονομάστηκε τελευταία τό Μπογιάτι)
δέν είναι εύκολο νά μπή σέ χρήση νέο έθνικό. Τό ϊδιο γίνεται κα!
μέ τό Χρούπιστα — Χρουπιστινός : "Αργός Όρεστικό κ.ά.
469. Ξενιηές τοπωνυμίες
εϊχε ή Ε λ λ ά δ α ήδη σέ πολύ παλιά
χρόνια, παρμένες άπό τούς προελληνικούς κατοίκους τής έλληνικής γής :
Υμηττός, 9Ιλισός, Κόριν&ος (200). Γιά ποικίλους λόγους ξαναπήρε ή
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γλώσσα μας ξενικές τοπωνυμίες και σέ άλλες έποχές τής έθνικής Ιστορίας, και έχομε έτσι μερικές τοπωνυμίες γαλλικές (άπό τήν έποχή
τής φραγκοκρατίας) : Άντ ραβί δα, Γλαρέντζα' σλαβικές : Αράχοβα, Χελμός (207)* Ιταλικές : Σπιναλόγκα'
άρβανίτικες : Μάζι} Σπάτα' τουρκικες: Δερβενάκια, Ρούμελη (ι).
4 7 0 · Ή μορφή.— Οί περισσότερες τοπωνυμίες λέγονται στόν
ενικό, μερικές κάποτε στον πληθυντικό (513, 516). Λέγονται μόνο σέ
γενική, δταν τις δνόμασαν άπό τόν άρχικό ίδιοχτήτη ή οίκιστή κτλ.:
Μακρυγιάννη, Δεμέστιχα, Βαρνάβα, Δαμαλά. Συχνά ή τοπωνυμία άπαρτίζεται άπό δυο λέξεις, πού ή μία προσδιορίζει τήν άλλη ή πρώτη είναι
τότε τό έπίθετο : Άγιος Δημήτρης, Κακή Σκάλα, Μεγάλο Χωριό, Άλλη Μεριά— ή έπίρρημα: Άπάνω Μεριά, Κάτω Λιόσια, "Εξω Ποταμοί, Μέσα Βουκολιές, Πέρα Χωριό, ή ούσιαστικό σέ γενική : τού Πουλιού ή Βρύση, τής Τατάρνας τό Γεφύρι. (Γιά τήν δρθογραφία μέ δύο
κεφαλαία βλ. 489). Συχνά οί δυο αύτές λέξεις συνθέτονται : Άσπροπό*
ταμος, 9Ασπρόπυργος, 9Αετοράχη, Νεοχώρι, Παλιόπυργος,
Μεσαγρός.
Ξεχωριστά συχνοί έγιναν άπό τις τελευταίες δεκαετίες, οί προσφυγικοί συνοικισμοί τών Ε λ λ ή ν ω ν άπό τή Θράκη και τή Μικρασία, πού
πρόσθεσαν στ9 δνομα τής παλιάς τους πατρίδας τό έπίθετο νέος : Νέος
Μαρμαράς, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέο 9Ικόνιο, Νέο Πετρίτσι, Νέα
Μουδανιά.
Μερικές τοπωνυμίες πού λέγονται στόν τόπο τους μέ Ιδιωματική προφορά
καθιερώθηκαν κάποτε έτσι καί στήν κοινή γλώσσα (κάποτε καί στήν έπίσημη),
δπως λ.χ. συμβαίνει μέ τά όνόματα Λιβαδειά, Καρδίτσα, Μακρινίτσα, Τζιά.

1. "Ολες αύτές οί τοπωνυμίες, άρχαΐες έλληνικές ή ξενικές, έχουν άνάλογες σημασίες μέ τις νεοελληνικές : Αυλών (ας) (άρχ. αυλών) αύλός, κοίλωμα,
στενό, πορθμός' * Αγχίαλος (άγχι - άλς) παραθαλάσσια' Εύριπος (εύ - ριπή) (στενό)
μέ δυνατό ρεύμα' νΟλυν&ος (άρχ. δλνν&ος) όψιμο σύκο' Ρίο (άρχ. ρίον) ακρωτήριο, κορυφή* Τέμπη (άρχ.τεμπη) κοιλάδα, στενό σύδεντρο, διάσελο* 'Υπάτη (άρχ.
ύπατος ψηλός)' Σπάρτη (σπάρτος ο θάμνος σπάρτο, σπαρτί), (πρβ. καί 207).
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Μερη του λόγου· Κλιτά καί άκλιτα.
Τύποι» κατάληξη, θέμα, χαρακτήρας
471. Ή ελληνική γλώσσα έχει δέκα εϊδη λέξεις, πού ονομάζονται
μέρη τοϋ λόγου.
Τά μέρη τού λόγου είναι : άρ&ρο, ουσιαστικό, έπί&ετο, Αντωνυμία, ρήμα, μετοχή, έπίρρημα, πρό&εση, σύνδεσμος,
έπιφώνημα.
Τό ούσιαστικό και τό έπίθετο λέγονται και δνόματα·
472. Τό άρθρο, τό ούσιαστικό, τό έπίθετο, ή άντωνυμία, τό ρήμα
και ή μετοχή, λέγονται κλιτά μέρη τού λόγου, γιατί κλίνονται, δηλαδή
παρουσιάζουν τό καθένα τους στο λόγο ποικίλες μορφές (άριθμός,
πτώση, πρόσωπο, έγκλιση κτλ.):
τό νερό, τού νερού, τά νερά, τών νερών — τρέχω, τρέχεις, τρέχει,
τρέχομε, τρέχετε, τρέχουν, τρέξε — δεμένος, δεμένου, δεμένο, δεμένη κτλ.
Τό έπίρρημα, ή πρόθεση, ό σύνδεσμος και τό έπιφώνημα λέγονται άκλιτα μέρη του λόγου, γιατί δέν κλίνονται, δηλαδή παρουσιάζονται πάντοτε στο λόγο μέ τήν ϊδια μορφή : έδώ, γιά, καί, μακάρι.
Ot μετοχές πού τελειώνουν σέ -οντάς, -ώντας είναι άκλιτες: δένοντας, γελώντας.
"Ακλιτα είναι και μερικά άριθμητικά έπίθετα : δέκα.
473. OÎ διάφορες μορφές πού παίρνει μιά κλιτή λέξη στήν ομιλία
λέγονται τύποι αύτής τής λέξης:
14
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ουρανός, ουρανού, ουρανό, ούρανέ, ουρανοί, ούρανών, ούρανούς—
μοίρα, μοίρας, μοίρες, μοιρών—τρέχω,
τρέχεις, τρέχει κτλ.
Τό μεταβλητό μέρος πρός τό τέλος τής κλιτής λέξης λέγεται κατάληξη :
-ος -ου, -ο, -ε, -ot, -ων, -ους -α, -ας -ες, -ων -ω, -εις, -ει κτλ.
Τό αμετάβλητο μέρος προς τήν άρχή τής κλιτής λέξης λέγεται
θέμα : ούραν-ός, τρέχ-ω, άκού-ω (πρβλ. και 520).
Ό τελευταίος φθόγγος τοΰ θέματος λέγεται χαρακτήρας : ούραν-,
τρέχ-, άκού-.

Πτώσεις. Γένος και άριθμος
474. Οί τύποι πού παίρνουν τό άρθρο, τό ούσιαστικό, τό έπίθετο,
ή άντωνυμία και ή μετοχή λέγονται πτώσεις καί τά μέρη τοΰ λόγου
πού τις έχουν λέγονται γι 9 αύτό πτωτικά :
δ ήλιος
κρύβεται πίοω άπό τό
βουνό,
τό φώς τού ήλιου
πρωτοφαίνεται οτίς κορφές τών
βουνών.
Οί πτώσεις είναι τέσσερεις : Ή όνομαστική,
ή γενική, ή αίτιατική καί ή κλητική.
Μ

Ονομαστική είναι ή πτώση πού μεταχειριζόμαστε άπαντώντας
στήν έρώτηση : ποιος ; τί ;—Ό Γιάννης
γελά, τό καράβι
έφτασε.
Γενική είναι ή πτώση πού μεταχειριζόμαστε άπαντώντας στήν
έρώτηση: τίνος; ποιανού;—Τό
περιβόλι τού Γιάννη
είναι μεγάλο,
κοίταξε τ9 άρμενα τού
καραβιού.
Αΐτιατική είναι ή πτώση πού μεταχειριζόμαστε άπαντώντας στήν
έρώτηση : ποιόν ; τί;— Φώναξε τό Γ ι άν ν η, είδα τό
καράβι.
Κλητική είναι ή πτώση πού μεταχειριζόμαστε δταν καλούμε ή
προσφωνούμε κάποιον : έλα έδώ, Γιάννη·
Γιάννη,
πρόσεχε κ αρά β ι, καραβάκι,
πού πάς γιαλό γιαλό.
Ή όνομαστική καί ή κλητική ονομάζονται ό p Θ έ ς πτώσεις4 ή γενική καί
ή αιτιατική π λ ά γ ι ε ς .

475. Έ κ τ ό ς άπό τΙς πτώσεις τά πτωτικά έχουν γένος,
Αριθμό
και κλίση.
Τά γένη τών πτωτικών είναι τρία (494).
Οί άριθμοϊ τών πτωτικών είναι δύο : δ ένικός και ό
πληθυντικός.

"Αρ&ρο—'Οριστικό

άρ&ρο
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Ό ένιχάς φανερώνει πώς γίνεται λόγος για Ινα : ή οημαία.
Ό ηληΦυντιχός
φανερώνει πώς γίνεται λόγος για πολλά: οί
σημαίες.
Ή κλίση είναι ό τρόπος πού σχηματίζονται ot πτώσεις ένός
πτωτικού.
Ot κλίσεις τών ουσιαστικών και τών έπιθέτων είναι τρεις (518).
476. Ή πτώση, τό γένος, δ άριθμός και ή κλίση ενός πτωτικού
άποτελοΰν τα αυνακόλουΦά

του.

I. ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ
477. Τά δύο Λ ρ £ ρ α . — Ή ελληνική γλώσσα έχει δύο άρθρα, τό
όριστιχό,

ό, ή, τό και τό άόριστο,

τρης, βγαίνει ό ήλιος, νά ίνα

ίνας, μιά, ενα : ίρχεται

ό

Δημή-

λουλούδι.

Α.—Τό οριστικό άρθρο
478. Μεταχειριζόμαστε τό οριστικό άρθρο δταν είναι δ λόγος γιά
ορισμένο πρόσωπο ή πράμα : φέρε μου τά λουλούδια άπό τό τραπέζι.
Μεταχειριζόμαστε άκόμη τό δριστικό άρθρο γιά δλα τά πρόσωπα ή τά
πράματα πού άνήκουν στό Ιδιο είδος: τά άλογο είναι ώραιο ζώο.

479. Τό άρθρο κλίνεται ετσι :
Ενικός άριθμός
άρσεν. θηλ.
σύδ.

Όνομ.
Γεν.
Αΐτ.

ό
του
τό(ν)

ή
τής
τή(ν)

τό
του
τό

Πληθυντικός άριθμός
άρσεν. θηλ. σύδ.

οί
τών
τους

ol
τά
τών
τών
τις (*) τά

1. Στήν ποιητική γλώσσα γράφεται κάποτε στή θέση του άρθρου τής
πληθ. αΐτιατικής του θηλυκού τό τες :
Μα δεν άκοϋνε τες φωνές οτόν τάφο οί τιε&αμένοι.
(Σολωμός)
Τες σημαίες των ξεδιπλώνουν | και τες δάφνες που φορούν. (Σολωμός)
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4 8 0 . Τ ο ά ρ θ ρ ο δέν έχει κλητική. ' Ό τ α ν τ 9 δνομα βρίσκεται στήν
κλητική τδ μεταχειριζόμαστε χ ω ρ ί ς ά ρ θ ρ ο : έλα, Μαρία'
μέριασε,
βράχε, νά διαβώ (Βαλαωρίτης) ( ι ).
Γιά τό πότε φυλάγεται τό ν τής ένικής αιτιατικής τόν, την βλ. 183. Γιά
τις γραφές στόν, στήν, στον κτλ. βλ. 76 δ.

Β.—Τό αόριστο άρθρο
4 8 1 . Μεταχειριζόμαστε τδ άόριστο ά ρ θ ρ ο δταν μιλούμε γ ι α ένα
αόριστο π ρ ό σ ω π ο ή π ρ ά μ α : είδα μιά γυναίκα, μιά φορά κι έναν καιρό.
4 8 2 . Τ ό άόριστο ά ρ θ ρ ο κλίνεται έτσι :

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.

άρσεν.

θηλ.

ένας
ένός
ενα(ν)

μιά
μιας
μιά

ούδ.
ενα
ένός
ενα

Γιά τό πότε λέγονται οί αιτιατικές ενα, μια μέ ν στό τέλος βλ. 183. Τό
μια λέγεται κάποτε και μία.
4 8 3 . Τ ό άόριστο ά ρ θ ρ ο είναι τό ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό ένας, μιά, ένα, πού
τό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε κα! γ ι ά άόριστο ά ρ θ ρ ο . Δέν έχει πληθυντικό, καί,
δταν δ λόγος είναι γ ι ά π ο λ λ ά άόριστα π ρ ό σ ω π α ή π ρ ά μ α τ α , τά άναφέρομε χ ω ρ ί ς ά ρ θ ρ ο : είδα λουλούδια
σκορπισμένα,
πέρασε ράχες καί
βουνά.
'Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στή σημασία καί τή χρήση του άόριστου
άρθρου καί τοΰ άριθμητικοΰ. "Οταν λέμε : στό ταξίδι μου εμεινα μια μέρα στην
Ά&ήνα ή μια φορά πε&αίνει κανείς, καί πάλι : ήμουνα μια μέρα στό Ζάππειο,
μια φορά κι εναν καιρό, ή λέξη μια δέν έχει σέ δλα τά παραδείγματα τήν (δια
σημασία. Στά πρώτα δύο τονίζεται ή μονάδα, τό ένα, μέ άντίθεση πρός τούς
άλλους άριθμούς. Στά δύο τελευταία λείπει ή άντίθεση αύτή καί τό μιά καταντά άόριστο άρθρο, πού δείχνει πώς τό ούσιαστικό είναι ένικού αριθμού.
484. Παρατήρηση.— Δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση τού άόριστου άρθρου ένας, μιά, ενα. Σέ πολλές περιστάσεις δέ χρειάζεται, καί τό μεταχείρισμά
του είναι κάποτε ξενισμός, καθώς λ.χ. στή φράση : πράμα φυόικό γιά (έναν)
άν&ρωπο με πολλές δουλειές.
1. Κάποτε, προπάντων στά όνόματα τών προσώπων, μεταχειριζόμαστε τό
κλητικό επιφώνημα i: ε Γιώργη! Στήν ποιητική γλώσσα μεταχειριζόμαστε
κάποτε τό κλητικό έπιφώνημα ώ : ώ ουρανέ. Ώ ς κλητικό έπιφώνημα χρησιμεύει
καί τό άκλιτο καλέ : καλε μητέρα, καλε παιδί μου, καλε χριστιανοί.

'Αόριστο &ρ&ρο — Κύρια και κοινά

ΤΑ

ουσιαστικά
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Σ Η Μ Α Σ Ι Ε Σ ΚΑΙ Τ Α ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
485. Ούσιαστικά
ζώα ή πράματα.

λέγονται ο! λέξεις πού φανερώνουν πρόσωπα,

Κύρια καί κοινά ούσιαστικά
486. Τά ουσιαστικά ξεχωρίζονται σέ κύρια ουσιαστικά ονόματα
κα! σέ κοινά ουσιαστικά ονόματα.
Κύρια δνόματα λέγονται, δπως είδαμε (459), τά ούσιαστικά πού
σημαίνουν ορισμένο πρόσωπο, ζώο ή πράμα.
"Ετσι είναι κύρια : τά βαφτιστικά κα! τά οικογενειακά ονόματα,
Πέτρος, Κανάρης· τά δνόματα πού δίνονιαι κάποτε σέ ορισμένα ζώα,
Πιστός, ή πράματα (πλοία, άεροπλάνα κτλ.), 9 Αβέρωφ, "Ικαρος, καθώς και τά γεωγραφικά δνόματα, οι τοπωνυμίες : 8 Ελλάδα, "Ολυμπος.
487. Τυχαίνει συχνά να έχουν τό ίδιο δνομα—βαφτιστικό ή οικογενειακό—
δυό ή περισσότερα πρόσωπα ή πράματα, άλλά τ' δνομά τους είναι πάντοτε κύριο, άφοΰ με αύτό φανερώνεται κάθε φορά ένα ορισμένο πρόσωπο ή πράμα,
καί αύτό είναι μοναδικό στό είδος του : ό Γιάννης, ό Γιαννόπουλος, τό Κεφαλάρι.

488·2Γθ4νά δνόματα λέγονται τά ούσιαστικά πού σημαίνουν δλα
τά πρόσωπα, ζώα ή πράματα άπό τό ϊδιο είδος, καθώς κα! τ!ς άφηρημένες έννοιες : αν&ρωπος, σκυλί, λουλούδι, τριανταφυλλιά,
πίκρα.
Καί τά ούσιαστικά πού εκφράζουν μοναδικές έννοιες λογαριάζονται κοινά :
φεγγάρι, κόλαση,"Αδης.

489.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—

Γράφονται

μέ κεφαλαίο

στήν άρχή :

1. Τά κύρια δνόματα : Μα&ιός, 'Ελένη —Κανάρης,
Τρικούπης—
β
9
Ερμης, Σείριος — 'Ελλάδα, Αργυρόκαστρο, Πεντέλη, Ευβοϊκός, 9Ακρόπολη.
Κύρια δνόματα λογαριάζονται καί:
α)Τά έ θ ν ι κ ά (282): "Ελληνες, Σουηδοί,Πειραιώτες,
Σουλιώτισσες.
β)Τά όνόματα τών μηνών, τών ήμερών τής έβδομάδας καί τών
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Σημασίες καί Μη τών ουσιαστικών

γ ι ο ρ τ ώ ν : Αύγουστος, Κυριακή, Χριστούγεννα. Έ τ σ ι καί Δεκαπενταύγουστο, Σαρακοστή (&λλά κάνω σαρακοστή, αύριο είναι σαρακοστή).
γ) Τά όνόματα τών έργων τής λογοτεχνίας καί τής τέχνης: ή ΊΙιάδα
τοϋ eΟμήρου, ή *Ασάλευτη Ζωή τοϋ Παλαμά, τά Κρυφό Σκολειό τοϋ
Γύζη, ή Ηρωική
τοϋ Μπετόβεν.
S) TÂ όνόματα τών δ ρ ό μ ω ν , τών π λ α τ ε ι ώ ν , τών σ υ ν ο ι κ ι ώ ν , συν ο ι κ ι σ μ ώ ν , τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν : ό&ός Σταδίου, 'Ομόνοια, Πλάκα, Καστέλα.
2. Ή λέξη θ ε ό ς καί τά συνώνυμά της: Πανάγαθος,
Παντοδύναμος, θεία Πρόνοια κτλ., οί λέξεις Χριστός, Παναγία, Άγιο
Πνεύμα.
Τό &εος γράφεται μέ μικρό δταν πρόκειται γιά τούς θεούς τής μυθολογίας : οί θεοί τοΰ *Ολύμπου, οί Φέσι τών πρωτόγονων λαών.

Γράφονται άκόμη μέ κεφαλαίο :
3. Έ π ί θ ε τ α και άντωνυμίες πού άνήκουν σέ τίτλους τιμητικούς :
Κωσταντϊνος δ Μεγάλος, ή Αύτοϋ Βασιλική Ύψηλότητα, δ *Εξοχότατος, δ Μακαριότατος, δ Άγιος
Θεσσαλονίκης.
4. Οί λέξεις πού έκφράζουν έννοιες πού θέλομε νά τις π ρ ο σ ω ποποιήσωμε
και κάθε λέξη πού θέλομε νά τήν ξεχωρίσωμε
(λ.χ.
έπικεφαλίδα βιβλίου, ένα ιστορικό περιστατικό κτλ.): τό Δίκαιο, ή Τέχνη, ή Φαντασία, τό Κράτος, ή 9Εκκλησία, ή Νίκη, ή Δόξα· <5 Χάρος,
δ Άδης — τά Μονοκοτυλήδονα, τό ΕΙκοσιένα, ol Σταυροφορίες, τό Σχολείο μας.
0 1 λέξεις τής κατηγορίας αυτής γράφονται μέ μικρό άρχικό άν δέ θέλωμε νά προσωποποιήσουμε ή νά ξεχωρίσωμε τήν έννοια πού έκφράζουν.

δ. Μερικές συντομογραφίες

(137): Κος, δηλ. κύριος.

Στις τοπωνυμίες πού άπαρτίζονται άπό δύο λέξεις γράφονται καί ol δύο
τους μέ κεφαλαίο στήν άρχή : "Ανω Βόλος, Κάτω Καλύβια, Πέρα Χωριό, *Επάνω
Μεριά, Μέγα Χωριό, Νέα Φιλαδέλφεια, Καμένα Βούρλα, Κακή Σκάλα, Μακρινή
"Ανατολή, "Αγιος Πέτρος. Μέ δύο κεφαλαία γράφονται καί μερικά άλλα όνόματα, πού άπαρτίζονται άπό δύο λέξεις: ή * Ασάλευτη Ζωή τοΰ Παλαμά.
Γιά τό κεφαλαίο στήν άρχή τής περιόδου ή τού λόγου βλ. 111.—Γιά τή
γραφή μερικών συνθέτων μέ κεφαλαίο βλ. 410.

490. Γράφονται μέ μικρό γράμμα στήν &ρχή :
α) TÂ παράγωγα τών κ ύ ρ ι ω ν ό ν ο μ ά τ ω ν καί τών έ θ ν ι κ ώ ν : ήράκλειος (λ.χ. ήράκλειο έργο), δμηρική ποίηση, πλατωνικοί διάλογοι, χριστουγεννιάτικος % λακωνικός, δευτεριάτικα,
σαββατιανός,
μαγιάτικος—
έλληνικός, καρπενησιώτικος,
γαλλικά.

Περιληπτικά—Συγκεκριμένα
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β) τα έπίθετα πού σημαίνουν δ π α δ ο ύ ς θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν :
νοί, διαμαρτυρόμενοι,
μωαμεθανοί.

χριστια-

Είναι καλύτερο νά γράφεται μέ μικρό στά ποιήματα ή άρχή κάθε στίχου,
έκτός άπό τόν πρώτο καί έκτός δταν προηγήθηκε τελεία, έρωτηματικό ή θαυμαστικό (123). Είναι άρκετή ή διάκριση πού γίνεται μέ τό άλλαγμα τής σειράς
του στίχου.
491. Σέ μερικές περιστάσεις τή χρησιμοποίηση του κεφαλαίου τήν κανονίζει
ή προσωπική μας κρίση καί διάθεση, τό είδος τών γραφομένων (περιγραφή, ρητορεία* σέ γράμμα μερικοί προτιμούν νά γράφουν τό έσεΐς, σας κτλ. μέ κεφαλαίο). Θά έπρεπε στό Ϊδιο έργο ν' άκολουθή κανείς γιά τήν ίδια κατηγορία
λέξεις ενιαίο σύστημα. Γενικά δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται χωρίς λόγο
πάρα πολλά κεφαλαία.

Περιληπτικά ουσιαστικά
492· Έ ν α κοινό δνομα, πού φανερώνει ενα σύνολο άπό πρόσωπα
η πράματα, λέγεται περιληπτικό : κόσμος, λαός, πλήθος, στρατός, οίκογένεια, σύλλογος, συγγενολόγι, άργατιά, ελαιώνας,
τουφεκίδι.
Τό περιληπτικό παρουσιάζει ενωμένα τά πολλά δμοια, ένώ ό πληθυντικός
τά παρουσιάζει χωριστά : συγγενολόγι - συγγενείς, άργατιά - άργάτες, στρατός - στρατιώτες, τουφεκίδι - τουφεκιές (264.5).

Συγκεκριμένα και άφηρημενα ούσιαστικά
493. Τό κοινό δνομα λέγεται συγκεκριμένο,
δταν φανερώνη
πρόσωπο, ζώο ή πράμα : παιδί, άλογο, θεός, νεράιδα, θάλασσα.
Τό κοινό δνομα λέγεται Αφηρημένο, δταν φανερώνη ένέργεια,
κατάσταση ή ιδιότητα : τρέξιμο, ευτυχία, άρετή, έξυπνάδα,
διάσταση.
ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τ Ο Γ Ε Ν Ο Σ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Α.—Γενικά
494. Τά γένη τών πτωτικών είναι τρία : Αρσενικό, θηλυκό και
ούδέτερο.
Τά δνόματα τών άνθρώπων και τών ζώων είναι συνήθως άρσενικά δταν σημαίνουν άρσενικά δντα καί θηλυκά δταν σημαίνουν θη-
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λυκά δντα : δ πατέρας — ή μητέρα, δ γιος — ή θυγατέρα,
δ πετεινός —
ή δρνιθα. Τ ό άρσενικο και τό θηλυκό είναι γένη.
Τ α δνόματα τών αντικειμένων πού είναι άψυχα εκφράζονται και
αύτά με τό άρσενικο και μέ τό θηλυκό γένος, συχνά δμως και μ 9 ενα
τρίτο γένος, πού δέν είναι ούτε άρσενικά ούτε θηλυκό και λέγεται στή
γραμματική ούδέτερο γένος : το βουνό, τό λουλούδι, τό κερί. Ά λ λ ά μέ
τό ούδέτερο γένος έκφράζονται και έ μ ψ υ χ α : τό άγόρι.
495. Γραμματικό και φυσικό γένος.— Τό γραμματικό γένος, γιά τό όποιο
μιλεί ή γραμματική, πολύ συχνά δέν άντιστοιχει στό φυσικό γένος πού έχει ή
αντίστοιχη έννοια καί έτσι ή άπόδοση του φυσικού γένους μέ τό γραμματικό
καταντά συχνά αύθαίρετη. Πλάι στά ούσιαστικά πού τό γραμματικό τους γένος
άνταποκρίνεται στό φυσικό, υπάρχουν πλήθος άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένα,
χωρίς φύλο, πού έκφράζονται μέ λέξεις γένους άρσενικοΰ ή θηλυκού : ουρανός,
γιαλός, βράχος —- πέτρα, βροχή, ειρήνη, χαρά.
Άπό τό άλλο μέρος πολλά ονόματα ανθρώπων ή ζώων δέν έχουν τό γένος πού τούς ταιριάζει : Λ. χ. τ9 άρσενικά ελέφας, μάγκας μπορούν νά είπωθοΰν
καί γιά δντα γένους θηλυκού.—Τό θηλυκό μάγκα μπορεί νά είπωθή καί γιά άντρα,
καί ή κουκουβάγια γιά πουλιά τών δύο φύλων.— Τά ούδέτερα τό άγόρι, τό Ζ7αυ·
λάκι, τό κριάρι παριστάνουν δντα έμψυχα άρσενικά* τό κορίτσι, τό Αενάκι, θηλυκά.
4 9 6 . Τ ό άρσενικο γένος είναι γενικά τό δυνατότερο προσωπικό γένος. Έ τ σ ι παριστάνομε μέ αύτό δχι μόνο πρόσωπα άρσενικοΰ γένους
παρά και γενικά ένα π ρ ό σ ω π ο , δταν δέ μας ένδιαφέρη Ιδιαιτέρως τό
γένος του. Αύτό γίνεται δχι μόνο σέ ούσιαστικά άλλά καί σ9 έπίθετα,
άντωνυμίες και μετοχές : ήρθε ενας άνθρωπος, μπορεί νά έρθη δποιος
θέλει, δ πνιγμένος άπό τά μαλλιά του
πιάνεται.
Ούσιαστικά ούδέτερα, Ιδίως στόν πληθυντικό, είναι συχνά κοινά γιά δντα
άρσενικοΰ καί θηλυκού γένους : παίδι · παιδιά, άδέρφια, ξαδέρφια, άνίψια, έγγόνια,
δισέγγονα, πε&ερικά, άφεντικά.
Ούδέτερο γένος έχουν καί τά ούσιαστικοποιημενα μέρη του λόγου — έπίθετα, άντωνυμίες, προσταχτικές ρημάτων, έπιρρήματα, κάθε λέξη ή φράσεις
ολόκληρες (233): τό σωστό, τό εγώ του, τό σύρε κι ελα% τό λάμπω είναι ρήμα, είναι στά μέσα και στά εξω, μας ευχήθηκε τό καλώς όρίσατε,
τό σήμερα ήτανε νωρίς, τ* αΰριο άργά &ά είναι.
(Παλαμάς)
4 9 7 · Τ ό γραμματικό γένος τών ονομάτων τό ξεχωρίζομε :
α) 9 Α π ό τήν καταληξή τους στις πτώσεις του ένικού. (Στόν πληθυντικό ξεχωρίζονται συνήθως άπό τήν κατάληξη μόνο τά ούδέτερα):
δ νικητ-ής, ή βρύσ-η, τό παιδ-ί.
β) 9 Α π ό τό ά ρ θ ρ ο πού παίρνουν.

Σχηματισμός

θηλυκοΰ
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Β.—Σχηματισμός τοΰ θηλυκού
498. Τα περισσότερα ουσιαστικά έχουν ëvav τύπο μόνο: ό Άνθρωπος, τό χώμα.
Πολλά ουσιαστικά έχουν δυό τύπους, ενα για το άρσενικό κα!
Ινα γιά τό θηλυκό. Αυτό γίνεται συνήθως σέ όνόματα που σημαίνουν
έπάγγελμα ή κα! ιδιότητα. Τό θηλυκό σχηματίζεται τότε μέ τ!ς καταλήξεις -ισσα, -τρα, -τρία, -αινα, Ίνα, -ου, -ά.
-ιασαΐ Άρχοντας— αρχόντισσα, βασιλιάς —βασίλισσα, γείτονας —
γειτόνισσα, σύντροφος - συντρόφισσα.
-τρα : δουλευτής—δουλεύτρα, ράφτης — ράφτρα, κλέφτης — κλέφτρα,
υφαντής — υφάντρα.
-τρια : διευθυντής — διευθύντρια,
φοιτητής — φοιτήτρια,
τηλεφωνητής—τηλεφωνήτρια.
-αινα : δράκος — δράκαινα, ψωμάς — ψωμάδαινα.
-ίνα : άράπης — άραπίνα, πρόσφυγας — προσφυγίνα.
-ού : κοσκινάς—κοσκινού, μυλωνάς—μυλωνού,
ύπναράς—ύπναρού.
-α: δάσκαλος—δασκάλα, θειος—θεία, νοσοκόμος—νοσοκόμα, σκλάβος-σκλάβα.
Μερικά θηλυκά παίρνουν άλλες καταλήξεις:
αύτοκράτορας-αύτοκράτειρα, ήρωας —ήρωίδα, ιερέας—Ιέρεια,
παπάς-παπαδιά.
499. Μερικά θηλυκά έχουν διπλό τύπο :
άραπίνα κα! άράπισσα, δασκάλα κα! δασκάλισσα, έργάτρια
έργάτισσα, αυτοκράτειρα κα! (ποιητ.) αύτοκρατόριοσα, γιάτραινα
γιατρίνα, θεά κα! θέαινα, φίλη κα! φιλενάδα.

κα!
κα!

γιάτραινα κα! γιατρίνα σημαίνει συνήθως τή γυναίκα τοΰ γιατροΰ,
ένώ γιάτρισσα σημαίνει συνήθως τή γυναίκα πού κάνει τό γιατροί 1 )·
1. Σ τ ι ς τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται συχνά άνάγκη νά σχηματιστούν
θηλυκά καί άπό ούσιαστικά πού ώς τώρα δέν εΐχαν. Ή λαϊκή γλώσσα δημιουργεί συνήθως τις λέξεις πού χρειάζονται κατά τά παραπάνω πρότυπα : είσπρα-

χτόρισσα, οκουπιδιάρισσα, τραμβαγέρισσα' δικηγορίνα, λονστρίνα, προεδρίνα' ειρηνοδίκαινα,

ξενοδόχαινα

(μόνο γιά τή γυναίκα τοΰ ξενοδόχου) καί

ξενοδόχα.

Σ έ δσα όνόματα δέ σχηματίζουν ιδιαίτερα θηλυκά καί ε ΐ ν α ι άνάγκη νά
δηλωθή τό θηλυκό, γιά νά μή γεννηθή αμφιβολία μπορούμε νά μεταχειριστούμε τό άρσενικό προσθέτοντας τή λέξη γυναίκα : οι γυναίκες
συγγραφείς.
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Θηλυκά

μέ διαφορετική

λέξη

500. Μερικά ουσιαστικά, Ιδίως συγγενικά, έχουν ξεχωριστές λέξεις γιά τό άρσενικο και γιά τό θηλυκό: πατέρας-μητέρα,
γιος-θυγατέρα, πάππους— γιαγιά, γαμπρός - νύφη, άντρας — γυναίκα, άγόρι —
κορίτοι.
Θηλυκά

ζώων

501. Τά περισσότερα δνόματα ζώων έχουν μόνο έναν τύπο και γιά
τά δύο φυσικά γένη : ή άλεπού, ή άρκούδα, ό έλέφας, δ παπαγάλος, ή
δχιά, τό λαβράκι, τό κουνούπι, ή πεταλούδα* Τά δνόματα αύτά δνομάζονται
έπίκοινα.
Στά έπίκοινα ούσιαστικά, δταν είναι άνάγκη νά δριστή το φυσικό
γένος, προτάσσεται τό έπίθετο άροενικός η θηλυκός : τό άρσενικο ζαρκάδι, ό θηλυκός σπίνος, ή αρσενική
καμήλα.
Μερικά άπό τ9 άρσενικά η θηλυκά δνόματα ζώων έχουν και ούδέτερο τύπο (χωρίς αύτός νά έχη σχέση με τό φύλο τών ζώων) : γάιδαρος—γαϊδούρι,
σκύλος—σκυλί,
καρδερίνα—καρδερίν ι, κότσυφας κοτσύφι, πέρδικα—περδίκι,
σπουργίτης—σπουργίτι.
502· Γ ι ά μερικά ζώα κατοικίδια ή μέ μεγαλύτερη πάντοτε σημασία γιά τόν άνθρωπο ξεχωρίζεται
τό φυσικό γένος. Αύτό γίνεται :
Α) Μέ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή λ έ ξ η : άλογο-φοράδα,
βόδι-άγελάδα,
κριάρι—προβατίνα
ή άμνάδα, τράγος—γίδα ή κατσίκα, γουρούνι (κ. άγριογούρουνο)—σκρόφα,
πετεινός—δρνιθα η κότα.
Β ) Μ έ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή κ α τ ά λ η ξ η : α) γιά τό θηλυκό : - α ,
- ί ν α και σπανιότερα ·αινα% -ισσα, -πούλα, και β) γιά τό άρσενικό : - ο ς .
σκύλος—σκύλα
κουνέλι—κουνέλα
τρυγόνι—τρυγόνα
περιστέρι—περιστέρα
πρόβατο - προβατίνα
λάφι—λαφίνα

λαγός—λαγίνα
κότσυφας—κοτσυφίνα
λύκος—λύκισσα καί λύκαινα
γάλος—γάλισσα και γαλοπούλα*
γάτα - γάτος
κουνέλα—κούνελος.

Κάποτε συνηθίζεται γιά τό άρσενικό ζώο δ ουδέτερος τύπος σέ - ι :
βουβάλι, ταυρί, τραγί, σκυλί.
'Αλλά κα! σέ μερικά άπό τά δνόματα πού ξεχωρίζουν τό φυσικό

Θηλυκά

ζώων—Ουσιαστικά

μέ όνο

γένη
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γένος μέ Ιδιαίτερες λέξεις ή καταλήξεις, είναι δ ένας τύπος συχνότερος
και μπορεί να χρησιμοποιηθή και για τα δύο γένη : γάτα, σκύλος,
άλογο, λύκος, γεράκι.
503· Και τα ν ε ο γ ν ά και τα μ ι κ ρ ά μερικών ζώων ξεχωρίζονται μέ Ιδιαίτερες λέξεις ή καταλήξεις : Λέγεται : πουλάρι τό μικρό τοΰ
άλόγου, τοΰ γαϊδουριοΰ' κουτάβι τό μικρό τοΰ σκύλου, τοΰ λύκου,
τής άλεποΰς' μοσχάρι, δαμάλι, τό μικρό τής άγελάδας' γίδι τό μικρό
τής κατσίκας' κλωσόπουλο, κοτόπουλο, πουλακίδα τό μικρό τής κότας'
πιτσούνι τό μικρό τοΰ περιστεριού κτλ. Ανάλογα είναι και τά : άρκουδόπουλο, γουρουνόπουλο, άιτόπουλο, χηνόπουλο — γουρουνάκι,
παπάκι,
περιστεράκι, χηνάκι κτλ.

Γ.— Ουσιαστικά μέ δύο γένη
504. Μερικά ούσιαστικά συνηθίζονται μέ δύο γένη, πού έχουν
διαφορετική κατάληξη και κάποτε και διαφορετικό τονισμό : δ πλάτανος κα! τό πλατάνι. Τέτοια ούσιαστικά είναι :
αρσενικά κα! θηλυκά

ό
δ
ό
δ

μπάτσος — ή μπάτσα
νοτιάς —ή νοτιά
πήχης — ή πήχη
τίγρης— ή τίγρη

αρσενικά καί ουδέτερα

ό κρίνος — τό κρίνο
ό ελατός—τό έλατο
δ πεύκος — τό πεύκο
δ σκύλος — τό σκυλί

θηλυκά και ουδέτερα

ή γέφυρα—τό

γεφύρι

ή πεζούλα —τό

πεζούλι.

Τό δείπνο λέγεται στό άρσενικό γένος μόνο δταν πρόκειται γιά
τό τελευταίο δείπνο τοΰ "Ιησού τή νύχτα τοΰ Ιουδαϊκού Πάσχα : δ
μυστικός δείπνος.
505. Υπάρχουν κα! περιπτώσεις πού τό ένα γένος είναι λιγότερο
κοινό: δ άρραβώνας κα! σπανιότερα ή άρραβώνα. 'Ανάλογα ούσιαστικά είναι (άναγράφεται έξω άπό τήν παρένθεση δ πιό κοινός τύπος) :
δ φράχτης (ή φράχτη), ή συνήθεια (τό συνήθειο), τό γιαούρτι
(ή γιαούρτη), τό μελάνι (ή μελάνη), τό μπαρούτι (ή μπαρούτη), τό
ρακί (ή ρακή).
506· Πολλές φορές τά ουδέτερα έχουν ύποκοριστική σημασία: γάτα - γατί,
στάμνα - σταμνί. Συνήθως δμως τά ουδέτερα σέ -ι δέν ξεχωρίζουν ώς πρός τή
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σημασία από ιόν αρσενικό ή θηλυκό τύπο: άμαξα-αμάξι, κότσυφας - κοτσύφι,
λάρυγγας - λαρύγγι, πλάτανος - πλατάνι, φλούδα - φλούδι, τζίτζικας - τζιτζίκι.
Πολλές φορές τό άρσενικό ή τό θηλυκό έχουν μεγεθυντική σημασία : μύτη - μύτος, κεφάλι - κεφάλα. Έτσι καί μαντίλι - μαντίλα (τού κεφαλιού) (277).

Τό γένος

Αλλάζει

κατά τή

σημασία

507. Πολλές λέξεις παρουσιάζουν δύο γένη, άλλά αύτά δέν έχουν
πάντα τήν ϊδια έντελώς σημασία :
βροντή είναι τό γνωστό φυσικό φαινόμενο-βρόντος είναι Ινας δυνατός κρότος.
τραπέζι είναι τό γνωστό έπιπλο —τράπεζα λέγεται γιά τήν "Αγια
Τράπεζα τής έκκλησίας και γιά τό πιστωτικό ίδρυμα.
'Ανάλογα ξεχωρίζουν στή σημασία λέξεις καθώς οί άκόλουθες :
άχνος— άχνα
πυρήνας — πυρήνα (4)
καντήλι - καντήλα (*)
κεφάλι — κεφαλή (κ. μεταφορ.)
κοπέλα- κοπέλι παραγιός
κόρακας—κοράκι (*)
κουλούρι - κουλούρα
μάντρα — μαντρί στάνη
μαρτυρία — μαρτύριο
μαστίχα - μαστίχι (*)
μέση - μέσο
περίβολος — περιβόλι
πλευρό-πλευρά
δρ. γεωμετρ.
πουκάμισο — πουκαμίσα

ρετσίνα — ρετσίνι
σάκος— σακί — σάκα
σκανδάλη (τουφεκιοΰ) - σκάνδαλο
σκάφη - σκάφος
σούβλα - σουβλΐ (δ)
συνέδριο — συνεδρία
σχέδιο — σχεδία
τάβλα—τάβλι
φάλαγγας - φάλαγγα - φαλάγγι (β)
φυλή — φύλο (7)
ψαλίδι —ψαλίδα (8)
χώρα — χώρος

1. Καί γιά τό φούσκωμα τού δέρματος άπό κάψιμο, δάγκαμα κτλ.—2. Καί
γιά τό ξυλαράκι πού μπαίνει στά σπίτια τών χωρικών πάνω άπό τήν πόρτα ή
τό ντουλάπι, γιά νά κλείνη (άρχ. κόραξ).—Β. Ή άρωματική ούσία πού βγαίνει
άπό τόν κορμό τού δέντρου καί πού μασιέται, ένώ τό θηλυκό λέγεται καί γιά τό
ποτό καί τό γλυκό.—4. Τό αλεσμένο κουκούτσι τής ελιάς.—δ. Τό έργαλειο
τού παπουτσή.—6. Ό φάλαγγας είναι τ* δργανο γιά είδος τιμωρίας, ή φάλαγγα
λέγεται γιά στρατιωτικό σώμα, τό φαλάγγι είναι είδος άράχνης φαρμακερής καί
στρογγυλό δοκάρι γιά τή μετακίνηση βαρών.—7. Γιά τά δύο γένη άνθρώπων
καί ζώων καί υποδιαίρεση τής φυλής.—8. Ζώο (ή σαρανταποδαρούσα),γεωργικό έργαλειο, ot έλικες τής κληματαριάς, αρρώστια τών μαλλιών.

Τό γένος αλλάξει κατά τή σημασία
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508. Μερικά ούσιαστικά μέ διπλό γένος ήταν στήν άρχή έπίθετα,
πού κατά τό ούσιαστικό πού συνόδευαν και πού παραλείφτηκε κατάντησαν ούσιαστικά μέ διαφορετική σημασία : πληρεξούσιος (υπουργός) —
πληρεξούσιο (έγγραφο), συνοδικός (μέλος τής Συνόδου) - συνοδικό (μέρος στή Μητρόπολη).
509. Σέ Ιδιαίτερη κατηγορία άνήκουν λέξεις φωνητικά δμοιες,
άλλά μ9 έντελώς διαφορετική σημασία και πολλές φορές χωρίς σχέση
έτυμολογική :
δ άνεμος—ή ανέμη, δ αύλός—ή αυλή, δ γρανίτης —ή γρανίτα, δ
κανόνας — τό κανόνι, δ κότσος — τό κότσι, ό Μάρκος — ή μάρκα — τό
μάρκο, δ μανταρίνος — τό μανταρίνι, ή ρόδα — τό ρόδι—το ρόδο, ό φακός—ή φακή.
OÎ λέξεις τοΰ είδους αύτοΰ έχουν κάποτε καί διαφορετική ορθογραφία.
510.
πού ύπάρχει Αμφιβολία ώς πρός τό γένος τονς.
Υπάρχουν μερικές λέξεις πού συχνά πολλοί άμφιβάλλουν γιά τό γένος τους ή και τις μεταχειρίζονται στραβά, δίνοντάς τους καμιά φορά
έτσι άλλη σημασία άπό εκείνη πού χρειάζεται.
Είναι καλύτερα νά λέγεται δ Πίνδος (*), ή Πάρνηθα (ή, το Ρέθυμνο(8), τά Φάρσαλα (4). Ό Αύλώνας λέγεται και ή Αύλώνα(6).
Ό
Ακροκόρινθος είναι γένους άρσενικοΰ.
1. Του Πίνδου τό άρχαΐο δνομα ήταν θηλυκό, ή Πίνδος (σπανιότ. καί ό
Πίνδος καί το Πίνδον δρος), τό άρσενικό είναι δμως πολύ πιό σύμφωνο μέ τή
γραμματική τής λαϊκής γλώσσας. Γι' αύτό λέει ό Βαλαωρίτης : «κρυφά τό γλυκοχάραμα προβαίνει άπό τον Πίνδο» καί ό Κρυστάλλης : «Τά κακοτράχαλα βουνά
τοϋ Πίνδου δσοι διαβαίνουν | όπόχουν τούς ψηλούς γκρεμούς καϊ τες πολλές βρυ·
σοΰλες..». — 2. Για τήν Πάρνηθα ήταν καί στήν άρχαία γλώσσα δοκιμότερος ό
θηλυκός τύπος ή Πάρνης (άλλά καί ό Πάρνης). Τό θηλυκό έρχεται σήμερα
εύκολώτερο στή νέα γλώσσα. — 3. Τό Ρέθυμνο λέγεται σήμερα στήν Κρήτη καί
τό Ρεϋεμνο καί τό Ρέθεμνος* επίσημα λέγεται τό Ρεθυμνον, καί δ νομός : Ρεθύμνης.— 4. Γιά τά Φάρσαλα, σήμερα καί Φέρσαλα, οί άρχαϊοι έλεγαν ή Φάρσαλος
(σπανιότ. τά Φάρσαλα).— 5. Τό θηλυκό ή Αύλώνα είναι κοινότερο σήμερα. Oİ
άρχαϊοι τό έλεγαν άρσενικό, ό Αυλών.
'Ανάλογα μέ δ,τι παρατηρήθηκε γιά τό Πίνδος, είναι καλύτερο καί συμ·
φωνότερο μέ τή λαϊκή γραμματική νά λέγωνται σέ άρσενικό γένος ot λέξεις
άσφαλτος, άμμος, παράγραφος, ύπόνομος, ψήφος. Ή άλλαγή τού γένους μερικών
παλαιότατων ούσιαστικών σέ -ος άπό θηλυκό σέ άρσενικό είχε άρχίσει ήδη
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Ό αριθμός τών ουσιαστικών

Δέν πρέπει νά μπερδεύωνται ό άθλος (τό κατόρθωμα) και τό άθλο
(βραβείο, έπαθλο), ή οτήλη (αναμνηστική, έπιτάςρια, ηλεκτρική) και
δ στύλος (κολόνα πού στηρίζει κάτι), οι Στύλοι τον ναού του 9Ολυμπίου Διός.
ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

'Ιδιαίτερη σημασία τον ένικοΰ καί του πληθυντικοί
511. Πολλά δνόματα συνηθίζονται μόνο ή προπάντων στόν ένα
άριθμό. Μερικά άλλάζουν κατά τόν άριθμό και τή σημασία τους.
Συνηθίζονται
μόνο 9 προπάντων στόν ένικό δνόματα έννοιών
μοναδικών. Τέτοια είναι :
α) Μερικά συγκεκριμένα, πολλά περιληπτικά και πολλά άφηρημένα: άστροφεγγιά,
οικουμένη, πλάση, παράδεισος, ατμόσφαιρα, άνθρωπότητα, χριστιανισμός, μεσαιώνας — συγγενολόγι,
πλουσιόκοσμος—
βήχας, χάος, πείνα, ξενιτιά, άνθισμα, δικαιοσύνη, πίστη, κύρος, ύφος.
Έ τ σ ι και τά ούσιαστικοποιημένα έπίθετα μέ σημασία άφηρημένη:
τό σωστό, τό μπορετό.
Συχνά ώστόσο σχηματίζουν και τ9 άφηρημένα πληθυντικό, Ιδίως
δταν εϊναι λόγος γιά τις έκδηλώσεις τής Ιδιότητας πού έκφράζει ό ενικός : κάνει πολλές χωριατιές, άς λείπουν αύτές οί εϋγένειες, τί άνοστιές
εϊναι αύτές !
Κάποτε δ πληθυντικός έχει μεγεθυντική η έπιτατική σημασία:
τί καμώματα είναι αύτά, δέν είναι φερσίματα, άπό τά βάθη τής ψυχής μου, ντροτιές ! καμαρώστε τις προκοπές του, μεγαλεία t
Κάποτε δ πληθυντικός έκφράζει κάτι δυσάρεστο ή ένοχλητικό :
στήν άρχαία ή τή μεταγενέστερη γλώσσα (ό γερανός, ό γύψος, ό πλάτανος, ό στενωπός, ό σχϊνος κτλ.) καί συνεχίστηκε στή μεσαιωνική καί τή νεώτερη γλώσσα.
Άπό τά θηλυκά σέ -ος, πού φύλαξαν τό θηλυκό γένος, μερικά άλλαξαν τήν κατά·
ληξη (ή παρθένος—ή παρθένα), άλλα άντικαταστάθηκαν μέ άλλη λέξη (άτραπός—
μονοπάτι) καί άλλα, πού φύλαξαν τό -ο, σχηματίζονται σέ -ο (ή άβυσσο, ή
παρθένο).

Συνηθίζονται

στόν ένικδ

223

έφτασαν ol ζέστες, είναι Ανυπόφορος δταν άρχίζη τΙς συζητήσεις του,
χύθηκαν γάλατα, αίματα.
Στόν ενικό συνηθίζονται άκόμη: β) 'Ονόματα έπιστημών, τεχνών
κα! επαγγελμάτων : φιλολογία, άλγεβρα, γλυπτική,
καλογερική.
Λέμε ώστόσο στόν πληθυντικό : ύπάρχουν δύο χημείες,
ή άνόργανη καί ή δργανική* άγόρασα δύο ά ρ ι θ μη τ ικές (δηλ. βιβλίο).
γ) 'Ονόματα στοιχείων, μετάλλων, δρυκτών, προϊόντων : άσήμι,
κοκκινόχωμα, ράδιο, υδρογόνο.
Μεταχειριζόμαστε ώστόσο τόν πληθυντικό γιά νά φανερώσωμε τά διάφορα είδη τής Ιδιας ΰλης ή αντικείμενα κατασκευασμένα από τό ίδιο υλικό:
χαλκώματα, εχει καλούς τσίγκους, χρειάζομαι τρία διαφορετικά μελάνια, τά φετινά λάδια.

Κάποτε δ ένικός μπαίνει στή θέση τοΰ πληθυντικού κα! σημαίνει
ολόκληρο τό είδος. Ό ένικός αυτός λέγεται ένικός τοϋ είδους : δ *Ελληνας άγαπά τόν τόπο του, δ στρατιώτης πρέπει νά πειθαρχή, ή σταφίδα έχει φέτος καλή τιμή.
512. Ό πληθυντικός μερικών δνομάτων πού σχηματίζουν μόνο
ενικό άναπληρώνεται στήν άνάγκη άπό τόν πληθυντικό ένός συνωνύμου: ή ήχώ — ol άντίλαλοι, ή πείρα —ol έμπειρίες, νοϋς — κεφάλια,
μυαλά {αύτά τά παιδιά είναι δλα γερά μυαλά), διάνοιες.
513. Τά κ ύ ρ ι α

δνόματα

συνηθίζονται στόν ένικό. "Ετσι :

Α) Τά δνόματα μερικών γ ι ο ρ τ ώ ν : Λαμπρή,

Τριώδι.

Β) Οί περισσότερες τ ο π ω ν υ μ ί ε ς : Σπάρτη, Μακεδονία,

9

Ιλισός.

Σχηματίζουν κα! ο! τοπωνυμίες αύτές τον πληθυντικό :
α) "Όταν τυχαίνη νά δνομάζωνται μέ τήν ϊδια λέξη περισσότεροι
τόποι : ή eΕλλάδα έχει δυό Πηνειούς καί πέντε 9Ολύμπους (*).
β) "Οταν χρησιμοποιούνται μεταφορικά: έξαντλήθηκαν ot Πακτωλοί.
γ) Στήν ποιητική γλώσσα :
Άπ* τών Όλύμπων τις πλαγιές ώς τις κορφές τών Αίμων.
(Παλαμάς)
Έκατο χρόνια πέρασαν, §κατό χρόνια πάνε.
Ώ €Ελλάδων ξημερώματα, ώ Ελλάδων δειλινά! (Παλαμάς).

Γ ) Τ ά δ ν ό μ α τ α ά ν θ ρ ώ π ω ν . Αύτά σχηματίζουν πληθυντικό
δταν είναι δ λόγος γιά πολλά πρόσωπα μέ τό ϊδιο δνομα : σ9 αύτό τό
1. 01 Όλύμποι είναι καί δνομα χωρίου στή Χίο.

β
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σπίτι

εχει τρεις

0 αριθμός

Φρόσες,

τών

ουσιαστικών

ol δυο Άντρέηδες

(ετσι έλεγαν στό Ε ι κ ο σ ι έ ν α

γ ι α τον Α . Ζ α ΐ μ η κ α ι τόν Α . Λ ό ν τ ο ) , οί Τρικούπηδες·
ναιοι,

οί Κατσαντωναϊοι

ol

Κολοκοτρω-

(ολόκληρη ή οικογένεια).

Τά δνόματα τών ανθρώπων σχηματίζουν άκόμη πληθυντικό :
α) "Όταν σημαίνουν έργα καλλιτεχνών ή συγγραφέων : αγόρασε δυό Γύζηδες, ϊχει στή βιβλιοθήκη του τρεις Αίσχύλους.
β) Στήν ποιητική γλώσσα : τή μυθολογία? τήν περιφρονά ό καιρός μας. Να
μιλάς για Βελλερεφόντες καί Κολχίδες λογαριάζεται δασκαλισμός (Βλαστός), άπό
τις άθάνατες πήγες τών 'Επικούρων καί τών Έμτιεδοκλήδων
(Παλαμάς).
Γράψε στά βάθη μιας χρυσής μαρτιάτικης ημέρας
τή δόξα τών Αεωνιδών, τή γή τών Διγενήδων. (Παλαμάς).
γ) "Οταν χρησιμοποιούνται μεταφορικά : δεν εχει έδώ πολλούς Κροίσους.
Καί ποιο είν* αύτό τό κοιμητήρι,
πού ειν' οί νεκροί του ΆπόλΧωνες καί οί τάφοι Παρθενώνες;
(Παλαμάς)
Καί τό τραγούδι τό ξυπνάνε οί "Ομηροί,
σάρκα του δίνουν, ψυχή, φως, τό κάνουν πλάσμα καί άστρο. (Παλαμάς).
5 1 4 · Συνηθίζονται

μόνο

9

Α) Π ο λ λ ά κοινά δνόματα

μέ

άμφια,

Αντίποινα,

ράματα,

δρίμες,

λύτρα,
τα,

μάγια,

μεθεόρτια,

παλαμάκια,

φόδια,
τάρταρα,
τήματα

Άπαντα,
έγκαίνια,
παρακάλια,

πρόθυρα,
τρεχάματα,

προικιά,

προπάντων

περιληπτική

άρματα,

Αρχαιρεσίες,

έγκατα,

έκατόχρονα,

μεσάνυχτα,

μετρητά,

παρασκήνια,
προπύλαια,

υπάρχοντα,

στόν

πληθυντικό

συχνά σ η μ α σ ί α :

βαφτίσια,

γένια,

έννιάημερα,
δργια,

πεθερικά,

:

γε-

κάλαντα,

δρνιθοσκαλίσμα-

περίχωρα,

πολεμο-

ρέστα,

συλλυπητήρια,

σοχθικά,

χαιρετίσματα,

χαράματα,

χειροκρο-

κτλ.

Μερικές άπό τις λέξεις του είδους αύτοΰ σχηματίζουν και ένικό, δταν ή
έννοια πού παριστάνουν άντικρίζεται σάν είδος, στό σύνολό της : γένι, κλάμα,
σπλάχνο. Τό άπαντο λέγεται συνήθως είρωνικά.
515. Έ δ ώ άνήκουν άκόμη: α) Περιληπτικά κατ' εξοχήν κ α θ ώ ς : άσημικά,
γυαλικά, διαμαντικά, ζυμαρικά, όσπρια, πουλερικά, πανικά, χορταρικά.
β) Λέξεις πού εκφράζουν άντικείμενα σύνθετα : τά γυαλιά, τά κιάλια, ή
σύνθετα παραταχτικά ζευγαρωτά (320) : άγκιναροκούκια, άμτιελοχώραφα, γιδοπρόβατα κτλ.
γ) Μερικά ούσιαστικοποιημένα έπίθετα καθώς : λιανά, ψιλά, ρηχά, φράγκικα (ρουχα)y τά οικονομικά (ή οΙκονομική κατάσταση), καί δσα σημαίνουν άμοιβή γιά κάποια εργασία : βαρκαδιάτικα, κόμιστρα, πλυστικά, φύλαχτρα. "Ετσι καί
τό άσφάλιστρα.
δ) "Οσα σημαίνουν μιά γλώσσα, καθώς : άρβανίτικα, ελληνικά, κινέζικα.

Συνηθίζονται

στόν πληθυντικά

— Οί τρεις

κλίσεις
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516. Β) 9 Από τα κ ΰ ρ ι α ο ν ό μ α τ α * α) 'Ονόματα γ ι ο ρ τ ώ ν :
Χριστούγεννα, Φώτα, Κούλουμα, Νικολοβάρβαρα, 9Ανθεστήρια,
Παναθήναια.
9
β) Τ ο π ω ν υ μ ί ε ς : Σέρρες, Σπέτσες, Σφακιά,
Αναφιώτικα,
Δελφοί, "Αγραφα, Ούράλια.
Μερικών πόλεων τ* όνομα, πού συνηθίζεται στόν ένιχό, λέγεται κάποτε
και στόν πληθυντικό : 'Αθήνα - Άθήνες, Θήβα - Θήβες' έτσι καί Καλαμάτα ·
Καλάμες.

517. Διαφορά σημασίας κατά τδν άριθμό.— Κατά τον αριθμό
έχουν διαφορετική σημασία ή παίρνουν συνήθως διαφορετική σημασία τ9 ακόλουθα ουσιαστικά (πρβ. και 606 β) :
γυαλί — γυαλιά
παραμονή — παραμονές
διακοπή — διακοπές
περιστροφή — περιστροφές
μαλλί — μαλλιά
σίδερο — σίδερα
μοίρα - Μοίρες
τσάκισμα — τσακίσματα
νεύρο - νεύρα
χρονικά - χρονικά.

ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Τ Ρ Ε Ι Σ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
518. Γενικά. —Ίο ουσιαστικό έχει ζρείς κλίσεις. Ή διαίρεση
αύτή βασίζεται στό γένος. Στήν πρώτη κλίση ανήκουν δλα τ9 άρσενικά. Στή δεύτερη κλίση ανήκουν δλα τα θηλυκά. Στήν τρίτη κλίση
άνήκουν δλα τα ουδέτερα.
519. Τα ουσιαστικά κάθε κλίσης διαιρούνται σέ Ισοούλλαβα κα!
σέ άν ισοούλλαβα.
Τά Ισοούλλαβα έχουν στόν πληθυντικό τόν ϊδιο αριθμό συλλαβές μέ τήν δνομαστική τοΰ ένικοΰ :
καθρέφτης — καθρέφτες,
χαρά — χαρές,
παιδί — παιδιά.
Τ 9 άνισοσύλλαβα έχουν σέ δλες τις πτώσεις τοΰ πληθυντικού μιά
συλλαβή περισσότερο παρά στήν δνομαστική τοΰ ένικοΰ :
δ περιβολάρης
ol περιβολάρηδες — τών περιβολάρηδων
ή δκά
οί δκάδες — τών δκάδων
τδ κύμα
τά κύματα — τών κυμάτων.
15
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Ot τρεις κλίσεις

Τ άνισοσύλλαβα ουδέτερα έχουν και στή γενική του ένικοΰ μια συλλαβή
περισσότερο : τσϋ κύματος (586).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά τον τονισμό τών ουσιαστικών βλ. 89.

520. Τ 9 άνισοσύλλαβα ουσιαστικά έχουν δυο θέματα, πού αντιστοιχούν στούς δύο διαφορετικούς τύπους, τού ένικοΰ και τοΰ πληθυντικού.
Τό πρώτο είναι δ,τι άπομένει άπό τή λέξη άφοΰ άφαιρεθή ή κατάληξη τής ένικής δνομαστικής -ας, -ης, -ες, -ους τών άρσενικών, -α
-ου τών θηλυκών, -α, -ο, -ας τών ούδετέρων : ψωμ-άς,
γανωματ-ής,
καφ-ές, παππ-ούς, δκ-ά, άλεπ-ον, αίμ-α, γράψιμ-ο,
κρέ-ας.
Τό δεύτερο θέμα είναι δ,τι άπομένει άπό τή λέξη άφοΰ άφαιρεθή
ή κατάληξη -ες τοΰ πληθυντικού τών άρσενικών και θηλυκών και -α
τών ούδετέρων : ψωμάδ-ες, γανωματήδ-ες, καφέδ-ες, παπποϋδ-ες, όκάδ-ες, άλεποϋδ-ες, αίματ-α, γραψίματ α, κρέατ-α,
φώτ-α.
521. 'Ιστορική διασάφηση.—Τά
βασικά γνωρίσματα πού χαρακτηρίζουν τήν κλίση τών ούσιαστικών κα! πού τήν ξεχωρίζουν συνήθ ω ς άπό τήν άρχαία κλίση είναι τ9 άκόλουθα :
α) Τό κάθε γ έ ν ο ς έχει Ιδιαίτερες καταλήξεις κα! τή δική του κλίση.
β) Τά δύο γ έ ν η τ ώ ν έ μ ψ ύ χ ω ν , άρσενικό κα! θηλυκό, παρουσιάζουν στον πληθυντικό προπάντων (δπως κα! στήν άρχαία γλώσσα),
παράλληλους σχηματισμούς, ένώ τό ούδέτερο άκολουθει δικό του διαφορετικό σχηματισμό:
οί αντρ-ες, οί γνναϊκ-ες
άλλά τά παιδ-ιά
ol παπάδ-ες, οί δκάδ-ες
τά λά&-η, τά
γραψίμ-ατα.
γ) Τά γένη τών έμψύχων (έκτός άπό τ9 αρσενικά σέ -ος) είναι κα!
τά περισσότερο άλλαγμένα άπό τήν άρχαία κλίση, τά π ι ό σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν α . Δέν παρουσιάζουν λ.χ. παραδείγματα περιττοσύλλαβα (δνόματα μέ διαφορετικό άριθμό συλλαβών μέσα στόν ϊδιο άριθμό), δπως
τ9 άρχαϊα <5 κόραξ - τον κόρακος, ή ΰρΐξ - τής τριχός, παρά μόνο Ισοσύλλαβα: δ κόρακας-τοϋ
κόρακα, ή τρίχα-τής
τρίχας, ένώ διατηρήθηκαν περιττοσύλλαβα ούδέτερα : τό δνομα — τοϋ δνόματος.
Μέ τήν εξαφάνιση άλλωστε τών άρχαίων τριτόκλιτων άρσενικών
κα! θηλυκών, έγινε ή έ ξ ο μ ο ί ω σ ή τους στον ένικό μ έ τ9 ά ρ χ α ί α
π ρ ω τ ό κ λ ι τ α τοΰ ίδιου γένους σέ - α ς : δ πατήρ - τοϋ πατρός έγινε δ
πατέρας —τοϋ πατέρα, καθώς δ ταμίας —τοϋ ταμία, ή φλέψ—τής φλεβός
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εγινε ή φλέβα - τής φλέβας κατά τό ή μοίρα - τής μοίρας, ή ράχις τής ράχεως εγινε ή ράχη - τής ράχης κατά τό ή νίκη - τής νίκης.
Στόν πληθυντικό πάλι τ3 άρχαία πρωτόκλιτα κα! τριτόκλιτα τελειώνουν τώρα στήν δνομαστική και στήν αΐτιατική σέ - ε ς κατά τις άρχαιες τριτόκλιτες ονομαστικές : πατέρες, φλέβες. "Ετσι οι
ταμίαι-τους
ταμίας έγινε ol ταμίες — τους ταμίες, al μοϊραι - τάς μοίρας έγινε οι
μοίρες — τΙς μοίρες κτλ. Παράλληλα παραμερίστηκαν και ισοπεδώθηκαν και άλλες άνωμαλίες τών άρχαίων σχηματισμών.
δ) Ή δ ο τ ι κ ή έξαφανίστηκε έντελώς. Έ μ ε ι ν ε άπολιθωμένη σέ
σύνθετα καθώς ενόσω (έν δσω), τωόντι (τω δντι), και σέ μερικές στερεότυπες λόγιες έκφράσεις κα! φράσεις (454) : φύσει, θέσει, εν τάξει,
εν γνώσει, έν παρόδφ, εν χορω, επ9 αυτοφώρφ, τοις μετρητοίς, ελέω
Θεού, δόξα σοι ό Θεός.
ε) 9 Από τις πτώσεις τή β α σ ι κ ή θέση τήν παίρνει ή α ι τ ι α τ ικ ή , του ένικοΰ προπάντων. 9 Από τόν τΰπο της ρυθμίζεται τό καταληχτικό φωνήεν (521 η), ή θέση του τόνου στή λέξη (521 θ) κα! ό
αριθμός τών συλλαβών πού θά έχη ή λέξη στήν κλίση της (κανόνας τής
αιτιατικής). Ή αιτιατική τόν έλαιώνα, τον άγώνα κανόνισε κα! τήν
δνομαστική: ό έλαιών-ας, ό άγών-ας. Ή αιτιατική τήν τρίχα, τήν
κοινότητα κανόνισε κα! τήν δνομαστική : ή τρίχα (άντ! άρχ. θρίξ), ή
κοινότητα.
Ή αιτιατική είναι πολύ συχνότερη παρά σιήν άρχαία γλώσσα,
άφού, απλή η εμπρόθετη, πήρε συχνότατα τή θέση τής γενικής ή
τής δοτικής : παραμελώ τά μαθήματα άντ! άμελώ τών μαθημάτων, πολλοί άπό τους στρατιώτες άντ! πολλοί τών στρατιωτών, δίνω στή μητέρα
(ή τής μητέρας) άντ! δίδωμι τή μητρί, χτυπώ μέ τά πόδια άντ!
κρούω τοις ποσί.
ζ) Ή γ ε ν ι κ ή , αν κα! πήρε κάποτε τή θέση τής παλιάς δοτικής
(δίνω τής μητέρας άντ! δίδωμι τ f j μητρί), εχει περιορισμένη χρήση.
Σέ πολλά Ιδιώματα, Ιδίως τής Β. Ελλάδας, άποφεύγουν τή γενική,
σέ πολλά σχηματιστικά παραδείγματα. Στή θέση της χρησιμοποιούν
τήν αΐτιατική, συνήθως έμπρόθετη (αυγό άπό χήνα, τό νερό άπό τή
βρύση, στήν άκρη στό βουνό).9Αλλά κα! στήν κοινή γλώσσα περιορίστηκε
άρκετά ή χρήση τής γενικής. Οι προθέσεις πού έπαιρναν άλλοτε γενική συντάσσονται μ9 αιτιατική (έτσι ή άπό, άντί, γιά, μετά- μέ κτλ.),
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και σέ άλλες περιστάσεις στή θέση τής γενικής μπαίνει ή δνομαστική : £να ποτήρι νερό, κάτι κοπάδια γίδια, ενα μπουκέτο
λουλούδια,
δλα τα εϊδη ot κάλτοες, μιά οειρά παραλλαγές, χιλιάδες κόσμος, υστέρα
άπό είκοσι χρόνια πόλεμο, είδε τόν ϊσκιο άπό δυό πόδια, μιά διμοιρία τραυματιοφόροι,
τά φλουριά άπό τή βάφτιση (*).
*Αλλα βασικά γνωρίσματα τής νέας κλίσης είναι :
η) Ή έξίσωση τοϋ χαταληχτιχοϋ
φωνήεντος
στον ενικό τών
άρσενικών κα! τών θηλυκών : Τό φωνήεν τής ενικής αιτιατικής φυλάγεται (έκτός άπό τό ο τών άρσενικών σέ -ος) σέ δλες τ!ς πτώσεις του
ένικοΰ τουλάχιστον άριθμού (κανόνας τοϋ ίδιου φΰονήεντος) :
ή πείνα · τής πείνας - τήν πείνα
ή δύναμη - τής δύναμης - τη δύναμη
ή μαγείρισσα · τής μαγείρισσας - τή μα· ή Κλειώ - τής Κλειώς - τήν Κλειώ
γείρισσα
ο τραγουδιστής - τοϋ τραγουδιστή - τόν
ή κλειδαρότρνπα - τής κ)*ειδαρότρυπας τραγουδιστή
τήν κλειδαρότρυπα
ό στρατώνας - τοϋ στρατώνα · τό στραή σφήκα · τής σφήκας - τή σφήκα
τώνα.

θ ) Ή τονική έξίσωση, ή τάση δηλαδή, δ τόνος τής ενικής αιτιατικής (ή δνομαστικής) νά φυλάγεται κα! στ!ς άλλες πτώσεις άρσενικών
κα! θηλυκών, τουλάχιστο του ένικοΰ (κανόνας τοϋ βασικοϋ τόνου, 85).
ή θάλασσα-τής θάλασσας-τή θάλασσα
ή δύναμη-τής δύναμης-τη δύναμη

6 έξυπνος-τοϋ έξυπνου-τόν έξυπνο
ή έξυπνη· τής έξυπνης-τήν έξυπνη.

ι) Ό άνισοσυλλαβισμός
(519). Μέ αυτόν κατορθώνεται νά φυλάγεται σέ πολλά νεώτερα σχηματιστικά παραδείγματα άκόμη καί στόν
πληθυντικό τό καταληχτικό φωνήεν τοϋ ένικου, πού άλλιώς θ ά φυλαγόταν μόνο στον ένικό (521η) :
κυρά - κυράς—κυράδες
άλεπού · άλεποϋς—αλεπούδες
ψωμάς - ψωμά—ψωμάδες

πεταλωτής - πεταλωτή—πεταλωτήδες
καφές - καφε—καφέδες
παππούς - πάππου—παππούδες.

OÎ περισσότερες άνωμαλίες στήν κλίση τών ούσιαστικών υπάρχουν άπό τις λέξεις πού. δέ συμμορφώθηκαν μέ τούς παραπάνω κανόνες σχετικά μέ τό ϊδιο φωνήεν καί τόν τονισμό στήν ϊδια συλλαβή :
1. Έτσι σέ μια φράση καθώς λ. χ. πρόβαλε ξαφνικά ένα γαϊδουράκι με
δυό μεγάλα καλάθια λουλούδια κρεμασμένα στά πλευρά του υπάρχουν μόνο ονομαστικές καί αΐτιατικές, ένώ ή αντίστοιχη φράση στήν άρχαία γλώσσα ή στήν
άρχαΐκή θά είχε στή θέση τους πολλές γενικές.
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Κληρονομημένοι τύποι άσυμμόρφωτοι

6 σωλήνας - τον σωλήνα
αλλά
ή ώρα - τής ώρας
ol ελπίδες - τών Ελπίδων
τό σίδερο - τον σίδερου
τό ψωμάδικο - του ψωμάδικου.

μήνας - μηνός, άντρας - άντρος
γυναίκα - γυναικός
μοίρες - μοιρών
άνθρωπος - ανθρώπου

522. Τ ή γ ε ν ι κ ή τ ο ύ π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ δέν τή σχηματίζουν
δλα τα ούσιαστικά. Κάποτε λείπει ή σχηματίζεται δύσκολα. Αύτό γίνεται : α) σέ μερικά σχηματιστικά παραδείγματα, λ.χ. σέ λέξεις τοΰ τύπου βάφτιση, κάππαρη, ράχη, β) σέ μερικές κατηγορίες λέξεων, καθώς
λ.χ. στα υποκοριστικά σέ -άκι, το Αρνάκι, τό πακετάκι (ot λέξεις αύτοΰ
τοΰ είδους σχηματίζουν δύσκολα και τοΰ ένικοΰ τή γενική), και γ) σέ
ορισμένες άλλες λέξεις : λεβέντης - λεβέντες (*).
523. Διασάφηση.—- Σέ δλες αύτές τις περιστάσεις, πού δυσκολευόμαστε
νά μεταχειριστούμε τόν κανονικό τύπο, υπάρχουν τ' άκόλουθα μέσα νά τόν άναπληρώσωμε άν τύχη και μάς χρειαστή :
α) Ά π ό τήν Ιδια λέξη ό αντίστοιχος ά ν ι σ ο σ ύ λ λ α β ο ς τ ύ π ο ς τού
πληθυντικού : ό λεβέντης - οί λεβέντες - τών λεβέντηδων (533), ή μάνα - οι μάνες τών μανάδων (554). Αυτός χρειάζεται κάποτε καί γιά νά ξεχωριστή τό θηλυκό
άπό τό άρσενικό, πού άλλιώς θ ά όμωνυμούσαν : οί πεθεροί - τών πεθερών, άλλά
ol τιεθερες - τών πεθεράδων (556).
β) Σ υ γ γ ε ν ι κ ό ς τ ύ π ο ς τ ή ς Ι δ ι α ς λ έ ξ η ς : οί δασκάλες - τών
δασκαλισσών (ή δασκάλισσα), οί κοπελοΰδες - τών κοπελουδιών (το κοπελούδι) (*).
1. 0 1 τύποι αύτοί τής γενικής σέ μερικές περιστάσεις άτόνησαν και άχρηστεύτηκαν γιά τή σ η μ α σ ί α πού έχει ή λέξη, καθώς λ.χ. σέ πολλά άφηρημένα.
ούσιαστικά, πού δέ συνηθίζονται άλλωστε ούτε στίς άλλες πτώσεις τού πληθυντικού (δικαιοσύνη, πείνα, πείρα, κύρος), συνήθως δμως καί προπάντων γιά
τόν τύπο τους καί μάλιστα τόν τ ο ν ι σ μ ό , πού θ ' άπαιτούσε, γιά νά τονιστή ή
γενική μέ τόν παραδομένο τρόπο, νά μετακινηθή ό βασικός τόνος τής λέξης (85)
κατά μία ή δύο συλλαβές, καί νά πούμε λ.χ. οί λεβέντες—τών λεβεντών, οί γατίτσες—τών γατιτσών, τό έκκλησάκι—τοϋ έκκλησακιοϋ (ένώ λέμε χωρίς καμιά δυσκολία ή έκκλησίτσα—τής εκκλησίτσας ή καί τό χέρι—τοϋ χεριού), οί σπίθες—τών
σπιθών, οί βσσκοποϋλες—τών βοσκοπσυλών, τό Τρίκερι—τοϋ Τρικεριοϋ. Γ ι ' αύτό
κάποτε άκούονται γενικές πού φυλάγουν τό βασικό τόνο άμετακίνητο (λ.χ. τών
πεπονόφλουδων), μολονότι πάλι δέν πολυσυνηθίζονται ούτε στήν περίπτωση
αύτή (τών φτερούγων). Έ ν α ς άλλος τρόπος νά μή μετακινηθη ό τόνος είναι
ή χρησιμοποίηση γιά τή γενική τού τύπου τής ονομαστικής, δπως γίνεται σέ
μερικές ούδέτερες τοπωνυμίες : ή παραλία τοϋ Τσάγεζι (580).
2. Σέ πολλά μέρη λέγουν ot κότες - τών κοτιών, άλλου κανονικά : τών κοτών.
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γ) Ε μ π ρ ό θ ε τ η α ι τ ι α τ ι κ ή , Ιδίως μέ τήν πρόθεση άπό : τό χρώμα
από τις φτερούγες, από τις φούντες, τ' αυγά από τις κότες (521 ζ).
δ) Τ ό γ ύ ρ ι σ μ α
πού ακούεται δυσάρεστα,
σέ γενική γιά τις ψίχες
ταβανόσκουτιες, τις τρέλες

τ ή ς φ ρ ά σ η ς , ετσι πού νά μή χρειαστή ή γενική
δπως λ.χ. θ ά κάναμε ol Ιδιοι άν θέλαμε νά μιλήσωμε
τών ψωμιών, τις βασιλόπιτες, τις κρεβατοκάμαρες, τις
κτλ.

524. Στήν καθημερινή ομιλία δέν αίσθανόμαστε καμιά δυσκολία άπό τήν
ατονία αύτή τής γενικής (πού φά τή σχηματίζαμε άν τή θέλαμε), άφού καταφεύγομε μόνοι μας κατά τήν περίσταση σ9 ενα άπό τά παραπάνω μέσα πού
εχει διαμορφώσει ή γλώσσα μας. Στό γραπτό πάλι λόγο, δπου τά νοήματα διατυπώνονται πυκνότερα καί παρουσιάζεται μεγαλύτερη ή άνάγκη τής γενικής, ot
λόγιες λέξεις πού υπάρχουν σ9 αύτόν άφθονώτερες έχουν συνήθως καί τόν
τύπο τής γενικής. Άλλά καί έκεΐ δέν είναι σωστό νά γίνεται κατάχρηση, δπως
κάνουν δσοι επηρεάζονται ύπερβολικά άπό τό ύφος πού συνηθίζεται σέ μερικές ξένες γλώσσες. "Οσο καί άν χρειάζωνται ot γενικές στό γραπτό λόγο
περισσότερο παρά στόν προφορικό, δέν είναι παντού άπαραίτητες έκεΐ πού τις
μεταχειρίζονται πολλοί, ούτε καί χρειάζονται στό βαθμό πού τις είχε ή συν·
θετικότερη άρχαία γλώσσα. "Όσο πιό ελληνικά συλλογιζόμαστε, στή βάση τής
γλώσσας του ελληνικού λαού, τόσο περιορίζεται στό σωστό μέτρο ό αριθμός
τών γενικών καί ζωντανεύει μάλιστα ή έκφραση δταν χρησιμοποιούνται άλλα
φραστικά μέσα. Στήν τελευταία άκριβώς αύτή φράση θ ά μπορούσε νά είχε
γράψει κανείς καί : με τή χρησιμοποίηση άλλων φραστικών μέσων. Είναι σωστό
ν9 άποφεύγωνται τά πολλά άφηρημένα ούσιαστικά με τις άλληλοεξαρτημένες
γενικές* ό λόγος γίνεται εκφραστικότερος στις περιπτώσεις πού μπορούμε νά
μεταχειριστούμε στή θέση τους ρήμα μ9 αιτιατική. Τό ρήμα, τό ενεργητικό προπάντων, έχει κίνηση καί γεννά εποπτεία ζωντανεύοντας εμπρός στά μάτια μας δ,τι
γίνεται, ένώ τό ούσιαστικό μέ τήν ηρεμία του δίνει στή φράση κάποια άλυγισιά.
Φράσεις μέ γενικές εξαρτημένες
άπό ούσιαστικά.
Εϊναι άπαραίτητη ή καταχώριση τοϋ σημειώματος.
"Εχω άνάγκη άποδείξεων.
Είναι ενα είδος γυμναστική που γίνεται
με σκοπό τήν αύξηση τής δραστήριοτητας τοϋ άνθρώπινου όργανισμοϋ.
Χρειάζεται ή σύγκριση τών ηθών καί
τών έθίμων τοϋ λαοϋ και τών συνηθειών άλλων τόπων και ή εξιστόρηση
τών προσπαθειών τών μορφωμένων.
Εμπρός στό μέγεθος τοϋ κινδύνου.
Τό πλήθος τών στενοχωριών τόν τσάκισε.

0 1 ίδιες φράσεις μέ ρήμα καί αιτιατική.
Είναι άπαραίτητο νά καταχωριστή τό σημείωμα.
Μου χρειάζονται άποδείξεις, ή καί εχω
άνάγκη άπό αποδείξεις.
Εϊναι ένα εϊδος γυμναστική που γίνεται
με σκοπό ν9 αύξηση τή δραστηριότητα
τοϋ ανθρώπινου οργανισμού.
Χρειάζεται νά συγκρίνη κάνεις τά ήθη
και τά έθιμα τοϋ λαοϋ και τις συνηθειες άλλων τόπων και νά έξιστορήση
τις προσπάθειες τών μορφωμένων.
'Εμπρός σε τόσο μεγάλο κίνδυνο·
Ot πολλές στενοχώριες τόν τσάκισαν.
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'Αρσενικά
525. Διαίρεση.— Τ* αρσενικά τελειώνουν στήν ονομαστική τοΰ
ενικού σέ - ς κα! διαιρούνται σέ δύο τάξεις, τήν πρώτη κα! τή δεύτερη τάξη.
Στήν πρώτη τάξη ανήκουν τ8 αρσενικά πού τελειώνουν σέ - α ς ,
-ης, -ες, -ους.
Στή δεύτερη τάξη ανήκουν τ3 αρσενικά πού τελειώνουν σέ - ο ς .

Πρώτη τάξη
526. Διαίρεση. — Τ' αρσενικά τής πρώτης τάξης διαιρούνται σέ
Ισοούλλαβα κα! σέ άνισοσύλλαβα (519).
Τά Ισοούλλαβα σχηματίζουν τήν δνομαστική, αΐτιατική κα! κλητική τού πληθυντικού σέ —ες: δ ναύτης - ol ναύτες.
Τ 9 άνισοσύλλαβα τις σχηματίζουν σέ —δες : δ άράπης - ol άράπηδες.
Τ' άρσενικά τονίζονται κανονικά σέ δλες τις πτώσεις δπου κα!
στήν δνομαστική τοΰ ένικοΰ: δ πατέρας —τοϋ πατέρα —οι πατέρες—τών
πατέρων χιλ. Εξαιρέσεις βλ. 528, 530, 535, 540, 542.
I.—'Αρσενικά
ό πατέρας

σέ -ας
ό ταμίας

Ισοσύλλαβα
6 φύλακας

527. Τά ίσοσύλλαβα σε -ας είναι παροξύτονα κα! προπαροξύτονα.
Ένικός
9

Ονο μ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο πατέρας
τοϋ πατέρα
τον πατέρα
πατέρα

δ
τοϋ
τον

ταμίας
ταμία
ταμία
ταμία

δ
τον
τό

φύλακας
φύλακα
φύλακα
φύλακα

Πληθυντικός
9

Ονο μ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι πατέρες
τών πατέρων
τονς πατέρες
πατέρες

ot ταμίες
τών ταμιών
τονς ταμίες
ταμίες

ot φύλακες
τών φνλάκων
τονς φύλακες
φύλακες
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Κατά τό πατέρας κλίνονται: αίθέρας, κανόνας, λιμένας, πυθμένας, τιτάνας, σωλήνας, κλητήρας, λαμπτήρας, νιπτήρας, οδοστρωτήρας, αγκώνας, άγώνας,
αιώνας, ελαιώνας, ξενώνας, στρατώνας, χειμώνας, ενεστώτας, ιδρώτας κ.ά.— Ot
τοπωνυμίες : Καφηρέας, Μαλέας, eΕλικώνας, Κιθαιρώνας, Μαραθώνας κτλ.— Τά
άρχαΐα κύρια όνόματα: "Αννίβας, Φειδίας, Κλεινίας κτλ.
Κατά τό ταμίας κλίνονται: άντρας, γύπας, λίβας, μήνας, εισοδηματίας,
επαγγελματίας, επιχειρηματίας, λοχίας κτλ.
Κατά τό φύλακας κλίνονται: άγροφύλακας, άμβωνας, άρχοντας, γείτονας,
ήρωας, θώρακας, κήρυκας, κλήδονας, κόρακας, λάρυγγας, πίνακας, πράχτορας,
πρίγκιπας, πρόσφυγας, ρήτορας, σίφωνας.— Τά έθνικά: Αάκωνας, Τσάκωνας.—
01 τοπωνυμίες: Γέρακας, Πέλεκας, Πάρνωνας κτλ.—Τ* άρχαΐα κύρια: Αγαμέμνονας, Μίνωας, Κύκλωπας κτλ.
5 2 8 . Τ ά δισύλλαβα σέ -ας κα! δσα τελειώνουν σέ -ίας τονίζονται στή γενική τοΰ πληθυντικού στή λήγουσα : τών άντρών, τών μηνών, τών
έπαγγελματιών.
Τ ά προπαροξύτονα σέ -ας τονίζονται στή γενική τοΰ πληθυντικού
στήν παραλήγουσα : τών φυλάκων, τών
πινάκων.
Τά όνόματα άντρας, μήνας, Δίας σχηματίζουν τήν ένική γενική καί σέ
-ός : τό ειπε τοϋ άντρός της, στις δέκα τοϋ μηνός.
Τό πατέρας έχει καί τόν άκλιτο προταχτικό τύπο πάτερ (596 β), πού μπαίνει έμπρός άπό τά όνόματα τών κληρικών σάν τιμητικός τίτλος: ό πάτερ Σωφρόνιος, τοϋ πάτερ Λαυρέντιου.
Γιά τά Ιδιόκλιτα σέ -έας, πληθ. -εις (δεκανέας, πληθ. δεκανείς) βλ. 602α.
Γιά τά διπλόμορφα ελέφαντας — ελέφας κτλ. βλ. 610. Γιά τοΓ διπλόκλιτα κότσυφας—κοτσύφι κτλ. βλ. 607.
2.—'Αρσενικά

σέ -ας

ό ψωμάς

Ανισοσύλλαβα
ό ρήγας

5 2 9 · Ά ν ι σ ο σ ύ λ λ α β α αρσενικά σέ -ας είναι δλα τα δξύτονα κα!
μερικά παροξύτονα κα! προπαροξύτονα:
Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ο ψωμάς
τον ψωμά
τον ψωμά
ψωμά

Πληθυντικός
δ ρήγας
τοϋ ρήγα
το ρήγα
ρήγα

ol ψωμάδες
τών ψωμάδων
τους ψωμάδες
ψωμάδες

ol
τών
τους

ρηγάδες
ρηγάδων
ρηγάδες
ρηγάδες

Κατά τό ψωμάς κλίνονται : άρακάς, βοριάς, βραχνάς, παπάς, πευκιάς, σκαφτιάς, χαλκιάς κτλ.— Τά επαγγελματικά : άμαξάς, γαλατάς, καστανάς, κοσκινάς,
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μαρμαράς, σφουγγαράς, τσουκαλάς, ψαράς κτλ.—Τά μεγεθυντικά : γλωσσάς, φαγάς κτλ.— Τά ξενικά i άγάς, κουμπαράς, λαπάς, λουκουμάς, μαμμωνάς, μασκαράς,
μαστραπάς, μουσαμάς, παράς, πασάς, ραγιάς, σατανάς, σουγιάς, τραχανάς, χαλβάς,
χαλκάς κτλ.— 0 1 τοπωνυμίες : Κραβασαράς, Μαρμαράς, Μιστράς, Πειραιάς κτλ.,
Καναδάς, Παναμάς' Δουκάδες, Καρουσάδες κτλ.— Το βαφτιστικά : Θωμάς, Λουκάς, Μηνάς κτλ.—Τά οίκογενειακά : Βηλαράς, Καλλιγάς, Καρατζάς, Παλαμάς, Πολυλάς, Σκουφάς, Φωκάς κτλ.
Κατά τό ρήγας
κλίνονται: κάλφας, μπάρμπας, χότζας, καθώς καί τα
προπαροξύτονα: τσέλιγκας, πρωτόπαπας,
φραγκόπαπας.

530. Ό πληθυντικός τών παροξύτονων και προπαροξύτονων άρσενικών σέ -ας τονίζεται σιήν παραλήγουσα : ό κάλφας - οί καλφάδες,
δ φραγκόπαπας — οί
φραγκοπαπάδες.
3.—Άρσενικά
σέ - ης
Ισοσύλλαβα
ό ναύτης
ό νικητής
531. Τά Ισοσύλλαβα σέ -ης είναι παροξύτονα καί δξύτονα.
Ενικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δ ναύτης
τού ναύτη
τό ναύτη
ναύτη

Πληθυντικός
ό νικητής
τον νικητή
τό νικητή
νικητή

ol ναύτες
τών ναυτών
τούς ναύτες
ναύτες

οί
τών
τούς

νικητές
νικητών
νικητές
νικητές

Κατά τό ναύτης
κλίνονται : αγωγιάτης, άσβέστης, γρανίτης, διαβάτης, δυναμίτης, επιβάτης, έργάτης, καθρέφτης, κλέφτης, κούκίτης, κυβερνήτης, μεσίτης,
πολίτης, ράφτης, σύρτης, φράχτης κτλ.— Τά σύνθετα : βιβλιοπώλης,
γεωμέτρης,
είδωλολάτρης, ειρηνοδίκης, καλλιτέχνης, νομάρχης κτλ.— Τά έθνικά : 'Ανατολίτης,
Μανιάτης, Σπαρτιάτης, Πειραιώτης, Πολίτης, Κεφαλλονίτης, Σπετσιώτης, Χιώτης κτλ.
Κατά τό νικητής
κλίνονται : άγοραστής, δανειστής, έθελοντής, είρηνιστής,
ζυγιστής, θαυμαστής, θεμελιωτής, μαθητής, νοικιαστής, πολεμιστής,
προμηθευτής,
προσκυνητής κτλ.

532. Τά παροξύτονα σέ -ης στή γενική πληθυντική κατεβάζουν
τόν τόνο στή λήγουσα : τών έπιβατών.
4. — 'Αρσενικά

σέ -τής
μέ διπλό
6 πραματευτής

πληθυντικό

533. Μερικά άρσενικά σέ ~τής σχηματίζουν τόν πληθυντικό καί
άνισοσύλλαβα.
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'Ενικός

Όνομ.

ο

Πληθυντικός
οί

πραματευτής

Γεν.

τοϋ

πραματευτή

Αιτ.

τον

πραματευτή

Κλητ.

πραματευτάδες

και

τών πραματευτάδων
τους πραματευτάδες

οί

πραματευτες

τών

πραματευτών

τους

πραματευτές

πραματευτάδες

πραματευτή

πραματευτές

"Ομοια κλίνονται : άλωνιστής, βσντηχτής, διαλαλητής, δουλευτής, θεριστής,
καλοθελητής, κλαδευτής, πουλητής, τραγουδιστής, τροχιστής, τρυγητής, υφαντής κ.α.
"Ομοια κλίνονται τό παροξύτονο άφέντης, πληθ. άφέντες - άφεντάδες, πού
κατεβάζει καί τόν τόνο στόν πληθυντικό στήν παραλήγουσά του» καί μερικά
άλλα. Γιά τό δεσπότης καί τό άράπης βλ. 617. Μερικά παροξύτονα σέ -της, καθ ώ ς λεβέντης, κράχτης, σχηματίζουν τη γενική τοΰ πληθυντικού άνισοσύλλαβα
σέ -ηδων(δ23α).
5. — 'Αρσενικά
ό γανωματής

σέ

-ης

άνισοσύλλαβα

6 νοικοκύρης

ό

φούρναρης

5 3 4 . Τ ' ά ν ι σ ο σ ύ λ λ α β α αρσενικά σέ -ης είναι οξύτονα, παροξύτονα
κα! προπαροξύτονα.
Ένικός
Όνομ.

δ

γανωματής

ο

Γεν.
Αιτ.

τοϋ

γανωματή

τδ

γανωματή

νοικοκύρης

δ

του

νοικοκύρη

τοϋ

φούρναρη

τδ

νοικοκύρη

το

φούρναρη

γανωματή

Κλητ.

νοικοκύρη

φούρναρης

φούρναρη

Πληθυντικός
Όνομ
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

οι
τών
τους

γανωματήδες

οί

νοικοκύρηδες

γανωματήδων

τών

νοικοκύρηδων

γανωματήδες

τούς

νοικοκύρηδες

τούςφουρνάρηδες

νοικοκύρηδες

φουρνάρηδες

γανωματήδες

οί
τών

φονρνάρηδες
φουρνάρηδων

Κατά τό γαν<οματής κλίνονται διάφορα επαγγελματικά παράγωγα σέ -τής,
-τζής : μπαλωματής, πεταλωτής, καφετζής, κουλουρτζής. "Ετσι καί τό παπουτσής, μερακλής, χατζής, χιμπαντζής κτλ. — Ot τοκωνυμίεςιΜισσισσιππής.— Τ' άρχαΐα κύρια όνόματα : 'Απελλής, 9Ηρακλής, Θεμιστοκλής, Περικλής κτλ.—Τά βαφτιστικά : Κωστής, Παναγής, Παντελής κτλ.— Τά οίκογενειακά : Κοραής, Παπανικολής, Ραγκαβής, Τσιτσεκλής, Φραντζής κτλ.
Κατά τό νοικοκύρης
κλίνονται : βεζίρης, γκιόνης, μανάβης, μουσαφίρης,
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χαλίφης.— Τά επαγγελματικά σέ -άρης : βαρκάρης, περιβολάρης, -ιέρης : καμαριέρης, τιμονιέρης.—Τά υποκοριστικά σέ -άκης : δρομάκης, Παυλάκης, σέ -ούλης :
παππούλης, πατερούλης.— Τά εθνικά: Άρμένης, Καραγκούνης, Λιάπης κτλ.— Ot
τοπωνυμίες : Γάγγης, Τίγρης κτλ.— Τά βαφτιστικά : " Αλκιβιάδης, * Αντώνης, Βασίλης, Γιάννης, Μανόλης, Φώτης κτλ.— Τά οικογενειακά: Βαλαωρίτης, Γύζης,
Δραγούμης, Κανάρης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Τρικούπης, * Υψηλάντης κτλ.— Ot
ονομασίες τών μηνών : Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης κτλ.
Κατά τό φούρναρης
κλίνεται τό κοτζάμπασης και μερικές τοπωνυμίες :
Δούναβης, Τάμεσης, Τίβερης κτλ. (χωρίς πληθυντικό).

535. Τά προπαροξύτονα σέ -ης κατεβάζουν τόν τόνο κατά μία συλλαβή στόν πληθυντικό.
Γιά τά διπλοκατάληχτα φούρναρης—φουρνάρηδες

536.

καί φουρναραιοι βλ. 615.

(?.—'Αρσενικά σέ -ες
ό καφές
'Ενικός

9

Ο νομ.

ό

Πληθυντικός
ol

καφέδες

Γεν.

του καφέ

τών

καφέδων

Αιτ.

τον

τους

καφέδες

Κλητ.

καφές
καφέ
καφέ

καφέδες

"Ομοια κλίνονται διάφορες λέξεις ξένης καταγωγής : καναπές, κεφτές, κουραμπιές, μεζές, μενεξές, μιναρές, ναργιλες, πανσές, πικές, πουρές, τενεκες, φιδές,
χάσες κτλ.—Τά κύρια ονόματα : Μεντρεσές, Περλεπες—Αελές, Μικές' Μαλακατές,
Τσελεμεντές .—Tà παροξύτονα : κόντες, φάντες, πού σχηματίζουν τόν πληθυντικό
σέ -ηδες, καθώς καί τά κύρια Δαπόντες, Θερβάντες κτλ.

537.

7 —'Αρσενικά σέ - ο ν ς
ό

πάππους

'Ενικός
9

Ο νομ.

δ

πάππους

Πληθυντικός
οι

παππούδες

Γεν.

τον πάππου

τών

παππούδων

Αιτ.

τόν παππον

τονς

παππούδες

Κλητ.

παππον

παππούδες

"Ομοια κλίνονται, χωρίς πληθυντικό : "Ιησούς, νους, ρους. Γιά τό διπλόμορφο ΟΙδίπους βλ. 610.
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Δεύτερη τάξη
538·

8.—'Αρσενικά
6 ουρανός

ak -ο ς

ό δρόμος

ό άγγελος

Ένικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

ο ουρανός
τον ουρανού
τόν ουρανό
οϋρανε

ό δρόμος
τοϋ δρόμου
τό δρόμο
δρόμε

δ
τοϋ
τόν

άγγελος
δγγελου
άγγελο
άγγελε

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι ουρανοί
τών οϋρανών
τούς ούρανούς
ουρανοί

ol δρόμοι
τών δρόμων
τούς δρόμους
δρόμοι

οι
τών
τούς

άγγελοι
άγγελων
αγγέλους
άγγελοι

"Ομοια κλίνονται πάρα πολλά όνόματα.
Κατά τό ουρανός κλίνονται τά οξύτονα: αδερφός, γιατρός, γιός, θεός, καιρός, κυνηγός, λαγός, λαός, πεθερός, ποταμός, προεστός, σανός, σκοπός κτλ. καί
τά παράγωγα ούσιαστικά σέ -μός : λογαριασμός, ορισμός, σεισμός, χαμός κτλ.—
Τά έθνικά: Κρητικός, Συριανός, Τηνιακός, Γερμανός, "Ελβετός.—ΟΙ τοπωνυμίες:
'Αξιός, Δομοκός, Λυκαβηττός, Παρνασσός, Δελφοί, Ώρεοι κτλ.—Τά βαφτιστικά:
Νικολός, Δημητρός, Μαθιός κτλ.—Τά οίκογενειακά: Βιζυηνός, Κυριάκος, Ρωμανός, Σολωμός κτλ.
Κατά τό δρόμος κλίνονται τά παροξύτονα: άμμος, γέρος, διάκος, δράκος,
ήλιος, θόλος, θρόνος, κάμπος, καπετάνιος, λόγος, λύκος, πάγος, πύργος, στόλος, τάφος, ταχυδρόμος, τρούλος, ύπνος, φάρος, ώμος κτλ.—Τά υποκοριστικά σέ -άκος,
-ίσκος : άνθρωπάκος, φιλαράκος, δρομίσκος κτλ.— Τά έθνικά : Γάλλος, Σέρβος,
Τούρκος, Φράγκος κτλ.—Οί τοπωνυμίες: Βόλος, Πόρος, Νέστος, Νείλος, Γαργαλιάνοι κτλ.—Τά βαφτιστικά : 'Αλέκος, Γιώργος, Αυκοϋργος, Μάρκος, Νίκος κτλ.—
Τά οίκογενειακά : Άντροΰτσος, Κάλβος, Μαυροκορδάτος, Πιπίνος.
Κατά τό άγγελος κλίνονται τά προπαροξύτονα: άνεμος, άνήφορσς, άπόστσλος, δάσκαλος, δήμαρχος, διάβολος, διάδρομος, έμπορος, έφηβος, θάνατος, θόρυβος, κάτοικος, κίνδυνος, πλάτανος, ρινόκερος.— Τά μεγεθυντικά σέ -αρος : μύταρος κτλ.—Τά έθνικά : Αιγύπτιος, Βούλγαρος κτλ.— Οι τοπωνυμίες : Άχλαδόκαμπος, Βόσπορος, *Ελλήσποντος, Τύρναβος κτλ.—Τά βαφτιστικά: "Αλέξανδρος> Γεράσιμος, Θρασύβουλος, Τηλέμαχος, Φίλιππος κτλ.— Τά οικογενειακά: Ζαμπέλιος,
Μάντζαρος, Πετροκόκκινος, Χριστόπουλος κτλ.—Τά όνόματα μερικών μηνών : "Ιούλιος, Αύγουστος κτλ.
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539. Ή κλητική του ενικού σχηματίζεται σε -ε : γιατρέ, στρατηγέ.
Τή σχηματίζουν σέ -ο από τα παροξύτονα αρσενικά: α) Τά βαφτιστικά: 9Αλέκο, Γιώργο, Κίτσο, Πέτρο, Σπύρο, Δημητράκο κτλ.' τό
Παύλος εχει κλητική Παύλε κα! Πανλο.—β) Μερικά κοινά ούσιαστικά
καθώς γέρο, διάκο' τό καμαρότος κα! τό καπετάνιος έχουν τήν κλητική
κα! σέ -ε.
Σχηματίζουν τήν έν. κλητική σέ -ο και μερικά όξύιονα χαϊδευτικά βαφτιστικά : Γιαννακό, Δημητρό, Μανολιό, Τοτό, καθώς καί μερικά οικογενειακά
δνόματα πού τονίζονται στήν παραλήγουσα, Ιδίως σέ -άκσς, ·ονκος, -ίτσος : κύριε
Δημητράκο.
"Ο τονισμός τών

προπαροξντόνων

540. Στά προπαροξύτονα αρσενικά σέ -ος κατεβάζομε συνήθως τόν
τόνο στή γ ε ν ι κ ή τ ο ϋ ε ν ι κ ο ύ στήν παραλήγουσα: ό αγγελος-τον
άγγέλον, τοϋ άν&ρώπον, τοϋ έφηβου, τοϋ έμπδρου.
Φυλάγουν τόν τόνο στήν προπαραλήγουσα οί πολυσύλλαβες κα!
ο! νεώτερες (λαϊκές) λέξεις: τοϋ άντίλαλου, τοϋ άντίχτυπου, τοϋ άνήφορου, τοϋ έξάψαλμον, τοϋ καλόγερου' έτσι κα! τοϋ ρινόκερου. Τό ϊδιο
κάνουν συνήθως κα! τά κύρια ονόματα : τοϋ Άχλαδόκαμπου,
τοϋ Ξεροπόταμου, τοϋ Θόδωρου, τοϋ Χαράλαμπου, τοϋ
Χριστόφορου.
541· Τά οικογενειακά προπαροξύνονται συνήθως : τοϋ Μαντού·
βαλου, τοϋ Δομέστικου, τοϋ Μαστρογιαννόπουλου. "Οταν προηγήται τό
κύριος, κυρία, τονίζεται συχνά ή γενική στήν παραλήγουσα.
542· Ο ι π λ ά γ ι ε ς π τ ώ σ ε ι ς τ ο ϋ π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ τών προπαροξύτονων κοινών άρσενικών παροξύνονται : τών ανθρώπων - τούς
άν&ρώπους, τών κυρίων - τούς κυρίους.
Φυλάγουν τον τόνο στήν προπαραλήγουσα τά σύνθετα, καθώς
κα! τά κύρια δνόματα - άνθρώπων : τών άντί λάλων - τούς άντίλαλονς,
τών μαντρόσκυλων — τούς μαντρόσκυλους, τούς σώγαμπρους, τών Χριστόφορων, τούς Χαράλαμπους, τούς Ξενόπουλους, τους Φωστηρόπουλους.
543·Τό σνμπέ&ερος σχηματίζει ολόκληρο τόν πληθυντικό καί παροξύτονο :
οί σνμπε&έροι—τών σνμπε&ερων—τους σνμπε&έρονς. "Ετσι καί μερικά άλλα'κοινά
ούσιαστικά.
544. Ή γενική πληθυντική τού χρόνος τονίζεται στή λήγουσα, δταν είναι
λόγος γιά ηλικία, κάποτε καί σέ άλλες περιστάσεις. Τότε χάνεται συνήθως τό
τελικό ν (183): πόσω(ν) χρονώ(ν) είναι; είναι δέκα χρονώ(ν)' είναι δουλειά δέκα
χρονώ(ν).
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Γιά τά διπλόκλιτα ό πλούτος - τά πλούτη, ό καπνός - οί καπνοί καί τά καπνά, 6
χρόνος - οί χρόνοι καί τά χρόνια κτλ. βλ. 606, 607. — Γιά τά διπλόμορφα γέρος - s
γέροντας κτλ. βλ. 609.—Γιά τά διπλοκατάληχτα νομάτοι - νοματαΐοι, γονιοί - γονείς,
μάγειρος - μάγειρας βλ. 615, 616.

Ό

πληθυντικός

τών οικογενειακών

όνομάτων

545. Τά οικογενειακά όνόματα δέ σχηματίζονται πάντοτε στόν πληθυντικό
δπως καί τ9 αντίστοιχα κοινά άρσενικά ούσιαστικά. Ό σχηματισμός τους φαίνεται άπό τόν άκόλουθο πίνακα:
1. Σέ -ας οξύτονα, πληθ. -άδες (529) : Παλαμάδες, Σκουφάδες.
2. Σέ -ας παροξύτονα, πληθ. -ηδες, άλλά καί -αΐοι : Καράβηδες, Λάπηδες—Λαπαΐοι, Δρίτσηδες, Γριβηδες καί συχνότερα Γριβαΐοι, Δούκηδες — Δουκαΐοι, Κουγέηδες, Καββαδίηδες κτλ.
3. Σέ -ας προπαροξύτονα, συνήθως πληθ. -αΐοι : Ζουζουλαΐοι, Μπουκουράΐοι.
4. Σέ -ης οξύτονα καί παροξύτονα, πληθ. -ηδες (534) : Ραγκαβήδες, Φραντζή δες' Δ ραγούμη δες, Μιαούληδες.
5. Σέ -ης προπαροξύτονα, συνήθως πληθ. -αΐοι : Κατσιμπαλαΐοι, Μποτσαραΐοι, Μπουμπουλαΐοι.
6. Σέ ·ές όξύτονα, πληθ. -έδες (536) : Τσελεμεντεδες.
7. Σέ -ες παροξύτονα, πληθ. -ηδες ή -αΐοι: Δαπόντηδες, Δεδαΐοι.
8. Σέ -ου(ς) παροξύτονα καί προπαροξύτονα, πληθ. -αΐοι ή -οι: Καμπουρογλαΐοι—Κάμπουρογλοι, Μποσταντζόγλοι. "Ετσι καί τά πατρωνυμικά άπό γενική
σέ -ου: Σταύρου—Σταυραΐοι,Οίκονομαΐοι.
9. Σέ -ος, πληθ. -οι : Βραχνοί, Άντ ροϋτσοι, Ζ αμπέλι ο ι, Παπαρρηγόπουλοι.
Κάποτε, λαϊκότερα, καί -αΐοι : 'Αγγελόπουλοι —*Αγγελοπουλαΐοι, Παπαχρισταΐοι.
Γιά τ' άκλιτα οικογενειακά βλ. 597 δ t1).
1. Τά οίκογενειακά όνόματα σχηματίζουν κανονικά τόν πληθυντικό τοΰ άρσενικοΰ, γιά νά δηλωθή ή οικογένεια ένός προσώπου, μέλη της ή καί ολόκληρη
ή γενεά: οι Φωκάδες, οί δυο Τρικούπηδες, οί Κσλοκοτρωναΐοι. Ό πληθυντικός
αύτός τών οικογενειακών άκολουθεΐ τό σχηματισμό τών κοινών ούσιαστικών,
δσο πρόκειται γιά όνόματα σέ -ος (538) ή άνισοσύλλαβα (529,534,536). Αλλιώς
παρουσιάζουν—μέ τήν ποικιλία ιδίως πού έχουν ot καταλήξεις τους στήν ενική
ονομαστική καί μέ τή φωνητική τους μορφή—ποικιλία καί κάποιο σάλο στό σχηματισμό τοΰ πληθυντικού. Γενικά έχουν τήν τάση νά σχηματίζωνται, δπως και
άλλες νεώτερες λέξεις, άνισοσύλλαβα, σέ -άδεςΛ -ηδες, -αΐοι, άν καί ή τελευταία αύτή κατάληξη είναι, γιά μερικούς τουλάχιστο τύπους όνομάτων, προπάντων λαϊκή, άλλά καί σέ μερικές επαρχίες άγνωστη.
Μέ τόν άνισοσυλλαβισμό πού δείχνει ό πληθυντικός τών οίκογενειακών
συμβαίνει οί ίδιες λέξεις πού τά γέννησαν νά κλίνωνται, δταν είναι έπαγγελματικά ή έθνικά, ισοούλλαβα. "Ετσι λ.χ. εχομε τά επαγγελματικά: ό ψάλτης - οί ψάλ-
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546. Παρατήρηση.— Οί πληθυντικοί αυτοί τών οικογενειακών ονομάτων
κλίνονται δπως καί τών κοινών ούσιαστικών: οι Κανάρηδες-τών Κανάρηδων-τονς
Κανάρηδες, οί Σούτσοι-τών Σούτσων-τους Σούτσους. Δέν είναι σωστό, δπως γίνεται
άπό πολλούς 'Αθηναίους, νά μεταχειρίζεται κανείς οικογενειακά ονόματα πού
κλίνονται, σά νά ήταν άκλιτα : είδα τούς Ψάλτη, στο σπίτι τών Παπά κτλ.
547·

* Ανακεφαλαιωτικός

πίνακας

τών

άρσενικών.

Ο i καταλήξεις τής ένικής και πλη&υντικής
Είδος ονόματος
Πρώτη

όνο μαστικής
Πληθυντικός

'Ενικός

τάξη

Σέ -ας
-ας
-άς
ας
ας
-ης

παροξύτονα Ισοσύλλαβα
προπαροξύτονα ίσοσύλλ.
όξύτονα άνισοσύλλ.
παροξύτ. άνισοσύλλ.
προπαροξύτ. άνισοσύλλ.
όξύτονα ισοσύλλαβα
»
»
άνισοσύλλαβα
»
παροξύτονα Ισοσύλλαβα
>
»
άνισοσύλλ.
»
μέ διπλό πληθυντικό
»
προπαροξύτ. άνισοσύλλ.
-ες (όξύτονα άνισοσύλλαβα)
-ους ( »
)

Δεύτερη τάξη
Σέ Ός (ισοσύλλαβα)

πατέρας
φύλακας
ψωμάς
ρήγας
πρωτόπαπας
νικητής
γανωματής
ναύτης
νοικοκύρης
πραματευτής
φούρναρης
κεφτες
παππούς
ουρανός, άγγελος

Γενικές

-ες
-ες
-άδες
-άδες
-άδες
-ές
-ή δες
-ες
-ηδες
-άδες, -ές
-ηδες
-έδες
-ονδες

πατέρες
φύλακες
ψωμάδες
ρηγάδες
πρωτοπαπάδες
νικητές
γανωματήδες
ναύτες
νοικοκύρηδες
πραματευτάδες,
φουρνάρηδες
κεφτέδες
παππούδες

-οι ουρανοί, άγγελοι.

παρατηρήσεις

3

5 4 8 · "Όλα τ άρσενικά τής π ρ ώ τ η ς τάξης σχηματίζουν δ μ ο ι α τήν
ενική γενική, αιτιατική και κλητική χοορΐς τό -ς τής ονομαστικής :
ό πατέρας, τον πατέρα, τον πατέρα,
πατέρα
δ παππούς,
τον παππον, τον παππού,
παππού.
5 4 9 · "Ολα τ 3 άρσενικά τής π ρ ώ τ η ς τάξης έχουν τρεΤς πτώσεις
ό μ ο ι ε ς : στόν ενικό τή γενική, τήν αιτιατική και τήν κλητική καί
στόν π λ η θ υ ν τ ι κ ό τήν δνομαστική, τήν αιτιατική κ α ! τήν κλητική :
τες, ό ράφτης - οί ράφτες, καί τά έθνικά : οι Βελαορίτες (462 γ), οι Μανιάτες, οί
Πολίτες,οί Σπετσιώτες, ένώ τ'άντίστοιχα οικογενειακά σχηματίζονται: οί Ψάλτηδες,
οί Ράφτηδες, οί Βαλαωρίτηδες, οί Μανιάτηδες, οι Πολίτηδες, οι Σηετσιώτηδες.
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τοϋ ναύτη, τό ναύτη, ναύτη' οι ναύτες, τους ναύτες, ναύτες.
Ή γενική πληθυντική όλων τών αρσενικών τελειώνει σε - ω ν :
τών ούρανών, τών νοικοκύρηδων, τών καφέδων.

ΔΕΥΤΕΡΗ

ΚΛΙΣΗ

Θ η λ υ κ ά
550. dtataetfty*—Τα θηλυκά διαιρούνται σέ Ισοούλλαβα και σέ
άνισοσύλλαβα.
Τα Ισοούλλαβα
σχηματίζουν τήν δνομαστική τού πληθυντικού
σέ -βς: ή μητέρα— ol μητέρες, τις μητέρες,
μητέρες.
Τ 9 Ανισοσύλλαβα
τή σχηματίζουν σ έ - ί ε ς : ή αλεπού - ol αλεπούδες, τις Αλεπούδες, Αλεπούδες.
551. Τα θηλυκά τονίζονται σέ δλες τις πτώσεις δπου και στήν
δνομαστική τοΰ ένικοΰ : ή ελπίδα — τής ελπίδας — τήν έλπίδα - έλπίδα —
oi έλπίδες κτλ. Εξαιρέσεις βλ. 553, 558.
Δέν ακολουθούν τούς παραπάνω γενικούς κανόνες : α) τ* αρχαιόκλιτα θηλυκά, πού τελειώνουν στήν ενική ονομαστική σέ -ος : ή έγκύκλιος - τής εγκυκλίου και β) τ' άρχαιόκλιτα θηλυκά σέ ·η, πού σχηματίζουν τόν πληθυντικό σέ
-εις t ή δύναμη—οί δυνάμεις.

552.

ί . — Θ η λ υ κ ά σέ -α
ή καρδιά

ή ώρα

ή -θάλασσα

ή ελπίδα

ή

σάλπιγγα

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ή καρδιά
τής καρδίας
τήν καρδιά
καρδιά

ή ώρα
τής ώρας
τήν ώρα
ώρα

ή
τής
τή

θάλασσα
θάλασσας
θάλασσα
θάλασσα

οι
τών
τΙς

θάλασσες
θαλασσών
θάλασσες
θάλασσες

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι καρδιές
τών καρδιών
τΙς καρδιές
καρδιές

οί ώρες
τών ώρών
τις ώρες
ώρες

Θηλυκά aè -a
Ενικός

Ό ν ο μ ή ελπίδα
Γεν. τής έλπίδας
ΑΙτ.
τήν έλπίδα
Κλητ.
έλπίδα
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ή
τής
τή

σάλπιγγα
σάλπιγγας
σάλπιγγα
σάλπιγγα

ol έλπίδες
τών έλπίδων
τΙς έλπίδες
έλπίδες

ol σάλπιγγες
τών σαλπίγγων
τΙς σάλπιγγες
σάλπιγγες

"Ομοια κλίνονται πάρα πολλά ονόματα :
Λ) Όξύτονα : άντηλιά, άρ χι χρονιά, άρχοντιά, άχλαδιά, δουλειά, δροσιά, ζημιά, καρυδιά, κουταλιά, μαγιά, ματιά, μηλιά, ομορφιά, παλικαριά, παπαδιά, πρωτομαγιά, σταλαματιά, τριανταφυλλιά, φορά, φωλιά, φωτιά.—Τ' αριθμητικά : δεκαριά, είκοοαριά κτλ.— Τά εθνικά : Σιφνιά, Σμυρνιά κτλ.— 0 1 τοπωνυμίες : Ζαγορά, Κηφισιά, Κοκκινιά, Λιβαδειά κτλ.— Τά βαφτιστικά : 'Αθηνά,
Γαρουφαλιά,
Λεμονιά κτλ.
Β) Παροξύτονα : γλώσσα, δίψα, δόξα, καλύβα, καμήλα, λύρα, μοίρα, νεράιδα, πάπια, πείνα, πλατεία, ρίζα, σπίθα, τρύπα, χελώνα, χώρα, ψάθα — άμαζόνα, γοργόνα, γυναίκα(Χ), θυγατέρα, μητέρα, νύχτα, πλάκα, τιροίκα, ρώγα, σειρήνα,
σφήκα, σφήνα, σφίγγα, τρίχα, φλέβα, φλόγα, φτερούγα, χήνα — άσπίδα, γαρίδα,
δεκαετηρίδα, επικεφαλίδα,
επιφυλλίδα, έφημερίδα, πατρίδα, σταφίδα, λαμττάδα,
πρασινάδα—βάρκα,
βούλα, γάτα, καντήλα, κρέμα, σκάλα — αρμονία, εργασία,
θεωρία, παιδεία, φιλία.— Τ' αφηρημένα σέ -ίλα, -ούρα κτλ.: μαυρίλα, θολούρα.
— Τά υποκοριστικά σέ -ίτσα, -ούδα, -ονλα, -πούλα : βαρκίτσα, κοπελούδα, μανούλα, άρχοντοπονλα.— Τά παράγωγα σέ -τρα, -ίνα : πλύστρα, ράφτρα, σιδερώτρα,
άραπίνα, λαφίνα κτλ.— Τά εθνικά : 'Αθηναία, Κερκυραία, Κινέζα, Γαλλίδα κτλ.—
0 1 τοπωνυμίες : ν Αρτα, 'Ελλάδα, Μακεδονία, Σαλαμίνα, Τραπεζούντα, *Αγγλία,
Γαλλία, Προύσα, Αζόρες, Φιλιππίνες κτλ.— Τά βαφτιστικά : * Αγγέλα, *Αναστασία,
* Ασπασία, Ευδοκία, Κατίνα, Μαρία, Βρισηίδα κτλ.
Γ) Προπαροξύτονα : άγκυρα, αίθουσα, άμυνα, δίαιτα, μέλισσα, τράπεζα,
χίμαιρα, υποτείνουσα — διώρυγα, όρνιθα, πέρδικα — άνθρωπότητα,
βεβαιότητα,
θερμότητα, ιδιότητα, κοινότητα, ποιότητα, ταυτότητα.— Τ'αφηρημένα σέ -εια :
διάρκεια, ειλικρίνεια, εύλάβεια, περιφέρεια, συμπάθεια, συνέχεια.— Τά παράγωγα
σέ -ισσα, -τρια, -αινα : βασίλισσα, γειτόνισσα, μαγείρισσα, Χρυσοσπηλιώτισσα, μαθήτρια, φοιτήτρια, δράκαινα κτλ.— άμπάριζα, κάμαρα, κάνουλα, πέστροφα, πίπιζα,
φράουλα.— Τά σύνθετα: βασιλόπιτα, γομολάστιχα, κουμπότρυπα,
κρεβατοκάμαρα,
λεμονόκουπα, μυλόπετρα, σαπουνόφουσκα, ταβανόσκουπα, τυφλόμυγα κτλ.— Τά
εθνικά : Γιαννιώτισσα, Μεσολογγίτισσα, Σαμιώτισσα κτλ.— 0 1 τοπωνυμίες: *Αγκυρα, Άλεξάντρεια, 'Αράχοβα, Βαράσοβα, Βόνιτσα, "Ερέτρια, Καρύταινα, Κέρκυρα,
Λάρισα, Πρέβεζα, Νίκαια, Τύνιδα, Κουκουβάουνες κτλ.

1. Στή γενική τού ένικού εχει καί δεύτερο, σπανιότερο τύπο σέ -ός το
γυναίκα - γυναικός, στήν ποιητική γλώσσα καί τό νύχτα - νυχτός.

282

242

Δεύτερη κλίση — Θηλυκά
Τονισμός

553. Στή γενική τοΰ πληθυντικού πολλά θηλυκά σέ -α κατεβάζουν τόν τόνο παρακάτω άπό τή συλλαβή πού τόν έχουν στήν δνομαστική τού ένικού.
Α.—Κατεβάζουν λ.χ. τόν τόνο στή λήγουσα οί γενικές: γλωσσών»
λυρών, ήμερών, μοιρών, μυγών, ριζών, σφαιρών, χωρών, ώρών νυχτών, πλακών, προικών, ρωγών, σπληνών, σφηκών, σφηνών,
σφιγγών,
τριχών, φλεβών, φλογών, χηνών βαρκών, γατών, λιρών
γυναικών,
έταιρειών, καρεκλών, καταρών, κυριών, πλατειών, τραχειών
αρτηριών, δημοπρασιών,
θεωριών,
ηλικιών κτλ.— άγκυρών,
άληθειών,
βασιλισσών, έρευνών, μαθητριών, μελισσών, περιφερειών,
τραπεζών,
υποτεινουοών,
φοιτητριών.
Β.—Κατεβάζουν τόν τόνο στήν παραλήγουσα oî γενικές : δρνίθαχν,
διωρύγων, σηράγγων, φαλάγγων κτλ. ' τα παράγωγα θηλυκά σέ -ότητα
-ύτητα : κοινότητα — κοινοτήτων, κοιλότητα - κοιλοτήτων, ταχύτητα — ταχυτήτων.
554. Τό θηλυκό ούσιαστικό κυρία σχηματίζει γενική πληθυντική κυριών
τό άρσενικό ούσιαστικό κύριος τή σχηματίζει κυρίων (542).
Τό έπίθετο κύριος, κυρία, κύριο τή σχηματίζει καί στά τρία γένη κύριων
(626) : των κύριων σταθμών, τών κύριων γραμμών, τών κύριων σημείων.
Ό πληθυντικός τού μάνα είναι .· μάνες - μανάδων (523).— Γιά τά διπλόμορφα θηλυκά σέ -ότητα καί σέ ~ότη βλ. 292.4.

555. 9 Από τα θηλυκά σέ -à κλίνονται μερικά ά ν ι σ ο σ ύ λ λ α β α ,
δπως ή δ κ ά :
Ένικός

Όνομ.
Γεν.
ΑΪτ.
Κλητ.

ή δκά
τής δκάς
τήν δκά
δκά

Πληθυντικός

οί
τών
τΙς

δκάδες
δκάδων
δκάδες
δκάδες

Κατά τό όκά κλίνονται : γιαγιά, μαμά, νταντά.

556. Τό κυρά σχηματίζει τόν πληθυντικό κυρές και

κυράδες.

Σχηματίζουν συνήθως άνισοσύλλαβα τή γενική πληθυντική τό
θεία-θειά,
πεθερά (523).

Θηλυκά σε -η
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2. — θηλυχά
σέ
ή ψυχή

ή νίκη

-η
ή ζάχαρη

Ένικός
Όνομ.

ή

ή

νίκη

ή

Γεν.

τής

ψυχή
ψυχής

τής

νίκης

τής

ζάχαρης

Αϊτ.

τήν

ψυχή

τή

νίκη

τή

ζάχαρη

νίκη

ψυχή

Κλητ.

ζάχαρη

ζάχαρη

Πληθυντικός
Όνομ.

οί

Γεν.

τών

Αϊτ.

τIς

Κλητ.

ψυχές

οί

ψυχών

τών

νικών

ψυχές

τις

νίκες

ψυχές

νίκες

νίκες

οί
τις

ζάχαρες
ζάχαρες
ζάχαρες

Κατά ιό ψνχή
κλίνονται : αδερφή, αλλαγή, αρχή, βσή, βοσκή, βροντή, βρο
χήt 7QatÀM} διακοπή, εκατοστή, Επιγραφή, ζωή, κραυγή, ορμή, παραμονή, πηγή
προκοπή, προσταγή, σαρακοστή, σιωπή, συλλογή, τιμή, τροφή, υπομονή, φυγή, φω
νή, χαραυγή, Κυριακή, Παρασκευή κτλ.— Τα έθνικά : Καλαματιανή,
Λαρισινή
Συριανή κτλ.— Οί τοπωνυμίες : Καισαριανή, *Αμερική, Χιλή κτλ.— Τά βαφτι
στικά : *Αγγελική, 'Αγνή, 'Ανθή, Βασιλική, Φιφή κτλ.
Κατά τό νίκη
κλίνονται: αγάπη, άκρη, άνάγκη, βλάβη, βράση, βρύση,
γνώμη, δέση, δίκη, εξαδέρφη, ζέστη, θέρμη, κόρη, κόψη, λάμψη, λάσπη, λύπη,
μέση, μύτη, νύμφη, νύφη, πήχη, πλάση, πλάτη, πλύση, πλώρη, ράχη, ρήχη,
στάχτη, στρώση, τέχνη, τόλμη, τύχη, φήμη, χάρη κτλ.— Τ* άφηρημένα σέ -οσύνη :
δικαιοσύνη, εύγνωμοσύνη, καλοσύνη, πραγματογνωμοσύνη κτλ.— Οί τοπωνυμίες :
'Ανάφη, Γαστούνη, Θεσσαλονίκη, *Ιθάκη, Κρήτη, Παλαιστίνη, Πεντέλη, Πόλη,
Σινώπη, Σπάρτη, Βομβάη κτλ.—Τά βαφτιστικά: "Αφροδίτη, 'Ελένη, Καλλιόπη,
Πηνελόπη, Πολυξένη, Ρωξάνη, Πόπη, Φόφη κτλ.— Τά όνόματα τών ημερών Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη.
Κατά τό ζάχαρη
κλίνονται: άνοιξη, άντάμωση, βάφτιση, γέμιση, θύμηση, ΐλερη, καλοπέραση, καλυτέρεψη, κάμαρη, κάππαρη, κλείδωση,
κούραση,
κουφόβραση, ξεφάντωση, πέραση, σίκαλη, σταύρωση, τσάκιση, φώτιση, χώνεψη
κτλ. — Οί τοπωνυμίες: 'Αγόριανη, "Αμπλιανη, Λυκόβρυση,
Αυκόραχη κτλ.—
Τ' άρχαΐα κύρια όνόματα : ν Αρτεμη, Χάρυβδη, Χρυσόθεμη κτλ.
5 5 8 . ' Α π ό τ α θ η λ υ κ ά σέ - η σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν τ ή γ ε ν ι κ ή
κ α ν ο ν ι κ ά τ α περισσότερα δξΰτονα : τών έπιγραφών,
ξύτονα,

πού

κατεβάζουν

καί τόν

πληθυντική

και μερικά παρο-

τόνο στή λ ή γ ο υ σ α : τών

άναγκών,
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τών γνωμών,
τών φημών.
σχεδόν ποτέ (522α).

Τά

προπαροξύτονα δέν τή σχηματίζουν

Τ ό νύφη τή σχηματίζει άνισοσύλλαβα : τών ννφάδων (523).
"Ομοια καί τό άδερφή - άδερφάδων, εξαδέρφη - εξαδερφάδων. Ot ίσοσύλλαβοι τύποι άδερφών, εξαδέρφων συνηθίζονται περισσότερο για τό άρσενικό (ι)·
559. "Έχουν καί δεύτερο τύπο, άρσενικό, τό πήχη - πήχης, τίγρη - τίγρης
(504). Γιά τά διπλόμορφα: "Αρτεμη - 'Αρτέμιδα κτλ. βλ. 610 β. Γιά τά διπλοκατάληχτα κάμαρη - κάμαρα βλ. 616.
560·

3.—

Θηλυκά

σέ 'η

ή σκέψη
Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ή οχέψη
τής σκέψης
τή σκέψη
σκέψη

ή δύναμη
τής δύναμης
τή δύναμη
δύναμη

Αρχαιόκλιτα
ή δύναμη
Πληθυντικός
οί σκέψεις
τών σκέψεων
τις σκέψεις
σκέψεις

οι
τών
τις

δυνάμεις
δυνάμεων
δυνάμεις
δυνάμεις

Κατά τό σκέψη
κλίνονται: άρση, βλέψη, βρώση, γνώση, δράση, δύση,
έλξη, θέση, θλίψη, κλίση, κράση, κρίση, λέξη, λύση, νύξη, πίστη, πλήξη, πόλη,
πράξη, στάση, στέψη, στίξη, σχέση, τάξη, τάση, τύψη, φάση, φθίση, φράση,
φύση, χρήση, ψνξηΐΑνδεις, νΑλπεις, Σάρδεις.
Κατά τό δύναμη
κλίνονται : αίσθηση, άνάκριση, άνάσταση, άντίληψη,
άπόφαση, αφοσίωση, γέννηση, διάθεση, διαίρεση, είδηση, ειδοποίηση, είσπραξη,
ενεση, έντύπωση, ένωση, εξαίρεση, εξήγηση, έπαυλη, επίσκεψη, εύχαρίστηση, θέληση, κατάληξη, κατάνυξη, κατάσταση, κίνηση, κυβέρνηση, όρεξη, όσφρηση, παράδοση, παραίτηση, παράσταση, παρεξήγηση, περίσταση, προφύλαξη, συγκίνηση,
σύγκριση, συνάθροιση, συνείδηση, συνεννόηση, σύνταξη, ταχτοποίηση, υπόθεση,
ύφεση.— 01 τοπωνυμίες : Άδριανούπολη, βΕρμούπολη, Ίεράπολη, Καλλίπολη, Νεάπολη, Τρίπολη, Φιλιππούπολη.
5 6 1 . Ή γενική τοΰ ένικοΰ, ιδίως ι ώ ν ύπερδισυλλάβων, σχηματίζεται και σέ - ε ω ς , κατεβάζοντας τον τόνο κατά μία συλλαβή: τής
δυνάμεως, τής είδήσεως, τής
συντάξεως.
1. Στή λαϊκότερη καί στήν ποιητική γλώσσα μερικά θηλυκά σέ -η σχηματίζουν συχνά δλο τόν πληθυντικό άνισοσύλλαβα : άδερφή - άδερφάδες. Έτσι τά
οξύτονα : βροχή, γιορτή, καθημερινή, Κυριακή, Παρασκευή καί τά παροξύτονα :
εξαδέρφη, νύφη.

Θηλυκά

σε -η αρχαιόκλιτα,

-ω
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5 6 2 · Τ ά π ρ ο π α ρ ο ξ ύ τ ο ν α ά ρ χ α ι ό κ λ ι τ α θ η λ υ κ ά σέ - η κατεβάζουν τον
τόνο στόν π λ η θ υ ν τ ι κ ό κ α τ ά μ ί α σ υ λ λ α β ή : ή δύναμη
τών δυνάμεοον

— τΙς δυνάμεις

563.

- οί δυνάμεις

-

(Χ).

4 . — Θ η λ υ κ ά ah - ω
ή Φρόσω
Ενικός
Όνομ.

ή

Γεν.

τής

Φρόσως

Αιτ.

τή

Φρόσω

Κλητ.

Φρόσω

Φρόσω

"Ομοια κλίνονται τα βαφτιστικά : Βαοίλω, Δέσπω, Μέλπω, Χρύαω κτλ.
— Ό μ ο ι α κλίνονται καί τά όξύτονα : Άργυρώ,
Βαγγελιώ, *Ερατώ, Καλυψώ,
Κλειώ, Κρινιώ, Λενιώ, Λητώ, Μαριγώ, Σμαρώ, Χρυοώ κτλ., ή τοπωνυμία Κώ,
τό κοινό ούσιαστικό ηχώ (a).
564. Ό πληθυντικός τών θηλυκών σέ -ω είναι σπάνιος, Ιδίως στά όξύτονα. "Όταν είναι άνάγκη νά σχηματιστή, σχηματίζεται ετσι: οί Φρόσες, τών
Φρόσων, τις Φρόαες (513 Γ). Κάποτε, στά όξύτονα Ιδίως, άναπληρώνεται μέ άλλο
τύπο : Μαριγώ - Μαριγοϋδες ή Μαριγοϋλες.
5 6 5 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— 1. Τ ά Θηλυκά δνόματα γυναικών σέ (ο) γ ρ ά φονται μέ ω:

Φρόσω,

Λενιώ

(ή). ' Α λ λ ά τό Αενιό,

τό

Κατερινιό.

1. Στήν ποιητική γλώσσα, κάποτε καί στήν πεζογραφία, ή ονομαστική, αιτιατική καί κλητική τού πληθυντικού σχηματίζονται σύμφωνα μέ τή λαϊκή χρήση
σέ -ες : θεσες, τιερίοτασες, αύνοψες.—ΕΙς τήν ψυχή του μεγάλου ποιητή ωριμάζουν
και τελειοποιούνται όλες εκείνες οί πνευματικές δύναμες...
(Τυπάλδος)
Δεησες και θρήνοι και ψαλμοί ! τό ξόδι κατεβαίνει.
(Τυπάλδος)
Βλέπουν, πετάν, ύμνολογαν και φέγγουν και βιγλίζουν
οί 'Αρχές, οί Θρόνοι, οί Δύναμες, άγγελοι και άρχαγγελοι. (Παλαμάς)
. .. τόν Δία και τήν Θέμη,
πού τών άνδρών τες σύναξες καθίζει αύτή και λύει.
(Πολυλάς)
Πίκρες πού*ν*οί ενθύμησες.
(Βαλαωρίτης)
2. "Όμοια κλίνονται καί τά λαϊκά καί ποιητικά : βάβω, θειάκω, καί λέξεις
καθώς ol άκόλουθες, πού γράφονται δμως μέ -ο .* άμμο, Τήνο, Κόρθο, Σέρφο,
Σκιάθο.
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2. Τά θηλυκά όνόματα τόπων σέ (ο) γράφονται μέ ο : Μύκονο, Σκιάθο. Γράφονται μέ ω ή Ζαχάρω (στή Μεσσηνία) καί ή Κώ.
566.

5.—θηλυκά

ai -ο ς

άρχαιόκλιτα

ή έγκύκλ$ος
Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ή

εγκύκλιος

τής Εγκυκλίου
τήν Εγκύκλιο
Ιγκύκλιο)

Πληθυντικός
ol

Εγκύκλιες

και ol

τών
Εγκυκλίων
τις Εγκύκλιες
και τις
(Εγκύκλιοι)

εγκύκλιοι
Εγκυκλίους

"Ομοια κλίνονται τά προπαροξύτονα : άβυσσος, άτμάκατος, διάμετρος, τιερίμετρσς κτλ. — Oi τοπωνυμίες : νΑβυδος, *Αγχίαλος, Αίγυπτος, *Επίδαυρος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κίμωλος, Κόρινθος, Πελοπόννησος κτλ.—Τά παροξύτονα: διχοτόμος, λεωφόρος.— 01 τοπωνυμίες Δήλος, Θάσος, Κάσος, Κύθνος, Κύπρος, Ρόδος,
Σκύρος κτλ, — Τά οξύτονα : θαλαμηγός, κιβωτός.— Οί τοπωνυμίες: ΑΙδηψός,
* Αμοργός, Ίωλκός, Αεμεσός, *Οδησσός.
5 6 7 . Τ α προπαροξύτονα θ η λ υ κ ά σέ -ος στή γενική τοΰ ένικοΰ και
πληθυντικού και στήν π λ η θ . αΐτιατική σέ -ους κατεβάζουν τόν τόνο
στήν παραλήγουσα : ή Εγκύκλιος — τής εγκυκλίου - τών Εγκυκλίων - τΙς
Εγκυκλίους.
568· Ή ένική ονομαστική σχηματίζεται κάποτε καί σέ -ο : ή άβυσσο (').
Ή κλητική είναι σπάνια καί τελειώνει συνήθως σέ -ο ;
Παρθένο μου, Παρθένο μου, πάρε με.
(Βαλαωρίτης)
Και γνώση και σοφία μου και λόγος μου, ώ Παρθένο,
ευλογημένα εϊν* άπό Σέ...
(Παλαμάς)
1. Αύτό γίνεται Ιδίοις στή λογοτεχνία: Πολύ δύσκολο γιά κάθε συγγραφέα
νά περιγράψη ποιητικά Ινα τόσο ψηλό θέμα και τόσο μεγάλο, καθώς ή *Εξοδο
τοϋ Μεσολογγίου. (Βλαχογιάννης)
Χαίρεται μέσα ή άβυσσο και άσπριζε ι
κι όλόκληρη ή Παράδεισο διπλή Παράδεισό 'ναι.
(Σολωμός)
Στή λογοτεχνία παίρνει ή γενική καί τήν κατάληξη -ος : τό 'ξερε ό παππούς, πώς ήταν ή τρανή Παραμονή, τής Εξοδος ή μέρα.
(Βλαχογιάννης)
"Ητονε τό ρηγόπουλο τσή Κύπρος ό πετρίτης (γεράκι, εδώ : ήρωας). (Έρωτόκριτος)
Λευκό πουλάκι θά γενώ, στήν Πόλη νά πετάξω
και σάν παράδεισος πουλί γλυκά νά κελαηδήσω. (Τυπάλδος)
Τής "Ηπειρος, πού κάτου άπό τά νύχια
τής Τουρκαρβανιτιάς στερνοσπαράζει.
(Παλαμάς)

Θηλυκά σέ -ο ς, -ου — 'Ανακεφαλαιωτικός

πίνακας
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6·—ΘηΙυκά
σέ
·ού
ή
Ενικός
Όνομ.
ή
Γεν.
τής
ΑΙτ.
τήν
Κλητ.

αλεπού
Πληθυντικός

αλεπού
αλεπούς
άλεπού
άλεπού

οί
τών
τ}ς

άλεπονδες
άλεπούδων
άλεπονδες
άλεπονδες

"Ομοια κλίνονται μερικά κοινά δνόματα καθώς μαϊμού, φουβού, πολλά
επαγγελματικά (498), μεγεθυντικά (275) ή άλλα θηλυκά άπό άρσενικά σέ -άς,
-ης: αύγουλού, καπελού, μυλωνού, παραμυθού' γλωσσού, ύπναρού, φωνακλού, κουρελού, φεσού, καί σύνθετα καθώς κοκκινομαλλού, ξανθομαλλού (βλ. 638).— 01 τοπωνυμίες: Ζαχλωρού, Κολοκυθού, Σκριπού, Χελιδονού κτλ.—Τά βαφτιστικά: Α ουλον, Ραλλού κτλ. και μερικά λαϊκά άντρωνυμικά (287) : Γιαννού, Μιχαλού (').
570.

'Ανακεφαλαιωτικός

Οί καταλήξεις
Είδος όνόματος
Σέ -α (Ισοσύλλαβα)
> (άνισοσύλλαβα)
-η (Ισοσύλλαβα)
> άρχαιόκλιτα
•ω (Ισοσύλλαβα)
-ος αρχαιόκλιτα
-ου (άνισοσύλλαβα)

πίνακας

τών

τής ένιχής και πληθυντικής
Ενικός
χαρα, ωρα
όκά
νίκη, ζάχαρη
σκέψη, δύναμη
Φρόσω
εγκύκλιος
άλεπού

Φηλυκών.
όνο μαστικής

Πληθυντικός
-ες
χαρές, ώρες
-άδες
όκάδες
-ες
νίκες, ζάχαρες
-εις
σκέψεις, δυνάμεις
-ες
( Φρόσες)
-ες καί -οι έγκύκλιες καί έγκύκλιοι
-οϋδες
άλεποΰδες

5 7 1 . Τ ά θηλυκά τελειώνουν στήν δνομαστική του ένικοΰ σέ φ ω νήεν και σχηματίζουν τήν αΐτιατική και τήν κλητική δμοια μέ τήν δνομαστική.
ή βρύοη — τή βρύοη — βρύση
ol βρύσες - τ\ς βρύσες — βρύσες.
Γενιάς

παρατηρήσεις

5 7 2 . "Ολα τά θ η λ υ κ ά σχηματίζουν τήν ενική γενική προσθέτοντας ενα ς στήν δνομαστική :
ή μητέρα —τής μητέρας, ή χαρά—τής χαρας, ή άλεπού—τής
άλεπονς.
1. 'Ανάλογα μέ τά θηλυκά σέ -ου σχηματίζονται καί ελάχιστα θηλυκά σέ -έ,
γεν. -ές, πληθ. -έδες κτλ. Αύτά είναι ξενικά, κοινά ή βαφτιστικά καί χαϊδευτικά : νενέ, Βαλιδέ, * Εσμέ, Φατμέ, Αελέ.
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573. Ό λ α τα θηλυκά έχουν σέ κάθε άριθμό τρεις πτώσεις δμοιες,
τήν δνομαστική, τήν αιτιατική και τήν κλητική :
ή γυναίκα, τή γυναίκα, γυναίκα —ol γυναίκες, τις γυναίκες, γυναίκες— ή δκά, τήν δκά, δκά — ol δκάδες, τΙς δκάδες, δκάδες.
Τ' αρχαιόκλιτα σέ -ος δέν ακολουθούν τούς παραπάνω κανόνες.
β

Η γενική δλων τών θηλυκών τελειώνει σέ -ων (δταν σχηματίζεται) : τών ώρών, τών δκάδων, τών νικών, τών δυνάμεων, τών άβύσσων, τών
μαϊμούδων.
ΤΡΙΤΗ

ΚΛΙΣΗ

Ούδέτερα
574. Διαίρεση.—Τα
ουδέτερα διαιρούνται σέ δύο τάξεις, σέ looούλλαβα και σέ άνισοσύλλαβα.
Α) Τα Ισοούλλαβα ούδέτερα τελειώνουν στήν έν. δνομαστική σέ
-ο, · ι, -ος.
Β) Τ 9 άνισοσύλλαβα
τελειώνουν στήν έν. δνομαστική σέ -μα,
•σιμο, -ας, -ως.
Ιδιαιτέρως πολυάριθμα είναι τά ούδέτερα σέ -ο, σέ -1 και σέ -μα. Λιγότερα ή λιγότερο συχνά είναι τά ούδέτερα σέ -ος, -σιμό. Σέ -ας καί σέ -ως τελειώνουν έλάχιστα.

Πρώτη τάξη : Ίσοσυλλαβα
575.

1.—Ούδέτερα
τό βουνό

τό πεύκο

σέ -ο
τό σίδερο

τό πρόσωπο

Ένικός
9

Ονομ.
Γεν.
Α!τ.
Κλητ.

τό βουνό
τοϋ βουνού
τό βουνό
βουνό

τό πεύκο
τοϋ πεύκου
τό πεύκο
πεύκο

τα βουνά
τών βουνών
τά βουνά
βουνά

τά πεύκα
τών πεύκων
τά πεύκα
πεύκα

τό σίδερο
τοϋ σίδερου
τό σίδερο
σίδερο

τό
τοϋ
τό

πρόσωπο
προσώπου
πρόσωπο
πρόοωπο

τά σίδερα
τών σίδερων
τά σίδερα
οίδερα

τά
τών
τά

πρόσωπα
προσώπων
πρόσωπα
πρόσωπα

Πληθυντικός
9

Ονο μ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

Ουδέτερα σέ -ο, -ι
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Κατά τό βουνό
κλίνονται : αυγό, έμποριχό, λουτρό, νερό, ποιό, ποσό,
ηοοοοτό, φτερό, φυτό, χειμαδιό' καμπαναριό, μαγειρειό, νοικοκυριό, πλυσταριό,
προικιό, συμτιεθεριό κτλ.—01 τοπωνυμίες : Ζευγολατιό, Σοφικό, Χορευτό, Άρφαρά, Φιλιατρά κτλ.— Τά υποκοριστικά κύρια : το Βδοκιό, τό Αενιό, τό Μανολιό,
τό Ρηνιό κτλ.
Κατά τό πεύκο
κλίνονται : γέλιο, δέντρο, ζώο, χατιέλο, κέντρο, ξύλο,
μήλο, ροΰχο, σύκο, φύλλο, χόρτο' βιβλίο, θηρίο, θρανίο, κρανίο, πλοίο, στοιχείο,
σχολείο, ταμείο, φορτίο' αστεροσκοπείο, βιβλιοπωλείο, λιμεναρχείο, νοσοκομείο,
υπουργείο, Πολυτεχνείο κτλ.—01 τοπωνυμίες : Βελεστίνο, Ναβαρίνο, Ρίο, Βερολίνο, Λονδίνο, Σικάγο, Κιουρκα, Σπάτα κτλ.
Κατά τό σίδερο,
πού φυλάγει τόν τόνο της ονομαστικής σέ όλες τις
πτώσεις, κλίνονται : άμύγδαλο, βότσαλο, βύσσινο, γούπατο, δάχτυλο, κάρβουνο,
κάρδαμο, κάστανο, κόκαλο, κόσκινο, κούμαρο, λάχανο, λείψανο, μάγουλο, μούσμούλο,
παράπονο, πούπουλο, ροδάκινο, σέλινο, σέσκουλο, σύνεργο, σύννεφο, τριαντάφυλλο,
φλάουτο, φρύγανο, ψίχουλο' σιδεράδικο, ψωμάδιχο, πεντάρικο, βασιλόπουλο.— Τά
σύνθετα : άγριοβότανο, άντρόγυνο, άπομεσήμερο, άρχοντόσπιτο % αύγολέμονο, βατόμουρο, δισκοπότηρο, μαντρόσκυλο, μερόνυχτο, ξινόμηλο, στουπόχαρτο, τραπεζομάντιλο, τρίστρατο, φραγκόσυκο, χαμόγελο, χαμόκλαδο, χιονόνερο, χριστόψωμο, χρυσόψαρο κτλ.—01 τοπωνυμίες: Λιτόχωρο, Σαραντάπηχο κτλ.
Κατά τό πρόσωπο,
πού κατεβάζει στή γενική τόν τόνο τής ονομαστικής, κλίνονται : άλογο, άτομο, έξοδο, έπιπλο, θέατρο, κύπελλο, μέτωπο, όργανο,—
0 1 τοπωνυμίες: "Αγραφα, Άπεννινα, Καλάβρυτα, Μέγαρα, Μέθανα κτλ.
5 7 6 · Ώ ς πρός τόν τονισμό, μερικά προπαροξύτονα ούδέτερα σχηματίζονται καί κατά τό σίδερο
καί κατά τό πρόσωπο.
Έ τ σ ι τό
βούτυρο,
γόνατο,
πρόβατο,
Ατμόπλοιο.
Ot τρισύλλαβες τ ο π ω ν υ μ ί ε ς
σχηματίζονται σ υ ν ή θ ω ς κατά τό πρόσωπο : τοϋ
Μετσόβου.
Τό όνειρο σχηματίζει στήν ποιητική προπάντων γλώσσα τόν πληθυντικό
σέ -ατα, -άτων :
Έδώ ό Χριστός στά όνείρατα σ* εσένα κατεβαίνει.
(Σολωμός)
Κι έσεις με τά χρυσά φτερά, | όνείρατά μου, έλάτε. (Βαλαωρίτης)
577.

2.—Ούδέτερα
τό παίδι
'Ενικός

Ό ν ο μ . τό παιδί
Γεν. τοϋ παιδιού
ΑΙτ.
τό παίδι
Κλητ.
παιδί

τό τραγούδι
τοϋ τραγουδιού
τό τραγούδι
τραγούδι

σέ -1
τό τραγούδι
Πληθυντικός
τά παιδιά
τών παιδιών
τά παιδιά
παιδιά

τά
τών
τά

τραγούδια
τραγουδιών
τραγούδια
τραγούδια
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Κατά τό παιδί
κλίνονται : αρνί, αυτί, γουδί, γυαλί, δαδί, ζουμί, καρφί,
κελί, χερί, κεχρί, κλειδί, κλουβί, κουκί, κουμπί, κορμί, κουτί, κρασί, λουρί,
μαλλί, νησί, πανί, παπί, πετσί, πουλί, σακί, σκοινί, σκυλί, σπυρί, σφυρί, τυρί,
ύνί, φα(γ)ί, φιλί, χαρτί, χωνί, ψωμί κτλ.— 01 τοπωνυμίες : Δαφνί, Καστρί,
Κορωπί κτλ.
Κατά τό τραγούδι
κλίνονται: αγκίστρι, αηδόνι, άλάτι, αλεύρι, βόδι,
γεφύρι, δρεπάνι, ζύγι, θυμάρι, καλοκαίρι, καράβι, κατάρτι, κεράσι, κουβάρι, λουλούδι, μάτι, μέλι, μεσημέρι, νύχι, ξίδι, παιχνίδι, παλάτι, παραμύθι, περιβόλι,
ποτήρι, ρείκι, σαπούνι, σπίτι, τρυγόνι, φρύδι, χείλι, χέλι, χέρι, χιόνι, χτένι, ψάρι,
ψαλτήρι.— Τά παράγωγα σέ -άδι, -άρι, -ίδι : ασπράδι, βλαστάρι, βαρίδι κτλ.—Τά
ύποκοριστικά σέ -άκι, -ούλι : άρνάκι, μικρούλι κτλ.—Τά σύνθετα: ίρημοκλήσι,
μεροδούλι, νυχτοπούλι, πρωτοβρόχι κτλ.—01 τοπωνυμίες: 'Αλιβέρι, Γαλαξίδι, Καλαμάκι, Λουτράκι, Μεσολόγγι, Πικέρμι, Σούλι, 'Αλγέρι, *Αμπελάκια, Λιόσια κτλ.
"Ομοια καί μερικά προπαροξύτονα καθώς τό φίλντισι καί ol τοπωνυμίες:
Άντίβαρι, "Ισαρι, Λιόπεσι, Μπρίντιζι, Σάλεσι, Σκούταρι, Τρίκερι, Τσάγεζι.
5 7 8 · Ό λ α τα ουδέτερα σέ -1 τονίζονται στή γενική τοΰ ένικοΰ
και τοΰ πληθυντικού στή λήγουσα : τοϋ τραγουδιού,
τών
τραγουδιών.
5 7 9 . Τ α υποκοριστικά σέ - ά κ ι , -ούλι δέ σχηματίζουν συνήθως
γενική (τοϋ γατακιοϋ, τών πακετακιών,
τών μικρουλιών)
(522). Τ ή σχηματίζουν δμως κανονικά τα μή υποκοριστικά ουδέτερα σέ - ά κ ι , -ούλι :
ΐοκιος γερακιοϋ,
τδ νερό τοϋ αύλακιοϋ, ή ρίζα τοϋ οπανακιοϋ,
τών
λαβρακιών,
τών μπαμπακιών,
τοϋ μαρουλιού,
νερό
Λουτρακιοϋ,
Πλατεία Κολοονακιοϋ, τών
φασουλιών.
5 8 0 . Σχηματίζουν τήν ένική γενική δμοια μέ τήν δνομαστική οί
προπαροξύτονες τοπωνυμίες : τά κεντήματα
τοϋ Τρίκερι, δ σταθμός
τοϋ
Μπρίντιζι.
5 8 1 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—1.9Από τα οδδέτερα σέ (ι) γράφονται μέ υ στήν
ένική δνομαστική, αιτιατική καί κλητική τά βράδυ, δόρυ, δξύ καί σέ
δλες τΙς πτώσεις τό δάκρυ, δίχτυ,
στάχυ.
2. Τά οδδέτερα μέ φωνήεν πρίν άπό τήν κατάληξη -1 γράφονται
μέ γ πρίν άπό τό ι σέ δλες τΙς πτώσεις πού δέν τελειώνουν σέ -1 :
τό τσάι άλλά τοϋ τσαγιοϋ-τά
τσάγια-τών
τσαγιών.
"Έτσι καί το φαΐ · τοϋ φαγιοΰ - τά φαγιά, τό σκάι - τά σκάγια, τό κομπολόι - τά κομπολόγια, τό μοιρολόι - τοϋ μοιρολσγιοϋ, τό ρολόι - τοϋ ρολογιού, τό Τατόιτοϋ Τατσγιοϋ κτλ.

Ούδέτερα σέ -ος, -μα

582.

3.—Ούδέτερα
τό μέρος

σέ -ο ς
τά έδαφος

* Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τό μέρος
τον μέρονς
τό μέρος
μέρος
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Πληθυντικός

τό έδαφος
τον έδάφονς
το έδαφος
έδαφος

τά μέρη
τών μερών
τά μέρη
μέρη

τά εδάφη
τών έδαφών
τά έδάφη
έδάφη

Κατά τό μέρος
κλίνονται : άλσος, βάρος, βέλος, βρέφος, γένος, δάσος,
έθνος, είδος, θάρρος, κέρδος, κόστος, κράτος, λάθος, μήκος, μίσος, πάχος, πλήθος, στήθος, τέλος, νφος, νψος, χρέος κτλ.— 0 1 τοπωνυμίες : *Αργός, "Αστρος,
Τέμπη κτλ.
Κατά τό έδαφος
κλίνονται : έλεος, μέγεθος, όνειδος, στέλεχος κτλ.
583. Πολλά άπό τά ούδέτερα σέ -ος δέ συνηθίζονται σέ δλες τις πτώσεις,
μάλιστα τού πληθυντικού. ν Ετσι δέ σχηματίζουν πληθυντικό τ* άφηρημένα :
θάρρος, κόστος, κύρος, νφος κτλ.

584. Τά ουδέτερα σέ -ος κατεβάζουν τόν τόνο στή γενική πληθυντική στή λήγουσα : τών ειδών, τών μεγε&ών.
Τά προπαροξύτονα ουδέτερα σέ -ος τονίζονται στήν παραλήγουσα
στήν εν. γενική και στήν πληθ. ονομαστική, αιτιατική κα! κλητική:
τό μέγεθος —τον μεγέύονς - τά μεγέϋη.
585. Γιά τό πέλαγος συνηθίζεται, Ιδίως στή λογοτεχνία, ό τύπος τό πέλαγο
—τοϋ πελάγου (καί του πελάγου)—τά πέλαγα. Γιά τό στήθος - στήθια βλ* 615.

Δεύτερη τάξη : Άνισοσύλλαβα
586. Τ ' άνισοσύλλαβα ουδέτερα έχουν και στή γενική του ενικού,
δπως και στόν πληθυντικό, μιά συλλαβή περισσότερη : τό κύμα - τον
κύματος—τά κύματα.
587.

4.—Ούδέτερα
τό κύμα
Ενικός

Όνομ. τό κύμα
Γεν.
τον κύματος
ΑΙτ.
τό κύμα
Κλητ.
κύμα

σέ

-μα

τό δνομα
Πληθυντικός

τά δνομα
τον δνόματος
τό δνομα
δνομα

τά κύματα
τών κυμάτων
τά κύματα
κύματα

τά δνόματα
τών δνομάτων
τά δνόματα
δνόματα
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Κατά τό κύμα καί τό όνομα κλίνονται δλα τά ουδέτερα σέ -μα.
Κατά τό κ ύ μ α κλίνονται : αίμα, άρμα, βήμα, γράμμα, δέμα, δέρμα, δράμα,
κλάμα, μνήμα, νήμα, στόμα, στρέμμα, στρώμα, σύρμα, σώμα, τάγμα, τάμα, χρήμα,
χρώμα, χώμα, ψέμα κτλ. "Ομοια κλίνεται καί τό γάλα.
Κατά τό δνομα κλίνονται: άγαλμα, άθροισμα, άνοιγμα, άπλωμα, γύρισμα,
διάλειμμα, ζήτημα, θέλημα, κάθισμα, κέντημα, μάθημα, μπάλωμα, νανούρισμα,
πάπλωμα, πήδημα, ποίημα, πρόβλημα, σκέπασμα, στοίχημα, ύψωμα, ύφασμα, κτλ.
588· Άπό τ' αφηρημένα ούδέτερα σέ -μα μερικά συνηθίζονται μόνο στόν
πληθ. άριθμό : γεράματα, τρεχάματα (514). Άλλα πάλι συνηθίζονται περισσότερο
στόν έν. άριθμό: κάμα.
589.

5.— Ούδέτερα

ab

-σιμό

(-ξ ι μ ο, 'ψ ι μ ο)

τό γράψιμο
Πληθυντικός

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τό
τον
τό

τά
τών
τά

γράψιμο
γραψίματος
γράψιμο
(γράψιμο)

γραψίματα
γραψιμάτων
γραψίματα
(γραψίματα)

"Ομοια κλίνονται πολλά ρηματικά άφηρημένα σέ -σιμό (-ξιμο, -ψιμο):
βάψιμο, γνέσιμο, δέσιμο, κάψιμο, κλείσιμο, ντύσιμο, πλέξιμο, σκύψιμο, τάξιμο,
τρέξιμο, φέρσιμο, φταίξιμο.
5 9 0 . Τ α ουδέτερα σέ - ο ι μ ο τονίζονται στή γενική τοΰ πληθυντικού στήν παραλήγουσα : τών
γραψιμάτων.
Τά ούδέτερα σέ -σιμό έχουν σπάνια καί γενική τού ένικού σέ -σιμού : τον
πλύσιμου.
591.

6.— Ούδέτερα
τό κρέας

τό κρέας
τον κρέατος
τό κρέας
κρέας

τό
τον
τό

-ως

τό φως
Πληθυντικός

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ai -ας,

φως
φωτός
φώς
φώς

τα κρέατα
τών κρεάτων
τά κρέατα
κρέατα

τά
τών
τά

φώτα
φώτων
φώτα
φώτα

Κατά τό κρέας σχηματίζονται τό πέρας καί τό τέρας.
"Ομοια μέ τό φως κλίνονται τό καθεστώς καί τό γεγονός, μέ τή διαφορά
πώς αύτά τονίζονται καί στήν ένική γενική στήν παραλήγουσα.

Ούδέτερα σε ·σ ι μ ο, -ας, -ω ς—'Ανακεφαλαιωτικός

592. 'Ανακεφαλαιωτικός

πίνακας

τών
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ούδετέρων

Οί καταλήξεις τής ένικής και τής πληθυντικής

όνσμαστική ς

Πληθυντικός

'Ενικός
Α.—Ί σ ο σ ύ λ λ α β α
Σέ -ο
-*
-ος

πίνακας

βουνό, σίδερο
παιδί, τραγούδι
μέρος, έδαφος

Β.—\Α ν ι σ ο σ ύ λ λ α β α
Σέ -μα
κύμα, δνομα
-σιμό
γράψιμο
•aç
κρέας
-ως
φως

Γενικές

-α

βουνά, σίδερα
παιδιά, τραγούδια
μέρη, έδάφη

•ματα
•σίματα
-ατα
-ωτα

κύματα, ονόματα
γραψίματα
κρέατα
φώτα

παρατηρήσεις

593. "Ολα τα ουδέτερα έχουν στόν κάθε άριθμό τρεις πτώσεις
όμοιες, τήν ονομαστική, τήν αιτιατική κα! τήν κλητική.
e
H γενική πληθυντική δλων τών ουδετέρων τελειώνει σέ - ω ν :
τών φτερών, τών ΰυμαριών, τών εϋνών, τών κυμάτων, τών φώτων.
Τ 3 άνισοσύλλαβα ουδέτερα διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στήν ενική
ονομαστική, αιτιατική κα! κλητική. Στή γενική του πληθυντικοΰ τονίζονται δλα στήν παραλήγουσα ( ! ).
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α Ν Ω Μ Α Λ Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
594. Γενικά.—Πολλά ούσιαστικά δέ σχηματίζονται σύμφωνα μέ
τούς γενικούς κανόνες μιας άπό τις τρεις κλίσεις. Τά ούσιαστικά αύτά
δνομάζονται άνώμαλα
ούσιαστικά.
1. Ή κλητική συνηθίζεται προπάντων στά δνόματα τών προσώπων (ή
ζώων), κύρια ή και κοινά : 'Ελένη, γιατρέ, καπετάνιο. Λέγεται κάποτε καί γιά τά
ονόματα τών πραγμάτων, Ιδίως δταν προσωποποιούνται, δπως γίνεται πολλές
φορές στήν ποίηση : πάψε, καιρέ, πάψε, άνεμε, και πάψε, τραμουντάνα (δημ.), μέριαοε, βράχε, νά διαβώ! (Βαλαωρίτης).
Αύτός είναι ό λόγος πού μερικά σχηματιστικά παραδείγματα δέ σχηματίζουν συχνά τήν κλητική, μερικά μάλιστα σχεδόν καθόλου (566, 582, 589 κ. ά.).
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Τ 9 ανώμαλα ουσιαστικά είναι Ακλιτα, έλλειπτικά,
διπλόκλιτα,
διπλόμορφα,
διπλοκαχάληχτα.

ίδιόκλιτα,

Α.—"Ακλιτα
595. wΑκλιτα λέγονται μερικά ουσιαστικά πού φυλάγουν σέ δλες
τις πτώσεις τήν ϊδια κατάληξη. Ή πτώση τους φαίνεται άπό τδ άρθρο
πού τά συνοδεύει. "Ακλιτα είναι :
596. Α) 9 Από τά κοινά ούσιαστικά:
α) Πολλές λέξεις ξένης καταγωγής» πού δταν δέν άναφέρωνται σέ
πρόσωπα είναι ουδέτερου γένους: γιάντες, ζενί&, κόκ, κονιάκ, μάννα (τό),
μπάρ, οοφέρ, ταμπού, τένις, τράμ, χερουβείμ. "Ετσι κα! τά περισσότερα γράμματα τοΰ αλφαβήτου : άλφα, δέλτα κτλ. (αλλά κλίνονται τά :
έψιλο, δμικρο, ΰψιλο).
β) Τά π ρ ο τ α χ τ ι κ ά ' Α γ ι α - Ϊ Α ι - , γερο-, κυρ, κυρα-, καπετάν, μάστρο-,
μπαρ μπα-, χατζή-. Είναι συγκομμένοι τύποι ή τύποι αιτιατικής τών
κοινών ούσιαστικών και έπιθέτων άγιος αγια, γέρος, κύριος κυρία,
καπετάνιος, μάστορης, μπάρμπας, χατζής πού μπαίνουν πρίν άπό τά
κύρια (βαφτιστικά) ή κοινά δνόματα. Τό πάτερ ήταν κλητική τού αρχαίου πατήρ
(πατέρας).
τής 'Αγια-Βαρβάρας,
τήν 9Αγια-Σωτήρα,
ό 9Αι-Δημήτρης, δ γερολύκος, ένός γερο-λύκου, τόν καπετάν Κωσταντή,
ή κυρ'-"Αννα,
τής
κυρα-Ρήνης, τοϋ μπάρμπα-Γιώργου,
ό μάστρο-Πέτρος, δ πάτερ
Ιωσήφ.
"Ομοια σχηματίζονται μερικά σύνθετα καθώς Μάρχσ - Μπότσαρης, τοϋ
Μάρκο - Μπότσαρη.
Κάποτε γράφονται τά προεαχτικά αύτά σά σύνθετα, σέ μία λέξη, καί κάποτε πάλι σέ δύο, χωρίς ένωτικό (106).
γ) Μερικές λαϊκότερες λέξεις: το διάβα, τό εχει, ή γης.

597. Β) 9 Από τά κύρια δνόματα :
α) Τό Πάσχα.
β) Πολλές τοπωνυμίες ξενικές : Πέτα, Σέδες, Κιλκίς,
Καραμπουρνού, 'Ιερουσαλήμ, Σινά, Θαβώρ, 9Αφγανιστάν,
Γιβραλτάρ.
γ) Πολλά όνόματα ανθρώπων ξενικά : 9Αδάμ, Δαβίδ,
Μωάμεΰ,
Σίλλερ,
Ούγκό.
δ) Πολλά οίκογενειακά δνόματα Ε λ λ ή ν ω ν , ξενικά κα! πολλά έλ-

"Ακλιτα — 'Ελλειπτικά
ληνικά πού έχουν τον τ ύ π ο τής γενικής : Σκέντερ,
οτασίον,
Γεωργίου.
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Ρακτιβάν,

Παπανα-

ε) Τ α θ η λ υ κ ά άντρωνυμικά, πού σχηματίζονται ά π ό τή γενική του
άρσενικοΰ κα! μένουν μέ τόν τ ύ π ο α ύ ι ό σ υ ν ή θ ω ς άκλιτα : ή
κυρία
Γεωργιά&η — τής κυρίας Γεωργιάδη — οί δεσποινίδες Γεωργιάδη,
ή κυρία Μελά —τής κυρίας Μελά κτλ (*).
598. Παρατήρηση.—Τά ουσιαστικά πού μένουν άκλιτα είναι συνήθως τέτοια, πού μέ τήν κατάληξή τους δύσκολα μπορεί νά ύπαχτούν σέ μιά άπό τις
κλίσεις τών ούσιαστικών ή είναι λέξεις μέ περιορισμένη χρήση καί λόγιες. Στή
λαϊκή γλώσσα κανονίζονται συχνά καί ot ξένες (ή άρχαΐες άκλιτες) λέξεις καί
κλίνονται κατά τις έπίλοιπες έλληνικές. "Ετσι ή άλφα, ή βήτα, ή γιώτα, Μιχαήλ - Μιχάλης, * Αβραάμ- Άβράμης, το κονιάκι, το πόντοι, ό σοφέρης, ό πουρές,
ό μπουφές, το τιρμπουσόνι, ή πανοιόνα, το παρτέρι - τά παρτέρια, τό τα ξi - τον
ταξιοϋ - τά ταξιά. Συνήθως λέξεις ξένες πού μπήκαν παλιότερα στά έλληνικά
κλίνονται, ένώ ot όμοιες νεώτερες δέν κλίνονται : τό Μιλάνο - τοϋ Μιλάνου άλλά
το "Οσλο - τοϋ "Οσλο.

Β.—Ελλειπτικά
5 9 9 . Μερικά ούσιαστικά δέν έχουν δλες τις πτώσεις κα! τών δύο
ά ρ ι θ μ ώ ν . Σ υ ν η θ ί ζ ο ν τ α ι μόνο σέ δρισμένες πτώσεις ενός ά ρ ι θ μ ο ΰ , τά
περισσότερα στήν δνομαστική κα! τήν αΐτιατική, συχνά σέ δρισμένες
μόνο φράσεις. Τ ά ούσιαστικά αύτά λέγονται έλλειηχικά.

Ελλειπτικά

ούσιαστικά είναι :
δείλι
έπίχειρα
ήπατα
όφελος
προάλλες
πρωί
σέλας
σέβας
σύγκαλα
τάραχος

ot έπίλοιπες πτώσεις άναπληρώνονται άπό τό δειλινό
τά επίχείρα τής κακίας
τά ήπατά μου είναι κομμένα γιά τις σωματικές δυνάμεις, δεν έχω
ήπατα νά σταθώ,
τί τό όφελος, δεν εχει όφελος
οί προάλλες, τις προάλλες
ot έπίλοιπες πτώσεις άναπληρώνονται συνήθως άπό τή λέξη πρωινό
τό βόρειο σέλας
εχει πληθυντικό τά σέβη καί τα σεβάσματα
ήρθε στά συγκαλά του, έλα στά συγκαλά σου
έπαθε τών παθών του τόν τάραχο.

600. Σ τ ή γ ε ν ι κ ή

μ ό ν ο συνηθίζονται ot λέξεις: τοϋ

κάκου—

1. Λαϊκότερα λέγεται καί τής κυρία - Μελάς κτλ., δπως λέγεται καί τής
κυρα - Ρήνης.
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τον θανατά, είναι τον ΰανατα, έπεοε τον ΰανατα, τον έκαμε τον θανατά—λογής, τί λογής, κάΰε λογής, λογιών, δνό λογιών, πολλών λογιών,
λογιώ(ν)
λογιώ(ν).
Στα ελλειπτικά άνήκουν καί τά ούσιαστικά πού έχουν μόνο εναν άριθμό
(511 κ.ά.).

Γ.—Ίδιόκλιτα
601. Ίδιόκλιτα
λέγονται τα ουσιαστικά που δέν κλίνονται κατά
μία από τις τρεις κλίσεις παρά ακολουθούν δικό τους σχηματισμό.
"Ιδιόκλιτα είναι :
602. α) Μερικά άρσενικά σέ 'έας. Αύπχ κλίνονται στόν ένικό
κατά τό ταμίας, στόν πληθυντικό δμως άκολουθοΰν τήν άρχαία κλίση
κα! σχηματίζονται σέ -εις, -έων, -εις, -εις:
Ένικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

δ
τον
τό

δεκανέας
δεκανέα
δεκανέα
δεκανέα

Πληθυντικός

ot
τών
τονς

δεκανείς
δεκανέων
δεκανείς
δεκανείς

"Όμοια κλίνονται : αμφορέας, γραμματέας, γραφέας, διανομέας, εισαγγελέας,
κουρέας, σκαπανέας, συγγραφέας κ. ά.

β) Τα ουσιαστικά ενγενής (ευπατρίδης), ονγγενής, πού έχουν πληθυντικό σέ -εϊς,-ών : οι ενγενεις—τών ενγενών — τονς ενγενεις, οί ονγγενεις — τών ονγγενών — τονς ονγγενεϊς.
603. γ) Μερικά ούδέτερα πού τελειώνουν σέ -ον, -αν, -εν, -ν.
Αύτά είναι :
1) σέ - ο ν : δν, παρόν, παρελ&όν, προϊόν — κα&ήκον,
ονμφέρον,
ένδιαφέρον,
μέλλον.
2) σέ - α ν : παν, ονμπαν.
3) σέ - ε ν : μηδέν, φωνήεν.
4) σέ - ν : δξν, δόρν.
Τα ούδέτερα αύτά κλίνονται έςσι :
Ένικός αριθμός

Ό ν ο μ . , αιτ., κλητ. : τό δν, κα&ήκον, παν, ονμπαν,
νήεν, δξν, δόρν.

μηδέν,

φω-

Ίδιόκλιτα

—

Γεν.: τοϋ δντος, καθήκοντος,
νήεντος, δξέος, δόρατος.

Διπλόκλιτα

παντός,

σύμπαντος, μηδενός,
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φω-

Πληθυντικός αριθμός

Ό ν ο μ . , αιτ., κλητ.: τά δντα, καθήκοντα, πάντα, σύμπαντα, φωνήεντα, δξέα, δόρατα.
Γεν. : τών δντα>ν, καθηκόντων, πάντων, συμπάντων,
φωνηέντων,
οξέων, δοράτων.
604. Τό μηδέν δέ σχηματίζει πληθυντικό. "Οταν είναι δ λόγος γιά
αριθμητικό ψηφίο ή γιά βαθμό, τόν σχηματίζομε άπό τή λέξη μηδενικό : τά μηδενικά.

Δ.—Διπλόκλιτα
605. Διπλόκλιτα λέγονται μερικά ούσιαστικά πού άλλάζουν γένος
στόν πληθυντικό καί ετσι άκολουθοΰν κατά τον άριθμό άλλη κλίση.
Τά διπλόκλιτα είναι σχεδόν δλα άρσενικά. Κλίνονται στόν πληθυντικό σάν ούδέτερα, άκόμη και δν σχηματίζουν παράλληλα κα! τόν
κανονικό πληθυντικό. Διπλόκλιτα ούσιαστικά είναι :
606. α) Μέ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό γ έ ν ο ς στόν πληθυντικό: ό πλούτος-τά πλούτη, ό σανός —τά σανά, ότάρταρος — τά τάρταρα. Ή λέξη
νιότη εχει γιά πληθυντικό τά νιάτα (πού δέ σχηματίζουν ένικό).
β ) Μ έ δ ι π λ ό γ έ ν ο ς στόν πληθυντικό. (Οί δύο τύποι του πληθυντικοί διαφέρουν κάποτε στή σημασία* πρβ. και 511 κ. ά.).
'Ενικός
ό
ό
ο
ό
ο

βάτος
βράχος
δεσμός
γ κρεμνος
καπνός

Πληθυντικός
οί
οi
οι
οί
οι

ό λαιμός

οι

ό λόγος
ό ναύλος

οι
οί

ό ουρανός
ό πηλός

οι
οi

βάτοι—τά βάτα
βράχοι—τα βράχια
δεσμοί, καί μέ σημασία αφηρημένη, δεσμοί φιλίας — τα δεσμά
γχρεμνοϊ—τά γχρεμνά
καπνοί, λ.χ. τού καπνοδόχου, του κανονιου, του τσιγάρου —
τά καπνά, για τό φυτικό προϊόν
λαιμοί—τά λαιμά γιά τήν επιφάνεια του λαιμού καί συνήθως
γιά τήν άρρώστια τού λαιμού
λόγοι—τά λόγια (γεν. τών λόγων)
ναύλοι (οι ναύλοι είναι τώρα υψωμένοι)—τά ναϋλα (δεν εχει νά
πληρώση τά ναϋλα του)
ουρανοί (άνοιξαν οί ουρανοί, πήγε στούς ουρανούς)—τά ούράνια
πηλοί — τά πηλά
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Ένικός

Πληθυντικός

ό σκελετός
δ σταθμός

oi σκελετοί—τα σκελετά (θήκες γιά έμπορεύματα, βιβλία κτλ.)
οί σταθμοί — τα σταθμά, στή σημασία ζύγια (έχει δύο μέτρα και
δύο σταθμά)
6 φάκελος
οί φάκελοι—τα φάκελα
ο χρόνος
οί χρόνοι (καί γραμματικός όρος : οί χρόνοι τών ρημάτων) — τά
χρόνια.
607· Παρατήρηση.— Μερικά αρσενικά όνόματα ζώων σέ -ας, -ος σχηματίζουν συνήθως τόν πληθυντικό άπό τό ουδέτερο γένος σέ -ια, -α, άλλά κάποτε
καί άπό τό άρσενικό, σέ -οι παροξύτονο : λέλεκας - λελέκια, κάβουρας - καβούρια,
κότσυφας - κοτσύφια καί κοτσύφοι, σάλιαγκας - σαλιάγκια καί σαλιάγκοι, τζίτζικας τζιτζίκια καί τζιτζίκοι, φλώρος - φλώρια καί φλώροι. Τά συγγενικά άδερφός,
άνιψιός, έξάδερφος, ϊγγονος, δταν είναι λόγος γιά άγόρια καί κορίτσια μαζί,
σχηματίζουν καί δεύτερο πληθυντικό, σέ -ια, -ιών : άδέρφια, ανίψια (καί άνιψίδια) κτλ.

Ε.—Διπλόμορφα
608. Διπλόμορφα
λέγονται μερικά ουσιαστικά πού έχουν δύο τύπους, τόν ένα μέ μια συλλαβή λιγότερη, και μέ διαφορετική συνήθως
σημασία.
Τα διπλόμορφα ξεχωρίζουν ή και στούς δύο αριθμούς ή μόνο
στον ένικό.
609. Δ ι π λ ό μ ο ρ φ α κ α ι σ τ ο ύ ς δ ύ ο α ρ ι θ μ ο ύ ς είναι μερικά αρσενικά ούσιαστικά : γέροντας - γέρος, δράκοντας - δράκος.
Οί τύποι σέ -ος είναι πιό συχνοί. Τό γέροντας συνηθίζεται μέ τον
τύπο αύτό και ώς τιμητική προσφώνηση.
610. Δ ι π λ ό μ ο ρ φ α σ τ ό ν έ ν ι κ ό είναι: α) Τ 3 αρσενικά γίγαντας — γίγας, έλέφαντας — έλέφας, Αϊαντας — Αίας, "Ατλαντας — "Ατλας,
Κάλχαντας— Κάλχας, γόητας-γόης,
κόμητας—κόμης, ΟΙδίποδας— ΟΙδίπους, χάροντας — χάρος.
Ό πληθυντικός σχηματίζεται άπό τούς πολυσυλλαβότερους τύπους: οί γίγαντες, ol Αϊαντες, ot γόητες, ot ΟΙδίποδες.
"Εχουν κάποτε καί δεύτερο τύπο, στήν ένική ονομαστική μόνο, τό έρωτας - έρως, Μίνωας - Μίνως.

β) Τα θηλυκά
Θ έτη.

'Αρτέμιδα - "Αρτεμη,

Θέμιδα - Θέμη,

Θέτιδα -

Διπλόμορφα — Διπλοκατάληχτα
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Τό δεσποινίδα έχει ώς τίτλος στήν ενική δνομαστική και κλητική
και τόν τύπο δεσποινίς : (ή) δεσποινίς Μαρία.
611. Φωνητικά
διπλόμορφα. — Τών ουσιαστικών (ή)μέρα,
πρά(γ)μα, πού εϊναι φωνητικά διπλόμορφα (442), οι δύο φωνητικοί
τύποι δέ χρησιμοποιούνται στήν κλίση πάντοτε αδιάφορα. Ή προτίμησή μας για τόν ενα ή τόν άλλο κανονίζεται άπό τήν πτώση, τή λέξη
πού προηγείται ή τό νόημα πού έχουν.
612· Στό (ή) μέρα λέγονται συνήθως οί τύποι χωρίς τό άρχικό η
στήν δνομαστική, αιτιατική και κλητική και τών δύο άριθμών, ιδίως
υστερ9 άπό λέξη πού τελειώνει σέ φωνήεν: ή σημερινή μέρα, ώραία
μέρα ! πέρασαν πολλές μέρες, τί μέρες I
Ή πληθυντική γενική λέγεται συνήθως μέ τό άρχικό η, εκτός
δταν γίνεται λόγος γιά ήλικία, χρονικό διάστημα : διορία τριών ήμερών, άρνί πέντε μερώ(ν).
613. Τό π ρ ά γ μ α συνηθίζεται χωρίς τό γ μόνο στήν δνομαστική,
αιτιατική κα! κλητική, του ένικού και τού πληθυντικού, γιά έννοιες
τής καθημερινής ζωής : τί πράμα εϊναι αυτό ; αυτά εϊναι διαφορετικά
πράματα.
Το πράγμα— τά πράγματα, μαζ! μέ τις γενικές τον πράγματος —
τών πραγμάτων λέγονται γιά κάπως άνώτερες έννοιες : στή γραμματική ξεχωρίζομε τά πράγματα άπό τά πρόσωπα, ή διαφορά τών πραγμάτων αυτών.

Ζ.—Διπλοκατάληχτα
614. Διπλοκατάληχτα
λέγονται μερικά ούσιαστικά πού σχηματίζονται στόν ενικό ή στον πληθυντικό μέ διαφορετικούς τύπους.
615. Διπλοκατάληχτα στον πληθυντικό είναι τ9 άρσενικά ό γονιός—οί γονιοί κα! ol γονείς (κλίνεται κατά τό δεκανείς), ό καπετάνιος—οί καπετάνιοι κα! οί καπεταναίοι, ό φούρναρης κα! μερικά άλλα
άρσενικά σέ -Q*]Ç παροξύτονα, πού σχηματίζουν τόν πληθυντικό σέ -ρηδες
άλλά κα! σέ -ραιοι : φουρνάρηδες — φουρναραϊοι, νοικοκύρηδες - νοικοκυραίοι. "Ομοια σχηματίζονται τ ά : κατεργάρης, περιβολάρης, καραβοκύρης, μουσαφίρης κ.ά.
Σέ -οίοι σχηματίζει τόν πληθυντικό καί τό λαϊκό νομάτοι · νσματαϊοι.
Τό ούδέτερο στήθος έχει πληθυντικό στήθη καί στήθια.
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Γιά τ* αρσενικά σέ -ες καί σέ -άδες βλ. 533. Γιά τά θηλυκά σέ -ες καί σέ
-άδες βλ. 566, 658.
Μερικοί λένε oi εύζωνες άντί oi εύζωνοι, πού είναι τό σωστό.
616· Διπλοκατάληχτα στόν ένικό είναι:
Τ'άρσενικά μάγειρας - μάγειρος, μάστορας - μάστορης (πληθ. μαστόροι).
Τά θηλυκά άνεμωνα - άνεμώνη, άκρια - άκρη} άράχνα - άράχνη, κάμαρα κάμαρη.
Τό ούδέτερο χείλι · χείλος (μόνο μεταφορικά).
Τό δάκρυο (γεν. τοϋ δάκρυου) έχει καί τήν ονομαστική δάκρυ. Τό γόνατο
εχει καί τήν αΐτιατική γόνα στίς φράσεις ώς τό γόνα, πήγε γόνα.
617. Διπλοκατάληχτα ζεύγη,— Μερικά ούσιαστικά έχουν διπλοκατάληχτο
πληθυντικό μέ διαφορετικές σημασίες. Τά ούσιαστικά αύτά άπαρτίζουν τότε
στόν πληθυντικό διπλοκατάληχτα ζεύγη. Τέτοια ούσιαστικά είναι :
άράπης — άράπηδες πού έχουν μαύρο χρώμα
άραπάδες οί ντόπιοι κάτοικοι τής Αιγύπτου
δεσπότης — δεσποτάδες άρχι ερε ις
δεσπότες ot άρχοντες, έκεΐνοι πού φέρνονται τυραννικά
κορφή — κορφές, ol κορυφές τών βουνών, τών δέντρων κτλ.
κορφάδες, γιά χορταρικά, κολοκυϋοκορφάδες.
618. Πλάι στό χάρες, πληθ. τοΰ θηλυκού ή χάρη· τής χάρης, ύπάρχει καί
ό πληθυντικός οι Χάριτες - τών Χαρίτων (άπό τόν άρχαίο ένικό ή Χάρις), πού
λέγεται γιά τις τρεις Χάριτες τής άρχαίας μυθολογίας.

ΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

ΕΒΔΟΜΟ

Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΛΙΣΗ

619. Γενικά. — Έπί&ετα λέγονται οι λέξεις πού σημαίνουν
ποιότητα ή Ιδιότητα Ινος ούσιαστικοΰ : ξ ε ρ ο ψωμί, όμορφα
λουλούδια^).
1. Δέν υπάρχουν δρια καθαρά άνάμεσα στό έπίθετο καί τό ούσιαστικό*
καί στήν καθημερινή γλώσσα βλέπει κανείς ούσιαστικά πού παίρνονται γιά
έπίθετα (γέρος, ει δα στό δρόμο ενα γέρο—είναι πολύ πιό γέρος άπό μένα) καί έπίθετα πού παίρνονται γιά ούσιαστικά (τρελός, μελαχρινή) καί τό ίδιο έγινε μέ
λέξεις πού έχουν άλλαγμένο τό γραμματικό τους είδος (233). Σέ άλλες περιστάσεις είναι δύσκολο ν' άποφασίσωμε άν μιά λέξη είναι έπίθετο ή ούσια

Έπί&ετα
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σέ -ο ς, ·η, -ο

Τά επίθετα παίρνουν τό γένος του ουσιαστικού πού προσδιορίζουν* γι 9 αύτό έχουν τρία γένη, μέ χωριστή κατάληξη τό καθένα τους( ! ) :
δ κάλος-ή καλή-το καλό, ό βαθύς —ή βαθιά —τό βαθύ, ό ζηλιάρης
— ή ζηλιάρα - τό ζηλιάρικο.
620. Ή κλίση τών επιθέτων είναι ή ίδια μέ τών ούσιαστικών
πού έχουν τις ϊδιες καταλήξεις. Μόνο τά έπίθετα μέ άρσενικό σέ ~ύς,
-ής% ακολουθούν δική τους κλίση και σχηματίζουν τή γενική του
ενικού κα! τόν πληθυντικό κατά τά ονόματα σέ -ος, -ο : δ βαθύς - τον
βαθιού - ol βαθιοί κτλ.
621. Στά επίθετα δ βασικός τόνος (85) μένει άμετακίνητος :
έτοιμος, έτοιμη, έτοιμο, ετοιμον, έτοιμης, έτοιμων, έτοιμους κτλ.
κνριακάτικος, κνριακάτικον, κνριακάτικων, κυριακάτικης κτλ.
άνοιχτομάτης, άνοιχτομάτη, άνοιχτομάτηδες, άνοιχτομάτα κτλ.

Α.—Έπίθετα μέ το αρσενικό σέ -ος
1·—9Επίθετα

622.
καλός

καλή

καλό

ah -ο ς, -if, -ο
άμορφος

ομορφή

άμορφο

Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δ καλός
τον καλού
τόν καλό
καλέ

ή καλή
τής καλής
τήν καλή
καλή

τό καλό
τον καλού
τό καλό
καλό

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί κάλοι
τών καλών
τονς καλούς
καλοί

ol καλές
τών καλών
τις καλές
καλές

τά καλά
τών καλών
τά καλά
καλά

στικό. Τ' άνισοσύλλαβα έπίθετα σέ ·ης (634) μπορεί νά λογαριαστούν καί αύιά
γιά ούσιαστικά πού έχουν καί θηλυκό (498) καί πού όταν χρειαστή ούδέτερο τό
αναπληρώνουν (635). Μερικά άπό τά έπίθετα αυτά σέ -ης (λεβέντης) μνημονεύτηκαν καί παραπάνω μαζί μέ τά ούσιαστικά.
1. Εξαίρεση κάνουν μερικά έπίθετα πού μπορούν καλύτερα νά λογαριαστούν γιά ούσιαστικά καί πού μπαίνουν συνήθως στή φράση σάν κατηγορούμενα καί λιγότερο σάν επιθετικοί προσδιορισμοί: μήν είσαι βλάκας, καημένη !
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Ένικός
δ
τοϋ
τον

Όνομ.
Γεν.
Alt.
Κλητ.

δμορφος
δμορφον
δμορφο
δμορφε

ή
τής
τήν

δμορφη
δμορφης
δμορφη
δμορφη

τδ
τοϋ
τδ

δμορφο
δμορφον
δμορφο
δμορφο

τά
τών
τά

δμορφα
δμορφων
δμορφα
δμορφα

Πληθυντικός
οί
τών
τϊς

Οί ομορφοι
τών
δμορφων
τους
δμορφονς
δμορφοι

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

δμορφες
δμορφων
δμορφες
δμορφες

"Όμοια κλίνονται τα περισσότερα επίθετα σέ -ος, όσα έχουν σύμφωνο
πρίν άπό τήν κατάληξη, καθώς καί τά οξύτονα ή προπαροξύτονα μέ φωνήεν
—όχι όμως (<)—πρίν άπό τήν κατάληξη :
ακριβός, γερός, γυμνός, δυνατός, κακός, μαύρος, μεγάλος (ι), μικρός, μισός,
ξερός, πονηρός, πυκνός, σκοτεινός, στερεός, σωστός, ταπεινός, τυχερός' βραδινός,
βα&ουλός, άγοραστός, λυτός, σφιχτός κτλ.—αφράτος, γεμάτος κτλ.— έτοιμος, ήσυχος,
δίεδρος, καλότυχος, φρόνιμος' ξύλινος, πράσινος, καλούτσικος, άθηναίικος, σαμιώτικος, άσφαχτος1 άκούραστος κτλ.— άραιός* άκέραιος, βέβαιος, βίαιος, δίκαιος,μάταιος, όγδοος, παμπάλαιος, παράκουος, στέρεος κτλ.
623.

2.—ΈπίΦετα
ωραίος

ώραία

ak -ο ς, -α, - ο

ώραΧο

πλούσιος

πλούσια

πλούσιο

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ό ώρα ιος
τοϋ ώραίον
τον ώραϊο
ώραϊε

ή
τής
τήν

ώραία
ώραίας
ώραία
ώραία

το
τοϋ
τδ

ώραϊο
ώραίον
ώραϊο
ώραϊο

τα
τών
τά

ωραία
ώραίων
ώραϊα
ώραϊα

Πληθυντικός
Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

οι ώραϊοι
τών ώραίων
τονς ώραίονς
ώραϊοι

ol
τών
τΙς

ώραΐες
ώραίων
ώραΐες
ώραϊες

1. Στήν ποιητική γλώσσα τό έπίθετο μεγάλος έχει στόν ένικό καί τούς
απαρχαιωμένους τύπους μέγας - μέγα γιά τό άρσενικό καί μέγα γιά τό ούδέτερο.

Έσζί&ετα σε -ο ς, -α, -ο
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'Ενικός
Όνομ.
Γεν.
Αίτ.

πλούσιος

ή

πλούσια

τον πλούσιου
τόν πλούσιο

ό

τής
τήν

πλούσιας
πλούσια

Κλητ.

πλούσιε

τό
τοϋ
τό

πλούσιο
πλούσιου
πλούσιο
πλούσιο

τά

πλούσια

πλούσια
Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

πλούσιοι

ol

τών πλούσιων

οί

τών

τούς πλούσιους
πλούσιοι

τϊς

πλούσιες
πλούσιων
πλούσιες
πλούσιες

τών

πλούσιων

τά

πλούσια
πλούσια

Κατά τό ώρα t ο ς σχηματίζονται όλα τά έπίθετα μέ χαρακτήρα φωνήεν
τονισμένο : αθώος, αρχαίος, αστείος, γενναίος, γυναικείος, κρύος, λείος, νέος, τελευταίος κτλ.—"Ομοια κλίνονται και μερικά έπίθετα παροξύτονα μέ χαρακτήρα
σύμφωνο, καθώς γκρίζος, πανούργος, παρθένος, σβέλτος (θηλυκό σβέλτα καί
σβέλτη), σκούρος, στείρος, στέρφος, φίνος.
Κατά τό πλούσιος
σχηματίζονται : όλα τά έπίθετα σέ -ιος, -ειος, -οίος,
-υος : άγιος, άγριος, άδειος, αδέξιος, αιώνιος, αλληλέγγυος, άντρίκειος, άξιος, ανάξιος, άντάξιος, γαλάζιος, γιγάντιος, γυναικείος, δεξιός, δίκιος, δόλιος, ενάντιος, επιδέξιος, επιτήδειος, ίσιος, καινούριος, κούφιος, κυκλώπειος, μέτριος, όμοιος, άνό·
μσιος, όρθιος, όσιος, ουράνιος, παλιός, περίσσιος, σάπιος, σπάνιος, τέλειος, τεράστιος, τίμιος, τρύπιος.—Τά παράγωγα σέ -ένιος, -ίσιος, καθώς: άσημένιος, βελουδένιος, διαμαντένιος, μαρμαρένιος, σιδερένιος κτλ., άρνίσιος, βουνίσιος, παιδιακίσιος κτλ.—Τά παράγωγα άπό έθνικά (298.7) : μυτιληνιός, σίφνιος κτλ.
624. Μερικά έπίθετα σέ -ιος μέ καταχρηστικό δίφθογγο λέγονται καί άσυνίζητα σέ -αιος : δίκιος - δίκαιος, παλιός - παλαιός. Τότε τό θηλυκό σχηματίζεται
σέ -η άντί σέ -α .· δίκια άλλά δίκαιη, παλιά άλλά παμπάλαιη. Έ τ σ ι καί τό
ποιητ. στέριος - στέρια άλλά στερεός - στερεή.
625. Μερικά θηλυκά πού έγιναν ούσιαστικά τονίζονται σέ δλες τις πτώσεις στήν παραλήγουσα : δεύτερη - Δευτέρα, τέταρτη - Τετάρτη, τιερισπωμένη, κυρία.
Κάποτε τονίζονται στήν παραλήγουσα καί τό άγια, όσια (κάνει τή ζωή
άγιας, κάνει τήν όσια Μαρίαt), άκόμη καί δταν είναι έπίθετα.
Τά ούσιαστικά: κυρία, τελεία, βαρεία τονίζονται στή γενική πληθυντική
στή λήγουσα (554), ένώ τά έπίθετα κύρια, τέλεια φυλάγουν τόν τονισμό τής ενικής ονομαστικής.
6 2 6 . Μερικά προπαροξύτονα ε π ί θ ε τ α σέ -ος δταν
σάν ουσιαστικά άκολουθοΰν διαφορετικό τονισμό. Έ ν ώ

συνηθίζωνται
ώς ε π ί θ ε τ α

Τρίτη
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βαστούν τόν ϊδιο τόνο σέ δλες τις πτώσεις, ώς ουσιαστικά παροξύνονται στή γενική του ένικοΰ καί στή γενική και αΐτιατική τοΰ πληθυντικού (542): τό κρεβάτι τοϋ άρρωστου παιδιού, τούς άρρωστους στρατιώτες άλλά ή καρδιά τοϋ άρρώστον, δ γιατρός κοίταξε τούς άρρώστους* συνήθειες βάρβαρων λαών αλλά ol έπιδρομές τών βαρβάρων.
Ό μ ο ι α σχηματίζονται κατά τήν περίσταση τα έπίθετα: άγιος,
αγράμματος, άκόλου&ος, άλλόγλωσσος, άντίϋ'ετος, άόριστος, άτονος, δό"
κιμος, έλληνόφωνος, έμψυχος, έπίσημος, μεταγενέστερος,
ξενόγλωσσος,
ξενόφωνος, παροξύτονος, σύγχρονος κτλ.
'Ανάλογα σχηματίζονται και ot μετοχικοί τύποι τοΰ παθητικού
ένεστώτα: τών λεγόμενων διανοουμένων—τό νόημα τών λεγομένων του
—τών διανοούμενων
πολιτών.
Τά ούδέτερα ούσιαστικά άκλιτο, αυτοκίνητο, αυτόματο, ουδέτερο, πανομοιότυπο, πρωτότυπο και τά δμοια άκολουθούν καί αύτά τόν τονισμό τών άλλων
προπαροξύτονων ούδέτερων ουσιαστικών σέ -ο (575-6).
627. Ή ένική αΐτιατική τών άρσενικών έπιθετων σέ -ος παίρνει κάποτε
ένα ν ή γιά εύφωνία (184) ή δταν άλλιώς ύπάρχη φόβος νά συγχυστή μέ τόν ού·
δέτερο τύπο ή δταν τό έπίθετο είναι στό τέλος τής φράσης : τόν καλόν άνθρωπο,
τόν παλιόν καιρό, τόν βρίσκω καλόν, τό παιδί ει δε τόν πατέρα του άνήσυχον.

628.

3.—Έπί&Β%α
γλυκός

ah -6ς, -ιά, -ό
γλυκιά

γλυκό

Ένικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δ γλυκός
τοϋ γλυκού
τό γλυκό
γλυκέ

ή
τής
τή

γλυκιά
γλυκιάς
γλυκιά
γλυκιά

τό
τοϋ
τό

γλυκό
γλυκού
γλυκό
γλυκό

τά
τών
τά

γλυκά
γλυκών
γλυκά
γλυκά

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

οί γλυκοί
τών γλυκών
τούς γλυκούς
γλυκοί

ol γλυκές
τών γλυκών
τΙς γλυκές
γλυκές

"Όμοια κλίνονται (σχηματίζουν δμως συχνά ή συνήθως τό θηλυκό καί σέ
-η) τά όξύτονα έπίθετα ξανθός, ελαφρός (καί ελαφρύς) καί μερικά έπίθετα σέ

Έπί&ετα

σε -ός, -ιά, -ό -uç, -ece, -ύ -ή ς, -ιά,

Ί
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-γκός, -χός, -νός : γνωστικός, ευγενικός, θηλυκός, κακός, κρητικός, μαλακός, νηστικός, παστρικός, στριγκός, ταγκός, ρηχός, φτωχός, άλεξαντρινός, ζακυθινός. "Ετσι καί τό φρέσκος.
6 2 9 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Τό θηλυκό τών έπιθέτων σέ -ός,

-ιά,

-ό γράφεται στόν

πληθυντικό χωρίς τό ι ; οι γλυκές - τών γλυκών, οί ευγενικές, οί ρηχές κτλ.

Β.—Έπίθετα μέ τό άρσενικο σέ -ύς, -ής
630.

4.—Επίθετα
βαθύς

βαθιά

aè -ύς, - ι ά , -ύ- -ής, -cd, -I
βαθύ

σταχτής

σταχτιά

σταχτί

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο βαθύς
τον βαθιού
το βαθύ
βαθν

ή
τής
τή

το
τον
τό

βαθύ
βαθιού
βαθύ
βαθύ

βαθιές
βαθιών
βαθιές
βαθιές

τά
τών
τά

βαθιά
βαθιών
βαθιά
βαθιά

οταχτια
σταχτιάς
σταχτιά
σταχτιά

το
τον
τό

σταχτί
σταχτιού
σταχτί
σταχτί

τα
τών
τά

οταχτια
σταχτιών
σταχτιά
σταχτιά

βαθιά
βαθιάς
βαθιά
βαθιά

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

οι βαθιοί
τών βαθιών
τονς βαθιονς
βαθιοί

οί
τών
τις

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

ο σταχτής
τον σταχτιού
τό σταχτή
σταχτή

ή
τής
τή

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί σταχτιοι
των σταχτιών
τονς σταχτιονς
σταχτιοϊ

οί σταχτιές
των σταχτιών
τις σταχτιές
σταχτιές
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Κατά τό β α θ ύ ς κλίνονται διάφορα επίθετα πού φανερώνουν γνώρισμα
σχετικό μέ τις διαστάσεις, τόν δγκο, τό βάρος καί τό ποιο τών σωμάτων :
άδρύς, αρύς, αψύς, βαρύς, δασύς, (ε)λαφρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς,
φαρδύς.
Κατά τό σταχτή ς κλίνονται έπίθετα πού σημαίνουν χρώμα, παράγωγα
άπό ούσιαστικά : βυσσινής, θαλασσής, κανελής, καφετής, κεραμιδής, μενεξεδής,
σύρανής, πσρτοκαλής, τριανταφυλλής, φιστικής, χρυσαφής, ψαρής κτλ. καί άκόμη
τά έπίθετα δαμασκής, δεξής (άλλά συχνότερα
καί μαβής.
631. Ή

ενική γενική του αρσενικού και τού ούδετέρου είναι

σπάνια Ο)·
Γιά τό εύφωνικό ν τής ενικής αιτιατικής βλ. 184.
6 3 2 . Τ ό άδρνς,
αδρό,

αρύς, (ε)λαφρνς

αραιός — άραιή — αραιό,

έχουν και

τόν τύπο

αδρός -

ελαφρός — ελαφρό.

6 3 3 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — 1. Τό υ τής κατάληξης τών άρσενικών καί τών
ούδετέρων καί τό η τών άρσενικών γράφονται έτσι μόνο στήν ένική δνομαστική, αιτιατική καί κλητική. Στίς άλλες πτώσεις γράφεται ι : βαϋνς, ßaftv — βα&ιοϋ, βαΰιά, βα&ιών
βυσσινής — βυσσινιού.
κριά,

2. Ή κατάληξη (ιά) τών Θηλυκών έπιθέτων γράφεται μέ ι :
φαρδιά,
βα&ιά.

μα-

Γ.—Έπίθετα μέ τό αρσενικό σέ -ης (άνισοσύλλαβο)
634.

5.—ΈπΙ&ετα
^tyAicİçtys

σέ - η ς , - α , - ι κ ο
^λίάρα

ζηλιάρικσ

'Ενικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

<5 ζηλιάρης
τοϋ ζηλιάρη
τό ζηλιάρη
ζηλιάρη

ή ζηλιάρα
τής ζηλιάρας
τή ζηλιάρα
ζηλιάρα

τό
τοϋ
τό

ζηλιάρικο
ζηλιάρικου
ζηλιάρικο
ζηλιάρικο

1. "Ετσι λ. χ. : Μέσα άπό τό μαγαζί ακούστηκε ή φωνή τοϋ νοικοκύρη, ενός
παχιού, σοβαρού χωριάτη (Θεοτόκης). Τά έπίθετα σέ -ύς, -ής, σχηματίζουν τήν
ένική γενική καί σέ -υ, -ή δταν καταντούν ούσιαστικά : τό μαλλί τοϋ παχιοϋ
άρνιοϋ άλλά το φέρσιμο εκείνου τοϋ παχϋ, ή γεύση ενός βαρϋ (καφέ). 'Ανάλογα
σχηματίζονται καί τά οικογενειακά όνόματα : τοΰ Μακρή, του Φαρδή (πληθ.
Μακρήδες, βλ. 545.4).

'Επίθετα

ak -ης, -α, -ι χ ο—'Ανώμαλα

έπίθετα
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Πληθυντικός

Όνομ
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί ζηλιάρηδες
τών ζηλιάρηδων
τους ζηλιάρηδες
ζηλιάρηδες

οί
τΙς

ζηλιάρες
—
ζηλιάρες
ζηλιάρες

τά
τών
τά

ζηλιάρικα
ζηλιάρικων
ζηλιάρικα
ζηλιάρικα

"Ομοια κλίνονται : ακαμάτης, κατσούφης καί μερικά ξενικά καθώς : τεμπέλης, τσαχπίνης κτλ.— Τα παράγωγα σέ -άρης, -ιάρης : πεισματάρης, τριαντάρης,
άναμαλλιάρης, άρρωστιάρης, γρινιάρης, κιτρινιάρης, μεροκαματιάρης, σέ -ούρης :
ανακατωσούρης, κονσκονσούρης, μουρμούρης. — Τά υποκοριστικά σέ -ούλης ;
άσπρούλης, νοστιμούλης.—Έπίθετα μέ δεύτερο συνθετικό τό λαιμός, μαλλί, μάτι,
μύτη, πόδι, φρύδι, χείλι, χέρι : μακρολαίμης, σγουρομάλλης, άνσιχτομάτης, γερακσμύτης, στραβοπόδης, γαϊτανοφρύδης.

635. Τό ουδέτερο, δσο σχηματίζεται, άναπληρώνεται άπό τό ουδέτερο τών επιθέτων σέ -ικος.
Ή γενική του πληθυντικού τών θηλυκών λείπει και άναπληρώνεται μέ τά παράγωγα σέ -ικος : τών ζηλιάρικων.
636. Τά υποκοριστικά σέ -ούλης σχηματίζουν συχνά ούδέτερο σέ
-ούλι : μικρούλι, φτωχούλι, χωρίς γενική συνήθως (522).
637. Μερικά άπό τά θηλυκά τών επιθέτων αύτών έχουν διπλό
τύπο: άκαμάτα καί (μέ σημασία μάλλον ούσιαστικοΰ) άκαμάτρα.
Κάποτε τά θηλυκά παίρνουν και τήν κατάληξη -οΰσα ή -ού : ξανθομάλλα— ξανθόμαλλούοα καί ξανθόμαλλού, κοκκινομύτα — κοκκινομυτού, μαυρομάτα — μαύροματούοα και μαυροματού.
Μερικά άνισοσύλλαβα έπίθετα σχηματίζονται σέ -άς, -ού, -άδικο : φωνακλάς,
φωνακλού, φωνακλάδικο, "Ετσι τό λογάς, πολυλογάς, μυτάς, μυταράς, ύπναράς,
φαγάς, χειλάς.
638. Μερικά άλλα έπίθετα σχηματίζονται σέ -ης, -ισσα, -ικο' ετσι τό λεβέντης, σακάτης. Τό χωριάτης, δπως καί τά διάφορα έθνικά σέ -της, Μανιάτης,
Μεσολογγίτης, Ρουμελιώτης κτλ., έχουν ούδέτερο σέ -άκι ή σέ -όπουλο : χωρίατάκι, χωριατόπουλο, Μεοολογγιτάκι.

'Ανώμαλα έπίθετα
639. "Ανώμαλα έπίθετα είναι τό πολύς, πού είναι ιδιόκλιτο, καί
μερικά ελλειπτικά έπίθετα.
Τό άνώμαλο έπίθετο πολύς σχηματίζεται μέ τόν άκόλουθο τρόπο:
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Ένικός
Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

δ
τόν

πολύς
—
πολύ
—

ή πολλή
τής πολλής
τήν πολλή

τδ
το

πολύ
—
πολύ

Πληθυντικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι πολλοί
τών πολλών
τονς πολλούς
(πολλοί)

oi πολλές
τών πολλών
τις πολλές
(πολλές)

τά πολλά
τών πολλών
τά πολλά
(πολλά)

Ή ένική γενική τοΰ αρσενικού καί τοΰ ουδετέρου είναι πολύ σπάνιες : τον
πιό πολΰ κόσμου (άκόμη σπανιότερα : πολλού).
640. 'Ελλειπτικά
ΙπίΦετα.— Μερικά επίθετα εκφράζουν ιδιότητα πού άποδίνεται συνήθως σ9 ενα γένος* έτσι δέ συνηθίζονται στα
άλλα. Τα έπίθετα αύτά λέγονται έλλειπτικά
έπίθετα.
Ε λ λ ε ι π τ ι κ ά έπίθετα είναι λ.χ. κοκκινογένης, πρίμος (λ.χ. καιρός,
αεράκι), μαντιλούοα, περδικόοτη&η, βνζανιάρικο κτλ.
Ε λ λ ε ι π τ ι κ ά έπίθετα εΤναι και μερικά παραταχτικα σύνθετα, πού
έχουν μόνο πληθυντικό : οτερφογάλαρα
(πρόβατα).
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

01 βαθμοί τοΰ έπιθετου
641. Γενικά· — Δν ο ή περισσότερα ούσιαστικά μπορεί να έχουν
μιά Ιδιότητα ή ποιότητα σέ διαφορετικό βαθμό. Γι 9 αύτό και τα έπίθετα πού φανερώνουν τις ϊδιότητες κα! τις ποιότητες τών ούσιαστικών χρειάζονται ξεχωριστούς παραγωγικούς τύπους ή περίφραση, πού
να φανερώνουν τό διαφορετικό τους βαθμό. Τούς τύπους αύτούς ή
τήν περίφραση τα δνομάζομε βαΦμούς τοϋ
έπιΦέτον.
6 4 2 . 01 βαΦμοΙ τοϋ ίπιΦέτου είναι τρεϊς :
α) Ό τ α ν τό έπίθετο φανερώνη μονάχα πώς ενα ούσιαστικό έχει

Ό σχηματισμός

του συγκριτικού
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μια Ιδιότητα ή ποιότητα, λέγεται Φετικοϋ βαθμοϋ η θετικό : δ ν Ολυμπος εϊναι ψηλός.
β) "Οταν το έπίθετο φανερώνη πώς ενα ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα η ποιότητα σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό ένα άλλο, λέγεται συγκριτικοϋ βαΦμοϋ ή συγκριτικό : ό "Ολυμπος εϊναι ψηλότερος από τόν
Υμηττό.
γ) "Όταν τό έπίθετο φανερώνη πώς ένα ουσιαστικό έχει μιά ιδιότητα ή ποιότητα σέ πολύ μεγάλο βαθμό ή σέ βαθμό άνώτερο άπ9 δλα
τά δμοια, τότε λέγεται ΰπερΦετικοϋ βαθμοϋ η ύπερ&ετικό.
αα) Τό υπερθετικό έπίθετο λέγεται σχετικό, δταν φανερώνη πώς
τό ούσιαστικό, συγκρινόμενο μέ δλα τ9 άλλα του ϊδιου είδους, έχει στον
πιο μεγάλο βαθμό τήν ιδιότητα πού εκφράζει τό έπίθετο: δ "Ολνμπος
εϊναι τό ψηλότερο ή τό πιο ψηλό από τα βουνά τής βΕλλάδας.
ßß) Τό υπερθετικό λέγεται άπόλυτο, δ cav φανερώνη πώς τό ούσιαστικό έχει κάποιο γνώρισμα σέ πολύ μεγάλο βαθμό, άπόλυτα,
χωρίς νά γίνεται σύγκριση μέ άλλα ούσιαστικά: ό "Ολυμπος εϊναι
πολύ ψηλός, ψάρια φρεσκότατα.
643. Τό συγκριτικό και τό ύπερθετικό ενός επιθέτου μαζί λέγονται μ9 Ινα δνομα παρα&ετικά του επιθέτου.

Ό σχηματισμός τών παραθετικών
644. Τά παραθετικά τών επιθέτων σχηματίζονται άπό τό θετικό
μέ δύο τρόπους, περιφραστικά και
μονολεχτιχά.
Α.—Ό

σχηματισμός

τοϋ

συγκριτικοΰ

645. Α) Ό συγκριτικός βαθμός τών επιθέτων σχηματίζεται περιφραστικά άπό τό θετικό μέ τό ποσοτικό έπίρρημα πιο :
πιο καλός, πιό δμορφη, πιο φαρδύ, πιό ζηλιάρης, πιό γεμάτος.
Β) Πολλά έπίθετα σχηματίζουν καί δεύτερο, μ ο ν ο λ ε χ τ ι κ ό
συγκριτικό, άπό τό θετικό, μέ τήν κατάληξη : -τερος, -τερη, -τερο.
Έ τ σ ι σχηματίζουν τό μονολεχτικό συγκριτικό σέ^
α) -ότερος, -ώτερος τά έπίθετα σέ - ο ς ; μικρός-μικρότερος,
γερός— γερώτερος.
β) -ύτερος, τά έπίθετα σέ -ύς: βαρύς—βαρύτερος,
μακρύς-μα-
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Τρίτη

κλίση

—Ούδέτεραάνισοσύλλαβα

κρύτερος, φαρδύς - φαρδύτερος,
καί άπό τα έπίθετα σέ -ος τό
μεγάλος, πρώτος : καλύτερος, μεγαλύτερος,
πρωτύτερος
(').

καλός,

6 4 6 . Μερικά έπίθετα έχουν διπλό συγκριτικό,
σέ -ότερος και σέ
-ύτερος : έλαφρότερος κα! έλαφρύτερος,
γλνκότερος κα! γλυκύτερος,
χοντρότερος κα!
χοντρύτερος.
Τό κοντότερος λέγεται για τό ανάστημα, τό υψος* το κοντύτερος συνηθίζεται μόνο γιά απόσταση καί μάκρος: κοντύτερος δρόμος, κοντύτερο φουστάνι.
647. "Οταν ενα έπίθετο σχηματίζη τό συγκριτικό του καί μονολεχτικά,
λόγοι ΰφους καί αρμονίας κανονίζουν στή γραπτή γλώσσα τήν προτίμηση τοΰ
συγκριτικού τύπου. Ιδίως δταν βρίσκωνται στή σειρά περισσότερο άπό ένα έπίθετα: θά συντονίσωμε δλο καϊ στενότερα και πιό άρμονικά τις προσπάθειες μας.
6 4 8 · ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Τά παραθετικά σέ (4*ερσς), (ότατος) γράφονται μέ ω στήν προπαραλήγουσα δταν ή προηγούμενη συλλαβή έ χ η
ε ή ο καί δέν είναι θέσει μακρόχρονη (82β). 'Αλλιώς γράφονται μέ ο :
νεώτερος, ξερώτερος,
στενώτατος,
σοφώτατος,
ουντομώτατος
σεμνότερος,
Ανοστότερος, ένδοξότατος,
δρ&ότατος
ψηλότερος,
ά&ωότερος,
σκουρότερος,
βεβαιότατος,
ομοιότατος,
τελειότατος
σαχλότερος, Ακριβότερος, λιγνότερος, παλιότερος,
έγκυρότατος.
649. Διασάφηση.— Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτό γράφονται μέ ο τά
παραθετικά όλων τών έπιθέτων σέ -ος μέ δίχρονο στήν παραλήγουσα — άδιάφορο άν αύτό ήταν μακρόχρονο ή βραχύχρονο :
άνιαρός, ορατός, σιγαλός, σιγανός, τρανός' άπαλός, βατός, δυνατός, Ικανός,
ιταμός, μελανός, νεαρός, όμαλός, ούτιδανός, πιθανός, πλαδαρός, πολυδάπανος, ροδαλός, σοβαρός, στεγανός, τραγανός — έντιμος, πολύτιμος, λιτός, φιλόνικος' λίγος
καί δλα τά έπίθετα σέ -ικός,
φυσικός, - ι ο ς, άξιος, τίμιος, παλιός, - ιμος,
χρήσιμος, ωφέλιμος, - ι ν ό ς, άληθινός, πεδινός — άλυπος, άψυχος, έγκυρος, ίπικίνδυνος, εύθυμος,Ισχυρός, κακόχυμος, στυφός' άρμυρός, γλυκός, διάπυρος, ήσυχος, παχυλός κτλ.
1. "Ολα τ' άλλα επίθετα, νεώτερα ή νεώτερου τύπου, ή άκόμη καί σέ -ος,
Ιδίως πολυσύλλαβα ή ξένης καταγωγής, ή ούσιαστικά μ' επιθετική έννοια σχηματίζουν τό συγκριτικό μόνο περιφραστικά. "Έτσι λ.χ. τό παραπονιάρης, άκαμάτης, φωνακλάς, σταχτής, καινούριος, γέρικος, καπάτσος, άγαρμπος, άφράτος,
μυρωδάτος, θρήσκος.
Ή κατάληξη -τερος συνηθίζεται σ' έπίθετα ήδη άρχαΐα, καθώς νόστιμος,
δπως επίσης παλιός, μακρύς κτλ., ή σέ μερικά νεώτερα, λιγοσύλλαβα συνήθως,
πού τούς μοιάζουν στόν τύπο, λ.χ. τσουχτερός, φαρδύς.

Ό

σχηματισμός

του

6 5 0 . " Α ν ώ μ α λ α συγκριτικά.—
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υπερθετικού

Μ ε ρ ι κ ά ε π ί θ ε τ α σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν τό

μονολεχτικό τους σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ό ά π ό δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ρ ί ζ α ή μέ
τ ρ ό π ο ά π ό τ9 ά λ λ α . Τ ά σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά

α υ τ ά λέγονται

διαφορετικό

άνώμαλα.

Τέτοια

είναι :
κακός—χειρότερος

απλός —

πολύς—περισσότερος

( σ π α ν . πιότερος)

άπλούστερος

καλός - καλύτερος

(ποιητ.

κάλλιος)

γέρος—γεροντότερος
Β.—Ό

σχηματισμός

6 5 1 . Α ) Τ ό σχετικό

τοϋ

ύπερΦετικό

στικό ή μονολεχτικό σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ό ,
ό πιό καλός

η ό καλύτερος,

τό καλύτερο'

οι πιό λίγοι

ή πιό

σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι ά π ό τό π ε ρ ι φ ρ α -

ά φ ο ΰ π ά ρ η μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ τό ά ρ θ ρ ο :
καλή

ή οί λιγότεροι,

6 5 2 . Β ) Τ ό άπόλυτο

ύπερ&ετικοϋ

ή ή καλύτερη,

τό πιό καλό

τό πιό σωστό ή τό σωστότερο

ύπερθετικό

σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι ά π ό τό θ ε τ ι κ ό

π ο ύ παίρνει στό θ έ μ α τ ο υ τ ή ν κ α τ ά λ η ξ η -τατος (-ότατος,
πυκνός—πυκνότατος,
σκοτάδι
πυκνότατο.
Έ τ σ ι μ π ο ρ ο ύ μ ε νά π ο ύ μ ε μετριότατος,
δραματικότατη
στατη

άπόδειξη

στιγμή,

σοφώτατος

ή
(ι).

άνθρωπος,

έντιμότατος,
γλυκύτατο

-ύτατος):
ταπεινότατος,

κρασί,

απλού-

(·).

653· Τό άπόλυτο υπερθετικό μπορεί νά σχηματιστή άκόμη μέ τούς ακόλουθους τρόπους :
α) Π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ά , μ έ τ ό επίρρημα πολύ, ή πολύ πολύ καί τό θετικό : πολύ πλούσιος, πολύ πολύ πλούσιος, αύτό τό παιδί είναι πολύ φρόνιμο, ενα
βουνό πολύ ψηλό.
Τό άπόλυτο ύπερθετικό μπορεί νά σχηματιστή περιφραστικά καί μέ τό
θετικό, είπωμένο δυό φορές στή σειρά : ενα ψηλό ψηλό βουνό, φρέσκα φρέσκα
ψάρια, ζεστά ζεστά κουλούρια.

1. Κάποτε καί τό μονολεχτικό συγκριτικό έπίθετο παίρνει εμπρός του τό
πιό, π.χ. πιό καλύτερος μέ τήν έννοια: πιό καλός.
2. Σπανιότερα λέγουν καί καλός - καλότατος. Τό μονολεχτικό υπερθετικό
συνηθίζεται περισσότερο στή γλώσσα τής λογοτεχνίας καί τής επιστήμης:
*Ω μεγαλότατε κριτή, και πάψε τό θυμό σου.
(Θυσία Αβραάμ)
Ταπεινότατη σου γέρνει | ή τρ ισ άθλια κεφαλή.
(Σολωμός)
Βγαίνει γιά σε γλυκότατος άπ' τήν καρδιά μου ό στίχος.
(Σολωμός)
Στης παναρμονικότατης *Αθήνας τόν άέρα.
(Παλαμάς).
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'Επίθετα — Παραθετικά

β) Μέ σ ύ ν θ ε τ α άπό τό θετικό, μέ πρώτο συνθετικό τό επίθετο ολος,
τήν πρόθεση κατά (365) ή τό ούσιαστικό θεός (327):
όλος : ολόμαυρος, ολοζώντανος, όλοπράσινσς
κατά : κατακόκκινος, κατακάθαρος, κατάξερος.
θεός: θεόγυμνος, θεόκουφος, θεονήστικος, θεοσκότεινος.
Μέ τήν πρόθεση κατά συνθέτονται καί πολλές παθητικές μετοχές : κατα·
χαρούμενος, κατακουρασμένος.
Σάν ύπερθετικά μπορούν νά λογαριαστούν καί μερικά σύνθετα μέ άριθ·
μητικά : τρισκατάρατος, τετράξανθος, τετράπαχος, τετράψηλος, πεντάρφανος, πεντάμορφη κτλ. (359).
'Υπερθετικού άπόλυτου σημασία έχουν καί μερικά λόγια συνήθως έπίθετα
σύνθετα, μέ πρώτο συνθετικό τό παν-, παγ-, παμ- (399): πανάγιος, πανάθλιος,
πανάκριβος, πανάλαφρος, πανάρχαιος κτλ., πάγκοινος, παμπάλαιος, πάμπολλοι.
6 5 4 . 'Ανώμαλα
ύπερθετικά.—
Μερικά έπίθετα σχηματίζουν τό
απόλυτο μονολεχτικό υπερθετικό άπό διαφορετική ρίζα ή διαφορετικά
άπό τ 9 όίλλα. Τ α ύπερθετικά αύτά λέγονται Ανώμαλα.
Τέτοια είναι :
απλός — απλούστατος
μεγάλος—μέγιστος
λίγος—έλάχιστος
καλός—άριστος
(*).
μικρός—έλάχιστος
655.
Θετικό
ψηλός

Παράδειγμα

σχηματισμοϋ

Συγκριτικό
περιφραστικό
μονολεχτικό
πιό ψηλός

ψηλότερος

'Ελλειπτικά

παραθετικών
'Υπερθετικό
σχετικό
απόλυτο
ό ψηλότερος
δ πιό ψηλός

ψηλότατος
πολύ ψηλός
πολύ πολν ψηλός.

παραθετικά

6 5 6 . Παραθετικά
χωρίς θετικά είναι μερικά έπίθετα γεννημένα
άπό έπιρρήματα ή προθέσεις αρχαίες :
κατώτερος—κατώτατος
άνώτερος—άνώτατος
υπέρτερος—υπέρτατος

(κάτω)
(άνω)
(υπέρ)

λ.χ. ή κατώτατη βαθμίδα τής
άνώτερος
υπάλληλος
υπέρτατη
χαρά.

Ιεραρχίας

1. Τ' άνώμαλα αύτά ύπερθετικά είναι, καθώς καί τ' άλλα μονολεχτικά, λόγια καί όχι τόσο συχνά στήν καθημερινή ομιλία, συνηθίζονται ώστόσο όχι μόνο
στήν επιστημονική γλώσσα παρά καί στή λογοτεχνία : τό σημείο τής ελάχιστης
έντασης, καί άκόμη σάν ούσιαστικά : τό έλάχιστο, ενα ελάχιστο, φρόντιζε νά γίνη
δσο τό δυνατό έλάχιστος (Καρκαβίτσας), είναι άριστο σημάδι (Ψυχάρης).

Παραθετικά

μετοχών —
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επιρρημάτων

657· Συγκριτικά χωρίς θετικό οϋτε ύπερθετικό είναι τά έπίθετα προτιμότερος, προγενέστερος,
μεταγενέστερος.
Ά π ό τό αριθμητικό δεύτερος στή σημασία: πού είναι κακής ποιότητας ή αξίας, σχηματίζεται τό συγκριτικό δευτερότερος, χωρίς υπερθετικό.
658. Συνηθίζονται άκόμη μερικά (λόγια) υπερθετικά μονολεχτικό, καθώς
φίλτατος, ύπατος, "Υψιστος, καί διάφοροι τ ι μ η τ ι κ ο ί τ ί τ λ ο ι καί προσφωνήσεις, καθώς ΑΙδεσιμότατος, *Εχλαμπρότατος, Έξοχώτατος, Μακαριότατος, Μεγαλειότατος, Παναγιότατος, Σεβασμιότατος κτλ. Μερικά άπό τά υπερθετικά αυτά
δέν έχουν θετικό ουτε συγκριτικό : Έκλαμπρότατος, ΑΙδεσιμότατος, Μεγαλειότατος.

659. Δέ σχηματίζουν παραθετικά ούτε μονολεχτικά ούτε περιφραστικά πολλά έπίθετα πού σημαίνουν ιδιότητα η ποιότητα πού δέν
παρουσιάζει βαθμούς. Τέτοια έπίθετα είναι δσα φανερώνουν :
α) υλη : ασημένιος, ξύλινος, χρυσός κτλ.—β) καταγωγή η συγγένεια: σμυρναίιχος, φράγκικος, πατρικός, προγονικός κτλ.—γ) τόπο ή
χρόνο: γήινος, θαλασσινός —τωρινός, αύριανός, κυριακάτικος—δ) διάφορα άκόμη άλλα έπίθετα: βυσσινής, μισός, ολόκληρος, απέραντος,
αθάνατος, πρωτότοκος, ακίνητος κτλ.
Τά παραθετικά

τών

μετοχών

660. Σχηματίζουν παραθετικά κα! πολλές μετοχές παθητικές,
πού επιδέχονται σύγκριση. Τά παραθετικά αύτά είναι πάντοτε περιφραστικά :
Θετικό

Συγκριτικό

χαρούμενος
προκομμένος
εύτνχισμενος

πιό χαρούμενος
πιό προκομμένος
πιό εύτυχισμένος

Tà παραθετικά

'Υπερθετικό
άπόλυτο
σχετικό
πολύ χαρούμενος
ό πιό χαρούμενος
πολύ προκομμένος ό πιό προκομμένος
πολύ ευτυχισμένος ό πιό ευτυχισμένος.

τών

έπιρρημάτων

9

661. Από τά περισσότερα έπίθετα σέ -ος και σέ -ύς σχηματίζονται έπιρρήματα σέ -α, -ιά (307.3), πού έχουν και αύτά συχνά παραθετικά, δπως τά έπίθετα, μονολεχτικά σέ -τερα, ·τατα ή περιφραστικά:
Θετικό
ώρα Γα
βαθιά
κακά

Συγκριτικό
ωραιότερα, πιό ώραϊα
βαθύτερα,
πιό βαθιά
χειρότερα,
πιό κακά

Υπερθετικό
ωραιότατα, πολύ ωραία
βαθύτατα,
πολύ βαθιά
κάκιστα,
πολύ κακά.

18
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"Αριθμητικά έπίθετα

662· Ά π ό τά επίθετα πολύς κα! λίγος σχηματίζονται τα επιρρήματα πολν και λίγο, πού Ιχουν τ9 άκόλουθα παραθετικά :
Θετικό
πολν
λίγο

Συγκριτικό

'Υπερθετικό

τιερισσότερο (πιότερο)
λιγότερο

πάρα πολύ
πολν λίγο (ελάχιστα)

663. Τά επιρρήματα νωρίς, (έ)μπρός, ύστερα σχηματίζουν συγκριτικό νωρίτερα, μπροστύτερα,
νοτερώτερα. Τό νωρίς εχει σπάνια κα!
ΰπερθετικό νωρίτατα.
Τό συγκριτικό επίρρημα αρχύτερα δέν έχει ούτε θετικό ούτε ύπερθετικό. Τό γρήγορα σχηματίζει ΰπερθετικό τό
γρηγορότερο.
664. Σχηματίζουν παραθετικά περιφραστικά κα! πολλά πρωτότυπα τοπικά έπιρρήματα: πίσω—πιο πίσω — πολύ πίσω, εξω —πιά έξω—πολύ
έξω.
665. Και τα έπιρρήματα σχηματίζουν συχνά, όπως καί τά έπίθετα (653),
τό άπόλυτο υπερθετικό μέ τήν έπανάληψη ή μέ σύνθετα μέ τό κατά, όλος,
θεός: βράδν βράδν, κάτω κάτω, σιγά σιγά, ψηλά ψηλά στήν κορφή τον βοννον^καταχόκχινα, ολοκάθαρα, ήταν θεοσχότεινα.
6 6 6 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — Τά παραθετικά έπίθετα καί έπιρρήματα σέ
(/τερος) - (ίτατος), (ίτερα) - (ίτατα), γράφονται δλα μέ ν : μεγαλύτερος,
γλνκύτατος, καλύτερα,
πλατύτατα.
Εξαιρείται τό νωρίτερα
(νωρίτατα).

ΕΝΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

667. 'Αριθμητικά
έπίθετα δνομάζομε τις λέξεις πού φανερώνουν έναν αριθμό ή τή σειρά (') : ό χρόνος έχει δώδεκα μήνες, δ Μαθ ιός έφτασε πρώτος.
668. Ξεχωρίζομε πέντε ειδών αριθμητικά έπίθετα: τά απόλντα,
τά ταχτικά, τά πολλαπλασιαστικά, τ9 άναλογικά κα! τά περιληπτικά.
1. Τ' αριθμητικά έπίθετα ονομάζονται έτσι, άν καί πολλές φορές συνηθίζονται καί σάν ούσιαστικά.
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6 6 9 . Τ ά Απόλυτα
άριθμητικά
έπίθετα
φανερώνουν ορισμένο
π λ ή θ ο ς ά π ό ουσιαστικά, Ιναν ά ρ ι θ μ ό : έχει τρεις κόρες, πέρασαν
σαράντα
μέρες.
Ό ά ρ ι θ μ ό ς τών άπόλυτων ά ρ ι θ μ η τ ι κ ώ ν είναι άπεριόριστος. Σ τ ο
καθένα τους άντιστοιχει σ υ ν ή θ ω ς ά π ό ενα ταχτικό ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό .
Σ τ ό ν άκόλουθο π ί ν α κ α π α ρ α θ έ τ ο ν τ α ι τ 9 α ρ ι θ μ η τ ι κ ά , άπόλυτα και
ταχτικά, μαζί μέ τά έλληνικά σημεία γ ρ α φ ή ς τ ώ ν ά ρ ι θ μ ώ ν (βλ. 703).
6 7 0 . Πίνακας

τών

Απόλυτων

καί

τών

ταχτικών

Αριθμητικών

(ι)

iKJt °

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

α'
ß'
ν'
δ'
ε'
ς·'
ζ'
η'
θ'
ι'
ια'
ιβ'
ιγ'
ιδ'
ιε'
ιςτ'
ιζ'
ιη'
ιθ'
κ'
κα'

22

GÛ.
Χ

Χ β

οα
"Q.
8 e*
<ο» *ξ.
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ίνας, μία - μιά, ίνα
δύο, δνο
τρεις, τρία
τέσσερεις, τέσσερα
πέντε
Ηι
εφτά (Ιπτα)
όχτώ
εννέα, êvvtà
δέκα
εντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι (δεκάξι)
δεκαεφτά {δεκαεπτά)
δεκαοχτώ
δεκαεννέα, δεκαεννιά
είκοσι
είκοσι ίνας, είκοσι μία,
είκοσι ίνα
εϊκοσι δύο

πρώτος
δεύτερος
τρίτος
τέταρτος
πέμπτος
ίκτος
έβδομος
όγδοος
ένατος
δέκατος
ενδέκατος (εντέκατος)
δωδέκατος
δέκατος τρίτος
δέκατος τέταρτος
δέκατος πέμπτος
δέκατος έκτος
δέκατος έβδομος
δέκατος όγδοος
δέκατος ένατος
είκοστός
είκοοτός πρώτος

είκοστός δεύτερος
1. Στήν περίπτωση πού μνημονεύονται μέ τή σειρά ol άριθμοί, χρησιμοποιούμε συνήθως τό ούδέτερο γένος (δταν τό άριθμητικό κλίνεται) καί λέγονται περισσότερο μερικοί λόγιοι τύποι.
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-Ö
Χ ö

1 «

Η
Ö* Ρθ" t i
3 ο
<
W

23
30
40
50
60
70
80
90
100
101

ν'
I'
ο'
π'
h
ο'
ρα'

102
120
121
200

Qß'
ρκ'
ρκα'
σ'

300

τ'

400

υ'

500

φ'

600

Χ'

700

•Ψ'

800

ω'

κγ'
λ'

μ'

900
1000
2000
3000
10.000
100.000
200.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000

,α
,β
,ν
,ι
,ρ
,σ
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είκοσι τρία
εικοστός τρίτος
τριάντα
τριακοστός
τεσσαρακοστός
σαράντα
πενήντα
πεντηκοστός
εξήντα
εξηκοστός
εβδομηκοστός
έβδομήντα
ογδόντα
όγδοη κοσ τός
ενενήντα
ενενηκοσ τός
εκατοστός
εκατό
εκατοστός πρώτος
έκατόν ένας, εκατό μία
εκατόν Ινα
εκατοστός δεύτερος
εκατό δυο
εκατοστός είκοστός
εκατόν είκοσι
εκατοστός είκοστός πρώτος
εκατόν είκοσι ένας
διακόσιοι, διακόσιες, δια- διακοσιοσ τός
κόσια
τρ(ι)ακόσιοι, τρ(ι)ακόσιες, τριακοσιοστός
τ ρ(ι)ακόσια
τετρακόσιοι, τετρακόσιες, τετρακοσιοστός
τετρακόσια
πεντακόσιοι, πεντακόσιες, πεντακοσιοσ τός
πεντακόσια
εξακόσιοι, έξακόσιες, ε- εξακοσιοοτός
ξακόσια
εφτακόσιοι, εφτακόσιες, εφτακοσιοστός
εφτακόσια
οχτακόσιοι, οχτακόσιες, όχτακοσιοστός
οχτακόσια
εννιακόσιοι, εννιακόσιες, εννιακοσιοστός
εννιακόσια
χίλιοι, χίλιες, χίλια
χιλιοστός
δύο χιλιάδες
δισχιλιοοτός
τρεις χιλιάδες
τρισ χιλιοστός
δεκακισ χιλιοστός
δέκα χιλιάδες
εκατό χιλιάδες
εκατοντακισ χιλιοστός
διακόσιες χιλιάδες
διακοσιακισχιλιοστός
εκατομμυριοστός
ενα έκατομμνριο
ενα δισεκατομμύριο
δισεκατομμυριοστός
ενα τρισεκατομμύριο
τρισεκατομμνριοστός.
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671. Ot φωνητικοί τύποι.—Τά παροξύτονα αριθμητικά μία και
δύο συνηθίζονται ιδίως δταν λέγωνται μέ κάποια έμφαση : δέν ήταν
ούτε μία ούτε δύο.
672· Του εβδομήντα ό παλιός τύπος διατηρήθηκε στήν έκφραση : οι Έβδομήχοντα, πού λέγεται γιά τούς κατά παράδοση μεταφραστές τής Παλ. Διαθήκης.

673. Γένη καί κλίση.— Τ 3 άπόλυτα άριθμητικά άπό τό πέντε
ώς τό έκατό έχουν ενα μόνο τΰπο γιά δλα τά γένη κα! δλες τις πτώσεις.
Τό ϊδιο και τό άριθμητικό δύο, πού εχει ωστόσο γιά τή γενική
καί τό σπανιότερο τύπο δυονών.
674. Τ 9 άριθμητικά ένα, τρία κα! τέσσερα έχουν τρία γένη κα!
κλίνονται : τό ενα μόνο στόν ενικό» τό τρία κα! τό τέσσερα μόνο στον πληθυντικό. Τό τρία κα! τό τέοσερα έχουν κοινούς τύπους γιά τό άρσενικό κα! τό θηλυκό γένος.
Τ 9 άριθμητικά άπό τό διακόσια κα! άπάνω έχουν τρία γένη καί
κλίνονται, μόνο στόν πληθυντικό, κατά τό πλούσιος (623).
Τό χιλιάδα, πού χρησιμεύει νά σχηματιστούν ο! άριθμό! άπό τό
2000 ώς τό 999.000, κλίνεται κατά τό έλπίδα (552) κα! τό έκατομμύριο κατά τό πρόσωπο (575).
675. Τά σύνθετα άριθμητικά άπό δύο ^ περισσότερους άριθμούς κλίνονται δσο κλίνονται οι λέξεις πού τ9 άπαρτίζουν. Έ τ σ ι στό διακόσιοι
είκοσι τρεις κλίνονται τό διακόσιοι κα! τό τρεις: διακόσιων τριών—διακόσιονς τρεις. Στό χίλιοι εκατόν τέσσερεις, τό χίλιοι κα! τό τέσσερεις.
Άρσενικά
676.

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.

ένας
ένός
ενα(ν)

Ουδέτερα

μία, μιά
μιας
μία, μιά

ενα
ένός
ενα

τρία τέοοερα

677.

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.

Θηλυκά
ένα

τρεις
τριών
τρεις

τέσσερεις
τεσσάρων
τέσσερεις

τρία
τριών
τρία

τέσσερα
τεσσάρων
τέσσερα

678. Ή γενική τού μιά, Ιδίως δταν λείπη τό ούσιαστικό, σχηματίζεται
σπανιότερα καί μιανής.
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"Η αιτιατική του ενας τελειώνει σέ ν δταν άκολουθή δνομα άπό φωνήεν
ή καί άπό στιγμιαίο σύμφωνο: έναν άνθρωπο, εναν ώραΐο κήπο, bav καφέ. Γιά
τήν αΐτιατική μιαν βλ. 183.
Τό άριθμητικό ένας, μιά, ενα χρησιμεύει καί γιά άόριστο άρθρο (481).
679. Στ9 άριθμητικά μπορεί νά καταταχτή καί τό μηδέν (604).

680. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— 1 . Τ 9 άπόλυτα άριθμητικά άπό τό 13 ώς τό 19
γράφονται σέ μιά λέξη: δεκατρία, δεκαέξι (76α).
Τ'άπόλυτα άριθμητικά άπό τό 21 καί πέρα γράφονται σέ χωριστές
λέξεις: είκοσι πέντε, ένενήντα οχτώ, διακόσια τριάντα πέντε.
2. Γράφονται μέ 86ο ν τό έννέα καί τό έννιακόσια, μ9 Ινα ν τό
ένενήντα κα t τό ένατος.
3. Τ 3 άριθμητικά σέ -άντα καί -ήντα παίρνουν δξεία: τριάντα,
έξήντα.
4. Τ 9 άριθμητικά ένα, έξι, έφτά, έντεκα, έκατό, άπλός καί τά παράγωγά τους παίρνουν δασεία.
6 8 1 . Τ 9 άπόλυτα άριθμητικά σημαίνουν μοιρασιά* δταν λέγωνται
μέ δίπλωση ή δταν συνοδεύωνται άπό τήν πρόθεση άπό: περπατούσαν
ένας ενας, μιά μιά, δέκα δέκα, μας έδωσε άπό δυό λουλούδια, κρύφτηκαν άπό τρεις σέ κάθε γωνιά.
682. Στή στερεότυπη φράση ενα προς ενα ενώνονται τά όμοια άριθμητικά μέ τήν πρόθεση προς γιά νά ξεχωριστή τό άτομο μέσα άπό τήν ομάδα.

683. 'Αριθμητικές
πράξεις.—Γιά
νά φανερώσωμε τις άριθμητικές πράξεις μεταχειριζόμαστε:
α) Γ ι ά τήν πρόσθεση τό και η τό σύν : δύο σύν τρία.
β) Γ ι ά τήν άφαίρεση τό άπό, τό πλήν ή τό μείον : έξι πλήν πέντε.
γ) Γ ι ά τόν πολλαπλασιασμό τό άρθρο οί ή τό έπΐ ή τίποτε :
δχτώ οί πέντε, Α έπι Β, τρεις οχτώ είκοσι
τέσσερα.
δ) Γ ι ά τή διαίρεση τό στό ή τό διά : τό τρία στό είκοσι, είκοσι
δια τρία.
684· Ό καθορισμός
τοϋ χρόνου μέ τούς Αριθμούς.—Ό
χρόνος πού σ9 αύτόν κάτι γίνεται, έγινε ή θ ά γίνη δρίζεται συνήθως δτσι :
α) Ο ί ώ ρ ε ς : Μέ τήν πρόθεση σ(έ), τήν αΐτιατική του άρθρου και τό άριθμητικό : στή μία, στις εξι (ή ώρα), στίς τρεις παρά
τέταρτο.
β) Ο ι μ έ ρ ε ς τ ο ύ μ η ν ό ς : Γιά τήν πρωτομηνιά, ή αΐτιατική
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του ταχτικοί) μέ το ά ρ θ ρ ο , κάποτε και μέ τήν π ρ ό θ ε σ η σ(έ) : (ο)τήν
πρώτη (τοϋ) 9Ιουλίου. Γ ι ά τις υ π ό λ ο ι π ε ς μέρες τ 9 ά π ό λ υ τ α ά ρ ι θ μ η τ ι κ ά
μέ τό ά ρ θ ρ ο , μόνο του t\ σ υ ν ή θ ω ς μέ τήν π ρ ό θ ε σ η σέ : στίς είκοσι
(τοϋ) *Ιουλίου. Ό μ ο ι α λ έ γ ε τ α ι : στίς πόσες
γεννήθηκες;
γ) Τ ά χ ρ ό ν ι α : Μέ τό ουδέτερο του ά ρ θ ρ ο υ , σ υ ν ή θ ω ς στόν π λ η θ υ ν τ ι κ ό και μέ τήν π ρ ό θ ε σ η σ(έ) : στά 1453 έπεσε ή Πόλη,
γεννήθηκε
τό έννιακόσια
δέκα.
685. *0 καθορισμός τοϋ τόκου.—Ό τόκος καί γενικότερα τό ποσοστό,
φανερώνεται μέ τόν πληθυντικό τής αΐτιατικής του ούδετέρου του άρθρου και
συνήθως μέ τήν πρόθεση σ(έ), ή κάποτε μέ τήν άρχαία δοτική του άρθρου τοις :
πέντε τά εκατό, πέντε στά έκατό ή τοις εκατό, ενα στα χίλια.
686. *Η αριθμητική προσέγγιση.—Ή άριθμητική προσέγγιση, τό περίπου ένός πλήθους, ποσοΰ ή μεγέθους φανερώνεται :
α) Μ έ τ ά έ π ι ρ ρ ή μ α τ α : τιερίπου, απάνω κάτω, κάπου, κοντά : γλίτωσαν περίπου δέκα, ήταν άπάνω κάτω είκοσι, ήρθαν κάπου δεκατιέντε.
β) Μ έ δ υ ό γ ε ι τ ο ν ι κ ά ά ρ ι θ μ η τ ι κ ά : σε δυό τρεις μέρες, μου έγραψε πέντ'έξι φορές.
687. Κάποτε αύτό γίνεται καί σέ δυό μεγαλύτερες ενότητες γειτονικές:
είδα νά τρέχουν δέκα δεκαπέντε άνθρωποι, εκατόν έκατό δέκα, θά ήταν εκατόν έκατό πενήντα, Τό άρσενικό ούσιαστικό προσδιορίζεται μέ τό ενας δυό, τό θηλυκό μέ τό μιά δυό: ήταν ενας δυό μήνες, είχαν περάσει μιά δυό βδομάδες(*).
Ή άριθμητική άοριστία φανερώνεται μέ τό και πού τελειώνει τή φράση,
ή μέ τό τόσος πού άκολουθει τό άριθμητικό : ήταν χίλιοι καί, άπέχει τρία χιλιόμετρα καί, τούς λογάριαζα χίλιους τόσους.
688. "Εκφραση άπεριόριστα μεγάλου βαθμού.—Γιά νά φανερώσωμε τό
άμέτρητο πλήθος μεταχειριζόμαστε άριθμητικά καθώς τό χιλιάδες, εκατομμύρια, μιλιούνια, μυριάδες, καί άκόμη τό μύρια, χίλια, χίλια δυό, έξήντα δυό, σαράντα
δυό: χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, χίλιες φωνές και μύριοι χτύποι άλλαζαν στό
λεφτό (Καρκαβίτσας), κάνει χίλια δυό πράματα, έχει χίλιες δυό δουλειές.
Β.— Ταχτικά

άριθμητικά

6 8 9 · Τ ά ταχτικά
Αριθμητικά
έπίθετα
φανερώνουν τήν τάξη,
τήν κατάταξη, τήν ά ρ ι θ μ η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά : τό δεύτερο βραβείο,
ό τρίτος
στήν τάξη, τό πρώτο
τριαντάφυλλο.
1. Στήν καθημερινή ομιλία γίνεται αύτό καί μέ τό στερεότυπο êva δυό:
ήταν ενα δυό φίλοι, τοϋ τό είπα ίνα δυό φορές, σ* ένα δυό εβδομάδες.
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690· Γιά ταχτικά αριθμητικά μεταχειριζόμαστε στή λαϊκότερη γλώσσα άπό
τ' αναγραφόμενα παραπάνω (670) μόνο τά πρώτα πέντε ή έξι : Γιά τά μεγαλύτερα
αριθμητικά λέγονται έναρθρα τ' άπόλυτα αριθμητικά : ό εφτά, ό ενενήντα, ό
πέντε χιλιάδες, ή είκοσι Μαρτίου, στις τριάντα μία Δεκεμβρίου, στή σελίδα τετρακόσια έβδομήντα εξι.
Κατά τά ταχτικά σέ -στό? λέγεται καί (πολύς) πολλοστός, (πόσος) ποσοστός.

691· Για να δηλωθή ή σειρά τών ιστορικών προσώπων, δυναστών, πατριαρχών κτλ. χρησιμοποιούμε πάντοτε τδ ταχτικό αριθμητικό
έναρθρα: δ Βασίλειος ο Δεύτερος, δ Γρηγόριος δ Πέμπτος,
Λουδοβίκος
δ Δέκατος τέταρτος.
692· Μερικά ταχτικά άριθμητικά έγιναν ούσιαστικά καί τότε φύλαξαν πολλές φορές άρχαιότερο φωνητικό τύπο. Τέτοια είναι:
α) Τά όνόματα γιά τις ημέρες τής εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, καθώς καί τ'όνομα τής έκκλησιαστικής γιορτής: Πεντηκοστή. "Ετσι
καί τό (νεώτερο) Σαρακοστή.
β) Oi μουσικοί όροι: τρίτη, πέμπτη, όγδόη κτλ.
γ) Τά ούσιαστικά: πρώτη (γιά τήν πρώτη παράσταση ένός θεατρικού
έργου), πάω φέτος στήντετάρτη(§τ\\.τάξη), δεκάτη είδος φόρου κτλ.

693. Κλασματικά
άριθμητικά· — Στά κλάσματα τής μονάδας
χρησιμεύει τό απόλυτο αριθμητικό για αριθμητής καί τό ταχτικό για
παρονομαστής: ένα δεύτερο, δύο τρίτα, τέσσερα τιέμπτα, (ή ώρα είναι)
δύο καί τέταρτο.
694. Για τήν έννοια τού ένός δευτέρου μεταχειριζόμαστε συνήθως
τό έπίθετο μιοός, μισή, μισό : μισός δρόμος, μισή δκά, μισό κομμάτι.
Στή σύνθεση μέ άλλα αριθμητικά (πού μένουν πάντοτε άκλιτα) ώς τό
είκοσι περίπου, τό μισός παίρνει, και για τα τρία γένη, τόν άκλιτο
τύπο -ήμισι έπειτα άπό σύμφωνο και -μισι ύστερα άπό φωνήεν: μιάμιση δκά, ένάμισι μέτρο, δυόμισι πεπόνια, τεοσερειοήμιοι
ώρες, τεσσεράμιοι ψωμιά, είκοσιμισι
δραχμές.
Τό άρσενικό ένας καί μισός λέγεται καί ένάμιοης : τιέραοε
σης χρόνος.

ένάμι-

695. Γιά τ'άριθμητικά άπάνω άπό τό είκοσι πολύ συχνότερα λέμε άναλυμένα ίνα και μισό, ένας και μισός, μιά και μισή: είκοσι ëva καί μισό, έκατό
και μισός. "Έτσι καί γιά τά μικρό(ερα άριθμητικά, Ιδίως γιά έμφαση: είναι
τρεις και μισή (γιά τήν ώρα), ενας καί μισός.

Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά—'Αναλογικά

άριθμητικά
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Τ' άλλα είδη τών αριθμητικών
696. Τα πολλαπλασιαστικά, τ9 αναλογικά καί τα περιληπτικά
άριθμητικά τά σχηματίζομε άπό δνόματα άριθμών προσθέτοντας ορισμένες καταλήξεις.
Οί λέξεις πού σχηματίζονται έτσι είναι ούσιαστικά ή έπίθετα.
'Αντίθετα δμως άπο τ9 απόλυτα ή και τά ταχτικά άριθμητικά, πού είναι
απεριόριστα, τ9 άλλα αύτά άριθμητικά είναι λίγα και δέν άποτελούν
συνήθως μεγάλες σειρές.
697. Γ.— Τά πολλαπλασιαστικά
άριθμητικά φανερώνουν άπό
πόσα απλά μέρη άπαρτίζεται κάτι και τελειώνουν σέ
-ηλός,-ηλή,-πλό:
διπλό παράθυρο, διπλή μερίδα, τριπλή κλωστή.
Πολλαπλασιαστικά άριθμητικά είναι : απλός, διπλός,
τριπλός,
τετραπλός, πενταπλός, έξαπλός, δεκαπλός, είκοσαπλός,
έκατονταπλός,
χιλιαπλός κτλ., (πολλαπλός, ποσαπλός).
698. Κοντά σ'αύτά συνηθίζονται, στή λαϊκότερη Ιδίως γλώσσα,
κα! πολλαπλασιαστικά σύνθετα άπό τό διπλός : τρίδιπλος δηλ. τριπλός,
τετράδιπλος, έφτάδιπλος κτλ., έκατοντάδιπλος. Ά ν τ ι άπλός λέγεται κα!
μονός (»).
699. Δ.—Τ 9 Αναλογικά Αριθμητικά φανερώνουν ποιά άναλογία
έχει ένα ποσό πρός ένα άλλο, πόσες φορές δηλαδή μεγαλύτερο είναι Ινα
ποσό άπό ένα άλλο, κα! τελειώνουν σέ «πλάσιος, ·πλάσια,-πλάσιο
:
τό σπίτι μου είναι διπλάσιο άπό τό γειτονικό.
Αναλογικά άριθμητικά είναι : διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, πενταπλάσιος, δεκαπλάσιος, είκοσαπλάσιος,
τριανταπενταπλάσιος,
έκατονταπλάσιος, χιλιαπλάσιος κτλ., (πολλαπλάσιος,
ποσαπλάσιος).
700. Ά ν τ ι διπλάσιος, τριπλάσιος κτλ. λέγεται κα! δύο, τρεις κτλ.
φορές μεγαλύτερος.
Άντί διπλάσιος λέγεται καί διπλός σέ φράσεις καθώς τό σπίτι μου είναι
διπλό άπό τό δικό σου. Επίσης άντί διπλάσιος λέγεται καί άλλος τόσος, άντί
τριπλάσιος, τετραπλάσιος κτλ. λέγεται καί τρεις, τέσσερεις φορές τόσος κτλ.
Τό πολλαπλάσιο είναι ούσιαστικό (δρος άριθμητικής).
1. Κάποτε, όταν πρόκειται γιά διαίρεση, μερικοί μεταχειρίζονται στή
θέση τοΰ διπλός, τριπλός τό διττός, τριττός.

"Αριθμητικά έπίθετα
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Τά σύνθετα έπίθετα μέ α' συνθετικό τ'άριθμητικά τρια-, τετρα- κτλ., χρησιμεύουν γιά νά σχηματίζουν υπερθετικά (βλ. 653).

701. Ε . — Τ ά περιληπτικά
άριθμητικά είναι ουσιαστικά άφηρημένα (*)· Σχηματίζονται άπό τ9 άντίστοιχα άπόλυτα παίρνοντας δρισμένες καταλήξεις. Αύιές είναι :
α) -αριά. Φανερώνουν περίπου το πλήθος μονάδων δρισμένου είδους και γι 9 αύτό συνηθίζονται μόνο στούς στρογγυλούς άριθμούς
(κυρίως στά πολλαπλάσια τού πέντε, του δέκα καί του έκατό) :
δεκαριά άπάνω κάτω δέκα, δωδεκαριά (ή ντουζίνα), δεκαπενταριά, εικοσαριά, ένενηνταριά, έκατονπενηνταριά,
τρακοσαριά.
Τά περιληπτικά σέ -αριά συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε άπό τό
καμιά : θά ήταν καμιά εικοσαριά
άνθρωποι.
Στό άπόλυτο άριθμητικό ίκατδ αντιστοιχεί τό ίχατοατή,

β) - ά ά α . Φανερώνουν πλήθος μονάδες πού συναπαρτίζουν κάτι :
δυάδα, τριάδα, τετράδα, πεντάδα, έξάδα, δεκάδα, δωδεκάδα,
είκοσάδα,
έκατοντάδα (ιδίως στόν πληθυντικό). 'Έτσι και τό χιλιάδα, πού χρησιμεύει στόν πληθυντικό γιά άπόλυτο άριθμητικό, τό μυριάδα δέκα
χιλιάδες, και τό μονάδα, πού σημαίνει βάση γιά μέτρημα (λ.χ. μονάδα
βάρους, μήκους κτλ.).
Τό τριάδα καί τό δωδεκάδα είναι καί κύρια ονόματα : ή Άγια Τριάδα, ή
Δωδεκάδα (τό συμβούλιο τών Δώδεκα, ή συνοδεία άρχόντων, πρόσωπα σημαντικά τού τόπου).

"Ονόματα μέτρων

έκφρασμένα

μέ παράγωγα

Αριθμητικών

702. Συχνά χρησιμεύουν μερικές παραγωγικές καταλήξεις γιά νά
δηλωθούν έννοιες μέτρων σχετικές μέ χρήμα, βάρος, χωρητικότητα,
ηλικία, άπόσταση, χρονική διάρκεια κτλ.:
-άρα. Φανερώνει ενα σύνολο άπό μονάδες ορισμένες* νομίσματα:
πεντάρα, δεκάρα — δρους σέ διάφορα παιχνίδια : δυάρα, τριάρα, εξάρα — μέτρο
βάρους, κυρίως σέ δράμια (λ.χ. γιά κρασί): πεντακοσάρα, χιλιάρα (9). -άρι. Φανερώνει μέτρο βάρους σέ δράμια: πενηντάρι, εκατοοτάρι. Λέγεται καί γιά χαρ1. "Αν καί ούσιαστικά, εξετάζονται τά περιληπτικά άριθμητικά έδώ γιά
νά μή χωριστούν άπό τ* άλλα άριθμητικά.
2. Στή στρατιωτική γλώσσα ονομάζονται οί τιμωρίες πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι ήμερων πεντάρα, δεκάρα κτλ.

Περιληπτικά

— 'Απόδοση τών αριθμών με τό άλφάβητο
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τονομίσματα ή μεταλλικά νομίσματα: δεκάρι, πενηντάρι (χ). -άρικο : Λέγεται γιά
χαρτονομίσματα ή μεταλλικά νομίσματα ορισμένης άξίας : είκοσάρικο, εκατοστάρικσ, χιλιάρικο. -άρης, θηλ. -άρα : Γιά άνθρώπους μέ όρισμένη ηλικία, κάπως
μεγάλη ή προχωρημένη : τριαντάρης, σαραντάρης έξηντάρης, όγδοντάρης (*).
Σύνθετα μέ άριθμητικά σέ άνάλογη έννοια βλ. 359, 399 (στή λέξη έτος).
*Η Απόδοση

τών Αριθμών

μ έ τό

Αλφάβητο

7 0 3 · Έ κ τ ό ς α π ό τ 9 αραβικά ψ η φ ί α , π ο ύ τά μεταχειριζόμαστε κανονικά γ ι ά ν 9 α π ο δ ώ σ ω με τούς ά ρ ι θ μ ο ύ ς , χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε κάποτε και
τά γ ρ ά μ μ α τ α τοΰ ά λ φ α β ή τ ο υ μας, σ υ μ π λ η ρ ω μ έ ν ο υ μέ τρία άκόμη ψ η φ ί α , δ π ω ς σ υ ν ή θ ι ζ α ν ot άρχαϊοι Έ λ λ η ν ε ς .
Σ τ ο σύστημα αύτό ot απλές μονάδες (1 - 9) ά π ο δ ί ν ο ν τ α ι μέ τά
π ρ ώ τ α 8 γ ρ ά μ μ α τ α , ά π ό τό α ώς τό θ, ένώ τό οτίγμα (ς-) ή στ (·),
παριστάνει τό 6. Ο ι δεκάδες ( 1 0 - 80), μέ τά 8 γ ρ ά μ μ α τ α ι - π, π ο ύ
σημειώνονται άριστερά ά π ό τις μονάδες, ένώ τό κόππα (Ί^) παριστάνει
τό 90. Ο ί εκατοντάδες ( 1 0 0 - 800) ά π ο δ ί ν ο ν τ α ι μέ τά γ ρ ά μ μ α τ α Q - ω ,
ένώ τό οαμπί
παριστάνει τό 9 0 0 .
7 0 4 . Έ ν α σημαδάκι διακριτικό, σάν οξεία, τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν ο ψ η λ ά ,
δεξιά άπό τό γ ρ ά μ μ α ή τά γ ρ ά μ μ α τ α , δείχνει π ώ ς πρόκειται γ ι ά μονάδες, δεκάδες ή έκατοντάδες, ένώ τό ί δ ι ο σημαδάκι χ α μ η λ ά , άριστερά
άπό τό γ ρ ά μ μ α ή τά γ ρ ά μ μ α τ α , σημαίνει π ώ ς πρόκειται γ ι ά χιλιάδες.
Έ τ σ ι ρμα σημαίνει 141, ,βωπζ' σημαίνει 2 8 8 7 .
Στό σύστημα αύτό δέ χρειάζεται σημείο γιά τό 0. Τό 50 γράφεται ν' καί
τό 404 υδ\
705. Τά γράμματα τού άλφαβήτου συνηθίζονται γιά νά δηλωθούν τά
μέρη ή τά κεφάλαια ένός βιβλίου, ή διαίρεση ένός βιβλίου σέ τόμους, ή χρονολόγηση μέ αΙώνες, ή σειρά των Ιστορικών προσώπων, ol σελίδες τού προλόγου ένός βιβλίου, όταν τό κύριο μέρος του άρχίζη μέ νέα άρίθμηση κτλ.
Σέ μερικές περιστάσεις χρησιμοποιούνται άδιάφορα τά κεφαλαία ή τά
μικρά γράμματα, γενικά δμως τά κεφαλαία δείχνουν τά μεγάλα μέρη ή κεφά1. "Ομοια όνομάζονται καί ol όροι στά χαρτιά: δυάρι, τριάρι, τεσσάρι,
όχτάρι, δεκάρι.
2. 'Απαρχαιωμένο αριθμητικό είναι καί τό λόγιο τεταρταΐος, πού λέγεται
γιά τόν πυρετό πού παρουσιάζεται κάθε τρεις μέρες (στίς τέσσερεις μέρες λογαριάζονται και ή μέρα πού έρχεται καί ή μέρα πού ξαναέρχεται ό πυρετός).
3. Σημειώνεται συνήθως στ' άντί ς' άπό λάθος ή καί έπειδή λείπει στά
τυπογραφεία τό σχετικό στοιχείο.
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λαια ενός δημοσιεύματος, ένώ τα μικρά ξεχωρίζουν τις υποδιαιρέσεις τους.
Γιά τις σειρές πάλι τών Ιστορικών προσώπων σημειώνονται κεφαλαία, πού εκφράζουν ταχτικά άριθμητικά, ένώ γιά τις χρονολογίες είναι καλύτερο νά με"
ταχειρίζεται κανείς, έκτός οταν πρόκειται γιά έπιγραφές σέ μάρμαρο, τά μικρά
γράμματα. "Ετσι εχομε: Α' μέρος, γ' κεφάλαιο , Κωσταντΐνος ΙΑ', ' Ιωακείμ Γ',
στό /ST' αίώνα, έτος ,αωμ'.
Ή άρίθμηση μέ τό έλληνικό άλφάβητο περιορίζεται συνήθως στίς μονάδες ή καί στίς πρώτες δεκάδες, λ.χ. γιά τήν άρίθμηση τών σελίδων τού προλόγου τών βιβλίων, είναι δμως, γενικά, λιγότερο συχνή σήμερα άπό άλλοτε.
706. Γιά νά δηλωθούν τά κεφάλαια βιβλίου ή ol υποδιαιρέσεις του χρησιμεύουν κάποτε τά γράμματα τού άλφαβήτου χωρίς τήν όξεία δεξιά τους. Τότε
δμως χρησιμοποιούνται τά γράμματα στή σειρά χωρίς τό ς· καί μόνο δταν δέ
χρειάζωνται πολλά άπό αύτά.

707. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. —"Οταν τα ταχτικά άριθμητικά γράφωνται μέ
άραβικά ψηφία προσθέτεται στό τέλος δεξιά ή κατάληξη τοΟ ταχτικοΟ
•ος, - η, -ο : 3οςt 12η.
Δέν είναι σωστό να γράφεται, δπως διαβάζομε κάποτβ, Βος, Γος (τότε καί
Αος !) άντί Α\ Β' κτλ., οδτε Α ! Β ! ή α / β ! μέ θαυμαστικό.
708. Παρατήρηση.— Στη θέση του ος, η, ο μπορεί νά γράφεται, για να δη·
λωθΐ) το ταχτικό έπίθετο, καί μιά τελεία μόνο: 1., 12. κτλ.
709. Έκτός άπό τήν άπόδοση τών άριθμών μέ τό σύστημα τών ελληνικών γραμμάτων, σέ μερικά βιβλία γίνεται χρήση καί τών λ α τ ι ν ι κ ώ ν ά ρ ι θ ·
μ ώ ν, δπως βρίσκονται καί σέ παλιά ρολόγια : :
Άραβικά
ψηφία

Λατινικοί
αριθμοί

1

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

II
III
IV

16

ν
VI
VII
VIII
IX

Χ
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Άραβικά
ψηφία
17
18
19
20
21
30
40
50
60
70
80
90
100
200
500
1000

Λατινικοί
αριθμοί
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXX
XL

L
LX
LXX
LXXX
XC

C
CC
D

Μ

Άντωνυμίες — Γενικά

285

Αύτό γίνεται Ιδίως για τήν αρίθμηση τών σελίδων του προλόγου καί γιά
μεγάλες υποδιαιρέσεις, προπάντων δταν αύτές είναι άλλεπάλληλες καί πρόκειται
γιά ταξινομήσεις, πού τότε χρειάζονται πολλά συστήματα γραφής αριθμών. Οί
λατινικοί αύτοί αριθμοί χρησιμοποιούνται συνήθως δταν πρόκειται γιά λίγους,
τούς προ>τους πρώτους άριθμούς. 'Αλλιώς ύπάρχει ό κίνδυνος νά δυσκολευτή ή
κατανόηση καί νά γίνουν καί λάθη* καί θά ήταν καλύτερα ν' άποφεύγωνται
καί νά χρησιμοποιούνται μόνο ot πρώτοι τους, έξαιρετικά καί μόνο δταν είναι
απόλυτη άνάγκη. Στήν περίπτωση τών ύποδιαιρέσεων θά ήταν πραχτικότερο
νά χρησιμοποιηθούν τά διπλά αα, ββ, γγ, δδ κτλ. (δπως λ.χ. εγινε καί στό
βιβλίο αύτό, σ. 269).
ΔΕΚΑΤΟ

ΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

αντωνυμίες

710. Γενικά.—'Αντωνυμίες
λέγονται οί λέξεις πού μεταχειριζόμαστε στό λόγο σιή θέση δνομάτων, ούσιαστικοΰ η επιθέτου ( ! ):
αυτός μίλησε, δηλ. δ Νίκος' σον τηλεφώνησα χτες, δηλ. τηλεφώνησα
χτες ο*εσένα, τόν Κώστα.
711. Ά π ό τις άντωνυμίες άλλες συνηθίζονται στό λόγο μόνες
τους, δηλαδή σά νά ήταν ούσιαστικά, άπόλυτα (απόλυτη χρήση) : έγώ
(δ Γιάννης) τηλεφώνησα έχτές.
"Αλλες συνηθίζονιαι μαζί μέ ούσιαστικά, σά νά ήταν έπίθεια,
είναι δηλαδή έπιθετικές
άντωνυμίες (επιθετική χρήση) : έρχομαι
κάθε
χρόνο.
Και άλλες μπορεί νά ειπωθούν καί μόνες τους και μέ ούσιαστικά,
δηλαδή και σάν ούσιαστικά, άπόλυτα, και σάν έπίθετα : είδες κανέναν άνθρωπο ; — δέ φάνηκε κανείς.
712. Τά εϊδτι τών άντωνυμιών.— Οι άντωνυμίες είναι δχτώ εΐδών : προσωπικές, κτητικές, ίδιόπαθες, όριστικές, δειχτικές, ά ν α φορικές9 έρωτηματικές,
άόριστες.
1. Ή άνιικατάσταση αύτή τών ονομάτων γίνεται μέ δυό τρόπους: Άλλοτε
άντιπροσωπεύει ή άντωνυμία ενα δνομα πού άναφέρθηκε ήδη πρωτύτερα καί
άλλοτε πάλι, χωρίς νά έχη γίνει αύτό, μπαίνει στή θέση του. "Οταν λέμε :
ακούονται οί φωνές τών ανθρώπων πού περνούν από τό δρόμο, ή άντωνυμία πού
άναφέρεται στούς άνθρίόπους. "Οcav πάλι λέμε : οοϋ τηϊ^φώνησα χτες, μεταχειριζόμαστε τό οοϋ άντί νά πούμε τ' δνομα τού άνθρώπου πού τοϋ μιλούμε.

*
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Αντωνυμίες

1.—Προσωπικές άντωνυμίες
713. Προσωπικές Αντωνυμίες λέγονται έκεϊνες πού φανερώνουν
τα τρία πρόσο)πα τοΰ λόγου, έκεϊνον δηλαδή πού μιλεί (πρώτο πρόσωπο), έκεϊνον πού τοΰ μιλούμε (δεύτερο πρόοωπο) και έκεϊνον ή
έκεΐνο πού γι 3 αύτό γίνεται λόγος (τρίτο
πρόσωπο).
714. Προσωπική αντωνυμία τοΰ πρώτου προσώπου είναι τό
έγώ, τοΰ δεύτερου είναι τό έσύ, τοΰ τρίτου είναι τό αύτός :
έγώ μιλώ, èov ακούς, αύτός δε φάνηκε.
Ή αντωνυμία αύτός είναι κυρίως δειχτική αντωνυμία (753) πού χρησιμεύει
καί γιά προσωπική. Γιά προσωπική άντωνυμία τού γ' προσώπου χρησιμεύουν
καί ol άλλες δειχτικές άντωνυμίες.

Σχηματισμοί

715.

Β' πρόσωπο
τύποι
δυνατοί
άδύνατοι

Α' πρόσωπο
τύποι
δυνατοί
άδύνατοι
Ένικός αριθμός

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

εγώ
εμένα
έμένα
—

εσυ
έσένα
έσένα
έσύ

μου
μέ
—

σου
σέ
—

Πληθυντικός αριθμός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

έμεϊς
έμας
εμάς

εσείς
έσας
εσάς
έσεϊς

—

μας
μας
—

—

—

σας
σας
—

Γ' πρόσωπο
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Πληθυντικός άριθμός
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αυτών
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τοι
τούς
τούς

τες
τούς
τΐς(τές)

τα
τα
τούς
τά

τύποι

716. Γιά κάθε πρόσωπο της προσωπικής άντωνυμίας συνηθίζονται δυό σειρές τύποι, ol δυνατοί κα! οί άδύνατοι τύποι.
Οί δυνατοί τύποι συνηθίζονται δταν βρίσκωνται μονωμένοι στό
λόγο ή δταν θέλωμε να πούμε κάτι μέ έμφαση ή αντιδιαστολή. Έ χ ο υ ν
συνήθως περισσότερες συλλαβές άπό τούς αδύνατους τύπους κα! προφέρονται τονισμένα, δηλ. πιό έντονα :
οέ ποιον το έδωσε ; — έοένα, ή έμένα, ή ο9 αύτή
τδ πήρε άπδ μένα, αύτοϊ τή δουλειά τους.
Τούς δυνατούς τύπους τούς δυναμώνομε κάποτε προσθέτοντας τό
έπίθετο δ ίδιος : ζήτησε έσένα τδν ίδιο.
717.
χρειάζεται
ληξη τοΰ
δηλ. εσύ'

Ή προσωπική αντωνυμία παραλείπεται δταν είναι υποκείμενο καί δέ
έμφαση, έπειδή τό πρόσωπο φανερώνεται μέ τήν προσωπική κατάρήματος : έχω ενα σπίτι, δηλ. εγώ· κάθεσαι καλά εκεϊ πού είσαι,
γιατί δεν ήρθε ό Γιάννης ; —γιατί είναι άρρωστος.

718· Οί Αδύνατοι τύποι είναι συχνότεροι άπό τούς δυνατούς
κα! συνηθίζονται δταν θέλωμε να πούμε κάτι χωρίς έμφαση ή άντιδιαστολή. Δέν μπορούν να εΙπωθούν χωρ!ς τό ρήμα, έκτος δταν Ισοδυναμούν μέ κτητικές άντωνυμίες (741). "Έχουν συνήθως λιγότερες
συλλαβές άπό τούς δυνατούς τύπους κα! προφέρονται χωρίς τόνο, σάν
προκλιτικές ή έγκλιτικές λέξεις, άκόμη κα! αν δρθογραφούνται μέ τονικό σημάδι : μού τδ πήρε, σου τδ έδωσε, φέρε το.
Η κλίση
719. Οί προσωπικές άντωνυμίες τοΰ πρώτου κα! τοΰ δεύτερου
προσώπου άκολουθοΰν ξεχωριστή, άνώμαλη κλίση.
β

Η προσωπική άντωνυμία τοΰ τρίτου προσώπου σχηματίζεται καθώς τό έπίθετο καλός (622).
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7 2 0 . Κ λ η τ ι κ ή εχει μόνο τό β' π ρ ό σ ω π ο : έού, έοεϊς : ε έού,
ελα πιο κοντά' προχωρείτε,
έοεις (*).
7 2 1 . Μόνο ή π ρ ο σ ω π ι κ ή άντωνυμία του γ ' προσώπου εχει ξεχωριστούς τύπους γ ι α τα τρία γένη.
7 2 2 . Ή αδύνατη τριτοπρόσωπη άντωνυμία έχει στήν πληθυντική
αιτιατική του θηλυκού δύο τύπους, τϊς και τές. Τ ό τις μπαίνει πριν
άπό τό ρήμα, τό τές ΰστερ 9 άπό αύτό : τις βλέπω που περνούν
έκεϊ
κάτω' οταμάτηοέ τες' äv τΐς δής, χαιρέτα
τες.
7 2 3 . Ή γενική καί ή αΐτιατική τών δύο π ρ ώ τ ω ν προσώπων 8χουν
ξεχωριστούς τύπους μόνο στόν ένικό στήν κλίση τών άδύνατων σχηματ ι σ μ ώ ν : μοϋ-μέ,
οον-οέ.
"Αλλιώς Ιχουν Svav τύπο κ ο ι ν ό :
έμέναέμας, έοένα — έσάς'
μου τό εϊπε - μέ είδε άλλά μας τά είπε - μας είδε.
7 2 4 . Ή γενική του πληθυντικού του γ ' προσώπου είναι κοινή
και γ ι ά τά τρία γένη : αυτών,
τούς.
"Ετσι δ άρσενικός τύπος τούς χρησιμεύει στήν περίπτωση τοϋ έμμεσου άντικειμένου καί για τό θηλυκό καί για τό ούδέτερο γένος : δώσε τονς το, τούς τό
έφερε λέγεται καί γιά άντρες καί για γυναίκες καί για παιδιά' φώναξα τις κοπέλες καί τούς μίλησα αποχαιρετώντας τες, είδα τά παιδιά και τούς είπα.
*Αν εβρης νιούς χαιρέτα τους, και νιές, κουβέντιασε τους. (δημ.)
*Ομοια στις καλοπλέξουδες κόρες ό 'Οδυσσέας . . .
τρομακτικός τούς φάνηκε φθαρμένος άπ" τήν άρμη (Πολυλάς) (*).
725. Στήν ποίηση, στό διάλογο τής πεζογραφίας καί σέ φράσεις στερεότυπες συνηθίζονται, έκτός άπό τούς τύπους μέ αρχικό ε : εγώ, εμένα, έμεΐς,
1. Καί τό αύτε χρησιμεύει κάποτε για κλητική τοϋ δεύτερου προσο>που.
Τό μεταχειριζόμαστε στήν ομιλία δταν άποτεινόμαστε σέ κάποιον πού δέν έχομε
πρόχειρο τ* δνομά του: άκου, αύτέ' πρόσεξε, αύτέ, μην πέσης.
2. Σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδας, στίς βόρειες επαρχίες καί στήν Πόλη,
μεταχειρίζονται τούς άδύνατους τύπους τής αΐτιατικής μέ, σέ, τόν, τήν, τό,
τίς% τά έκεΐ δπου στήν κοινή συνηθίζομε τό μου, σοϋ, τοϋ, τής, τούς γιά γενική τοϋ προσώπου, σάν έμμεσο άντικείμενο, καί λένε έτσι: θά σε πώ, φέρε με,
κάμε τον τή χάρη, δπως λένε καί στά δνόματα είπα τήν άδερφή σου νά σε δώση.—
"Ενα πρόβλημα,νά ζήσης, θα προβάλω νά με λύσης (Χριστόπουλος). Τό ιδιο κάνουν
καί μερικοί νεώτεροι συγγραφείς άπό τήν Πόλη καί τή Βόρ. Ελλάδα : Πάν και
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έμαζ' εσύ, έσένα, ίσεϊς, εσάς καί οί αντίστοιχοι τους χωρίς τό αρχικό ε : γώ,
μένα, με Τς, μας* σύ, σένα, σεις, σας, Ιδίως δταν προηγήθηκε λέξη πού νά τελειώνη
σέ δυνατότερο φωνήεν: τρέχα σύ, φέρε το μένα, άπο μένα, για σένα, σένα το λέω.

726. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Οί άντωνυμίες πού άρχίζουν άπό ε μποροΟν
νά πάθουν άφαίρεση μόνο äv προηγήται λέξη πού τελειώνει σέ α, (ο)
ή τονισμένο (έ). ΣτΙς άντωνυμίες πού έπαθαν άφαίρεση δέ σημειώνεται
άπόστροφος (166) :
άπό μένα, γιά σένα, κατά σας, φεύγα συ, καλέ σύ* άλλά σ9 έμένα,
μ9 έσένα, μ9 έσάς, ούτ9 έγώ, δέν είμ9 έγώ, εϊσ9 έσύ, φύγετ9 έσεΐς.
"Οταν προηγήται τό καί, μπορεί αύτό νά γραφτή καί χι (161):
κι έγώ, κι έμένα, κι έσεΐς.
727. Συχνά μεταχειριζόμαστε τούς δυνατούς τύπους μαζι μέ τούς
άδύνατους,καΐ αύτδ δείχνει μεγαλύτερη έμφαση παρά δταν οί άδύνατοι
τύποι είναι μόνοι :
αΐτιατική : έμένα δέ μέ ρωτούν, γιά δλους μας έμας, αυτόν τόν
άκούνε σέ δλα.
γενική : έμένα ή σκέψη μου πάει μακριά, έσένα δ πατέρας σου
&ά ζούσε τότε, τά παιδιά μας έμας πάνε ταξίδι.
Έμένα γιός μου ό πόλεμος, κόρη μου εμένα ή νίκη.

(Παλαμάς)

9

γενική άντίστοιχη σ εμπρόθετη αίτιατική: δέ σου τό λέω έσένα (').
728. Στό τρίτο πρόσωπο ή δνομαστική, ενικού και πληθυντικού,
τών άτονων τύπων τος, τη, το συνηθίζεται μόνο μαζι μέ μερικές λέξεις, Ιδίως τό νά : νά τος, νά τη, νά σου τες, πού είναι τος, πού V τος.
729. Ή ένική αΐτιατική τοΰ άρσενικοΰ τόν φυλάγει πάντοτε τό
τελικό ν (183) : τον βλέπω, φέρε μάς τον λοιπόν, νά τον.
Ή αίτιατική τοΰ θηλυκού, δταν είναι προκλιτική, φυλάγει τό τε18

κεινες. Τρέχαν τότες πίσω του για να τις ράψη τήν ξηλωμένη παντουφλίτσα τους.
— «Δώσε στα μωρά ψωμί' πές τα νά μή με περιμένουν». Ή χρήση αύτή είναι
καλό ν* αποφεύγεται (441 ύποσημ.)
1. Στήν εμπρόθετη αίτιατική τών όνομάτων καί τών δυνατών τύπων τής
προσωπικής άντωνυμίας εγώ, έσύ, αύτός άντιστοιχεΐ σέ ορισμένες περιπτώσεις
ή γενική τών άδύνατων τύπων μου, σου, του (τής, τον) : εγραψες στόν Κώστα ; τοϋ έγραψα.—Ό πατέρας στέλνει ο* εσένα χαιρετίσματα. - βΟ πατέρας σου στέλνει
χαιρετίσματα.
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λικό ν αν ά κ ο λ ο υ θ ή λέξη ά π ό φ ω ν ή ε ν η σ τ ι γ μ ι α ί ο σ ύ μ φ ω ν ο
τήν έχω Ιδωμένη άπό καιρό, νά τήν προσέξετε,
γλιτώσαμε,
δέν τήν
πολυβλέπω.

(183):

θά μας τή δώσουν,

τή

" Ό τ α ν είναι εγκλιτική ή α ι τ ι α τ ι κ ή τήν σ υ ν ή θ ω ς δέν παίρνει ν,
έκτός δταν ά κ ο λ ο υ θ ή φ ω ν ή ε ν : πάρε την δταν μπορέσης,
πάρ(ε)
τη(ν)
καί φέρε την έδώ, πάρ9 τη λοιπόν,

φέρ9 τη

μέσα(ι).

7 3 0 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Στούς άδύνατους τόπους τών άντωνυμιών σημειώνεται ό τόνος δταν αδτές είναι π ρ ο κ λ ι τ ι κ έ ς :
νά τά φέρης

άλλά φέρε τα, νά μου τά φέρης

άλλά φέρε

μου τα (ή

δξεία στό μου έρχεται ά π ό τόν τόνο τοΟ άκόλουθου τά).
Γιά τόν τονισμό των προσωπικών άντωνυμιών βλ. § 89.2.
731. Χρήση καί σημασίες.—''Οταν παραθέτονται άντωνυμίες διάφορων
προσώπων ή καί ονόματα, είναι πιό ευγενικό νά μιλούμε γιά τόν έαυτό μας
τελευταίο καί δχι ν' άρχίζωμε άπό τό έγώ, δπως κάνουν πολλοί :
"Οχι λοιπόν
έγώ καί Sav, έγώ καί αντός, έγώ καί ό Γιάννης
παρά
εάν καί έγώ, αντός και έγώ, ό Γιάννης καί έγώ (9).
732. "Οταν άποτεινόμαστε σ' ενα πρόσωπο μεταχειριζόμαστε τήν προσωπική άντωνυμία :
α) Στόν έ ν ι κ ό ά ρ ι θ μ ό . — Γιά πρόσωπα πού συγγενεύομε ή συνδεόμαστε μαζί τους, πού εχομε οίκειότητα ή έγκαρδιότητα, έπίσης δταν μιλούμε
σέ πρόσωπα κατώτερα στήν ηλικία ή στήν κοινωνική Ιεραρχία. Τό Ιδιο καί
δταν αποτεινόμαστε στό Θεό, σέ πρόσωπα πού βρίσκονται πολύ ψηλά, ή στόν
Ιδιο τόν έαυτό μας : Κύριε, σάν ήρ&εν ή βραδιά σον λέω τήν προοενχή μου (Πα·
παντωνίου).
β) Στόν π λ η θ υ ν τ ι κ ό ά ρ ι θ μ ό.— Γιά πρόσωπα άγνωστα ή πού δέ
συνδεόμαστε μαζί τους στενώτερα ή πού θέλομε ν' άποφύγωμε τήν οίκειότητα,
ή γιά νά δείξωμε φιλοφροσύνη ή σεβασμό, δταν μιλούμε σέ άνώτερους συνήθως στήν ήλικία ή στήν κοινωνική Ιεραρχία (738).
Γιά τό τον λόγου σον, ή ευγενεία σον, ή άφεντιά σον, πού μεταχειριζόμαστε κάποτε στήν περίπτωση αύτή, βλ. 786.
733. Παρατήρηση.— Μερικοί μεταχειρίζονται τό αύτός σά συνώνυμο τοϋ
άκόμη καί σ' εκφράσεις καθώς : Άπό τήν άπόφασή τονς &ά έξαρτηάή αύτη ή
1. Στή λογοτεχνία ύπάρχουν καί ot έγκλιτικοί τύποι τονε, τηνε (101 ύπο·
σημ.) : πάρ' τηνε. Ό τύπος τονε λέγεται καί ώς προκλιτι^ός δταν άκολουθή
ρήμα άπό εξακολουθητικό σύμφωνο : τονε βλέπω, τονε χαιρετά.
2. Ή προσωπική άντωνυμία έμεΐς σπάνια φανερώνει τά πρόσωπα πού
μιλούν. Συνήθως φανερώνει ενα σύνολο, πού μέλος του είναι καί έκεΐνος πού
μιλεΐ : εμεΐς φτάσαμε πρώτοι, έμεΐς οι *Ελληνες κατοικούμε χώρα μ* ένδοξη Ιστορία.
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αυτάρκεια τής χώρας. 9Ηταν φοβερός στό πήδημα, περνούσε κι αύτόν τόν Ζαμαριά.
Ή χρήση αύτή πρέπει ν' άπο φεύγε τα ι.
734. θ έ σ η . — Ή αδύνατη προσωπική αντωνυμία, δταν είναι αντικείμενο ή
προσδιορισμός, μπαίνει πριν άπό τό ρήμα, ακολουθεί όμως τήν προσταχτική
και τή μετοχή : σε παρακαλώ νά μου δ ώσης- τραγούδα μου, δες τον, βλέποντας τον.
"Η άντωνυμία ακολουθεί τό ρήμα και σέ μερικές στερεότυπες φράσεις καί
παροιμίες: ήταν πατείς με πατώ σε, προσκυνώ σας, εύχαριστώ σας, χαιρετώ σας,
ήθελές τα κι επαθές τα. "Ομοια άκολουθεΐ καί στίς φράσεις : καλώς τον, κρίμα στον.
735. Τό έμμεσο άντικείμενο προηγείται άπό τό άμεσο : πότε θά μας τό
πήτε ; φέρε μού το. "Υστερ* άπό τό β' πρόσωπο τής προσταχτικής μπορεί νά
προηγήται καί τό άμεσο άντικείμενο : στείλε μάς το καί στείλε τό μας, φέρε
μού το καί φέρ'τσ μου.

Προσωπικές
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736. Στή λαϊκότερη γλώσσα συνηθίζονται γιά περισσότερη εύγένεια καί
μερικές άλλες προσωπικές άντωνυμίες περιφραστικές, άπαρχαιωμένες σήμερα.
Αύτές είναι oi άκόλουθες:
737. α) τοΰ λόγου
μέ τή γενική τής άδύνατης προσωπικής άντωνυμίας* τοΰ λόγου μου έγώ, τοΰ λόγου σου έσύ, τον λόγου του αύτός, τοϋ λόγου της
αύτή, τοΰ λόγου μας έμεΐς, τοϋ λόγου σας έσεΐς, τοΰ λόγου τους αύτοί, αύτές, αύτά.
Ή άντο>νυμία αύτή δέν κλίνεται : Τί γίνεσαι, Κώστα; - Καλά, τοΰ λόγου σου ; — Γυναίκα σου είναι τοΰ λόγου της ;
Ή άντωνυμία τοΰ λόγου μου κτλ., άπαρχαιωμένη πιά σήμερα, λέγεται
στίς πόλεις μόνο πρός κατώτερους ή μέ σημασία είρωνική ή μειωτική : Kai τί
γύρευε τάχα τώρα καί τοΰ λόγου του ; Τοΰ λόγου της θέλει νά μας κάμη τή σπουδαία. θέλεις τοΰ λόγου σου νά πής πώς τά ξέρεις δλα ;
"Οταν προηγούνται ol προθέσεις άπό, γιά, μέ, σε τό άρθρο συχνά παραλείπεται : έφαγα με (τον) λόγου του, γιά (ιον) λόγου σου ήρθα έγώ εδώ ; έρχεται σε
λόγου σας, ζωή σε λόγου σου, ζητώ άπό λόγου σας, τό ξέρω άπό λόγου του, άπό λόγου
σου βγήκαν δλα.— Τή δούλεψην όπού 'χα μα γιά λόγου σας ν* άκούση (Έρωτόκριτος).
Στήν άρχή προπάντων τής φράσης λέγεται χωρίς τό άρθρο καί μέ προθετικό ε : έλόγου σου.
"Η περιφραστική αύτή άντωνυμία είναι στό πρώτο πρόσωπο σπάνια : Τό
θέλω γιά τοΰ λόγου μου καϊ γιά τήν άδερφή μου. Άπό έλόγου μου, εγώ, σας λέω.
β) ή à φ εντ ιά μου (τής αφεντιάς μου, τήν άφεντιά μου, ή αφεντιά σου,
ή άφεντιά του (της), ή άφεντιά μας κτλ.).
γ) ıj εύγε ν ε ία μου (τής εύγενείας μου κτλ., ή εύγενεία σου κτλ.).
Καί ol δυό αύτές άντωνυμίες μπορεί νά πάρουν είρωνική σημασία : Kal
τί όρίζει τώρα ή άφεντιά σας ; Νά δοΰμε και ή εύγενεία του τί λέει. Στό πρώτο
πρόσωπο λέγονται μόνο είρωνικά.
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738. Στή θέση προσωπικών άντωνυμιών μπαίνουν και ol φράσεις πού
απαρτίζονται άπό τις λέξεις Έξοχότητα, Σεβασμιότητα, Ύψηλότητα, Μεγαλειότητα καί τις αδύνατες προσωπικές άντωνυμίες σου, του, σας, τους. Λέγονται γιά
πρόσωπα μέ μεγάλη θέση στήν πολιτική ή έκκλησιαστική Ιεραρχία (διπλωμάτες καί ύπουργούς, επισκόπους, πρίγκιπες καί βασιλιάδες): γιά την Έξοχότη τά
σας, ή Έξοχότητά του. Λέμε άκόμη για τήν Παναγία καί τούς Άγιους : ή
Χάρη της, ή Χάρη του, ή Χάρη σου κτλ.

739· 'Επαναληπτική
καί προληπτική
προσωπική
άντωνυμία.— Πολλές φορές ενα δνομα πού είπώθηκε ξαναλέγεται μέ τον
άντίστοιχο άδύνατο τύπο τής τριτοπρόσωπης προσωπικής άντωνυμίας :
δσο γιά τό Γιάννη, δέν τόν είδα καθόλου.
Σέ άλλες περιστάσεις, ή τριτοπρόσωπη προσωπική άντωνυμία
προαγγέλλει δνομα πού θ ά εϊπωθή παρακάτω : νά τη(ν) ή 'Ελένη, νά
μας τήν πής τήν άλήθεια.
Τόν εϊόες μέ τά μάτια σου, γιαγιά, τό βασιλέα ;

Στήν πρώτη περίπτωση ή άντωνυμία λέγεται
στή δεύτερη
προληπτική.
2.—Κτητικές

(Βιζυηνός)

έπαναληπτική,

αντωνυμίες

Ί^Λ.Κτητικές
άντωνυμίες λέγονται έκεΐνες πού φανερώνουν σέ
ποιόν άνήκει κάτι, τόν κτήτορα.
741. Α.—"Οταν δέν ύπάρχη έμφαση χρησιμεύει γιά κτητική άντωνυμία ή γενική τών άδύνατων τύπων τής προσωπικής μου, σου, του,
της, του, μας, σας, τους (715): δ πατέρας μου, ή μητέρα σου, ή κόρη
του, τό βραχιόλι της, είναι φίλος μας.
742. Στή θέση τού εγκλιτικού τους μερικοί συγγραφείς μεταχειρίζονται
τό των δταν προηγήται δνομα σέ -τους ή -ους, Ιδίως όξύτονο. Τό -(τ)ονς δέν
είναι τόσο εύφωνο σέ φράσεις καθώς : τούς νόμους τους, τούς οπαδούς τους, τούς
σκελετούς τους, αυτούς τούς καλούς φίλους τους, τούς άρχαίους ΰεούς τους, τοϋ
κράτους τους. "Ετσι μπορεί νά γραφτή : όσοι πρωτόγραψαν τή ζωντανή γλώσσα τοϋ
εΰνους τ ων και τής εποχής τους.

743. Β.—"Οταν ύπάρχη έμφαση ή άντιδιαστολή ή στήν άπόλυτη
χρήση μεταχειριζόμαστε τις άκόλουθες κτητικές άντωνυμίες :
Α' προσώπου.—Γιά
2ναν κτήτορα : δικός μου, δική μου, δικό μου.
Γ ι ά πολλούς κτήτορες : δικός μας, δική μας, δικό μας.

'Επαναληπτική,
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Β' προσώπου.—Για
εναν κτήτορα : δικός σου, δική σου, δικό σου.
Για πολλούς κτήτορες : δικός σας, δική σας, δικό σας.
Γ' προσώπου. —Για εναν κτήτορα : δικός του (τ^ς), δική του (της),
δικό του (της).
Για πολλούς κτήτορες : δικός τους, δική τους, δικό τους.
δ δικός μου πατέρας, οί δικές μου ζουγραφιές, τών δικών μου
συμμαθητών, τό βιβλίο είναι δικό μου, τά θέλει δλα δικά του.
Κάποτε χρησιμοποιούμε τήν κτητική άντωνυμία γιά νά μήν ξαναμεταχειρι·
στοΰμε τό ούσιαστικό πού δηλώνει τό κτήμα : στό σπίτι μου ή στό δικό σον ;

744. Τό επίθετο δικός, πού σχηματίζει τήν κτητική αντωνυμία
μαζι μέ τις προσωπικές, κλίνεται καθώς τό καλός (622) : τό δικό τους
βιβλίο, τοϋ δικοϋ τους βιβλίου, τά δικά τους βιβλία, τών δικών τους
βιβλίων κτλ.
745. Μέ τό νά εχη ή άδύνατη προσωπική άντωνυμία τοΰ γ' προσώπου
τρία γένη κατορθώνεται νά δηλώνεται στόν ένικό μέ τήν τριτοπρόσωπη κτητική
άντωνυμία καί τό γένος εκείνου πού έχει κάτι : ή μητέρα τον, ή μητέρα της, ή
μητέρα του (τον παιδιον)' ή δική τον μητέρα, ή δική της μητέρα, ή δική τον μητέρα.
746· Στόν πληθυντικό άριθμό ή κτητική άντωνυμία μέ τό άρθρο, οι δικοί μον (σον κτλ.), όταν παίρνεται άπόλυτα, είναι ούσιαστικό πού σημαίνει : οί
συγγενείς, οί σπιτικοί : Τί σον γράφονν οι δικοί σον ;—Γιά πές μας, πες μας, στανραϊτέ, τί κάνονν ot δικοί μας ; (δημ.).
Σπανιότερα λέγεται στήν ϊδια σημασία καί ό ένικός : άπόμεινε χωρίς δικό
καί φίλο.—Με τό δικό σον φάγε, πιε και πραματειά μήν κάνης (δημ.).
Άπόλυτα συνηθίζεται καί ή εύχή καί στά δικά σον, στίς χαρές σου, στό
γάμο σου.

3.—Ιδιοπαθές άντωνυμίες
747. ΊδιόπαΦες άντωνυμίες λέγονται έχεΐνες πού φανερώνουν
πώς τό ίδιο πρόσωπο ένεργει και τό ϊδιο παθαίνει.
Οί ιδιοπαθές άντωνυμίες σχηματίζονται περιφραστικά άπό τήν
άντωνυμία έαυτοϋ - έαυτό μέ τό άρθρο και μέ τή γενική τής άδύνατης προσωπικής άντωνυμίας : βλέπω τόν έαυτό μου στόν καθρέφτη,
λέει στόν έαυτό της.
"Αστραψε φώς καί γνώρισε ν ό νιος τόν εαντό τον.

(Σολωμός)

Οί Ιδιοπαθές άντωνυμίες δέν έχουν δνομαστική. Τό έαυτοϋ κλίνεται κατά τό καλός (622).
748. 'Ιδιοπαθές άντωνυμίες είναι :
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'Ενικός
Τοΰ πρώτου προσώπου :
Τοΰ δεύτερου προσώπου :
Τοΰ τρίτου προσώπου :

τοϋ έαυτοϋ μου
τοϋ έαυτοϋ σου
τον έαυτοϋ του (της)
Πληθυντικός

Τοΰ πρώτου προσώπου :
Τοΰ δεύτερου προσώπου :
Τοΰ τρίτου προσώπου :

τοϋ έαυτοϋ μας ή τών εαυτών μας
τοϋ έαυτοϋ σας ή τών εαυτών σας
τοϋ έαυτοϋ τους (των) ή τών εαυτών τους.

Ή καθεμιά άπό τις άντωνυμίες αύτές κλίνεται στις πλάγιες πτώσεις : τοϋ έαυτοϋ μου, τόν έαυτό μου, τών εαυτών μας, τους εαυτούς
μας κτλ.
Κάποτε ή ιδιοπαθή άντωνυμία δυναμώνει μέ τήν άντωνυμία
ό ίδιος : αυτά νά τά λες στόν ϊδιο τόν έαυτό σου.
749. Γιά νά φανερωθή πώς δυο ή περισσότερα πρόσωπα ενεργούν καί
παθαίνουν αμοιβαία, μεταχειριζόμαστε τις φράσεις ό ενας τόν άλλο{ν) (ή μια τήν
άλλη, τό ενα τό άλλο)-—ό ενας τον άλλον κτλ.—ό ενας στόν άλλο κτλ. ή χρησιμοποιούμε τά έπιρρήματα : μεταξύ, αναμεταξύ, ανάμεσα, μαζί μέ τις προσωπικές
άντωνυμίες μας, σας, τονς ; γύρενε ό ενας τόν άλλον' φέρνει ή μιά στήν άλλη' άγαπιόμαστε μεταξύ μας.

4.—'Οριστικές αντωνυμίες
750. 'Οριστικές άντωνυμίες λέγονται έκεΐνες πού ορίζουν κα! ξεχωρίζουν κάτι άπό άλλα άντικείμενα τοΰ ϊδιου είδους. Γιά οριστικές
άντωνυμίες χρησιμεύουν οί άκόλουθες :
751. α) Τό έπίθετο Ô ϊδιος, ή ϊδια9 τά ϊδιο.— Λέγεται πάντοτε
μέ τό άρθρο κα! μπορεί νά προηγήται άπό τό ούσιαστικό (ή μιά άντωνυμία) ή νά τό άκολουθή : θέλω νά μιλήσω μέ τήν ϊδια τή γραμματέα, έγώ δ ϊδιος τό έκαμα
752. β) Τό έπίθετο μόνος, μόνη, μόνο χωρίς τό άρθρο, μέ τή
γενική τών απλών προσωπικών άντωνυμιών μου, σου, του κτλ. : μόνη
της τό συλλογίστηκε. Κάποτε συνοδεύεται τό μόνος άπό τήν πρόθεση
άπό : τό έκαμαν άπό μόνοι τους.
Τήν ϊδια σημασία μέ τό μόνος έχει τό μοναχός,

μοναχή,

μοναχά
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(και μονάχος -η -ο, βλ. 431). Τό μονάχος είναι κάπως δυνατότερο άπό
τό μόνος και συχνά εχει και κάποια έννοια μοναξιάς (').

5.—Δειχτικες άντωνυμίες
753. Δειχτικές άντωνυμίες λέγονται εκείνες πού τις χρησιμοποιούμε δταν δείχνω με : αύτό τό παιδί, εκείνες οί άγράμπελες.
Δειχτικες άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες :
754. α) αύτός, αύτή, αύτό.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά δείχνωμε ενα πρόσωπο η πράμα πού είναι κοντά μας, τοπικά ή χρονικά,
η πού τό αναφέραμε λίγο πρίν ή γενικά σέ νοητό δείξιμο, χωρίς νά
πρόκειται νά τονιστή ή άπόσταση :
πρόοεχε αυτή τήν πέτρα, αύτές ol λέξεις εϊναι πολύ παλιές.
755. β) τοϋτος, τούτη, τοΰτο.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά δείχνωμε κάτι πού είναι πολύ κοντά : πάρε τούτο.
Τό τοϋτος έχει σπανιότερα καί τόν τύπο ετούτος.

756. γ) έκεΐνος, έ κείνη, έ κείνο.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά
δείχνωμε Ινα πρόσωπο ή πράμα πού είναι μακριά, τοπικά ή χρονικά,
ή πού τό άναφέραμε πρίν άπό κάποιο άλλο:
εκείνα τά χρόνια' τί προτιμάς, αυτό ή έκεινο ; αύτό είναι καλό
μά έκεινο είναι ακόμη καλύτερο, μού άρέοουν καI έκεινα καί αύτά.
757. Στόν καθημερινό διάλογο καί στήν ποιητική γλώσσα συνηθίζεται
τό κείνος, χωρίς τό αρχαίο ε, άκόμη καί στήν άρχή τού λόγου : κείνα πού μοϋ
είπες (*). Γιά τήν όρθογραφία τού κείνος στή συμπροφορά βλ. 166, 726.

758. OÎ δειχτικές άντωνυμίες αύτός, τούτος, εκείνος κλίνονται καθώς τά έπίθετα καλός, μαύρος (622). (Γιά τό τελικό ν τής αΐτιατικής
τού ένικοΰ βλ. 184).
759. Δειχτικό είναι καί τό άρθρο το στίς φράσεις τό και τό, τα και τά,
1. Γιά οριστικές άντωνυμίες χρησιμεύουν καί μερικοί άλλοι περιφραστικοί άντωνυμικοί τύποι, τό άπό εαυτοϋ μου (σου κτλ.), τά ποιητικά άτός μου1
άτός σου κτλ., άπατός μου κτλ. καί τό λαϊκότερο άπό λόγου μου : Πώς τοϋ πήγαινε ! Αύτός άτός του ήταν ό κόκκινος άιτός (Μυριβήλης).
2. Στήν ποίηση, τήν έφτανησιώτικη Ιδίως, συνηθίζειαι καί ό τύπος εκειός,
εκειά, εκειό (καί κειός, κειά, κειό), πού κλίνεται καθώς τό παλιός, παλιά, παλιό :
εκειός πού άκούει και τή δροσιά (Σολωμός).
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πού τις μεταχειριζόμαστε για να μήν πούμε κάτι πού ειπώθηκε (ή πού εγινε)
πρίν : είπε τό καί τό, τά καί τά.

760. δ) τέτοιος, τέτοια, τέτοιο.—Τή μεταχειριζόμαστε για να δειχνωμε τήν ποιότητα τοΰ ουσιαστικού : δέν είναι τέτοιος πον νομίζεις.
Κάποτε, μαζι μ 9 επίθετο, μπορεί να ισοδυναμή μ9 επίρρημα ποσοτικό : τέτοιος μεγάλος καημός.
761. ε) τόσος, τόση, trfcro.—Τή μεταχειριζόμαστε για να δείχνωμε
τήν ποσότητα τοΰ ουσιαστικού : μαζεύτηκε τόσος κόσμος, πού δέν μπορούσες νά περάσης.

6.—Αναφορικές αντωνυμίες
762. ".Αναφορικές άντωνυμίες λέγονται έκεινες μέ τις όποιες δλόκληρη πρόταση άναφέρεται, δηλ. άποδίνεται σέ μιά άλλη λέξη. Ή λέξη
στήν οποία άναφέρεται ή αναφορική άντωνυμία λέγεται λέξη άναφορας.
"Οταν πούμε είδα τό άεροπλάνο πον περνούσε σήμερα τό πρωί,
τδ πού στήν πρόταση πού περνούσε σήμερα τό πρωί, άναφέρεται στο
αεροπλάνο, πού ύπάρχει στήν κύρια πρόταση εϊδα τό Αεροπλάνο. Θά
μπορούσαμε νά πούμε, χωρίς τήν άναφορά αύτή : εϊδα τό άεροπλάνο,
(και) περνούσε σήμερα τό πρωί.
Υπάρχουν οί άκόλουθες άναφορικές άντωνυμίες:
763. α) Τδ συχνότατο άκλιτο πού(ι).—Τδ
πού δέν έχει ούτε γένος ούτε άριθμδ ούτε πτώση, άναφέρεται δμως σέ δνόματα κάθε γένους, αριθμού και πτώσης :
οί διαβάτες πού περνούσαν, ή ομορφότερη λαγκαδιά πού είδα,
εϊδα τά κορίτσια πού κεντούσαν, τό βάρος τών ψωμιών πού άγόρασες.
764. Τό πού μπορεί νά είναι ύποκείμενο, άντικείμενο άμεσο ή
έμμεσο, ή νά ισοδυναμή μ9 έμπρόθετο διορισμό :
υποκείμενο :
ή γυναίκα πού φώναζε* τό παιδί πού έφερε τό γράμμα
άμεσο άντικείμενο : ή γυναίκα πού είπα' τό παιδί πού εϊδα να φέρνη τό γράμμα
έμμεσο άντικείμενο : ή γυναίκα πού τής εΐπα' τό παιδί πού τοϋ έφεραν τό γράμμα
Ισοδύναμο μ* έμπρόθετο : που είναι ό ψωμάς πού (άπό τόν όποιο) ψωνίζεις ;

765. "Οταν τό πού ισοδυναμή μ9 έμπρόθετο ή σχέση πού φανεί . Στή θέση τοΰ άναφορικοΰ πού λέγεται σπανιότερα στή λαϊκή γλώσσα
τό όπου : Χαρά στον όπου γλίτωσε, χαρά στον πόχει φύγει (Γρυπάρης).
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ρώνεται μπορεί νά είναι π ο ι κ ί λ η . Ή σημασία του πού φαίνεται ά π ό
τό νόημα τής φ ρ ά σ η ς :
το παιδί πού τού (άπό τό ό π ο ι ο ) πήραν το βιβλίο
το παιδί πού τού (στό όποιο) έδωσαν το βιβλίο
τό παιδί που τον (γιά τό όποιο) Αγόρασαν τό βιβλίο
τό σταφύλι πού (άπό τό όποιο) κάνονν τό κρασί
αύτός είναι ό λόγος πού (γιά τον όποιο) προτίμησα
νά
μείνω.
766. Τό που είναι πολύ συχνό καί στήν ομιλία καί στό γραπτό λόγο. Πρβ.
τήν περικοπή: "Εσκυψε πάλι στά χαρτιά του, ση μείωσε με κόκκινο μολύβι το δίδραχμο
πού πήρε, δίπλα στ* δνομα εκείνου πού τό εδωοε, και γύρισε πάλι στόν άλλο τιελάτη
πού ήρ&ε. Μά πλησίασε και γιά μένα ή ώρα πού επρεπε νά φύγω (Χατζόπουλος).
Συχνά μάλιστα συμβαίνει νά υπάρχουν στήν ϊδια σειρά τού λόγου πολλά
πού μέ διαφορετική σημασία : Οί άνθρωποι πού είδαμε και πού τούς μιλούσες.—Με
τοϋτο τό μικρό φαναράκι πού έκρεμότουν στό ΰυρόφυλλο και πού τά γυαλιά του ήταν
λιγδιασμένα άπό τό λάδι (Θεοτόκης). — Αύτούς φοβάστε ; αύτούς πού τρέμουν πού
(σύνδεσμος αιτιολογικός) σας βλέπουν ; (Μελάς).
'Ωστόσο δέν είναι ωραίο νά γίνεται κατάχρηση μέ τήν έπισίόρευση πολλών πού (*). Καλό είναι ν* άποφεύγωμε τήν έπανάληψή τους δταν μπορή νά γίνη
αύτό, γυρίζοντας τή φράση ή χρησιμοποιώντας στή θέση τους τά συνώνυμα,
δπου (έπίρρημα), ό όποιος.
7 6 7 . "Οταν τό πού άντιστοιχή σέ π λ ά γ ι α π τ ώ σ η , γ ι ά περισσότερη σαφήνεια συνοδεύεται ά π ό τήν κατάλληλη π ρ ο σ ω π ι κ ή ή δειχτική
άντωνυμία, πού σ υ μ φ ω ν ε ί μέ τή λέξη τής ά ν α φ ο ρ ά ς στό γένος καί
τον ά ρ ι θ μ ό :
Ό Γιάννης, πού τόν είδα χτές, μου φάνηκε παχύτερος.—Αύτούς τούς άδερφούς
μας, πού ζηλεύουμε τό δοξασμένο τους ΰάνατο (Μελάς).—"Ελλειψη, πού σε μιά άπό
τις έστίες της βρίσκεται ή γη.— Ποιά είσ' εσύ, πού ή φωνή σου με ταράζει ; (Χατζόπουλος).— Μιά παιδούλα, λίγο μικρότερη μου, πού γιατρός του σπιτιού μας ήταν
ό πατέρας της (Δροσίνης).—"Ο Κώστας είχε ένα σκυλί, πού εβγαινε με αύτό κά&ε
μέρα.— Τήν ίδέα πού γιά κείνη δούλεψε και υπόφερε ("Ιδας) (*).
1. Αύτό γίνεται λ. χ. στήν άφήγηση : Τήν ιστορία αύτή τή διάβασα σ* ενα
παλιό βιβλίο, πού τό εγραψε ενας σοφός *Ινδός, πού τήν είχε, λέει, άκούσει άπό
τόν πρόπαππό του, πού κι αύτός τήν είχε μά&ει άπό τόν παππού του, πού κι έκεΐ·
νος πάλι τήν είχε άκούσει άπό τό μεγάλο &εΐο, πού τήν είχε ίδεΐ με τά ίδια του τά
μάτια.
2. Κάποτε παραλείπεται στήν περίπτωση αύτή ή προσωπική άντωνυμία
άλλά συνήθως τήν άποζητούμε : ό Γέρος (ό Κολοκοτρώνης) άπογύρευε εκείνη τήν
πανέμορφη ζωή πού τόν άγέρα μονάχα είχε πάρει (Μελάς).
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"Η προσωπική αντωνυμία συχνά συνοδεύει στήν περίπτωση αύτή ενα έπίρρημα : ό άνθρωπος πού βρέθηκα κοντά του (1).
7 6 8 . β) Λ όποιος,

ή όποια,

τό όποϊο.—"Εχει

τρία γένη και κλί-

νεται μέ τό ά ρ θ ρ ο και στούς δυο α ρ ι θ μ ο ύ ς κατά τό έπίθετο ώραΐος (623).
Λόγια άθάνατα τοΰ λέει \ με τά όποια στά σωθικά
τό θυμό του ξανακαίει | εναντίον στήν άδικιά. (Σολωμός)
769. Τό άναφορικό ό όποιος μπαίνει στή θέση τοΰ πού στίς άκόλουθες
περιστάσεις (9) :
Α) "Οταν έτσι ά π ο φ ε ύ γ ε τ α ι ή ά σ ά φ ε ι α . Αύτό γίνεται :
αα) "Οταν βρίσκωνται στή φράση δ υ ό λ έ ξ ε ι ς πού θά μπορούσε νά
είναι λέξεις τ ή ς ά ν α φ ο ρ ά ς (762) : τό παιδί τοΰ λοχαγού, πού είχε βρεθή
έκει,μοΰ είπε όλα όσα έγιναν. Έδώ τό πού δέν ξεχωρίζει άν είναι ό λόγος γιά
τό λοχαγό ή γιά τό παιδί του, ένώ ή άντωνυμία ό όποιος δέν άφήνει καμιά
άμφιβολία.
ββ) "Οταν τό άναφορικό Ι σ ο δ υ ν α μ ή μ' έ μ π ρ ό θ ε τ ο . Στήν περίπτωση αύτή χρησιμοποιούμε μιλώντας συχνότερα τό πού, άλλά μένει σέ μερικές περιπτώσεις κάποια άοριστία, πού τήν άποφεύγομε γράφοντας τό ό όποιος:
ή γυναίκα πού άγόρασα τά μήλα (765) — ή γυναίκα άπό τήν όποια άγόρασα τά
μήλα' εκείνος πού τοΰ δανείστηκα πέρσι — εκείνος άπό τόν όποϊο δανείστηκα τιέρσι.
Β) "Οταν ύπάρχουν στήν Ιδια περίοδο πολλά πού, γιά λόγους ύφους (766),
άν δέν είναι δυνατό νά περιοριστούν αύτά μέ άλλο τρόπο.
7 7 0 . γ) Τ ό άοριστολογικό δποιος, δποια, δποιο(*),
κ α θ ώ ς και
τό άκλιτο δ,τι. Τ ό οποίος, δποια, δποιο κλίνεται κατά τό έπίθετο πλουοιος (623) ( 4 ). Τ ό δ,τι είναι στήν άπόλυτη χρήση ούδέτερου γένους.
οποίος μπορεί
ας δοκιμάοη,
ρίχνοντας κάτω δποιους δέν τον
άνοίγανε τό δρόμο νά περάοη,
βάλε δποια ρονχα θέλεις' πές μας δ,τι
1. Στήν ποιητική γλώσσα, Ιδίως τήν παλιότερη, χρησιμεύει κάποτε γιά
άναφορική άντωνυμία καί τό άρθρο : ήβρηκε τό δεν ήθελε, ει δ ε τό δεν έθάρρει
(Έρωτόκριτος).
2. Τό άναφορικό ό όποιος είναι σπάνιο στή λογοτεχνία καί συχνά βαραίνει τή φράση μέ τις τέσσερεις συλλαβές του καί μέ τις χασμωδίες του. Είναι
όμως συχνά καί περιττό, όσο μποροΰμε νά μεταχειριστούμε στή θέση του χωρίς
δυσκολία τό πού, άκόμη κάποτε καί τό έμπρόθετο : έκεΐνος πού μιλούσαμε, τό
μέρος πού (ή δπου) βγαίνει ό ήλιος.
3. Στή γενική λέγεται κάποτε καί ό άοριστολογικός τύπος δτινος : 'Οτινος
(καί) νά* ναι. Τίνος τό είπες; δτινος.— Κι δτινος ήθελε φανή νά κάμη δίκια κρίση
(Έρωτόκριτος).
4. Στή θέση τοΰ όποιος λέγεται κάποτε, στή λαϊκότερη γλώσσα, τό δπου:
"Οπου εϊχε μαΰρον γλήγορο είδε τόν κορνιαχτό του (δημ.).

'Ερωτηματικές
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θυμάσαι, δ,τι έγινε εγινε, δ,τι μέρα έρθης θά μας βρής σπίτι,
φαγιά βρέθηκαν τά έφαγαν, θά σπάσουν κανένα γυαλί, φλιτζάνι,
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δ,τι
δ,τι.

Τό δ,τι, άναφορική άντωνυμία καί άκλιτο χρονικό, γράφεται μέ ύποδιαστολή : πήρε δ,τι βρήκε, φτάσαμε δ,τι βγήκε.
Τό δτι, σύνδεσμος ειδικός, γράφεται χωρίς ύποδιαστολή: νομίζω
δτι βγήκε (ι).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—

772. δ) Τό ποσοτικό άναφορικό δσος, δση, δσο, πού κλίνεται
δπως τό έπίθετο μαύρος (622) : μίλησαν δσοι είχαν κάτι νά πουν
δλοι δσους ζήτησαν
βρέθηκαν.
"Οοα καράβια τ' άκουσαν, δλα κινάν και πάνε. (δημ.)

773. Ot άοριστολογικές άναφορικές άντωνυμίες οποίος, δ,τι παίρνουν μεγαλύτερη άοριστία δταν :
αα) συνοδεύωνται άπό τό άοριστολογικό hi ûv (καϊ άν) ή σπανιότερα τό καί νά : οποίος κι äv έρθη άς μπή μέσα, δ,τι καί νά πής
θά έχης δίκιο.
ββ) συνθέτωνται μέ τό άοριστολογικό -δήποτε γιά β' συνθετικό,
ένώ ot ίδιες οί άντωνυμίες έξακολουθοΰν νά κλίνωνται. Τό δ,τι μένει
άκλιτο : δποιαδήποτε αίτια, δτιδήποτε δυσκολίες νά βρής. (Υπάρχει
και ή γενική δτινοσδήποτε).
Μέ τόν τρόπο αύτό γίνεται άοριστολογική καί ή άντωνυμία δσος :
δσα κι äv μου ζητήσουν θά τους τά δώσω' δσεσδήποτε εικόνες καϊ
νά είδα.
Κάποτε συνδυάζεται ή χρήση του κι αν, και νά μέ τή χρήση τών
τύπων τών σύνθετων μέ τό -δήποτε : δσαδήποτε έπιχειρήματα και νά
μου πής, δέ θά μέ πείσης.

7.—Ερωτηματικές άντωνυμίες
774. 'Ερωτηματικές
άντωνυμίες λέγονται εκείνες πού τις μεταχειριζόμαστε δταν ρωτούμε : τί είπες, πόσα πλήρωσες ;
1. Τό χρονικό δ,τι είναι διαφορετικό άπό τήν άντωνυμία δ,τι. Σημειώνεται καί σ* αύτό ή υποδιαστολή γιά λόγους άναγνωστικούς (92). Ένώ δ σύνδεσμος δτι έχει μόνο τό δικό του τόνο, ή άντωνυμία καί τό χρονικό δ,τι παίρνουν συχνά καί τόν τόνο τής φράσης.
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Ερωτηματικές άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες τρεις:

775. α) Τό άκλιτο τί :— τί μάθατε ; τί καλό έφαγες ; τί ώρα είναι; τί άνοησίες είναι αυτές; κοίταξε τί έγινε.
Τό τί εκφράζει ποιότητα δταν συνοδεύη δνομα ή τις λέξεις εϊδος,
είδους, λογής : νά δούμε τί είδος φαγι θά μας φέρης, τί λογής άνθρωπος είναι ; τί χαρτί θ* άγοράοετε ;
776. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Δέν πρέπει νά μπερδεύωνται τό γιά τί καί τό
έρωτηματικό αιτιολογικό έπίρρημα γιατί.
777. β) Τό ποιός ; ποιά ; ποιό ; πού κλίνονται κατά τό καλός
(622) : ποιός έρχεται ; ποιες είναι έκεινες ol γυναίκες δέν ξέρω.
778. Για γενική τοΰ ποιός, δταν πρόκειται να δηλωθή ή καταγωγή ή ή
ίδιοχτησία, χρησιμεύει καί ή γενική τίνος γιά τόν ένικό καί (σπανιότερα) τίνων
γιά τόν πληθυντικό : τίνος είναι τό χωράφι ; τίνων παίδι είναι ό μικρός ;

779. γ) Τό πόσος ; πόση ; πόσο ; πού κλίνονται κατά τό μαύρος (622). Τήν άντωνυμία αύτή τή μεταχειριζόμαστε δταν θέλωμε νά
μάθωμε τήν ποσότητα : πόση ώρα περίμενε ; πόσω χρονών είσαι ; πόσες τοϋ μηνός έχομε ;

8.—'Αόριστες άντωνυμίες
780. Οί à άριστες άντωνυμίες λέγονται γιά ένα πρόσωπο ή πράμα,
άόριστα, χωρίς νά τ9 δνομάζουν : εϊδα μερικούς (άνθρώπους),
κάθε
παιδί.
'Αόριστες άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες :
781. éVaç, μιά (μία), ëva.—Είναι τό ϊδιο μέ τό άριθμητικό (676),
πού χρησιμεύει και γιά άόριστο άρθρο (481). "Ετσι λ.χ. δταν λέμε:
μού έλεγε ένας, ήρθε μιανής τό παιδί.
782. κανένας (κανείς), καμιά (καμία), κανένα. — Κλίνεται σάν
τό ένας, μιά, ένα κα! δέν έχει ούτε αύτό πληθυντικό.
β
Ο τύπος κανείς τής δνομαστικής τοΰ άρσενικοΰ συνηθίζεται μόνο
άπόλυτα, σάν ούσιαστικό: ήρθε κανείς; — κανείς, ή : δέν ήταν κανείς.
Τό παροξύτονο καμία λέγεται δταν ύπάρχη έμφαση.
783. Τό κανείς έχει δυο σημασίες: κάποιος και ούτε %νας.

'Αόριστες
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α) "Όταν ή φράση είναι θετική εχει σημασία άόριστη κα! σημαίνει κάποιος : äv κάνεις άπό τή συντροφιά μπορέοη νά το βρή, καμιά
φορά γίνεται κι αυτό, äv δής κανένα παιδί στό δρόμο, μέ ζήτησε κανείς ; σέ καμιά μισή ώρα, δηλ. σέ μισή ώρα περίπου.
β) *Οταν ή φράση είναι άρνητική μπορεί νά εχη και τις δυό σημασίες : άρνητική, ούτε ενας, καί άόριστη, κάποιος. 3 Από τον τόνο τής
φωνής καταλαβαίνει κανείς κάθε φορά τή σωστή σημασία: äv δέν
μπορέοη νά τό βρή κάνεις άπό τή συντροφιά, δέν τό φαντάστηκε κανείς, προσέξετε νά μήν άκουστή καμιά φωνή, δέν είχαμε κανένα άποτέλεσμα.
γ) "Όταν έρχεται σάν άπάντηση σ3 ερώτηση, τό κάνεις εχει άρνητική σημασία: φάνηκε κανένας ; — κανένας.
784. κάποιος, κάποια, κάποιο.— Κλίνεται κατά τό πλούσιος
(622): κάποιος σας ζητούσε, κάποια παροιμία λέει, δέν τού λείπει
κάποια άξια, κάποιοι φαντάζονται.
785· μερικοί, μερικές, μερικά.—Κλίνεται σάν τό καλοί : μερικοί
παλιοί λένε, είδα στό δρόμο μερικές σημαίες, τά γραψίματα
μερικών
παιδιών είναι δρνι&οσκαλίσματα, μερικοί μερικοί.
786. κάτι, κατιτί.—Είναι καί τά δυο άκλιτα ουδέτερα στήν άπόλυτη χρήση : κάτι θά έτρεξε, κάτι είναι πού δέ μ9 αρέσει σέ δλην αύτή
τή δουλειά — ξέρω κι έγώ κατιτί, είναι κατιτί ώραϊο.
Τό κάτι συντάσσεται καί μέ δνόματα τών τριών γενών στον πληθυντικό, δταν λέγεται σάν έπίθετο: ήταν έκεΐ κάτι άστυνομικοι καϊ
κάτι γυναίκες, έφαγα κάτι άγκινάρες πολύ νόστιμες, σου λέει κάτι πράματα, άκουσα τά ονόματα κάτι παιδιών.
Τό κάτι λέγεται καί σάν έπίρρημα, συνήθως ειρωνικά, μέ τή σημασία
λίγο, κάπως : κάτι νωρίς μας έρχεσαι !

787. τίποτε (τίποτα).— Είναι άκλιτο καί εχει δυό σημασίες,
άόριστη καί άρνητική, δπως καί τό κανένας.
α) Είναι άόριστο στή θετική φράση : πές μας τίποτε, εμα&ες τίποτε νέα ; äv βρής τίποτε κάστανα φέρνεις καϊ γιά μένα, &ά διάλεξε
άπό τό κείμενο τίποτε ξεχασμένοι
βιβλίων.
β) Μπορεί νά έχη καί τις δύο σημασίες δταν βρίσκεται σέ άρνη-
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τική φράση ή ώς άπάντηση σ9 ερωτηματική : δέν ξέρω τίποτε· τί θέλεις ; τίποτε* δέ βρήκε τίποτε πον νά τον άρέση (!).
788· κάμποσος, κάμποση, κάμποσο.— Φανερώνει άόριστη ποσότητα και κλίνεται κατά το δμορφος (622) :
πέρασε άπό τότε κάμποσος καιρός, κάμποση ώρα, έχει κάμποσα
βιβλία, χρειάζεται κάμποση ματαιοδοξία γιά νά πή κάνεις τέτοιο πράμα.
789. Τό κάμποσος λέγεται στον πληθυντικό και μέ τή
τοΰ πολλοί, αρκετοί: ήταν κάμποσοι μαζεμένοι' ήταν πολλά; —
"Οταν λέγεται άπόλυτα μπορεί και νά παροξύνεται: ήταν
Μέ ποιοτική σημασία λέγεται στή φράση : κάνει τόν
κάνει τήν καμπόση.

σημασία
κάμποσα.
καμπόσοι.
καμπόσο,

790. κάθε' καθένας, κα&εμιά (καθεμία), καθένα.— Τό κάθε
είναι άκλιτο καί συνηθίζεται σάν έπίθετο, μέ άρθρο ή χωρίς άρθρο,
μέ δνόματα κάθε πτώσης : (τήν) κάθε έβδομάδα, (τοΰ) κάθε
παιδιον,
κάθε δωδεκάχρονο, κάθε δνό ώρες.
791. Τό καθένας κτλ. κλίνεται μόνο στον ένικό, κατά τό ένας
καί τό κανένας (782) : <5 καθένας μέ τή σειρά τον, τά σκουλαρίκια τής
καθεμίας. Τό καθεμιάς λέγεται στήν άπόλυτη χρήση καί καθεμιανής.
792. καΦετί.—Είναι
άκλιτο ουδέτερο καί συνηθίζεται μέ τό άρθρο ή χωρίς αύτό στήν δνομαστική καί τήν αιτιατική τοΰ ένικοΰ :
θ9 άκονσω (τό) καθετί πον θά πής.
793. ό δείνα, ό τάδε.—Καί τά δυο λέγονται στον ένικό, γιά τά
τρία γένη, χωρίς νά κλίνωνται. Ή ένική δνομαστική τοΰ άρσενικοΰ
μπορεί νά τελειώνη καί σέ ς* δ τάδες, (σπανιότ.) δ δείνας : Χάθηκε,
λέει, τό σκνλι τον δείνα* τον περίγραψε τό μέρος, τάδε άπόοταση, τάδε
χιλιόμετρο (Μυριβήλης).
794. Αλλος, Αλλη, Αλλο.— Κλίνεται κατά τό μανρος (622) : δώσε
μον τό άλλο, γέμισε τώρα τό άλλο σακί.
795. παν.—Τό ουδέτερο αύτό λέγεται κάποτε σέ μερικές στερεότυπες φρά1. Τό σωστό νόημα βγαίνει τότε, όπως καί στό κανείς, άπό τόν τόνο τής
φωνής. Στή σειρά λ.χ. τών δυό φράσεων «Τί λέει έκεΐ ;» ρώτησε ή γριά.—« Τίποτε σχετικό με τό χειρόγραφο » (Ξενόπουλος), τό τίποτε θά μπορούσε νά σημαίνη κάτι ή τίποτε.

Συ σχετικές άντωνυμίες— Πίνακας συ σχετικών
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σεις καθώς: εϊναι τό πάν, &ά κάμη τά πάντα. Μακριά άπό τό κα&ετί... μακριά
άπό τά πάντα (Παλαμάς).— Στά πάντα γυρισμός τών πάντων (Παλαμάς).
Και μή δεχτής, συ πού τό παν | είσαι στή χώρα,νά μ* άρπάξουν. (Γρυπάρης)
Ή σημασία του πάντα δυναμώνει δταν συνοδεύεται άπό τό όλα : όλα τά
πάντα,
796. Γενικές παρατηρήσεις.—01 άντωνυμίες σέ -ος, αύτός, εκείνος, τούτος, ποιός, όποιος, κάποιος, άλλος, έχουν, Ιδίίος δταν βρίσκωνται στό λόγο άπόλυτα, καί δεύτερο τύπο στή γενική, κάποτε καί στήν πληθυντική αιτιατική,
κατά μιά συλλαβή συνήθως μεγαλύτερο, τονισμένο στή λήγουσα : αύτουνοΰ, εκεί'
νοΰ, τουτουνοϋ, ποιανού, καποιανοϋ, άλλουνοΰ, όποιανοϋ : ποιανού, ποιανής τό
εϊτιες ; δεν ξέρω ποιανών εϊναι τό σπίτι, έκεινούς κτλ.
797. Οί ποσοτικές άντωνυμίες πόσος,τόσος,όσος χάνουν συνήθως, δπως καί
τα ούσιαστικά (183), στή γενική πληθυντική τό τελικό τους ν δταν είναι ό λόγος
γιά ήλικία: δταν ήμουν δεκαοχτώ χρονώ παλικάρι κι εκείνη άλλω τόσω (Ξενόπουλος).

Συσχετικές άντωνυμίες
798. Σέ κάθε έρώτηση πού κάνομε μέ μιά ερωτηματική άντωνυμία μπορεί
νά δοθή άντίστοιχα απάντηση μέ ορισμένες κάθε φορά άντωνυμίες άόριστες,
δειχτικές καί άναφορικές. "Ολες αύτές ot άντωνυμίες, οί έρωτηματικές, οί
άόριστες, ot δειχτικές καί οί άναφορικές, έχουν μεταξύ τους κάποια σχέση.
Γι9 αύτό λέγονται συσχετικές άντωνυμίες.
799·
Ερωτηματικές
ποιός ;

τί ;

πόοος ;

Πίνακας

συσχετικών

Άόριστες
ένας,
κάποι
κάποιος
κανένας,
μερικοί
άλλος
ό δείνα, ό τάδε
καάένας
(κάϋε)
κάτι,
κατιτί
κάΰε,
καϋετι
τίποτε

κάμποσος

Αντωνυμιών
Δειχτικές
αυτός
τούτος

Άναφορικές
(έκεϊνος)
οποίος

που

έκεινος

αύτό, τούτο
έκεινο

δ,τι

τέτοιος
»

οποιοσδήποτε
οτιδήποτε

τόσος

δσος
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Ρήματα — Διαθέσεις και φωνές

ΤΑ Ρ Η Μ Α Τ Α
800. Ρήματα λέγονται οί λέξεις πού σημαίνουν πώς τό ύποκείμενο ένεργεϊ ή παθαίνει κ ά α ή βρίσκεται σέ μια κατάσταση.
"Οταν άκούσωμε νά λένε ή μητέρα, ενα δέντρο, ή γάτα καταλαβαίνομε πώς γίνεται λόγος γιά ανθρώπους, ζώα και πράματα άλλά
δέν ξέρομε τί κάνουν ή τί συμβαίνει μέ αύτά.
"Αν δμως άκούσωμε νά λένε πώς ή μητέρα κεντά, ένα δέντρο
ξεριζώθηκε, ή γάτα κοιμάται, τότε ξέρομε άπό τή λέξη κεντά πώς ή
μητέρα κάνει μιά ένέργεια, άπό τή λέξη ξεριζώθηκε πώς τό δέντρο
έπαθε κάτι, άπό τή λέξη κοιμάται πώς ή γάτα βρίσκεται σέ μιά κατάσταση. Οί λέξεις κεντά, ξεριζώθηκε, κοιμάται λέγονται ρήματα.
ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ
Διαθέσεις
801. Ή ένέργεια, τό πάθημα ή ή κατάσταση, ή έννοια δηλαδή
πού έχει τό ρήμα λέγεται διάΦεση τοϋ
ρήματος.
Ή διάθεση τού ρήματος είναι τεσσάρων είδών:
ένεργητική,
παΦητική, μέοη καί
ούδίτερη.
802· Ρήματα μέ διάΦεση ίνεργητική
ή ένεργητικά λέγονται τά
ρήματα πού σημαίνουν πώς τό υποκείμενο ένεργει : τρέχω, λύνω έναν
κόμπο, μοίραοα
λουλούδια.
Ρήματα μέ διάΦεση παθητική ή παΦητικά λέγονται τά ρήματα
πού σημαίνουν πώς τό υποκείμενο παθαίνει, δηλαδή δέχεται μιά ένέργεια, άπό άλλον : λύθηκε δ κόμπος, τά λουλούδια
μοιράστηκαν.
Ρήματα μέ διάΦεση μέση ή μέσα λέγονται τά ρήματα πού σημαίνουν πώς τό υποκείμενο ένεργει καί ή ένέργεια γυρίζει σ9 αύτό :
ντύνομαι, δηλ. ντύνω τόν έαυτό μου, έτοιμάζομαι,
προμηθεύομαι.
Ρήματα μέ διάΦεση ούδέτερη ή ούδέτερα λέγονται τά ρήματα
πού σημαίνουν πώς τό ύποκείμενο βρίσκεται σέ μιά κατάσταση : πεινώ,
τό μωρό κοιμάται, δ Παύλος
κάθεται.
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803. Τά ενεργητικά ρήματα είναι δυο ειδών : μεταβατικά και
άμετάβατα.
Μεταβατικά είναι τά ρήματα πού ή ενέργεια τους πηγαίνει σέ
κάποιο πρόσωπο ή πράμα. Τά ρήματα αύτά συνοδεύονται πάντοτε άπό
ένα άντικείμενο : ό περιβολάρης ποτίζει τά λουλούδια, έσπασα ενα
ποτήρι.
'Αμετάβατα λέγονται τά ρήματα πού ή ένέργειά τους δέν πηγαίνει σέ πρόσωπο ή πράμα. Τά ρήματα αύτού τοΰ εϊδους δέ συνοδεύονται άπό άντικείμενο : τρέχω, χαμογελώ,
περπατώ.
804. Τά μεταβατικά και τ9 άμετάβατα ρήματα δέ χωρίζονται μέ
αύστηρά δρια. Πολλά μεταβατικά ρήματα συνηθίζονται και άμετάβατα, και πολλά άλλα πάλι, πού είναι άμετάβατα, συνηθίζονται και
μεταβατικά :
άνοίγω το παράθυρο
κα! τό παράθυρο άνοίγει
ανεβαίνω
καί άνεβαίνω τή οκάλα
Μεταβατικά ρήματα πού συνηθίζονται καί ώς άμετάβατα είναι : άλλάζω, άνάβω, άοπρίζω,
βόσκω, γεμίζω, γυρίζω, δυναμώνω, θολώνω, περνώ, πιάνω, σβήνω, σκορπίζω, χαμηλώνω, χωρίζω κ.ά.
'Αμετάβατα ρήματα πού συνηθίζονται καί ώς μεταβατικά είναι :
άκουμπώ, βράζω, καμαρώνω, κατεβαίνω, μεθώ, ξυπνώ, παίζω, περνώ,
πετώ, πηδώ, χορεύω κ.ά.

Φωνές
805. 'Ένα ρήμα δέν έχει μόνο τή σημασία του. "Εχει καί τή
μορφή του, ιόν τύπο του.
"Αν έξετάσωμε τά ρήματα ώς πρός τή μορφή τους, ξεχωρίζομε
σ9 αύτά δύο σύνολα άπό τύπους, πού λέγονται φωνές.
Γιά διακριτικό γνώρισμα τής φωνής παίρνομε τήν κατάληξη τοΰ
πρώτου ένικοΰ προσώπου τοΰ ένεστώτα τής οριστικής, πού τελειώνει
ή σέ -ω (-ώ) : γράφω, άγαπώ, ή σέ -μαι : γράφομαι,
άγαπιέμαι.
806· Τό σύνολο τών ρηματικών τύπων πού έχουν στό α' ένικό
.πρόσωπο τής οριστικής τοΰ ένεστώτα τήν κατάληξη - ω δνομάζεται
ένεργητική φωνή. Τό σύνολο τών ρηματικών τύπων πού έχουν τήν
κατάληξη -μαι δνομάζεται παθητική
φωνή·
9
Ακολουθοΰν συνήθως τήν ένεργητική φωνή τά ρήματα μέ διά20

306

Ρήματα—Δια&έσεις και φωνές

θεση ενεργητική, και τήν παθητική φωνή τα ρήματα μέ διάθεση παθητική ή μέση :
γράφω, μοιράζω, ντύνω — γράφομαι, μοιράζομαι,
ντύνομαι.
Τα ούδέτερα ρήματα άλλοτε άκολουθούν τήν ένεργητική φωνή
και άλλοτε τήν παθητική :
ζώ, υπάρχω — κοιμούμαι, κάθομαι, χαίρομαι,
στενοχωριέμαι.
807. "Ετσι συμβαίνει ρήματα τής ενεργητικής φωνής να έχουν δχι μόνο
ένεργητική παρά καί παθητική ή μέση διάθεση, καί πάλι ρήματα παθητικής
φωνής νά έχουν καί ένεργητική διάθεση : παθαίνω, αραχνιάζω* κόβω (που έκοψες τά μαλλιά σον;)—σοφίζομαι, στανροκοπιέμαι.

808. Πολλά ρήματα έχουν καί τΙς δυο φωνές:
δένω-δένομαι.
Υ π ά ρ χ ο υ ν δμως και πολλά ρήματα πού σχηματίζονται μόνο στή
μιά φωνή. Λ.χ. τά ζώ, ξυπνώ, γερνώ, γέρνω, κάνω, τρέχω, φταίω
έχουν μόνο ένεργητική φωνή. Τά φαίνομαι, χρειάζομαι έχουν μόνο
παθητική φωνή. Τά ρήματα πού έχουν μόνο παθητική φωνή λέγονται
άποΦετικά.
'Αποθετικά ρήματα είναι : αισθάνομαι, αναρωτιέμαι, αφοσιώνομαι, βαριέμαι, γίνομαι, δεξιώνομαι, δέχομαι, ειρωνεύομαι, εμπιστεύομαι, έμπορεύομαι, εναντιώνομαι, εργάζομαι, έρχομαι, εύχομαι, θυμούμαι, κάθομαι, καρπώνομαι, καταριέμαι, κείτομαι, κοιμούμαι, κοκορεύομαι, μάχομαι, μεγαλοπιάνομαι, μεταχειρίζομαι,
μηχανεύομαι, ντρέπομαι, ονειρεύομαι, όσμίζομαι, παραπονιέμαι, περηφανεύομαι,
πραγματεύομαι, προφασίζομαι, σέβομαι, σιχαίνομαι, σκέπτομαι, σοβαρεύομαι, στανροκοπιέμαι, στοχάζομαι, συλλογίζομαι, σνναναστρέφομαι, σννερίζομαι, σφετερίζομαι,
ταλαντεύομαι, υποκρίνομαι, υποψιάζομαι, φιλαργυρεύομαι, φοβούμαι, φτερνίζομαι,
χαριεντίζομαι, χασμουριέμαι, χρειάζομαι κ.ά.

809. Τά ένεργητικά μεταβατικά ρήματα έχουν συχνά και παθητική φωνή : φωτίζω — φωτίζομαι, χάνω — χάνομαι, κρατώ — κρατιέμαι.
δ ήλιος φώτισε τδν κάμπο — δ κάμπος φωτίστηκε άπό τον ήλιο.
'Υπάρχουν μεταβατικά ρήματα πού βρίσκονται σπανιότερα στόν
παθητικό τύπο : Ή πατρίδα πάντα πατρίδα είναι, πονιέται (Καρκαβίτσας).— Ή προδοσιά στόν ούρανό δέ συμπα&ιέται
(Βλαχογιάννης).
Σέ μερικές περιστάσεις ό παθητικός τύπος είναι σπάνιος ή λείπει.
Στή θέση του μεταχειριζόμαστε τότε τον τύπο τής ενεργητικής φωνής,
γυρίζοντας διαφορετικά τή φράση, η μιά περίφραση:
βοη&ώ — βρίσκω, βρήκα βοή&εια άντι βοηθιέμαι,
βοη&ή&ηκα.
810. Μερικά άποθετικά ρήματα έχουν σπανιότερα καί τόν ένεργητικό
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τύπο : στέκομαι - στέκω, παραστέκομαι - παραστέκω, ξαναμωραίνομαι - ξαναμωραίνω,
χαίρομαι - χαίρω (στή φράση : χαίρω πολν).

811· Διαφορετική σημασία κατά τή φωνή.— Κάποτε δ παθητικός τΰπος Ιχει κα! ενεργητική σημασία, διαφορετική δμως άπό τή
σημασία τοΰ ενεργητικού:
ανοίγω - ανοίγομαι (στή θάλασσα,
σέ παιχνίδια)
μνρίζω - μυρίζομαι (υποψιάζομαι)
ξανοίγω - ξανοίγομαι

παθαίνω - παθαίνομαι
πετώ - πετιέμαι
φαντάζω - φαντάζομαι
χρηματίζω « χρηματίζομαι.

812. Τυχαίνει κάποτε νά μας χρειάζεται ενας παθητικός τύπος άπό ρήμα
άποθετικό μέ έννοια ένεργητική. Στήν περίπτωση αύτή καταφεύγομε :
α) Σέ ρ ή μ α σ υ ν ώ ν υ μ ο , πού νά εχη παθητικό τύπο* λ.χ. τό χρησιμοποιούμαι γιά παθητικό του μεταχειρίζομαι : τά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν (άντι μεταχειρίστηκαν).
β) Σέ π ε ρ ί φ ρ α σ η άπό τό ρήμα είμαι ή γίνομαι καί ρηματικό έπίθετο
ή ούσιαστικό:
σέβομαι τή γνώμη σον — μου εϊναι σεβαστή ή γνώμη σου
επεξεργάστηκαν καπνά — έγινε επεξεργασία καπνών
δεχόμαστε
— γίνεται δεχτό
σκεφτήκαμε κάτι
— έγινε σκέψη για κάτι
813. Μόνο ή μετοχή τοΰ παρακειμένου τών άποθετικών ρημάτων μπορεί
νά εχη όχι μόνο ένεργητική σημασία (καθισμένος, παραπονεμένος, παραξενεμένος,
συλλογισμένος) άλλά καί παθητική (προσκυνημένος), κάποτε μάλιστα μόνο παθητική (ονειρεμένος, προφασισμένος) καί μπορεί τότε νά χρησιμοποιηθή μέ τή σημασία αύτή : ιστορίες διηγημένες, οί παραδεγμένες άπόψεις.
814. 'Αντίθετα μέ τά παραπάνω μερικοί μεταχειρίζονται τ* άποθετικά ρήματα καί σέ παθητική έννοια : τά καπνά επεξεργάστηκαν φέτος κακά, τά σακιά
που προμηθεύτηκαν άπό τήν άγορά. "Οσο καί άν ή χρήση άνταποκρίνεται σέ
μιάν άνάγκη, δέν τή δέχεται εύκολα τό γλωσσικό μας αίσθημα καί είναι καλό
ν* άπρφεύγεται.
ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Εγκλίσεις
815· Τήν έννοια πού εκφράζει τό ρήμα μπορεί νά τήν παρουσιάση εκείνος πού μιλεί :
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ως πραγματικότητα: εσν έγραψες,
ώς έπιθυμητό, προσδοκώμενο : γράψης δέ γράψης, #ά τό μά&ω,
ώς προσταγή : γράψε.
Οί διάφορες μορφές πού παίρνει τό ρήμα για να φανερώση τήν
ψυχική διάθεση εκείνου πού μιλεί λέγονται
έγκλίσεις.
Οί έγκλίσεις είναι τρεις : Ή όριστική, ή ύποταχτική
καί ή
προσταχτιχή.
816· 'Οριστική λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινόμενο άπό τό ρήμα σά βέβαιο καί πραγματικό, εϊτε είναι κατάφαση εϊτε
άρνηση εϊτε έρώτηση : πέφτει χιόνι, δέν πέφτει χιόνι, πέφτει χιόνι ;
Ύποταχτική
λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινόμενο
άπό τό ρήμα σάν κάτι πού θέλομε ή πού περιμένομε νά γίνη: &έλω
νά μου γράψης' δταν πέοη χιόνι, οέ περιμένω.
Προσταχτική λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινόμενο
άπό τό ρήμα σάν προσταγή, επιθυμία, εύχή : φύγε, πήγαινε,
τρώγε,
άχουσέ με.
817. Ή οριστική, ή ύποταχτική καί ή προσταχτική έχουν πάντοτε ξεχωριστούς τύπους γιά τά διάφορα πρόσωπα κάθε άριθμού και
δνομάζονται γι 9 αύτό π ρ ο σ ω π ι κ έ ς
έγκλίσεις.
8 1 8 . Πλάι σ3 αύτές μπορούμε νά λογαριάσωμε γιά έγκλίσεις καί
δυό άλλες άκόμη, τό Απαρέμφατο καί τή μετοχή.
Οί δυό αύτές έγκλίσεις δνομάζονται Απρόσωπες éyκλίσεις, επειδή
δέν ξεχωρίζουν μέ Ιδιαίτερους τύπους τά διάφορα πρόσωπα κάθε
άριθμού.
819. Τό Απαρέμφατο είναι ρηματικός τύπος άκλιτος. Δέ συνηθίζεται μόνο του καί χρησιμεύει γιά νά σχηματίζωνται οί συντελεσμένοι ρηματικοί χρόνοι : έχει δέσει, είχε δε&ή, ΰά έχη πει.
"Ενα ρήμα μπορεί νά έχη δύο άπαρέμφατα. Τό ενα είναι τού
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ καί τελειώνει συνήθως σέ -σει ή σέ -ει
(-£?): δέσει, πάρει, πιει.
Τό άλλο είναι τού π α θ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ καί τελειώνει σέ
-&ή ή σέ -ή : δε&ή% βραχή.
820· Μεταχειριζόμαστε κάποτε στή φιλοσοφική γλώσσα καί μερικά άρχαΐα
άπαρέμφατα. Λέγονται μαζί μέ τό άρθρο καί είναι ουσιαστικά άκλιτα (233Α) :
το είναι, τό γίγνεσθαι.

Χρόνοι
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821· Ιστορική παρατήρηση.— Λείψανα τοΰ αρχαίου απαρεμφάτου διατηρήθηκαν στή σημερινή λαϊκότερη γλώσσα σέ ούσιαστικά καθώς : τό είναι
του (έχασε όλο τό είναι τον), τό εχει (ή περιουσία του), τό ιδεί (ή όψη, εχει καλό
Ιδεΐ), τό λάχει (τοϋ χυνηγοϋ και τοϋ ψαρά στό λάχει εϊν* ή χαρά του, δημ.), φάει,
πιει (δέν ήρθα εγώ γιά φάει πιει, νά πιω και νά μεθύσω, δημ. . Τί V ό κάβουρας τί V τό ζουμί τον, τί 'μ έγώ τί V τό έχει μου (Καρκαβίτσας). Ά π ό αρχαία άπαρέμφατα έρχονται και τά ούσιαστικά το φαγί, τό φιλί, τό μεθύσι
κτλ. τής σημερινής γλώσσας, πού κλίνονται τώρα πιά σάν τ' άλλα ούδέτερα ούσιαστικά σέ ι.

822· Ή μετοχή είναι ρηματικός τΰπος έπιθετικός, πού φανερώνει διάθεση και χρόνο. e H μετοχή είναι άλλοτε άκλιτη, δένοντας, και
άλλοτε κλιτή, μέ τρία γένη, δεμένος, δεμένη, δεμένο.

Χρόνοι
823. Ή έννοια πού έκφράζει το ρήμα μπορεί νά γίνεται ή τώρα
πού μιλούμε, στο παρόν : δένω, ή στά/ περασμένα : έδεοα, ή στο μέλλον : θά δέοω.
Γιά νά διακρίνωμε τις ξεχωριστές αύτές βαθμίδες χρησιμοποιούμε
ξεχωριστές μορφές ρηματικές, πού δνομάζονται χρόνοι·
824. Τά είδη τών χρόνων.—Οί
χρόνοι είναι τριών εΙδών: α)
παροντικοί, β) περασμένοι και γ)
μελλοντικοί.
Ή σημασία τών χρόνων τοΰ ρήματος παρουσιάζεται προπάντων
στήν οριστική έγκλιση.
825. 9 Απο τούς χρόνους τοΰ ρήματος άλλοι σχηματίζονται μέ μια
μόνο λέξη καί λέγονται μονολεχτικοί, και άλλοι σέ δλους τούς τύπους, μέ δυο ή τρεις λέξεις, καί λέγονται
περιφραστικοί.
Μονολεχτικοί χρόνοι είναι τρεις : δ ένεοτώτας : δένω, δ παρατατικός : έδενα, και δ άόριστος : έδεσα.
Περιφραστικοί χρόνοι είναι τέσσερεις :
α) δ άπΐός μέλλοντας, πού σχηματίζεται μέ τδ μόριο θά και τήν
ύποταχτική τοΰ ένεστώτα ή τοΰ άορίστου : θά δένω, θά δέσω.
β) δ παρακείμενος, δ ύπερσυντέλικος καί δ συντελεσμένος μέλλοντας.
826. Ό παρακείμενος» δ ύπερσυντέλικος και δ συντελεσμένος μέλλοντας έχουν δύο τύπους:
Ό πρώτος τύπος σχηματίζεται μέ τδ ρήμα Βχω (είχα, θά $χω)
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και τό απαρέμφατο τοΰ αορίστου (δέσει, δεθή): έχω δέσει, είχα δέσει, θά έχω δέσει — παθητικό έχω δεθή, είχα δεθή, θά έχω δεθή.
Ό δεύτερος τύπος σχηματίζεται:
α) Στήν ένεργητική φωνή, μέ τό ρήμα 8χω κα! τή μετοχή τοΰ
παθητικού παρακειμένου στο γένος πού έχει κα! τό άντικείμενο : έχω
δεμένο, είχα δεμένο, θά έχω δεμένο.
β) Στήν παθητική φωνή, μέ τό ρήμα είμαι (ήμουν, θά είμαι) κα!
τή μετοχή τοΰ παθητικοΰ παρακειμένου μέ τό γένος πού έχει κα! τό
υποκείμενο : είμαι δεμένος, ήμουν δεμένος, θά είμαι δεμένος.
827. Τά δύο ρήματα έχω κα! είμαι, δταν βοηθούν γιά νά σχηματιστούν οί σύνθετοι χρόνοι τών ρημάτων, λέγονται βοηφητικά
ρήματα (876).
Ά π ό τούς μονολεχτικούς χρόνους τοΰ ρήματος ό ένεστώτας κα! δ
αόριστος λέγονται άρχικοί χρόνοι τοΰ ρήματος, έπειδή άπό τό θέμα
τους σχηματίζονται δλοι οι άλλοι χρόνοι.
Ή

σημασία

τών

χρόνων

Α.—Παροντικοί

στήν

όριστιχή

χρόνοι

828. 1. Ό ένεστώτας.—Φανερώνει
πώς έκεΐνο πού σημαίνει τό
ρήμα γίνεται στό παρόν : χτυπά μεσημέρι, βγαίνει δ ήλιος.
Ή εξακολούθηση μπορεί νά είναι χωρίς διακοπή (μέ άδιάκοπη
συνέχεια) ή μέ διακοπές κα! έπανάληψη. "Ετσι μπορεί ό ένεστώτας νά
σημαίνη πώς ή πράξη γίνεται :
α) Μ έ δ ι ά ρ κ ε ι α (μέ άδιάκοπη συνέχεια), δταν φανερώνη κάτι
πού βαστά πολλή ώρα ή πάντοτε : τρέχω νά τόν πιάσω, δ ήλιος λάμπει, κάθε σώμα έχει βάρος, τό καλό δέ χάνεται·
β) Μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : ξυπνώ στίς έξι καί σηκώνομαι
άμέσως,
δέν καπνίζω, τά.χελιδόνια φτιάνουν τή φωλιά τους στίς στέγες, δ πάππους παίζει
κομπολόι.
Ό ένεστώτας αύτός μπορεί νά φανερώνη κα! μιά συνήθεια.
γ) Κατά τή σημασία τοΰ ρήματος μπορεί να σημαίνη δ ένεστώτας καί
κάτι πού βαστά μιά στιγμή ή πολύ λίγο : κλείνω τό παράθυρο, χτυπώ τό κουδούνι.

829. 2. Ό παρακείμενος.— Φανερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει
τό ρήμα έγινε στά περασμένα κα! είναι πιά άποτελειωμένο, συντελε-

Παροντικοϊ—

Περασμένοι—Μελλοντικοί

χρόνοι
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σμενο τήν ώρα πού μιλούμε. "Ετσι δ παρακείμενος ανήκει κα! στούς
περασμένους χρόνους : έχω τελειώσει τά γράψιμό μου.
830. "Ο δεύτερος τύπος τού παρακειμένου φανερώνει τό συντελεσμένο
κάπως έντονώτερα καί καθαρότερα άπό τόν πρώτο : τό έχω ακούσει — τό έχω
ακουσμένο. Ό πρώτος έχει συχνά άδυνατισμένη τή σημασία αύτή καί μπορεί νά
καταντήση στή σημασία τού άορίστου : πήγες στήν Πόλη ; — πήγα ή έχω πάει —
είμαι πηγεμένος.
Β.—Περασμένοι

831. 3. Ό παρατατικός.—
τό ρήμα γινόταν στα περασμένα
α) Ε ξ α κ ο λ ο υ θ η τ ι κ ά :
β) Μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : δλο

χρόνοι

Φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει
:
έτρεχα νά τόν πιάσω.
τό καλοκαίρι ξυπνούσα στις εξι.

832. 4. Ό άόριστος.— Φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει τό
ρήμα έγινε στά περασμένα :
α) Μ έ δ ι ά ρ κ ε ι α μ ι α ς σ τ ι γ μ ή ς (ή πολύ λίγης ώρας):
άνοιξε τά μάτια, ό σεισμός γκρέμισε τό σπίτι, γεννήθηκε πέρσι, σταμάτησε σιγά σιγά.
β) Μ έ ( μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ) δ ι ά ρ κ ε ι α ή μ έ δ ι α κ ο π έ ς : περάσαμε ώραια στό ταξίδι μας, ζήσαμε εύτυχισμένοι, μας τραγούδησε δυό
ώραια τραγούδια.
833· "Ετσι ό παρατατικός καί ό άόριστος άναφέρονται καί oi δυό στά
περασμένα* ένώ δμως μέ τόν παρατατικό τονίζομε τήν έξακολούθηση, τή διάρκεια πού εΐχε μιά πράξη, μέ τόν άόριστο άντικρίζομε τήν πράξη καί τή διάρκειά της στό σύνολο της, παρμένη συνοπτικά, άδιάφορο άν έγινε μιά στιγμή ή
άν βάσταξε ή άν έγινε μέ διακοπές.

834. 5. Ό ύπερσυντέλικος.—Φανερώνει
πώς εκείνο πού σημαίνει τό ρήμα ήταν τελειωμένο στά περασμένα πρίν γίνη κάτι άλλο:
δταν έφτανες έγώ είχα φύγει.
Γ. — Μελλοντικοί

χρόνοι

835. 6. Ό μέλλοντας.— Είναι δυό εΙδών, άπλός καί συντελεσμένος. "Οταν λέμε μόνο μέλλοντα έννοούμε τόν απλό.
α) Ό ά π λ ό ς μέλλοντας φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει τό
ρήμα θά γίνη στό μέλλον, ΰστερ9 άπό τήν ώρα πού μιλούμε, καί είναι
καί αύτός δύο ειδών : έξακολου&ητικός καί συνοπτικός (ή στιγμιαίος).
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αα) Ό έξακοΧον&ητικάς μέλλοντας αντιστοιχεί στόν ενεστώτα
και στόν παρατατικό και φανερώνει πώς εκείνο πού σημαίνει τό ρήμα
θ α γίνεται :
1. Μ έ ά δ ι ά κ ο π η σ υ ν έ χ ε ι α : αύριο θά βρέχη.
2. Μ 9 έ π α ν ά λ η ψ η : άπό αύριο θά σηκώνω μα t στις εξι.
ββ) Ό συνοπτικός μέλλοντας άντιστοιχεΐ στόν άόριστο και φανερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει τό ρήμα θ ά γίνη, συνοπτικά ιδωμένο :
1. Βαστώντας μ ι ά σ τ ι γ μ ή (ή πολύ λ ί γ ο ) : θά ξυπνήσω δσο
μπορώ πιδ πρωί.
2. Μέ δ ι ά ρ κ ε ι α ή μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : αύριο θά
ξεκουραστώ
δλη τή μέρα, θά γράψω πολλά γράμματα, θά μιλήσω μέ τον καθένα
σας χωριστά.
β) Ό συντελεσμένος
μέλλοντας φανερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει τό ρήμα θ ά είναι συντελεσμένο στό μέλλον ύστερ® άπό ορισμένο καιρό : δταν θά βραδιάση θά εχω τελειώσει τΙς δουλειές μου.
836· 'Αρχαίοι τύποι σέ στερεότυπες φράσεις.— Σέ στερεότυπες λόγιες φράσεις φυλάχτηκαν μερικοί ρηματικοί τύποι άπό άρχαιες εγκλίσεις καί χρόνους
πού δέν ύπάρχουν πιά στή σημερινή γλώσσα, καθώς καί άλλοι τύποι άπαρχαιωμένοι, πού άντικαταστάθηκαν στή σημερινή γλώσσα μέ νεώτερους. Τέτοιους τύπους έχομε σέ φράσεις καθώς ο μή γένοιτο (εύκτική), δούναι και λαβείν, όπερ έδει δεΐξαι (άρχ. άπαρέμφατα), παράσχου, Κύριε (προσταχτική μέσου
αορίστου), πέπρωται, τετέλεσται (παρακείμενοι), σώσον, Κύριε, Κύριε, ελέησον
(προσταχτικές άορίστου), μνήσΰητί μου, Κύριε (προσταχτική παθητ. άορίστου).
837. Γιά προσταχτική τοΰ γ' ενικού προσώπου τοΰ είμαι χρησιμεύει κάποτε ό άρχαϊος τύπος έστω, πού συνηθίζεται : α) στή γλώσσα τών μαθηματικών: έστω ή ευθεία ΑΒ. Στήν περίπτωση αύτή λέγεται κάποτε στόν πληθυντικό ό άρχαιος τύπος εστωσαν : εστωσαν τά τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΕΖ.— β) Σέ πα- ^
ραχωρητική σημασία, στή θέση τοΰ ας είναι : δέχομαι, έστω, νά ζητήση συγγνώμη·
εστω, ας πούμε πώς μείναμε σύμφωνοι.

Τρόποι
838. Καθώς έγινε φανερό άπό τά παραπάνω, οί χρόνοι τής δριστικής δέ φανερώνουν μόνο τό πότε, δηλαδή τή χρονική βαθμίδα πού
γίνεται κάτι, παρά και τόν τρόπο πού αύτό παρουσιάζεται ή πού άντικρίζεται άπό τόν δμιλητή στή συνέχισή του, αν δηλαδή βαστά μόνο
μιά στιγμή (ή πόλύ λίγο) : έγραψα, θά μιλήσω, ή έξακολουθη : μιλώ,

Τρόποι — Σημασία χρόνων στις άλλες εγκλίσεις

313

&ά μιλώ, έγραφα· 3ν είναι συντελεσμένο πια ή δχι : έχω γράψει κτλ.
839. Ξεχωρίζομε συνήθως ώς πρός τόν τρόπο τρία εϊδη χρόνους :
Τούς έξακολουύητικούς,
τούς συνοπτικούς (ή στιγμιαίους) καί τούς
συντελεσμένους.
0 Î έξακολουύητικοϊ
χρόνοι φανερώνουν τήν εξακολούθηση, τή
διάρκεια μέ συνέχεια ή μ9 έπανάληψη. Εξακολουθητικοί χρόνοι είναι
ό ένεστώτας, ό παρατατικός και ό εξακολουθητικός μέλλοντας.
Οι συνοπτικοί
(ή στιγμιαίοι)
χρόνοι φανερώνουν συνοπτικά
δ,τι έγινε, συνολικά Ιδωμένο, έκεινο πού βάσταξε (ή πού θ ά βαστάξη) ή
πού τό παίρνομε σά νά βάσταξε (ή σά νά πρόκειται νά βαστάξη) μία
φορά. Συνοπτικοί χρόνοι είναι ό άόριστος κα! ό συνοπτικός μέλλοντας
(σέ μερικές περιστάσεις και δ ένεστώτας).
Οί συντελεσμένοι χρόνοι φανερώνουν τό άποτελειωμένο, τό συντελεσμένο. Συντελεσμένοι χρόνοι είναι δ παρακείμενος, δ ύπερσυντέλικος καί δ συντελεσμένος μέλλοντας.
840. Πίνακας συσχετικός

τών χρόνων τής

όριστιχής

(ώς πρός τή χρονική τους βαθμίδα καί τόν τρόπο πού παρουσιάζουν τό
σημαινόμενο).

0 1 χρόνοι ώς πρός
τόν τ ρ ό π ο τους

Χρόνοι
παροντικοϊ

Χρόνοι
περασμένοι

Χρόνοι
μελλοντικοί

Εξακολουθητικοί

Ένεστώτας
γράφω

Παρατατικός
έγραφα

Έξακολουθ. μέλλοντας
θά γράφω

Αόριστος
έγραψα

Συνοπτικός μέλλοντας
θά γράψω

Ύπερσυντέλικος
είχα γράψει

Συντελεσμ.μέλλοντας
θά έχω γράψει

Συνοπτικοί
Συντελεσμένοι

Παρακείμενος
εχω γράψει

Ή σημασία τών χρόνων σζΐς Λλλες

έγκλίσεις

841. Έ ξ ω άπό τήν οριστική οί άλλες έγκλίσεις δέν έχουν καθώς αύτή δλους τούς χρόνους, καί δέν ορίζουν, καθώς γίνεται μέ
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τήν οριστική, τό χρόνο πού γίνεται κάτι παρά μόνο, συνήθως, τόν
τ ρ ό π ο του : ό ένεστώτας εκφράζει τό έξακολουθητικό, ό αόριστος τό
συνοπτικό, ό παρακείμενος τό συντελεσμένο. "Ετσι λ.χ. οί τύποι τών
χρόνων τής προσταχτικής : φέρνε μου (κάθε μέρα) μιά οκά γάλα —
φέρε μου άπο το τραπέζι το ποτήρι — εχε το φερμένο ώς αύριο.
8 4 2 . "Όσο γιά τό χ ρ ό ν ο πού φανερώνουν, οί ρηματικοί χρόνοι
παίρνουν συνήθως τή σημασία τους άπό τό νόημα τοΰ λόγου. "Ετσι
λ.χ. ή ύποταχτική νά γράψω, στή φράση : θέλω νά γράψω άναφέρεται στο μέλλον, ένώ στή φράση τοϋ Υποσχέθηκα νά γράψω, παρά λίγο
νά γράψω το άντίθετο μπορεί ν 3 άναφέρεται πιά και στά περασμένα.
Ό

σχηματισμός

τής ύποταχτικής

καϊ τής

προσταχτικής

843. Ή ύποταχτική
έχει ένεστώτα, άόριστο και παρακείμενο,
άλλά μόνο στόν άόριστο, ένεργητικό και παθητικό, έχει τύπους ξεχωριστούς άπό τήν δριστική (νά γράψης-νά γραφτής). Στούς άλλους χρόνους παρουσιάζει μόνο μερικές δρθογραφικές διαφορές άπό αύτή : γράφει-νά
γράφη, γράφονται —νά γράφωνται, έχει γράψει —νά έχη γράψει.
844. Ή ύποταχτική σχηματίζεται κανονικά παίρνοντας ένα άπό
τά μόρια ή τούς συνδέσμους νά (άς), γιά νά ή άλλους συνδέσμους
(στον άόριστο και τό άμα, άφοϋ, Γσως, μόλις, μήπως,
δποτε,
οποίος, δπου, δ,τι, πρίν, προτού, ώσότου, ώσπου), κάποτε δμως βρίσκεται και μόνη της : νά μου γράψης' έρθης δέν έρθης, έγώ θά ξεκινήσω*
πηγαίνωμε.
845. Ή προσταχτική
έχει ένεστώτα (γράφε), άόριστο (γQάψή
και πολύ σπάνια παρακείμενο (έχε γραμμένο). Στήν παθητική φωνή
έχει ή προσταχτική σπανιότερα ξεχωριστούς, μονολεχτικούς τύπους.
Οί τύποι πού λείπουν άναπληρώνονται άπό τήν ύποταχτική, πού
παίρνει τότε τό μόριο άς (ή νά) : νά γράφη, άς γράφεται, νά είναι
γραμμένο. Ή ύποταχτική μέ τό 3ς (νά) μπορεί νά μπή κα! στή θέση
τών μονολεχτικών τύπων τής προσταχτικής : νά γράφης (γράφε), νά
καθίοης καλά (κάθου καλά).
846. Ή προσταχτική έχει μόνο δύο πρόσωπα, τό β' κα! τό γ'.
Τό γ ' πρόσωπο δέν έχει ξεχωριστό τύπο κα! συμπληρώνεται άπό τήν
ύποταχτική : ας γράφη ή νά γράφη.

Σχηματισμός

ύποταχτική ς, προσταχτικής — 'Αρι&μοι
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Κάποτε σχηματίζεται και π ρ ώ τ ο π λ η θ υ ν τ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο : δ ς πάμε
να φύγωμε,
ας
κοιμηθούμε.
Μερικά ρήματα σχηματίζουν μονολεχτικά τό α' πληθυντικό πρόσωπο τής
ενεργητικής προσταχτικής: πάμε, φεύγωμε.
Συνταχτικές

εγκλίσεις

847. Έκτός άπό τήν οριστική, τήν ύποταχτική και τήν προσταχτική υπάρχουν και άλλες προσωπικές εγκλίσεις, πού δέν έχουν δμως καί ξεχωριστούς
γραμματικούς τύπους. Αναγνωρίζονται άπό τό νόημα πού παίρνουν στή σύνταξη τού λόγου καί μπορούν νά ονομαστούν συνταχτικές εγκλίσεις. Συνταχτικές εγκλίσεις είναι :
α) "Η 6υνητική9 πού παριστάνει τό δ υ ν α τ ό . Σχηματίζεται μέ τό (δυνητικό) μόριο Φα καί οριστική παρατατικού ή καί ύπερσυντέλικου : θά μας
χαιρετούσε, θα μας είχε χαιρετήσει.
β) Ή πι&ανολογιχή, πού παριστάνει τό π ι θ α ν ό . Σχηματίζεται μέ τό
(πιθανολογικό) μόριο θα καί όρισεική (όλων τών χρόνων, έκτός άπό του μέλλοντα) : τί κάνει ;—θά διαβάζη, εκείνη τή στιγμή θά διάβαζε, θά είχε φύγει.
γ) Ή ευχετική, πού εκφράζει ε ύ χ ή. Σχηματίζεται μ' ενα άπό τά εύχετικά επιφωνήματα μακάρι, άμποτε, εϊθε και μέ ύποταχτική, ή μέ οριστική παρατατικού, άορίστου ή ύπερσυντέλικου, ή μέ τό σύνδεσμο νά ή τό ας καί εναν
άπό αύτούς τούς τύπους : μακάρι νά φανή, μακάρι νά ερχόταν, μακάρι νά έφυγε,
άμποτε νά είχε έρθει, στερνή μου γνώση νά σ* είχα πρώτα.

'Αριθμοί
8 4 8 · ΆρίΦμός
τον ρήματος λέγεται ό τύπος του ρήματος π ο ύ
φανερώνει αν τό υποκείμενο του είναι ενα ή περισσότερα π ρ ό σ ω π α ή
πράγματα.
"Οταν λέμε τρέχω, τρέχεις πρόκειται κ ά θ ε φ ο ρ ά γ ι ά ενα π ρ ό σ ω π ο .
"Οταν λέμε τρέχομε, τρέχετε πρόκειται κ ά θ ε φ ο ρ ά γ ι ά π ο λ λ ά π ρ ό σ ω π α .
8 4 9 . OÎ α ρ ι θ μ ο ί είναι στό ρ ή μ α , δ π ω ς καί στ
ένικός καί ό πληθυντικός
(475).
Τ ό ά π α ρ έ μ φ α τ ο κ α θ ώ ς καί ή ένεργητική
τόν ά ρ ι θ μ ό : (έχει, έχουν) τρέξει,
τρέχοντας.

δνομα, δύο : δ

μετοχή δέ φανερώνουν

Πρόσωπα
8 5 0 . Πρόσωπο
του ρήματος λέγεται ό τύπος τού ρήματος π ο ύ
φανερώνει τίνος π ρ ο σ ώ π ο υ είναι τό υποκείμενο του.
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xai πρόσωπα

Τό υποκείμενο τοΰ ρήματος μπορεί να είναι τό πρόσωπο ή τα
πρόσωπα πού μιλούν : τραγουδώ, τραγουδούμε. Τότε τό ρήμα είναι
στό πρώτο πρόσωπο ή είναι τοϋ πρώτον
προσώπου.
Τό ύποκείμενο τού ρήματος μπορεί να είναι τό πρόσωπο ή
τά πρόσωπα πού τούς μιλούμε : τραγουδεϊς,
τραγουδεϊτε.
Τότε
τό ρήμα είναι στό δεύτερο πρόσωπο
ή είναι τοΰ δεύτερου
προσώπου.
Τό ύποκείμενο τοΰ ρήματος μπορεί νά είναι τό πρόσωπο ή τα
πρόσωπα (ή τα πράγματα ή οί ιδέες) για τό οποίο ή για τα όποια μιλούμε : τραγουδει, τραγουδούν, σωριάστηκαν. Τότε τό ρήμα είναι στό
τρίτο πρόσωπο ή είναι τοΰ τρίτου
προσώπου.
851· Καθώς φαίνεται άπό τά παραδείγματα αύτά, τό πρόσωπο
καί δ άριθμός τοΰ ρήματος φανερώνονται μέ ξεχωριστές καταλήξεις,
πού προσθέτονται στό θέμα τοΰ ρήματος (858).
852. Μέ τις καταλήξεις έκφράζει τό ρήμα τά τρία πρόσωπα. Ή
προσταχτική δέν έχει πρώτο και (μέ δικό του τύπο) τρίτο πρόσωπο
(846). Οί δύο άπρόσωπες έγκλίσεις, τό άπαρέμφατο και ή μετοχή,
δέν έκφράζουν πρόσωπα.
853. Μεταχειριζόμαστε από ευγένεια τόν πληθυντικό τοΰ β' προσώπου
καί όταν αποτεινόμαστε σ' ένα μόνο πρόσωπο, σεβαστό, ανώτερο στήν ηλικία
ή στήν κοινωνική Ιεραρχία, ξένο ή όπως καί νά είναι όχι οίκεΐο. Ό πληθυντικός αύτός τοΰ β' προσώπου λέγεται πληθυντικός τής ευγένειας t δπως αγαπάτε, σας παρακαλώ νά μου πήτε.
Στόν πληθυντικό μπαίνει τότε ή προσωπική άντωνυμία, όχι όμως καί τό
κύριε, κυρία, πού μένουν στόν ένικό : ελπίζω πώς εσείς δε θ' αργήσετε, κύριε.
Τό έπίθετο καί ή μετοχή μένουν στόν ένικό : έσεΐς πού τό προτείνατε είστε ό
πιό κατάλληλος νά τό κάμετε.
854· Στή θέση τοΰ ένικοΰ μεταχειριζόμαστε σέ μερικές περιστάσεις καί
γιά τό πρώτο πρόσωπο τόν πληθυντικό. Αύτό γίνεται: α) Άπό διακριτικότητα, όταν θέλωμε νά μιλήσωμε πιό άόριστα γιά τόν έαυτό μας : μπορούμε νά
σας ενοχλήσωμε μιά στιγμή ; θά μας γράφη ς καμιά φορά ; — β) Άπό μετριοφροσύνη. Αύτό γίνεται άπό συγγραφείς: στό βιβλίο μας αύτό προσπαθήσαμε νά
δείξωμε κτλ. Άλλά είναι περιττό* πολύ πιό άπλό νά μιλήση κανείς στόν ένικό.
Ά ν δμως χρησιμοποιηθή ό πληθυντικός πρέπει νά διατηρηθή ώς τό τέλος,
καί στ' άκόλουθα ρήματα, καί όχι νά συναλλάζεται μέ τόν ένικό, καθώς γίνεται συχνά.
Τό α' πρόσωπο τοΰ πληθυντικοΰ άντίς τό α' τοΰ ένικοΰ τό μεταχειρίζον·
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ται καί πρόσωπα μέ μεγάλα αξιώματα («πληθυντικός τής μεγαλοπρέπειας»).
Στόν πληθυντικό μπαίνει τότε καί ή άντωνυμία καί τό έπίθετο : Μά ελπίζουμε
νά κατορθώσουμε γιά όλα νά μιλήσουμε με τή σειρά, πάντα με τό κέφι μας, και
διασκεδάζοντας, έμεΐς πρώτοι, με τόν ϊδιο τόν έαυτό μας (Παλαμάς).
855. Κάποτε γίνεται άλλαγή προσώπου, καί λέγεται τό α' πληθυντικό
στή θέση του β' ενικού, άπό συμπάθεια ή άπό λεπτότητα καί γιά νά μετριαστή έκεϊνο πού άποδίνεται μέ τό ρήμα σ' εκείνον πού τού μιλούμε : λοιπόν,
πότε φεύγομε ; τό μάθαμε τό μάθημά μας ; μας μάλωσαν πάλι ; τό πήραμε τό άριστα πάλι !, και τί, θ' αφήσω με νά μας γελά ό κόσμος ;

Συνακόλουθα
856. Ή διάθεση καί ή φωνή, ή έγκλιση, δ χρόνος και δ τρόπος,
ό άριθμός και τό πρόσωπο παρουσιάζονται πάντοτε στούς τΰπους πού
σχηματίζει ένα ρήμα καί λέγονται συνακόλουθα τοϋ ρήματος.
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
857. Στο σχηματισμό τών ρημάτων ξεχωρίζομε διάφορα στοιχεία. Αύτά είναι ή κατάληξη, τό θέμα και δ χαρακτήρας, ή αύξηση
καί τά βοηθητικά ρήματα.
Σέ κάθε τύπο ρήματος ξεχωρίζομε, δπως και στούς δνοματικούς τύπους (473), θέμα και κατάληξη:
δέν-ω, δέν-εις,
δέν-ουν,
δέν - αμε.

Κατάληξη
858. Κατάληξη είναι τό τέλος τού ρήματος πού άλλάζει, γιά νά
εκφραστή ή διάθεση, ή έγκλιση, ό χρόνος, τό πρόσωπο και δ άριθμός.
"Ετσι ύπάρχουν ξεχωριστές καταλήξεις γιά τήν ένεργητική και
γιά τήν παθητική φωνή (λ.χ. -ω, -εις, -ει κτλ., παθητ. -ομαι, -εσαι,
-εται κτλ.) καί πάλι διαφορετικές γιά τόν ένεστώτα καί γιά τούς
περασμένους χρόνους, παρατατικό καί άόριστο (λ.χ. -α, -ες, -ε κτλ.,
παθητ. -όμουν, -όσουν, -όταν κτλ.). Ή ύποταχτική παρουσιάζει μερικές διαφορές.
Ή προσταχτική έχει καταλήξεις δικές της: -ε (-α), -ετε (-ατε)
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για ιήν ενεργητική φωνή και -ου, -ήτε για τήν παθητική φωνή.
859. Στούς συντελεσμένους χρόνους τό πρόσωπο κα! ό αριθμός
έκφράζονται μέ τό βοηθητικό ρ ή μ α : έχω γράψει, έχετε γράψει, έχω
γραφτή, ή (στό β' τύπο τής πα&ητικής φωνής) κα! μέ τήν παθητική
μετοχή : είμαι δεμένος, είστε δεμένοι.

Θέματα
860. Κάθε ρήμα έχει γιά κάθε φωνή δύο 'θέματα, άπό τά όποια
σχηματίζονται ot διάφοροι χρόνοι του. Τά θέματα αύτά είναι τό ένεστωτικό κα! τό άοριστικό.
861. Ά π ό ιο ένεστωτικό θέμα σχηματίζονται οι έξακολουθητικοι χρόνοι κα! τών δύο φωνών, δηλ. οι τύποι γιά τόν ένεστώτα, τόν
παρατατικό κα! τόν έξακολουθητικό μέλλοντα :
δέν - ω, θά δέν - ης, νά δέν - ης, δέν - ε, δέν - οντάς
φεύγ - ω, φεύγ - αμε, φεύγ - α, φεύγ - οντάς
δέν - ομαι, δεν - όμονν, θά δέν - ωμαι, δέν - ον.
9
Από τό 'θέμα τοϋ ένεργητικοϋ
Αορίστου σχηματίζονται ot συνοπτικοί χρόνοι τής ένεργητικής φωνής, δηλαδή οί τύποι γιά τόν άόριστο κα! τό συνοπτικό μέλλοντα, καθώς κα! τό άπαρέμφατο τής ένεργητικής φωνής (') :
έδεσ - α, θά δέσ - ω, νά δέσ - ω, δέσ - ε, δέσ - ει
έφνγ-α, θά φύγ - ω, νά φύγ - ωμε, φύγ-ε,
φύγ-ει.
Έ τ σ ι σχηματίζονται άπό τό θέμα τοΰ ένεργητίκοΰ άορίστου δλοι
οί συντελεσμένοι χρόνοι στο άκλιτο τους μέρος: είχαμε δέσ-ει,
θά
εχετε
φύγ-ει.
Ά π ό τό 'θέμα τοϋ ααΦητικοϋ
Αορίστου σχηματίζονται οί συνοπτικοί χρόνοι τής παθητικής φωνής (έκτος άπό τό β' έν. πρόσωπο
τής προσταχτικής τοΰ άορίστου), τό παθητικό άπαρέμφατο κα! οί συντελεσμένοι χρόνοι στό άκλιτο τους μέρος :
δέθ - ηκα, θά δεθ - ώ, νά δεθ - ήτε, δεθ - ήτε, έχουν δεθ - ή.
862. Διασάφηση.— Δέν πρέπει νά παραπλανηθή κανείς άπό τις ονομασίες ένεστωτικό καί άοριστικό θέμα καί νά φανταστή πώς οί χρόνοι πού σχηματίζονται άπό τά δύο αύτά θέματα έχουν πραγματικά τή σημασία ένεστώτα καί
1. Άπό τό θέμα τοΰ ενεργητικού άορίστου σχηματίζεται καί τό β' έν.
πρόσωπο τής παθητικής προσταχτικής τοΰ άορίστου : δέσ-ον, κρνψ-ον.
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αορίστου. Καθώς τονίστηκε ήδη παραπάνω (838), τά δύο θέματα, τού ενεστώτα
καί τού αορίστου, άσχετα μέ τό χρόνο πού δηλώνουν οί χρόνοι αυτοί στήν
οριστική, δείχνουν τόν ορισμένο διαφορετικό τρόπο πού τοποθετούμε τήν πράξη
μέσα στό χρόνο. Σύμφωνα μέ αύτά ol χρόνοι πού σχηματίζονται άπό τό ένεστωτικό θέμα παριστάνουν συνήθως μιά πράξη ή κατάσταση στή διάρκειά της :
τήν είδα που έπλενε τά πιάτα, πλένει κάθε δεκαπέντε* ένώ οί χρόνοι πού σχηματίζονται άπό τό άοριστικό θέμα τήν παριστάνουν παρμένη συνοπτικά : νά τά
πλννης δλα.—"Οποιος πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει (Σολωμός).
8 6 3 · Ό τελευταίος φ θ ό γ γ ο ς του ένεστωτικού ή του άοριστικού
θέματος λέγεται ένεατωτικός
ή άοριστικός
χαρακτήρας·
8 6 4 . Τ ό φωνήεν (ή τό δ ί ψ η φ ο ) πού βρίσκειαι στή συλλαβή τήν
π ρ ί ν άπό τήν κατάληξη λέγεται θεματικό
φωνήεν.
"Ετσι τού γράφω
τικό φωνήεν τό α* τού
θεματικό φωνήεν τό ει'
θεματικό φωνήεν τό ευ
στικό.

ένεστωτικός χαρακτήρας είναι τό φ καί
λείπω ένεστωτικός χαρακτήρας είναι τό
τού φεύγω-έφυγα,
χαρακτήρας είναι τό
γ ι ά τό ένεστωτικό θ έ μ α καί τό υ γ ι ά τό

θεμαπ και
γ καί
άορι-

Αΰξηση
8 6 5 . *Όσα ρήματα άρχίζουν ά π ό σ ύ μ φ ω ν ο παίρνουν έμπρός ά π ό
τό θ έ μ α , στον παρατατικό καί στον άόριστο τής οριστικής, ένα ε-.
Τ ό ε- αύτό λέγεται αϋξηση καί οί ρηματικοί τύποι πού τό π α ί ρ νουν λέγονται αύξημένοι
τύποι.
Ή αύξηση αύτή άλλοτε μένει καί άλλοτε παραλείπεται.
8 6 6 . Ή αϋξηοη

μένει

πάντοτε

δταν τονίζεται

:

έγραψα,

Αύτό γίνεται στούς τρισύλλαβους τύπους τής ένεργητικής φωνής, α) στόν
παρατατικό καί τόν άόριστο τών δισύλλαβων ρημάτων τής πρώτης συζυγίας :
έγραφα, έγραφες, έγραφε, έγραφαν* έγραψα, εγραψες, έγραψε, έγραψαν, καί
β) στόν ένικό τού άορίστου τών μονοσύλλαβων ρημάτων τής β' συζυγίας:
έζησα, έζησες, έζησε, έζησαν' έσπασα, έσπασες, έσπασε, έσπασαν.
867. 01 λοιποί ρηματικοί τύποι τού παρατατικού καί τού άορίστου τής
οριστικής, πού έχουν τό ε- άτονο, σχηματίζονται συνήθως χωρίς αύξηση, προπάντων δταν είναι πολυσύλλαβοι :
γράφαμε, γράφατε, (γράφανε)' γράψαμε, γράψατε, (γράψανε) — ζοϋσα, ζούσες, ζούσαμε, ζήσαμε, ζήσατε κτλ.— μαλώσαμε, μοιάζαμε, χαιρετούσα, χαιρετιστήκαμε, στενοχωριόμουν, ξημερωθήκαμε, προσέξαμε, διορθώθηκε, συμβουλευτήκαμε,
διοικηθήκατε, ξανάγραψε.
868.

Ή

άτονη

συλλαβική

αύξηση

φυλάγεται

σέ
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μερικές περιστάσεις, Ιδίως δταν θέλωμε ν9 αποφύγω με κάποια άσάφεια ή γιά λόγους εύφωνίας και ρυθμοΰ, καθώς λ. χ. δταν τδ ρήμα
άρχίζη άπο σΰμφωνο, τό ϊδιο ή συγγενικό μέ σύμφωνο πού βρίσκεται στήν τελευταία συλλαβή τής προηγούμενης λέξης :
τονς έστρώσαμε άντι τονς στρώσαμε (πού θ ά μπορούσε ν9 άκουστή : τον στρώσαμε), σάν έσνντροφέψαμε
άντι σά συντροφέψαμε (πού
θ ά μπορούσε νά νομιστή : σας σνντροφέψαμε) (*) — δέν
έδιδαχτήκαμε
άντι δέ διδαχτήκαμε (έτσι και μέ τά ρήματα δειλιάζω, δέχομαι, δίνω,
θέλω, θησανρίζω κτλ.).
Αύτό γίνεται καί στή ζωντανή γλώσσα, περισσότερο όμως στή γραπτή
καί Ιδίως στόν ποιητικό λόγο(3).

869. Μερικά ρήματα άντι ε- παίρνουν αϋξηση η-. Τέτοια είναι :
πίνω (έπινα)—ήπια, βρίσκω
(έβρισκα)—ήβρα.
870. "Οσα ρήματα άρχίζουν άπό φωνήεν (ή δίψηφο), τό φυλάγουν σέ δλους τούς χρόνους :
Ανάβω, άναβα, άναψα, Ανάφτηκε
έτοιμάζω, έτοίμαζα, έτοίμασα, έτοιμαζόμονν,
έτοιμάστηκα
δρίζω, δριζα, δρισα, δριζόταν, δρίστηκε (8)
αΙχμαλωτίζω,
αιχμαλώτιζα,
αιχμαλώτισα, άίχμαλωτιζόμονν,
αΐχμαλωτίστηκα
ενχαριστώ, ενχαριστονσα,
ενχαρίστησα,
ενχαριστιόμονν,
ευχαριστήθηκα.
1. Ή ασάφεια καί ή άνάγκη νά τήν άποφύγωμε παρουσιάζεται όταν διαβάζωμε περισσότερο παρά όταν μιλούμε. Μάς βοηθέ ΐ στήν ομιλία ό τόνος τής
φωνής καί τό χώρισμα τών λέξεων πού κάνομε, άν χρειαστή.
2. Κανονικά μεταχειρίστηκαν τήν άτονη συλλαβική αύξηση μερικοί Έφτανησιώτες συγγραφείς: δεν εμποροϋσαν (Θεοτόκης),οι γυναίκες τής γειτονιάς εχτυ·
πιόνταν κι εσυρομαδοϋσαν τα μαλλιά τους, έκλαιγαν κι έφώναζαν κι εκείνες
(Θεοτόκης).
3. Ή όρθογράφηση μέ ω τών περασμένων χρόνων τής οριστικής, εφαρμοσμένη καί σέ ρήματα σύνθετα μέ προθέσεις ή σέ παράγωγα άπό λέξεις σύνθετες μέ αύτά, θά είχε γιά άποτέλεσμα νά ορθογραφούνται μέ ω καί
ρήματα καθώς: εξορκίζω, (Εξομολογώ, ενοχλώ' διοχετεύω, μετοχετεύω, (ε)ξοφλώ,
ξοδεύω, προοδεύω, συνοδεύω' έφοδιάζω, άνεφοδιάζω, σοδιάζω, συνομιλώ, εξοστρακίζω, συνοψίζω, έξονυχίζω, επιορκώ, συνοφρυώνομαι, υποπτεύομαι κιλ. Τέτοιες
όμως γραφές δέ θά μπορούσαν νά έξασφαλιστοΰν μέ κανόνα γενικό παρά μέ
άπαρίθμηση όλων τών σχετικών τύπων.

Αύξηση
' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι : έχω-είχα,
871.

έρχομαι
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(ερχόμουν)—ήρθα,

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-Η

1. Γράφονται

μέ η το ήρθα,

ήβρα,

2. Γράφονται

μέ ει

είπα,

το είδα,

είμαι—ήμουν.

ΑΥΞΗΣΗ

ήπια,

ήμουν,

ήξερα,

ήθελα.

είχα(1).

3. " Ε π ε ι τ α άπό λέξη πού τελειώνει σέ (ε) ή άτονη αύξηση π α ραλείπεται : μέ δείξατε,
σέ βλέπαμε,
και τραγούδησε,
ούτε
θέλαμε.
Ή τονισμένη συλλαβική αδξηση χάνεται στήν άφαίρβση τής συμπροφορας:
τό 'δείξε (164).
4 . "Οταν ή προηγούμενη λέξη είναι δ σύνδεσμος καί,

γράφεται

αύτός όλόκληρος,καΐ τό ρήμα πού άκολουθεί γράφεται χωρίς τήν άτονη
αδξηση : καϊ γράφαμε,

δχι κι

έγράφαμε.

8 7 2 . 'Εσωτερική
αΰξηση.—Μερικά
σύνθετα ρ ή μ α τ α μέ π ρ ώ τ ο
συνθετικό έ π ί ρ ρ η μ α , κ α θ ώ ς πολύ, πάρα, καλά, κακά, κουτσά κτλ., δέν
παίρνουν τήν τονισμένη αύξηση π α ρ ά στήν άρχή τού δεύτερου συνθετικού. Ή αύξηση αύτή λέγεται έσωτερική
αύξηση :
δέν πολυέγραφε,
παραήπιε,

κουτσοήπιαμε,

δέν τόν πολυέβλεπα
δέν τό παραήθελε,

(άλλά δέν

πολυβλέπονταν),

(άλλά και σ υ ν α ι ρ ε μ έ ν α :

παράπιες, παράφαγε,
παράθελε) — δέν τού καλοήρθε κτλ.
873. Ά ρ χ α ΐ κ ή έσωτερική αύξηση.—Έσωτερική αύξηση παίρνουν άνώμαλα καί μερικοί περασμένοι τύποι λόγιων ρημάτων, σ ύ ν θ ε τ ω ν μ έ π ρ ό·
θ ε σ η (νέα ή άρχαία), πού άκολουθούν τόν άρχαίο σχηματισμό. Ή αύξηση
αύτή λέγεται αρχαϊκή έσωτερική αύξηση.
Τά πιό συνηθισμένα άπό τά ρήματα πού παίρνουν τήν άρχαΐκή έσωτερική
αύξηση είναι: εγκρίνω - ένέκρινα, εκφράζω - εξέφραζα, ενδιαφέρω - ενδιέφερα, εμπνέω - έν έπνεα, συμβαίνει - συνέβηκε. Στούς περασμένους χρόνους τού ρήματος
υπάρχω τρέπεται το a oh η .· υπήρχα, υπήρξα.
Ή έσωτερική αύξηση παρουσιάζεται στούς άρχαϊκούς αύτούς σχηματισμούς
μόνο στά τρία πρόσωπα τού ενικού (ή καί στό τρίτο πληθυντικό) τής ενεργητικής
φωνής, όπου είναι τονισμένη. Σέ όλους τούς άλλους τύπους δέν ύπάρχει : εξέφραζα,
εξέφρασε, Εξέφραζαν), άλλά εκφράζαμε, έκφράζαν(ε), εκφράζονταν, εκφράστηκε κτλ.
874. "Ιστορική παρατήρησηΓιά
τό γλωσσικό αίσθημα ή αύξηση (έκτός
άπό τήν τονισμένη αύξηση τής άρχής) δέν είναι πιά σήμερα, καθώς στήν άρ18

1. Στά ρήματα πού άρχίζουν άπό ρ οί αύξημένοι τύποι τών περασμένων
χρόνων δέ διπλασιάζουν τό ρ, δπως γινόταν στήν άρχαία γλώσσα: έριχνα,
έραψες, έροκάνισε, έρυμοτομήθηκε.
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χαία αττική γλώσσα, απαραίτητο στοιχείο για να δηλωθή ό περασμένος χρόνος. 'Απεναντίας, αποζητούμε τ ό ϊ δ ι ο χ ρ ο ν ι κ ό θ έ μ α σέ ό λ ε ς τ ι ς
έ γ κ λ ί σ ε ι ς του ίδιου χρόνου.
Αυτός είναι ό λόγος πού μερικοί άοριστικοί τύποι, πού έπικράτησαν στήν
οριστική μέ τήν αύξηση ένώ αύτή είχε γενικά ατονήσει, μετάδωσαν τό νέο τους
αύτό θέμα σέ όλες τις έγκλίσεις τού άορίστου, έπιβάλλοντας μάλιστα τήν ίδια
ρίζα στό ένεστωτικό θέμα. Έτσι λέμε ώς σήμερα:
ανέβηκα - ανεβήκαμε — θ* ανέβω · ανέβα · ανεβαίνω (άντί άρχ. αναβαίνω), άκόμη
καί ανέβασμα, ά»εβασιά κτλ.
κατέβηκα - κατεβήκαμε — θά κατέβω - κατέβα - κατεβαίνω (άντί άρχ. καταβαίνω), άκόμη καί κατέβασμα - κατεβασιά, κατεβατό κτλ.
πέθανε - πέθαναν — θά πεθάνη - πεθαίνει (άντί άρχ. άποθνήσκει)
πέτυχα - πετύχαμε — θά πετύχω - πέτυχε - πετυχαίνω (άντί άρχ. επιτυγχάνω)
συνέφερε — θά συνεφέρη, συνεφέρνω (άντί άρχ. συμφέρω).
Τέτοια παραδείγματα παρουσιάζονται πολύ άφθονώτερα σέ πολλά Ιδιώματα τής νησιώτικης 'Αν. καί ΝΑ Ελλάδας, δπου λένε λ.χ. καί άνετριχιάζω άνετρίχιασμα, άνεσταίνω κτλ. (0

Βοηθητικά στοιχεία σχηματισμού
875· Γ ι ά νά σχηματιστούν ο! περιφραστικοί χρόνοι τίΰν ρημάτων χρησιμεύουν :
α) τό μελλοντικό μόριο θά γιά τό μέλλοντα,
β) τά βοηθητικά ρήματα εχω καί είμαι γιά τούς συντελεσμένους
χρόνους (826).
Γιά τό σχηματισμό τής ύποταχτικής μέ τό νά, άς, γιά νά βλ. 844.
1. Γιά τόν ίδιο λόγο σήμερα πολλοί, άκόμη καί γραμματισμένοι, κάνουν
τό λάθος καί μεταφέρουν τήν άρχαΐκή αύξηση τής οριστικής στήν προσταχτική
τού άορίστου καί άλλού, καί λένε λ.χ. προσέταξέ τον, διέταξέ τον, έπανέλαβέ το,
υπέγραψε, διέγραψε το, άνέφερέ μου, επέστρεψέ το, παρήγγειλέ του κτλ. Τά συχνά
αύτά «λάθη» δείχνουν πόσο ξένη μας είναι σήμερα ή έσωτερική αύτή αύξηση,
δσο καί άν oi τύποι μέ τήν αύξηση μας φαίνωνται σέ μερικά παραδείγματα
άναντικατάστατοι.
Σέ παλιότερα χρόνια, πρίν άκόμη διαμορφωθή ή καθαρεύουσα, ol τύποι
τών ρημάτων, πού σήμερα παίρνουν άνώμαλα έσωτερική αύξηση, γράφονταν
χωρίς αύτή σέ κείμενα απλά γραμμένα, άκόμη καί άπό όπαδούς τής άρχαϊκής
γλώσσας. "Ετσι έκτός άπό τό Σολωμό, πού έγραψε τούτον έμπνευσε, οντάς
νέος, μιά θεά μελωδική, ό Τερτσέτης έχει γράψει : έούμβαλον, άπόβαλαν κ.ά.,
ό Κούμας: έσύνθεσα, ό Α. Βλάχος (σέ ποίημα): υπόφερα κτλ.

Βοηθητικά

Σχηματισμός

ρήματα

βοηθητικών
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ρημάτων

876. Τό ρήμα 8χω συνηθίζεται μόνο στούς παρακάτω τύπους :
Μονολεχτικοί

χρόνοι
Παρατατικός

Ενεστώτας
Ύποταχτική

'Οριστική

έχω
έχεις
έχει
έχομε,
έχετε
έχουν

Προσταχτική

Μετοχή

είχα
είχες
είχε
είχαμε
είχατε
είχαν

έχω

έχουμε

hw
hv
έχωμε, έχουμε
έχετε
έχουν

Περιφραστικοί

χρόνοι.

εχε
έχοντας
έχετε

Μέλλοντας t θά

εχω

Γιά μερικούς δεύτερους τύπους τοΰ ε χω πρβ. 882.

877. Τό ρήμα είμαι

συνηθίζεται μόνο στούς παρακάτω τύπους :

Μονολεχτικοί

χρόνοι

*Ενεστώτας
Όριστική καί "Υποταχτική

είμαι
εΐοαι
είναι
είμαστε
είστε
είναι
Περιφραστικοί

Παρατατικός
Μετοχή

ήμουν
ήσουν
ήταν
ήμαστε
ήσαστε
ήταν

(δντας)

χρόνοι·

Μέλλοντας : θά

είμαι

Γιά μερικούς δεύτερους τύπους τοΰ είμαι πρβ. 882, 883.

878. Γιά ν9 άναπληρωθή ό άόριστος τοϋ είμαι χρησιμεύουν :
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Ρήματα — Ol συζυγίες
α)

θηκε

β

0 αόριστος τοΰ στέκομαι : στάθηκα· δ πατέρας του μου στάπροστάτης.
β) Ό αόριστος τοΰ γίνομαι : έγινα· μου έγινε έμπόδιο στά σχέδιά μου.
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ

ΣΥΖΥΓΙΕΣ

879· Τα ρήματα δέν κλίνονται δλα μέ τον ϊδιο τρόπο. Στον ένεστώτα κα! στον παρατατικό παρουσιάζουν πολλά άπό αΰιά διαφορές
άπό τά έπίλοιπα και σχηματίζονται διαφορετικά.
Ό τρόπος πού κλίνεται τό ρήμα λέγεται
συζυγία.
880. 'Έχομε δυο μεγάλες όμάδες μέ διαφορετικό έν μέρει σχηματισμό, πού άποτελοΰν τις δυό συζυγίες τοΰ ρήματος.
Στήν πρώτη συζυγία
άνήκουν τά ρήματα πού τονίζονται στήν
παραλήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ ενεργητικού ένεστώτα (κα! στήν
προπαραλήγουσα στο πρώτο πρόσωπο τοΰ παθητικού ένεστώτα).
Τά ρήματα αύτά τελειώνουν σέ - ω στήν ένεργητική φωνή κα! σέ
-ομαι στήν παθητική : δένω - δένομαι, γράφω - γράφομαι.
Στήν πρώτη συζυγία άνήκουν τά περισσότερα ρήματα.
Στή δεύτερη συζυγία
άνήκουν τά ρήματα πού τονίζονται στή
λήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ ένεργητικοΰ ένεστώτα (κα! στήν παραλήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ παθητικοΰ ένεστώτα).
Τά ρήματα αύτά τελειώνουν σέ ' ώ στήν ένεργητική φωνή κα! σέ
-ιέμαι ή -οϋμαι στήν παθητική : άγαπώ, άργώ, λυπώ — άγαπιέμαι,
λυπούμαι.

Γενικές παρατηρήσεις γιά το σχηματισμό τών ρημάτων
881. Γιά τό σχηματισμό τής ύποταχτικής βλ. 848. Για τό σχηματισμό
τής προσταχτικής βλ. 845. Για τό απαρέμφατο βλ. 819. Για τή μετοχή τοΰ
παθητικοΰ ένεστώτα βλ. 976 α.
Γιά τήν αύξηση τών περασμένων χρόνων
τών ρημάτων άπό σύμφωνο βλ. 866.
882. Ot διάφοροι τριτοπρόσωποι ρηματικοί τύποι σέ -ν συνηθίζονται καί
μέ ένα πρόσθετο ε στό τέλος, Ιδίως στή λογοτεχνία :
δένουν - δένουνε, (ε)δεναν - (ε)δένανε, (ε)δεσαν · (ε)δέσανε, δέσουν - δέσουνε,
δενόταν - δενότανε, δένονταν - δενόντανε, δε&οϋν - δε&οϋνε,
αγαπούν - αγαπούνε, αγαπούσαν - αγαπούσανε, αγάπησαν - αγαπήσανε, αγαπήσουν * αγαπήσσυνε,

Γενικές

παρατηρήσεις
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αγαπιόταν - αγαπιότανε, αγαπιόνταν - άγαπιόντανε, αγαπηθούν - αγαπηθούνε.
Αύτό γίνεται Ιδίως στήν ποιητική γλώσσα για τις ανάγκες του μέτρου καί
τής εύφωνίας :
Κι οι ναύτες λείπουν, λείπουνε κι οί γέροι καπετάνιοι...
και πάνε, πάν και δε ζητάν νά βροϋν ενα λιμάνι. (Πορφύρας)
Κάπως συχνότερα λέγονται μέ ε καί στή συνηθισμένη πεζογραφία οί μονοσύλλαβοι ρηματικοί τύποι : βρούνε, δοϋνε, ζούνε, βγούνε, σποϋνε, καΐνε, κλαίνε,
πάνε, φάνε, τρώνε κτλ.
883. Στόν παθητικό παρατατικό συνηθίζονται άκόμη : α) γιά τό α' καί
β' πληθ. πρόσωπο, έκτός άπό τούς κανονικούς τύπους σέ - μαστέ, - σαστε καί οί
τύποι σέ - μασταν, -σασταν : δενόμασταν - δενόσασταν, άγαπιόμασταν - άγαπισσασταν,
θυμόμασταν - θυμόσασταν (*).
β) Γιά τά τρία ενικά πρόσωπα, Ιδίως στό διάλογο καί στήν ποιητική
γλώσσα, οί τύποι σέ -όμουνα, -όσσυνα καί σέ -ουμ,ουν, -ουσουν, -ονταν ή -οΰνταν :
δενόμουνα - δενόσουνα καί δένουμουν - δένουσουν - δένονταν, άγαπιόμουνα άγαπιόσουνα καί άγαπιούμουν - άγαπιούσουν - άγαπιοϋνταν, θυμόμουνα - θυμόσουνα
καί θυμούμουν - θυμούσουν - θυμούνταν.
1. Οί τύποι αύτοί, πού είναι συνηθισμένοι σέ μεγάλο μέρος τής Ελλάδας
(πιό άποκλειστικοί στά μέρη τής Βόρ. Ελλάδας), χρησιμεύουν νά ξεχωριστή
καλύτερα ό παθητικός παρατατικός άπό τόν ένεστώτα. 'Αλλιώς οί δυό αύτοί
χρόνοι δέν ξεχωρίζονται εύκολα, ούτε στά ρήματα άπό φωνήεν, άφοΰ δέν παίρνουν αύξηση (ετοιμαζόμαστε, άντιστεκόμαστέ) ούτε στά ρήματα άπό σύμφωνο,
πού χάνουν συχνά τήν αύξηση στήν ομιλία δταν προηγήται μόριο σέ φωνήεν:
(ε)στεκόμαστε, θά (έ)καθόμαστε.
Στήν περίσταση αύτή τό σωστό χρόνο θά μπορούσε νά τόν φανερώση ενα
χρονικό έπίρρημα ή τό νόημα τού λόγου καί ειδικότερα άλλα ρήματα (παθητικά, αύξημένα δμως, ή ενεργητικά), πού βρίσκονται στήν ίδια φράση : Άπό
τότε, πότε ελειπα έγώ άπ9 τήν 3Αθήνα, πότε εκείνος. Μά κι οί δυό όταν ήμαστε δέ
βλεπόμαστε, γιατί δε συχνάζαμε στά ίδια μέρη (Ξενόπουλος). — Μιά μέρα, έκεΐ πού
καθόμαστε στοϋ Ζαχαράτου και λέγαμε τά παλιά και τά καινούρια μας, τοϋ είπα
(Ξενόπουλος).—*Εγώ χαμογελούσα. Και χωρίς καμιά άλλη εξήγηση, συνεννοούμαστε
λαμπρά (Ξενόπουλος). Στόν παρατατικό τοϋ είμαι ή διάκριση άπό τόν ένεστώτα
είναι μόνο ορθογραφική : Έγώ δεν θέλω άπό μέρος μου τίποτας . . . είμαστε άδελφοι και φίλοι, καθώς ήμαστε (Μακρυγιάννης).
"Ολα αύτά δμως είναι περιπτώσεις μερικές, καί ό διαφορισμένος τύπος
σέ -μασταν μένει πάντοτε χρήσιμος καί άπαραίτητος. 'Ακόμη καί ό τύπος σέ
-σασταν γιά τό β' πληθ. πρόσωπο φαίνεται άναγκαιος, έπειδή ό τύπος σέ -σαστε
συνηθίζεται στά περισσότερα μέρη καί γιά τόν ένεστώτα : Που καθόσαστε ; ·Τί
γινόσαστε σπίτι ; Μήν ξεσκεπαζόσαστε. Τούς τύπους σέ -μασταν, -σασταν μεταχειρίζονται καί πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς.

Ρήματα τής πρώτης σ υ ζ υ γ ί α ς
Ένεργητική φωνή

884.

δένω
'Οριστική

*Ενεστώτας

ΧΡΟΝΟΙ

δένω
δένεις
δένει
δένομε,
δένετε
δένουν

U»
Ο
I·*
D
Of

£δεσα
έδεσες
έδεσε
δέσαμε
δέσατε
έδεσαν

•

δένουμε

"Υποταχτική

Προσταχτική

δένω
δένης
δένη
δένωμε, δένουμε
δένετε
δένουν
δέσω
δέσης
δέση
δέσωμε t δέσουμε
δέσετε
δέσουν

Απαρέμφατο

Μετοχή

δένε
δένοντας
δένετε

ΧΡΟΝΟΙ

Όριστική

UI
'S
Η
β
I»
β
Of

έδενα
εδενες*
έδενε
δέναμε
δένατε
έδεναν

>3
δέσε
δέσει
δέστε

Όριστική

ο
χ
S I

'Εξακολουθητικός
μέλλοντας t # ά δένω
Συνοπτικός μέλλοντας : θά δέσω

s-s
Qi
β

Παρακείμενος t έχω δέσει (ή έχω δεμένο)
Ύπερονντέλικος t είχα δέσει (ή είχα δεμένο)
Συντελεσμένος μέλλοντας t &à έχω δέσει (ή θά έχω δεμένο)

"Υποταχτική

Παρακείμενος * νά έχω δέσει
(ή ν ά έχω δεμένο)

Παθητική φωνή

885.

ΧΡΟΝΟ)

'Οριστική

Ύποταχτική

*Ενεστώτα ς

δένομαι

δένομαι
δένεσαι
δένεται
δενόμαστε
δένεστε
δένονται

δένωμαι
δένεσαι
δένεται
δενόμαστε
δένεοτε
δένωνται

δέθηκα
δέθηκες
δέθηκε
δεθήκαμε
δεθήκατε
δέθηκαν

δεθώ
δεθή ς
δεθή
δεθούμε
δεθήτε
δεθούν

UI

ο

»»

to
•α
ΟΙ
η

Προσταχτική

Απαρέμφατο

ΧΡΟΝΟΙ

er
•Ό
Χ
·*
β»»
Κ»
CS

(δένου)

Qt

(δένεστε)

ti

'Οριστική

δενόμουν
δενόσουν
δενόταν
δενόμαστε
δενόσαστε
δένονταν

δέσου
δεθή
δεθήτε
δεμένος

Παρακείμενος
Περιφραστίκοι
χρόνοι

Μετοχή

Ύποταχτική

'Οριστική
'Εξακολουθητικός μέλλοντας t θ ά
Συνοπτικός μέλλοντας t θά δεθώ

δένωμαι

Παρακείμενος t έχω δεθή (ή είμαι δεμένος)
*Υσζερσυντέλικος t είχα δεθή (ή ήμουν δεμένος)
Συντελεσμένος μέλλοντας : θά έχω δεθή (ή θά είμαι

Παρακείμενος t νά έχω δεθή
(ή νά είμαι δεμένος)
δεμένος)

886.

Ένεργητική φωνή
κρύβω

ΧΡΟΝΟΙ
υ>
β
*
«ft
*

Kl
m
Ul
Ο
ν*
to
Of
m

'Οριστική

κρύβω
κρύβεις
κρύβει
κρύβομεΛ
κρύβετε
κρύβουν
έκρυψα
έκρυψες
έκρυψε
κρύψαμε
κρύψατε
έκρυψαν

-ουμε

Ύποταχτική

Προσταχτική

κρύβω
κρύβης
κρύβη
κρύβω με, -ουμε
κρύβετε
κρύβουν
κρύψω
κρύψης
κρύψη
κρύψωμε, -ουμε
κρύψετε %
κρύψουν

'Απαρέμφατο

κρύβε

8-S
ί

ΧΡΟΝΟΙ

"Οριστική

Ut
Ό
Χ

έκρυβα
έκρυβες
έκρυβε
κρύβαμε
κρύβατε
έκρυβαν

·*

κρύβοντας
κρύβετε

Ι*
β
I*
Ο
Of

£

κρύψε
κρύψει
κρύψτε

'Οριστική
Ο
Χ
«·
Μ 0 ο

Μετοχή

Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή

Έξακολουθητικός
μέλλοντας t θά
κρύβω
Συνοπτικός
μέλλοντας: θά
κρύψω

Παρακείμενος t έχω κρύψει (ή έχω κρυμμένο)
Ύπερουντέλικος t είχα κρύψει (ή είχα κρυμμένο)
Συντελεσμένος μέλλοντας t θά έχω κρύψει (ή θά έχω

Παρακείμενος s νά έχω κρύψει
(ή νά έχω κρυμμένο)
κρυμμένο)

887.

Παθητική φωνή

ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική

Ύποταχτική

*Ενεστώτας

κρύβομαι
κρύβεσαι
κρύβεται
κρυβόμαστε
κρύβεστε
κρύβονται

κρύβωμαι
κρύβεσαι
κρύβεται
κρυβόμαστε
κρύβεστε
κρύβωνται

*Αόριστος

κρύβομαι

κρύφτηκα
κρύφτηκες
κρύφτηκε
κρυφτήκαμε
κρυφτήκατε
κρύφτηκαν

κρυφτώ
κρυφτής
κρυφτή
κρυφτούμε
κρυφτήτε
κρυφτούν

Περιφραστικοί
χρόνοι

Παρακείμενος

Προσταχτική

'Απαρέμφατο

Μετοχή

(κρύβου)
(κρύβεστε)

ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική

Ut
Ό
Χ«·
Κ»
β
I«
CS
Of

κρυβόμουν
κρυβόσουν
κρυβόταν
κρυβόμαστε
κρυβόσαστε
κρύβονταν

»3
κρύψου
κρυφτή
κρυφτήτε
κρυμμένος

I

Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή

'Οριστική
Εξακολουθητικός
μέλλοντας t
κρύβωμαι
Συνοπτικός μέλλοντας t
κρυφτώ

Παρακείμενος ; έχω κρυφτή (ή είμαι κρυμμένος)
Ύπερσυντέλικος: είχα κρυφτή (ή ήμουν κρυμμένος)
Συντελεσμένος μέλλοντας t ûà έχω κρυφτή (ή
είμαι

Παρακείμενος t và εχω κρυφτή
( ή νά είμαι κρυμμένος)
κρυμμένος)

Περιφραστικοί
χρόνοι

'Αόριστος

'Ενεστώτας
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Παθητική φωνή
π λ έ χ ο μ α ι

ΧΡΟΝΟΙ
υ»
0
Η
μ

to

'Αόριστος

W
*

'Οριστική

Ύποταχτική

πλέκομαι
πλέκεσαι
πλέκεται
πλεκόμαστε
πλέκεστε
πλέκονται

πλέκωμαι
πλέκεσαι
πλέκεται
πλεκόμαστε
πλέκεστε
πλέκωνται

πλέχτηκα
πλέχτηκες
πλέχτηκε
πλεχτήκαμε
πλεχτήκατε
πλέχτηκαν

πλεχτώ
πλεχτής
πλεχτή
πλεχτούμε
πλεχτήτε
πλεχτούν

Προσταχτική

'Απαρέμφατο

(πλέκου)

Ο
χ
Μ ·»
Ο Ο
1,4
!·δ!
Οι
>3

ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική

U»
Ό
Χ

πλεκόμουν
πλεκόσουν
πλεκόταν
πλεκόμαστε
πλεκόσαστε
πλέκονταν

β
t»
β
Of
£

(πλέκεστε)

πλέξου
πλεχτή
πλεχτήτε

Παρακείμενος
'»Λ

Μετοχή

πλεγμένος
'Οριστική

* Εξακολουθητικός
μέλλοντας t θά πλέκω
Συνοπτικός
μέλλοντας t θά
πλεχτώ

Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή
μαΐ

Παρακείμενος : έχω πλεχτή (ή είμαι πλεγμένος)
Ύπερουντέλικος t είχα πλεχτή (ή ήμουν πλεγμένος)
Συντελεσμένος μέλλοντας t θα έχω πλεχτή (ή θά είμαι

Παρακείμενος t và έχω πλεχτή
(η νά είμαι πλεγμένος)
πλεγμένος)

ΈνερΓπτ,Ηή φωνή

890.

δροαίζω

'Ενεστώτας

ΧΡΟΝΟΙ

m
ο
ι*
to
«*

Of
•

"Οριστική

Ύποταχτική

δροσίζω
δροσίζεις
δροσίζει
δροσίζομε,-ουμε
δροσίζετε

δροσίζω
δροσίζης
δροσίζη

δροσίζω με r ου με
δροσίζετε

δροσίζουν

δροσίζουν

δρόσισα
δρόσισες
δρόσισε
δροσίσαμε
δροσίσατε
δρόσισαν

δροσίσω
δροσίσης
δροσίοη

Προσταχτική

'Απαρέμφατο

δρόσιζε
δροσίζοντας
δροσίζετε

ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική

lit
Ό
Χ
·*
ι»
to
ν*
οι
£

δρόσιζα
δρόσιζες
δρόσιζε
δροσίζαμε
δροσίζατε

δρόσιζαν

δρόσισε
δροσίσει

δροοίσωμε,'Ονμε

δροσίσετε
δροσίσουν

Μετοχή

δροσίστε
Ύποταχτική

'Οριστική
e
χ
·*
μέλλοντας t &à δροσίζω
κ» *· Εξακολουθητικός
0 ο Συνοπτικός μέλλοντας t
δροσίσω

δ-s

Παρακείμενος t έχω δροσίσει (ή έχω

Οι
£

Συντελεσμένος μέλλοντας t θά έχω δροσίσει (η &ά έχω

Παρακείμενος t và έχω

δροσισμένο)

Ύπερσυντέλιχος t είχα δροσίσει (ή είχα

δροσισμένο)

δροσίσει

(ή νά έχω δροσισμένο)
δροσισμένο)
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Παθητική φωνή
φωνή
δροαίζομαι
ΧΡΟΝΟΙ
υι
β
ι*
*
μ

to
ft)
*

Ε*
ο
I·
to
«a
Of

Όριστική

Ύποταχτική

άροοίζομαι
δροσίζεσαι
δροσίζεται
δροσιζόμαστε
δροσίζεστε
δροσίζονται

δροοίζωμαι
δροσίζεσαι
δροσίζεται
δροσιζόμαστε
δροσίζεστε
δροσίζίονται

δροσίστηκα
δροσίστηκες
δροσίστηκε
δροσιστήκαμε
δροσιστήκατε
δροσίστηκαν

δροσιστώ
δροσιστής
δροοιστή
δροσιστούμε
δροσιστήτε
δροσιστούν

Παρακείμενος

Προσταχτική

'Απαρέμφατο

(δροσίζου)
(δροσίζεστε)

§!
I I
ί

ΧΡΟΝΟΙ

Όριστική

υι
Ό
Χ
·*
ι*
8
Μ
β

δροσιζόμουν
δροσιζόσουν
δροσιζόταν
δροσιζόμαστε
δροσιζόσαστε
δροσίζονταν

€

δροσίσου
δροοιστή
δροσιστήτε
δροσισμένος

|

Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή

Ό ρ ι σ τ ι κ ή
ο
χ·*

Μετοχή

Εξακολουθητικός
μέλλοντας t θά δροσίζω
Συνοπτικός
μέλλοντας t θά
δροσιστώ

μαι

Παρακείμενος: εχω δροοιστή (η είμαι δροσισμένος)
Ύπερουντέλικος t είχα δροοιστή (ή ήμουν δροσισμένος)
Συντελεομ. μέλλοντ. χ θά εχω δροοιστή (ή θά είμαι δροσισμένος)

Παρακείμενος t νά εχω δροοιστή
(ή νά είμαι δροσισμένος)
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8 9 2 . Κ α τ ά τ ό δένω

κ λ ί ν ο ν τ α ι (*) : χάνω, ψήνω, γδύνω, Χύνω, ντύνω, χύνω,

άγκυλώνω, απλώνω, αυλακώνω

άφιερώνω, βεβαιώνω, βουρκώνω,

πλώνω, δυναμώνω, ίνώνω, επικυρώνω, ζυμώνω, θαμπώνω,
κακιώνω,

καρφώνω,

κλειδώνω, λιώνω, ξη μερών ω, όργώνω,

σώνω, πληρώνω, σηκώνω,
φορτώνω, χαρακώνω,
Κατά τό

γράφω, θρέφω — ( κ α ί

— βάφω,

φιλιώνω,

Ιδρύω κ. α .

κ λ ί ν ο ν τ α ι : άλείβω, άνάβω,

κρύβω

περικυκλώνω, πια-

σημειώνω, στεφανώνω, τεντώνω, τσακώνω,

χρυσώνω, χυλώνω —

σκάβω, σκύβω—λείπω

διορθώνω, δι-

θεμελιώνω, θολώνω,

θλίβομαι, προκόβω,

ράβω,

μ έ τ ή ν π α θ η τ . μ ε τ ο χ ή σέ

-μένος μ ' ε ν α μ) : γειτονεύω, γιατρεύω, καβαλικεύω, κουρεύω, λιγοστεύω, μαγεύω, μαζεύω, μουσκεύω, ξεθαρρεύομαι, όνε ι ρεύομαι, παραξενεύομαι, περισσεύω,
σαλεύω, συγγενεύω, συντροφεύω, ταξιδεύω, φυτεύω, χορεύω, ψαρεύω
Κ α τ ά τ ό πλέκω

κλίνονται:

τυλίγω, φυλάγομαι — δέχομαι, τρέχω — αδράχνω, δείχνω, διώχνω,
χνω—

κ.α.

μπλέκω — άνοίγω, αρμέγω, διαλέγω, λήγω,
ρίχνω, σπρώ-

άναπτύσσω, έξελίσσω— παίζω, πήζω, άλλάζω, άράζω, άρπάζω, βουλιάζω,
κ.α.

κοιτάζω, ταιριάζω, φωνάζω
Κατά τό

δροσίζω

κλίνονται:

άγωνίζομαι, άλατίζω, άλωνίζω, άνθίζω,

άχνίζω, ελπίζω, ζαλίζω, θερίζω, καλησπερίζω, κερδίζω, κυματίζω, λιχνίζω,
λουλουδίζω, μεταχειρίζομαι,

προφασίζομαι, στοιχηματίζω, στολίζω, συλλογίζομαι,

συνερίζομαι, συνεχίζω, υπερασπίζομαι, φτερνίζομαι* άθροίζω, δακρύζω, δανείζω'
λούζω' δοξάζω, εξετάζω, κουράζω, σκεπάζω, ωριμάζω* αγκαλιάζω, άρραβωνιάζω,
θημωνιάζω,

κουβαριάζω, λογαριάζω, μουδιάζω, μπολιάζω,

πλαγιάζω — αλέθω,

γνέθω, πείθω, πλάθω, σβήνω, ζώνω, πιάνω, φτάνω — ελκύω, άκούω, κρούω κ . ά .

Παρατηρήσεις
Ρήματα τής πρώτης συζυγίας
'Ενεργητική

φωνή

893. Διηλοι τύηοι.—Πλάι
στούς τΰπους δένομε τής οριστικής,
δένωμε, δ έσωμε τής ΰποταχτικής, λέγονται ot τΰποι δένουμε, δέσουμε.
894. Προσταχτική.—
Τό β' ενικό πρόσωπο τής προσταχτικής
του αορίστου χάνει συχνά τό τελικό του ε στή συμπροφορά, δταν άκολουθή ή τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυμία τόν, τή(ν), τό (179),
κάποτε και οί τύποι του άρθρου πού αρχίζουν άπό τ : φέρ9 το,
1. 'Αναγράφονται ρήματα πού άκολουθοΰν πιστά τό παράδειγμα σέ όλόκληρο τό σχηματισμό* παραλείφτηκαν δσα παρουσιάζουν διαφορές, Ικτός δταν
σημειώθηκε αύτό ξεχωριστά. Μερικά από τά ρήματα πού σχηματίζονται μόνο
σιήν ένεργητική φωνή, συνηθίζονται και στήν παθητική δταν είναι σύνθετα :
εχω - άνέχομαι, τρέχω - κατατρέχομαι.

Παρατηρηθείς—Πρώτη

συζυγία

335

βάλ9 τα, κρύψ9 το, πλέξ9 το, πάρ9 τά βιβλία άπο δώ, βάλ9 τδ καπέλο σον.
Στήν προσταχτική δώσε χάνεται τό ε και πριν απ 9 δλες τις αδύνατες προσωπικές άντωνυμίες : δώσ9 μον, δώσ9 μας, δώσ9 το κοντί.
Ό χαρακτήρας ξ, ψ τρέπεται συχνά σέ χ, φ στό β'πληθ·. πρόσωπο τής
π ρ ο σ τ α χ τ ι κ ή ς τ ο ΰ ά ο ρ ί σ τ ο υ (193Β): ρίξτε κ α ί ρίχτε, άλεΐψτε κ α ι άλεϊφτε.
Έλατ* εδώ και σκνφτ* εδώ και διπλοπροσκννήστε. ( Π α λ α μ ά ς )

895. Σπανιότερα, Ιδίως στήν ποίηση, τό β' πληθ. πρόσωπο τοΰ αορίστου
τής ύποταχτικής λέγεται και συγκομμένο (179):
Μα εσεΐς γυρίστε στήν ώραία 'Ελλάδα
μιά νέα ζωή χαρούμενη ν* άρχίστε. ( Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο ς )

896. Τό β' πληθυντικό πρόσωπο τής προσταχτικής τοΰ αορίστου, πού τελειώνει κανονικά σέ σύμφωνο καί -τε, τελειώνει κάποτε στόν έπισημότερο λόγο
σέ σύμφωνο καί -ετε (Ιδίως σέ λόγια ρήματα) : επιτρέψετε μου, άναφέρετέ μο
παραβλέψετε (179).

897. Ot προσταχτικές μερικών πολυσυνήθιστων ρημάτων τής
πρώτης συζυγίας παρουσιάζουν α ν ώ μ α λ ο υ ς σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ ς :
α) Σχηματίζουν τό β' πρόσωπο τής ένεστωτικής προσταχτικής σε
-α, -Ä*e, διατηρώντας κάποτε και τούς δμαλούς τύπους, τα ρήματα
στέκομαι, στέκω : οτέκα-στεκάτε (άλλα συχνότεροι είναι οι άοριστικοι
τύποι στάσον — στα&ήτε)' τρέχω : τρέχα — τρεχάτε' φεύγω : φεύγα —
φενγατε.
β) Σχηματίζουν τό β' εν. πρόσωπο τής άοριστικής προσταχτικής
σέ -α (κάποτε και τό β' πληθυντικό σέ -öte) τα ρήματα άνεβαίνω :
ανέβα (άνεβήτε)' κατεβαίνω : κατέβα (κατεβήτε)' έρχομαι : έλα, έλατε.
γ) Σχηματίζουν τό β' πρόσωπο τής άορισιικής προσταχτικής σέ
-ές τα ρήματα : βλέπω : δές (άλλά και γιά ιδέ), λέ(γ)ω : πες, βρίσκω :
βρές, πίνω : πιές (και πιέ).
Τό β' πληθυντικό πρόσωπο είναι : δήτε (και δέστε), πήτε (και
πέστε), βρήτε, πιήτε (και πιέ(σ)τε).
δ) Τό μπαίνω και τό βγαίνω σχηματίζουν τό β'έν.πρ.άορ. σέ -α κα!
σπανιότερα σέ -ές : έβγα (καί βγές) - βγήτε, έμπα (και
μπες)-μπήτε.
ε) Τό πηγαίνω (πάω) σχηματίζει τήν προσταχτική τοΰ ενεστώτα
πήγαινε — πηγαίνετε και τοΰ άορίστου άμε — άμέτε (*).
1. Τό άφήνω εχει στή γλώσσα τοΰ σπιτιοΰ για προσταχτική αορίστου καί
τούς συγκομμένους τύπους : άσε, ασ' (λ.χ. άσ' το)-άστε.
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8 9 8 . Ρήματα

μέ συνίζηση

στήν

παραλήγουσα.—

Τ ό ια,

ιω,

ιε, ιαι στήν παραλήγουσα πολλών ρημάτων τής πρώτης συζυγίας άλλοτε Ιχει πάθει συνίζηση καί αποτελεί μια συλλαβή κα! άλλοτε προφέρεται δισύλλαβα : ματιάζω άλλα πλησιάζω, λιώνω άλλα σημειώνω
(μέ τέσσερεις συλλαβές), θεριεύω άλλά δημοσιεύω, χλωμιαίνω άλλά
μιαίνω.
Στήν πρώτη περίπτωση δ ενικός και τό γ' πληθυντικό πρόσωπο
του ενεργητικού παρατατικού και άορίστου και τό δεύτερο ένικό πρόσωπο τής προσταχτικής, ενεστώτα και άορίστου, τονίζονται στή συλλαβή τήν πριν άπό τό ια, ιω κτλ. ή στό φωνήεν επειτα άπό τό
ενώ
στή δεύτερη περίπτωση τονίζονται στο ι :
έμοιαζα, έμοιασες κτλ.— προσταχτ. μοιάζε, μοιάσε
έλιωνα, έλιωσες — προσταχτ. λιώνε, λιώσε
πλησίαζα, πλησίασες — προσταχτ. πλησίαζε, πλησίασε
σημείωνα, σημείωσες — προσταχτ. σημείωνε, σημείωσε.
"Ομοια μέ τό μοιάζω, λιώνω τονίζονται στόν' άόριστο τά ρήματα άγιασα, άνατρίχιασα, έβιασα, έφτιασα, κάκιωσα, κούρνιασα, μάτιασα κτλ. "Ομοια μέ τό πλησιάζω, σημειώνω τονίζονται τά ρήματα άη~
δίασα, δημοσίεψα, θυσίασα, κρύωσα, παρουσίασα, συνδύασα, συνεδρίασα
κτλ.
Τ ό ρ ή μ α τελειώνω, κ α θ ώ ς κ α ί τ ό στεριώνω - στερεώνω μ έ τ ό σ ύ μ π λ ε γ μ ο
εω, ε χ σ υ ν κ α ί τ ο ύ ς δ ύ ο τ ύ π ο υ ς : τέλειωσα κ α ί τελείωσα, στέριωσα και στερέωσα

Τό κοπιάζω έχει κατά τόν τύπο καί διαφορετική σημασία : κόπιασε (λ.χ. κόπιασε μέσα) κ α ί κοπίασε (λ.χ. κοπίασε πολύ ώσπου να πετύχη).

Διαφέρει ό τονισμός άνάμεσα στ' απλά καί στά σύνθετα, σέ ρήματα
καθώς

έδιωξα - καταδίωξα, επιδίωξα* ζήμιωσα - αποζημίωσα.

Παθητική

φωνή

899. Ή μονολεχτική προσταχτική του ένεστώτα είναι σπάνια. Λέγεται
μόνο σέ μερικά ρήματα, ίδιόπαθα ή αποθετικά : γίνου% κά&ου (κάάου καλά),
γδύνου, ντύνσυ (ντύνου γρήγορα), πλύνου, προφασίζου, έτοιμάζεστε, σηκώνεστε κτλ.
Χαίρου, τέκνο μου, άκριβό ( Σ ο λ ω μ ό ς ) (*).

1. Ή προσταχτική αύτή είναι σπανιότατη στά ρήματα τής δεύτερης συζυγίας :
Κά&ον κρυμμένη, άπελπισιά, και κοίμου (Σολωμός).—"Εμπα, κοίμου και ό ϋπνος

θά σε γιάνη (Μαβίλης).

Δεύτερη

συζυγία
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9 0 0 . Τ ο ΰ σηκώνομαι
ο π α θ η τ ι κ ό ς αόριστος εχει β' εν. π ρ ό σ ω π ο
οηκώσου και συχνότερα σήκω (*).

Ρήματα τής δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς
9 0 1 . Τ α ρήματα της δεύτερης συζυγίας διαιροΰνται σέ δύο τάξεις
για τήν ενεργητική φ ω ν ή καί σέ δύο τάξεις γ ι α τήν π α θ η τ ι κ ή , κατά
τΙς καταλήξεις πού παίρνουν στόν ενικό τοΰ ενεστώτα της οριστικής.
"Ετσι τελειώνουν :
'Ενεργητικά ρήματα
Ή πρώτη τάξη
Ή

δεύτερη τάξη

σε - ώ , · 5 ς , -Ö : άγαπώ,
σέ -ώ9

λαλώ,

άγαπας,
λαλείς,

άγαπα.
λαλεϊ.

Παθητικά ρήματα
Ή πρώτη τάξη σέ -ιέ μαι, -ιέ σαι, -ιέται : αγαπιέμαι,
άγαπιέται.
Ή δεύτερη τάξη σέ -οϋμαι, -ασαι, -άχαι : θυμούμαι,
θυμάται.
Για μερικούς διπλούς τύπους βλ. 882, 883.

αγαπιέσαι,
θυμάσαι,

1. Στόν π α θ η τ ι κ ό έ ν ε σ τ tô τ α τής οριστικής οι τύποι δένουμαι, δένουνται, μέ ου, άντί δένομαι, δένονται, δέν είναι τόσο κοινοί καί δέν άνή
στή γλώσσα τής πεζογραφίας, άν καί τούς έχουν μεταχειριστή μερικοί συγγραφείς.
Γιά τό β' καί γ' ένικό πρόσωπο τοϋ π α θ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ , ή ποιητική γλώσσα μεταχειρίζεται καί τούς άπαρχαιωμένους τύπους σέ -ης, -η άντί σέ
-ηκες, ·ηκε :
Τή μάνα σου με λογισμό πολλά βαρύ τήν κρίνεις,
ΰυμώντας σε πώς ήσουνε, βλέποντας πώς έγίνης.
(Έρωτόκριτος)
Τό φλάμπουρο τσακίστηκε και τό φανάρι εσβήστη. (δημ.)
Κρίμα σ% εκείνον πού επεσε κι άλιά σ* εκειόν πού έστάθη. (δημ.)
"Οταν ε χτίστη ό ούρανός και &εμελιώ&η ό κόσμος.
(δημ.)
Πώς ειν* τής Αύγούλας | ό Άν&ός εστοχάσ&η
και πρό&υμα εβιάσ&η | κατά τήν Αύγή.
(Σολωμός)

Οι άπαρχαιωμένοι αυτοί τύποι λέγονται καί σέ στερεότυπες φράσεις : Χριστός άνέστη, καί βρίσκονται καί στήν παλιότερη συνήθως πεζογραφία : Τά χαρακώματα τών Τούρκων ήταν πλατιά και γιομάτα' ρίχτη ό πρώτος, επεσε μέσα'
ρίχτηκα κοντά έγώ και άλλοι συγχρόνως, περάσαμεν ( Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς ) .

22
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ΧΡΟΝΟΙ
U»
0
ι»
*Η
β»
*

'Αόριστος

ft

'Οριστική

καί

Ύποταχτική

Προσταχτική

άγαπώ
άγαπας
άγαπά(χ)
άγαπούμε (9)
άγαπατε
άγαπονν (8)
άγάπηοα
άγάπησες
άγάπησε
άγαπήσαμε
άγαπήσατε
άγάπησαν

'Απαρέμφατο

άγάπα
άγαπώντας
άγαπατε

άγαπήσω
άγαπήσης
άγαπήση
άγαπήσωμε,
άγαπήσετε
άγαπήσονν

άγάπησε
άγαπήοει

-ονμε

'Οριστική

άγαπούσα (4)
άγαπούσες
άγαπονσε
αγαπούσαμε
άγαπούσατε
άγαπούσαν

στα α : καχαττάβι άνοστο, φυσάβι άβράχι.
2. Kal άγοπάμΒ, στή λογοτεχνία καί Ιδίως στήν ποίηση.
3. Καί αγαπάν, στή λογοτεχνία καί Ιδίως
στήν ποίηση.

άγαπήστε

4. Κ αί άγάπαγα, άγάπα(γ)βς, άγάπα(γ)8 κτλ.,

στή λογοτεχνία.

Ύποταχτική

Έξακολουφητικός
μέλλοντας t θ ' άγαπώ
Συνοπτικός μέλλοντας t θ9
άγαπήσω

Παρακείμενος : έχω άγαπήοει

ι

ΧΡΟΝΟΙ

1. Κ αϊ άγαπάιι (-τ/), προπάντων στήν ποιητική γλώσσα. Χρήσιμο καί στήν πεζογραφία
γιά εύςρωνικους Ιδίως λόγους, δταν λ.χ. άκολουθή λέξη μέ Αρχικό φωνήεν χαΐ μάλι-

'Οριστική
ο
χ«·
Μ 2

Μετοχή

Παρατατικός

d yαη ώ

(ή έχω

άγαπημένο)

Ύπερουντέλικος t είχα άγαπήοει (ή εΐχα

Παρακείμενος t νά έχω

άγαπημένο)

Συντελεσμένος μέλλοντας t θά εχω άγαπήοει (ή θά εχω

άγαπημένο)

άγαπήσει

(ή νά έχω άγαπημένο)
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ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική καί Ύποταχτική

ut
»»

**

C
*O

Κ)
•
ο
ι*
b·*
a
«

Άπαρέμφατο

Μετοχή

άγαπιέμαι (*)
αγαπιέοαι
αγαπιέται
αγαπιονμαοτε
άγαπιέστε
αγαπιούνται

β

Ut

Προσταχτική

αγαπήθηκα
άγαπήθηκες
άγαπήθηκε
αγαπηθήκαμε
αγαπηθήκατε
Αγαπήθηκαν

άγαπηθώ
άγαπηθής
άγαπηθή
άγαπηθοϋμε
άγαπηθήτε
άγαπηθονν

ΧΡΟΝΟΙ

'Οριστική

Παρατατικός

άγαπιέμαι

άγαπιόμονν
άγαπιόσονν
άγαπιόταν
αγαπιόμαστε
άγαπιόοαστε
άγαπιόνταν (9)

άγαπήσου
1. Καί αγαπιονμαι
2. Καί αγαπιοννταν

άγαπηθή
άγαπηθήτε
άγαπημένος

Παρακείμενος
Όριστική

Ύποταχτική

ο

Χ
DΜ
Ο·*
β *
O
"
l©
8· g
Qi

'Εξακολουθητικός
μέλλοντας t θ9
άγαπιέμαι
Συνοπτικός μέλλοντας t θ*
άγαπηθώ

Παρακείμενος t έχω άγαπηθή ( ή είμαι αγαπημένος)
Ύπερονντέλικος t είχα άγαπηθή (ή ήμουν αγαπημένος)
Συντελ. μέλλοντας t θά έχω άγαπηθή ( ή θά είμαι άγαπημένος)

Παρακείμενος / νά έχω άγαπηθή
(ή νά είμαι άγαπημένος)
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904. Δεύτερη συζυγία—Δεύτερη τάξη—Ενεργητική φωνή
*Ενεστώτας

"Οριστική

"Υποταχτική

λαλώ
λαλείς
λαλεί
λαλούμε
λαλείτε
λαλούν

λαλώ
λαλής
λαλή
λαλούμε
λαλήτε
λαλούν

Προσταχτική

Μετοχή

λάλει
λαλώντας
λαλείτε

Ο! άλλοι χρόνοι σχηματίζονται δπως και στήν πρώτη τάξη.
905. Ή προσταχτική τελειώνει συχνά, δπως και στά ρήματα τής
πρώτης τάξης, σέ -α : τηλεφώνα, φίλα (πρβ. καί 908).

906. Δεύτερη συζυγία—Δεύτερη τάξη—Παθητική φωνή
9

Ενεστώτας

Όριστική και "Υποταχτική
θυμούμαι (*)
θυμάσαι
θυμάται
θυμούμαστε
θυμάστε
θυμούνται

Παρατατικός

Όριστική
θυμόμουν
θυμόσουν
θυμόταν
θυμόμαστε
θυμόσαστε
θυμόνταν(9)

Οί δλλοι χρόνοι και εγκλίσεις σχηματίζονται δπως και στήν
πρώτη τάξη.
9 0 7 · Κ α τ ά τ ό αγαπώ
κ λ ί ν ο ν τ α ι : απαντώ, βουτώ, γλεντώ, κεντώ, κολλώ,
κυβερνώ, κυλώ, κυνηγώ, μελετώ, νικώ, ξενυχτώ, πηδώ, προσδοκώ, ρωτώ, σταματώ,
τιμώ, τρυπώ, τσιμπώ, φυσώ, χαιρετώ, χτυπώ κτλ., κ α ί μ έ κ ά π ο ι α δ ι α φ ο ρ ά σ ι ό ν
ά ό ρ ι σ τ ο : βαστώ, γελώ, διψώ, δρώ, κρεμώ, ξεχνώ, περνώ, πετώ, ρουφώ, σκουντώ,
σπώ, τραβώ, χαλώ κ . α .

1. Καί θυμάμαι, Ιδίως στήν ποιητική γλώσσα. — 2. Καί ΰυμοΰνταν.

Δεύτερη συζυγία — Δεύτερη τάξη—'Αρχαϊκή
Κ α τ ά τό λαλώ
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κλίση

κ λ ί ν ο ν τ α ι : αγνοώ, αδιαφορώ, αδικώ, αντιστοιχώ, απειλώ,

απορώ, αργώ, δημιουργώ, διεκδικώ, δικαιολογώ, διοικώ, ενεργώ, εξαντλώ, επιθυμώ, επιχειρώ, εύνοώ, εύτυχώ, ζώ

(πού σ χ η μ α τ ί ζ ε ι τ ' ά λ λ α π ρ ό σ ω π α τ ο υ ενι-

κ ο ύ τ ή ς ο ρ ι σ τ ι κ ή ς ζής, ζή), θεωρώ, θρηνώ, ικανοποιώ, καλλιεργώ, κατοικώ, κινώ,
ναυαγώ, ναυπηγώ , νομοθετώ, τιλειοδοτώ, πληροφορώ, ποθώ, προσπαθώ,
συγκινώ, συμμαχώ,

συνομιλώ, τηλεγραφώ, τιμωρώ,

ρολογώ, φρονώ, φρουρώ, φωτογραφώ,

ωφελώ

υμνώ,

υπηρετώ,

προχωρώ,

φιλώ, φο-

κτλ., κ α ί μ έ κ ά π ο ι α δ ι α φ ο ρ ά σ τ ό ν

ά ό ρ ι σ τ ο : αποτελώ, αφαιρώ, εκτελώ, θαρρώ, καλώ, μπορώ, προκαλώ, συναιρώ κ . α .
Κ α τ ά τ ό αγαπιέμαι

κ λ ί ν ο ν τ α ι : αναρωτιέμαι, ζητιέμαι, κρατιέμαι, μετριέ-

μαι, παρηγοριέμαι, πατιέμαι, πουλιέμαι, σταυροκοπιέμαι, τρυπιέμαι, χασμουριέμαι

κτλ., καί μέ κάποια διαφορά στόν παθητ. άόριστο καί τήν παθητ. μετοχή : βα-

ριέμαι, γελιέμαι, καταριέμαι, κρεμιέμαι, κυλιέμαι, ξεχνιέμαι, παραπονιέμαι, πε
μαι, ρουφιέμαι, στενοχωριέμαι, τραβιέμαι, τυραννιέμαι, φοριέμαι κ . α .
Κ α τ ά τ ό θυμούμαι

κ λ ί ν ο ν τ α ι : κοιμούμαι, λυπούμαι, φοβούμαι.

908. Πολλά ρήματα τής δεύτερης συζυγίας κλίνονται στήν ένεργητική φωνή κα! κατά τήν πρώτη τάξη και κατά τή δεύτερη :
μιλείς καί μιλάς
πατεί και πατά

τραγουδεϊτε και τραγουδάτε
συζητείτε καί συζητάτε.

"Όμοια σχηματίζονται : βαρώ, βοη&ώ, ζητώ, καρτερώ, καταφρονώ, κελαηδώ, κληρονομώ, κουβαλώ, κουνώ, κρατώ, λαχταρώ, παρηγορώ, περπατώ, πονώ, πουλώ, συγχωρώ, τηλεφωνώ, φορώ κ.α. (*)·
Ή τάξη πού θ 3 ακολουθήσουν μερικά ρήματα κανονίζεται κάποτε :
α) 9 Από τή σ η μ α σ ί α τους. Λ. χ. λειτουργά δ παπάς άλλα λειτουργεί μιά ϋπηρεσία.
β) 9 Από τό φ ω ν η τ ι κ ό τους τ ύ π ο : κουνάς (ή κουνεϊς), ξεκινάς, ξανακινας άλλα κινείς (βάζεις σέ κίνηση).
γ) 9 Από τό αν είναι α π λ ά ή σ ύ ν θ ε τ α :
μιλάς ή μιλείς
πονάς ή πονεις
χωράς ή χωρείς

άλλα

συνομιλείς
προπονείς
προχωρείς, προσχωρείς,
άναχωρεις,
παραχωρείς,
υποχωρείς.

1. Ή τάση τής κοινής είναι νά τρέπωνται σέ ·ας δλο καί περισσότερα
ρήματα πού λέγονται κανονικά σέ -εις, σέ μερικές δμως επαρχίες, προπάντων
στή νησιώτικη Ελλάδα, συνηθίζονται αποκλειστικά σέ ρήματα καθώς τά πα :
ραπάνω ol τύποι σέ ·εΐς.

902. Δεύτερη συζυγία — Πρώτη τάξη—Ένεργητική φωνή
909. 'Αρχαϊκή κλίση παθητικής φωνής.— Μερικά λόγια ρήματα σέ
-ουμαι ακολουθώντας αρχαϊκή κλίση σχηματίζονται στόν ένεστώτα καί στόν
παρατατικό κατά τό ακόλουθο σχηματιστικό παράδειγμα :

Ένεστώτας :

στερούμαι, στερείσαι, στερείται, στερούμαστε, στερείστε, σ

ρούνται .

Παρατατικός :

στερούμουν, στερούσουν, στερούνταν, στερούμαστε, στερούσα-

στε, στερούνταν.

"Ομοια σχηματίζονται μερικά αποθετικά ρήματα, καθώς είσηγοΰμαι, επικαλούμαι, μιμούμαι, προηγούμαι, συνεννοούμαι κ α ί

μερικά

άπό

τά ρήματα πού

σχηματίζονται κατά τό λαλώ, δταν έχουν παθητικό τύπο, καθώς αποτελούμαι,
αφαιρούμαι, εξαιρούμαι.

Συναιρεμένα

ρήματα

910. Μερικά φωνηεντόληχτα ρήματα συναιροΰν συχνά, στόν ενεργητικό ένεστώτα τής οριστικής, τής ύποταχτικής και τής προσταχτικής,
τό θεματικό τους φωνήεν μέ τό φωνήεν τής κατάληξης. Έ τ σ ι παρουσιάζουν μερικούς τΰπους συναιρεμένους. Διατηρούν δμως κάποτε πλάι
τους και τούς άσυναίρετους, αν και λιγότερο συχνούς στήν καθημερινή
ομιλία. Τα ρήματα αύτά λέγονται συναιρεμένα ρήματα.
'Οριστική τοΰ ενεστώτα : άκούω,
άκούς, άκούει, Ακούμε,
Ακούτε, άκούν(ε).
Προσταχτική: äxov, Ακούτε.
911· 'Ανάλογα κλίνονται :
καίω, καις, καίει, καιμε, καϊχε, καίνε. Προσταχτ.ικαΐ(γ)ε, καιτε
κλαίω,
κλαις, κλαίει, κλαίμε κτλ.
φταίω,
φταις, φταίει, φταίμε κτλ.
"Ομοια κλίνονται και μερικά ρήματα μέ χαρακτήρα γ, δταν τον
χάσουν κα! τό θέμα τους μείνη μέ φωνήεν στό τέλος :
λέ(γ)ω, λές, λέει, λέμε, λέτε, λένε. Προσταχτ. Atye, λέ(γε)τε
τ ρ ώ(γ) ω, τρως, τρώ(γ)ει, τρώμε, τρώτε, τρώνε (σπάν. τρώγουν).
Προσταχτ. : τρώ(γ)ε% τρώτε
'
φυλά(γ)ω,
φυλάς, φυλάει, φυλάμε, φυλάτε, φυλαν(ε) (καί φυλάγουν). Προσταχτ. φύλαγε, φυλάτε
πάω, πας, πάει, πάμε, πάτε, πάνε. Προσταχτ.: πήγαινε, πηγαίνετε.
"Ομοια και ό μέλλοντας τοΰ τρώγω : θά φάω, θά φας, θά
φά(γ)η, θά φαμε, θά φατε, θά φάνε (σπάν. θα φάγουν). Προσταχτ.
άορ. φά(γ)ε, φάτε. 'Απαρέμφατο : φά(γ)ει.

Συναιρεμένα —'Ορθογραφία

t Ol

εγκλίσεις
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' Α ν ά λ ο γ α σχηματίζεται κ α ! τό &έλω,
θέλεις κα! &ές, θέλει,
λομε, θέλουμε κα! ϋ'έμε, θέλετε κα! &έτε, θέλουν καί &ένε.

&έ-

Ot τύποι τής ύποταχτικής του ένεστώτα είναι στά παραπάνω συναιρεμένα ρήματα ol Ιδιοι μέ τούς τύπους τής οριστικής, άλλά στίς περιστάσεις πού λέγονται καί οί άσυναίρετοι, στή θέση τών σχηματισμών σέ -εις, -ει, -ομε τής
οριστικής, ή ύποταχτική εχει κανονικά τούς τύπους σέ -ης, -η, -ωμε : θέλης,
θέλη, θέλωμε κ τ λ .

Τ ό καίω, κλαίω, φταίω π α ί ρ ν ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς ενα γ, δταν ά κ ο λ ο υ θ ή
στό αι ενα ε (182). Π ρ ο σ τ α χ τ ι κ ή ε ν ε σ τ ώ τ α : καίγε, κλαίγε.
Παρατατ.:
έκαιγε, έφταιγε.
Π α θ η τ ι κ ό ς ενεστώτας : καίγεται,
κλαίγεται
(ι).
9 1 2 . Π ο λ λ ά σύνθετα ά π ό τά π α ρ α π ά ν ω ρ ή μ α τ α Ιχουν μόνο άσυναίρετους τύπους :
παρακούς,
οτραβακοϋς,
δέν καλακοϋμε, τα παραλές,
κατακαίεις,
προλέγεις,
άντιλέγομε,
προφυλάγετε
κτλ.

ξαναλέτε,

άλλά

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - 01 ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

Ή ύποταχτική (*)
9 1 3 . — 1. Συντάσσονται μέ ύ π ο τ α χ τ ι κ ή τα μόρια &ά9 νά, γιά νά9
δταν, äv, άς καί τό άπαγορευτικό μή (8) :
&ά μένη, νά γράφη, δταν φύγη, άν κάΰωνται,
ας κάΰωνται,
μήν
τρέχης, άς
γράψωμε.
1. Τό ίδιο γίνεται στήν ποιητική γλώσσα καί μέ τό έκαιγα, καίγαμε κτλ.
κ α ί μ έ τό ακούω : ακουγόταν, ακούγεται κ τ λ .

2. "Από συνταχτική άποψη συντάσσονται μέ οριστική τά μόρια πού εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις δταν πρόκειται γιά κάτι ορισμένο, καί μέ ύποταχτική δταν πρόκειται γιά κάτι επιθυμητό ή πού τό προσδοκούμε ή γιά επανάληψη χρονικά άόριστη. Ά π ό τήν άποψη αύτή θά επρεπε νά συντάσσεται
μέ όριστική τό υποθετικό μόριο άν, δταν ή πρόταση πού εισάγει είναι βέβαιη
(άν θέλεις,έρχομαι) καί θά επρεπε άκόμη νά συντάσσωνται μέ όριστική: α)
Τό άν πού εισάγει πλάγιο λόγο: τόν ρώτησα άν επιμένει.— β) Τό πιθανολογικό
θά : Που είναι ό Πέτρος ; — Θά

παίζει στό δρόμο. — γ) Τ ό π α ρ α χ ω ρ η τ ι κ ό άς :

Τό παίδι φωνάζει.—"Ας φωνάζει.— δ) Τ ό

δ ι σ τ α χ τ ι κ ό νά

(τάχα):

Νά

θέλει ;

Λέω νά έχει φτάσει. Επικράτησε ωστόσο νά γράφεται ύποταχτική γενικά ύστερα
άπό τό άν, θά, νά, άς,
Β. Άπό τούς τύπους τής ύποταχτικής οί ένεστωτικοί ξεχωρίζουν μόνο
ορθογραφικά άπό τούς τύπους τής όριστικής (843), Ινώ ot άοριστικοί άνήκουν
αποκλειστικά στήν ύποταχτική. Μέ τόν παραπάνω κανόνα ρυθμίζεται ή όρθο-
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Τό

απαρέμφατο

2. Τ ό τελικό (ι) στό ένεργητικό άπαρέμφατο γράφεται μέ ει καI
στό παθητικό μέ η :
έχω φέρει, είχατε γελάσει, είχα φερθή, εϊχα
γελαστή.
Γράφεται μέ η καί τό ένεργητικό άπαρέμφατο των ρημάτων μπαίνω,
βγαίνω, άνεβαίνω, κατεβαίνω, διαβαίνω : μπή, βγή, άνεβή, κατεβή,
διαβή.
Ή ενεργητική

μετοχή

3. Ή κατάληξη τΐ]ς ένεργητικης μετοχής (-οντάς) γράφεται, δταν
δέν τονίζεται, μέ ο καί δταν τονίζεται, μέ ω καί δξεία ;
τρέχοντας, βλέποντας
πηδώντας,
γελώντας.
Γιά τον τόνο που παίρνουν διάφορες καταλήξεις μέ δίχρονο στή λήγουσα ή
στήν παραλήγουσα βλ. 90.
ΔΕΚΑΤΟ

ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ

Α.—Τό έ ν ε σ τ ω τ ι κ ό

θέμα

9 1 4 . Τ ό ένεστωτικό θέμα τό βρίσκομε αν άφαιρέσωμε από τό
α' ένικό π ρ ό σ ω π ο τής ενεστωτικής οριστικής τήν κατάληξη - ω (ή
-ομαι, -ιέ μα ι, -ούμαι) :
δέν·ω, γελ-ώ,
δέν-ομαι, γίν-ομαι,
γελ-ιέμαι,
θνμ-ονμαι.
γράφηση τών ομώνυμων Ινεστωτικών τύπων, τών μόνων πού μπορεί να μπερδευτούν πραγματικά καί νά γραφτούν λανθασμένα, άλλά δέν προβλέπεται ή ορθογραφία τών

ά ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν (δέσης, δέση, δεθής, δεθή, δε&ήτε), π ο ύ γ ρ ά φ ο ν τ α ι

μόνο ετσι, έπειδή αύτό είναι αύτονόητο.
Ή ύποταχτική του άορίστου λέγεται : ή μόνη της (844) ή μέ τά μόρια πού
παίρνει καί ή ένεστωτική ύποταχτική (913.1) ή μέ τ' άκόλουθα άκλιτα : άμα,
αφού, ϊσως, αν ίο ως, α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ό ή δ ι σ τ α χ τ ι κ ό μή, μήπως,
προτού, σάν, ωσότου, ώσπου

νά, άν τύχη καί, κ α ί

μόλις, δποτε, πρίν,

τ* α ν α φ ο ρ ι κ ά : πού, όποιος,

δπου, δπως, δσος, δ,τι, καθώς, ώς\ άμα φύγης, μόλις μιλήσης, ωσότου τό κρίνη.

Σύμφωνα μέ αύτά πρέπει νά γράφεται : οποίος μπορεί νά γράψη, άν και
προσπαθείς — δσο και άν προσπαθής,

δ,τι κάνεις ( έ ν ε σ τ . ) — δ,τι κάμης (940), κ α ί

σέ ρήματα πού έχουν τό ίδιο θέμα στόν ένεστώτα καί στόν άόριστο (941.1),
κ α τ ά τ ό ν ό η μ α : άμα

σ' άρέσει — άμα

σ* άρέση, δποιος κλίνει — δποιος κλίνη,

δποτε συγκρίνεις — δποτε συγκρίνης, φοβούμαι μήπως
άφοϋ πάει — αφού πάη.

hoi εύκσλύνεις — εύκολύνης,

Tb ένεστωτικό

&έμα — Ot εξι κατηγορίες
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Ol εξι κατηγορίες τών ένεστωτικών θεμάτων
915. Κατά τό ενεστωτικό τους θέμα διαιρούνται τα ρήματα τών
δυο συζυγιών στις παρακάτω εξι κατηγορίες :
Α.—Ρήματα

πρώτης συζυγίας

Πρώτη κατηγορία. — Φ ω ν η ε ν τ ό λ η χ τ α , μέ χαρακτήρα
φωνήεν :
διανύω, έλκυω, Ιδρύω, μηνύω — αποκλείω — πλέω, πνέω —
καίω, κλαίω, φταίω — ακούω, κρούω.
Δεύτερη κατηγορία.— Χ ε ι λ ι κ ό λ η χ τ α , μέ χαρακτήρα π , β, φ.
n βλέπω, δρέπω, &άλπω, λείπω, ντρέπομαι—πρέπει,
ρέπω,
τρέπω — λάμπω
β άλείβω, άμείβω, άνάβω, Μβω, θλίβομαι,
ϋρύβω,
κλέβω,
κόβω, κρύβω, νίβω, πασαλείβω, προκόβω, ράβω, σκάβω,
σκοντάβω,
σκύβω, στρίβω, τρίβω,
σέβομαι
φ βάφω, γράφω, γλείφω, γλύφω, γνέφω, ΰρέφω (τρέφω), στρέφω.
Είναι χειλικόληχτα κα! τά ρήματα σέ -αώω, -εύω, καθώς κα! οσα
τελειώνουν σέ -φτω, -πτω :
α ν , ευ άπολαύω, παύω, βασιλεύω, γειτονεύω, δουλεύω, καβαλικεύω, μαγεύω, μουσκεύω, γεύομαι, ονειρεύομαι κτλ.
φτ, πτ άστράφτω, πέφτω· άνακαλύπτω, άπορρίπτω,
προκύπτω.
Τρίτη κατηγορία. — Λ α ρ υ γ γ ι κ ό λ η χ τ α ,

μέ

χαρακτήρα

V» Χ·
κ ανήκω — διώκω, πλέκω, μπλέκω, στέκομαι — σκ βόσκω, διδάσκω, χάσκω
γ άνοίγω, άρμέγω, διαλέγω, ϋέλγω, λήγω, μπήγω, πνίγω,
σμίγω,
τυλίγω, φεύγω, φλέγω, φυλάγω — γγ σφίγγω,
φέγγω
χ βήχω, βρέχω, ελέγχω, έχω, τρέχω, υπάρχω, άνέχομαι, δέχομαι, έρχομαι, εύχομαι, μάχομαι, υπόσχομαι.
>
Είναι λαρυγγικόληχτα και τά ρήματα σέ -χνω :
χν άδράχνω, δείχνω, διώχνω, ρίχνω, σπρώχνω,
ψάχνω.
Τέταρτη κατηγορία·—Όδοντικόληχτα
καί συριστικόλ η χ τ α ρ ή μ α τ α , μέ χαρακτήρα * (ττ),
(σσ)9 ζ.
τ ΰέτω, κείτομαι — πλήττω, -πράττω (άντι-, εισ-, συ/Α-), φρίττω
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θ* αλέθω, γνέθω, κλώθω, νιώθω, πείθω,
πλάθω
α άρέσω — άναπτύσσω, έξελίσσω, κηρύσσω, δρύσσω, -τάσσω, έπιφνλάσσομαι,
υπαινίσσομαι
ξ πιέζω, πήζω, λούζω, τσούζω, παίζω — αλλάζω, άράζω, άρπάζω, διστάζω κτλ. — άγκαλιάζω, άνατριχιάζω, άσπρογαλιάζω,
βουλιάζω, δειλιάζω, λαχανιάζω, ταιριάζω — άντιφεγγίζω, άρμενίζω,
άσπρίζω,
μυρίζω, δακρύζω, δανείζω, άθροίζω κτλ.
Πέμπτη κατηγορία. —Ύ γ ρ ό λ η χ τ α κ α ι ρ ι ν ι κ ό λ η χ τ α ρήματα μέ χαρακτήρα Λ ( Λ Α ) , ρ , μ, ν . Στα ύγρόληχτα λογαριάζονται
και δσα ρήματα τελειώνουν σέ - Α ν ω , - ρ ν ω .
Α θέλω, μέλει — άναβάλλω, άναγγέλλω, άνατέλλω, θάλλω, πάλλω, προβάλλω, σφάλλω, μέλλω,
ποικίλλω
Α ν παραγγέλνω,
ψέλνω
ρ διαφέρω, ξέρω, οίκτίρω, διαμαρτύρομαι,
χαίρομαι — κουμαντάρω, λουστράρω, μαϊνάρω, μπαρκάρω, δρτσάρω, σαλπάρω
ρν γδέρνω, γέρνω, δέρνω, στιέρνω, τρατέρνω, φέρνω
μ άπονέμω, τρέμω — κρέμομαι
ν κάνω, μένω, πλένω — κλίνω, κρίνω, άποκρίνομαι — τείνω
— μπαίνω, βγαίνω, άνεβαίνω, κατεβαίνω,
διαβαίνω
έπιβαρύνω, εύκολύνω, διευθύνω, μολύνω, ξεδιαλύνω, δξύνω, ταχύνω, άμύνομαι κτλ.
άκριβαίνω% άνοσταίνω, βαραίνω, κονταίνω, δμορφαίνω,
φτωχαίνω κτλ., άνασαίνω, άπολυμαίνω,
βαθουλαίνω,
βασκαίνω,
γλυκαίνω,
ζεσταίνω, μαραίνω, συμπεραίνω κτλ. — αισθάνομαι
(κατα)λαβαίνω,
λαχαίνω,
μαθαίνω,
παθαίνω, πετυχαίνω,
πηγαίνω,
τυχαίνω
δαγκάνω, πιάνω, φτάνω, φτιάνω, χάνω κτλ., δένω,
άφήνω,
σβήνω — δίνω, πίνω
γδύνω, ντύνω, λύνω κτλ. — απλώνω, ζώνω, καμαρώνω,
ξεριζώνω,
χώνω κτλ., παρασταίνω,
συσταίνω—άποσταίνω,
σωπαίνω,
χορταίνω.
Β.—Ρήματα δεύτερης συζυγίας

"Εκτη κατηγορία.—αγαπώ,
κοιμούμαι κτλ. (907).

γελώ, πηδώ, άργώ,

σταυροκοπιέμαι,

'Ορθογραφία : Ένεστωτικες

καταλήξεις
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916. Παρατήρηση.—Άπό
τις εξι αυτές κατηγορίες περισσότερα παραδείγματα έχουν ή τέταρτη μέ τα ρήματα σέ -ζ(ο (-άζω,
-ιάζω, -(ζω), ή πέμπτη μέ τα ρήματα σέ -νω, και μάλιστα σέ -ώνω,
και ή εκτη.
917· Σέ μερικά ρήματα τό θέμα του ενεστώτα αλλάζει στήν προσταχτική
καί στόν παρατατικό. Αύτό γίνεται στό άρέσω, παρατ. άρεσα καί άρεζα, καί στά
ξενικά ρήματα σέ -άρω, ·ίρω, πού έχουν άόριστο σέ -άρισα ή -αρα, -ίρισα ή -ιρα,
καί τότε συνήθως παρατατικό σέ -άριζα, -ίριζα καί προσταχτική σέ -άριζε,
-ίριζε: Ό ναύτης μαϊνάριζετά πανιά.—Τον είδα πού λονστράριζε τά παπούτσια του.
— Τήν ώρα

πού σερβιριζόταν.— Χτύπα το κουδούνι γιά το τραπέζι καϊ σερβίριζε

(Ξενόπουλος).
918.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΙ ΕΝΕΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

1. Τά ρήματα σέ (άβο) γράφονται μέ β: ανάβω, ράβω,
Γράφονται μέ ν τό απολαύω, παύω,
αναπαύω.
2. Τά ρήματα σέ (έβο) γράφονται μέ εν : γυρεύω,
λεύω, δνειρεύομαι (*).
Γράφονται μέ β τά κλέβω καί τό σέβομαι.

σκάβω.

κλαδεύω,

3. Τά ρήματα σέ (ένο) γράφονται μέ αι: ανασταίνω,
ζεσταίνω, κονταίνω, παρασταίνω, σιχαίνομαι,
φαίνομαι.
Γράφονται μέ ε τό δένω, μένω, πλένω (9).
4. Τά ρήματα σέ (έρνο) γράφονται μέ ε : γδέρνω,
τέρνω, φέρνω. Γράφεται μέ αι τό παίρνω.

πα-

άνεβαίνω,

γέρνω,

τρα-

5. Τά ρήματα σέ (ιάζο) γράφονται μέ ι : άγκαλιάζω,
βραδιάζω,
βιάζομαι.
ΈξαιροΟνται τό άδειάζω, χρειάζομαι—μοιάζω,
μονοιάζω,
νοιάζομαι (β).
6. Τα ρήματα σέ (ίζο) γράφονται μέ ι : άνΰίζω,
δροσίζω,
φτερνίζομαι.
ΈξαιροΟνται τό μπήζω,

πήζω,

πρήζω — άναβλύζω,

1. 'Όμοια καί τό ρεύω.
2. " Ό μ ο ι α κ α ί τ ό κρένω, ψένω, γένομαι.
3. " Ό μ ο ι α κ α ί τ ό ομπυάζω, ρυάζομαι, φρυάζω.

άντικρίζω,
άναβρύζω,
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γογγύζω, δακρύζω, κατακλύζω, κελαρύζω, συγχύζω, σφύζω — δανείζω, Αθροίζω (*).
7. Τ ά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ ( λ ο ) γράφονται μέ δύο λ :
Αναβάλλω, άναγγέλλω, ανατέλλω, μέλλω, ποικίλλω.
Γράφονται μ9 ëva λ τό
μέλει, δφείλω (9).
8. Τά ρήματα σέ (<$νο) γράφονται μέ ω σέ δλους τούς χρόνους : κλειδώνω, κλείδωνα, κλείδωσα, κλειδώθηκα, κλειδωμένος (·).
9. Τά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ ( σ ο ) γράφονται μέ δύο σ :
άναπτύσσω, άπαλλάσσω, έξελίσσω, έξορύσσω, υπαινίσσομαι.
Γράφεται μ9 2να σ τό άρέσω.
10. Τά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ (το) γράφονται μέ δύο τ :
πλήττω, φρίττω, έίσπράττω,
συμπράττω.
Γράφονται μ9 §να τ τό θέτω καί τό κείτομαι.
11. Τά ρήματα σέ (Ivo) δέν άκολουθοΟν κανόνα.
Γράφονται μέ ι : δίνω, κλίνω, πίνω
μέ η : άφήνω, σβήνω, στήνω, ψήνω
μέ ν : γδύνω, λύνω, ντύνω, ξύνω, φτύνω, χύνω καί
μερικά δπερδισόλλαβα ρήματα μέ άόριστο άσιγμο (941.1): εύκολύνω,
διευθύνω, άμύνομαι κτλ.
Γράφονται μέ ει τό κλείνω καί τό τείνω.
Παράλληλα

ρήματα

919· Συχνά παράγονται ά π ό τ ή ν ί δ ι α ρ ί ζ α μιας αρχικής
λέξης, μέ δύο διαφορετικές παραγωγικές καταλήξεις, δ ύ ο δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά ρ ή μ α τ α (246).
Τα ρήματα αύτά παρουσιάζονται ετσι σέ ολόκληρη τήν κλίση τους
μέ παράλληλα θέματα και λέγονται παράλληλα ρήματα.
"Ετσι εχομε λ.χ. άπό τή ρίζα άνακατ- (άνω κάτω) δυο ρήματα,
τό άνακατεύω, μέ ένεστωτικό θέμα άνακατευ-, και τό άνακατώνω, μέ
Ινεστωτικό θέμα άνακατων- (260.3).
1. " Ο μ ο ι α

τ ό όλολνζω, ταννζομαι.

2. "Ομοια τό ποιητικό βούλομαι—βονλή&ηκα.
Β.

Γ ρ ά φ ε τ α ι μ έ ο τ ό όμόνω — δμοσα κ α ι τ ό οννώμοοα.

Παράλληλα ρήματα
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Και τότε εχομε τούς δύο παράλληλους ρηματικούς σχηματισμούς:
ανακατεύω
ανακατώνω

ανακάτευα,
άνακάτωνα

άνακάτεψα
άνακάτωσα

άνακατέψω
άνακατώσω

προστ. άνακάτευε
ανακάτωνε
άνακατέψτε
άνακατώστε

άνακατεύοντας
κα!
άνακατώνοντας
έχω άνακατέψει κα!
έχω άνακατώσει.

920· Στά παράλληλα άνήκουν ρήματα καθώς τ9 άκόλουθα :
-Ιζω, -ιάζω : ζυγίζω — ζυγιάζω, ξαφνίζω - ξαφνιάζω, ξεδοντίζω
— ξεδοντιάζω
-ιάζω, '(ι)ώνω : Ιοιάζω — ισιώνω, μαραζιάζω — μαραζώνω
-ιάζω, -(ι)αίνω : κλουβιάζω — κλουβιαίνω, χλωμιάζω— χλωμιαίνω.
"Ετσι κα! σιωπώ — σωπαίνω ('J.
921. Διασάφηση.—Άπό τούς παρακάτω παράλληλους τύπους πού λέγονται στήν κοινή γλώσσα, είναι προτιμότερος γιά τήν πεζογραφία ό ενας, πού ση-

μ ε ι ώ ν ε τ α ι ε ξ ω ά π ό τ ή ν π α ρ έ ν θ ε σ η : δαγκάνω (δαγκώνω), μαζεύω (μαζώνω), κιτρινίζω (κιτρινιάζω), ξοδεύω (ξοδιάζω), τελειώνω (τελεύω), φυλακίζω (φυλακώνω)
— αρχίζω {αρχινίζω, άρχινώ), βουλιάζω (βουλώ).

9 2 2 . Παράλληλα

ρήματα

μέ διαφορετική

σημασία.—

Τά πα-

ράλληλα ρήματα έχουν κάποτε διαφορετικές σημασίες. Μπορούν να
λογαριαστούν τότε γιά εντελώς διαφορετικές λέξεις :
κονταίνω
κάνω κάιι πιό
κ ο ν τ ε ύ ω , κοντεύω νά φτάσω κάπου,
κοντό, γίνομαι πιό κοντός.
είμαι κοντά và φτάσω, πλησιάζω.
''Ομοια ρήματα είναι :
άπορρίχνω — άπορρίπτω (2)
βαρώ — βαραίνω
βολεύω — βόλεϊ
γυρεύω — γυρίζω
δουλεύω — δουλώνω (υποδουλώνω)

ιοιάζω, ισιώνω — σιάχνω
καρπίζω — καρπώνομαι
κουφαίνω, -ομαι — κουφίζω
μεγαλώνω — μεγαλύνω
μοιράζω — μοιραίνω (8)

1. Παράλληλους σχηματισμούς έχουν καί μερικά ρήματα ξενικά σέ -άρω
ά λ λ ά κ α ί σέ -έρνω: τρατάρω—άόρ. τρατάρισα, κ α ί τρατερνω — ά ό ρ . τράταρα, ύποτ α χ τ ι κ ή : τρατάρω' λουστρέρνω - λουστράρω κτλ.
2. Άπορρίχνω (άπόρριξα, άπορρίχτηκα) π ε τ ώ κ ά τ ω : πσϋ νά τόν πώ τόν πόνο
μου, που νά τόν άπορρίξω ; (δημ.)* άπορρίπτω (άπόρριψα, άπορρίφτηκα) δ έ ν ανα-

γνωρίζω, δέν κάνω δεχτό, λ.χ. μιά αίτηση, δέν προβιβάζω, λ.χ. στίς εξετάσεις.—3. Γιά τις Μοίρες πού δίνουν τά χαρίσματα τους.
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μυρίζω — μυρώνω
παοκίζω — πάσχω
πετσιάζω — πετσώνω (*)
πιστεύω — πιστώνω (διαπιστώνω)
πορίζω — πορεύομαι
προξενεύω — προξενώ

σιτεύω — σιτίζομαι
στρέφω — στρίβω (9)
τσακώνω — τσακίζω
φιλιώνω — φιλεύω
χρυσώνω — χρυσίζω
ψωμώνω — ψωμίζω (8)

Σέ μερικές περιστάσεις ol δύο διαφορετικοί τύποι είναι πραγματικά διαφ ο ρ ε τ ι κ έ ς λ έ ξ ε ι ς : πλανώ - πλανίζω, σκαλίζω - σκαλώνω.

923. Κάποτε ό δεύτερος τύπος βρίσκεται μόνο σέ σ ύ ν θ ε τ α άπό
τύπο ρηματικό παράλληλο και τότε είναι φυσικό να ύπάρχη καί διαφ,ορά σημασίας : ξενίζω — άποξενώνω, σκαλίζω — άνασκαλεύω, φορτώνω — έπιφορτίζω, (και μέ αλλαγή φωνητική) στερεύω - άποστειρώνω.
924. Σέ μερικά παραδείγματα εκφράζεται συχνά μέ τούς παράλληλους τύπους ή δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η τοΰ ρήματος :
πικρίζω, λ.χ. πικρίζει το γιατρικό — πικραίνω, λ.χ. πίκρανα κάποιον μέ τά λόγια μου.
'Όμοια είναι: νοστιμαίνω-νοστιμίζω
(κ. άμετάβ.), πληγιάζω (κ.
μεταβ.) — πληγώνω, πλουταίνω (μέ τό νού πλουταίνει ή κόρη) — πλουτίζω (κ. άμετάβ.), άγριεύω - (σύνθετο) έξαγριώνω.
Τό κάθομαι και τό κρέμομαι είναι ουδέτερα, ενώ τό καθίζω - κάθισα και τό κρεμώ είναι ενεργητικά.
925. Συχνά είναι τά παραδείγματα δπου τό ρήμα σέ -ίζω είναι
μ ε τ α β ι β α σ τ ι κ ό ενός ρήματος τής ϊδιας ρίζας, συνήθως σέ -ω, σημαίνοντας πώς τό ύποκείμενο κάνει άλλον νά κάμη κάτι : θυμούμαι —
θυμίζω, φοβούμαι — φοβίζω, (τά σύνθετα τού οικώ — οίκίζω) κατοικώ,
μετοικώ, παροικώ, συνοικώ — αποικίζω, έποικίζω, κατοικίζω, συνοικίζω κτλ. 9 Ανάλογα είναι και τό πίνω - ποτίζω, φεύγω - φευγατίζω.
"Ομοια διαφορά σημασίας εχει τό τρώγωταγίζω.
Διπλοσχημάτιστα

ρήματα

926. Υπάρχουν πολλά ρήματα πού τό καθένα τους, ένώ εχει στα1. πετσιάζω βγάζω πέτσα* πετσώνω ανανεώνω τό πετσί, ντύνω μέ πετσί,
μπαλώνω.— 2. στρίβω συστρέφω, λέγεται δμως καί μέ τή σημασία τού στρέφω.—
3. ψωμώνω ώριμάζω, μεστώνω* ψωμίζω ταγίζω.

Διηλοσχημάτιστα

ρήματα
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θερό άοριστικό θέμα, διχάζεται ώς πρός τό ένεστωτιχό, κα! εχει ετσι
διπλό (κάποτε και τριπλό) ενεστώτα. Τα ρήματα αυτά δνομάζονται διπλοσχημάτιστα

ρήματα.

Στόν άόριστο λ.χ. έσπασα — σπάσω — σπάσε — σπάσει άντιστοιχοΰν
οι ενεστώτες σπάζω - σπάζε - σπάζοντας — (παρατ.) έσπαζα άλλά κα!
σπάνω — σπάνε — σπάνοντας — έσπανα και σπώ — σπώντας — απούσα.
"Όμοια ρήματα είναι : βαραίνω—βαρύνω (έπιβαρύνω), πηγαίνω —
πάω, στριμώνω — στριμώχνω, φτιάνω — φτιάχνω, χάφτω — χάβω.
9
Αφθονώτερα είναι τά ρήματα πού σχηματίζονται κα! κατά τις
δύο συζυγίες : άκονίζω — άκονώ, άν&ίζω — άνάώ, άρρωσταίνω — άρρωοτώ, λυγίζω—λυγώ,
ξεφτίζω - ξεφτώ, ξεφίονίζω —ξεφωνώ,
ξεχειλίζω
— ξεχειλώ, περεχύνω - περεχώ, πλημμυρίζω — πλημμυρώ,
σφαλίζω —
σφαλώ, χιμίζω- χιμώ κτλ. Έ τ σ ι κα! τό γυρίζω-γυρνώ,
τριγυρίζωτριγυρνώ, (έγ)κατασταίνω — (έγ)κα&ιστώ.
927. Ά π ό τούς παρακάτω διπλούς ένεστώτες πού λέγονται στήν
κοινή γλώσσα, είναι προτιμότερος γιά τήν πεζογραφία ό Ινας, πού
σημειώνεται εξω άπό τήν παρένθεση :
άλείβω (άλείφω), βάζω (βάνω), βγάζω (βγάνω), βυζαίνω (βυζάνω),
ζεύω (ζεύγω), ξεχνώ (ξεχάνω), πασαλείβω (πασαλείφω), ρίχνω (ρίχτω),
σιάχνω (σιάζω), σκάβω (σκάφτω), σκύβω (σκύφτω), σκοντάβω (σκοντάφτω), ψήνω (ψένω)% κολλώ (κολνώ), κρεμώ (κρεμνώ), σφαλώ (σφαλνώ),
χαλώ (χαλνώ).
Έ δ ώ άνήκουν κα! πολλά ρήματα τής πρώτης συζυγίας πού σχηματίζονται κα! κατά τή δεύτερη : άπολύω (άπολνώ), αρπάζω (άρπώ),
κοιτάζω (κοιτώ), κοιμίζω (κοιμώ), κοπανίζω (κοπανώ),
σκορπίζω
(σκορπώ), στοιχηματίζω (στοιχηματώ), συλλογίζομαι (συλλογιέμαι)' κα!
αντίθετα : λαχταρώ (λαχταρίζω), ξενυχτώ (ξενυχτίζω), ξεψυχώ (ξεψυχίζω), παραστρατώ
(παραστρατίζω).
928. Πολλών διπλοσχημάτιστων ρημάτων μόνο ό Ινας τύπος είναι κοινός
πλάι σέ άλλους σπανιότερους ή Ιδιωματικούς. 'Αναφέρεται μόνο ό κοινός:
ανάβω, άρέσω, άοτράφτω, βαστώ, βσγκώ, γεμίζω, δίνω, ζουπώ, θάβω, θαρρώ,
καίω, κερδίζω, κουτουλώ, κλέβω, κόβω, κρύβω, λούζω, μαδώ, νιώθω, ξεμυτίζω, τιεθαίνω, πλαντάζω, πλέω, πρήζω, ράβω, σέρνω, στρίβω, σφυρίζω, ψάχνω κτλ. (*).

1. Στήν ποιητική γλώσσα συνηθίζονται καί αλλα όμοια ρήματα τής δεύ-
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9 2 9 · Διπλοσχημάτιστα

ρήματα

μ έ διαφορετική

σημασία.—

''Οπως τά παράλληλα ρήματα, έχουν και μερικά διπλοσχημάτιστα κατά
τό ένεστωτικό τους θέμα διαφορετική σημασία:
συνάζω λουλούδια στόν κήπο άλλα συνάγω ένα

συμπέρασμα.

Τέτοια ρήματα είναι :
μηνώ (παραγγέλνω)
μηνύω (καταγγέλλω)
μπήγω (φωνή, καρφιά κτλ.) μπήζω (μόνο γιά φωνή)
σώνω (φτάνω, αρκώ) (άπο-) σώζω (γλιτώνω, διατηρώ) (ita-)
930. Μερικά διπλοσχημάτιστα ρήματα έχουν τό δεύτερο τους ένεστωτικό θέμα μόνο σέ μερικά σύνθετα :
νιώθω — μετανιώνω
στήνω — άνασταίνω, παρασταίνω (κα! παριστάνω)
φτάνω — προφταίνω (σπανιότ. προφτάνω).
Ανάλογη διαφορά παρουσιάζουν συχνά τά λόγια σύνθετα :
(άγγέλλω), παραγγέλνω

άναγγέλλω, άπαγγέλλω

άλλάζω, συναλλάζομαι

απαλλάσσω

δίνω, ξαναδίνω, άναδίνω, άπσδίνω

εκδίδω

διώχνω-έδιωξα,

επιδιώκω (-δίωξα), καταδιώκω

άποδιώχνω

κόβω, αύγοκόβω, αποκόβω, ξεκόβω, προκόβω,

διακόπτω, συγκόπτω

κατακόβω

κλείνω, περικλείνω

άποκλείω

λύνω, ξεδιαλύνω

καταλύω, άπολύω

σέρνω, ξεσέρνω, παρασέρνω

διασύρω

τάζω (υπόσχομαι, αφιερώνω), προστάζω

-τάσσω (συν-, κατα-, μετά-, άντι- κτλ.)

στέλνω, ξαποστέλνω

συστέλλω, άναστέλλω, διαστέλλω

φυλάγω, προφυλάγω,

παραφυλάγω

επιφυλάσσομαι.

Διαφορετικά άπό τά διπλοσχημάτιστα ρήματα είναι μερικά άλλα, καθώς
βρίσκω

(ξαναβρίσκω) — εφευρίσκω, σκίζω

(ξεσκίζω, άποσκίζω

σκίζω

έντελώς)

διασχίζω, άποσχίζω, πού άνήκουν στά φωνητικά διπλόμορφα (444).

Β.—Τό θέμα τοΰ ένεργητικοΰ αορίστου
931· Τό άοριστικό θέμα τό βρίσκομε αν άφαιρέσωμε άπό τό α'
τερης συζυγίας, γιά λόγους ποιητικούς, μετρικούς, εύφωνίας : αναγαλλιάζω - άναγαλλιώ, άναβρύζω · άναβρώ, άνοίγω - άνοιώ, βόσκω - βοσκώ, κλείνω - κλειώ, λύνω
- λυώ, ξεσκίζω - ξεσκώ, ξύνω - ξυώ, φωτίζω - φωτώ κ τ λ .
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ένικό πρόσωπο τής δριστικής τοΰ άορίστου τήν κατάληξη -α (και τήν
αύξηση, αν ΰπάρχη) :
έ-δεσ-α, γέλασ-α, έ-πλυν-α,

παράγγειλ-α.

932· Ό ενεργητικός άόριστος τελειώνει στό α' ενικό πρόσωπο σέ
-σα καί σπανιότερα σέ -α, χωρίς τό σ :
έδεσα, άκουσα, άπλωσα — έπλυνα, παράγγειλα,
έφυγα.
Ό άόριστος σέ -σα λέγεται αιγματικός Αόριστος.
Ό άόριστος σέ -α λέγεται Λσιγμος Αόριστος.
933. ''Οταν τό ένεστωτικό θέμα εχη χαρακτήρα χ ε ι λ ι κ ό
φ ω ν ο σχηματίζεται δ άόριστος σέ -ψα :
λείπω — έλειψα
βάφω — έβαψα
κρύβω — έκρυψα
άστράφτω — άστραψα
βασιλεύω (προφ. βασιλέβο)—βασίλεψα.

σύμ-

"Όταν τό ένεστωτικό θέμα 8χη χαρακτήρα λ α ρ υ γ γ ι κ ό
φ ω ν ο σχηματίζεται ο άόριστος σέ - £ α :

σύμ-

πλέκω — έπλεξα
πνίγω — έπνιξα

προσέχω — πρόσεξα
διώχνω — έδιωξα.

"Οταν τό ένεστωτικό θέμα Ιχη χαρακτήρα ο δ ο ν τ ι κ ό η σ υ ρ ι σ τ ι κ ό σ ύ μ φ ω ν ο σχηματίζεται ό αόριστος σέ ·αα ή σέ f a :
θέτω — έθεσα
πλήττω — έπληξα
άλέθω - άλεσα
—
άρέσω — άρεσα
άπαλλάσσω — απάλλαξα
νομίζω - νόμισα
τρίζω — έτριξα
λούζω — έλουσα
τσούζω — ετσουξα
άγοράζω — άγόρασα
σπαράζω — σπάραξα
άγκαλιάζω - αγκάλιασα
βουλιάζω — βούλιαξα.
Τα ρήματα τής δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς σχηματίζουν τόν άόριστο σέ -ηοα: τραγουδώ —τραγούδησα, λαλώ —λάλησα.
Τά ΰγρόληχτα και τά ρινικόληχτα ρήματα έχουν άόριστο ασιγμο
σέ -α (έκτός άπό πολλά ρήματα σέ -νω).
934· Διηλοϊ Αόριστοι.— Σέ μερικά ρήματα συμβαίνει ν' αντιστοιχούν στόν ίδιο ένεστώτα δύο άόριστοι, σιγματικοί, πού σχηματίζονται κα! σέ -σα κα! σέ -ξα :
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αγγίζω— άγγισα κα! άγγιξα
βουίζω - βούισα κα! βούιξα
ταιριάζω —ταίριασα κα! ταίριαξα

πηδώ —πήδησα
κα!
πήδηξα
σφαλώ — σφάλησα κα! σφάληξα
φυσώ —φύσησα
κα!
φύσηξα.

935. Διασάφηση.— Ρήματα πού σχηματίζουν διπλό άόριστο είναι πολλά,
όταν Ιδίως λογαριαστούν τύποι λιγότερο κοινοί ή ιδιωματικοί. Στά παρακάτω
παραδείγματα αναγράφονται μόνο ol κοινοί τύποι, ένώ ή λογοτεχνία μεταχειρίζεται κάποτε καί τούς λιγότερο συχνούς : δίστααα, ζήτησα, κράτησα, μάτιασα,
τησα, σκάλισα, σκούντησα, σπούδασα, στέγνωσα, στράγγισα, στραμπούλιξα, σφούγγισα, έφτασα* βόγκηξα, ζούληξα' βάσταξα (βάστηξα).

936. Καί μερικά άπό τά ρήματα πού σχηματίζουν τόν άόριστο σέ ·ξα,
τόν σχηματίζουν σέ -σα όταν είναι σύνθετα : άγγιξα (καί άγγισα) άλλά προσέγ
γισα, άρπαξα ά λ λ ά σννάρπασα, ρούφηξα ά λ λ ά άπορρόφησα.

937. Τό μαζεύω εχει άόριστο μάζεψα καί (σπάν.) έμασα. Ό άόριστος του
καθίζω είναι κάθισα, προσταχτ. κάθισε, λέγεται όμως στή γλώσσα του σπιτ ι ο ύ κ α ί έκατσα - κάτσε.

938. β Ιστορική διασάφηση.—9Από τά δύο χρονικά θέματα τό άοριστικό
είναι τό βασικό. Αύτό εχει συνήθως γιά κάθε ρήμα τύπο πάγιο μέ λίγες σχετικά εξαιρέσεις, ένώ τό ένεστωτικό θέμα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (βλ. 916).
Τό άοριστικό θέμα εμεινε συνήθως άπό τήν άρχαία γλώσσα αμετάβλητο, ένώ
τό ένεστωτικό μετασχηματίστηκε μέ τήν επίδραση του άοριστικού (λ.χ. κατά
τ ό έδεσα : έδενα, δέσω : δένω ε ί π α ν κ α ί ελνσα : έλυνα, λύσω : λύνω ά ν τ ί λύω). Κ α ί

τήν ποικιλία τού ένεστωτικού θέματος τήν προκάλεσε τό άοριστικό : σπώ άλλά
καί σπάνω καί σπάζω, εξαιτίας του άορίστου
τό έχασα - χάσω : χάνω,

έσπασα - σπάσω, πού μοιάζει μέ

άδειασα - άδειάσω : άδειάζω.

Τό άοριστικό θέμα έξακολουθεΐ καί σήμερα νά επιδρά στό ένεστωτικό*
γι" αύτό ό ενεστώτας τών λόγιων ρημάτων μετασχηματίζεται συχνά σύμφωνα
μέ τόν τύπο πού άποζητεΐ ό άοριστικός τους τύπος. Λ. χ. κατά τό έδειξα - δείχνω λ έ γ ε τ α ι κ α ί (έ)κήρυξα - κηρύχνω (άντί κηρύσσω) (*).

'Ιδιορρυθμίες
καϊ άνωμαλίες στό σχηματισμό
τοϋ ένεργητικοϋ
Αορίστου
9 3 9 . Ό ενεργητικός αόριστος σχηματίζεται στα περισσότερα t
ματα σ ύ μ φ ω ν α μέ τά π α ρ α π ά ν ω . Υ π ά ρ χ ο υ ν δμως κα! ρήματα πού >έν
ακολουθούν τόν κανόνα. ( Γ ι ά δσα έχουν δ ι π λ ό άόριστο βλ. 934) :
1. Τή βασική θέση πού εχει στή γλώσσα μας τό θέμα του άορίστου τή
βεβαιώνει καί τό ότι ot γειτονικές γλώσσες τών ελληνικών, πού πήραν άπό τά
ελληνικά διάφορα ρήματα, τά πήραν μέ τόν άοριστικό τους τύπο τής ύποταχτικής.

'Ιδιορρυθμίες

άορίστου—"Ασιγμος

άόριστος

α) "Έχουν ξ αντί ο τα ρήματα βογκώ, ζουλώ, ρουφώ,
οτραμπουλώ : ρούφηξα, τράβηξα κτλ.
β) Παρουσιάζουν άλλες άνωμαλίες τ9 άκόλουθα ρήματα :
1. Φ ω ν η ε ν τ ό λ η χ τ α : καίω — έκαψα, κλαίω — έκλαψα,
—έφταιξα, πλέω — έπλευσα, πνέω — έπνευσα.
2. Χ ε ι λ ι κ ό λ η χ τ α . Τό πέφτω εχει άόριστο έπεσα.
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τραβώ,

φταίω

Μερικά λόγια ρήματα σέ -βνω εχσυν άόριστο σέ -ενσα (Ιδίως όταν έχουν
π στήν παραλήγουσα) : επιτρόπευσα (πρβ. καί 264.2).

3. Ρ ι ν ι κ ό λ η χ τ α :
δίνω-έδωσα.
4. Ρ ή μ α τ α δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς . Τελειώνουν σέ - ε σ α άντί
-ηοα ot αόριστοι άπό τά ρήματα άρκώ, βαρώ, βόλεϊ, διαρκώ, επαινώ,
καλώ, καταφρονώ, μπορώ, πλανώ, στενοχωρώ, συγχωρώ, τελώ, φορώ,
χωρώ καί τά σύνθετα (άπό τό αιρώ) άφαιρώ, διαιρώ, έξαιρώ, συναιρώ
κτλ. : στενοχώρεσα, έξαίρεσα. Μερικά (λόγια) σύνθετα άπό τό χωρώ
σχηματίζονται σέ -ησα : άποχώρησα,
παραχώρησα.
Τελειώνουν σέ - α σ α άντι -ησα τά ρήματα : γελώ, διψώ, κρεμώ,
πεινώ, χαλώ' άνακλώ, δια&λώ, δρώ, σπώ, καθώς και μερικά ρήματα
σέ -νώ : γερνώ-γέρασα,
κερνώ, ξεχνώ, περνώ, σκολνώ. Τό βαστώ και
τό πετώ έχουν άόριστο σέ - a f α : βάσταξα (σπανιότ. βάστηξα), πέταξα.
γ) Σχηματίζονται άνώμαλα στόν άόριστο και μερικά άλλα ρήματα:
διδάσκω —δίδαξα, συνωμοτώ — συνωμότησα καί συνώμοσα.
Τό βόσκω καί τό ϋέλω σχηματίζονται στόν άόριστο, σά νά ήταν τής
δεύτερης συζυγίας, σέ -ησα : βόσκησα, θέλησα. 9 Αντίθετα, τό &αρρώ
(νομίζω) εχει άόριστο ΰάρρεψα, σά νά ήταν τής πρώτης συζυγίας.

Ό ασιγμος άόριστος
940. Τά κυριότερα ρήματα πού σχηματίζουν άσιγμο άόριστο είναι:
α) Μερικά άνώμαλα ρήματα πού σχηματίζουν τον άόριστο άπό
διαφορετική ρίζα. Αυτά είναι:
βλέπω — είδα, έρχομαι — ήρ&α, λέγω — είπα, τρώγω — έφαγα.
β) Τό φεύγω —έφυγα, βάζω —έβαλα, βγάζω — έβγαλα, πίνω —
ήπια. Τό κάνω §χει διπλό άόριστο, έκαμα καί έκανα (J).
1. Ό άόριστος έκανα είναι στήν κοινή πιό συχνός άπό τόν έκαμα, είναι
όμως προτιμότερος ό τύπος μέ τό μ, επειδή έτσι ξεχωρίζομε μέ τό διαφορετικό
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γ) Μερικά ρήματα πού σχηματίζουν τον αόριστο σέ -ηκα:
άνεβαίνω- ανέβηκα
βρίσκω — βρήκα και σπανιότ. ήβοα
κατεβαίνω — κατέβηκα
μπαίνω — μπήκα
διαβαίνω — διάβηκα
βγαίνω — βγήκα (*).
941· δ) "Ολα τά ύ γ ρ ό λ η χ τ α
ρήματα (915).

και

πολλά

ρινικόληχτα

Τό άοριστικό θέμα τών ρημάτων αυτών, άμα τό συγκρίνουμε
μέ τό ένεστωτικό, παρουσιάζει τις άκόλουθες ιδιορρυθμίες:
1. Είναι τό ϊ δ ι ο μέ τ ό έ ν ε σ τ ω τ ι κ ό . Αυτό γίνεται στό
οίκτίρω, σέ μερικά ρήματα σέ -ίνω καί στά περισσότερα ρήματα σέ
-ύνω: οίκτίρω—οίκτιρα t κλίνω—έκλινα, κρίνω—έκρινα, γίνομαι—έγινα,
ευκολύνω — εύκόλυνα, ξεδιαλύνω — ξεδιάλυνα, δξύνω — δξυνα.
2 . ' Έ χ ε ι α π λ ό σ ύ μ φ ω ν ο στή θέση τών δύο ομοίων: προβάλλω — πρόβαλα, σφάλλω — έσφαλα.
3. "Εχει ά λ λ ο θ ε μ α τ ι κ ό φ ω ν ή ε ν : μένω-έμεινα,
άπονέμω — άπόνειμα.
4. Τοΰ λ ε ί π ε ι τ ο ν πού εχει τό ένεστωτικό θέμα και συχνά
εχει κα! άλλο θεματικό φωνήεν:
φέρνω — έφερα

σπέρνω - έσπειρα
γδέρνω — έγδαρα
σέρνω — έσυρα
τρατέρνω — τράταρα.

5. Τοΰ λ ε ί π ε ι ή σ υ λ λ α β ή -αίν- πού εχει τό ένεστωτικό θέμα:
καταλαβ-αίν- ω — κατάλαβα
πετυχ-αίν-ω — πέτυχα
λαβ-αίν-ω — έλαβα
πηγ-αίν-ω — πήγα
λαχ-αίν- ω — έλαχα
παθ-αίν-ω — έπαθα
μαθ-αίν· ω — έμαθα
τυχ-αίν-ω- έτυχα.

θέμα τό έξακολουΦητικό άπό τό συνοπτικό : ϊκανα - θα κάνω - νά κάνω - κάνε
καί έκαμα - θά κάμω - νά κάμω - κάμε (άλλά κάν'ίο).
1. Σπανιότερα, Ιδίως στή λογοτεχνία, έχουν τούς σχηματισμούς σέ -κα
καί τά ρήματα δίνω, άφήνω : έδωσα καί έδωκα, άφησα καί άφήκα (άηρηκα). Ot
τύποι αύτοί μέ κ λέγονται σπανιότερα καί στό μέλλοντα καί στήν ύποταχτική
τοΟ άορίστου : θά δώκω, να τ'άφήκης.

Διαφορές ατό θεματικό

6. Τα περισσότερα ρήματα σέ

φατνηεν του Αορίστου
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-αίνω σχηματίζουν τόν αόριστο σέ

-ava ή σέ -tira ;
άνασαίνω — Ανάσανα, άπολυμαίνω — άπολύμανα,
βασκαίνω — βάσκανα, γλυκαίνω — γλύκανα, μαραίνω — μάρανα, ξαίνω — έξανα, πεθαίνω — πέθανα, ψυχραίνω — ψύχρανα
Ακριβαίνω - άκρίβυνα,
βαραίνω — βάρυνα,
κονταίνω — κόντυνα,
(ξε)μακραίνω — (ξε)μάκρυνα, δμορφαίνω - ομόρφυνα, φτωχαίνω— φτώχυνα. (Για τά ρήματα μέ άόριστο σέ -ηκα βλ. 940γ).
942. Ά π ό τά ρήματα σέ -αίνω Ιχουν σ ι γ μ α τ ι κ ό ά ό ρ ι σ τ ο :
α) σέ - α σ α , τό άποσταίνω — άπόστασα, σωπαίνω — σώπασα, χορταίνω — χόρτασα,
β) σέ ·αξα9 τό
βυζαίνω-βύζαξα,
γ) σέ -ησα, τό άνασταίνω—άνάστησα,
(έγ)κατασταίνω—(έγ)κατάστησα, παρασταίνω—παράστησα,
συσταίνω—σύστησα. Τό άρταίνω εχει
άόριστο σέ -wet : αρτυσα.
Σέ -ησα σχηματίζουν τόν άόριστο και άπό τά ρήματα σέ -άνω τό
άμαρτάνω—άμάρτησα κα! τό αύξάνωαύξησα.
Τά ξενικά ρήματα σέ -άρω (-έρνω) έχουν συνήθως άόριστο σιγματικό σέ
•άρισα : λιντσάρω - λιντσάρισα, μπαρκάρισα, τρατέρνω - τρατάρισα ( κ α ι τράταρα).

Διαφορές

στό θεματικό
κατά

φωνήεν τοϋ άσιγμον
τήν
8γχΙιση

Αορίστου

943. α) Μερικά ρήματα έχουν στήν ύποταχτική η κα! στ!ς άλλες
εγκλίσεις του ενεργητικού άορίστου διαφορετικό θεματικό φωνήεν
παρά στήν όριστική. Τά ρήματα αύτά είναι :
παίρνω - πήρα, άορ. θέμα πηρ- άλλά πάρω, πάρε, πάρει
πηγαίνω—πήγα, άορ. θέμα πηγπάω, πάμε, πάει.
β) Χωρ!ς τό θεματικό φωνήεν σχηματίζονται ol άλλες εγκλίσεις
στά ρήματα:
μπαίνω—μπήκα,
άορ. θέμα μπηκάλλά μπώ, Ιμπα, μπή
βγαίνω-βγήκα,
άορ. θέμα βγηκβγώ, έβγα, βγή
βρίσκω-βρήκα,
άορ. θέμα βρηκβρώ, βρές, βρει,
'Ανάλογα σχηματίζονται καί τό Ανεβαίνω, κατεβαίνω,
διαβαίνω.
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γ) Οί αόριστοι είδα, είπα, ήπια σχηματίζονται στις άλλες εγκλίσεις χωρίς τό άρχικό (0 :
δταν δής, ας πή, ίσως πήτε, έχουν πει, αν πιήτε, πιές.

Στήν ύποταχτική καί στό απαρέμφατο, δταν ή προηγούμενη λέξη τελειώνη
σέ φωνήεν, λέγονται καί ot τύποι μέ τό άρχικό (ι) του εϊδα, etna : θά Ιδώ, v
Ιδούμε, θά είπήτε, εχω ιδεΐ.

9 4 4 . Μετακίνηση

τοΰ τόνου στήν ύποταχτική.—

Μερικοί ά -

σιγμοι αόριστοι τονίζονται στήν ύποταχτική τού άορίστου και στή
λήγουσα:
ν9 άνέβω — ν3 άνεβώ, νά κατέβω — νά κατεβώ, νά έρθω — (νά έρθώ)
νά 'ρθώ, θά 9ρθώ, νά 9βρω — νά βρώ, νά μπώ (σπαν. νά 9μπω), θά
βγώ — θά 9βγω, νά γίνω (σπάν. νά γενώ), νά διαβώ. Τό άπαρέμφατο
τονίζεται άνέβη-άνεβή, κατέβη - κατεβή και συνήθως έρθει, βρει,
μπή, γίνει (σπάν. γενή), (μόνο) διαβή.
Οι ύποταχτικές τών αορίστων εϊδα, είπα τονίζονται μόνο στήν
κατάληξη : (ι)δώ, (ει)πώ. Ό άόριστος ήπια Ιχει ύποταχτική πιώ.
945. Μερικά ρήματα τής παθητικής φωνής σχηματίζονται στόν
άόριστο κατά τήν ένεργητική :
γίνομαι - έγινα (σπάν. γίνηκα), έρχομαι —ήρθα, κάθομαι — κάθισα^).
Τ ό οτέκω - στέκομαι κ α ί τ ό

παραστέκω - παραστέκομαι (810) έ χ ο υ ν ά ό ρ ι σ τ ο

μόνο παθητικό στάθηκα - παραστάθηκα.
946.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΙ ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Α)

Τό (ι) τής

παραλήγουσας

1. "Οσα ρ ή μ α τ α έ χ ο υ ν (ι) σ τ ό ν έ ν ε σ τ ώ τ α , άκόμη καί
δταν είναι διπλοσχημάτιστα (926), γράφονται στόν άόριστο μέ τά ϊδιο
(ι) πού ϊχουν καϊ

στόν ένεστώτα.

"Έτσι γράφονται :

Μέ ι : γίνομαι - έγινα, νίβω — ένιψα, πνίγω — έπνιξα, ραγίζω —
ράγισα κτλ., καθώς καί τά διπλοσχημάτιστα (άνθίζω καί άνθώ) άνθισα, γύρισα, λύγισα, ξεχείλισα, πλημμύρισα, σφάλισα καί σφάλιξα
κτλ., κοίμισα, κοπάνισα, σκόρπισα κτλ. (927).
1. Ό άόριστος τοΰ καθίζω, δπως καί ή μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμ έ ν ο υ , ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ί γ ι ά τ ό κάθομαι : Κάθισα τρεις μήνες σ' αύτό τό σπίτι.
Ποιός είναι καλύτερα καθισμένος ;

'Ορθογραφία

t Άοριστικοι
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τύποι

Μέ ν : χύνω — έχυσα, δακρύζω - δάκρυσα, εύκολύνω — εύκόλυναχ.ά.
η : άφήνω — άφησα, σβήνω — έσβησα, πρήζω — έπρηξα, μπήγω —
έμπηξα
οι : άθροίζω - άθροισα, άνοίγω — άνοιξα
ει: κλείνω —έκλεισα, ^είνω — έτεινα, άλείβω — άλειψα' σειώ—
έσεισα.
Γράφονται άκόμη:
Μέ υ : τό έπλυνα καί τό (ινα) τόν ρημάτων σέ -αίνω : άκριβαίνω άκρίβυνα, κονταίνω — κόντυνα, φάρδυνα κτλ.
η : ol άόριστοι βρήκα, βγήκα, μπήκα, άνέβηκα, κατέβηκα, διάβηκα, πήρα
ει: ol άόριστοι έγειρα, έδειρα, έσπειρα, άνάγγειλα,
άνάτειλα,
έστειλα, έμεινα(ι).
2. Τ ά ρ ή μ α τ α τ ή ς δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς γράφονται μέ ι ; :
άγάπηοα, λάλησα, περπάτησα, κύλησα' ρούφηξα, τράβηξα.
Γράφονται μέ ν τό μέθυσα καί τό μήνυσα.
3. Χρειάζεται προσοχή στήν όρθογραφία μερικών διπλοσχημάτιστων ή άλλων ρημάτων σέ (-ι£ο) καί σέ (ο), πού άμφιβάλλεται τό
ένεστωτικό τους θέμα ή που μπερδεύεται μέ άλλων ρημάτων :
Γράφομε μέ ι :

βουίζω — βούισα
διαφημίζω — διαφήμισα,
μιση
εγχειρίζω — έγχείρισα (®)

άλλα

διαφή-

γράφομε μέ η :

βοώ - βόησα
έπευφημώ — έπευφήμησα (a)
επιχειρώ — έπιχείρησα,
έπιχείρη·
ση,
έπιχειρηματικος

1. " Ο μ ο ι α κ α ί τ ό άπόνειμα.

2. Τ* άρχαία δυσφημώ, διευκρινώ λέγονται συνήθως σήμερα σέ ·ίζω, ανάλ ο γ α μ έ τ ά ό μ ο ι α ρ ή μ α τ α δυσφημίζω - δυσφήμισα (δυσφήμιση) κ α ί

διευκρινίζω -

διευκρίνισα (διευκρίνιση). "Οσοι προτιμούν τούς παλιούς τύπους δυσφημώ, δ
κρινώ θ ά π ρ έ π η ν ά γ ρ ά φ ο υ ν

δυσφήμησα,

διευκρίνησα, δυσφήμηση, διευκρίνηση

(άλλά δυσφημιστικός, διευκρινιστικός). Τ ά λ ό γ ι α σαφηνίζω, αποσαφηνίζω, διασαφηνίζω έ χ ο υ ν κ α ί τ ο ύ ς τ ύ π ο υ ς άποσαφώ - άποσάφησα (άποσάφηση), διασαφώ - δια~
σάφησα (διασάφηση).

3. Τ ό εγχειρίζω - Εγχειρίζομαι · εγχειρίστηκα λ έ γ ε τ α ι κ α ί γ ι ά τ ό κάνω εγχεί-
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Γράφομε μέ ι :
θυμίζω — θύμισα, θύμισέ μου
καταρτίζω - κατάρτισα,
κατάρτιση
καταχωρίζω — καταχώρισα,
καταχώριση
ξεφωνίζω — ξεφώνισα (άλλά
φωνητο)
ψηφίζω —ψήφισα, ψήφιση

—Πρώτητάξη—Ένεργητικήφωνή
άλλα

γράφομε μέ η :
θυμούμαι — θυμήθηκα,
θύμηση
εξαρτώ — εξάρτησα, έξάρτηση άλλά καί εξάρτυση (424)
παραχωρώ — παραχώρησα, παραχώρηση
συμφωνώ — συμφώνησα,
διαφωνώ — διαφώνησα
ψηφώ — ψήφησα,
άψήφησα.

Β) Τά (ο)
παραλήγουσας.—Τό (ο) τών άορίστων σέ (οσα)
γράφεται μέ ω :
κλείδωσα (πρβ. 918.8), έσωσα, ένιωσα, έδωσα.
Γράφεται μέ ο τό άρμοσα καί τά σόνθετά του.
Γ) Ή ρ/Ça (δο) τοϋ δίνω.—Ή ρίζα (<$ο) τοΟ δίνω γράφεται μέ
ω στόν ένεργητικό Αόριστο καί στούς χρόνους πού γίνονται άπό τό
θέμα του :
έδωσα, δώσω, δώσε, δώσ* το, θά δώσωμε, έχω δώσει, παραδώσου.
Γράφεται μέ ο στόν παθητικό Αόριστο καί παρακείμενο καί
σέ δλα τά παράγωγα (*) :
δόθηκα, δοθώ, έχει έκδοθή, παραδοθήτε, δοσμένος (-δομένος)
δόση, έκδοτης, παραδοτέος, άποδοτικός,
δοσοληψία.
Δ) -M" ëva ή μέ δύο λ; — Τά ρήματα μέ δύο λ στό ένεστωτικό
θέμα, στό άοριστικό έχουν μόνο ëva :
άνατέλλω — άνάτειλα,
καταγγέλλω - κατάγγειλα
άναβάλλω — άνάβαλα, σφάλλω — έσφαλα, ποικίλλω — ποίκιλα.
" Ε τ σ ι θ α γ ρ ά ψ ω μ ε : Ποτέ μήν άναβάλλω με δ,τι πρέπει νά γίνη άμέσως—πρέπει νά τό άναβάλωμε γιά αύριο. "Εβλεπα τόν ήλιο νά προβάλλη σιγά σιγά άπό τό
βουνό—να με είδοποιήσης δταν θά προβάλη ό ήλιος. Έσύ προσβάλλεις δλο τόν κόσμο—δεν εκαμες καλά νά τόν προσβάλης. Γιά αύτά τά ζητήματα πάντα ν* άμφιβάλλης—άν καμιά φορά άμφιβάλης.

ριση. Πρέπει τότε να γράφεται καί ή εγχείριση μέ ι. "Οσοι τυχόν προτιμούν στ
σημασία αυτή τό εγχειρώ, πρέπει νά γράφουν εγχείρησα - εγχειρήθηκα - εγ
μέ η, δπως άλλωστε γράφεται καί ή εγχειρητική.
1. Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι τ ό δωσίδικος κ α ί τ ό δωσίλογος.

Ή σχέση τών δυο θεμάτων—Θέμα πα&. αορίστου καί μετοχής
Συγκεντρωτικός
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πίνακας. 9Η σχέση τών δύο θεμάτων
μεταξύ τους

947. Τό ένεστωτικό και τό άοριστικό θέμα τών ρημάτων τής
ενεργητικής φωνής έχουν τήν ακόλουθη σχέση μεταξύ τους :
α) Δέ διαφέρουν καθόλου. Σχηματίζονται άπό τό ϊδιο ρηματικό
θέμα και οί δύο χρόνοι: κρίνω — έκριν-α,
ευκολύνω —εύκόλυν-α.
β) Διαφέρουν μόνο ώς πρός τό χαρακτήρα, πού γράφεται μέ δυό
δμοια σύμφωνα στον ένεστώτα, μ9 ενα στον άόριστο: προβάλλω — πρόβαλα, σφάλλω — έσφαλα.
γ) Διαφέρουν στο χαρακτήρα τους :
άλείβ-ω
άλειψ-α
βγάζ-ω
έβγαλ-α
κάν-ω
έκαμ-α
άκού-ω
ακουσ-α
δ) Διαφέρουν στό θεματικό τους φωνήεν :
πλέν-ω
επλυν-α
γδέρν-ω
εγδαρ-α
φεύγ-O)
έφυγ-α
στέλν-ω
εστειλ-α
ε) Διαφέρουν και στά δύο μαζί :
άγαπ-ώ
άγάπησ-α
κλαί-ω
έκλαψ-α
γελ-ώ
γέλασ-α
χορταίν-ω
χόρτασ-α
ζ) Σχηματίζονται άπό διαφορετικές ρίζες:
βλέπ-ω
είδ-α
έρχομ-αι
ήρθ-α
τρώγ-ω
έφαγ-α

Γ.—Θέμα παθητ. άορίστου καί παθητ. μετοχής
948. Ό σχηματισμός άπό τό σιγματικό
άόριστο.—Αλλάζοντας τήν κατάληξη του σιγματικοϋ άορίστου -σα σέ ·θηκα η σέ -στηκα
έχομε τον παθητικό άόριστο και σ9 αυτόν άντιστοιχεΐ ή παθητική μετοχή σέ -μένος ή σέ -σμένος.
Ενεργητική
Ένεστώτας
ιδρύω
έλκύω
άκούω
δένω
πιάνω

φωνή
Ha θ η τ ι κ %
I φωνή
*Αόριστος
'Αόριστος
Μετοχή
Ρήματα τής πρώτης συζυγίας
ίδρυσα
Ιδρύθηκα
ιδρυμένος
έλκυσα
έλκύστηκα
έλκυσμένος
άκούστηκα
άκουσα
άκουσμένος
έδεσα
δέθηκα
δεμένος
πιάστηκα
έπιασα
πιασμένος.
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Ρήματα τής δεύτερης συζυγίας

αγαπώ
διαλαλώ
επαινώ
γελώ
κρεμώ
στενοχωρώ
παραχωρώ

άγάπησα
διαλάλησα
επαίνεσα
γέλασα
κρέμασα
στενοχώρεσα
παραχώρησα

Αγαπήθηκα
διαλαλήθηκα
έπαινέθηκα
γελάστηκα
κρεμάστηκα
στ ενοχωρέθηκα
παραχωρήθηκα

άγαπημένος
διαλαλημένος
(έ)παινεμένος
γελασμένος
κρεμασμένος
στ ενοχωρεμένος
παραχωρημένος.

949· Ό τ α ν ό ενεργητικός άόριστος τελειώνη σέ -ψα9 δ παθητικός
τελειώνει σέ -φτηκα κα! ή παθητική μετοχή σέ -μμένος :
κρύβω
εγκαταλείπω
απορρίπτω
ανακαλύπτω

έκρυψα
έγκατάλειψα
απόρριψα
ανακάλυψα

κρύφτηκα
έγκαταλείφτηκα
άπορρίφτηκα
Ανακαλύφτηκα

κρυμμένος
εγκαταλειμμένος
άπορριμμένος
άνακαλνμμένος.

Στά ρήματα σέ -αύω, ι-εύω τελειώνουν σέ -αύ%ηκα9 -εύτηκα,
-αυμένος,

-εμένος :

παύω
μαγεύω

έπαψα
μάγεψα

παύτηκα
μαγεύτηκα

παυμένος
μαγεμένος.

Σ 9 ενεργητικό άόριστο σέ -Ja αντιστοιχεί παθητικός άόριστος σέ
-χτηκα κα! παθητική μετοχή σέ -γμένος :
πλέκω
έπλεξα
πλέχτηκα
πλεγμένος
ανοίγω
άνοιξα
Ανοίχτηκα
Ανοιγμένος
σφίγγω
έσφιξα
σφίχτηκα
σφιγμένος
διώχνω
έδιωξα
διώχτηκα
διοτγμένος.
Σ 9 ενεργητικό άόριστο σέ -σα, - f a ρημάτων μέ χαρακτήρα σΰμφωνο δδοντικό ή συριστικό άντιστοιχει παθ. άόριστος σέ -ατηκα ή
-χτηκα κα! παθ. μετοχή σέ -σμένος ή -γμένος :
Αλέθω
πλάθω
λούζω
μοιράζω
δροσίζω

άλεσα
έπλασα
έλουσα
μοίρασα
δρόσισα

Αλέστηκα
πλάστηκα
λούστηκα
μοιράστηκα
δροσίστηκα

Αλεσμένος
πλασμένος
λουσμένος
μοιρασμένος
δροσισμένος

Θέμα σία&ητ. άορίστου και τζα&ητ. μετοχής

άγκαλιάζω
άλλάζω
βουλιάζω

άγκάλιασα
άλλαξα
βούλιαξα

αγκαλιάστηκα
άλλάχτηκα
βουλιάχτηκα

άγκαλιασμένος
άλλαγμένος
βουλιαγμένος.

Σέ -άστηκα σχηματίζεται και ό άόριστος τοΰ σέβομαι:
9 5 0 . Ό σχηματισμός

Από τόν Άσιγμο
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σεβάστηκα.
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τήν κατάληξη - α τοΰ άσιγμου άορίστου τών ύγρόληχτων και τών ρινικόληχτων ρημάτων α) σέ -θηχα εχομε τόν παθητικό αόριστο, και β) σέ
-μένος εχομε τήν παθητική μετοχή :
βάζω
βγάζω
φέρνω
γδέρνω

έβαλα
έβγαλα
έφερα
έγδαρα

βάλθηκα
βγάλθηκα
φέρθηκα
γδάρθηκα

βαλμένος
βγαλμένος
φερμένος
γδαρμένος.

Τά ρινικόληχτα ρήματα σέ - ν ω σχηματίζουν τόν παθητικό άόριστο σέ -Φηκα και τήν παθητική μετοχή σέ -μένος :
κρίνω
πλένω

έκρινα
έπλυνα

κρίθηκα
πλύθηκα

κριμένος
πλυμένος.

Τό αισθάνομαι και τά ύπερδισΰλλαβα ρήματα σέ -ύνω: διευθύνω, έπιβαρύνω, εύκολύνω, μολύνω κτλ. σχηματίζουν τόν παθητικό
άόριστο σέ -νΦηκα: αισθάνθηκα,
άμύνθηκα,
διευθύνθηκα
κτλ. Τό
ξεδιαλύνω εχει άόριστο ξεδιαλύθηκα και παθητική μετοχή ξεδιαλυμένος.
9 5 1 . 9 Α π ό τά ρινικόληχτα ρήματα σέ -αίνω μ9 ενεργητικό άόριστο

-ανα :

Α·—Χάνοντας τό χαρακτήρα ν τοΰ ενεργητικού άορίστου σχηματίζουν τόν παθητικό άόριστο σέ -Φηχα και
α) τήν παθητική μετοχή σέ -μένος τά ρήματα :
βουβαίνω
γλυκαίνω
ζεσταίνω
μαραίνω
ξετρελαίνω
ξεραίνω
πικραίνω
ψυχραίνω

βουβάθηκα
γλυκάθηκα
ζεστάθηκα
μαράθηκα
ξετρελάθηκα
ξεράθηκα
πικράθηκα
ψυχράθηκα

βουβαμένος
γλυκαμένος
ζεσταμένος
μαραμένος
ξετρελαμένος
ξεραμένος
πικραμένος
ψυχραμένος.
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β) τήν παθητική μετοχή σέ -σμένος τα ρήματα :
λενκαίνω
λευκάθηκα
λευκασμένος
υφαίνω
ύφάθηκα
υφασμένος.

Έ τ σ ι και τό ξεθυμαίνω

εχει παθητική μετοχή

ξεθυμασμένος.

Β.—Φυλάγοντας τό χαρακτήρα ν σχηματίζουν τον παθητικό άόριστο σέ -νθηκα και τήν παθητική μετοχή σέ -σμένος τά ρήματα :
άπολυμαίνω
άπολυμάνθηκα
άπολυμασμένος
λιπαίνω
λιπάνθηκα
λιπασμένος
μιαίνω
μιάνθηκα
μιασμένος
σημαίνω
σημάνθηκα
σημασμένος.
952. Μερικά ΰγρόληχτα και ρινικόληχτα ρήματα άλλάζουν στόν
παθητικό άόριστο και στήν παθητική μετοχή τό θεματικό τους φωνήεν :
δέρνω
έδειρα
δάρθηκα
δαρμένος
σπέρνω
έσπειρα
σπάρθηκα
σπαρμένος
στέλνω
έστειλα
στάλθηκα
σταλμένος
παίρνω
πήρα
πάρ&ηκα
παρμένος.
'Ιδιορρυθμίες

καϊ άνωμαλίες στό σχηματισμό τοϋ παθητικοϋ
Αορίστου καϊ τής παθητικής μετοχής

953. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω κλίνονται τά περισσότερα παθητικά ρήματα. Μερικά δμως σχηματίζονται διαφορετικά.
1. Τό ρήμα δίνω - έδωσα εχει παθητικό άόριστο δόθηκα, τό στεκομαι : στάθηκα, τό τείνω — έτεινα : -τάθηκα (έν-,έκ-, προ-, δια- κ.α.).
2. Σέ -έθηκα, -εμένος σχηματίζονται ό παθητικός άόριστος
και ή παθητική μετοχή τών ρημάτων βρίσκω-βρέϋηκα
και ύπόσχομαι — υποσχέθηκα — ύποσχεμένος.
3. Σέ -ήθηκα σχηματίζονται οί παθητικοί άόριστοι τών ρημάτων άπονέμω — Απονεμήθηκα, δέομαι — δεήθηκα, διαμαρτύρομαι — διαμαρτυρήθηκα, εύχομαι — εύχήθηκα, προσεύχομαι — προσευχήθηκα (').
1. "Ομοια σχηματίζεται καί τό ποιητικό βονλή&ηκα άπό τόν άπαρχαιωμένο ένεστώτα βονλομαι (βουλιέμαι ).

"Ανωμαλίες παθ. αορίστου — Δεύτερος παθ.

άόριστος
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4. Τό μαθαίνω σχηματίζει ανώμαλα αόριστο μαθεύτηκα και μετοχή μαθημένος. Τό μαθεύτηκε είναι και άόριστος τοΰ μαθεύεται.
954· Μερικά άνώμαλα ρήματα, μέ διαφορετική ρίζα στόν άσιγμο
ενεργητικό άόριστο (940), καθώς και μερικά άλλα, μέ άσιγμο άόριστο
και αύτά, τελειώνουν στόν παθητικό άόριστο σέ -ώΦηχα κα! στήν
παθητική μετοχή σέ -ω μένος, χωρίς άντίστοιχο ενεργητικό άόριστο σέ
-(ma :
εΙδώθηκα
Ιδωμένος
βλέπω
είδα
είπώθηκα
εϊπωμένος
λέγω
είπα
γίνομαι
έγινα
γ iv ω μένος
κάνω
έκαμα
καμωμένος
πίνω
ήπια
πιώθηκα
πιωμένος
τρώγω
έφαγα
φαγώθηκα
φαγωμένος,
Ή μετοχή γίνωμένος σημαίνει συνήθως ώριμος.
Τ ό καμώθηκα

είναι

αόριστος

τ ο ΰ καμώνομαι.

Γιά

παθητικό

τοΰ

κάνω

χρησιμεύουν τό γίνομαι, τό φτιάνομαι και άλλα συνώνυμα.
Μερικά άπό τά σύνθετα τοΰ βλέπω έχουν και τούς ομαλούς τύπους
στόν

ένεργητικό

καί

παθητικό άόριστο :

παραειδωθήκαμε ά λ λ ά

είδα - ξανάειδα, παράειδα, άπόειδα,

κ α ί πρόβλεψα (προεΐδα) — προβλέφτηκε, άνάβλεψα, παρά-

βλεψα — παραβλέφτηκε.

955. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Τό είδα, ειδώθηκα γράφεται μέ ει μόνο στήν
όριστική. ΣτΙς άλλες έγκλισεις γράφεται μέ ι : νά (1)δή, νά Ιδ(οθονμε,
έχομε Ιδωθή,
ιδωμένος.
Δεύτερος παΦητιπός

Αόριστος

956. Μερικά ρήματα, άπό διάφορες κατηγορίες, σχηματίζουν τον
παθητικό άόριστο σέ -ι?*α άντι σέ -θηκα ή -τηκα.
Ό άόριστος αύτός λέγεται δεύτερος ηαΦητικός Αόριστος.
Στό δεύτερο παθητικό άόριστο, κάποτε κα! στήν παθητική μετοχή,
δταν ύπάρχη, άλλάζει συνήθως κα! τό θεματικό φωνήεν τοΰ ρήματος.
Μερικά ρήματα σχηματίζουν κοντά στό δεύτερο άόριστο κα! τόν
κανονικά σέ -θηκα, συχνά τότε μέ μαθητική μόνο σημασία :
Α) Μέ τό ϊδιο θεματικό φωνήεν :
γράφω-έγραψα-γράφτηκα
άλλά κάποτε κα! γράφηκα σέ μερικά
σύνθετα Προγράφηκα,
διαγράφηκα)
κόβω — έκοψα — κόπηκα

902.
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πνίγω — έπνιξα — πνίγηκα.
Β) Με διαφορετικό θεματικό φωνήεν:

βρέχω - έβρεξα - βράχηκα, άλλα και καταβρέχτηκα
καίω — έκαψα — κάηκα
στρέφω — έστρεψα — στράφηκα
(<στραμμένος, καταστραμμένος
άλλά κα! καταστρεμμένος,
διαστρεμμένος)
ντρέπομαι — ντράπηκα
τρέπω — έτρεψα — τράπηκα
φαίνομαι — φάνηκα
χαίρομαι — χάρηκα.

κτλ.

957·
παθητικοί Αόριστοι.—Υπάρχουν
μερικά ρήματα
πού σχηματίζουν δύο παθητικούς άορίστους (πρβ. 934):
ξύθηκα —ξύστηκα,
σφαλίστηκα — σφαλίχτηκα,
ταιριάστηκα — ταιριάχτηκα, άποκαταστάθηκα — άποκαταστήθηκα.
'.ΑνώμαΑες

παθητικές

μετοχές

958. Μερικές παθητικές μετοχές σχηματίζονται άνώμαλα. Έ τ σ ι :
α) Ρήματα τής πρώτης συζυγίας έχουν μετοχές σέ ψημένος: αύξημένος, διαμαρτνρημένος,
μαθημένος,
πετυχημένος.
β) Ρήματα τής δεύτερης συζυγίας έχουν μετοχές σέ -ıcsμένος,
-υσμένος: άγαναχτισμένος,
άγρνπνισμένος,
δυστυχισμένος,
κοιμισμένος, τυραννία μένος, μεθυσμένος. "Έτσι κα! τό
κακοφανισμένος.
γ) Μερικά ρήματα σέ - α ί ν ω , βαραίνω, μακραίνω,
έχουν μετοχή σέ -εμένος : βαρεμένος,
πηγεμένος.

πηγαίνω

κτλ.,

δ) Ά π ό τά ρήματα σέ -ύνω Ιχουν μετοχή σέ -σμένος το άπομακρύνω — άπομακρυσμένος,
λεπτύνω — (έκ)λεπτυσμένος, μολύνω - μολυσ μένος, κα! σέ -ημένος τό άποθαρρύνω - άποθαρρη μένος, έπ ι βαρύνω — έπιβαρημένος.
Μερικά λόγια ρήματα σέ -εύω έχουν μετοχή σέ χυμένος t δεσμευμένος,
στρατευμένος (πρβ. 939β2).

Κάποτε ή παθητική μετοχή άναπληρώνεται άπό τή μετοχή παράλληλου ρήματος* ετσι λέγεται: άρχίζω-άρχισμένος
κα! συνήθως (άρχινώ) Αρχινισμένος ή
άρχινημένος.

'Ανώμαλες nail·, μετοχές — 'Ορθογραφία t Ή παθ. μετοχή
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959. Διασάφηση.—Μερικές αρχαίες μετοχές λέγονται ώς ούσιαστικά ή ώς
επίθετα καί τότε κρατούν τόν αρχαίο άναδιπλασιασμό : εκτεταμένος, επιτετραμ
μένος, συγκεκριμένος, * Εσταυρωμένος,

προκατειλημμένος. 'Αλλιώς, λέγεται

τεθλασμένη ' αφηρημένος, επανειλημμένος,

κανονικά:

είμαι πεισμένος, αποσπασμένος,

αποσταλμένος, αποχτημένα δικαιώματα, πολύγωνο 7ΐεριγραμμένο, εξαρτημένος, συναρτημένος κ τ λ .

960. Διπλές παθητικές μετοχές.—Μερικά ρήματα έχουν διπλό
τΰπο γιά τήν παθητική τους μετοχή, άντίστοιχα συχνά μέ τό διπλό
παθητικό άόριστο πού σχηματίζουν (934) :
βοντη(γ)μένος, βρε(γ)μένος,
πετα(γ)μένος
ξυ(σ)μένος, οβη(σ)μένος,
χω(ο)μένος
οφαλιομένος — σφαλιγμένος, φτιασμένος — φτιαγμένος
στραμμένος—στρεμμένος
(956 Β).
961. Διασάφηση.·—'Υπάρχουν καί άλλες παθητικές μετοχές μέ δεύτερο
τύπο, σ'αύτές όμως μπορεί νά προτιμηθή ό πιό κοινός. Αύτός είναι: αγγιγμένος, αφημένος, βασταγμένος, βυζαγμένσς, ζουλημένος, καμένος, κερδισμένος, κλαμένος, ξεφτισμένος, σαπισμένος, σπουδασμένος, στραγγισμένος, φυσημένος κ τ λ .
962.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-Η

ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Ή κατάληξη (-μένος) τής μετοχής τοΟ παρακειμένου γράφεται
μέ ένα μ: δεμένος,
άγαπημένος.
Γράφεται μέ δύο μ στά ρήματα μ έ χ α ρ α κ τ ή ρ α π, β, φ
(πτ, φτ): έγκαταλείπω — έγκαταλειμμένος,
σκάβω —σκαμμένος,
στρίβω — στριμμένος,
θρέφω — θρεμμένος,
άπορρίπτω — άπορριμμένος (').
2. Ή κατάληξη (·εμένος) τής παθητικής μετοχής γράφεται καϊ
στήν προπαραλήγουσα

μέ ε :

βασιλεμένος, μαγεμένος, πηγεμένος, βαρεμένος,
νποσχεμένος.
3. Τό (e) τής παθητικής μετοχής σέ (-ισμένος) γράφεται πάντοτε
μέ 4* έξαιρείται τό μεθυσμένος καI τά ρ ή μ α τ α τ ή ς π ρ ώ τ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς πού Ιχουν άλλο (i) στήν παραλήγουσα:
καθίζω — κάθισα — καθισμένος, χτίζω - έχτισα — χτισμένος
άγρυπνώ— άγρυπνισμένος,
κυλώ — κυλισμένος, τυραννώ — τυραννίαμένος, χαιρετώ — χαιρετισμένος
1. " Ε τ σ ι κ α ί o l μ ε τ ο χ έ ς απ οσκληρυμμένος, άπαμβλ υμμένος, εκθηλυ μμένος. Μ έ

δύο μ γράφονταν στήν άρχαία γλώσσα καί οί παθητ. μετοχές ώξυμμένος, έξη·
ραμμένος κ α ί τ ό μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο μεμαραμμένος.
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σβήνω - έσβησα — σβησμένος, πήζω - έπηξα — πηγμένος
έλκνω — έλκυσα - έλκυσμένος, ξύνω — έξυσα - ξυσμένος
κλείνω — έκλεισα — κλεισμένος, δανείζω - δάνεισα — δανεισμένος
άθροίζω — άθροισα — άθροισμένος.
Γράφεται μέ η ή παθητική μετοχή τοΟ άποϋαρρύνω — άπο^αρρημένος καί του έπιβαρύνω — έπιβαρημένος.
963· Διασάφηση.— Γράφονται μέ £να μ οί μετοχές τών ρημάτων σέ -αΐω,
•εύω κ α ί

σέ

- ν ω , -αίνω: χαμένος, κλαμένος, μαγεμένος, φυτεμένος,

μαδημένος, μαραμένος, πικραμένος, πεθαμένος ( ά λ λ ά

πλυμένος,

βαμμένος), μακρέμένος. Τό

Ιδιο καί ot παλιές μετοχές που έγιναν όνόματα διακεκριμένος καί συγκεκριμένο
(άλλά επιτετραμμένος).

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ρ Η Μ Α Τ Α ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ, Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α ,

ΑΝΩΜΑΛΑ

Ελλειπτικά ρήματα
964. Μερικά ρήματα συνηθίζονται μόνο στούς χρόνους και στούς
τύπους πού σχηματίζονται άπό τό ενα χρονικό θέμα, συνήθως τό ένεστωτικό. Τά ρήματα αυτά λέγονται έλλειπτικά ρήματα.
Ρήματα πού συνηθίζονται μ ό ν ο σέ μ ε ρ ι κ ο ύ ς τ ύ π ο υ ς
τ ώ ν ε ξ α κ ο λ ο υ θ η τ ι κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν είναι : άνήκω, βαίνω (λ.χ.
γιά μιά ευθεία), είμαι, έπείγει, έρπω, έχω, κείτομαι, λάμνω, μάχομαι, μέλει, μέλλω, ξέρω, δφείλω, παθαίνομαι, πρέπει, πρόκειται (έγκειται), ρέπω, φάσκω (άποφάσκω, άντιφάσκω), χάσκω, χροητώ (*).
Μόνο στούς σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ ς
χ ρ ό ν ο υ ς λέγονται τά
ρήματα: έδραμα-δράμε,
έμασα (937) και συνήθως τό κορέστηκα,
χρημάτισα.
Στή θέση τών χρόνων πού λείπουν μεταχειριζόμαστε συνώνυμο
ρήμα ή περίφραση.
1. Πλάι στά ελλειπτικά αύτά ρήματα υπάρχουν καί μερικά άλλα, άρχαια,
πού συνηθίζονται μόνο σέ μερικές στερεότυπες φράσεις, Ιδίως λόγιες. Τέτοια
ε ί ν α ι τ ό οδύρομαι (κλαίω και οδύρομαι), τ ό πένομαι (αύτός πένεται) κ τ λ .

'Απρόσωπα
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ρήματα

θ ά ποΰμε στόν άόριστο :
σύρθηκα (στόν τοίχο)
πολέμησα
έδέησε, χρειάστηκε
έδειξα τή ροπή, τήν τάση
τρεμούλιασα, άνατρίχίασα}
μ9έπιασε
τρομάρα (').

Ετσι λ.χ. για τό ρήμα
έρπω
μάχομαι
πρέπει
ρέπω
τρέμω

Τό ΐδισ γίνεται κάποτε γιά περισσότερη σαφήνεια σέ ρήματα πού έχουν
τόν ίδιο παρατατικό μέ τόν άόριστο (941.1), καθώς κρίνω, κλίνω, τείνω, οίκτίρω

'Απρόσωπα ρήματα
965. Μερικά ρήματα συνηθίζονται στό γ' ενικό πρόσωπο χωρίς
υποκείμενο ενα πρόσωπο ή ένα πράμα. Τά ρήματα αύτά λέγονται
Απρόσωπα ρήματα : δέ μέ

μέλει.

966. Απρόσωπα ρήματα εϊναι :
Α) Ρήματα πού φανερώνουν φυσικά φαινόμενα:
άσπρογαλιάζει,
άστράφτει, βραδιάζει, βρέχει, βροντά, γλυκοχαράζει,
καλοκαιριάζει,
καλοσυνεύει, μεσημεριάζει,
μπουμπουνίζει,
ξαστερώνει,
ξημερώνει,
σκοτεινιάζει, σουρουπώνει, φέγγει, φυσά, χαράζει, χειμοονιάζει, χιονίζει, ψιχαλίζει.
'Όσα άπό αυτά τά ρήματα συνηθίζονται και σέ πλατύτερη ή σέ
άλλη σημασία σχηματίζουν τότε καί άλλα πρόσωπα : μή μέ βρέχης,
θά σού τις βρέξω, ξαστέρωσέ μου τα, καλοσύνεψες τώρα, φέξε μου.
Μερικά άπρόσωπα ρήματα παύουν νά είναι άπρόσωπα δταν άλλάξουν φωνή : βράδιασε - βραδιάστηκα,
ξημέρωσε-ξημερωθήκαμε,
πού άά ξημερωθούμε ;
Κάποτε γίνονται άπρόσωπα και ρήματα συνηθισμένα, δταν φανερώνουν φυσικό φαινόμενο : ρίχνει πολύ χαλάζι, μας κάνει ώραιο καιρό,
κάνει κρύο, ζέστη, δροσιές, θά κάμη δυνατά χειμώνα.
Β) Μερικά άλλα ρήματα : βόλεϊ, μέλει, μέλλεται, πρέπει, πρόκειται, συμφέρει.
Γ) Χρησιμεύουν γι 9 άπρόσωπα και πολλά άλλα ρήματα, τότε δμως
παίρνουν είδική σημασία ή αυτό γίνεται μόνο σέ δρισμένες φράσεις.
1. Λ.χ. τον

(Δέλτα).
24

τρεμσνλιασαν τα χείλια έτοιμα νά ξεσπάσονν σε άναφιλητά

902.

Δεύτερη συζυγία — Πρώτη τάξη—Ένεργητική φωνή

Τέτοια ρήματα είναι : άλλάζει (έτσι άλλάζει, τότε άλλάζει), άκούεται
(άκούεται πώς θά γίνη ό γάμος), άξίζει (άξίζει και παραξίζει), βρομά
(εκεί βρομά), γίνεται (όέ γίνεται νά μας άφήοης μόνους), θέλει (γιά
αύτό θέλει, δηλ. χρειάζεται, πολλή δουλειά), κοντεύει (νά ξημερώοη),
λαχαίνει (λαχαίνει καμιά φορά), μπορεί (μπορούσε καϊ νά έβρεχε), μυρίζει (έδώ μυρίζει ώραϊα), πειράζει (δέν πειράζει πού έφυγες), στέκει
(δέ στέκει νά κάθεσαι δλη μέρα χωρίς νά κάνης τίποτε), συμβαίνει,
συνηθίζεται, σώνει, ταιριάζει, τυχαίνει (τυχαίνει νά έχωμε γράμμα
του καμιά φορά), φαίνεται.
"Ετσι καί τά ρήματα στίς φράσεις : μου δόθηκε, δε στάθηκε μπορετό, τοϋ
κατέβηκε, έχει και παραέχει, δεν έχει μά και ξεμά.

'Ανώμαλα ρήματα
967· Πολλά ρήματα δέν άκολουθοΰν στο σχηματισμό τους τούς
κανόνες τών άλλων ρημάτων. Παρουσιάζουν ανωμαλίες ή στή σχέση
τών θεμάτων τους (βλέπω- άόρ. εϊδα, μαθαίνω - άόρ. έμαθ-α), ή στήν
κλίση τους (εϊδα - ύποταχτ. δώ, προσταχτ. δές, δήτε). Τά ρήματα αύτά
ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι Ανώμαλα

ρήματα.

Κατάλογος

Ανώμαλων

ρημάτων

968· Παραθέτονται τά πιό συχνά άπό τ' άνώμαλα ρήματα, όσα έχουν
Ιδιαίτερες ανωμαλίες ή Ιδιοτυπίες στήν κλίση τους. Δέ μνημονεύονται τά ελλειπτικά, καθώς καί δσα ρήματα σχηματίζονται κανονικά περίπου, δπως λ.χ.
τό άνασταίνω - άνάστησα ή τά ρήματα σέ -α/νω μέ άόριστο σέ ~υνα ή σέ -ava,
άκριβαινω - άκρίβυνα, γλυκαίνω - γλύκανα κτλ. (941. 6) (*).

Ενεστώτας
ανατέλλω *

ανεβαίνω

'Ενεργητικός άόριστος

Παθ. άόριστος

Παθ. μετοχή

άνάτειλα

άνέβηκα—ανέβω - άνεβώ, άνέβα, -ήτε—άνέβη - άνεβή

ανεβασμένος

1. Κανονικά άναγράφονται στόν κατάλογο αύτόν ό ενεργητικός ένεστώτας καί ό άόριστος, ό παθητικός άόριστος καί ή μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου. Ά π ό αύτά σχηματίζονται εύκολα ol ύπόλοιποι ρηματικοί τύποι καί χρόνοι. Εξαιρετικά παραθέτονται καί άλλοι χρόνοι καί εγκλίσεις, δταν παρουσιάζουν ιδιοτυπίες. "Από τούς διπλούς τύπους μνημονεύονται παράλληλα ot Ισότιμοι* οί λιγότερο συχνοί ή oi σπανιότεροι άναγράφονται μέσα σέ παρένθεση ή
καί παραλείπονται. Τά λόγια ρήματα σημειώνονται μέ άστερίσκο.

Κατ άλογος άνώμαλων ρημάτων
'Ενεστώτας
άπ οσταίνω
άρέσω,άρεσα-ά-

'Ενεργητικός άόριστος
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άποσταμένος

άπόστασα
άρεσα

ρεζα (917)
άρταίνω
αυξάνω *
άφήνω

άρτνσα
αύξησα
άφησα (άφήκα 9 4 0 ) — ά φ η σ ε

(άσε 897)
βάζω ($21)

έβαλα
-βάλλω* (προ-, -βαλα

άρτύθηκα
αύξήθηκα
(άφήθηκα)
(αφέθηκα *)
βάλθηκα
-βλήθηκα

άρτνμένος
αύξημένος
άφημένος
βαλμένος
-βλημένος

προσ-,άνα- κ.α.)
βγάζω
βγαίνω
βλέπω

έβγαλα

βγάλθηκα

βγαλμένος

βγαλμένος
βγήκα—βγω, εβγα (βγές),
βγήτε (897)
είδα— δώ (943), δές-(ίδέ), είδώθηκα- Ιδωθώ ιδωμένος
δήτε - δέστε (897) — for άλλά καί προβλέάλλά καί άνάβλεψα, πρό- φτηκε κτλ.
βλεψα κτλ.

βόσκησα
βόσκω
βονλομαι. (ποιητ.)
εβρεξα
βρέχω
βρίσκω

βρήκα (ήβρα 940) — βρω,
βρές — βρει

γίνομαι
γδέρνω
γέρνω
δέομαι *
δέρνω
διαβαίνω
διαμαρτύρομαι *
διδάσκω *
δίνω
εγκαταστ αίνω
(εγκαθιστώ)

έγινα
έγδαρα
εγειρα

έρχομαι, ερχόμουν

βοσκημένος

(γίνηκα, γενώ)

γινωμένος

γδάρθηκα

γδαρμένος
γερμένος

δεήθηκα
δάρθηκα

εδειρα

βρε(γ)μένος

δαρμένος

διάβηκα, διαβώ, διάβα, -ήτε
διαμαρτυρήθηκα
δίδαξα
έδωσα (έδωκα 940), δ ώ σ ε
εγκατάστησα

διδάχτηκα
δόθηκα
εγκαταστάθηκα

διαμαρτυρημένος
διδαγμένος
δοσμένος- δομένος
εγκαταστημένος

ήρθα—έρθω ('ρθώ 944), ελα,
ελάτε — ερθει ('ρθεΐ)
ευχήθηκα

εύχομαι

θαρρώ (νομίζω)

βοσκήθηκα
βουλήθηκα
βράχηκα (καταβρέχτηκα (956)
βρέθηκα

θέλω
θέτω

θάρρεψα
Φέλησα
εθεσα

(τέθηκα)

κάθομαι (945)
καίω (911)

κάθισα (έκατσα 937)
έκαψα

κάηκα

-θεμένος(άπο·#ατα-,άποσυν- κ.α.)
καθισμένος
καμένος
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Ένεστώτας

'Ενεργητικός άόριστος

χάνω

έκαμα - έκανα (940)
κατάλαβα

καμωμένος

κατεβαίνω

κατέβηκα—κατέβω - κατεβώ,
κατέβα, -ήτε—κατέβη - -βη

κατεβασμένος

κλαίω (911)
λαβαίνω
λαχαίνω

έκλαψα

λε(γ)ω

εϊπα—πώ (943), πες, πήτε
πέστε (897)—πει

ειπώθηκα

έμαθα
μάκρυνα

μαθεύτηκε

καταλαβαίνω

(911)

μαθαίνω
μακραίνω
μένω
μπαίνω
ντρέπομαι
πα&αίνω
παραγγέλνω,

Παθ. άόριστος

κλαύτηκα

κλαμένος

έλαβα
έλαχα
εΐ πω μένος

μαθημένος
μακρεμένος
άπομακρύνθηκα άπομακρυσμένος

εμεινα

μπήκα — μπω, εμπα (μπες)
(897), μπήτε — μπή

μπασμένος

ντραπηκα
έπαθα
αγ- παράγγειλα

παραγγέλθηκα

γέλλω • (930)
πάω βλ. πηγαίνω
πέτυχα
πετυχαίνω
ετιεσα
πέφτω
πηγαίνω, πάω πήγα — πάω (943), άμε - άμέτε
(911)
(897)—πάει
πίνω

Παθ. μετοχή

ήπια—πιω, πιες, πιήτε πιέ(σ)τε

(- πατημένος)
π αραγγελμένος

πετ υ χη μένος
πεσμένος
π ηγεμένος

πιώθηκα

πιωμένος

έπλυνα
πλένω
προσεύχομαι
σέβομαι
έσυρα
σέρνω
εσ πείρα
σπέρνω
στέκομαι, στέκω, στέκα-άτε
εστειλα
στέλνω
εστρεψα
στρέφω

πλύθηκα
προσευχήθηκα

πλυμένος

σωπαίνω,
-σ(ι)ωηώ

σώπασα
{άπο-, παρα-) -σιώπησα

-σιωπήθηκα

τείνω *
τρέπω

ετεινα
ετρεψα

-τάθηκα (953.1)

σεβάστηκα
•
συρμένος
σύρθηκα
σπαρμένος
απάρθηκα
στάθηκα, στάσου,
σταθήτε (897)
σταλμένος
στάλθηκα
στραμμένος
στράφηκα
•στρεμμένος

τράπηκα

σωπασμένος
-σιωπημένος
-τ ραμμένος

Ενεργητική

'Ενεστώτας

Ενεργητικός άόριστος

τρώ(γ)ω (911)
έφαγα—φά(γ)ω
τυχαίνω
έτυχα
υπόσχομαι
φαίνομαι
φεύγω, φεΰγε,-γα έφυγα
φταίω

μετοχή

(911)

373
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(911)

φαγώθηκα

Παθ. μετοχή
φαγωμένος
(αποτυχημένος)
ύποσχεμένος

υποσχέθηκα
φάνηκα

(κακοφανισμένος)

έφταιξα

χαίρομαι

(Ινεστ. χαρούμενος)
χορτασμένος
ψαλμένος

χάρηκα

χορταίνω

χόρτασα

ψέλνω

έψαλα

[ψάλθηκα)

ΔΕΚΑΤΟ

ΕΒΔΟΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ
969· Μετοχή έχουν στήν ενεργητική φωνή δ ενεστώτας και στήν
παθητική φωνή ό παρακείμενος. 'Έτσι εχει συνήθως ?να ρήμα δύο
μετοχές, π ο ύ λέγονται ένεατωτική
τοϋ παθητικοϋ

παρακειμένου

ή ένεργητική
ή παθητική

μετοχή

Ή ένεργητική μετοχή τελειώνει σέ (-οντάς):
γουδώντας,
τηλεγραφώντας.
νος,

μετοχή

και

μετοχή.

Ή παθητική μετοχή τελειώνει οϊ('μενος)\
θλιμμένος.

Αρμενίζοντας,
δεμένος,

τρα-

Αγαπημέ-

Γιά τήν όρθογραφία τής ενεργητικής και τής παθητικής μετοχής βλ.
913.3, 962.
Α.—*Η

ένεργητική

μετοχή

970. Ή ένεργητική μετοχή φανερώνει πράξη πού γίνεται Εξακολουθητικά— άδιάκοπα
μ" έπανάληψη — σύγχρονα μέ τό σημαινόμενο
άπό τό ρήμα τής προσωπικής Ιγκλισης: δ Παύλος ξφυγε τρέχοντας.
Συνήθως προσδιορίζει τό ύποκείμενο τής πρότασης τροπικά, χρονικά,
αιτιολογικά, ύποθετικά (ή παραχωρητικά) :
τροπικά: ρωτώντας πηγαίνει

κανείς οτην Πόλη
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χρονικά: λέγοντας αυτά άνοιξε τήν πόρτα (ι)
αιτιολογικά: μήν έχοντας πιά χρήματα άναγκάοτηκε
ύποθετικά:

θέλοντας

μή θέλοντας

θά

νά

φύγη

οταματήοη.

971. Σχηματίζουν ενεργητική μετοχή καί μερικά αποθετικά ρήματα πού
έχουν σπανιότερα καί τόν ενεργητικό τύπο (810) : στέκομαι (στέκω) — στέκοντας
υπερασπίζομαι (υπερασπίζω) — υπερασπίζοντας, χαίρομαι (χαίρω) — χαίροντας(9).

Β.—*Η

972. Ή

παθητική

παθητική

μετοχή

μετοχή φανερώνει πράξη πού είχε συντελε-

στή τόν καιρό πού φανερώνει τό ρήμα τής προσωπικής έγκλισης: τον
βρήκαμε λυπημένο.
Ή παθητική μετοχή συχνά Ισοδυναμεί μ9 επίθετο: έτρεχε φοβισμένη, τραγούδι θλιβερό και παραπονεμένο (παραπονιάρικο).
973. Ή παθητική μετοχή σχηματίζεται και άπό ρ ή μ α τ α τ ή ς
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ς φ ω ν ή ς , πού δεν έχουν άλλους τύπους τής παθητικής. Με αύτή φανερώνεται συνήθως κατάσταση φυσική, σωματική ή
ψυχική, κάποτε και ενέργεια.
Μετοχές παθητικού παρακειμένου άπό ρήματα τής ενεργητικής φωνής

ε ί ν α ι : αηδιασμένος, ακουμπισμένος, αΧαλιαομένος, ανθισμένος, άποκαμω μένος, απορημένος, αραχνιασμένος, αργοπορημένος, αρρωστημένος, βασιλεμένος, βραχνιασμένος, γερασμένος, δακρυσμένος, διψασμένος, δυστυχισμένος, θυμωμένος, κακιωμένος, καμαρωμένος, κατσουφιασμένος, μεθυσμένος, μετανιωμένος, μουδιασμένος, ξαγρυπνημένος, ξεσπαθωμένος, ξυπνη μένος, πεθαμένος, πεινασμένος, πονεμένος, προκομμένος, σκουριασμένος, σταματημένος, συννεφιασμένος, ταξιδεμένος, φυτρωμένος,
χορταριασμένος κ.α.

974. Κάποτε ή ϊδια παθητική μετοχή μπορεί νά έχη κατά τήν
περίσταση κα! ένεργητική και παθητική σημασία :
1. Ή ενεργητική μετοχή πού λέγεται μέ χρονική σημασία τυχαίνει κάποτε νά λέγεται γιά κάτι προτερόχρονο καί όχι σύγχρονο, άλλά αύτό είναι τυχ α ί ο κ α ί σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ό : αρπάζοντας τό τουφέκι άνοιξε τήν πόρτα.

2. Στήν ποιητική γλώσσα, όπως καί στή λαϊκότερη χρήση, σχηματίζεται
ένεργητική μετοχή καί άπό άλλα άποθετικά ρήματα: κάθοντας, φτερνίζοντας
άρνιώντας, συλλογιώντας κ τ λ .
Τά δικά του συλλογιώντας κι όχι τά δικά μας τά μέλλοντα. ( Ε φ τ α λ ι ώ τ η ς )
Περασμένα μεγαλεία | καϊ διηγώντας τα νά κλαις. ( Σ ο λ ω μ ό ς )
Στις ράχες του κάποια κορφή όνειρεύοντας γυρεύουν. ( Π α λ α μ ά ς )
Μήτε φοβώντας τούς θεούς, τά πλατιά πού κατέχουν ουράνια. ( Π ο ρ ι ώ τ η ς )

Παθητική

μετοχή — Μετοχή παθητικού

ένεστώτα
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ένας διαβασμένος άνθρωπος — τδ διαβασμένο βιβλίο
βγήκα κερδισμένος — κερδισμένα λετηά
προσκυνημένο κεφάλι δέν κόβεται — προσκυνημένες εικόνες
έφυγε φαγωμένος — πίτα φαγωμένη
ηρθε στό σπίτι πιωμένος — νερό πιωμένο.
Γιά τή μετοχή τών αποθετικών ρημάτων μ* ενεργητική μόνο σημασία
βλ. 813.

975. Μερικές παθητικές μετοχές σημαίνουν τόν άξιο να πάθη
έκεΐνο πού φανερώνει τό ρήμα: κόρη ζηλεμένη, πού άξίζει νά τή ζηλεύη κανείς, και άλλες Ισοδυναμούν, δπως τά εύχετικά σύνθετα (334),
μ'εύχή ή μέ κατάρα: έλα δώ, ευλογημένε, πού νά σέ εύλογη ό Θεός.
"Ομοια είναι τά συχωρεμένος, πολύχρονε μένος,
συφοριασμένος.
Γ.—Ή

μετοχή

τοϋ παΦητιχοϋ

ένεστώτα

976. Έκτός άπό τή μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου σχηματίζεται, σπάνια, σέ μερικά ρήματα άπό τό ένεστωτικό τους θέμα και
μετοχή παθητικού ένεστώτα. Ή μετοχή αύτή τελειώνει σέ -άμενος,
-ούμενος, 'όμενος κα! είναι συνήθως έπίθετο ρηματικό. Συχνά εχει
καταντήσει ουσιαστικό: τόν είδα τρεμάμενο, τρεμάμενα χείλη, οί έργαζόμενες γυναίκες, γλυκολυπούμενη χαμογελάει (Σολωμός), κάθε φωνη
κινούμενη (Σολωμός).
977. Τέτοιες ένεστωτικές μετοχές είναι: πουλί πετάμενο, στεκάμενα νερά' τά βρεχάμενα τού καραβιού, δ λεγάμενος,
παραστεκάμενος, παρατρεχάμενος — θεοφοβούμενος, πρεπούμενο, τρεχούμενο νερό,
χαρούμενος· τό άπαιτούμενο, τά βρισκούμενα, τά κρατούμενα, τά μελλούμενα, τά λαλούμενα, τό πλεούμενο, τό προηγούμενο, τά χρειαζούμενα, κατηχούμενος, παραπονούμένος, τρεχούμενος (λογαριασμός), προηγούμενος, φορολογούμενος — επιτρεπόμενοι γάμοι, ot έρχόμενες γενεές, κυμαινόμενοι πληθυσμοί· διαμαρτυρόμενος, έμπορευόμενος
ένδιαφερόμενος, έξαγόμενο, κομψευόμενος, τά λεγόμενα,
μαθητευόμενος,
περιεχόμενο, προστατευόμενος,
στρατευόμενος, υποφαινόμενος,
φαινόμενο.
978. Τά θηλυκά τών μετοχών σέ -όμενος, -ούμενος, σχηματίζονται προπαροξύτονα όταν ot τύποι αύτοί είναι αίσθητοί στή μετοχική ή στήν έπι-
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θετική τους σημασία καί παροξύτονα δταν έχουν γίνει ούσιαστικά: ή ένδεχόμενη νίκη, ή στρατευόμενη εκκλησία, ή εφαπτόμενη τοϋ κύκλου (αύτή ή καμπύλη
είναι εφαπτόμενη δύο κύκλων), μ ά κ α ι ή εφαπτομένη. Μ ε ρ ι κ ά

δ ι φ ο ρ ο ΰ ν τ α ι : κατη-

γορούμενη - κατηγορουμένη, προστατευόμενη - προστατευόμενη. ' Α ν ά λ ο γ α τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι
κ α ί o l π α λ ι έ ς μ ε τ ο χ έ ς προϊστάμενος - προϊστάμενη κ α ί προϊσταμένη, συνισταμένη.

979. Οί μετοχές σέ -όμενος καί οί λόγιες σέ -ούμενος δέ συνηθίζονται στή λογοτεχνία σέ μετοχική χρήση. Ή λαϊκή γλώσσα μεταχειρίζεται συνήθως στή θέση τους τή μετοχή του παθητικού παρακειμένου (λ. χ. καθισμένος,
παρακινημένος άπό τή σκέψη, ό πνιγμένος άπό τά μαλλιά του πιάνεται) ή ε μ π ρ ό -

θετο προσδιορισμό (άπό φόβο άντί φοβούμενος). Τις μεταχειρίζονται όμως
κάποτε μερικοί συγγραφείς, Ιδίως σέ αποθετικά ρήματα, καί είναι περιστάσεις
όπου βοηθούν τήν έκφραση στό συνθετώτερο επιστημονικό λόγο:
Στες πόρτες εοταμάτησαν φοβούμενοι τήν τιμωρία (Θεοτόκης).— Έβρήκε τή Μαρία καθούμενη ν σ* ενα σκαλί και τρεμάμενην (Θεοτόκης).— <Σοϋ φαίνεται, του *πε
πάλι, ερχόμενη σιμά του, πώς θά σας άφήσω
Ή

(Θεοτόκης).

μετάφραση αύτή συγκρινόμενη με τό πρωτότυπο.—' Υποστηρίζοντας τό πρώτο

και δεχόμενος τό δεύτερο . ..— Άφον

σου έγινα ενοχλητικός, επιμένοντας νά μου τό

δανείσης και υποσχόμενος σου άσφάλειαν (Λασκαράτος).— 'Αναφερόμενοι σ* ολη τήν
'Ελλάδα ( Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η ς ) . — Τότε περπατώντας σκυφτός, πότε σερνόμενος στόν πάγο,
πότε βουλιάζοντας στό νερό, προχωρούσε (Δέλτα).

9 8 0 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Τό (ο) στίς μ ε τ ο χ έ ς σέ (ομενος) γράφεται
μέ ο δταν τονίζεται καί μέ ω δταν δέν τονίζεται:
έμπορευό μένος, λεγόμενος — ε!πω μένος, φαγωμένος,
ξηλωμένος.

II. ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
9 8 1 . 9 Α π ό τ9 άκλιτα μέρη του λόγου τά έπιρρήματα και τά έπιφωνήματα είναι λέξεις πού και μόνες τους σημαίνουν κάτι : κάτω
(επίρρημα), &χον (επιφώνημα).
Κάποτε Ισοδυναμεί ενα έ π ι φ ώ ν η μ α μέ ολόκληρη πρόταση: μπράβο
= κ α λ ά τό έκαμες.
Τ 9 άλλα άκλιτα, οί προθέσεις καί οί σύνδεσμοι, δέν έχουν καθ α υ τ ό νόημα μόνα τους και δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μόνα
τους, λ.χ. μέ (πρόθεση), άν (σύνδεσμος)' είναι γραμματικά
στοιχεία
πού χρησιμεύουν νά ένώ νου ν άλλες λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους.

Τοπικά

ΠΡΩΤΟ
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επιρρήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
982· 'Επιρρήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις πού προσδιορίζουν
Ιδίως τδ ρήμα φανερώνοντας τ ό π ο , χ ρ ό ν ο , τ ρ ό π ο , π ο σ ό κ.ά.:
έπεσα κάτω, φεύγω αύριο, δέ βλέπω καλά, μού άρέσει πολύ.
Τα έπιρρήματα μπορεί νά προσδιορίζουν καί τά έπίθετα, τά
ούσιαστικά και άλλα έπιρρήματα: πολύ μεγάλος, στην κάτω συνοικία,
κάπως καλύτερα.
983· Κατά τή σημασία τους είναι τά έπιρρήματα πέντε εΙδών: α)
τοπικά,

β) χρονικά,

γ) τροπικά,

δ) ποσοτικά

καί ε)

βεβαιωτικά,

δισταχτικά ή άρνητιχά, πού χρησιμεύουν νά δώσουν στό λόγο μορφή
βεβαιωτική, δισταχτική ή αρνητική.
9
Από άλλη άποψη τά έπιρρήματα τών διάφορων εΙδών μπορεί
νά ξεχωριστούν σ9 έρωτηματικά, σέ άναφορικά και σέ θετικά (δηλ. δειχτικά ή αόριστα).

Α.—Τοπικά
984· Τά κυριότερα τοπικά έπιρρήματα είναι τ9 άκόλουθα:
α) Έρωτηματικά: πού; (άπό πού; γιά πού; κατά πού;), (σπάν.
πούθε).
β) 9 Αναφορικά: πού, δπου, δπουδήποτε.
γ) Θετικά: έδώ, έκεΐ, παρακεϊ (και παρέκει, πάρα κει), αύτού,
άλλου, παντού, κάπου, πουθενά, (σπανιότ. έδώθε, έκειθε, δλούθε)
(ά)πάνω (έπάναή, κάτω, χάμω, καταγής
μέσα (μές, 162), έξω, (έ)μπρός (μπροστά), πίσω, δεξιά, άριστερά
ψηλά, χαμηλά, κοντά, (σπανιότ.) σιμά, πλάι, (σπανιότ.) δίπλα,
παράπλευρα, παράμερα, άπόμερα, μακριά, (ποιητ.) άλάργα, άντίκρυ
και άντικρύ, κατάντικρυ, άπέναντι (και άγνάντια), γύρω,
τριγύρω,
δλόγυρα, (σπανιότ. περίγυρα, γύροοθε)
μεταξύ, άναμεταξύ, άνάμεσα, πέρα, άντίπερα
βόρεια, νότια, άνατολικά, δυτικά, βορειοανατολικά

κτλ.

985· Τοπικά έπιρρήματα είναι καί άλλα, πιό συχνά στήν ποιητική γλώσσα :
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εντός, αύτοϋθε, δθε, ξοπίσω, ζερβά, ε π ί σ η ς δ ι ά φ ο ρ α σύνθ-ετα σέ ·ής, ·ίς, -α κ τ λ . ,
σ υ χ ν ά κ α ί σ τ ή ν π ε ζ ο γ ρ α φ ί α : καταμεσής, κατακαμπίς, μέσονρανίς, μεσοστρατις κτλ.,
κατακέφαλα, κατάματα, κατάκορφα, κατάραχα, κατάστημα, παραμάσκαλα, πισωκάπονλα (382, 391).

986. Πολλά τοπικά έπιρρήματα λέγονται συχνά μαζί μέ μιά πρόθεση :
γιά πάνω, κατά πίσω, άπό μπρος, άπό πέρα κ τ λ .

Τά τοπικά έπιρρήματα παίρνουν συχνά τό άρθρο καί Ισοδυναμούν τότε
μ ' έ π ί θ ε τ α (233 Β γ ) : ή πίσω ράχη, τό πάνω πάτωμα, ή πέρα μεριά.

987. Μερικά τοπικά έπιρρήματα συνηθίζονται καί σέ άλλη σημασία,
Ιδία>ς χρονική. Τό τοπικό λ.χ. κάπον εχει χρονική συνήθως σημασία στό
κάπου κάπου (τόν βλέπω κάπου κάπου). Τ ό

έκεΐ πού ε ί ν α ι

χρονικός σύνδεσμος

(εκεΐ πού μιλούσα άνοιξε ή πόρτα).

Β.—Χρονικά
988. Τά κυριότερα χρονικά έπιρρήματα είναι:
α) Ερωτηματικά: πότε; (γιά πότε; ώς πότε;).
β) 'Αναφορικά: πον, δποτε, οποτεδήποτε.
γ) Θετικά: ποτέ{1), πότε πότε, κάποτε, Ινίοτε, κάπον κάπον, πάντα,
πάντοτε, άλλοτε, δλοένα, τότε, τώρα, άμέοως (σπάν. ευθύς), κιόλας
(σπανιότ. χιόλα)(*)% ήδη, πιά, μόλις, άκόμη (άκόμα), πάλι, ξανά, δλο,
δλο καί, ονχνά, συνήθως
ύστερα, επειτα, κατόπι, πρώτα, πρίν, πρωτύτερα, έξαρχής, άπαρχής, νωρίς, άργά, γρήγορα, οτήν ώρα, έγκαίρως, μαζί, ουνάμα, άδιάκοπα, τέλος
χτές, προχτές, άντιπροχτές, σήμερα, (έ)ψές, άπόψε, άνήμερα, αύριο,
1. Τό έπίρρημα ποτέ, άρνητικό κανονικά, σημαίνει σ' ερωτηματική πρότ α σ η κ α ί τ ό καμιά φορά : Τό είδες ποτέ σου ;

2. Τό χρονικό έπίρρημα κιόλας λέγεται: α) Γιά κάτι πού εγινε πιό γρήγορα άπ'δ,τι περιμέναμε: ήρθες κιόλας;— β) Στή σημασία άμέσως, στή στιγμ
Μόλις τό είπα τ άρπαξε κιόλας. — γ) Μ ' έ π ι δ ο τ ι κ ή σ η μ α σ ί α (και μάλιστα, μάλιστα και): Τόν ξέρεις τόν Κώστα; - "Αν τόν ξέρω, λέει; τόν βάφτισα κιόλας.—δ)
Σ τ ή σ η μ α σ ί α τ ο ΰ πιά: 9Ηταν κιόλας σπαρμένο τό χωράφι άμα ξβρεξε.

Μερικοί συγγραφείς δίνουν στό κιόλας πλατύτερη χρήση : Είδαμε κιόλας σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Είπα

κιόλας τή γνώμη μου. Ά κ ό μ η κ α ί σ τ ή ν ά ρ χ ή τ ή ς

φράσης: Κιόλας σε παλιότερη έποχή. Στήν τελευταία αύτή σημασίϋ συχνότερο
είναι τό ήδη.

Χρονικά — Τροπικά

επιρρήματα

μεθαύριο, άντιμεθαύριο— πέροι, πρόπεροι, άντιπρόπεροι,
χρόνου, τον πάρ9 άλλο χρόνο, πρώην, (τέως).
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φέτος, τον

989. Χρονικά επιρρήματα είναι καί τ* ακόλουθα, συχνότερα στήν ποιητ ι κ ή γ λ ώ σ σ α : ταχιά, σννταχα, ούνανγα, πάρωρα, (έ)ξώρας, σύγχαιρα, τ ά

σύνθετα

μ έ τ ή ν άπό: άπόπασχα, άπόλαμπρα, άποβδόμαόα, άπολείτονργα, άπομεσήμερα κτλ.,
τα σύνθετα

σέ Ίς: άποβραδίς, όλη με ρις, ολοχρονίς κτλ. κ α ί ά λ λ α : χαταμεσήμε-

ρα, ννχτόημερα (382), μεσοβδόμαδα, ξώλαμπρα.

Για χρονικά έπιρρήματα μπορεί νά λογαριαστούν καί μετοχές καθώς
ξημερώνοντας, βραδιάζοντας, σουρονπώνοντας, νυχτώνοντας. Μ έ χ ρ ο ν ι κ ή

σημασία

λέγονται καί μερικά τοπικά έπιρρήματα: κοντά (τώρα κοντά) καί τά τροπικά
μαζί, άραιά (βλεπόμαστε άραιά) κ . α .

990· Μερικά χρονικά έπιρρήματα λέγονται άπό δυό φορές, σέ δύο
άντίστοιχα μέλη μιας πρότασης σύνθετης: πότε...πότε,άλλοτε...
άλλοτε.
9
Ανάλογα χρησιμεύουν κάποτε και τό φορές... φορές, μιά... μιά.
ΙΙολλά χρονικά έπιρρήματα συνηθίζονται, όπως καί τά τοπικά, καί μέ
μ ι ά ά π ό τ ι ς π ρ ο θ έ σ ε ι ς άπό, γιά, ώς : άπό πότε, ώς πότε, γιά πότε, άπό νωρίς ώς
αργά, γιά αύριο.

Γ.—Τροπικά
991· Τά κυριότερα τροπικά έπιρρήματα είναι :
α) Ερωτηματικά: πώς;
β) 'Αναφορικά: καθώς, δπως.
γ) Θετικά: έτσι, μαζί, κάπως, άλλιώς, οπωσδήποτε
καλά, κακά, σιγά (σπανιότ. άγάλια), έξαφνα (άξαφνα, ξαφνικά),
ΐοια, ώραια, χωριστά, σννεχιστά, μόλις, άκονστά, (έ)πίστομα,
μπρούμυτα
μόνο και μονάχα (μοναχά), καθαυτά (καθαυτού), ϊσια ίσια, διαμιάς, μεμιάς, μονομιάς, έπίσης, έπικεφαλής, Ιδίως, κυρίως, προπάντων, είδεμή, εξάλλου, τού κάκου, τυχόν, χάρισμα,
παμψηφεί,
σταυροπόδι, άνάσκελα, χεροπόδαρα
καλώς (σέ φράσεις καθώς καλώς νά δρίση, καλώς δρισες, καλώς
τον Πέτρο, καλώς τη), άκριβώς, έντελώς, καταλετττώς, συνεπώς, εύτυχώς, έξης (στό έξης, τά έξης), καθεξής
(γιά γλώσσες) έλληνικά, άρβανίτικα, γαλλικά κτλ.
(γιά ντύσιμο) φράγκικα, βλάχικα, χωριάτικα κτλ.
992. Στά τροπικά έπιρρήματα άνήκουν καί διάφορες κατηγορίες άπό
λέξεις άπλές, παράγωγες ή σύνθετες πού συνηθίζονται στή γλώσσα του σπι-
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τιου, στή λαϊκή ή στή λογοτεχνική γλώσσα : α) αντάμα, κλεφτάτα, χώρια, ειδά
λως, είδαλλιώς. — β) σ ύ ν θ ε τ α μ έ τ ό

άλα- : άλαφράγκα, άλατούρκα, άλαμιλανέζα,

άλαπολίτα, άλασπετσιώτα κτλ., καθώς καί άλλα σύνθετα (382).

993. Ξεχωριστά πολυάριθμα είναι τα επιρρήματα σέ -α, τροπικά τα περισσότερα, πού σχηματίζονται άπό τόν πληθυντικό τοΰ ούδετέρου τών άντίστοιχων επιθέτων :
Έπίθετο
ώραίος
γρήγορος
βαθύς
κυριακάτικος

Πληθ. ούδετέρου
ώραϊα
γρήγορα
βαθιά
κυριακάτικα

Έπίρρημα
περάσαμε ώραϊα
ελα γρήγορα
άνάπνεε βαθιά
εφυγε κυριακάτικα

9

Ανάλογα είναι τά έπιρρήματα : δμορφα, ίσια, στραβά, σωστά,
ψηλά, χαμηλά, περαστικά κτλ., άντρίκεια, γυναικεία (και γιά ίππασία),
άδικα, άναδρομικά, άνάποδα, διεξοδικά, εξαιρετικά, περήφανα κτλ.,
μακριά, φαρδιά κτλ., παραπονιάρικα κτλ.
Συχνά σχηματίζονται έπιρρήματα τροπικά σέ -α κα! άπό τό ούδέτερο ρηματικών επιθέτων σέ -τος :
κουφωτδς — έκλεισε τά παράθυρα κουφωτά,
ξυστός — πέρασε πλάι μου ξυστά.
Τέτοια έπιρρήματα είναι : καμαρωτά, κολλητά, πεταχτά, σηκωτά,
σταυρωτά κτλ.
"Ομοια έπιρρήματα σχηματίζονται κα! άπό τό ούδέτερο τής παθητικής μετοχής : δικαιολογημένος : τδ φέρσιμό του κατακρίθηκε δικαιολογημένα, μπορούμε δικαιολογημένα νά θυμηθούμε.
Τά έπιρρήματα αύτά συνηθίζονται στή νεώτερη λογοτεχνία : ανασαίνοντας βαριά και κοπιασμένα (Καρκαβίτσας).
994. Μερικά άπό τά έπιρρήματα σέ -α (-ά) μπορούν νά σχηματιστούν κα! σέ -ως (·<δς) : άσχετα — άσχέτως, βέβαια — βεβαίως, σπάνια — σπανίως, μελλοντικά — μελλοντικώς, χοντρικά — χοντρικώς.
Oi έπιρρηματικοί τύποι σέ -ως είναι χρήσιμοι στήν περίσταση πού τό
προσδιοριζόμενο έπίθετο (ή ή μετοχή) τελειώνει καί αύτό σέ -α καί θά μπορούσε τότε νά γεννηθή ασάφεια, δταν καί τό έπίρρημα θά τελείωνε σέ -α. Θά
π ο ύ μ ε κ α λ ύ τ ε ρ α : δλα αυτά είναι άπολύτως σωστά (καί ό χ ι άπόλυτα σωστά), άγρίως
προκλητικά, δυσαναλόγως μεγάλα, τελείως ήσυχασμένα ( Θ ε ο τ ό κ η ς )

ά λ λ ά κ α ί : σημαν-

Όμοιωματικά

μόρια — Ποσοτικά

381

έπιρρήματα

τιχά καλύτερα, εξαιρετικά ώραια (γιατί στά παραδείγματα αύτά δέ γίνεται σύγ
χυση).

995· Μερικά έπιρρήματα σε -ως Ιχουν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή
μ α σ ί α άπό τα δμοια τους σέ - α :

ση-

το άγόρασες άκριβά
περάσαμε στό ταξίδι

άκριβώς αύτδ έννοούοα καί έγώ
συνεδρίασαν
έκτάκτως
έκτακτα
είχαν έκτάκτως μεγάλα κέρδη
δέχομαι εύχαρίστως τήν πρόταπεράσαμε εύγάριστα
σή σας.
Το χρονικό έπίρρημα άμέσως λέγεται μόνο έτσι, σέ -ως, ένώ τό
τροπικό λέγεται Άμεσα αλλά στήν άνάγκη και άμέσως, άντίθετο του
έμμεσα ή έμμέσως.
Όμοιωματιπά

μόρια

996· Στά τροπικά έπιρρήματα μπορούμε νά περιλάβωμε και
τά όμοιωματικά άναφορικά μόρια σάν και ώ ς .
Τό όμοιωματικό μόριο σάν (183) συνοδεύει δνόματα ή άντωνυμίες :
έκλαιγε σάν παιδί, πέ&ανε σάν παλικάρι, χυτή σά λαμπάδα, και μέ
σημασία περιοριστική, σάν καλό μου φαίνεται, εγινε σά σεισμός, σάν
ποιος νά ήρθε;
''Οταν τό όμοιωματικό σάν συνοδεύη άντωνυμία ή ουσιαστικό μέ
άρθρο, τότε αυτά μπαίνουν σ9 αΐτιατική άντι σέ δνομαστική: εϊναι
σάν έσένα, μαύρος σάν τόν κόρακα (άλλά μαύρος σάν κόρακας), δέν
είμαι σάν αυτόν.
997. 'Ανάλογη είναι και ή σημασία του ώ ς : τόν
ώς σωτήρα.

υποδέχτηκαν

Στήν ποιητική γλώσσα τό έπίρρημα ώς λέγεται καί μέ ρήμα : ώς τρέμει
τό καρνόφνλλο νά τρέμη τό γεφύρι (δημ.). Κάποτε τό ώς εχει καί έπιδοτική σημ α σ ί α , ακόμη : τό ξέρουν ώς και τα παιδιά.

Γιά τήν πρόθεση ώς βλ. 1017, γιά τό σύνδεσμο ώς βλ. 1049-1051.

Δ.—Ποσοτικά
998· Τά κυριότερα ποσοτικά έπιρρήματα είναι :
α) 'Ερωτηματικά: πόσο ;
β) 9 Αναφορικά: δσο, δσοδήποτε.
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γ) Θετικά: τόσο, μόνο, πολύ, περισσότερο, πιό, A/yo, λιγάκι,
λιγότερο, κομμάτι, αρκετά, κάμποσο, σχεδόν, τονλάχιστο(ν) (ι), άπάνω
κάτω, περίπου, ώς, έξίσου, μόλις, καθόλου, διόλου, δλωσδιόλου, ολότελα,
μάλλον (είναι μάλλον κοντός· όταν άκούω δλα αυτά, μάλλον πιστεύω
κτλ.), μ^ρος . . . μέρος, μισό... μισό,
μ^ρε*... εν μέρει.
999. Στα ποσοτικά επιρρήματα ανήκει και τό έπιτατικό
πάρα,
πού προτάσσεται σ3 επιρρήματα και άλλες λέξεις γιά να δυναμώση τήν
εννοιά τους : κατοικεί πάρα πάνω, ή πάρα κάτω γειτονιά, κοίταξε καί
πάρα πέρα, μού άρεσε πάρα πολν, δ πάρα προσπαππούλης, τήν πάρ(α)
άλλη έβδομάδα, είναι καί πάρα είναι (8).
Τό έπιτατικό έπίρρημα πάρα, πού βρίσκεται συχνά και σέ σύνθετα (παραπάνω, με το παραπάνω, παραπανιστός, τό παρακάνει), δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά μ π ε ρ δ ε ύ ε -

ται μέ τήν πρόθεση παρά (1026).
Γιά ποσοτικά έπιρρήματα χρησιμεύουν καί μερικά ούσιαστικά σέ αρνητ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς ' άχνα, κουκούτσι, σταλιά : δεν έφαγε σταλιά.

Ε.—Βεβαιωτικά, δισταχτικά, αρνητικά
1000. Τά κυριότερα έπιρρήματα τής κατηγορίας αύτής είναι:
α) Βεβαιωτικά: ναί, μάλιστα, βέβαια, βεβαιότατα,
δρισμένως,
άλήθεια (άληθινά), σωστά, τωόντι.
β) Δισταχτικά: ισως, τάχα (τάχατε), (σπανιότ.) άραγε, δήθεν, πιθανό(ν).
γ) 'Αρνητικά: δχι, δέ(ν) (183), μή(ν) (183), δχι βέβαια, πιά (δεν
έχω πιά).
1001. Χρησιμεύουν άκόμη γιά έπιρρήματα: α) Δισταχτικά: ol σύνδε1. Τό τουλάχιστο μπορεί νά πάρη στό τέλος ενα ν όταν άκολουθή λέξη
άπό φωνήεν, τό πιθανό καί όταν βρίσκεται στό τέλος τής φράσης.
2. Λέγοντας πάρα πολύ δέ δυναμώνομε μόνο τήν έννοια τοΰ πολύ' κάποτε
τό μεταχειριζόμαστε γιά νά φανερώσωμε τό υπερβολικά πολν, τό περισσότερο
άπ* δ,τι

έ π ρ ε π ε : εφαγε πάρα

πολν και άρρώστησε. Δέν εχει κ α θ ο ρ ι σ τ ή

στή

γλώσσα μας ή χρήση αύτή πάγια καί κάποτε μένει άμφιβολία γιά τή σωστή
σημασία. Θά ήταν καλό στή δεύτερη αύτή περίπτωση νά λέμε με τό παραπάνω,
νπερβολικά : 8φαγε με τό παραπάνω, είναι με τό παραπάνω καλός, νπερβολικά κα-

λός, ή νά χρησιμοποιούμε, δπου είναι δυνατό, τό πάρα σύνθετο μέ ρήμα:
παραείναι πεισματάρης, παράγινε τό κακό.

Βεβαιωτικά,

δισταχτικά, άρνητικά επιρρήματα — Παρατηρήσεις
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σμοι μήν (μή), μήπως (χαί) σέ φράσεις καθώς μήν πέρασε ή ώρα ; μήπως
(χαί) το είδε χανείς σας ; — β) ' Α ρ ν η τ ι κ ά : ο ί σ ύ ν δ ε σ μ ο ι ούτε, μήτε ( κ ά π ο τ ε

μέ

τό χαί), σέ φ ρ ά σ ε ι ς κ α θ ώ ς ούτε μου πέρασε από τό vod, ούτε xai να τό ξαναπής,

<5έν είχε μήτε δεχάρα. (Γιά τις άόριστες άντωνυμίες χανείς, τίποτε, πού έχουν

καί άρνητική σημασία, βλ. 783,787).

1002. Τό μάλιστα
είναι δχι μόνο βεβαιωτικό άλλα και έπιδοτικό (ακόμη) : Ό Παύλος μάλιστα πήρε καί άλλο βραβείο.
Κοιμήθηκε
καϊ παρακοιμήθηκε
μάλιστα.
Γιά καταφατική άπάντηση χρησιμεύει καί τό πώς δχι. 'Απαντώντας μέ τό πώς δχι σέ άρνητική ερώτηση άποφεύγομε τήν άβεβαιότητα πού θ ' άφηνε ή άπάντηση μέ τό val : Δέν ερχεσαι ; Πώς δχι,
δηλ. έρχομαι. — Δέ θά πληρώσης ; Πώς δχι, δηλ. θά πληρώσω.
Στή γλώσσα τού σπιτιού λέγεται στήν περίσταση αύτή καί τό πώς δα ; αμ
πώς (162 ύποσημ.), άμε κτλ.
Γενικές

παρατηρήσεις

γιά τά

έπιρρήματα

1003· Πολλά έπιρρήματα λέγονται δύο φορές και τότε δυναμώνει τό νόημα τους (πρβ. 450) :
άπάνω άπάνω, κάτω κάτω, έξω έξω, ψηλά ψηλά, κοντά κοντά,
πλάι πλάι, γύρω γύρω, πρώτα πρώτα, τελευταία τελευταία, τώρα τώρα,
νωρϊς νωρίς, άρχή άρχή, σιγά σιγά, άγάλια άγάλια, ίσως ίσως.
Τ ' άναδιπλωμένα έπιρρήματα έχουν κάποτε ξεχωριστό χρωματισμό ή καί διαφορετική σημασία: ϊσια ίσια, καλά καλά, δπως δπως,
λίγο λίγο, το κάτω κάτω, το πολύ πολύ. Λέγονται μόνο διπλασιασμένα
τό πότε πότε και τό κούτσα κούτσα.
"Αλλοι συνδυασμοί έπιρρημάτων είναι τ ά : πού καϊ πού, έτσι
κι έτσι, άραιά καϊ πού, άπάνω κάτω, άνω κάτω, λίγο πολύ (διαφορετικό άπό τό πολύ λίγο), γύρω τριγύρω, έδώ πέρα, έκεΐ πέρα, έκεΐ
κάτω.
1 0 0 4 · Έπιρρηματική

χρήση

τών

ούσιαστικών.—

Σέ

πολλές

περιστάσεις καταντούν νά έχουν έπιρρηματική σημασία καί ούσιαστικά (σέ αΐτιατική): πηγαίνω σχολείο, καθόταν σπίτι, πήρε τό παιδϊ
άγκαλιά, πάω περίπατο, ταξίδι, πήγε φυλακή, πάνε συντροφιά (παρέα), βγήκε άναφορά, τράβηξε γραμμή (Γσια), έφυγε τρεχάλα, το εϊπε
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χωρατά, τον βλέπω πρωί βράδυ, έφυγε μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα,
χαράματα, ταξιδεύει χειμώνα καλοκαίρι κτλ.
Γενική δνόματος εχομε στις έπιρρηματικές φράσεις : τού κάκου,
καλού κακού, στεριάς.
Πολλά τέτοια ουσιαστικά διπλασιάζονται γιά νά εκφράσουν :
α) τή συνέχεια: περπατούσε άκρη άκρη, γιαλό γιαλό, ράχη ράχη,
τοϊχο τοϊχο, και β) διανομή : πήγαιναν παρέες παρέες.
1005. Έπιρρηματικές έκφράσεις. — Συχνά χρησιμεύουν γιά
έπιρρήματα και Ιχουν τήν ϊδια σημασία εκφράσεις άπό ορισμένες λέξεις:
στ* άλήθεια άλήθεια» καμιά φορά κάποτε.
Τέτοιες έπιρρηματικές έκφράσεις, κοντά σέ μερικές πού καταχωρίστηκαν παραπάνω μαζι μέ τ9 άλλα επιρρήματα, είναι :
α) Χρονικές : κάθε μέρα, μέρα μέ τήν ήμέρα, τις προάλλες, άπό δώ
κι έμπρός, άπό τότε καί ύστερα, έδώ και τόσα χρόνια, άπό δώ και πέρα.
β) Τροπικές : μιά γιά πάντα, μιά χαρά, μιά καί καλή, στο βρόντο,
στά τυφλά, στά πεταχτά, στά χαμένα, στά γεμάτα, κατά τύχη, κατά
σύμπτίοση, γιά καλή (μας) τύχη, γιά κακή τύχη, δπως και νά είναι,
παρά λίγο νά.
Γιά τά παραθετικά έπιρρήματα βλ. 661.

Συσχετικα έπιρρήματα
1006. Σέ κάθε έρώτηση πού κάνομε μ' ένα έρωτηματικό έπίρρημα μπορεί νά δοθή άντίστοιχα άπάντηση μέ ορισμένα κάθε φορά έπιρρήματα άόριστα, δειχτικά καί άναφορικά. "Ολα αύτά τ* άντίστοιχα έπιρρήματα ονομάζονται
ανσχβτικα έπιρρήματα.
1007.

Πίνακας

' Ερωτηματικά
'Αόριστα
πού ;
κάπου, άλλού

συσχετικών

έπιρρημάτων

πότε;

κάποτε, άλλοτε

πώς ;

κάπως, άλλιώς

Δειχτικά
έδώ, αύτού,
έκει, πουθενά
τότε, τώρα,
ποτέ
έτσι

πόσο ;

κάμποσο

τόσο, καθόλου

Άναφορικά
πού, δπου, δπουδήποτε
πού,δποτε,όποτεδήποτε
δπως, καθώς, οπωσδήποτε
δσο

' Ορθογραφία — Έπ ιρρήματα
1008.
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Α.—Ot

καταλήξεις

1. Τό (ιά) στό τέλος τών έπιρρημάτων τό γράφομε μέ ι:
τοικεί μακριά, ξαπλώθηκε φαρδιά πλατιά.

κα-

2. Τό (ος) στό τέλος τόν έπιρρημάτων τό γράφομε μέ ω ;
άλλιώς, άκριβώς, άμέσως, άπολντίος.
ΈξοαροΟνται : έμπρός, έντδς, τέλος, (έ)φ^τος.

πώς,

3. Τό (ις) στό τέλος τών έπιρρημάτων τό γράφομε μέ t : νωρίς,
άποβραδίς, δλοννχτίς,
κοντολογίς.
Γράφονται μέ rç μερικά σύνθετα άπό γενική : έπίσης,
άπαρχής,
έξαρχής, καταγής, καταμεσής,
έπικεφαλής.
4. Άπό τά έπιρρήματα σέ (i) γράφομβ :
Μέ ι τό έτοι, μαζί, πάλι, τιερσι, τωόντι, κομμάτι, δχι, στανροπόδι, μονορούφι. Μέ ι; τό άκόμη, είδεμή, μή. Μέ ν τό άντικρν, μεταξύ, πολν. Μέ ce τό
παμψηφεί.
Β .—Τονισμός

5. Ή μακρόχρονη λήγουσα τών έπιρρημάτων παίρνει περισπωμένη : που, άλλου, αυτού, παντού, έδώ, έκεΐ, πώς, άλλιώς,
εύτυχώς,
έξαρχής, καταγής.
ΈξαιροΟνται τ9 άναφορικά πού, πώς, καϋώς καί τό μή, παμψηφεί, πού παίρνουν στή σειρά τοΟ λόγου βαρεία.
Είναι μακρόχρονη καί ή λήγουσα τών έπιρρημάτων σέ -ας: διαμιάς, μεμιάς,
μονομιάς.
6. Τό -α στό τέλος τών παροξύτονων έπιρρημάτων λογαριάζεται
γιά τόν τονισμό, δπως καί στά ούδέτερα έπίθετα, βραχύχρονο :
πρώτα, τελευταία, σπουδαία, ώραια·
τήν είδα τελευταία
άλλά
έφτασε στο τέρμα τελευταία.
Γιά τόν τονισμό xoö νά καί τοΒ μά βλ. 91.3 β καί γ.
Γ.— 'Αφαίρεση

7. Τά έπιρρήματα έδώ, έκεΐ μπορεί νά πάθουν άφαίρεση μόνο άν
προηγήται λέξη πού τελειώνει σέ α, (ο), ου ή τονισμένο (ε). Στά έπιρρήματα αύτά, πού έπαθαν άφαίρεση, δέ σημειώνεται άπόστροφος (166) :
25
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έλα δώ, άπο κει, φέρ9 το δώ, τράβα κει, πάρα κει, φέρ' το καλέ
δώ, αλλά ήρθ9 ιδώ, πάμ9 έχει, κοίταξ9 έκεϊ.
'Όταν προηγήται τό καί μπορεί αύτό νά γραφή καί κι (161):
κι εδώ (δχι καϊ δώ) (1).
Διασάφηση·—Τα έπιρρήματα ίμηρός καί έψες έχουν καί δβόχερους τόπους
μηρός, ψες, καί αύτοί γράφονται χωρίς νά σημειώνεται αφαίρεση.

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
1009. Προθέσεις δνομάζονται άκλιτα πού μπαίνουν εμπρός από
τα δνόματα ή τά έπιρρήματα γιά νά φανερώσουν μαζί τους διάφορες
έπιρρηματικές σχέσεις (τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, αίτια κτλ.) :
έκοψε ώς τώρα μέ τδ μαχαίρι τρία κλωνάρια άπο τήν τριανταφυλλιά.
ΟΙ προθέσεις είναι ol άκόλουθες :
Πέντε μονοσύλλαβες: μέ9 οέ, γιά, ώς, ηρός.
Ε φ τ ά δισύλλαβες: χατά9 μετά, παρά, άντί, άπό, χωρίς,

δίχως.

Ή τρισύλλαβη ϊοαμε.
1010· 9 Από τΙς προθέσεις μερικές συνηθίζονται μ ό ν ο σ τ ή σύντ α ξ η . Τέτοιες είναι ot μέ, οέ, γιά, ώς, χωρίς, δίχως, ϊοαμε.
Συνηθίζονται δχι μόνο στή σύνταξη άλλά κ α ι σ τ ή σ ύ ν θ ε σ η ,
ώς πρώτα συνθετικά» οί προθέσεις πρός, μετά, κατά, παρά, άντί, άπό :
πρός τά ξημερώματα
προοτάζω
κατά μάνα κατά κύρη
κατακαθίζω
μετά τό δείπνο
μεταλαβαίνω
παρά τρίχα
παρακούω
δύο άντι τρεις
άντίδωρο
άπό χτές
άπόβροχο.
1011· Στή σύνταξη οί προθέσεις μπαίνουν κανονικά μ* α ι τ ι α τ ι κ ή τών δνομάτων καί τών άντωνυμιών.
1. 'Ανάλογος κανόνας διατυπώθηκε γιά τις άντωνυμίες πού άρχίζουν άπό
ε (726). Εννοείται πώς ol αφαιρέσεις αύτού τού είδους δέν είναι συχνές στή
συνηθισμένη πεζογραφία (158α).

Πρό&εση

μè
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Μόνο οι προθέσεις γιά και από συντάσσονται και μ έ ο ν ο μ α σ τ ι κ ή , οταν σημαίνουν αφετηρία, κατάσταση ή αποτέλεσμα και τ9 δνομα πού συνοδεύουν άναφέρεται στο υποκείμενο :
τό ξέρω άπό μικρός, άπό δήμαρχος κλητήρας, περνά γιά θεός,
γυρεύει $έση γιά έπιοτάτης — τόν ξέρω άπό μικρό, τόν πήρε γιά βοηθό.
Μερικές προθέσεις βρίσκονται συνταγμένες καί μ έ γ ε ν ι κ ή . Αύτό γίνεται προπάντων σέ στερεότυπες εκφράσεις καί φράσεις, συνήθως λόγιες (1030).
Τή σύνταξη αύτή τή βρίσκομε καί σέ μερικές λέξεις σύνθετες άπό προθέσεις»
πού διατήρησαν ετσι τήν παλιά σύνταξη : καταγής (κάτω στή γη).
9

Από τΙς προθέσεις τέσσερεις, οί μέ, οέ, γιά, άπό, είναι συχνότατες καί έχουν ποικίλες σημασίες. "Αλλες, καθώς οί πρός, μετά, παρά,
δίχως έχουν περιορισμένη χρήση.
1012. Οί προθέσεις μέ, οέ, γιά, κατά, παρά, άπό παρουσιάζονται καί χωρίς τό τελικό τους φωνήεν :
α) Ή πρόθεση οέ χάνει τό ε έμπρός άπό τό τ του άρθρου καί
γράφεται μαζί μέ αύτό σέ μιά λέξη : στά φύλλα (76δ).
β) Ή πρόθεση άπό συχνά παθαίνει άποκοπή του ο έμπρός άπό
τούς τύπους του άρθρου πού άρχίζουν άπό τ (179). Αύτό γίνεται προπάντων στό διάλογο και στήν ποιητική γλώσσα.
γ) Οί προθέσεις μέ, οέ, άπό χάνουν συχνά τό τελικό τους φωνήεν
έμπρός στό άρχικό φωνήεν τής άκόλουθης λέξης δταν αύτό είναι πιό
δυνατό άπό τό δικό τους, ιδίως δταν αύτό είναι δμοιο μέ τό δικό
τους (158, 160).
Οί προθέσεις γιά, κατά, παρά μπορεί νά χάσουν τό τελικό τους
φωνήεν εμπρός άπό άλλο α: γι9 αύτό, κατ9 αύτά.
Γιά μερικές άρχαΐες προθέσεις, πού λέγονται σήμερα μόνο ώς άχώριστα
μόρια, δηλαδή ώς πρώτα συνθετικά σέ σύνθετες λέξεις, βλ. 309, 314, 315.
ΟΙ κυριότερες

σημασίες τών

προθέσεων

1013. Ή πρόθεση μέ σημαίνει τό μαζί, τή συνοδεία : έφυγε μέ
τόν πατέρα του, κατοικώ μέ τούς δικούς μου, ταξιδεύει μέ δλα του τά
πράματα, τή νύχτα μέ τό φεγγάρι(ι).
1. Τό με χρησιμεύει στή σημασία αύτή πλατύτερα γιά νά φανέρωση καί
τόν άντίπαλο πού μάχεται κανείς μαζί του, ένάντιά του : μαλώνω με κάποιον,
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Ή πρόθεση με σημαίνει άκόμη :
β) τ ' ό ρ γ α ν ο , τ ό μ έ σ ο ή τ ή ν ΰ λ η : τόν έπιασε με τα χέρια τον, πληγώθηκε

μ' ενα ξύλο, ταξίδεψε με τό καΐκι, καλύβα πλεγμένη με λυγαριές.
γ ) Τ ό ν τ ρ ό π ο : έμαθα με λύπη, νά σε ξαναδούμε με τό καλό, νοίκι με τό μήνα,
τό λές με τά σωστά σου ; πουλιέται με τήν όκά, με τό παραπάνω,
ό) τ ό χ ρ ό ν ο : σηκώθηκε

χέρι με χέρι.

με τόν αυγερινό, ξεκίνησε με τ* άπόσκια, κοιμάται

με τις όρνιθες.

1014. Ή

πρόθεση οέ, er' (158.4)σημαίνει :

α) διεύθυνση πρός κάτι (πρόσωπο η πράμα) ή τό τέρμα : πηγαίνω
στο σπίτι, φτάσαμε στή λαγκαδιά, τδ έδειξε ο9 αύτό τδ παιδί,
θυσίασε
δλα στήν
πατρίδα.
β) στάση ή ενέργεια μέσα σέ μια περιοχή : έχει στό μέτωπο
ένα
σημάδι, παίζαμε στο δάσος.
Ή πρόθεση σε σημαίνει άκόμη :
Υ) τ ό χ ρ ό ν ο ή τ ή ν π ρ ο θ ε σ μ ί α : στό Εικοσιένα, σε λίγες μέρες &ά γυρίσω πίσω.
δ) τ ή ν ά ν α φ ο ρ ά : ξεχωρίζει σε πολλά, είναι καλύτερος σε 0λα.
ε) τ ό ν τ ρ ό π ο : τραγουδοΰσε σε άλλον τόνο, στήν τύχη.

Μεταχειριζόμαστε κάποτε τήν πρόθεση σε έλλειπτικά μέ γενική, όταν έν·
νοούμε

τή

λ έ ξ η σπίτι ή ά λ λ η ά ν ά λ ο γ η : ήμουν στοΰ θείου σου, στσϋ φίλου μου,

στοϋ Παπαστράτου (το εργοστάσιο) κ τ λ .

1015. Τό είς, παλιότερος τύπος του σέ, βρίσκεται σπάνια, σέ μερικές στερεότυπες ή Ιστορικές φράσεις, σέ δημοτικά τραγούδια κτλ. : και εΙς ετη πολλά, εί
ύγείαν,είς άνώτερα, εις βάρος σου.—Κοιμάται, κοιμάται είς ϋπνο βαθύ

1 0 1 6 . Ή πρόθεση γιά σ η μ α ί ν ε ι :
α) αιτία : γ ι9 αύτό δέν έφυγα, καμαρώνει γιά τό βραβείο
β) σκοπό ή τ έ ρ μ α : ξεκίνησε
γιά μακριά, γιά
πού;

πού

(Σολωμός).

πήρε.

Ή πρόθεση γιά σημαίνει άκόμη :
γ) γιά χάρη, γιά σωτηρία κ τ λ . :

τρέχει γιά τούς άλλους, πολέμησε γιά τήν

πατρίδα.

δ) άναφορά, τό πρόσωπο ή τό πράμα γιά τό όποιο γίνεται λόγος : δσο γιά
μένα μεϊνε ήσυχος, γιά σένα μιλούσαμε, έγραψε ενα βιβλίο γιά τις μέλισσες.

πολεμά με τή μοίρα του, με τούς λύκους, μ' έναν επιδρομέα. Σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η π ο ύ

άγωνίζεται κανείς μαζί μέ κάποιον, λ.χ. σέ άμιλλα ή σά σύμμαχος, φίλος, μπορ ε ί ν ά μ π ή γ ι ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η σ α φ ή ν ε ι α τ ό μαζί : πολέμησαν μαζι με τούς συμμά-

χους. "Αν ή φράση πόλεμος μέ, πολεμώ με δέ φαίνεται άρκετή νά δηλώση τήν
έχθρότητα, μεταχειριζόμαστε τις έπιρρηματικές έκφράσεις ένάντια σε (κάποιον)
εναντίον (κάποιου) (1030).

Προθέσεις

σ έ, γιά,

ώ ς, ι σ α με,

η ρ 6ς

389

ε) α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η : πήγαινε για μένα.
ζ) Ι δ ι ό τ η τ α : περνά γιά σοφός.
η ) α ν τ α π ό δ ο σ η , ά ξ ί α , ε ξ ί σ ω σ η : τό πουλά γιά ενα κομμάτι ψωμί, ή συμφωνία μας ήταν γιά δέκα μέρες, άξίζει γιά δέκα, τρώει γιά δύο.
θ ) δ ι ά ρ κ ε ι α : ήρθαμε γιά λίγες μέρες, φεύγω γιά πάντα.
ι) ο μ ο ί ω σ η ή τ ρ ό π ο (σάν) : μοιάζει γιά ψεύτικος, σε ξέρω

γιά σωστό άν-

θρωπο, τό εχει γιά καλό.
κ) ε π ί κ λ η σ η : γιά τό θεό, γιά όνομα τοϋ Χρίστου.

Τό γιά λέγεται μέ γενική σέ φράσεις ελλειπτικές, καθώς είμαι γιά του
θείου μου (βλ. 1014ε).
Γιά τό σύνδεσμο γιά βλ. 1037. Γιά τό μόριο γιά βλ. 1067.

1017· Ή πρόθεση ώς σημαίνει τήν έκταση και τό τέρμα, τοπικά
η χρονικά: ενας λαός απλώνεται ώς εκεί που μιλιέται ή γλώσσα τον,
ό δρόμος άπό τό σχολείο ώς τό σπίτι, τά σπαρτά έφτασαν ώς τή μέση'
τόν περιμέναμε άπό τό βράδυ ώς τό πρωί, άπό τό Είκοσιένα ώς σήμερα, ώς έδώ πήγαμε καλά. Συχνά συνοδεύεται ή πρόθεση ώς άπό
τήν πρόθεση σέ' ώς σέ ποιο μέρος ; ώς σέ μιά ώρα.
1018· Ή πρόθεση ως δέν πρέπει νά μπερδεύεται μέ τό όμοιωματικό
μόριο ώς (997) κα'ι μέ τό σύνδεσμο ώς (1051).
1019· Μερικοί μεταχειρίζονται στή θέση τού ώς τήν άρχαία πρόθεση
μέχρι : άπό Μακεδονία μέχρι Ταίναρο. Αύτό είναι καλό ν' αποφεύγεται.

1020. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — Τό συγκομμένο σ(έ) ΰστερ' άπό τό ώς δέ
γράφεται: ώς τΙς πέντε, ώς τό σπίτι, ώς έμας, ώς έκεινο τό μέρος.
1021. Τήν ϊδια σημασία μέ τό ώς §χει κα! ή πρόθεση ϊσαμε (άπό
τό Γσα μέ) : άπό τό Φάληρο ϊσαμε τή Βουλιαγμένη
είναι δ δρόμος
κοντά στή θάλασσα.
1022. Ή πρόθεση πρός σημαίνει τή διεύθυνση και τό περίπου,
τοπικά ή χρονικά (κατά): πήγαινε πρός τό βουνό, πετούσε πρός τά
ΰψη, θά σέ περιμένωμε πρός τό βράδυ, πρός τά
ξημερώματα.—Τρέχομε πρός άγνοοστο άκρογιάλι (Βαλαωρίτης).
Ή πρόθεση πρός σημαίνει άκόμη, μ 9 επέκταση τής άρχικής σημασίας:
β) τ ή σχέση ή άναφορά έν γένει (μέ): πρός τά σημάδια που θωρώ, νά με
γελάση θέλει ( δ η μ . ) , άνάλογα πρός τήν ηλικία του, μιλούσαν σάν ισοι πρός ίσους,
πρόσωπο πρός πρόσωπο, άποτείνομαι πρός όλους όσοι με ακούνε, πρός τόν πρόεδρο
τής "Επιτροπής, ενα πρός ενα, άντίθετα πρός τούς άλλους,—καλοσύνη πρός άντίπαλους ( Π ά λ λ η ς ) , — ή λατρεία πρός τό έργο ( Π ά λ λ η ς ) .

γ) τό σκοπό (γιά), Ιδίως σέ μερικές λόγιες έκφράσεις: έγώ κι άν ετραγού-

902.

Δεύτερη συζυγία — Πρώτη τάξη—Ένεργητική φ

δη σα, προς μοιρολόγι τό *πα (δημ.), προς χάρη σον, πρός τό σνμφέρσν σον, πρός
όφελος σον, μή πρός κακοφανισμό σας, μή πρός βάρος σας.

Ή πρόθεση πρός φανερώνει ακόμη τήν άναφορά παίρνοντας καί τό μόρ ι ο ώς : ώς πρός αντό ( δ η λ

όσο γι'αντό).

Ή πρόθεση πρός συντάσσεται μέ γενική στίς φράσεις πρός Θεον, πρός
πάππον : το εχομε πατρογονικό πάππον πρός πάππον.

1023. Ή πρόθεση πρός, όχι πολύ συχνή στή λαϊκή γλώσσα, εγινε κάπως
συχνότερη μέ τή σημερινή χρήση. Στήν κοινή γλώσσα μπορεί ν' άντικατασταθή
μέ τις προθέσεις κατά, σε, με, γιά, χωρίς άλλο όμως μέ τό μεταχείρισμά της
πλουτίζεται ή έκφραση.

1024. Ή πρόθεση κατά σημαίνει :
α) συμφωνία, σχέση και τρόπο : κατά τον καιρό πον θά κάνη θά
ξεκινήσωμε, κατά το Μαοτρογιάννη και τά κοπέλια τον, κατά μάνα
κατά κύρη, τά λόγια έχονν άξια κατά τονς άνθρώπονς πού τά λένε
(Καρκαβίτσας), κατά τρεις τρόπονς, κατά τύχη, κατά λάθος, κατά τή
σννήθεια τον, το πήρε κατά γράμμα, κατά βάθος. Έ τ σ ι και τό έπιρρηματικό κατά πού : κατά πον λέει ό κόομος, κατά πον βλέπω.
β) διεύθυνση : κατά πού πηγαίνεις ; κατά τήν ποταμιά, δ δρόμος πήγαινε κατά τό βοριά.-— Είχανε τά μάτια γνριομένα κατά τήν
ΙΙόλη (Ψυχάρης).
γ) τήν προσέγγιση (περίπον) τοπικά ή χρονικά : άνταμώοαμε κάπον κατά τό ξέφωτο τον δάοονς, αύτό τό οπίτι βρίσκεται κατά τό Κολωνάκι, ξεκινήσαμε κατά τά χαράματα.
Έπιρρηματικά λέγεται ή πρόθεση κατά μέ τή σημασία ένάντια
σέ φράσεις καθώς ψήφισαν δλοι κατά, είσαι νπέρ ή κατά ;

Ή πρόθεση κατά σπάνια συντάσσεται μέ γενική σέ φράσεις στερεότυπες
καθώς κατά διαβόλον, κατ" άνέμον (δηλ. κακήν κακώς) καί σέ φράσεις λόγιες
κ α θ ώ ς : ό πόλεμος κατά τών Περσών.—
(Ρώτας).—Ό

Φοβέρες και κατάρες κατά τον βασιλέα

κλέφτης ήταν αιματηρή διαμαρτνρία κατά τής σκλαβιάς (Μελάς).

Ανάλογο είναι τό σύνθετο καταγής.

1025· Ή πρόθεση μετά είναι σπάνια και σημαίνει δ,τι και τό
έπειτα άπό, ύστερα άπό, χρονικά, κάποτε και τοπικά: μετά τό δείπνο
θά μέ περιμενης.
Κάποτε λέγεται και έπιρρηματικά : θά σού το πω
μετά.—«Ύστερα
θά πονλήσονμε δ,τι έχονμε» — «Και μετά ;» (Τ. Σταύρου).
Ή πρόθεση μετά συντάσσεται μέ γενική στίς στερεότυπες φράσεις μετά
χαράς, μόλις και μετά βίας.

Προθέσεις

χα tâ,

μετά,

η αρά,

άντί,

άπό
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1026. Ή πρόθεση παρά σημαίνει :
α) τή διαφορά πρός τό λιγότερο (άφαίρεση ή ελάττωση) : είναι
τέσσερεις παρά τέταρτο, έφαγε παρά μία τεοοαράκοντα, παρά τρίχα,
παρά λίγο (άλλά και παρ* δλίγο).
β) εναντιότητα : τό εκαμε παρά τή θέληση μου,
τον θνμονμαι
πάντα.

παρ9 δλα αυτά

1027· Ή πρόθεση άντϊ (άντίς) σημαίνει άντικατάσταση. Συχνά
συνοδεύεται άπό τήν πρόθεση γιά και τότε συνηθίζεται περισσότερο δ
τύπος άντίς : τον έδωσαν πέντε δραχμές άντι δέκα, άντι(ς) έννέα, άντι(ς)
τόν άδερφό μου, πήγαινε έσν άντίς γιά μένα, άντϊς γι9 αντό.
Kai τ* αθώο τό χόρτο πίνει \ αίμα άντις γιά τή δροσιά ( Σ ο λ ω μ ό ς ) .

Ή πρόθεση άντι συντάσσεται καί μ' εμπρόθετα άπό τις προθέσεις μέ, σέ,
από; άντις μ* εσένα, άντις από κει.

1028· Ή πρόθεση άπό σημαίνει άπομάκρυνση, χωρισμό, άφαίρεση : έφνγε άπό τήν πατρίδα τον, τόν χώρισαν άπό τους άγαπημένονς τον, γλίτωσε άπό τά βάσανα, πέντε άπό δέκα.
Ή πρόθεση από σημαίνει άκόμη :
β) καταγωγή ή προέλευση (τοπικά, χρονικά ή σχετικά μέ πρόσωπα) : βαστούν από μεγάλη οίκογένεια, είναι άπό τζάκι, έτρεχαν δάκρυα άπό τά μάτια μου,
άπ* άκρη σ* άκρη, μιλούσε άπό τήν καρδιά του, έρχομαι άπό μιά εκδρομή, άπό τό
πρωί, άπό ένα χρόνο, δανείστηκε άπό τό φίλο του.
γ) δ ι α ν ο μ ή : πήραν άπό δυό τετράδια.

δ) μετάπτωση ή άλλαγή : άπό δήμαρχος κλητήρας.

ε) ενα σύνολο μοιρασμένο (διαίρεση) : οί περισσότεροι άπό τούς φίλους μο
ενας άπ' όλους.
ζ) τ ή ν ύ λ η ή τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο : βουνό άπό μάρμαρο, συρτάρι γεμάτο άπό χαρτιά, χόρτασαν άπό ψωμί.
η) τ ή ν α ί τ ί α : πετούσε άπό τή χαρά της, άρρωστήσαμε άπό τό κρύο.
θ ) τ ό π ο ι η τ ι κ ό α ί τ ι ο : τό δέντρο κάηκε άπό τό άστροπελέκι.
ι) ά ν α φ ο ρ ά : δεν καταλαβαίνει άπό τέτοια πράματα.
κ) δ ι α φ ο ρ ά ή σ ύ γ κ ρ ι σ η : είναι μικρότερη άπ" όλες, ή Πεντέλη είναι πιό ψηλή
άπό τόν " Υμηττό, έδώ είναι καλύτερα άπό έκεΐ.
λ) τ ό μέσα άπό: βγήκε άπό τήν αυλή, πήγε άπό άλλο δρόμο, πέρασε τήν
κλωστή άπό τή βελόνα.

μ) Ή άπό χρησιμεύει άκόμη γιά ν' άντικαταστήση τή γενική, ιδίως σέ
ονόματα πού τ ή σχηματίζουν δύσκολα (523γ).
Ή πρόθεση άπό συντάσσεται μέ γενική σέ φράσεις καθώς : άπό μιας άρχή ς, άπό χρόνου, άπό θεοΰ, άπό φυσικού του, άπό κατακλυσμού, άπό γεννησιμιοϋ
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τον, τό ξχει από δικον τον, μύλος από χαραγής

σύνθετα απαρχής, άπεν&είας. Φράσεις καθώς
είναι έλλειπτικές (εννοούμε το σπίτι).

(μόλις χαράχτηκε). "Ετσι και τά
κτλ.

έρχομαι από τον πεθερον μον

1029. Ot προθέσεις χωρίς, δίχως σημαίνουν έλλειψη, στέρηση.
Συχνότερη είναι ή πρόθεση χωρίς : άπόμεινε χωρίς φίλο, χωρίς πεντάρα, θύμωσε χωρίς αίτια, δίχως άλλο, εφυγε δίχως νά πή λέξη.
Πολλοί χωρίς άνάγκη λένε μαζί μέ τό

χωρίς, δίχως

τήν πρόθεση

με :

με χωρίς ζάχαρη, με δίχως τίποτε.

1030· 'Απαρχαιωμένες
προΦέσεις σ9 έχφράσεις
στερεότυπες.—
Έ κ τ ο ς άπο τις παραπάνω προθέσεις λέγονται κάποτε καί μερικές
άλλες, αρχαίες, η τΰποι άρχαϊοι άπο προθέσεις σημερινές, σέ μερικές
ιδίως εκφράσεις στερεότυπες ή άλλες φράσεις, Ιστορικές κτλ. OÎ προθέσεις αυτές συχνά συντάσσονται μέ γενική και είναι ot άκόλουθες:
Λιά (στή σημερινή γλώσσα : γιά, 1009) : διά πυρός καϊ
δια βίου. ("Ετσι κα! τό σύνθετο διαμιάς).

σιδήρου,

έχ'έξ
(σήμερα ξε-, 3 1 1 ) : έκ Θεού, έκ τού προχείρου, έξ αίματος,
έξ ούρανού. ( Έ τ σ ι και έξαιτίας, έξάλλου, έξαρχής, έξίσου, έξώρας).
έν : έν γνώσει, έν μέρει, έν τάξει, (έν τούτοις),
έπί: έπι τούτο (έπϊ τούτου), έπϊ Φραγκοκρατίας,
έπΐ Καποδίστρια, έπΐ Τρικούπη. ( Έ τ σ ι και τά σύνθετα έπικεφαλής,
έπιταυτού,
ι
έπιτέλους ( ).
πρό : προ Χριστού, πρό (δ)λίγου. ( Έ τ σ ι κα) προπάντων),
ύπέρ : ύπερ τό μέτρο, και έπιρρηματικά : έχει πολλά τά ύτιέρ,
τά ύπέρ και τά κατά.
Κάποτε παίρνονται προθετικά τά έπιρρήματα έναντίο(ν),
έξαιτίας,
τό πλήν και τό μέσο(ν)(*).

1. Μερικοί μεταχειρίζονται τό επί (μ* αίτιατική) χωρίς καμιά άνάγκη στή
θέση τής απλής αΐτιατικής ή τής αΐτιατικής μέ τό γιά (1016θ), γιά νά φανερώσουν χρονική διάρκεια : έπί αιώνες, έπι πολύν καιρό.
2 . Λ.χ. έστειλα τό γράμμα

μέσο Θεσσαλονίκης, ταξίδεψα μέσο Μπρίντιζι,

μέσο(ν) Άγρινίον.—Ή

λέξη κάρο ήρθε στή γλώσσα μας άπό τά κελτικά μέσο τών

λατινικών.—Προτίμησα

νά ξεκινήσω άμέσως

νά δώ

τήν περίφημη Κλεισούρα,

επειτα άντι μέσο Πάτρας νά γνρίσω μέσο Καρπενησιοΰ και Λαμίας

(Πάλλης).

Προθέσεις χωρίς,

δίχως

— 'Απαρχαιωμένες προθέσεις
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Χρησιμεύουν ώς μαθηματικοί δροι συνταγμένες μέ δνομαστική
οί αρχαίες προθέσεις σύν, επί, διά, τό πλήν και τό μείον.
ονν
έπι
διά

και
φορές
μοιρασμένο μέ

διακόσιες ονν τέσσερεις
δύο έπι χίλια
έκατό διά δεκατρία, ήμίτονο α
διά συνημίτονο β
πλήν
από
δώδεκα πλήν τέσσερα
μείον
άπό
AB μείον ΒΓ
Πολλές ωστόσο άπό τις παρόμοιες στερεότυπες αρχαϊκές εκφράσεις λέγονται καί χωρίς τούς άρχαϊσμούς αύτούς, μέ πιό συγχρονισμένη έκφραση (458) î
στό σύνολο (έν τφ συνόλω), στήν περίπτωση (έν περιπτώσει), στήν έπσχή ή στà χρόνια (έπι τής εποχής), ώς τόν ουρανό (μέχρις ουρανού), με τόν όρο (υπό τόν όρο), με
τήν έπίβλεψη (ύπό τήν έπίβλεψη) κ τ λ .

1031· 'Ισοδυναμούν μέ προθέσεις καί πολλά έπιρρήματα πού παίρνουν
στό τέλος τους μιά άπό τις προθέσεις μέ, σέ, από. Ot εκφράσεις αύτές λέγονται προθετικές έκφράσεις s πίσω άπό τις γλάστρες, σύμφωνα με τή γνώμη σου,
μέσα στή δεξαμενή. Τέτοιες προθετικές έκφράσεις είναι:
Μέ τήν πρόθεση μέ : μαζί μέ, σύμφωνα μέ.
Μέ τήν πρόθεση σέ : μεταξύ σέ.
Μέ τήν πρόθεση άπό: έξω άπό, μακριά άπό, πριν άπό, πέρα άπό, υστέρα
άπό, έπειτα άπό, κρυφά άπό, έκτός άπό.

Μέ τήν πρόθεση

σε

ή μέ τήν πρόθεση

άπό : άπάνω

(άπάνω

σέ, άπάνω

άπό έκεΐ), κάτω, έμπρός, πίσω, (άνά)μεσα, κοντά, πλάι, άντίκρυ, γύρω, τριγύρω.

Μέ τήν πρόθεση από διπλή : άπό κάτω άπό, άπό μπρος άπό, άπό μέσα
κτλ.
Προθετική έκφραση είναι καί τό χάρη σέ' λ.χ. χάρη σ'εσένα.
Στίς προθετικές εκφράσεις πού συνοδεύουν δυνατή προσωπική άντωνυμία
άντιστοιχεί πολλές φορές έκφραση μέ τό έπίρρημα καί τόν άδύνατο τύπο τής
άντωνυμίας άπρόθετο :
έλα κοντά στό φώς, έλα κοντά σ' έμενα
άλλά
έλα κοντά μου
άπό

στάσου πίσω άπό μας

στάσου πίσω μας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1032· Σύνδεσμοι
λέγονται οί άκλιτες λέξεις πού χρησιμεύουν γιά
νά συνδέουν λέξεις η προτάσεις μεταξύ τους :
ή μέρα κ a I ή νύχτα,
κάθομαι κ a I περιμένω
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οντε

Σύνδεσμο i
το εϊδα

ούτε

τδ αχούσα,

ούτε

δ Πέτρος

ούτε

δ

Παύλος.

"Αν καί οί σύνδεσμοι γεννήθηκαν συχνά άπό επιρρήματα, διαφέρουν άπό
αύτά γιατί δέν έχουν σημασία μόνοι τους. Είναι μόρια πού χρησιμεύουν γιά
νά ενώνουν, ν* άντιθέτουν κτλ.
1033. Οί σύνδεσμοι είναι δυο εΙδών, παραταχτικοί
και νποταχτικοί.
Παραταχτιχοί
σύνδεσμοι λέγονται έκεΐνοι πού ενώνουν λέξεις ή
προτάσεις συνταχτικά Ισότιμες.
ΎηοταχχιχοΙ
σύνδεσμοι λέγονται εκείνοι πού ενώνουν μια ύποταχτική ή δευτερεύουσα πρόταση μέ τήν κύρια. Οί δύο προτάσεις πού
ενώνονται δέν έχουν τότε τήν ϊδια θέση στό λόγο παρά μια εσωτερική
λογική σχέση μεταξύ τους (ή μια διορίζει και συμπληρώνει τήν αλλη).

Α.— Παραταχτικοί σύνδεσμοι
1 0 3 4 . Συμηλεχτιχοί

: χαί, οϋτε, μήτε,

ούδέ,

μηδέ.

Τό και έχει έμπρός από φωνήεν και τον τύπο χι (161).
Τό και ένώνει λέξεις καί προτάσεις μέ πολλαπλή σχέση μεταξύ τους.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά μερικές περιπτώσεις πού μπορβί νά γραφή
βλ. 726, 871.4, 1008.7.

καί

ή

κι

Τό ούτε, μήτε, ούτε - ούτε, μήτε - μήτε, ενώνουν άρνητικές προτάσεις.
Τό ουδέ, μηδε λέγονται σπάνια, προπάντων στόν ποιητικό λόγο.
Τό οϋτε είναι πιό συχνό άπό τό μήτε, άλλά δέν υπάρχει διαφορά σημασίας μεταξύ τους.
01 σύνδεσμοι καί, οϋτε, μήτε μπορεί νά λέγωνται καί μ ' έ π ι δ ο τ ι κ ή
σ η μ α σ ί α , φανερώνονεας δηλαδή πώς έκεΐνο πού άκολουθεΐ εχει περιεχόμενο
σπουδαιότερο άπό τό πρώτο : ό Κώστας είναι ψηλότερος και από τόν Πανλο,
δεν περίμενε οντε μια στιγμή.

1 0 3 5 . Διαχωριστικοί:

if,

εϊτε.

Ή σημασία τού διαχωριστικού συνδέσμου ή είναι διπλή :
α) Φανερώνει μέ μεγαλύτερη άκρίβεια τις δυνατότητες τής έναλλαγής χωρίς αύστηρή άντίθεση : να μείνη ενας τους, ό Παύλος ή ό Πέτρος*
φτάση σε
μιά ή σε δνό ώρες' γράψε ενα δνομα φντον ή ζώου.

β) Φανερώνει τό διλήμματικό «ενα άπό τά δυό» :
και οι δνό. Να

1036. Ό

Δεν μπορούν νά μείνονν

κα&ίση ή ό Παύλος ή ό Πέτρος. *Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς«

διαχωριστικός σύνδεσμος μπαίνει ανάμεσα στις λέξεις ή

Σνμπλεχτικοι — διαχωριστικοί — άντι&ετικοι σύνδεσμοι κτλ,
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τις προτάσεις πού πρέπει νά χωριστούν. "Όταν αύτές είναι περισσότερες άπό δύο, μπορεί και νά μπή μόνο άνάμεσα άπό τις δύο τελευταίες: Νά μείνη δ Παύλος, δ Πέτρος ή δ Δημήτρης.
Γιά έμφαση μπορεί νά μπή ό σύνδεσμος και πριν άπό τήν πρώτη λέξη ή πρόταση : Ή εγώ f j έού. Εϊτε ου εϊτε εκείνος, μου είναι
αδιάφορο.
"Όταν γίνεται επανάληψη του συνδέσμου μεταχειριζόμαστε τόν
ϊδιο πάντα. Μπορεί δμως μαζι μέ περισσότερα εϊτε νά χρησιμοποίηση
και τό ή.
1037. Στή γλώσσα τής λογοτεχνίας καί του σπιτιού χρησιμεύει για διαχωριστικός σύνδεσμος καί τό γιά :
Τήρα εγώ, γέρο, μή σε βρω τριγύρω στά καράβια
γιά τώρα ν' άργοστέκεσαι γιά πίσω νά κοπιάσης.
1038. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Τό

1 0 3 9 . 'Αντιθετικοί
καί, μολονότι,
μόνο.

διαχωριστικό

(Πάλλης)

γιά παίρνει πάντοτε όξεία (91.3δ).

: μά, άλλά, π α ρ ά , δμως, ώστόαο9 ένώ, Αν

Οί σύνδεσμοι μά, άλλά, δμως, και δμως, ώστόσσ (*) καταντούν συχνά συνώνυμοι καί συναλλάζονται στό γραπτό λόγο, έχουν όμως καί κάποια διαφορά
μεταξύ τους ώς πρός τή δύναμη πού φανερώνουν τήν άντίθεση ή ασυμφωνία.
"Ετσι τό ώστόσο είναι μάλλον μεταβατικό, μόλις ύποδηλώνοντας τήν άντίθεση*
ακολουθούν τό μά καί τό άλλά, κάπως πιό δυνατά, τό δυνατότερο δμως (αύτό
μπορεί νά ένώνη, άν καί όχι πάντα, καί κώλα ή περιόδους καί τότε άκολουθεϊ επάνω τελεία ή τελεία), καί τό έντονώτερο και δμως, πού μπορεί νά είσάγη
καί ένσταση ή αντίρρηση.
1040. Ό άντιθετικός σύνδεσμος παρά
ενώνει άρνητική πρόταση ή έννοια μέ άκόλουθη καταφατική και ισοδυναμεί μέ τό μόνο.
Σημαίνει :
α) Περιορισμό μέ άντίθεση : Δέν τοϋ άπό μείνε παρά αυτή ή παρηγοριά. Δέν κάναμε τίποτε παρά περιμέναμε γιά ώρες. "Οχι μόνο
οτήν ποίηοη παρά καϊ στό πεζό.
β) 'Αντίθεση δυνατή. (Στή θέση τού παρά μπορεί τότε νά χρησιμοποιηθή και τό δμως) : Δέν κάθεται παρά τρέχει άπό τό πρωϊ ώς
τό βράδυ.
1. Στή θέση τού ώστόσο μερικοί συγγραφείς μεταχειρίζονται χωρίς άνάγκη
τό λόγιο έν τούτοις. Τό ώστόσο είναι καί έπίρρημα.
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Τ' αντρειωμένου τ ' άρματα δεν πρέπει νά πουλιόνται,
μόν' πρέπει τονς στήν έκχλησιά, χι έχει νά λειτουργιόνται.

(δημ.)
1041. Πολλοί συγγραφείς μεταχειρίζονται στήν περίπτωση αύτή και τό
αλλά, μερικοί καί τό μά, άκόμη καί όταν πρόκειται γιά δυνατή άντίθεση : Το
αίμα τών άντρείων πού ρουφά (τό επαναστατημένο χώμα) δεν τό χρατεΐ έγωιστής
στά σπλάχνα τον, μά τ' άπορρίχνει πύρινο σε νέα σώματα (Καρκαβίτσας).

1042. Σάν άντιθετικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν και ot φράσεις:
Mai άς, καϊ äv, καϊ άν άκόμη. Μ9 έπιδοτική σημασία συνηθίζονται

το δχι μόνο... παρά, δχι μόνο... ΛλλΑ nal...
1043· Συμπερασματικοί:
λοιπόν, ώστε, άρα, έπομίνως,
ηού.
Ό σύνδεσμος λοιπόν, συνηθίζεται Ιδίως στήν άφήγηση και στή
γλώσσα τοΰ σπιτιού, στήν άρχή τοΰ λόγου, κάποτε καί μέ σημασία
προτρεπτική : πήγαινε

λοιπόν.

Μέ τό άρα, επομένως, έκφράζεται λογικδ συμπέρασμα άπό κάποιο συλλογισμό. Ot σύνδεσμοι αύτοι συνηθίζονται στή λογιότερη
γλώσσα, ιδίως τό άρα, συχνό στις μαθηματικές άποδείξεις:

*Ενα τετράπλευρο με τέσσερεις ϊσες πλενρες είναι ρόμβος. Τό τετράγωνο εχε
τέσσερεις ϊσες πλευρές, άρα είναι ρόμβος.

1 0 4 4 . 'Επεξηγηματικός

:

δηλαδή.

Β.—ΎΛοταχτικοΙ σύνδεσμοι
1 0 4 5 . Είδικοί

: πώς, πού,

δτι.

Άπό τούς είδικούς συνδέσμους συχνότερος είναι ό πώς. Ό ειδικός σύνδεσμος πον φανερώνει κάτι πραγματικότερο παρά ό πώς, άλλά καί μέ χαλαρότερη έξάρτηση : Ξέρω πον ή χατάσταση είναι χαχή. Τό βλέπω που δεν είσαι
ευχαριστημένη. Τόν εϊδα πού εφυγεê Παίρνουν τό πού καί προτάσεις πού άκο·
λουθούν μερικά επιφωνήματα καθώς: κρίμα, χαλά, μπράβο, τυχερό κτλ.: κρίμα
πού δεν προφταίνεις ! (Έδώ τό πού έχει κυρίως σημασία αΐτιολογική).

1046. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — 1. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται ό ειδικός
σύνδεσμος πώς μέ τό τροπικό έπίρρημα πώς (991,92).
2. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται δ ειδικός σύνδεσμος πον μέ τό
τοπικά έπίρρημα πον (984, 92).
3. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται 6 ειδικός σύνδεσμος δτι μέ τό χρονικό σύνδεσμο δ,τι καί μέ. τήν άναφορική άντωνυμία δ,τι (771).
1047.— Τό λόγιο ότι, σπάνιο στήν ποιητική γλώσσα, είναι καί γενικά
σπανιότερο άπό τό Ισοδύναμο πώς. Τό μεταχειριζόμαστε : α) όταν άλλιώς σω-

Συμπερασματικοί, ειδικοί, χρονικοί, αιτιολογικοί σύνδεσμοι

397

ρεύωνται πολλά πώς, Ιδίως σέ αλυσιδωτή εξάρτηση, β) στήν άρχή μιας περιόδου, γ) γιά λόγους εύφωνίας, καθώς λ. χ. όταν σωρεύωνται στή φράση πολλά
π: μου είπε πώς πρέπει. Μπορούμε άκόμη νά μεταχειριστούμε τό πώς δ) όταν
ό ειδικός σύνδεσμος χωρίζεται άπό τήν πρόταση πού εΙσάγει μέ παρένθετη
πρόταση : Είναι αλήθεια στ ι, ένώ μας τό είχε ανακοινώσει εγκαίρως, εμείς δε
φροντίσαμε να τόν περιμένω με.

1048. Γιά ειδικός σύνδεσμος χρησιμεύει και τό μόριο νά, ύστερ' άπό τά
ρήματα πιστεύω, φαντάζομαι, λέγω (στή σημασία τού νομίζω) κτλ., όταν πρόκειται νά δηλωθή αμφιβολία γιά τό εκφραζόμενο άπό τήν ειδική πρόταση:
Πιστεύω

νά τά καταφέραμε. Φαντάζομαι νά φύλαξε τό λόγο τον. Λέγω

νά ήρθε.

1049. Χρονικοί: δταν, σάν, ένώ, κα&ώς, άφοϋ, άφότον, πρίν
(πρίν νά), μόλις, αμα,προτοϋ,ώς, ώσπου, δσο (ίνόσω), ώσότου,
δσο πού, δποτ ε, χά&ε πού.
1050. Είδικότερα φανερώνουν οί σύνδεσμοι αύτοί ποικίλες χρονικές άποχρώσεις. "Ετσι εκφράζεται μέ τό :
δταν, σάν
ό καιρός πού εγινε κάτι, ή στιγμή, άσχετα μέ τή διάρκεια
ένώ, καθώς, δσο (ένόσω), ώς
τό σύγχρονο, ώς διάρκεια
άμα, μόλις
τό σχεδόν σύγχρονο
πρίν, πριν νά, προτού
τό προτερόχρονο σχετικά μέ τό σημαινόμενο άπό τήν
άφοϋ, άφότον
τό ύστερόχρονο
κύρια πρόταση
κάθε πού, όποτε
ή επανάληψη
ώσότον, ώσπον, δσο πού
το τέρμα.
Τό πριν είναι όχι μόνο σύνδεσμος: πριν τό πητε, άλλά καί έπίρρημα:
ήρθαν πρίν.

1051. Σπανιότερα χρησιμεύουν γιά χρονικοί σύνδεσμοι καί οί άκόλουθες
λέξεις:
δ,τι, στή σημασία μόλις: νύχτωσε δ,τι φτάσαμε, καί έπιρρηματικά : τά
σταφύλια δ,τι παΐρναν και ρόδιζαν στήν κληματαριά (Χατζόπουλος).
ώς, στήν ποιητική Ιδίως γλώσσα, στή σημασία του δταν, καθώς, έκεΐ
πού: ώς ήρθε,— ώς έτρωγα κι ώς έπινα σε μαρμαρένια τάβλα (δημ.).
1052. Αιτιολογικοί : γιατί, έπειδή, άφοϋ (').
Τό γιατί είσάγει κάποτε καί παραταχτικές προτάσεις. Τότε σημειώνομε
πρίν άπό αύτό επάνω τελεία ή τελεία.
1. Τό άφοϋ συνταγμένο μ* ένεστώτα καί παρατατικό οριστικής είναι συνήθως
αΐτιολογικό: Άφοϋ βρέχει άς μή βγοϋμε. Τό άφοϋ συνταγμένο μέ μέλλοντα
ή άόριστο μπορεί νά είναι καί αΐτιολογικό καί χρονικό: Τί νά κάμωμε τώρα
άφοϋ θά βρέξη! Νά μή βγοϋμε άφοϋ θά βρέξη. Άφοϋ
νά μείνης σπίτι. Πήγαμε περίπατο άφοϋ έβρεξε. Νά

άρρώστησες καλύτερα είναι
ξεκινήσω με άφοϋ βρέξη.
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1053· Χρησιμεύουν ακόμη για αίτιο λογικοί σύνδεσμοι και τ9 ακόλουθα μόρια και εκφράσεις : μιά καί, μιά ηού, ηού, νά, σάν (σάν
ηού), γιά νά, δσο, τι (ποιητικό απαρχαιωμένο).
ηού : Στενοχωρέθηχε πού ήρθαν έτσι τα πράματα. Χαίρομαι πον μον Εγραψες άμέσως. Λνπονμαι πού σας άφησα — ν à (ύστερ' άπό ρήματα πού σημαίνουν
•ψυχικό πάθος, χαίρομαι, λνπονμαι, θνμώνω, πειράζομαι, παραξενεύομαι, άπορώ,
ζηλεύω κτλ.) : Λνπονμαι ν* άχούω τέτοια λόγια άπό σένα — σάν (Ιδίως στή λαϊκότερη γλώσσα) : Σά με ρωτάς, νά σον πω. — σάν... πού .ş Σάν καλσαναθρεμμένος
πού είναι σιωπονσε — γιά νά : Νά τί έπαθε γιά νά χάμη τον κεφαλιον τον.
'Απ* δλονς πιό σε μάχομαι τούς άρχηγούς έσένα,
τι πάντα θες λογοτριβες χαί φόνονς και πσλέμονς. (Πάλλης)
1 0 5 4 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Ό σύνδεσμος τι παίρνει

βαρεία. Ή έρωτηματική άν-

τωνυμία τί παίρνει όξεία (91 ΰποσημ.).

, 1 0 5 5 . ΎηοΦετικός:

«ν.

Γιά ύποθετικοι σύνδεσμοι χρησιμεύουν και τα μόρια σάν, άμα,
έκτός Λν, νά, ίσως καί : *Αμα θέλεις, έρχομαι. Νά μήν το έβλεπα
μέ τά μάτια μον, δέ θά τό πίστενα.
1056· Τελικοί: νά, γιά νά (δυνατότερο άπό τό νά): Ήρθα να
σέ πάρω. θέλω νά πάω γιά νά δώ.
1057. Αποτελεσματικοί
: ώστε (νά), ηού : έφνγα
βιαστικός,
ώστε δέν πρόφταινα νά τον γράφω. Πλημμύρισε τό ποτάμι, πον ήταν
άδύνατο νά διαβούμε.—Μού
ϋρχεται νά φωνάξω δννατά, πού δλος δ κόσμος νά μ* άκούοη : «Μή! μή! μή! μή χαλνάτε τή γλώσσα» (Ψυχάρης).

Γιά αποτελεσματικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν και τά νά, γιά νά :
Δέν είναι κακός, νά πή αύτό. Δέν είναι ώρα γιά νά παίξης. Είσαι

πολν

μικρός γιά νά μον δείξης. (Γιά τό μόριο νά βλ. 1064).

1058· Δισταχτικοί : μή(ν)(\83),

μήπως: Πρόσεχε μήν πέσης.
μήπως χάσω τό λεωφορείο.
1059. Συγκριτικός: παρά. Χρησιμεύει νά ξεχωρίζη στή σύγ-

Άνησνχούσα

κριση τό δεύτερο δρο. Αύτό γίνεται είτε δ δεύτερος δρος είναι μέρος
τοΰ λόγου εϊτε είναι έμπρόθετο ή ολόκληρη πρόταση, ένώ τήν πρόθεση
άπο τή μεταχειριζόμαστε κανονικά δταν πρόκειται γιά μέρος τοΰ λόγου (1028κ).
Ό δεύτερος δρος παίρνει τήν ϊδια πτώση μέ τόν πρώτο : Μον
άρεσε* τό βοννό περισσότερο παρά ή θάλασσα. Ή Μαρία είναι πιό μελαχρινή παρά ή Ειρήνη.
Είναι πιό δμορφα έδώ παρά έκει.
Κάλλιο

β

Υποθετικός,

τελικοί, αποτελεσματικοί κτλ. σύνδεσμοι—Μόρια

πέντε καί στό χέρι παρά δέκα και καρτερεί.Κάλλιο
γαϊδουρογύρευε.
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

γαϊδουρόδενε
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παρά

(Ρήγας)

"Οταν ό δεύτερος δρος είναι πρόταση τότε τα συγκριτικά άπό,
παρά συνοδεύονται άπό τό δ,τι, δσο: άπ9 δ,τι, παρά δ,τι (παρ9 δ,τι),
παρά δοο (παρ9δσο): Εϊναι πιο πονηρός άπ9 δ,τι φαίνεται. Είμαι πιο
εύχαριοτημένος παρά δ,τι ήμουν πέρσι.
1060. Παρατήρηση.— Ot δροι έπίρρημα, πρόθεση, σύνδεσμος δέν αναφέρονται, καθώς εγινε φανερό, σέ είδη λέξεων εντελώς ξεχωριστά παρά σέ λειτουργίες διαφορετικές, πού μπορεί νά τις έχη ή ϊδια λέξη, κατά τή θέση πού
παίρνει μέσα στήν πρόταση' γι' αύτό είναι κάποτε δύσκολο νά όρίση κανείς
ακριβώς σέ ποιο μέρος τοϋ λόγου άνήκει ενα άκλιτο.
Μόρια

1061. Μπορούν νά λογαριαστούν στούς συνδέσμους και μερικά
μόρια, πολύ συχνά στή γλώσσα μας και μέ μεγάλη συνήθως ποικιλία
στή χρήση. Τά μόρια αύτά είναι τά Λς, Φά9 νά9 μά, γιά:
ας προοέξη, #ά γράψω, νά οοϋ πώ, γιά έλα.
Τό νά καί τό μά είναι καί σύνδεσμοι (1056, 1057, 1039), τό γιά είναι καί
πρόθεση (1016) καί σύνδεσμος (1038).
1062. Τό μόριο &ς σημαίνει συνήθως προτροπή η συγκατάθεση:
ας πηγαίνωμε, άς παίξη, &ς έφευγε, ας είναι.
1063. Τό μόριο
είναι κατά τή σημασία:
α) μελλοντικό : #ά ξεκινήσω.
β) δυνητικό : #ά οοϋ τά έστελνα äv τά είχα.
γ) πιθανολογικό (Γσως) : &ά διαβάζη τώρα, ϋά έγραφε
πού έφυγες.

τήν

ώρα

1064. Τό βουλητικό μόριο νά: νά τό δώσωμε; νά μή μοϋ
ψης, στερνή μου γνώση νά ο9 είχα πρώτα, νά οοϋ πώ.

γρά-

1065. Τό δειχτικό μόριο νά : νά τες!
νά ή σάκα σου, νά πού είχα δίκιο.

νά μας πού

1066. Τό μόριο μά είναι δρκωτικό : μά τήν

προφτάσαμε!

άλή&εια.

1067. Τό μόριο γιά είναι προτρεπτικό και συντάσσεται μέ προσταχτική ή μέ τό νά καί ύποταχτική : γιά έλάτε, γιά δές, γιά νά δώ.
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1068· ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ-1. Ή πρόθεση γιά παίρνει βαρεία: για πού;
Τό προτρεπτικό μόριο γιά καί δ διαχωριστικός σύνδεσμος γιά παίρνουν
όξεία: γιά ελα, γιά έδώ γιά έκεΐ (91.35) ( ! ).
2. Ό σύνδεσμος μά παίρνει βαρεία: μά σον το είπα. Τό μόριο
μά παίρνει όξεία: μά τήν άλήθεια (91.3γ).
3. Ό σύνδεσμος νά παίρνει βαρεία : &έλω νά πάω. Τό δειχτικό
μόριο νά παίρνει όξεία: νά ή Μαρία (91.36).
Τό βουλητικό μόριο νά παίρνει βαρεία : νά σον πώ. Παίρνει όξεία
δταν προφέρεται τονισμένα: νά σον πώ (91.3β) (·).
1069· Πίνακας συγκεντρωτικός
γραμματική

Επίρρημα
πριν

χρονικό (988) (πρωτύτερα) : εφνγε
πριν

όμοιωματικό (χαθώς, 996): έκλαιγε σαν παιδί

λειτουργία

Πρόθεση

άκλιτων μέ πολλαπλή
(fl δμωνύμων)

Σύνδεσμος

Μόριο

χρονικός (1049) :
σνλλογιστήτε πριν
τό πήτε
χρονικός (καθώς,
όταν,^ 1049) :
σάν τ* άκουσε τά
έχασε

α ίτιολογικός
(1053) : σά ρω·
τάς νά σου πώ

υποθετικός (1055):
ποσοτ ικό (περίπου,
998γ) : ήταν ώς

ως

χίλιοι

σά δεν πιστεύεις
τί νά σου κάμω
(ϊσαμε 1011): άπό χρονικός (καθώς,
δώ ώς έκεΐ
1051) : (ποιητ.
ώς φάνηκε)

όμοιωματικό (γιά,
997): τόν ύποδέχτηκαν
σωτήρα

ώς

ποσοτικό (998) :

μόνο

έμειναν μόνο αύτοί

αντιθετικός (παρά,
1039) : όχι έγώ
μόνο εσύ

1. Υπάρχει καί γιά ερωτηματικό αιτιολογικό, απαρχαιωμένο: Γιά to Aèç
Σκλάβοι μου, γιά δε χαίρεστε ; (δημ.).
2. Αύτό γίνεται, όπως καί μέ τήν ύποδιαστολή τού χρονικού ό,τι (771 ύπ.),
γιά λόγους άναγνωστικούς.
τίποτε ;

Πίνακας

Έπίρρημα
καθώς

μόλις
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συγκεντρωτικός

Πρόθεση

τροπικό (991) :

Σύνδεσμος

Μόριο

χρονικός (άμα,
1049) : καθώς τό
άκουσα τρόμαξα

βρέξη, καθώς
φαίνεται
χρονικό (988) : μόλις εφυγε

χρονικός (1049) :
έφτασα μόλις εφυγε

τροπικό (με δυσκολία, 991) :
μόλις στεκότανε
στα πόδια του

ποσοτικό
μόλις είκοσι χρο·

Mè διαφορετικό τονισμό
(1016) πολέμησε

για-για

για τήν πατρίδα

διαχωριστικός (ή, προτρεπτικό
1038): γιά εγώ (1067) : γιά
γιά έσύ

πές μου

τελικός(1056) : ήρ-βουλή τ ι κ ό
(1064) : να
da νά σου πώ
ειδικός (1048): λέ- το δώσω; νά
γω νά έφυγε

σοΰ πώ

αποτελεσματικός δειχτικό(1065)
(1057): δέν είναι νά ή Μαρία
κακόςνάτό πή

άντ ιθετικός(1039) ό ρ κ ω τ ι κ ό

μα-μα

θέλω μά
μπορώ
που-που

δεν

τοπικό (984) : που

είδικός (1045) : τό

κά&εσαι ; που
και που

βλέπω πού είσαι
καλά

(1066): μά
τήν άλήθεια

αΐτιολογικός
(1053): λνπονμαι πού έφυγες

άποτελεσματικός
(1057): άκουσα
τόσα πού τά ξέχασα
παρα-παρα

ποσοτικό (999) :
ε λα πάρα δώ

μια παρα τέταρτο

(1026)

άντιθετικός (μόνο,
1040): δεν κά&εται παρά τρέχει

συγκριτικός (άπό,
1059): καλύτερα έδώ παρά
έκεΐ

26

402

'Επιφωνήματα
ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ
1070. 'Επιφωνήματα
λέγονται φωνές ή λέξεις άκλιτες πού φανερώνουν συναίσθημα δυνατό : πόνο, λύπη, χαρά, έκπληξη, θαυμασμό, απορία κτλ. : α / ουφ I άλίμονο !
Τά έπιφωνήματα συνοδεύονται συνήθως άπό φράση επιφωνηματική ή ερωτηματική : Ά! Σε βλέπω τέλος πάντων!—'Ορίστε! Τί επιθυμείτε ;
1 0 7 1 · ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Στά έπιφωνήματα σημειώνεται συνήθως θαυμαστικέ,

κάποτε έρωτηματικό

ή

άποσιωπητικά : χα χα χα ! ώραια

!

ε ; άμε . ..

1072· Τά έπιφωνήματα φανερώνουν:
Θαυμασμό: à! ϊ! ώ! ποπό! μπά!
9
Απορία: α! δI μπά!
Πόνο, λύπη: αχ! άου! ώ! διμέ!
άλίμονο ! τριοαλί μονο !

δχ! δχου!

δφου!

άλί!

τριοαλί!

Στενοχώρια, αηδία, απελπισία: ε! ού! ουφ! πουφ! πά πά πά !
μπά μπά μπά !

Περίπαιγμα, ειρωνεία: ε! ου! γιούχα! άχαχούχα !
Ε ύ χ ή : μακάρι! άμποτε! εϊ&ε!
Ε π ι δ ο κ ι μ α σ ί α , έπαινο: γειά οου ! μπράβο!
εύγε!
Κάλεσμα: ε! (έ Μαϋιέ !), ώ ! (ώ σεις βουνά /).
Παρακίνηση: α ! (α ! γειά σου), χά ! άι ! άιντε ! άμε ! μάρς ! αλτ !
στοπ ! σία ! σουτ ΐσ'τ !

"Αρνηση : "Α μπά !
'Αβεβαιότητα τέλος δείχνει τό χμ !
Μερικά άπό τά έπιφωνήματα δέν έχουν μόνα τους έννοια. Τήν
παίρνουν άπό τό νόημα του λόγου καί άπό τόν τόνο και τό χρωματισμό τής φωνής. Τό ά ! λ.χ. μπορεί νά σημαίνη άλλοτε θαυμασμό, άλλοτε λύπη και άλλοτε άπορία: &! ήταν έκτακτο! ά! τί κρίμα, ά!
. . .λοιπόν ;

Στά έπιφωνήματα μπορεί νά καταταχτή και τό έπιφωνηματικό
μόριο δά, πού άκολουθεϊ μερικές λέξεις: δχι δά! πώς δά! έλα δά! ένας
τόσος δά, άνοίγει τά μάτια του τόσα

δά.

1073· Κάθε λέξη η έκφραση πού χρησιμεύει γιά επιφώνημα είναι

Έπιφωνηματικές έκφράοβις ίυχβτιχές
έπιφωνηματική

έκφραση.
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Έπιφωνηματικες εκφράσεις είναι ουσια-

στικά! επίθετα, ρήματα, επιρρήματα και φράσεις: κρίμα! φρίκη!
θεέ
(μον)! Χριοτέ (μου)! Χριοτός ! Χριστέ και Παναγιά! μάνα μον! καλέ!
σνγγνώμη, δρόμο, προσοχή, θάρρος, βοήθεια, έλεος, άλήθεια,
υπομονή,
κακομοίρη μον, τόν καημένο, διάβολε, Ιλα (ίλα δά ! τί λές ! ελα ί),
κόπιαοε, ορίστε, ήμαρτον, στάσου, έμπρός, κάτω, έξω, μάλιστα,
ώραϊα,
περαστικά, ζήτω, τέλος πάντων, μέ τό συμπάθειο,
νά σέ χαρώ, τόσο
τό χειρότερο, μά τήν άλήθεια, σέ καλό σον!
9

Επιφωνήματος

έκφράσεις

εύχετικές

1074. Καλημέρα, καληστιέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γειά σου, ώρα καλή (καλή δρα), καλώς δρισες, καλώς τόν 9Αλέκο,
καλώς σας βρήκαμε, καλώς τά δεχτήκατε, καλώς τά χαίρεστε,
χαίρε,
χαίρετε, άντίο, μέ τό καλό, καλό ταξίδι, καλή άντάμίοση, (καλό) καταβόδιο, στήν εύχή τού θεού, μέ τήν εύχή σας, καλή πατρίδα, μέ τό καλό
στήν πατρίδα·
καλή(ν) δρεξη, είς νγείαν, έβίβα, καλή διασκέδαση, μέ γειά, μέ
τις νγειες σας, νγεία νά έχωμε, γειά χαρά·
νά ζήσης, χρόνια πολλά, καί άπό χρόνόν, (καί) είς έτη πολλά, πολύχρονος, πολλά τό έτη, σιδεροκέφαλος,
νά γεράοης, νά τά χιλιάσης,
στερεωμένος, σνχωρεμένος, καί στά δικά σον, καί γαμπρός,
περαστικά, ζωή σέ λόγον σον, σνγχαρητήρια,
σνλλνπητήρια,
θεός σχωρέση τον.
'Επιφωνήματα

Από

όνοματοποιία

1075. Στά επιφωνήματα μπορεί νά λογαριαστούν καί ενα ξεχωριστό είδος φωνές πού μιμούνται μέ τό φωνητικό τους τύπο καί έκφράζουν φαινόμενα
τοϋ εξωτερικού κόσμου : χά χα χά, αψού, γκονχου γκούχον, κονκουρίκου, γάβ,
γάου, κράκ, μπουμ, φράπ, κρίτοι κρίτσι, μπλούμ, ντιγκ ντάγχ, ντούκου ντούκου,
πλϊτς πλάτς, τράκα τρούκα, το ίου τοίου, μιάου κτλ.

1076. Άλλου είδους επιφωνήματα είναι ol φωνές πού μεταχειριζόμαστε
γιά νά καλέσωμε, γιά νά διώξωμε, γιά νά παρακινήσωμε σέ κάτι κτλ. διάφορα
ζώα : ψ, ψ, ψ γιά τή γάτα, χίτ, χίτ, χίτ ή πούλ, πούλ, πούλ γιά τις κότες' (γιά

νά έρθουν) καί ξού, ξού (γιά νά φύγουν), γκούτς γχούτς γκούτς γιά τά γουρούνια, οϋοτ γιά τά σκυλιά (γιά νά φύγουν), δτς, δτς ή οσο στά φορτηγά γιά νά
σταματήσουν κτλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ

Είσαγωγή

1077. Τήν όρθογραφία τών λέξεων μιας γλώσσας μπορεί νά τή
δώση μόνο ένα ^Ορθογραφικό Λεξικό, καί αύτό δέν είναι έργο τής
Γραμματικής. Γι' αύτό δέν πρέπει νά ζητηθή άπό έναν Όδηγό νά λύση
άπορίες πού μόνο ένα Λεξικό θά μποροΟσε νά τΙς λύση. Ό σκοπός τοΟ
'Ορθογραφικού αύτοΟ ΌδηγοΟ είναι πολύ περιορισμένος.
Άπό τό ένα μέρος, πολλές λέξεις τής γλώσσας μας, λόγιες ή λαϊκές, πού διατήρησαν τόν άρχαίο τύπο, έχουν όρθογραφία πού άμφιβάλλεται άπό πολλούς (κάθισα - κάϋησα) ή δέν όρθογραφοΟνται σωστά
(λ.χ. τό προάστιο γράφεται προάοτειο) ή μπερδεύονται μέ άλλες λέξεις
καί στραβογράφονται (Ιφορεία

καί ευφορία,

λατρεία

καί

ειδωλολα-

τρία). Καί άπό τό άλλο μέρος οί νεώτερες λέξεις τής γλώσσας μας γεννοΟν πυκνές δυσκολίες : Γράφονται μέ πολλαπλές γραφές (μαζί, μαζύ,
μαζή, μαζη'

νιάτα, νηάτα, ν^άτα, νειάτα, νιάτα, νηατα κτλ.' δμορφος,

ώμορφος, δμμορφος, ώμμορφος)' δέν έφαρμόζεται στήν όρθογράφηση
δλων τών λέξεων μέ τήν άπαιτούμενη άκολουθία τό ϊδιο σύστημα* πολλοί έπιμένουν σέ γραφές άντιεπιστημονικές, καθυστερημένες καί άδικαιολόγητες (ή γυναίκες, ή γυναίκες,

πειά, τρελλός), ένώ άλλοι διατη-

poöv γραφές στηριγμένες στήν ιστορική άρχή, πού μεγαλώνουν δμως χωρίς λόγο τΙς πραχτικές δυσκολίες τής όρθογραφίας (τραύα, τραυειέμαι). Είναι άφθονες οί λέξεις πού πολλοί άμφιβάλλουν πώς θά γραφή
ή ρίζα τους (λ.χ. λιβάδι), άλλά καί ώς πρός τις καταλήξεις συχνά βασιλεύει άμφιβολία καί άκαταστασία ή έπειδή δέν έπικράτησε ή σωστή
γραφή ή έπειδή ύπάρχουν διαφορετικές άντιλήψεις καί τρόποι νά έφαρμοστή ή ιστορική άρχή στή γραφή τους : βράδυ - βραδυνός, βραδυά κτλ.,
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ή βραδινός, βραδιά, βραδιάζω
νύς, τό βυσσινυ κτλ.

κτλ., d βυσσινής, τό βυσσινί ή ό βυσσι-

1078. Γιά δλα αύτά δέν μποροΟσε φυσικά νά γίνη λόγος μέσα
στή Γραμματική, πού μόνο δρθσγραφικούς
κανόνες
μπορεί νά
δώση γιά νά καθοδηγήσουν στή γραφή γενικών γραμματικών φαινομένων, καί έτσι άπομένει στόν Ό δ η γ ό , συμπληρώνοντας τήν όρθογραφική βοήθεια νά διαφωτίση άπορίες, άβεβαιότητες καί δυσκολίες, νά
προλάβη λάθη δρθογραφικά σχετικά μέ διάφορες λέξεις, άλλά καί γενικότερα νά βοηθήση νά ρυθμιστή καί νά ένοποιηθή ή σχολική όρθογραφία σέ σύστημα θεμελιωμένο έπιστημονικά, σέ βάση δσο γίνεται πιό
άπλή σύμφωνα μέ τΙς άρχές τής μεταρρυθμισμένης ιστορικής δρθογραφίας, πού έξαρχής έφαρμόστηκε στή σχολική δημοτική καί τής έχει
πιά γίνει παράδοση (*).
1079· Ot κυριότερες άπό τΙς άρχές αύτές μποροΟν νά συνοψιστο&ν στ' άκόλουθα :
1) Ή όρθογραφία τής γλώσσας μας δέν βίναι δυνατό ν* άκολουθήση άλύγιστα
τήν Ιστορική άρχή, όπως έπιχειρήθηκε σέ παλιότερα χρόνια, καί νά γράφωμε λ.χ.
βαρκονλλα, παραμύθι, τώρ$, Βασιλείς. Λόγοι κοινωνικοί, έθνικοί, έκπαιδβυτικοί
άπαιτοΟν ν' άπλοποιηθή ή Ιστορική όρθογραφία.
2) Τό όρθογραφίκό σύστημα τής μητρικής γλώσσας πρέπει νά μπορή νά
δ ι δ ά σ κ ε τ α ι καί νά μ α θ α ί ν ε τ α ι , μέ κανόνες γραμματικούς σχετικά εύκολοθύμητους, που νά μήν προϋποθέτουν τή γνώση τής αρχαίας γλώσσας καί τής
γραμματικής της. "Αν λ.χ. παίρνη πβρισπωμένη τό τρώγε,npineι νά πάρη περισπωμένη καί τό τρώμε, άδιάφορο άν αύτό γεννήθηκε άπό τό τρώγομε' καί ή περισπωμένη στή φακή δέν μπορεί νά στηριχτή στ* δτι ή λέξη αύτή άνήκει ή άνήκε
στίς συναιρεμένες τής άρχαίας αττικής διαλέκτου.
3) Μέ τή θέση πού παίρνουν στή ζωή μας ή άρχαία φιλολογία καί γλώσσα
καί γιά πολλούς άλλους λόγους είναι φυσικό νά διατηρούμε, γενικά καί συνολικά,
τήν Ιστορική όρθογραφία, καί σύμφωνα μέ αύτή νά όρθογραφοΒμε τΙς άρχαΐβς λέξεις τής σημερινής μας γλώσσας, λ.χ. τό παίζω μέ αι καί μέ ω καί δχι πέζο.
Γιά πραχτικούς όμως λόγους μπορούμε νά μήν τήν άκολουθήσωμε, δσο δέν έρχόμαστέ σέ άμεση ή σέ μεγάλη άντίθεση μέ τήν άρχαία όρθογραφία (λ.χ. στή γραφή
μέ ρρ ή μέ ύπογραμμένες) ή δπου άντιστέκονται διδαχτικές ανάγκες έπιταχτικές.
1080. Σύμφωνα μέ τΙς άρχές αύτές γράφονται, δπως είναι καί έτυμολογικά
σωστό, ot τύποι βασιλιάς (καί δχι βασιληας ή βασιλείας), ?φ<ά(καΙ δχι γρηά ή γρηά),
1. Ό 'Ορθογραφικός 'Οδηγός δέν είναι γλωσσάριο. Ό φύση του άνάγκασε
νά καταχωριστούν σ' αύτόν καί λέξεις λόγιες (λ.χ. άκκισμός) ή ξένες (λ.χ. ραφινάτ
°ζ)> χωρίς αύτό νά σημαίνη πώς συσταίνεται ή χρήση τους στή σχολική γλώσσα.
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Μέ τ ι είδος (i) ;

τό *καμε (καί δχι τώκαμε), οι τιμές (καί δχι ή τιμαίς). Μεταγράφονται φωνητικά

οί ν έ β ς έλληνικές λέξεις πού δέν είναι φανερή ή σχέση τους μέ τΙς αρχαίες, λ.χ.
αγόρι (άντί άγώρι), τραβώ (τραι/ώ), καθώς καί ol μεταχριστιανικές γενικά λέξεις
καί καταλήξεις ξ έ ν η ς κ α τ α γ ω γ ή ς , που γράφονται μέ άπλά φωνήεντα : ροδάκινο άντί ρωδάκινο, τσιρότο (τσιρώτσ)' μέ γκ άντί γγ : ξίγκι' μέ άπλά σύμφωνα

άντί μέ δυο δμοια (έκτος άπό τά κύρια 1103 β2) : ακουμπώ (άκκουμπώ), κανέλα (καννέλλα), πίτα, βοσκοπούλα' μέ β : καβγάς, Σλάβος κτλ. "Ομοια ρυθμίζονται μέ Απλο-

ποιημένες γραφές μερικές καταλήξεις καί μερικά ορθογραφικά σημάδια, λ.χ. δέ σημειώνεται ή ύπογραμμένη στό ζώο, λάδι, γελά, περιορίζονται τά δύο ρ κτλ.
Ι.-Μέτί

είδος

(ι);

1081. Προσημείωση.—Σέ κάθε κεφάλαιο αναφέρονται στή σειρά, δσο ύπάρχουν: α) λέξεις, β) συσχετίσεις άπό λέξεις συγγενικές ή δχι, πού μπερδεύονται
συχνά ή που ή όρθογραφία τους άμφιβάλλεται, καί γ) καταλήξεις.
Ό αστερίσκος που συνοδεύει τΙς λέξεις στό πρώτο μέρος κάθε κεφαλαίου σημαίνει πώς αύτές συσχετίζονται στό δεύτερο μέ άλλες. 01 άριθμοί στις παρενθέσεις
παραπέμπουν στους παραγράφους τής Γραμματικής, δπου ρυθμίζεται ή όρθογραφία
τών λέξεων, τόπων ή καταλήξεων, ή καί μόνο σέ μέρη τοΰ Παραγωγικού ή του
Τυπικού, δπου άναφέρονται σχετικά παραδείγματα.
"Οσα λέγονται σχετικά μέ τΙς καταλήξεις δέν άποτελοδν πάντοτε κανόνες,
άφοδ αύτό δέν μπορεί νά γίνη. Συχνά γίνεται μόνο ή προσπάθεια νά διαφωτιστή ή
γραφή τών λέξεων πού Ιχουν φωνητικά τήν Ιδια κατάληξη. Άλλά καί ή κατάληξη
πρέπει νά νοηθή, γιά τις πραχτικές άνάγκες τής όρθογραφίας, πλατιά. Σημαίνει
έδώ δχι μόνο τή σχηματιστική κατάληξη (μαβ-ής, καλ-ύτερος) καί τήν παραγωγική (βαρ-ίδι, βυσοιν-ής) άλλά καί τό τέλος τής λέξης, που μπορεί μέρος του
ν' άνήκη σήμερα καί στο θέμα της (ξ·ίδι, όξ-ιά). Γιά άνάλογο πραχτικό λόγο μερικές λέξεις άναγράφηκαν στόν πίνακα καί τών λέξεων καί τών καταλήξεων.

1082. Γιά τις λέξεις μέ καταχρηστικό δίφθογγο (ta) κτλ. βλ.
καί 1097.
αιφνιδιασμός,
άλι — άλίμονο, Αλλήθωρος, άλλιώς — Αλλιώτικος,
αλυκή, άμείβω*, Αμφικτιονία, Αναφιλητό, άνίδωτος*,
Αντικρύ*, άξένοιαοτος, Απάγκιο, Αοτίατρος, αφήνω — άφηοα*
βαρήκοος, βεζίρης, βράδυ*,
βρικόλακας'
γειά (ύγεία) άλλά γιά (άκλιτο), γένι *, γιαίνω—έγιανα,
γίνομαιέγινα, γέλιο *, γλιοτρίδα, γλιοτρώ, γλείφω *, γλιτώνω,
γρικώ·
δάκρυ(581) —δακρύζω, δίοδος*, δίχτυ (581), δόρυ, δυάρι*'
έγειρα (γέρνω), ένδοιαομός, εξι, έπηρεάζω *·
θειάφι,
θελιά'
καημός, κάθισα-(κάθομαι)
καθίζω (945), κοΛιακούδα,
καντήλα,
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χαριοφιλι (άλλα χαρυόφνλίο),
κείτομαι,
κελαηδώ, κλήδονας, κο/τι?,
κοιτάζω, χολλιτοίδα, κόμητας,
κώδικας'
λαγήνι, λείπω *, λιβάδι, λίγδα, λιγνός, λιντοάρω, Λιψία,
λιώνω,
λόξιγκας,
λυγερός·
μαζϊ, μαντίλι, μεγαλεπήβολος,
μελαχρινός, μεταλλείο — μετάλλιο*,
μετανιώνω, μετάνοια, μοιρολόγι, μοτοσικλέτα, Μουνιχία, μπίρα,
μύγα'
νιώθω,
νοιάζομαι'
ξενιτιά, ξίγκι, ξίδι, ξινός, ξιπάζω*
οίκτίρω, δρειβάτης, δρείχαλκος,
δξιά'
παμψηφεί, περήφανος
πέρσι, πιά *, πιό *, πίτα, πλατειασμός, Ποτίδαια, πρίγκιπας,
προάστιο*
ριζικό, ρύζι,
ρυζόγαλο'
σάτιρα — Σάτυρος*, σβήνω (918.11), Σιληνός, σιρίτι, σκίνος —σκοινος*, σκίρο, σμίγω*, σπυρί, Στάγιρα —Σταγιρίτης,
στάχυ (581) —ίεσταχνάίω, σταχνοΛο/ώ, στίβος — στοίβα*, στειλιάρι, οτριμώνω, στήλη —
στύλος*, στίχος — στοίχος *, στρείδι, στρίβω, στύβω, στυφός,
συνηθίζω·
τάΑιρο, ταμείο —ταμίας, ταξίδι, τέσσερεις, τέτοιος, τζίτζιφο, τοπίο (καλύτερα έτσι), τσόφλιο·
ύπόψη'
χίμαιρα*, Χιμάρα,
χιμώ'
φίδι, φιλονικία, φιτίλι,
φοβητσιάρης.

1083. Πρόσεξε τή διαφορά :
άλείφω, άλειμμα — άλοιφή'
άμείβω, άμειψισπορά — άμοιβή, άμοιβάδα,
άργυραμοιβός*
άντικρύ — άντικρινός, άντικρίζω,
άντίκρισμα*
βράδυ (581) — βραδιά, βραδινός, βραδιάζω,
άβράδιαστος·
yirt, πληθ. ρένια — γενειάδα, γενειοφόρος (350)*
γέλιο - γελοίος,
γελοιογραφία'
γλείφω —γλύφω (424)·
δίβουλος, δίοδος, διόδια. δίπορτο, δισύλλαβος, διώνυμο κτλ. (359)
— δυάρι, δυαρχία κτλ. (360)*
δισέγγονος, δισεκατομμύριο
κτλ. (359)—δυσανάλογος, δύσκολος,
δύσπιστος, δύστυχος (άλλά δίστιχο) κτλ. (317)*
έγκληματώ — έγκλιματίζω'

Mè τί είδος (<) ;
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έγχειρίζω έγχείρισα — έπιχειρώ Επιχείρησα (946 A3)*
εϊδα, εΙδώθηκα—(1)δώ, Ιδοαθούμε, Ιδωμένος, άνίδωτος (955)*
έξάρτηοη — έξάρτνση — κατάρτιση (424)'
έπηρεάζω, έπήρεια — έπιρροή'
ιλη (μονάδα ίππικοΟ), ιλαρχος - ύλη (ούσια), υλικός, ύλοτομία κτλ.
κλήμα, κληματαριά —κλίμα, κλιματικός'
κλιμάκιο,
κλιμακωτός·
κλίση (λ. χ . οδσιαστικοϋ), έγκλιση, άπόκλιση, προκλιτικός — κλήση
(λ.χ. στά δικαστήριο), έκκληση, πρόκληση, παράκληση, προκλητικός —
έκλυση, σύγκλυση,
κατακλυσμός'
λείπω, λειψός, λείψανο, λειψανδρία, λειψυδρία — Λοιπός, έπίλοιπος, υπόλοιπος — λιποτάχτης, λιποψυχία κτλ.' έκλειψη, έλλειψη, διάλειψη, παράλειψη —άντίληψη, σύλληψη, υπόληψη' παραλείφτηκε
(παραλείπω) — παραλήφτηκε
(παραλαβαίνω)'
μακρύς — μακριά, μακρινός, μακρινάρι,
Μακρινίτσα·
μείγμα, μείξη, άνάμειξη, μειχτός, άνάμειχτος - μιγάδας,
συμμιγής'
σμίγω, σμιγός,
σμιγάδι'
δμαλίζω - δμαλύνω'
περήφανος - περίφημος'
πιά, πιό (έπίρρ.) — ποιά, ποιο (άντων.)'
σάτιρα, σατιρίζω, σατιρικός ( λ . χ . ποίηση) — Σάτυρος,
σατυρικός
(λ. χ . « ΐ ρ ^ Η (424)·
σκ/νος (τδ μαστιχόδεντρο) - σκοϊνος (τό βούρλο άπ 9 δπου κάνουν τά
σκοινιά) (424)'
σπηλιά- σπιλιάδα (ή φρικίαση τής θάλασσας άπό δυνατό άέρα)'
στιβάδα, στίβος —στοίβα,
στοιβάζω'
στήλη (λ.χ. έπιτύμβια, σημάδι γιά δριο), στηλιτεύω,
άναστηλώνω (ι) — στύλος, οτυλίτης% στυλώνω, αναστυλώνω ('), στυλοβάτης,
έπιστύλιο, ύποστύλωση κτλ.
στιχος(σειρά άπό λέξεις,γράμματα)-στοίχος (κάθεάλλησειρά)(424)'
1. Πλάι στό στυλώνω λέγε
κί τό λαϊκό αναστυλώνω (και άναστύλωμα)
μέ τις σημασίες: στηρίζω (μέ στύλους ή δχι), σηκώνω, υψώνω (άναστυλώάηκε
ό Μοριάς, Βαλαωρίτης), άναζωογονώ, δυναμώνω {αναστυλώθηκε ή καρδιά μου,
με άναστύλωσε τό κρασί). Ό λόγιος άρχαιολογικός όρος πού λέγεται γιά τήν
αποκατάσταση μνημείου, τήν ύψωση στήλης γιά μνημείο ή έπάνω σέ μνημείο
γράφεται μέ η.

* Ορθογραφικός 'Οδηγός
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συμπόνια, άπονιά — έννοια, διχόνοια,
τοίχος (δ) —τείχος (τό)'
χίμαιρα — χείμαρρος (ξεροπόταμος).

δμόνοια,

πρόνοια'

Πρόσεξε άκόμη:
α) 'ία,

-ειο

αρχηγία - αρχηγείο'
δημαρχία - δημαρχείο'
ναυαρχία — ναυαρχείο'
προεδρία (συνεδρία) — προεδρείο'
στρατηγία — στρατηγείο'
υπουργία — υπουργείο'
ποτοποιία — ποτοποιειο'
χαρτοποιία — χαρτοποιειο'
άφορία, ευφορία — φορείο,
λεωφορείο'
ατροφία, υποτροφία, υπερτροφία — τροφεία
γυμνασιαρχία — σχολαρχεϊο.

(τά)·

β) -tâ, -ε£α
(σκοπός) σκοπιά — (κατασκοπεύω) κατασκοπεία'
(στρατός) στρατιά — (στρατεύω)
έκστρατεία'
(πόρος) ποριά — (πορεύομαι)
πορεία.
γ\

-ία

(άντιπροσωπεύω) Αντιπροσωπεία — (διπρόσωπος) διπροσωπία,
πλα·
στοπροοωπία'
αντρεία - (άνανδρος) άνανδρία, λειψανδρία,
πολυανδρία'
(δουλεύω) δουλεία - (εθελόδουλος)
έθελοδονλία'
(έφορος, έφορεύω) εφορεία — (εύφορος)
ευφορία'
(λατρεύω) λατρεία — (ειδωλολάτρης)
είδωλολατρία*
(πορεύομαι) πορεία — (άεροπόρος) άεροπορία, άργοπορία,
βράδυπορία, δδοιπορία, πεζοπορία,
πρωτοπορία.

8) -ιο, -βίο, (ela)
γραμμάτιο

—

γραμματεία'

Mè τί είδος (i) ;
μετάλλιο — μεταλλείο·
μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο —
σχόλιο — σχολείο'
σφάγιο — σφαγείο*
τελώνιο — τελωνείο*
φυλάκιο — φυλακειο'
μονοπώλιο — βιβλιοπωλείο.
ε)
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άστεροσκοπειο'

-ela, -βίο

έμπορεί α (έμπορία) — έμπορεί ο'
μαντεία — μαντείο·
πρυτανεία — πρυτανείο.
ζ)

-ία, -ιο

συνεδρία —, συνέδριο.

1084. Καταλήξεις.— Βλ. γιά τά έπίθετα σέ (ίσιμος) 297,—
γιά τά θηλ. έπίθετα σέ (id) 633,— γιά τά παραθετικά τών έπιθέτων καί
τών έπιρρημάτων σέ (fcegoç), ( f r a t o ç ) ' (έτερα), (ίτατα) 666,— γιά
τά ρήματα σέ (td£o), (ί£ο), (Ivo) 918, — γιά τό (i) τής παραλήγουσας τών άορίστων σέ (cva), (icra) 946, — γιά τά έπιρρήματα σέ (ιά)
1008.
(ια) ούσ. θηλ. Τά περισσότερα όξύτονα καί πολλά άλλα γράφονται μέ ι :

a) -id (264.11, 288.1): βαριά, βραδιά, βελονιά, έλιά,
ζητιανιά,
ΰελιά ('), κερασιά, κρανιά (*), μητριά (59), ξενιτιά, δργιά (59), δξιά ('),
προβιά (»).
β) - ί α (264.11); άηδία, 9Ακαδημία, άμνηστία (άλλά
μνηστεία),
απληστία, άοωτία, διετία, εϋφορία, ήγεμονία,
ήγ ουμεν ία (καλύτερα
έτσι), προεδρία,
τυραννία,
υπουργία,
φιλοκαλία
κτλ.
*Αρκαδία,
9
Ασία κτλ.
1. 01 λέξεις θελιά, κρανιά (άρχ. κράνεια), οξιά (άρχ. όξύη), προβιά (έπίθ.

πρόβειος) Ιρχονται πιθανότατα άπό τοός μεταγενέστερους ή μεσαιωνικούς τύπους
θηλέα, κρανέα, οξέα, προβέα καί γράφονται κανονικά μέ ι. Τό ϊδιο άληθεύει καί
γιά τά θηλυκά έπίθετα σέ -ιά, πλατιά (άρχ. πλατβΓα, μεσαίων, πλατέα). Μέ ν γράφεται τό καρνά (καρυδιά), καρυόφνλλο, Καρυά, Καρυώτης, Καρυάτιδες.
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γ) - ι α ( π ρ β . 88.5): Αρρώστια, γύμνια, ζήλια, κάμπια,
ορφάνια,
9
περηφάνια, πούλια, συμπόνια, φτήνια.
Ερέτρια.
Γράφονται
δμως καί πολλές λέξεις μ έ ει (264.12):
-cid: γιατρειά, δουλειά, (έ)σοδειά,
παντρειά'
-ela : (πολλά άπό τά ούσιαστικά τά παράγωγα άπό ρήματα σέ
-εύω, άλλά καί άλλα) : άγγαρεία, άγυρτεΐα, άλαζονεΐα, άλητεία, βασιλεία, δεσποτεία, δουλεία, δυναστεία, είρωνεία, έπιμελητεία,
έρμηνεΐα,
έταιρεία (καλύτερα Ιτσι), έφεδρεία, έφορεία, θητεία, κολακεία, κοσμητεία, λατρεία, λιτανεία, μαγεία, μεσιτεία, μνηστεία, νηστεία,
παιδεία,
πολιτεία, πορεία, πραγματεία, συνοδεία' βαρεία, δασεία, οξεία, πλατεία*
θεία, λεία, μνεία,
χρεία.
- ε ι α : άδεια, άκρίβεια, άλήθεια, άσφάλεια, άμέλεια, βοήθεια, έγκράτεια, έπιφάνεια,
ευγένεια, ευλάβεια, ευσέβεια, νήστεια,
περιέργεια,
πραμάτεια,
προμήθεια,
συγγένεια,
συμπάθεια,
συνήθεια,
φτώχεια,
9
ωφέλεια. Άλεξάντρεια,
Αντιόχεια, Δαύλεια, Δεκέλεια, *Ελάτεια, Μαντινεία, Φιλαδέλφεια, Χαιρώνεια'
Θάλεια, *Ιφιγένεια κτλ.
Μέ oc γράφονται χροιά, Τροία—άγνοια,
άγχίνοια, διχόνοια, έννοια, εύνοια, ομόνοια, παλίρροια, πρόνοια.
Εύβοια.
(ίδι) ούσ. (264.5), μέ ι : βαρίδι,

κεντίδι,

ξίδι,

σκαφίδι,

ταξίδι,

φίδι.
Εξαιρούνται : βοτρύδι, καρύδι, κρεμμύδι, μύδι, φρύδι'
άντικλείδι,
στρείδι'
Παλαμήδι.
( ι ά ε ρ ά ς ) έπίθ., μέ ι : άσπριδερός, μαυριδερός (304).
(ίδις) κύρια άρχαΐα δνόματα άρσ. Γράφονται συνήθως μέ ι στήν
παραλήγουσα : 9Επιμενίδης, Εύριπίδης,
Θουκυδίδης, Τανταλίδης, Φωκυλίδης.
ΈξαιροΟνται: 9Αρχιμήδης, Διομήδης, Παλαμήδης κτλ.' Φερεκύδης
καί μερικά άρχαια πατρωνυμικά σέ -είδης: 9Ατρείδης,
*Ηρακλείδης,
Πηλείδης, δμοια καί 9Αριστείδης, Ίπποκλείδης,
Υπερείδης
(καλύτερα
έτσι).
(ιπός) έπίθ., μέ ι: άστικός, έλληνικός,
παστρικός.
ΈξαιροΟνται: θηλυκός, λιβυκός, δανεικός, δεκελεικός. "Όμοια τά
ούσιαστικά: δαρεικός,
Κεραμεικός.
(ίλα) ούσ. άφηρημένα (292.2), μέ i : Ανατριχίλα, καίλα,
σαπίλα.
(ίμι) ούσ. (293), μέ ι: άγρίμι,
ψοφίμι.

Μέ τί είδος (ι) ;
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Γράφονται μέ η : ασήμι' μέ ν : προζύμι,
στενορύμι.
(ίμισι) (μισι), (ίμισις) (μισις) β' συνθετικέ. Γράφεται ή λήγουσα
μέ η μόνο δταν τό α' συνθετικό είναι τό άρσενικό ίνας ή τό θηλυκό
μιά : ένάμισης μήνας, ένάμιση τόνου· μιάμιση όκά, μιάμισης
μέρας.
Σέ δλες τις άλλες περιστάσεις γράφεται μέ ι : ένάμισι πεπόνι, δυόμισι οκάδες, τρεισήμισι ώρες, δυόμισι κιλών.
(ινός) έπίθ. όξύτ. (306), μέ ι: άντικρινός, βοδινός, βορινός, βραδινός, έσπερινός, μακρινός, μελαχρινός, παντοτινός, πασχαλινός, τωρινός, φετινός.
ΈξαιροΟνται μερικά έπίθετα σέ -εινός : έλεεινός, κλεινός, δρεινός,
ποθεινός, σκοτεινός, ταπεινός, υγιεινός, φωτεινός. "Έτσι καί πετεινός.
(ινός) έθνικά, μέ ι (283.2) : *Αλεξαντρινός, Βυζαντινός,
Καλαβρυτινός (ι).
Τά οικογενειακά γράφονται κατά τήν περίσταση καί μέ τΙς δύο
καταλήξεις (1100).
(ινος) έπίθ. προπαροξύτονα (298.3), μέ ι: μάλλινος, τιέτρινος.
(ιο) ούσ. ούδέτερα (264.9). Συνήθως μέ 11 γέλιο,
καταβόδιο,
τετράδιο. Άλλά καί : άπόγειο, Ισόγειο,
ύπόγειο.
(ιος) έπίθ. (299), μέ ι : άγριος, αΙώνιος, σάπιος, τίμιος,
τρύπιος,
υποχόνδριος.
ΈξαιροΟνται : άδειος, άντρίκειος, γυναικείος, δάγκειος,
έπίγειος,
Ισόγειος κτλ., πρόβειος, τέλειος — δμοιος.
(ιος) κύρια. Γράφονται μέ ι τά περισσότερα: 9Αθανάσιος,
Γεώργιος, Εύσέβιος. Άλλά καί "Αρεως, Βασίλειος, 'Ηράκλειος κτλ.
(ιάς) κύρια, δνόματα ποταμιών, μέ ει: *Αλφειός, Πηνειός, Σπερχειός, άλλά 9Αξιός.
(ίος) έπίθ., μέ ει : άστειος, θείος, λείος, οικείος- δμοια καί πληβείος,
(ιρός) έπίθ. Γράφονται μέ η: άνθηρός,δαπανηρός,
πνιγηρός,
πονηρός, τολμηρός.
Γράφονται μέ υ : άρμυρός, βδελυρός, βλοσυρός, Ισχυρός, δχυρός.
1. Καταλήγουν ai -ηνός μβρικά άρχαία έθνικά, tδίως μικρασιατικά :

Άβν

δηνός, Άδραμντ(τ)ηνός, Άστακηνός, Δαμασκηνός, Κνζικηνός, Λαμψακηνός, Μαδντηνός, Περγαμηνός. "Έτσι καί τό Σαρακηνός.
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(Uni) ούσ. (289), μέ δύο ι : άρματολίκι· άλλά σκουλήκι.
(ρ*ά) ούσ. (280), μέ i : καμπαναριό, νοικοκυριό, πλυσταριό, σ κ ο υ πι<5αρι<5, συμπεθεριό. Εξαιρείται τό μαγειρειό.
(ίς) έπίθ. δξύτονα. Γράφονται μέ η: τό δαμασκής, δεξής καί δσα
σημαίνουν χρώμα (630): βυσσινής, μελιτζανής. Τά ύπόλοιπα γράφονται μέ ν ; φαρδύς, πλατύς.
(ίσιος) έπίθ. (298.10), μέ ι : βουνίσιος, παιδιακίσιος,
τουλονμίσιος.
Γράφονται μέ 1| τά λόγια άρχ. έπίθετα ετήσιος, ήμερήοιος, γνήσιος, τά ούσιαστικά μαρκήσιος, μαγνήσιο καί τά έθνικά : Ζαγορήσιος,
9
Ιθακήσιος, Μιλήσιος' Δωδεκανήσιος, Έφτανήσιος, Μοσχονήσιος (δωδεκανησιώτικος κτλ.).
(ιβμάς) ούσ. (288.3), μέ ι: έλληνισμός,
χριστιανισμός.
ΈξαιροΟνται (πρβ. 918.6): δανεισμός, σεισμός, κατακλυσμός, γογγυόμός κ.ά.
( ι σ τ ι κ ά ς ) (έπίθ,). Γράφονται συνήθως μέ ι στήν προπαραλήγουσα :
ελληνιστικός, ποτιστικός' άλλά : ίλκυστικός, μεθυστικός,
αναμνηστικός,
χρηστικός, αποκλειστικός,
πειστικός,
δανειστικός, αθροιστικός κ. ά.
Ό μ ο ι α καί Εμπρηστικός, νηστικός, μυστικός.
(ίστίΗος) έπίθ. (298.9), μέ ι: άγορίστικος,
κουκλίστικος.
(ιστίς). Γράφονται μέ ι στήν παραλήγουσα (263.1, 288.2): τραγουδιστής, βουδιστής. ΈξαιροΟνται : δανειστής, ληστής.
(ιτικός) έπίθ. Γράφονται συνήθως μέ η στήν προπαραλήγουσα :
απορροφητικός, μαθητικός. Ά λ λ ά : άναλυτικός, διαλυτικός,
διαχυτικός,
δυτικός, Ιδρυτικός, φυτικός' κλιτικός, κριτικός,
σπιτικός.
(τίρα), (τέρας), (τίρι), (τίριο),
ούσ. (265), μέ η:
τροπωτήρα,
φορτωτήρα' άνεμιστήρας, οδοστρωτήρας, φωστήρας' πατητήρι,
ποτήρι,
τρεχαντήρι' δικαστήριο,
Εκπαιδευτήριο.
ΈξαιροΟνται: κεφαλοτύρι, ψωμοτύρι κτλ.' μαρτύριο,
χτίριο.
(ιτίς) ούσ., μέ δύο 1|: άθλητής, έπιθεωρητής, μαθητής,
τηλεγραφητής, τρυγητής. ΈξαιροΟνται : Ιδρυτής, μηνυτής,
κριτής.
(ίτις) ούσ. Τά περισσότερα μέ ι καί η: έρημοσπίτης,
οπλίτης,
πολίτης, σπουργίτης, συντοπίτης,
τηγανίτης.
Γράφονται μέ δύο η: άλήτης, κομήτης, κυβερνήτης,
πλανήτης,
προφήτης.

o ij ω ;
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Γράφονται μέ ν καί η τό δύτης, θύτης, λύτης καί τά σύνθετα άπό
αύτά (λ. χ. τρωγλοδύτης, Ιεροθύτης, προλύτης, σιδεροκαταλύτης), καθώς
καί τό άγιογδύτης, νεροχύτης, γερακομύτης κτλ.
(fiις) έθνικά (283), μέ ι : Λιβαδίτης, Σκιαθίτης,
Ώρείτης.
e
Γράφονται μέ ει τό Αγιορείτης, Πηλιορείτης, (Μαρώνεια;) Μα~
ρωνείτης, καί μέ if τό ΑΙγινήτης.
(ίτιτα) ούσ. (292.4), μέ ν καί if: ταχύτητα,
βαρύτητα.
(ιτά) ούσ. (264.6). Συνήθως μέ η: αναφιλητό, κυνηγητό,
παραμιλητό, ποδοβολητό, ρουχαλητό.
2.— ο ή ω;
1085· αγόρι, αμόνι, βόδι, βόλι, βόλος, Βόλος, δωσίλογος, δωσιδικία (946 Γ), ένωμοτία, ένωμοτάρχης, έξωμότης (383), θεόρατος,
κλοτσώ, κολίγος, κολόνα, κορόνα, κοστίζω, κρεοπωλείο (354), μόλος,
δμόνω - δμοσα, ορκωμοσία, παρωνυχίδα, πλανόδιος, πρωτύτερα,
ροδάκινο, ρομανικός, ρομαντικός, ρόμι,
σαγόνι, σοβινισμός, σκόρος,
συνωμοτώ — συνωμοσία (383), Σκοτία,
τσόφλι, τώρα, χλωμός, χρεόγραφο, χρεοκοπία, χρεολύσιο (354).
1086. Πρόσεξε τή διαφορά:
αύτόφωρος — διάφορος, παράφορος·
βιοτικός, άποχειροβίοτος — άβίωτος, βιώσιμος'
διόδια — διωδία, τριωδία, τριώδιο'
Ιόνιος (λ.χ. 'Ιόνιο πέλαγος), παν ιόν ιος— Ιωνικός (τής Ίων(ας), πανιώνιος'
δδύνη — έπώδυνος (άλλά ώδίνες)' όλεθρος, εξολοθρεύω - πανωλεθρία (383)' ομαλός — άνώμαλος' ορυχείο — Ανθρακωρυχείο'
δνομα, συνονόματος — άνώνυμος, έπώνυμο, συνώνυμο κτλ. (379)'
οφείλω, δφειλή, δφελος — ωφελώ, ώφέλεια, ωφέλιμος'
στοά — στωικός'
ύπερορία έξορία — ύπερωρία ή έργασία πάνω άπό όρισμένες ώρες'
χορικός (πού άνήκει στό χορό) - χωρικός (πού άνήκει στό χωριό ή
στή χώρα).
1087·1ΓαταΛι}$β4$.—Βλ. γιά τά παραθετικά σέ (ότερος) 648,—γιά
τά ρήματα σέ (όνο) 918.8,— γιά τούς άοριστικούς τύπους σέ ( - ο σ α )
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946 Β,— γιά τή ρίζα (δο) τοϋ έδωσα 946 Γ,—γιά τΙς μετοχές σέ
(οντάς) 913.3, σέ (ομενος) 980.
(όνα) ούσ. θηλ., μέ ο τά περισσότερα: άλκυόνα, αμαζόνα, εικόνα,
σταγόνα — Γκιόνα, 9Ελασσόνα, Καρχηδόνα, Χαλκηδόνα. "Ομοια καί ή
Λακεδαίμονα.
Γράφονται μέ ω : αρραβώνα, βουβώνα, λεγεώνα — Αυλώνα, δ α βνλώνα, Καλυδώνα, Σιδώνα,
Σικυώνα.
(άνας), (ιόνας) όνόματα άρσ. παροξ. (281). Γράφονται μέ ω : αγκώνας, άμπελώνας, Απατεώνας} περιστεριώνας,
χειμώνας.
Γράφονται μέ ο : άλα£όνας, ήγεμόνας, κανόνας,
συνδαιτυμόνας.
(ονας) όνόματα άρσ. προπαροξ., μέ ο : Ακτήμονας, άξονας, Αρχιτέκτονας, γείτονας, γνώμονας, δαίμονας, δεισιδαίμονάς,
έπιστήμονάς,
κίονας, κλήδονας, καί τά έθνικά Μαίονες, Παίονες, Τεύτονες κτλ.
( ά ν α ς ) ούσ. κύρια παροξ. Γράφονται μέ ω οί τοπωνυμίες: Ε λ ι κώνας, Κιθαιρώνας,
Μαραθώνας κτλ., καί ό Ποσειδώνας.
Γράφεται μέ ο δ Στρυμόνας κα t τά έθνικά Μακεδόνες,
Παφλαγόνες κτλ.
( ο ν α ς ) ούσ. κύρια καί έθνικά, προπαροξύτονα. Γράφονται τά περισν
σότερα μέ ω : Πάρνωνας, Λάκωνας, Τσάκωνας' 9Αμφιτρύωνας,
/ωνας, Μπόλλωνας, Δευκαλίωνας, Κίμωνας, Κρίτωνας, Πλάτωνας, Σόλωνας, 9Ωρίωνας.
9
Γράφονται μέ ο : 9Αγαμέμνονας, cΑλιάκμονας, 9Αμφικτίονες,
Αμ9
9
φίονας, Αρίονας, Ιάσονας,
Φιλήμονάς.
(όνΐ) ούσ. ούδ., μέ ο : αηδόνι, κανόνι, κοτρόνι, λεμόνι, μακαρόνι,
παγόνι, πεπόνι, πριόνι, σαγόνι, σεντόνι, στημόνι, τιμόνι, τρυγόνι, χελιδόνι, χιόνι.
Γράφονται μέ ω : αλώνι, κυδώνι, κωθώνι, παραγώνι,
ψώνι.
(ονία) τοπωνυμίες. Γράφονται μέ ω : Βαβυλωνία, 9Ιαπωνία, 9Ιωνια, Αακοονία, Λαπωνία,
Πολωνία.
Γράφονται μέ ο : 9Εσθονία, Λεττονία, Λυκαονία, Παταγονία, Παφλαγονία,
Σαξονία.
(ομα), (ομάς), (ονιά) ούσ. παράγωγα άπό ρήματα, μέ ω : κάρφωμα, κλείδωμα· λυτρωμός, ύψωμός' κλείδων ιά, παγωνιά. "Ομοια καί
γωνιά, θημωνιά, χειμωνιά κτλ. Ά λ λ ά έρχομός,
πετονιά.
(ορας) ούσ. προπαροξ., μέ ο : αυτοκράτορας, διδάκτορας,
δικτάτο-
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ρας, είσπράχτορας, κόκορας, παντοκράτορας, προπάτορες,
πάστορας,
α
πραίτορας — Βίκτορας, .Εκτορας, Μέντορας,
Νέστορας.
(οπός) έπίθ. (304.3), μέ ω : κιτρινωπός, κοκκινωπός,
χαρωπός,
(οσίνι) ούσ. (292.3), μέ ο : άγραμματοούνη,
γρηγοροσύνη,
δικαιοσύνη, καλοσύνη, μεγαλοσύνη,
χριστιανοσύνη.
(ότις) ούσ. άρσ. Γράφονται μέ ο: άγρότης, δεσπότης,
δημότης,
έξωμότης, Ιππότης, συνωμότης, τοξότης.
Τα υπόλοιπα σέ (ότις) καί σέ (ιότ/ς), γράφονται μέ ω : θιασώτης,
ιδιώτης, νησιώτης,
στρατιώτης.
(ότις) καί (ιότις) έθνικά (283.1), μέ ω : Άντριώτης,
Ηπειρώτης,
Ρουμελιώτης,
Σουλιώτης.
(οτός) έπίθ. ρηματικά κ.ά. (296.3, 298.6), μέ ω : θολωτός, κλιμακωτός, μεταξωτός, σηκωτός, σπαθοηός, φτερωτός. "Όμοια καί τά
θηλυκά ούσιαστικά σέ (οτί): πινακαηή, καί τά έπίθετα σέ (οτιχός)9
παράγωγα άπό ρήματα σέ Άνω : δλοκληρωτικός, τελειωτικός. 9Αλλά
κοινοτικός, ποιοτικός, ποσοτικός, δεσποτικός, Ιπποτικός'
έκδοτικός,
προδοτικός, συνωμοτικός κτλ.
3·—ε

1088· Άλκμεωνίδες,
φιλενάδα.

ή

έναίσιμος,

αι;

Κυνέγειρος,

ξέρω,

Ποτίδαια,

1089. Πρόσεξε άκόμη:
γεωγραφία, γεωμετρία, γεωπονία κ τ λ . - γαιάνθρακες,
γαιοκτήμονες·
παίρνω - περνώ*
έλεος, πολυέλεος - πολυέλαιος (πολυκάντηλο κρεμαστό)'
έτοιμος, έτοιμόλογος, έτοιμόρροπος κτλ. — έτυμο,
έτυμολόγος,
έτυμολογία'
παλεύω πάλεψα, πάλεμα — παλαιστής,
παλαίστρα·
πηγαίνω — πηγεμένος, πηγεμός ' πλαταίνω — πλάτεμα '
ταίρι, παράταιρος, έταιρεία, συνέταιρος -έτερόφωτος,
έτερώνυμος.
Οί παθητικές καταλήξεις -μαι,-σαι, -ται δέν πρέπει νά μπερδεύωνται μέ τΙς ένεργητικές καταλήξεις -με, -σε, -τε τών όμώνυμων
ρηματικών τύπων. Γράφομε:
έγώ σηκώνομαι, πληρώνομαι

καί

έμεϊς σηκώνομε,

πληρώνομε
27
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τδ παίδι
το βιβλίο

σηκώνεται
δένεται

1090· Καταλήξεις.—

918,— γιά τις μετοχές σέ

καί

έσεϊς σηκώνετε ένα βάρος
έσεις δένετε τδν κόμπο.

Βλ. γιά τά ρήματα σέ (έβο)9 (ένο), (έρνο)
(εμένος)

962.2.

(έα) ούσ., μέ αι: αυλαία, ήλιαία, κεραία, μαία,
περικεφαλαία,
σημαία.
ΈξαιροΟνται μερικά : θέα, ιδέα, νέα, παρέα. "Ομοια καί τά κύρια : Ζέα, Καπνικαρέα, Κέα, Νεμέα, Τεγέα'
Ρέα.
(εα)κύρια προπαροξ., μέ αι: Νίκαια, Νίσαια, Ποτίδαια,
Φώκαια.
(écxoç) έπίθ., (έιχα) ούσιαστ. (πληθ.) (300), μέ αι:
άθηναίικος,
Παπαχρισταίικα,
Μαζαίικα.
(έλνο) ρήματα, μέ ε: παραγγέλνω, στέλνω,
(εμα), (εμάς) ούσ. παράγωγα άπό ρήματα (264.1.4): βασίλεμα,
ρέμα, στένεμα· μισεμός, πηγεμός. Γιά τό -εμ(μ)α βλ. άκόμη σελ. 421.
( e r a ) ούσ. προπαροξ.(287,498), μέ a t ; δράκαινα, λύκαινα· zfy/"?τραινα,
Μαύρομιχάλαινα.
(έι) ούσ. πληθ. προπερισπ. (615, 545), μέ α ι ; νοικοκυραίοι,
Γριβαϊοι,
Μποτσαραιοι.
(έος), (iéoç) έπίθ. προπερισπ. (299), μέ αι: άκμαιος, άρχαιος,
σπουδαίος, βαθμιαίος, στιγμιαίος, ώραΐος. "Ομοια, τό ούσ. άπευκταιο
καί τά προπαροξ. έπίθετα άποτρόπαιος, βίαιος,
δίκαιος.
Γράφονται μέ ε τό νέος, τά έπίθετα σέ ( Α έ ο ς ) (299) έκτός άπό
τό κεφαλαίος: ρωμαλέος, πειναλέος, φευγαλέος, φρικαλέος, καθώς καί
τά ρηματικά έπίθετα σέ ( τ έ ο ς ) ; προπλ^ρωτέος.
( έ ο ς ) έθνικά (283.3), μέ a i : 9Αθηναίος, Ευρωπαίος. "Ομοια καί
τβ άντίστοιχα οικογενειακά :
Σαντοριναϊος.
4.— V 9 β,

φ;

1091. άβγατίζω, αυγό, αυτί, βρίσκω (ήβρα, άβρετος, δυσκολόβρετος), εύρημα, έφεύρεση, έφευρίσκω, γαβγίζω, Δαβίδ, καβγάς, καταβό·
διο, καταβοδώνω, λαβράκι, λάβρος, λαύρα, μαύρος, Ναβαρίνο,
προβοδίζω, σκλάβος, Σλάβος, στάβλος, τάβλα, τραβώ.
Γιά τά ρήματα σέ (άβο), (έβο) βλ. 918.
Βαυαρία, Βαταβία, Καλαβρία, Μολδαβία, Μοράβας, Νέβας, Ναβάρρα, Παβία,
Πολ τάβα, Σκανδι ναβία' Γουστάβος.

ν η β, φ ; — Δύο δμοια συμφωνά η Μνα ;
5.—Δύο

δμοια
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σύμφοονα ή ëva ;

1092· Γράφονται μέ δύο δμοια σύμφωνα :
α) Λέξεις ά ρ χ α ί α ς κ α τ α γ ω γ ή ς πού γράφονταν Ιτσι καί στήν άρχαία γλώσσα: γλώσσα, 9Ελλάδα.
β) Πολλά ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ά ό ν ό μ α τ α : Ζάππας, Καλλιγάς, Ράλλης (1100).
γ)Τά ξ ε ν ι κ ά κ ύ ρ ι α ό ν ό μ α τ α , πού γράφονται §τσ: καί στήν ξένη
γλώσσα : "Ολλανδία' Ρουσσό, Αέσσιγκ, Σίλλερ, Πίττ.
1093. Γράφονται μέ ενα σύμφωνο t

α) Λέξεις άρχαίας καταγωγής, δταν μέ τό νά Ιχουν αλλάξει φωνητικά
δέ μας εϊναι πιά φανερή καί γνώριμη ή σχέση τους μέ τόν παλιό τύπο. Επίσης
λέξεις πού ανήκουν στή μεταγενέστερη γλώσσα: κότα {κόττος), κουκί (κόκ-

κος) , κουλούρι (κολλύριον), μάνα (μαννάριον), παπάς (πάππας), οτουπι {στυππεΐον

β) Ot νεώτεροι φωνητικοί τύποι, πού γεννήθηκαν μέ αποβολή ή άφομοίωση έξακολουθητικού προς τό ακόλουθο έξακολουθητικό σύμφωνο (193- 195):
τιράμα (πράγμα), όμορφος (εΰμορφος), ρέμα (ρεϋμα), βασιλεμένος

(βασιλευμένος)

πε&ερός (πεν&ερός), νύφη (νύμφη).

γ) Ot λέξεις ξένης καταγωγής, έκτός άπό τά κύρια όνόματα, πού διατηρούν τά διπλά τους γράμματα (1003β2): (άκουμπώ λατινικό accumbo), κανέλα
(ίταλικό canne lia). Διατηρούν ώστόσο τό διπλό τους σύμφωνο ot ξένες λέξεις πού
είχαν μπή ήδη στήν άρχαία γλώσσα (200), καθώς και ot έβραϊκές (202): αλληλούια, Σάββατο κ τ λ .

1094· Στόν άκόλουθο καθοδηγητικό πίνακα άναγράφονται οί περισσότερες λέξεις που παρουσιάζουν ζήτημα γραφής μέ δμοια σύμφωνα,
άς είναι καί άδικαιολόγητα, ρυθμισμένες σύμφωνα μέ τις παραπάνω
άρχές.
Γράφονται μέ ββ: Σάββατο,
Σάββας.
Γράφονται μέ β: άβάς, κρεβάτι,
ραβίνος.
Γράφονται μέ δδ:
Σαδδουκαϊος.
Γράφονται μέ δ: άδηφάγος, Βούδας,

βουδισμός.

Γράφονται μέ κκ: άκκισμός, άνέκκλητος, εκκαθάριση,
έκκρεμώ, έκκριση, κακκάβι, κόκκινος, κόκκος, κουκκίδα,
Μέκκα, Περδίκκας, Τρίκκη,
Ρεβέκκα.

εκκλησία,
λάκκος.

Γράφονται μέ κ : άκουμπώ, βούκα, κόκαλο, κόκορας, κοκίτης, κοκόνα, κουκί, κουκουβάγια,
κούκος, κούκου, κούκουδο,
κουκούλα,
κουκούλι, κουκουνάρι, κουκούτσι, μπουκώνω,
ξωκλήσι, ρόκα, σάκος,
σιρόκος, στόκος, τσουκάλι, φλόκος, Μαρόκο,
Φραγκοκλησιά.
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Γράφονται μέ λλ: αγαλλίαση, άγγέλλω (άλλά άγγελος,
άγγελία),
αλλά, αλλαγή, αλλάζω, απαλλάσσω, αλλεπάλληλος, άλλος, άλλοπρόσαλλος, άλλοίί, άμιλλα, άπαράμιλλος, αναγαλλιάζω, άναστέλλω, άπαλλοτρ/ώνω, -βάλλω, βδέλλα, δικέλλι,
εΙδύλλιο, ελλέβορος, έλλειμμα, ελλειV?/ (άλλά ελείπα, ελειγ>α), έλλείπτική, έλλόγιμος,
θαλλός, θάλλω, καλλιγραφία, καλλιέργεια, κάλλιο, καλλιτέχνης, καλλονή, καλλυντικός, καλλωπίζω, κατάλληλος, κόλλα, κολλιτοίδα, κόλλυβα, κολλύριο, κολλώ, κοράλλι, κορυδαλλός, κρύσταλλο, κύπελλο, κωμειδύλλιο,
μαλλί, μάλλον,
μέταλλο, μεταλλείο, μέλλον, μέλλω,
παράλληλος, ποικίλλω (άλλά ποικίλος) , πολλαπλασιάζω,
πολλοί, πρωτόκολλο,
συλλαβή,
συλλαβαίνω,
συλλαλητήριο, συλλείτουργο, σύλληψη, συλλογή, συλλογίζομαι,
σύλλογος,
συλλυπούμαι, -στέλλω, σφάλλω,
τριφύλλι (άλλά Τριφυλία),
υπάλληλος, φελλός, φύλλο (άλλά φυλή, φύλο), χρυσαλλίδα,
ψάλλω, ψελλίζω,
ψύλλος.
e

Ελλάδα, °Ελληνας, Καλλίδρομο, Κεφαλληνία, Κεφαλλονιά,
Κυλλήνη, Πέλλα, Πελλήνη, 9Αντίλλες, Βαστίλλη, Βερσαλλίες,
Βρυξέλλες,
Γαλλία (άλλά Πορτογαλία).
°Ελλη, Καλλιόπη,
Καλλέργης,
Καλλίας,
Καλλιγάς, Καλλίμαχος, Ρηγίλλη, Σίβυλλα, Σύλλας,
Ψελλός.
Βλ. γιά τά ρήματα σέ (λο) 918.7, - γ ι ά τούς άορίστους μέ Ινα λ
946.
Γράφονται μέ λ : άργιλος,
βάκιλος, βίλα, βανίλια, βούλα,
γάλος (άλλά Γάλλος), γρίλια, γρυλίζω, γρύλος, γορίλας,
δολάριο,
θρύλος, καβάλα, κάγκελο, καλαισθησία, καριοφίλιf κολάρο, κολίγας, κουλός, λίβελος,
μακελειό, μαλώνω, μαξιλάρι, μίλι, μπάλα,
μπαλόνι,
παλικάρι, πορτοφόλι, πουλί,
σέλα, σκύλος,
τάλιρο, τορπίλα, τρελός,
τρούλος,
φάκελος, φάλαινα, φελί, φυσαλίδα,
ψαλίδι.
Δαρδανέλια, Καβάλα, Πορτογαλία,
Τριφυλία.
'Έτσι καί οί καταλήξεις -έλα : κανέλα, κασέλα, κοπέλα, μπροστέλα, σαρδέλα, φανέλα, φουστανέλα (άλλά βδέλλα, δικέλλα' θύελλα)' -έλι :
κοκκινέλι, κουνέλι, κουρέλι, μπιζέλι, παστέλι' -έλο : βέλο, καπέλο, μοντέλο, πινέλο, φουρνέλο'
·ούλα, -ούλι, -ούλης: βαρκούλα,
καρδούλα,
μεδούλι, μικρούλης'
-πουλο, -πούλα : άρχοντόπουλο,
ψαροπούλα.
Τ9 άρχαΐα κύρια όνόματα σέ (λος) γράφονται μέ ένα λ δταν είναι παροξύτονα xôcl μέ δύο δταν είναι προπαροξύτονα : ΑΙσχύλος, Κρα-
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τύλος, Ρωμύλος,
Ζωίλος·
άλλά
Θράονλλος, Ρήγιλλος,
Τελέσιλλα.

Κάτονλλος,

Τίβονλλος,

Κύριλλος,

Γράφονται μέ μμ : άμμος, άμμωνία, άναμμα, άόμματος,
βάμμα,
βλέμμα,
γραμματέας,
γραμμάριο,
γράμμα,
γραμματική,
γραμμή,
δίλημμα,
έκατομμύριο,
έλλειμμα, έμμεοος, έμμετρος, έμμισθος,
έμμονος, θρυμματίζω,
κάλυμμα, κόμμα, κομμάτι, κομματίζομαι,
κομματιάζω, κομμωτής, κρεμμύδι,
λήμμα,
μαμμωνάς,
πλημμέλημα,
πλημμύρα,
ράμμα,
στέμμα, στρέμμα, συμμαζεύω, συμμαθητής,
σύμμαχος, συμμερίζομαι,
συμμετοχή,
συμμετρία,
συμμορία,
συμμορφώνω, τρίμμα.
"Εμμα, Εμμανουήλ
κτλ. Γιά τις μετοχές σέ -μ(μ)ένος

βλ. 962.
Γράφονται μέ μ: άνοιχτομάτης, μαυρομάτης κτλ., γόμα,
κομό, κομοδίνο, κόμοδος,
μαμά, μαμή, μαμούθ, μαμούνι,
φος, φλαμούρι,
ψιμύθι. Τύποι καθώς θάμα, τάμα, κλάμα,
ρέμα, ψέμα,
ψάρεμα.

καμιά,
άμορπράμα,

Γράφονται μέ νν: βλέννα, γέεννα, γενναίος, γέννημα, γεννώ, έν*
νιά, έννιακόσια (άλλά ένατος, ένενήντα, ένενηντάρης 680), έννοια, έννοώ, έννομος, καννάβι, παλιννόστηση, παννυχίδα, σύννεφο,
συννυφάδα,
τήβεννος, τύραννος, χάννος.
Ούννος. 'Αλόννησος, Πελοπόννησος,
Προκόννησος (άλλά Χερσόνησος, Πριγκιπόνησος, 'Εφτάνησα), Γιάννενα, 9Απέννινα, Κάννες, Λοζάννη, Ραβέννα. "Αννα, Γιάννης, Γεννάδιος,
Κόριννα.
Γράφονται μέ ν : άέναος, Γενάρης, γενεά, γούνα, ένεός, έρινύες,
κάνα, κανέλα, κανίβαλος, κάνουλα, κολόνα, μάνα, νόνα, νονός, πανί,
πένα, σονέτο, τόνος (γιά δλες τΙς σημασίες). Βρετανία (καλύτερα έτσι)( ! )·
Γράφονται μέ ππ: Ιππικό, Ιπποδρόμιο,
ιππότης, μόνιππο κτλ.,
κάππαρη, παππούς (άλλά παπάς). *Ιόππη, Καππαδοκία,
Φιλιππίνες,
c
Ιππίας. Λύσιππος,
Φίλιππος.
Γράφονται μέ π: γρίπη, κάπα, καπέλο, καπουτσίνος, κούπα, παπάς, σούπα, στέπα, στουπί.
Γράφονται μέ ρρ: αιμορραγία,

άμφίρροπος,

άναντίρρητος,

άναρ-

1. Ot αρχαίοι "Ελληνες έγραφαν Βρετανός, Βρετανία, Βρετανικός καί Βρε τOt Ρωμαίοι έγραφαν Britannus, Britannia.

τανός, Βρεττανία, Βρεττανικός.
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ριπίζω, Ανάρρωση, άντίρρηση,
άντίρροπος,
Απόρροια,
άπορρίπτω,
άπορρίχνω, απορροφώ,
άρρωστος, διαρροή, διαρρυθμίζω,
έπίρρημα,
έπι ρ ροή, ερρινος, έτοιμόρροπος,
θάρρος,
Ιδιόρρυθμος,
Ισορροπία,
χαταρράχτης,
μεταρρυθμίζω,
μηχανορραφία,
ομόρρυθμος,
παλίρροια,
παρρησία, πρόρριζα, πρόρρηση, πυρρίχη, πυρρός,
σύρριζα,
συρροή,
ψυχορραγώ. "Ομοια λέξεις καθώς ύπερρομαντιχός,
ύπερρεαλιστής κτλ.
9
'Αντίρριο, Σέρρες. Πύρρος,
Ερρίκος.
Γράφονται μέ ρ:
α) Λέξεις αρχαίες ή καί νέες, που σύμφωνα μέ τόν άρχαΐο κανόνα γράφονται μέ ρ: βοριάς, όρος (καλύτερα έτσι), εσώρουχο, ευρυθμία (άλλά άρρυ&μία),
εύρωστος. Φερές, Φβράΐος, Ψαρά.

β) Ot ρηματικοί τύποι ot σύνθετοι μέ τό έπίρρημα

ξανά

ή τό άχώριστο

ξε-:

ξαναρίχνω — ξανάριξα' ξεριζώνω — ξεριζωμένος, ξεράβω — ξέραψα.

γ) Ot αύξημένοι ρηματικοί τύποι τών περασμένων χρόνων (871 δποσημ.)
έραψε — (ε)ράφτηκε, {s) ροκάνισα, (ε)ρητόρεψα, (ε)ρήγωσα, (έ)ρύθμισα,

{ε)ρεζι-

λεύτηκε.

ό) Τά νεώτερα σύνθετα:

άγριοροδιά, άναρωτιέμαι, άρχιραβίνος, άσπρόρσυχα,

βαθύριζος, γαλλορωσικός, κατάραχα, γλυκόριζα, έλληνορουμανικός, έλληνορωμαϊκός,
εμποροράφτης, καλορίζικος, μισοραγισμένος, μισορημαγμένος, μονορούφι, ξενοράβω, προραφαηλικός, σιγορουφώ,

ε) Ot ξ έ ν ε ς λ έ ξ ε ι ς :

συχνορωτώ,

ψευτορομαντικός κ τ λ .

κάρο, καρούλι, μπάρα, περούκα, σαβούρα, σέρα,

ταράτσα κ τ λ .

Γράφονται μέ σσ : βύσσινο, βυοσοδομώ, γλώσσα, θάλασσα, κασσίτερος, κίσσα, κισσός, κολοσσός, κρόσσι, κυπαρίσσι, λύσσα, μέλισσα,
μολοσσός, νάρκισσος, νεοσσός, πάσσαλος, περισσεύω, περίσσιος, περισσότερο, πεσσός, πίσσα, σουσσούμι, συσσίτιο, σύσσωμος,
συσσωρεύω,
-τάσσω, τέσσερα. Τά παράγωγα σέ -ισσα (498) : βασίλισσα,
άρχόντισσα,
Σαμιώτισσα κτλ. (άλλά σάρισα).

Για τά ρήματα σέ (σο) βλ. 918.9.
'Αλικαρνασσός, Βριλησσός, "Εδεσσα, 9Ελασσόνα, Θεσσαλία, Μασσαλία, Μεσσηνία, 9Οδησσός, "Οσσα, Παρνασσός, *Αβησσυνία, 9Ασο ν ·
ρία, Λισσαβόνα, Μισσισσιππής.
Βησσαρίωνας, Κασσάνδρα,
Κασσιόπη,
Μελισσηνός.
Γράφονται μέ σ: αλυσίδα, άσος, άτίθασος, δισάκι, κάσα, κλασικός, κλώσα, μασόνος, μτσεύω, μπούσουλας, ούσάρος, πασαλείβω,
πασάς, ποτάσα, ρούσος, σουσάμι, φασαρία, φουσάτο. "Όμοια οί λέξεις σέ
-έσα: κοντέσα,
πριγκιτιέσα.
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'Αμισός, Άργινοϋσες, 9Ερεσός (στή Μυτιλήνη) άλλά 'Ιερισσός (στή
Χαλκιδική), 9Ιλισός, Κηφισιά (δχι Κηφισσιά, μέ δύο σ, 432), Κηφισός,
Κίσαβος, Κνωσός, Λάρισα, Λεμεσός, Πάμισος, Πατήσια, Ρωσία. Βελισάριος.
Γράφονται μέ χτ: άττικισμός, διττός, έλάττωμα, έλαττώνω, ήττα
(ή) (άλλά ήτα τό γράμμα), κύτταρο, περιττός, τριττός, ψιττακίζω — 9Αττική, Άρδηττός,
Λεττονία, Λυκαβηττός, Υμηττός,
Φρεαττύδα.
Πιττακός. Γιά τά ρήματα σέ (το) βλ. 918.10.
Γράφονται μέ τ: βλατί, γάτα, κότα, κότερο, λότο(ς), πίτα, σαΐτα,
σκαρλάτος, τρατέρνω. Βρετανία, Κωλέτης. "Όμοια οί καταλήξεις -έτα :
&μελέτα, δπερέτα, πετσέτα, ρακέτα, ροκέτα, τουαλέτα* -έτο : καβαλέτο,
κασκέτο, κλαρινέτο, κουφέτο, πακέτο, σονέτο, στιλέτο· -ότο : βαρελότο,
καρότο, μπισκότο, τσιρότο.
Μέ φφ δέ γράφεται καμιά λέξη (*).
6·—YY

fi

Y*

1095· Γράφονται μέ yy : α) δσες λέξεις γράφονταν έτσι στήν άρχαία γλώσσα καί τά παράγωγά τους, λ.χ. άγγελος, φέγγω - άστροφεγγιά,
β) μερικές άκόμη νεώτερες λέξεις έλληνικής καταγωγής μέ άρχαίο y :
άγγούρι, σπαράγγι, γ) μερικά ξενικά κύρια μέ ng : 9Αγγλία,
Βεγγάζη,
Βεγγάλη, βεγγαλικά, Ούγγαρία, καί δ) μερικά οικογενειακά : Ζέγγελης, Προβελέγγιος κ.ά. "Ετσι γράφομε :
άγγούρι, βεγγαλικά, γάγγλια, γάγγραινα, γογγύζω, γογγύλι,
έγγαμος, έγγόνι, έγγράμματος,
έγγραφο, έγγυητής, εύαγγέλιο,
έχέγγυο,
ίλιγγος,
κλαγγή,
λαρύγγι, λυγγιάζω, μαγγανεία (φίλτρο), μαγγάνιο,
(τό στοιχείο), μάγκανο(ς) (είδος μηχανήματος), μαγκανοπήγαδο,
μαγκανίζω, μηλίγγι, μηνιγγίτης,
παλιγγενεσία, παραγγελία,
παρασάγγης,
σάλπιγγα, σπαράγγι, στραγγίζω, στραγγαλίζω, στραγγουλίζω,
στρογγυλός, συγγενής, συγγνώμη, συγγραφέας, συρίγγιο, σφαλάγγι,
σφίγγα,
σφίγγω, σφουγγαρίζω,
σφουγγίζω,
σφουγγάτο,
ύπέγγυος,
ύπερφαλαγγίζω, φάλαγγα, φάλαγγας, φαλάγγι, φαράγγι, φεγγάρι, φέγγω, φερέγγυος, φθόγγος, φόρμιγγα,
φραγγέλιο.
1. Μέ

φ

γράφονται καί:

γκάφα, καφές, κόφα, μαφία, όφίκιο - όφικιοΰχος,

ραφινάτος, σκούφια, σοφέρ, τρούφα. Γιάφα, Κάφρος.
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*Αγγελόκαοτρο, Μεσολόγγι, Πάγγαιο, 9Αγγλία, Γάγγης,
λία, Ουγγαρία. 9Αγγελική, "Αγγελος, Βαγγέλης,
Αογγίνος.
7.—ντζ

παΐβχι

Μογγο-

τ ζ (62)

1096· Μέ ντ£ γράφονται λέξεις καθώς : άντζα, βελέντζα,
γάντζος,
καλικάντζαρος,
μαντζούνι, μαντζουράνα, μούντζα, μουντζαλιά,
μουντζούρα, μπρούντζος,
νεράντζι, παντζάρι, παντζούρι,
σκαντζόχοιρος,
τέντζερης, τζίντζιρας.
Ή μελιτζάνα γράφεται μέ τζ.
Γλαρέντζα, Κιλιμάντζαρο,
Μαντζουρία'
Βιτοέντζος,
Λορέντζος,
Λορεντζάτος, Μαντζαβίνος. Μάντζαρος,
Φραντζής.
8.—Ό

καταχρηστικός

δίφθογγος

(66)

1 0 9 7 . Τό πρώτο μέρος τοΟ καταχρηστικοί) διφθόγγου (ια), (ιο),

(con),

( ı s ) (AI)

γράφεται :

Α) Μέ ι. Αύτό γίνεται σέ λέξεις :
α) μέ έτυμολογικό άρχαΐο ι : πιές, γιατί, ή υι : γιός,
παραγιός,
δργιά κτλ. (59)·
β) νεώτερες έλληνικές καθώς: λιώνω, νιώθω, μετανιώνω,
φτιάνω'
Αναρωτιέμαι,
κρατιούμαστέ*
γ) ξένης καταγωγής : γρινιάζω,
μπάνιο·
δ) μέ έτυμολογικό άρχαΐο ε, αι : (λεοντάρι) λιοντάρι, (άρχ. βορέας) βοριάς, (μσν. δ£έα) δξιά, (έλαια) έλιά, (σπήλαιον) σπηλιά. (Βαρθολομαίος) Βαρθολομιό, (Ματθαίος)
Μαθιός.
Β ) Μέ if, Vf ει, οι, σέ λέξεις κληρονομημένες πού γράφονται:
α) Μέ η9 καληώρα, σβηώ'
β) Μέ ν, δυόσμος, γυαλί, έμπυο, Καρυά'
γ) Μέ ει, άδειάζω, θειάφι, καί διάφορες λέξεις σέ -εια, -ειο : άλήθεια, φτώχεια,
στοιχείο·
δ) Μέ οι, δοιάκι (άρχ. οϊαξ), έννοια, μονοιάζω, νοιάζομαι, ποιοι,
δποιος* τέτοιος.
1098· Τό σύμπλεγμα (ρια), (ριο) κτλ. γράφεται συνήθως χωρίς y
ύστερα άπό τό ρ: άνάριος, καινούριος, σεριανίζω, στεριά,
στεριανός.
Παριανός, Ποριώτης, Συριανός.
Μαριώ, Μαριορή, Μαριάνθη κτλ.
Γράφεται μέ γ στίς λέξεις λειτουργιά, δργιά, στό έθνικό 9Αμορ-

Ό καταχρηστικός όίφ&ογγος— Βαφτιστικά και οικογενειακά
yιανός (') καί σέ μερικά κύρια δνόματα : Σέργιος,
πουλος.
9.—Τά

βαφτιστικά

καϊ τά οικογενειακά

Στέργιος,
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Στέργιο-

όνόματα

1099. Βαφτιστικά όνόματα.—Είναι άνάγκη νά ένοποιηθή περισσότερο ό τύπος των βαφτιστικών όνομάτων, ό όρθογραφικός, άλλά
κάποτε καί ό φωνητικός, ώστε ν3 άναγράφωνται όμοιόμορφα στά μητρώα
καί στους καταλόγους κάθε είδους. Έδώ γίνονται μόνο μερικές 6ποδείξεις.
Οί κ α τ α λ ή ξ ε ι ς πρέπει ν' άκολουθοΟν τούς σχετικούς Ορθογραφικούς κανόνες. Τά θηλυκά λ.χ. σέ (ο) πρέπει νά γράφωνται μέ ω
(έκτός δταν είναι γένους ούδετέρου) (565) : *Αφρόδω, Βάσω, Φρόσω'
τά θηλυκά σέ (ι), μέ η: Βασιλική, Φιφή, Κική κτλ. καί δχι, δπως
γίνεται κάποτε, ξενότροπα, μέ υ ή μέ ι: Πόλν, Κίτυ, Τζένν, Φάνν,

Νινί.—Ό

τονισμός

πρέπει ν3 άκολουθή καί αύτός τούς γενικούς

τονικούς κανόνες: Λιλή, Κωστής, Παναγής,

Δημαράς, (89.2)'

Κατερίνα,

Νίκος, Σπύρος, Μάρκος, (89.4.7).— ΟΕ ρ ί ζ ε ς διατηρούν τόν πιό
κοινό φωνητικό τύπο, μέ τήν ιστορική του όρθογραφία δσο πρόκειται
γιά όνόματα έλληνικά : Γρηγόρης
(καί δχι Γληγόρης),
"Αννα, Θάλεια καί Θαλία (432), Κανέλα (δχι Καννέλα ή
Μανόλης, Μαριορή, Παγόνα, Πανώρια, Χρίστος —Χριστίνα

Γιώργος,
Κανέλλα),
(*).—Οί

μετασχηματισμένοι χαϊδευτικοί τύποι (461), μέ τις άτομικές συχνά
παραμορφώσεις, είναι φυσικό νά παίρνουν καί κάποια μεγαλύτερη
όρθογραφική έλευθερία, άλλά καί έδώ είναι γενικά καλό νά συμμορφώνωνται στόν κανόνα, καί νά γράφωνται μέ άπλά σύμφωνα : Κοκός,
Λιλή, καί μέ τα πιό άπλά φωνήεντα (ε, ι, ο) : Πόπη, δσο δέν όπάρχει
άντίθετος λόγος.
1100· Οικογενειακά όνόματα·—Τά οικογενειακά νεοελληνικά όνόματα παρουσιάζουν άπό όρθογραφική άποψη, δπως γίνεται καί σέ άλλες
γλώσσες, μεγάλη άκαταστασία καί συχνά γράφονται, άντίθετα μέ
1. Άλλά Μοριανός, έθνικό άπό τή Μόρια, χωριό τής Μυτιλήνης.
2. Τά χριστιανικά βαφτιστικά όνόματα Χριστόδουλος, Χριστοδονλη,

Χρίστος,
Χριστάχης, Χριστίνα, Χριστονδα, Χριστόφορος, Χριστόφιλος, Χριστοφης κ τ λ .
είναι άπίθανο νά έχουν σχέση μέ τό Χρήστος (άπό τό έπίθετο χρηστός) πού βρέ-

θηκε σέ άρχαία έπιγραφή.
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τήν έτυμολογία τους, μέ διπλά σύμφωνα : Πάλλης, Ψαρρας, Καρρας,
Φλέσσας* μέ άδικα ιολόγητα η, ν, α>, αι κτλ. : Γρυπάρης (άπό τό γρίπος), Βελώνης (άπό τό βελόνα), Μοίρας (άπό τό άρβ. μίρ καλός), καί μέ

δρθογραφικούς έξελληνισμούς : Λάσιος- Λάιος, κάποτε άνισους : Βουρνάζος, Βογιατζής,

Βογιατζίδης,

Βαφεί&ης άλλά καί Μπουρνάζος,

Μπο-

γιατζής, Μπογιατζίδης. Άπό τό άλλο πάλι μέρος χρησιμοποιοΟνται καί
γραφές φωνητικές καθώς Καργιωτάκης, Στεργιόπουλος, ή καί άντίθετες μέ τήν έτυμολογία : Σχινας άντί Σχοινάς,

Αύδελίδης,

Ραυτόπου-

λος άντί 9Αβδελλίδης, Ραφτόπουλος κτλ. Έτσι συμβαίνει τό ίδιο δνομα
ή ή ϊδια ρίζα νά παρουσιάζουν κατά τόν κάτοχό τους διπλές καί πολλαπλές γραφές : 9Αντίπας,
Παπαδάκης,
Παπαδάκις,

9

Αντύπας καί Άντίππας'
Παπάς,
Παππαδάκης,
Παπαδόπουλος,

Παππας·
Παππαδό-

πονλος, Παπαδόπουλλος· ή νά γράφωνται δμοια, διαφορετικής καταγωγής όνόματα: Καριώτης, άπό τήν 9Ικαριά, άλλά καί άπό τήν ΤΓαρνά.
Ή όρθογραφική αύτή πολυτυπία γεννά δυσκολίες, ίδίως δταν πρόκειται
ν' άναζητηθή ëva δνομα σέ καταλόγους τηλεφωνικούς λ.χ., ή μητρώα κτλ.
θά ήταν καλό νά συγχρόνιζαν οΕ κάτοχοι τέτοιων όνομάτων τήν
όρθογραφία τους, φυσικά δμως δέν είναι σωστό τρίτοι ν3 άλλάζουν τήν
όρθογραφία ξένων οικογενειακών όνομάτων — έκτός δταν αύτά άναγράφωνται γενικά ή δταν αύτοί δέν είναι γνωστοί. Είναι δμως πάντα σωστό
νά διατηρηθί) ή καθιερωμένη όρθογραφία ιστορικών όνομάτων : Κοραής,
Βηλαράς, Σολωμός. Μόνο σέ γενικά γραφικά ζητήματα καταλήξεων
σχηματιστικών, τονισμοΟ κτλ. είναι σωστό νά ένοποιηθή ή όρθογραφία
τών οικογενειακών. 9Από τήν άποψη αύτή είναι άτοπο καί άσκοπο νά
γράφωνται μερικά οικογενειακά μέ τό άπαρχαιωμένο τζ ένώ προφέρεται το : Μουτζόπουλος (61).
10.—Τά

ξενικά κύρια δνόματα. Γραφή καί όρθογραφία

1101. Τά ξενικά κύρια όνόματα, τοπωνυμίες καί άνθρωπωνύμια,
γεννοϋν, δταν θελήσωμε νά τ9 άποδώσωμε έλληνικά, πολύπλοκα ζητήματα
μέ τις άλληλοσυγκρουόμενες άπόψεις πού παρουσιάζουν καί μέ τήν άδυναμία μας νά έφαρμόσωμε ένα σύστημα. Οί λόγοι είναι πολλαπλοί:
'Ασυμφωνία προφοράς καί γραφής στήν ξένη γλώσσα, πολλαπλή προφορά είτε μέσα στήν ξένη γλώσσα είτε καί γιατί μεσολάβησε άλλη

Tà ξενικά κύρια όνόματα
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γλώσσα πρίν πάρωμε τά ξενικά κύρια* φθόγγοι ξενικοί άνύπαρχτοι στά
έλληνικά ή πού άποδίνονται δύσκολα ή μόνο χοντρικά μέ τό άλφάβητό
μας (λ.χ. τά γαλλικά ch, j, d - nd - nt) (σελ. 36)' πολύχρονη προφορική ή καί γραπτή παράδοση στά έλληνικά καί άπόδοση κατά τις
λέξεις μέ διαφορετικό τρόπο. Καταντά έτσι δχι μόνο δυσκολώτατο
άλλα καί άσκοπο νά έπιδιώξη κανείς évtaîo σύστημα μεταγραφής. Τό
σωστότερο είναι νά έφαρμοστοΟν οί άκόλουθες καθοδηγητικές γραμμές :
1 1 0 2 . — Γιά δσα κύρια ίχει κα&ιερω&ή

(έξελληνισμένη) ή μιά όρθογραφία, φυλάγεται
Λιψία

(δχι

Λάιψιγκ),

9

Ερρίκος,

Μάκβεθ

ά π ό καιρό μιά γραφή
αύτή άμετάβλητη :

(άγγλ. προφ.

Μακμπέϋ),

Σαίκσπηρ. "Ενας πρόσθετος άκόμη λόγος νά γίνη αύτό είναι δταν ό
τύπος τοΟ κύριου όνόματος είναι μέ τό παραπάνω ξενότροπος : Μύνχεν—
Μόναχο, Τοϋριχ—Ζυρίχη ή δταν συνηθίζωνται στήν όμιλία πολλαπλοί ξενικοί τύποι (Μπάζελ — Μπάλ — Βασιλεία).
1 1 0 3 . — "Οσα ξενικά κύρια δέν ΙΙχουν πάγια
9
έλληνικά, δσων ή όρθογραφία είναι εύκολο ν άλλάξη

γραφή

στά

ή δσα πρωτογράφονται, ρυθμίζονται, δσο είναι δυνατό, μέ τις άκόλουθες άπόψεις :
α) "Οταν στήν ξένη γλώσσα διαφέρουν όρθογραφία καί προφορά,
τά ξενικά κύρια μεταγράφονται κατά τήν περίσταση, κατά τήν προφορά ή κατά τή γραφή, ή καί κατά τά δυό μαζί : Τολστόη(ς) (προφ. Ταλστόι), Μασσαχουσέττη (άγγλ. Massachusetts, προφ. masafsomets).
ß) "Οταν τά ξενικά κύρια μεταγράφωνται σύμφωνα μέ τήν όρθογραφία τής ξένης γλώσσας, όρθογραφοΟνται έλληνικά σύμφωνα μ9 έκείνη,
δσο αύτό δέν έχει άποτέλεσμα ν' άλλάξη καί ή προφορά τους :
1. Αντίθετα μέ δ,τι γίνεται μέ τις κοινές λέξεις ξένης καταγωγής,
στά ξενικά κύρια όνόματα τά u (γαλλ.), y, ai άποδίνονται μέ υ, αι : Μυσσέ,
Νέα Υόρκη,

Βολταϊρος,

Βερλαίν,

Μποντελαίρ.

2. Τά ξενικά δμοια σύμφωνα άποδίνονται μέ δμοια καί χωρίς τούς
περιορισμούς τής έλληνικής δρθογραφίας, πού άποκλείει δυό δμοια σύμφωνα στό τέλος τής λέξης ή μέ άκόλουθο άλλο σύμφωνο (68) : Μυσσέ,
Ροσσίνι, Σίλλερ, Μισσισσιππής.

"Ετσι καί Στουττγάρδη,

Πίττ,

Ρόςς.

3. Δέν άποδίνονται μέ η, ω, τά φωνήεντα ή οί δίφθογγοι (ι), (ο) πού
είναι ή πού θεωροΟνται μακρόχρονα, έκτός άπό μερικές λέξεις πού
καθιερώθηκαν έτσι παλιότερα : Διδερό,
Βουρβόνοι, Γλασκόβη — Πολωνία.

Διδό(τος),

Ουάσιγκτον,

Τυδόρ,
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4. Γιά τόν Ιδιο λόγο, καί περισσότερο άκόμη, άποδίνονται μέ ι,
ε, ο μερικά ξένα φωνήεντα καί δίφθογγοι, πού μεταγράφονται συνήθως
μέ η, ει, οι, αι, ω. "Ετσι γράφονται μέ ι : Γκρίγκ, Μπίκονσφιλνν μέ
ε : Μοντρέ, Κέμπριτς (δπως καί τό κέκ, άγγλ. cake)' μέ ο : Μιραμπό,
Μποναλό,

Ρεομύρ(ος),

Ρονοοό, Γκοτιέ,

Μοπαοοάν,

Μπάτλερ (δπως καί

τό χόλ, άγγλ. hall).
5. Τό άρχικό ξενικό h (πότε δασυπρόφερτο καί πότε άφωνο)
άλλοτε άποδίνεται μέ τό χ καί άλλοτε δέν άποδίνεται καθόλου : Χάβρη,
Χόγκοκ,

Χνδεραβάδη,

Χάνδεν,

9

Χέντελ — ^ Αβάνα,

Ελβετία,

* Ισπανία,

"Εγελος. Τό έσωτερικό h άποδίνεται μέ χ, δταν προφέρεται : Μάνχαϊμ,
Τέμπελχοφ (Tempelhof)' άλλά 9Ονε (Ohnet), Μακμαον (Mac-Mahon).

6. Τά ξενικά b, d, g" μεταγράφονται κατά τήν περίσταση μπ, ντ,
γκ άλλά καί β, γ, δ (ίδίως σ' έξελληνισμένους τύπους) καί — τά τελικά — άκόμη καί μέ κ, π, τ : Μπάντεν, Βάγνερ, Γερτρούδη,
Σάδοβα' Κάρλαμπαντ ή Κάρλσμπατ, (Ford) Φόρτ.

Βάδη%

Τά ξενικά m b , n d , ngf μεταγράφονται μπ, ντ, γκ ή καί γγ,
κάποτε καί μβ, νδ : Ρέμπραντ,
9
Σπρίγκφιλνν
Αγγλία, Βεγγάζη,

9

Αμβούργο,
Βεγγάλη.

Σαγκάη,

Λογκμπίτς,

Τά ξενικά m p , n t , n k μεταγράφονται μπ, ντ, γκ (ή καί νκ):
Σεμπλόν,

9

Αμπέρ, Μόντε-Κάρλο,

Κάντ, Φραγκφούρτη,

Νανκίν,

Αίνκολν.

Τό τελικό ngf μεταγράφεται συνήθως γκ: Σέμεριγκ, Ρίγκ, Αέσσιγκ,

Μπράοννιγκ.
Τό τελικό n d μεταγράφεται ντ : Μπονντ,

9

Όκλαντ,

Πόρτλαντ.

1104. Γιά τήν περίσταση πού θά θέλαμε ν' άποδώσωμε καί στή γλώσσα
μας τήν π ρ ο φ ο ρ ά μερικών ξ ε ν ι κ ώ ν φ θ ό γ γ ω ν , χρήσιμων γιά τά κύρια
προπάντων όνόματα, θα μπορούσαν να καθιερωθούν γιά τα γαλλικά
eu, ch, g,
τά έλληνικά ν, ο μέ μία ή δύο τελείες άπό πάνω τους : ν, ο καί τό σ καί ζ μέ
μία όξεία έπάνω τους σ , ζ . Επίσης θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν, γιά τήν
άπόδοση τών άρρινων b, g, */(πρβ. 72 ύποσημ.), τό β, γ, è, έτσι πού νά μή διαβάζωνται σά νά ήταν ρινικά μπ, γκ, ντ.

1105· "Όταν άποτεινόμαστε σ9 έπιστημονικό κοινό, σέ κείμενα έπιστημονικότερα, καί δταν πρόκειται γιά όνόματα πού δέν έχουν άκόμη
πάρει έλληνικό τύπο, ή δσο τά μεταχειριζόμαστε μέ τόν ξενικό τύπο,
μπορούμε νά τά γράφωμε, δπως καί στίς ξένες λέξεις, μέ τό λατινικό
άλφάβητο : Dante, Beethoven, Freud.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Άπό τις άφθονώτατες γραμματικές εργασίες για τή γλώσσα μας, πού δημοσιεύτηκαν ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες, αναγράφονται ελάχιστες, ιδίως
έλληνόγλωσσες, άπό τις πιό σημαντικές η τις πιό προσιτές σιό πολύ κοινό.
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Whitney - Jolly — Χατζιδάκι, Αναγνώσματα περί τών γενικών άρχων
τής Συγκριτικής Γλωσσικής, μετερρυθμισμένα είς τήν έλληνικήν, 1898.
Χατζιδάκι Γ., Άκαδημεικά αναγνώσματα, Γ', Γενική γλωσσική, 1915.
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Φιλήντα Μ., Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική, Α' 1924—Γ' 1927.
Χατζιδάκι Γ., Einleitung in die Neugriechische Grammatik, 1892.—
Μεσαιωνικά και Νέα έλληνικά, Α' 1905, Β' 1907. — Γλωσσολογικαί ερευναι,
Α' 1934.
Ψυχάρη, Ρόδα καί μήλα, Α' 1902 — Ε'β' 1909. — Quelques travaux
de linguistique, de philologie et de littérature helléniques, A' 1930.
Πολλές γραμματικές μελέτες γιά τά νεοελληνικά δημοσιεύτηκαν άπύ τό
Χατζιδάκι καί νεωτέρους γλωσσοδίφες στό περιοδικό Αθηνά, στήν 'Επετηρίδα
τών Βυζαντινών σπουδών κ. ά.
ΙΣΤΟΡΙΑ

Meillet Α., Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 1930.
Τριανταφυλλίδη M., Νεοελληνική Γραμματική. A', 'Ιστορική Εισαγωγή, 1938.
Χατζιδάκι Γ., Σύντομος ιστορία τής έλληνικής γλώσσης, 1915.
ΦΩΝΗΤΙΚΗ

Χατζιδάκι, Φωνητική, στά Άκαδημεικά Αναγνώσματα, Α' 1902, σ. 118148, 1924*, σ. 48-61. Βλ. καί Ψυχάρη, Γραμματική.
ΛΕΞΙΚΑ

Βλαστού Π., Συνώνυμα καί συγγενικά. Τέχνες καί σύνεργα, 1931.
Δημητράκου Δ., Μέγα λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης, 6 τόμοι, άπό τό
Α ώς τό Π, 1933—1939 (Λεξικό τής αρχαίας, μεσαιωνικής καί νέας γλώσσας).
'Ιστορικόν Λεξικόν τή£ νέας έλληνικής γλώσσης, τής τε κοινής όμιλουμένης καί τών Ιδιωμάτων. Ακαδημία Αθηνών, Α' 1933, Β' 1939, Γ'α' 1941.
Λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης (εκδ. Πρωίας) 1933.
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(Άπό τις πολλές πού δημοσιεύτηκαν, αναφέρονται οί τρεις πρώτες χρονολογικά, πού μνημονεύτηκαν καί στα Προλεγόμενα, στίς νεώτερες τους ανατυπώσεις, καί επειτα μερικές άπό τις τελευταίες, πού μπορεί νά χρησιμέψουν περισσότερο σέ μερικούς αναγνώστες).
Nicolas Sophianos, Grammaire du grec vulgaire κτλ., εκδ. Legrand
É., 1870, 18742.
Girolamo Germano, Grammaire et vocabulaire du grec vulgaire,
έκδ. Pernot H., 1907.
Simon Portius, Grammatica linguae graecae vulgaris, εκδ. Wilhelm Meyer, 1889.
Thumb Α., Handbuch der Neugriechischen Volkssprache, 1897,19102.
Pernot H., Grammaire du grec moderne, 1895, 19178, 1930«.
Φιλήντα Μ., Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, Α' 1907, Β' 1910.
Thumb Α., Grammatik der Neugriechischen Volkssprache, 1915,
19283 (επεξεργασία Καλιτσουνάκη Ί.).
Roussel L., Grammaire descriptive du roméique littéraire.
Ψυχάρη, Μεγάλη ρωμαίικη έπιστημονική γραμματική, Α' 1929, Β' 1935,
Γ' 1937.
Mirambel Α., Précis de Grammaire élémentaire du grec moderne, 1939.
ΣΥΝΤΑΧΤΙΚΑ

Τζάρτζανου 'Αχ., Νεοελληνική σύνταξις ήτοι Συντακτικόν τής νέας έλληνικής γλώσσης (δημοτικής καί κοινής όμιλουμένης), 1928.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Γιαννίδη Ε., Ή τονική μεταρρύθμιση καί άλλα γραμματικά, 1927.—
Γλωσσικά πάρεργα, 1932.
Τριανταφυλλίδη Μ., Ή όρθογραφία μας, 1913 (καί Δελτίο Έκπαιδευτ.
Όμίλου 3. 1913).— Τό πρόβλημα τής ορθογραφίας μας, 1932.
ΜΕΤΡΙΚΕΣ

Σαραλή Γ., Νεοελληνική Μετρική, 1939.
Σταύρου Θρ., Νεοελληνική Μετρική, 1930.
Χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν Ιστορία του νεοελληνικού στίχου βρίσκονται στοΰ Ήλ. Βουτιερίδη, Νεοελληνική Στιχουργική, 1929.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Αναγράφονται αλφαβητικά οί γραμματικοί δροι καί τά κυριότερα γλωσσικά φαινόμενα καί κεφάλαια

πού αναφέρονται

στή

Γραμματική, έκτός

δσα αναφέρονται στά δύο εΙσαγωγικά κεφάλαια (Συνοπτική 'Ιστορία καί

άπό
Φωνη-

τική Εισαγωγή) καί στόν * Ορθογραφικό * Οδηγό. 0 1 α ρ ι θ μ ο ί παραπέμπουν στούς
παραγράφους, έκτός δταν προτάσσεται

ενα σ. (σελίδα).

Γιά

τά

ορθογραφικά

βλ. σ. 440.

Α
-α θηλ. 552.

άντρωνυμικά ούσιαστικά
287.

διπλός 934.

αγγλικές λέξεις στά ελληνικά 214.
άηχα σύμφωνα 63.
αιτιατική
474, βασική
θέση της στή νέα κλίση 521ε.
αιτιολογικοί
σύνδεσμοι
1052.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 710.

άκλιτα μέρη του λόγου,
981, - ο ύ σ . 595.
άλλαγή αρχικού φωνήεντος 175α.
άλφάβητο 42.
άμετάβατα ρήματα 803.
αναλογικά
άριθμητικά
699.

— δειχτικές 753.

άνάπτυξη γ άνάμεσα σέ
φωνήεντα 182.
άνατολίτιχες λέξεις στά
έλληνικά 201.
άνισοσύλλαβα ούσιαστικά 519.
— άρσενικά 526, θηλυκά 550, ούδέτερα 574,
586α.
άνισοσυλλαβισμός ουσιαστικών 5211,
άντιθετικοί
σύνδεσμοι
1039.
άντιπροπαραλήγουσα 79.

άσιγμος 932,940.

— προσωπικές 713.
περιφραστικές 736.
— επαναληπτική 739.
— προληπτική 739.
— κτητικές 740.

δεύτερος

956, θ έ μ α του 948.
— παθητικός διπλός 957.
απαρχαιωμένες

προθέ-

σεις σ' εκφράσεις στερεότυπες 1030.

— ίδιόπαθες 747.
— οριστικές 750.
— άναφορικές 762.
— έρωτηματικές 774.
—- άόριστες 780.
— συσχετικές 798.
— επιθετικές 711.
— άντωνυμιών

— παθητικός

απόλυτη

χρήση 711,— έπιθετι·
κή χρήση 711.

άπεριόριστα μεγάλου βαθ μ ο ύ έκφραση 688.
άττλή λέξη 240.
άπλωμα στήν άλλαγή τής
σημασίας 421.
άποβολή γ

άνάμεσα

σέ

φωνήεντα 182.
αποθετικά

ρήματα

808.

άπσκσπή φωνηέντων 179.
άπόλυτα ά ρ ι θ μ η τ ι κ ά 669.

ΑΝΩΜΑΛΑ ούσιαστικά 594.

— υπερθετικά 642,652.

— έπίθετα 639.

άποσιωπητικά 128.

— έπίθ. συγκριτικά 650.

άπόστροφος 103, βλ. καί

— έπίθ. υπερθετικά 654.
— άνώμαλες παθητ. μετοχές 958.
άνωμαλίες

965.

στά

ελ-

ληνικά 210.

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 832α.
κός 932.

ρήματα

απρόσωπες εγκλίσεις 818.
άραβικές λέξεις

άορίστου 939.

σύνδε-

σμοι 1057.
άπρόσωπα

ενεργητικού

— ενεργητικός

Ό ρ θ ο γ ρ . Ευρετήριο,
αποτελεσματικοί

— ρήματα 967.

σιγματι-

άραμαΐκές λέξεις στά έλληνικά 202.
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Ευρετήριο

αρβανίτικες λέξεις σχά
έλληνικά 207.
ΑΡΘΡΟ 477,αόριστο 481α.,
οριστικό 478.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

—
—
—
—
—

ΕΠΙΘΕΤΑ

667.
άπόλυτα 669, 671α.
ταχτικά 689.
πολλαπλασιαστικά697
αναλογικά 699.
περιληπτικά 701.

— εσωτερική 872.
— γραμματικό καί φυσικό 495.
— αρχαϊκή
έσωτερική
— ούσιαστικά μέ δύο
873.
γένη 504.
-αύω ενεστώτες σέ — 915.
άφαίρεση 172,— στή συμ- γερμανικές λέξεις στά ελληνικά 214.
προφορά 164.
αφομοίωση φωνηέντων γκ 60, 71 - 72.
γλώσσα ποιητική 413,436.
180.
άφωνα γράμματα 74.

γλωσσικά

άχώριστα μόρια 3 0 9 , λ α ϊ -

γνήσια

κά 311α., λόγια 315α.

άριθμητικές πράξεις 683.

πτωτικών 475.
— ουσιαστικών 511, συνηθίζονται στόν ένικό
511, στόν πληθυντικό
514.
—• ρήματος 848.
αριθμών
απόδοση μέ
τό ελληνικό αλφάβητο
703, μέ τό λατινικό
άλφάβητο 709.
άρνητικά
έπιρρήματα
1000.

— άρσενικών ουσιαστικών κλίση 525α.
αρχαϊκή κλίση ρημάτων
παθητικής φωνής 909.

63.

γνωμικά 452.

42, αρχικά, έ
σοηερικά, τελικά 52,
άφωνα 74, διπλά 55.

γράμματα

Β

άριθμός

άρσενικό γένος 494.

σύμφωνα

σύνθεση 405.

βαρεία 86.
βασικός τόνος 85.

γραμματοσύμφω να, γρα μ

ματοφωνήεντα 48.
έπιθέτων 621.
βαφτιστικά όνόματα 460. -γω, ενεστώτες σέ — 915.
βεβαιωτικά

έπιρρήματα

Δ

1000.
δασεία 94.

λέξεις στά ελδεύτερης συζυγίας ρ ή ληνικά 207.
ματα, σχηματισμοί
βοηθητικά ρήματα 827,
902 - 908.
876.
δεύτερος παθητικός άόβραχύχρονη συλλαβή 82.
ριστος 956.
-βω, ενεστώτες σέ —915.
διαθέσεις ρήματος 801.
βλάχικες

διαλυτικά 104.

γ αποβολή, ανάπτυξη 182, διπλά γράμματα 55.
διπλή παύλα 131.
εύφωνικό 182.
αρχαίοι ρηματικοί τύποι γαλλικές λέξεις στά έλλη- διπλή τελεία 124.
διπλοδοντικά
σύμφωνα
σέ στερεότυπες φράνικά 214.
63.
σεις 836.
γγ 71 - 73.
αρχικά γράμματα 52.
γενική 474, περιορισμένη διπλοί αόριστοι 934.
— φωνήεντα 171.
χρήση της σέ πολλά — παθητ. άόριστοι 957.
άρχικές λέξεις τής ελληΙδιώματα 521ζ,— πλη- — διπλές παθητ. μετοχές
νικής γλώσσας 199.
960.
θυντικοί) δέ σχηματίάρχική συλλαβή 79.
ζεται πάντα εύκολα διπλοκατάληχτα ούσ.614.
-ας άρσ. Ισοούλλαβα 527,
522α, προθέσεις πού — ζεύγη 617.
άνισοσύλλαβα 529.
συντάσσονται μέ — διπλόκλιτα ούσ. 605.
-ας ούδέτ. 591.
1011.
διπλόμορφα ούσ. 608.
άτονες λέξεις 100.
γένος 475, τά τρία γένη — φωνητικά 442,611.
494.
αύξηση 865.
διπλοσύνθετες λέξεις 401.
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διπλοσχημάτιστα ρήματα
926.

ενικός πτωτικών 475, —

μέ διαφορετική σημασία 929.
δισταχτικά

ένωτικό (σημάδι) 106*.
εξακολουθητικά

διπλότυπα σύνθετα 400.
έπιρρήματα

1000.

σύμφω-

καταληχτικοΰ

φωνήεντος στήν κλίση

δισύλλαβη λέξη 78.

τώνούσιαστικών 521η.

δίφθογγοι 65.

επαγγελματικά ούσιαστι-

— καταχρηστικοί 66.

έπάνω τελεία 112.

— σύμφωνα 60.

έπαρχιωτισμός 441 ύποσ.

— φωνήεντα 58.

επεξηγηματικός

σύνδε-

εύφωνικό γ 182.
εύχετικά

σύνθετα

φωνηματικές 1074.
εύχετική έγκλιση 847.

-ε άπό ι κοντά στό ρ 178.

— άνώμαλα 639.

εβραϊκές λέξεις στά

— ελλειπτικά 640.

ζεύγη
617.

— παράγωγα άπό έπίθε-

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 815.

τα 304, άπό

έπιρρή-

— απρόσωπες 818.

ματα 306, άπό ουσια-

— προσωπικές 817.

στικά 298, άπό έ θ ν ι κ ά

— απαρέμφατο 818-821.

298.7, άπό ρήματα 296.

— μετοχή 818-822.

— επιθέτου βαθμοί 641.

— συνταχτικές :

— έπίθετα

δυνητι-

χετική 847.
έγκλιτικά 101.
έθνικά

(πατριδωνυμικά)

282 - 285.
είδικοί

σύνδεσμοι

1045.

εισαγωγικά 132.

αριθμητικά

βλ. ά ρ ι θ μ η τ ι κ ά
θετα.
επιθετικές
711.

έπί-

άντωνυμίες

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

982,

το-

πικά 984, χρονικά 988,
τροπικά
κά

998,

991, ποσοτιβεβαιωτικά,

έ κ θ λ ι ψ η 157α.

δισταχτικά,

έλλειπτικά έπίθ. 640, ούσ.

1000, συσχετικά 1006,

599, ρήματα 964.

αρνητικά

παρατηρήσεις 1003.

ένεργητική φωνή 806.

— παράγωγα 307.

ένεργητικοΰ άορίστου θέ-

έπιρρηματικές έκφράσεις

μα 861, 931, 938.

1005.

ένεστώτας 828.
ένεστωτικό
914 - 930.

Ζ

ΕΠΙΘΕΤΑ 619.

κή, πιθανολογική, εύ-

θέμα

έπιρρηματική χρήση ου861,

334,

-ενω, ενεστώτες σέ — 915.

σμος 1044.

ληνικά 202.

121.

έσωτερικά γράμματα 52.

έπιδοτική σημασία 1034.

έλ-

118α,

-ες άρσ. 536.

εύχετικές εκφράσεις έπι-

δίψηφα 57.

Ε

έκφρα-

σε ις 1073α.

(πρβ. καί μετοχές 975).

κά 286.

δοτική 521δ.

έπιφωνηματικές
έρωτηματικό

να 63.
έξίσωση

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 1070, άπό
ονοματοποιία 1075.

ρήματος 849.

σιαστικών 1004.
έπίτονη συλλαβή 93.

διπλοκατάληχτα

— σημασιολογικά 227.
-ζω,

ενεστώτες σέ — 9 1 5 .

ζώων θηλυκά 501α.
— φωνές 231.

Η
-η θηλυκά 557.
-η θηλυκά

άρχαιόκλιτα

560.
-ης άρσ. Ισοσύλλαβα 531,
άνισοσύλλαβα 534.
·ής> -ιά, -ή έπίθετα 630.
-ης, -α, -ιχο

έπίθετα

ά-

νισοσύλλαβα 634.
ήχηρά σύμφωνα 63.

©
θαυμαστικό 120.
ΘΕΜΑ πτωτικών 473, λέξεις μέ δύο θ έ μ α τ α
243α.
— θ έ μ α τ α ρημάτων 860,
861, ή σχέση θεμάτων
ρηματικών μεταξύ τους
947.
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— ενεργητικού αορίστου
931.
— παθητικού άορίστου
861,948, άνωμαλίες
953.
— θεμάτων ένεστωτικών
κατηγορίες 915.
θεματικό φωνήεν 864,—
θεματικού φωνήεντος
διαφορές στόν άσιγμο
άόριστο κατά τήν έγκλιση 943.
θέσει μακρόχρονη συλλαβή 82.
θετικός βαθμός έπιθ.642.
θηλυκά ούσ., διαίρεση
550.
θηλυκό γένος 494.
— θηλυκού σχηματισμός
498, θηλυκά μέ διαφορετική λέξη 500.
— ζώων 501α.
-ΰω, ένεστώτες σέ—915.
ί, γίνεται ε κοντά στό ρ.
-ι ούδ. 577.
ιδιόκλιτα ούσ. 601.
Ιδιωματισμός, Ιδιωματική λέξη 441, 449.
Ιδιωτισμός 448, 449.
ίδιωτισμός λόγιος 453.
ιλλυρικές λέξεις στά έλληνικά 200.
Ινδοευρωπαϊκές λέξεις
στά έλληνικά 199.
Ισοούλλαβα ούσιαστικά
519, άρσενικά 526,
θηλυκά 550, ούδέτερα 574α.
Ιταλικές λέξεις στά έλλη
νικά 208.
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διπλοσύνθετες, πολυσύνθετες 401.
κανόνες συλλαβισμού 81.
— γράφονται χωριστά 75.
κατάληξη 4 7 3 , — ρήμα— ξένες, βλ. ξένες·
τος 858.
— λόγιες, βλ. λόγιες.
— παραγωγική 2 3 8 .
— έλληνικές στή θέση
— καταλήξεις παραγωγιτών ξενικών 217.
κές παράλληλες 2 5 0 .
— στά έλληνικά :άγγλικές
υποκοριστικές 2 6 7 .
214, άνατολίτικες 201,
κατάλογος άνώμαλων ρηαραβικές 210, άραμαϊμάτων 968.
κές 202, άρβανίτικες
καταχρηστική παραγωγή
207, άρχικές 199, βλά2 3 2 , — σύνθεση 4 0 5 ,
χικες 207, γαλλικές
— καταχρηστικοί δί214, γερμανικές 214,
φθογγοι 66.
Ιλλυρικές 200, Ινδοευκ λ η τ ι κ ή 474.
ρωπαϊκές 199, Ιταλικές
ΚΛΙΣΗ 4 7 5 , ούσιαστικών
208, λατινικές 204,
518, 521.
σλαβικές 207, τούρκιαρχαϊκή ρημάτων πακες 209, περσικές 210,
θ η τ ι κ ή ς φωνής 9 0 9 .
προελληνικές 200, ποικόμμα 113-117.
κίλης καταγωγής 215.
κορωνίδα 103.
— ονομασία τους άπό τόν
κράση 168.
τόνο 93.
κύρια όνόματα 459.
—
σχηματισμός
τους 228.
κυριολεξία 418.
—
οικογένειες
τους
251.
χω, ένεστώτες σέ — 915.
— καταγωγή τους 197.
λεξιλογική άνανέωση 415.
λεξιλόγιο λόγιο 414.
λ άπό ρ 188.
λήγουσα 79.
λαϊκές λέξεις 218.
-λνω ένεστώτες σέ —
— — παράγωγες καί σύν915.
θετες 249.
λόγια συνθετικά 399.
λαρυγγικά σύμφωνα 63. — σύνθεση, βλ. σύνθεση
λατινικές λέξεις στά έλ
λόγια.
ΛΟΓΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ
192,
ληνικά 204.
218α.
Λ Ε Ξ Η παράγωγη 236.
άρχαϊες 219, νεό— πρωτότυπη 237.
πλαστες 219, διαφορά
— ριζική 235.
τών λόγιων άπό τις λαϊ— άπλή 240.
κές λέξεις 221-227.
— σύνθετη 239.
παράγωγες καί σύν— λέξεις μέ δύο θέματα
θετες 249.
243α
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— παραγωγικές καταλή- μόρια άχώριστα 309, λαϊκά 311α, λόγια 315α.
ξεις 270.
λόγιο λεξιλόγιο καί πα- μπ 60, 71α.
-μω ενεστώτες σέ — 915.
ραγωγικό 414.
-λ(λ)ω,ένεστώτες σέ —915.
Ν
Μ
ν τελικό φυλάγεται ή χά-μα ούδ. 587.
νεται 183, έπίδρασή
μακρόχρονη συλλαβή 82.
του σέ ακόλουθο άρχιμεγεθυντικά 275.
κό σύμφωνο 187.
μέλλοντας 835, άπλός, ε- ν άνάπτυξη στήν άρχή
ξακολουθητικός, συνολέξης 188 υπ.
πτικός, συντελεσμένος — χάνεται άπό τήν άρχή
835.
λέξης 188 ύπ.
μέρη του λόγου 471, κλι- — στό τέλος τής έν. atτιατ. τών άρσ. επιθέτά, άκλιτα 472.
των σέ -ος 627.
μεταβατικά ρήματα 803.
μεταβιβαστικά ρήματα νεολογισμοί 219, — δημοτικοί στερεότυποι
925.
220 ύπ.
μετάθεση φωνηέντων 181,
—συμφώνων 190, — ντ 60, 71α.
αμοιβαία δύο συμφώ- ντζ 62 — ντο 62.
νων 190.
μεταφορά, μεταφορική
ξαφνικόηχα σύμφωνα 63.
χρήση 418.
197α.
ΜΕΤΟΧΕΣ 969,— διπλές ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
960,—παθητικές άνο')- 213α, — έλληνικής καταγωγής (ταξιδεΰτρες)
μαλες 958.
216.
— μετοχή
ένεργητική
969,970.
Ο
— παθητική (παθητ. παρακειμένου) 969,972. -ο ούδ. 575.
— παθητικού ένεστώτα όδοντικά σύμφωνα 63.
οίκογενειακά
όνόματα
976.
462α.
μετρική συνίζηση 148.
μέτρων όνόματα έκφρα- — οίκογ. ονομάτων πληθυντικός 545.
σμένα μέ παράγωγα
σίκογένβιες λέξεων 251.
άριθμητικά 702.
όμόηχα 422.
μονοσύλλαβη λέξη 78.
ΜΟΡΙΑ θά, νά, γιά νά δμοια σύμφωνα 67.
όμώνυμα 422.
1061.
όνο μαστική 474, προθέ— όμοιωματικά 996.

σεις πού συντάσσονται μέ — 1011.
όνόματα κύρια (όνόματα άνθρώπων, τόπων)
459.
όνόματα οίκογενειακά βλ.
οίκογενειακά όνόματα
όνοματοποιία ή όνοματοποιημένες λέξεις 229.
— έπιφωνήματα άπό όνοματοποιία 1075.
όξεία 86.
όξύτονη λέξη 93.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 138α.

— Ιστορική 140, φωνητική 140.
— σημερινή σχολικής δημοτικής 141α.
όρθογραφικά σημάδια έκτός άπό τούς τόνους
καί τά πνεύματα 103.
όριστική 816.
— οριστικής πίνακας συσχετικός τών χρόνων
της 840.
-ος άρσ. 538.
-ος θηλ. αρχαιόκλιτα 566.
-ος ούδέτ. 582.
-ος, -α, -ο έπίθ. 623.
-ος, -η, -ο έπίθ. 622.
-ος, -ιά, -ο έπίθ. 628.
-ου θηλ. 569.
ούδέτερα ούσ., διαίρεση
574.
ούδέτερο γένος 494.
-ους άρσ. 537.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ όνόματα 485,
— άνώμαλα 594, άφηρημένα 493, έπίκοινα
501, κοινά 488, (ούδέτερα στόν πληθυντ.)
496, κύρια 486, περι-
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ληπτικά

492,

συγκε-

κριμένα 493.
— ούσιαστικά μέ δύο γένη 504α.
— παράγωγα άπό έπίθετα
292, άπό

ούσιαστικά

266 - 290, άπό

ρήμα-

τα 2 6 2 - 2 6 5 .
— άντρωνυμικά 287.
— έθνικά 282α.
— έπαγγελματικά 286.
Π
π α θ η τ ι κ ή φωνή 806.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ, διαφορά φωνητική στά-—μιας λέξης 225 - 226.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 234, θ έ μ α πού
χρησιμεύει γιά βάση
στήν — 241.
— καταχρηστική 232.
— λαϊκή καί λόγια 249.
παράγωγη λέξη 236.
παραγωγικά στοιχεία άτονημενα 247.
παραγωγικές καταλήξεις
238,247.
— — άτονημένες 264 (σ.
122)^99,301.
— — παράλληλες 250.
παραγωγικό 228,—λόγιο
414,— πλ,οΰτος καί έκφραστικότητά του 411.
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
έπιθέτου
643,—έλλειπτικά 656,
—μονολεχτικά 644,—
περιφραστικά 644.
— επιρρημάτων 661, μετοχών 660.
παρακείμενος 829.
παραλήγουσα 79.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ρήματα 919.
μέ διαφορετική σημασία 922.

— γιά τή σχέση τών δύο
ρηματικών
θεμάτων
μεταξύ τους 947.

— παράλληλες παραγωγικές καταλήξεις 250.

— συσχετικών έπιρρημάτων 1007.
— άκλιτων μέ πολλαπλή
γραμματική λειτουργία (ή ομωνύμων) 1069.

— συνθέσεις 250.
— παράλληλοι φωνητικοί τύποι 224.
παρασύνθετα 402.
παρατατικός 831,833.
παραταχτικοί σύνδεσμοι
1033α.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΌΣ

παρένθεση 126, ορθογώνια παρένθεση 126.
παροιμίες 452.
παροξύτονη λέξη 93.
παρώνυμα 426, τονικά 428.
πατριδωνυμικά 282α.
παύλα 130, διπλή παύλα
131.
περιεχτικά 281.
περιληπτικά άριθμητικά
701.
περισπωμένη 86.
περιφραστικές προσωπικές άντωνυμίες 736.
περσικές λέξεις στά έλληνικά 210.
πιθανολογική
έγκλιση
847.
ΠΙΝΑΚΑΣ λόγιων άχώριστων μορίων 317, λόγιων συνθετικών 399.

— ρήματος 849.

— ουσιαστικών αρσενικών
547, θηλυκών
570, ούδέτερων 592.
— άπόλυτων καί ταχτικών άριθμητικών 670.
— συσχετικών
μιών 799.

αντωνυ-

— συσχετικός τών χρόνων
τής οριστικής 840.

— πτωτικών 475.
— οίκογενειακών όνομάτων 545.
— τής εύγένειας 853.
— τής
μεγαλοπρέπειας
854.
— στή θέση του ένικοΰ
854.
— πληθυντικού α' πρόσ.
άντί α' ένικό 854.
— α' πρόσωπο στή θέση
τοΰ β' ένικοΰ 855.
ΠΝΕΥΜΑΤΑ 94,θέση πνεύματος 99.
ποιητικά σύνθετα 413.
ποιητική γλώσσα
βλ.
γλώσσα,
πολλαπλασιαστικά άριθμητικά 697.
πολυσύλλαβη λέξη 78.
πολυσύνθετες λέξεις 401.
πράξεις αριθμητικές 683.
προελληνικές λέξεις 200.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 1009.
— προθετικές έκφράσεις
1031.
προκλιτικές λέξεις 100.
προπαραλήγουσα 79.
προπαροξύτονη λέξη 93.
προπερισπώμενη λέξη93.
προσέγγιση άριθμητική

686.
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816.,-— α'

προσταχτική
συζυγίας

803,

μεταβιβαστικά

925, παράλληλα 919α.,

894α,* σχη-

συναιρεμένα 910.

ματισμός της 845.

πρόσωπα ρήματος 850.

διαθέσεις

— δυνατοί καί αδύνατοι

συνακόλουθα 856, τρόποι 838, χρόνοι 823,

ση 719α., χρήση και
σημασίες

731,

801, έγκλί-

σεις 815, πρόσωπα850,

κλί-

φωνές 805.
— παράγωγα άπό άκλιτα

αδύνατης προσωπικής

260, άπό όνόματα 258,

αντωνυμίας 734.

άπό ρήματα 257.
— υποκοριστικά 329.

προταχτικά

κυρ κτλ.) 106.2, 407,

ρηματικά στοιχεία σχηματιστικά 857.

596Αβ.

ρινικά συμπλέγματα
174.

προφορά 46, 107.
— διαφορετική

μπ,

ντ, γκ, γγ 71.

νων στή συμπροφορά

-ρω, ένεστώτες σέ —915.

185.

892.
-πτω ένεστώτες σέ —915.

έμπρός

Ρ

άπό

ήχηρά

ς

τελικό, προφέρεται ζ

803, άνώμαλα 967, άποθετικά 808, άπρόσωπα 965, βοηθητικά
827, 876, δεύτερης συπρώτης

645.
συγκριτικός
1059.

ΣΥΛΛΑΒΗ 77, άρχική 79,
βραχύχρονη

— συλλαβών

χρόνος 82.

— χάνεται μιά, όταν στήν
άλλη υπάρχουν τά

ί-

φωνα 189.

δη τους 421.
— σημασίες

— συλλαβισμού

σμοι 1043.

προθέσεων

1029.

— σημασιών αλλαγή

ά-

διάκοπη 417.

συμπλέγματα ρινικά μπ,
ντ, γκ, γγ 71.
συμπλεχτικοί σύνδεσμοι
1034.

γουσα 898, διπλοσχη-

-σιμό (-ξιμο καί
ούδ. 589.

μάτιστα

σλαβικές

ψιμο)

λέξεις στά έλ-

ληνικά 207.

κανόνες

συμπερασματικοί σύνδε-

νίζηση

926α., έλλει-

επί-

μακρόχρο-

σημασιολογικά ζεύγη 227. ΣΥΜΦΩΝΑ

πτικά 964, μεταβατικά

82,

93,

συζυγίας 884α., μέ συστήν παραλή-

σύνδεσμος

81.

— σημασίας άλλαγές, εί-

1013

μαλα 650.

συλλαβισμός 77.

186.
συγκεκριμένη 416.

ΡΗΜΑΤΑ 800, άμετάβατα

συγκριτικά έπίθετα άνο>-

δια ή συγγενικά σύμ-

σημασία άφηρημένη 416,

ρ γίνεται λ 188.

901,

άρχή

σύμφωνα 69.

•πω ένεστώτες σέ —915.

σχηματι-

σμού ρημάτων 8 7 5 .

νη 82.
στήν

λέξης 188,— προφορά

πτώσεις 474.
πτωτικά 474.

ζυγίας

άνάπτυξη

— βοηθητικά

τονη

Σ
ο

σχη-

880, β' 880.

-ρνω, ένεστώτες σέ —915.

ρήμα-

ρηματικά

ματιστικά 857.

συζυγίες 879, συζυγία α'

— σύμφωνα 63.

τα, σχηματισμοί 884 -

στοιχεία

642, σχηματισμός του

συμφώ-

πρώτης συζυγίας

63.

συγκριτικός βαθμός έπιθ.

πρόταξη 174.

προταχτικό φωνήεν

σύμφωνα

στίξη 107, 109.

συγκοπή φωνηέντων 179.

θέση

(eu - , γερο-,

στήν άλλαγή της

σημασίας 421.
στιγμιαία

— ρήματος α ρ ι θ μ ο ί 848,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ αντωνυμίες 713.
τύποι τους 716,

στένεμα

47α., άηχα 63,

όμοια 67, τελικά
— συμφώνων
καί όνομασία
νακας 64.

54.

διαίρεση
63, πί-
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— συμφώνων
190.

μετάθεση

συνθετικών

άλλαγές

τονική έξίσωση στήν κλί-

συνθετικό πρώτο 347-366»

52 Ι θ , πρβ. καί βασικός

ση τών

αμοιβαία 190.
συμφωνικά συμπλέγματα
191 - 195.
συναιρεμένα ρήματα 910.
συναίρεση 154.
συνακόλουθα 476,856.

— δεύτερο 3 6 7 - 3 9 1 .
συνθετικό φωνήεν 336 -

148,

συνδετικό Μ

εν 70.

(ένωτικό)

106.

ΣΥΝΘΕΣΗ 234, 308, γνή405, λόγια344α.,355α.,
362, 370, 380α., 388,
395.
άχώριστα

μόρια

309α.

λέξεις μέ διφορούμενο
— 431, λέξεις πού ύπάρχει αμφιβολία σέ

άντωνυμίες

ποιά συλλαβή θ ά τονιστούν 432.
— , βλ. καί τονικά παρώ-

σχηματισμός

«όνος (φωνητικός, γραπτό

ρημάτων,

γενικές παρατηρήσεις
881α.,

παρατηρήσεις

γ ι ά ρήματα

α ' συζυ-

γίας 8 9 3 - 9 0 0 .
-σ(σ)ω,

ένεστώτες σέ —

νυμα.
σημάδι) 84.
— βασικός 8 5 , 5 2 Ι θ , 621.
— o l τρείς τόνοι 86.
— ονομασία λέξεων άπό
τόν τόνο 93.
— θέση τόνου 99.

918,9.

— λαϊκή καί λόγια 249.

— μετακίνηση στήν ύπο-

λεξιλο-

ταχτική 944.

γίου 254.
σύνθετα

-ος 626.

σχετικό ύπερθετικό 642,
651.

στή — 241.

τοΰ

χων ούσ. σέ

— σύνθ.ούσ.,έπιθ. 392α.,

1006.

βάση

(λαϊκές κ α ι λόγιες) 250.

ρων 676,578,584,590.
— έπιθέτων καί άντίστοι-

έπιρρήματα

συσχετικές
798.

— συνθέσεις παράλληλες

— σύνθεση

θηλυκών 551, ούδετέ-

συριστικά σύμφωνα 63.
συσχετικά

— λέξεων318α.,θέμα πού
χρησιμεύει γιά

παραλή-

συντομογραφίες 136.

σια 405, καταχρηστική

— μέ

σέ -öç προπαροξ. 540,

συνώνυμα 433.

συνεκφώνηση 147.
συνέχεια

στήν

626,

μετρική

πων 898.

103.

συνδυασμοί αν,

149,

γουσα ρηματικών τύ-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1032α.

τόνος.

ΤΟΝΙΣΜΟΣ άρχαϊος 87.
— ούσ. άρσενικών

346.
συνίζηση

συναλοΐφή 153.

οΟσιαστικών

άντικειμενικά

331, ζευγαρωτά

320,

ταυτόσημα 438.
τελεία 110,

κτητικά 330, παρατα-

έπάνω—112,

διπλή-124.

σέ παράγωγα

{ζε-

στός - ζέστη) 294, (&ναφτός - όναφτος) 305.
τοπικά (ούσιαστικά) 280.

χτικά 319, προσδιορι-

τελικά γράμματα 52.

στικά 325.

— σύμφωνα 54.

— έπιρρήματα 984.

τελικό ν

τοπωνυμίες (γεωγραφικά

— διπλότυπα 400,

εύχε-

τικά 334, χαλαρά 406.

τελικό ς 186,— προφέρε-

— ποιητικά 413.
— συνθέτων

τονισμός

392.
σύνθετη λέξη 239.
συνθετικά μιας λέξης 239.
— λόγια 399.

183,187.

τ α ι ηχηρό 186.
τελικοί

τζ,

σύνδεσμοι 1056.

61.

-της άρσ. μέ διπλό πληθυντικό 533.
τόκου καθορισμός 685.

όνόματα) 466.
τούρκικες λέξεις στά έλληνικά 209.
τρισύλλαβη λέξη 78.
τροπικά έπιρρήμάτα 991.
τρόπος ρημάτων 838, o l
χρόνοι

στήν

ύποτα-
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χτική καί προσταχτική έκφράζουν συνήθως τόν τρόπο 841.
-τσ, 61.
τύποι μιας λέξης 473.
-τ(τ) ω ένεστώτες σέ—918.
10.
Υ
ύγρά σύμφωνα 63.
υπερθετικά άνώμαλα 654.
ύπερθετικό σχετικό 651.
— άπόλυτο 652.
ύπερθετικός βαθμός έπιθέτου 642.
ύπερσυντέλικος 834.
ύποδιαστολή 103.
υποθετικοί
σύνδεσμοι
1055.
ύποκοριστικά ουσιαστικών 267, ρήματα 329,
αντωνυμιών καί έπιρ«
ρημάτων σ. 141 υπ.
ύποταχτική 816, σχηματισμός της 843α,στήν
—τού άορίστου μετακίνηση τόνου 944.
ύποταχτικοί σύνδεσμοι
1033, 1045.
-ύς, -ιά, -ν έπίθ. 630.
ύφος 435.

φθογγοσυμφωνα 48.
φθογγοφωνήεντα 48.
φράσεις Ιστορικές. 452,
λογοτεχνικές 452, στερεότυπες μέ άρχαίους
ρηματικούς
τύπους
836.
φραστικός πλούτος τής
γλώσσας 452.
-φτω, ενεστώτες σέ — 915.
-φω ένεστώτες σέ — 915.
φωνές ρήματος 805, ένεργητική 806, παθητική 806, κατά τή —
διαφορετική σημασία
811.
φωνές πού μεταχειριζόμαστε γιά νά καλέσωμε ζώα 1076.
φωνήεν θεματικό, βλ. θεματικό φωνήεν.
ΦΩΝΗΕΝΤΑ 47α.,αρχικά
171, — φωνηέντων πάθη 145α., 178α.
φωνητικά διπλόμορφα
442, 611.
φωνητικοί τύποι παράλληλοι 224.

439
— ρήματος ένεστωτικός,
άοριστικός 863.
χασμωδία 145.
χειλικά σύμφωνα 63.
-χνω, ένεστώτες σέ — 915.
χρονικά έπιρρήματα 988.
χρονικοί σύνδεσμοι 1049.
κΡΟΝΟΙ ρήματος 823.

— μονολεχτικοί, π ε ρ ι φραστικοί, μελλοντικοί 825.
— είδη τους 824.
— ώς πρός τόν τρόηο τους
(έξακολουθητικΟί, συνοπτικοί ή στιγμιαίοι,
συντελεσμένοι) 839.
χρόνος συλλαβών 82.
χρόνου καθορισμός μέ
άριθμούς 684.
•χω, ένεστώτες σέ — 915.
Η*
ψηφία 42.
ψιλή 94.
Ω

-ω, ένεστώτες μέ θέμα
φωνηεντόληχτο (ν, βι,
Χ
e, at, ου) 915.
Φ
•ω θηλ. 563.
χαϊδευτικά 267.
φθόγγοι 41, φθόγγων πά- χαρακτήρας
πτωτικών -ως ούδ. 591.
θη 144.
473.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ
'Αναφέρονται αλφαβητικά ol ορθογραφικοί κανόνες καί μερικές άλλες υποδείξεις ορθογραφικές πού βρίσκονται στή Γραμματική. Δέν αναγράφηκαν όσα
αναφέρονται στόν 'Ορθογραφικό 'Οδηγό, στό Παράρτημα. 01 άριθμοί παραπέμπουν στούς παραγράφους.

άντωνυμίες άπό ε, παθαίνουν άφαίρεση δασεία (λέξεις που τήν παίρνουν) 95.
χωρίς νά σημειώνεται άπόστροφος : δι-, δισ-, δυ- σέ σύνθετα καί παράγωγα
άπό μένα - μ*εσένα 726.
τοδ δυο 360.
— προσωπικές αδύνατες, παίρνουν τόνο διαλυτικά 105.
όταν είναι προκλιτικές : νά τα φέρης έγκλίσεις 913.
άλλά φέρε τα 730.
έγκλιτικές λέξεις 102.
άοριστικοί τύποι : τό (ι) τής παραλή- εισαγωγικά (πότε ξανασημβιώνονται)
γουσας* τό (ο) τής παραλήγουσας' ή
135 — θέση τών σημείων τής στίξης
ρίζα (<5ο) τοδ δίνω* μέ δνα ή μέ δυο
στά βίσαγωγικά 135.3
λ, 946.
άπαρέμφατο {εχω δέσει, εχω δεθή) 913. έκθλιψη 157, 1008.7.
απόστροφος (στήν έκθλιψη, άφαίρεση, ένεστωτικές καταλήξεις 918.
έπιρρήματα : καταλήξεις, τονισμός, έκάποκοπή) 166, 167.
θλιψη 1008.
άριθμητικά : γράφονται σέ μία λέξη
ή σέ δύο* εννέα - ένατος κτλ., τόνος έπιφωνήματα, παίρνουν θαυμαστικό, έρωτηματικό, άποσιωπητικά 1071.
τοδ -άντα, -ήντα' παίρνουν δασεία,
θηλυκά
όνόματα σέ (ο) γυναικών, τό680.
πων 565.
— ταχτικά, γράφονται μέ άραβικά ψηφία : 1ος ή 1. (δχι Αος ή Α!) 707. — πληθυντικός θηλυκών έπιθέτων σέ
-ός, - ί ά , -ο': γλυκές - γλυκών 629.
άς - άσ* 163.
αύξηση ει (*ίχα), η (ήρθα) 871— δέ γρά-(ι) τής κατάληξης τών έπιθέτων βαθύς βαθιού, βυσσινής 633.
φεται αδξηση Ιπειτα άπό λέξη σέ ε
-(ίά) κατάληξη θηλυκών έπιθέτων : μακαί δταν προηγήται τό και 871.
κριά 633' έπιρρημάτων 1008.
άφαίρεση σέ άντωνυμίες καί έπιρρήματα άπό ε-, βλ. άντωνυμίες, έπιρ- -{ιο) τελικό τοδ α' συνθετικοδ: βαριόμοιρος, σταχυολογία 3 5 4 .
ρήματα.
(/ς) κατάληξη έπιρρημάτων 1008.
βαρεία 91, 1068.
για πρόθεση - γιά μόριο προτρεπτικό καί-(Ιοιμος) 297.
σύνδεσμος διαχωριστικός 1037,1068. •(ιτσα) κατάληξη δποκοριστικών 273.
για τί-γιατί 776.
και γράφεται καί κι 161, 726, 871.4.
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καταλήξεις, βλ. ένεστωτικές, άοριστι- ποΰ έπίρρ. - πού σύνδεσμ. 92,984,1046.
πώς έπίρρ. - πώς σύνδεσμ. 92,991, 1046.
κοί τύποι, μετοχή, έπιρρήματα.
κεφαλαίο (το άρχικό γράμμα μιας λέ- ς τελικό 53.
ξης) : στήν άρχή τοδ λόγου ή τής πε- σ(«) συγκομμένο δστερα άπό τό ώς, δέ
γράφεται 1020.
ριόδου 11Γ δστερ'άπό έρωτηματικό
ή θαυμαστικό 123* δστερ'άπό διπλή στοά - στωικός 303.
τελεία 125* στά κύρια όνόματα 489* συλλαβισμός 81.
άρχικό συνθέτου 410.
σύμφωνα όμοια, δέ μένουν πλάι σέ
κα 56
άλλο σύμφωνο 68.
λέξη μία (γράφονται σέ — ) 76.
τελεία (πρίν κλείση ή παρένθεση) 127.
μα σύνδεσμος αντιθετικός - μά μόριο δρ- τ i άντων. έρωτημ. - τι σύνδεσμος 1054.
κωτικό 1068.
τονικά παρώνυμα, διαφορές όρθογραμετοχή ένεργητική -(όντας) 913.3.
φικές : σφαγείο - σφάγιο 429.
τονικοί κανόνες (γενικοί, όνόματα, ρή— παθητική -(μένος).-(εμενος) 962 (οματα, κανόνες βαρείας) 88α., βλ. άμενος) (λεγόμενος - ξηλωμένος) 980.
κόμη μετοχές, έπιρρήματα.
νά σύνδεσμος - νά μόριο δειχτικά 1068.
ύποταχτική 913.
ξ 56
δ,τι άναφορική άντωνυμία καί άκλιτο ψ 56.
χρονικό, δτι σύνδεσμος είδικός 771, ω άντI ο στήν άρχή β' συνθετικοΰ : ανώδυνος 383.
1046.
ω στή θέση τοδ συνθετικοΒ φωνήεντος
ούδέτερα σέ (ι) 577α.
ο: λεωφόρος άλλά κρεοπωλείο, χρεο— σέ φωνήεν καί ι : ταάι-τσαγιοϋ 581.
παραθετικά σέ -(ίτερος) -(ιταζος), -((τερα) φειλέτης κ τ λ . 354.
-ω τελικό τών έπιρρημάτων φυλάγεται
•(ιτατα) 666.
$τή σύνθεση 364.
— σέ -(ότερος) -(ότατος) 648.

ιοε τό τύπωμα

τό Νοέμβριο
9

Τελείωσε τόν Ιούνιο τού

τού
1941.

1940.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
1. Από τη «Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)» ως
τη «Νεοελληνική Γραμματική - Αναπροσαρμογή της Μικρής
Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη»

Αυτή εδώ η «Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)» (στα
παρακάτω αναφέρεται ως ΝΓΔ) με την πρώτη της μορφή κυκλοφόρησε
από τον τότε ΟΕΣΒ τον Ιούνιο του 1941, όταν δηλαδή η Ελλάδα ήταν
πια σκλαβωμένη, και δεν έγινε ποτέ επίσημο σχολικό βιβλίο.
Το 1949 ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, που ήταν Πρόεδρος της
επιτροπής για τη σύνταξη της ΝΓΔ, δημοσίευσε τη «Μικρή Νεοελληνική Γραμματική» (ΜΝΓ), σελ. 4 +204. Και αυτή η Γραμματική έμεινε για
χρόνια έξω από τη σχολική χρήση, ώσπου με τη μεταρρύθμιση του 1964
η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου την υιοθέτησε για εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Κυκλοφόρησε τότε φωτοτυπικά σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα.
Το 1965 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας ζήτησε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών να συντάξει μια πιο μικρή
Γραμματική για το δημοτικό σχολείο. Ο τότε διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Κ. Ν. Μπότσογλου σύνταξε, με βάση τη ΜΝΓ, τη «Μικρή
Νεοελληνική Γραμματική-Δημοτικού» ( Μ Ν Γ - Δ ) , σελ. 160, έκδοση
του ΟΕΔΒ, που κυκλοφόρησε ευρύτατα στα δημοτικά σχολεία από το
Σεπτέμβριο του 1965 ως τις 20.4.1967.
Η ίδια αυτή ΜΝΓ—Δ ξανακυκλοφόρησε φωτοτυπημένη μετά τη
μεταπολίτευση του Ιουλίου του 1974.
Τον Ιανουάριο του 1975 το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ξανακυκλοφόρησε τη ΜΝΓ του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, τυπωμένη από
την αρχή με βελτιώσεις.
Τέλος, μετά την ίδρυση του KEME (βλ. εδώ, σελ. β', το προλογικό
σημείωμα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου), το οποίο μετονομάστηκε σε «Παι-
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δαγωγικό Ινστιτούτο», το Υπουργείο Παιδείας κυκλοφορεί τη «Νεοελληνική Γραμματική-Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Αθήνα, ΟΕΔΒ, Α' έκδ. 1976, Γ
έκδ. 1987 ([Γρ.] ΟΕΔΒ), σελ. 252.
Ό π ω ς είναι φυσικό, οι διάφορες αυτές μορφές μιας και της ίδιας
Γραμματικής αποσκοπούσαν κάθε φορά στο να καλύψουν τις ανάγκες
της Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης και παρουσιάζουν, εκτός από
την τελευταία, ελάχιστες αποκλίσεις από την αρχική ΝΓΔ. Σήμερα
όμως ισχύουν μόνο τα διδάγματα της Γραμματικής του ΟΕΔΒ. Και
επειδή η Γρ. ΟΕΔΒ προχώρησε σε κάποιες απλοποιήσεις, αλλά και
προσθήκες και αλλαγές, σημειώνονται αμέσως παρακάτω οι διαφορές
που παρουσιάζει απέναντι σ' αυτήν εδώ τη ΝΓΔ, για να τις έχουν υπόψη
τους οι αναγνώστες, κυρίως όμως οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί.

2. Διαφορές ανάμεσα στη ΝΓΔ
και τη Γρ. ΟΕΔΒ

Γράφονται με μία λέξη (ΝΓΔ § 76 - ΟΕΔΒ § 21)
Η Γρ. ΟΕΔΒ προσθέτει τις παρακάτω άκλιτες λέξεις: εντάξει, ολημέρα, οληνύχτα, οπουδήποτε.
Συλλαβισμός

(ΝΓΔ § 81 - ΟΕΔΒ § 25, 4)

Ως προς το συλλαβισμό των διψήφων μπ, ντ, γκ η Γρ. ΟΕΔΒ
διαφοροποιείται από τη ΝΓΔ. Δεν κάνει διάκριση ρινικής και άρρινης
προφοράς τους (κατά το συλλαβισμό) και, γενικεύοντας τον κανόνα,
διδάσκει ότι: τα δίψηφα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό:
μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέ-ντε, μπα-γκέτα, μου-γκρίζω.
Τονισμός (ΝΓΔ § 84 εξξ. - ΟΕΔΒ § 26 εξξ.)
Οι κανόνες του τονισμού παραθέτονται στο τέλος αυτού του Επιμέτρου σε φωτοτυπική αναπαραγωγή από τη Γρ. ΟΕΔΒ.
Πάθη φωνηέντων (ΝΓΔ § 145 εξξ. - ΟΕΔΒ § 38 εξξ.)
Δε διδάσκεται στη Γρ. ΟΕΔΒ η Συνεκφώνηση (ΝΓΔ §§ 147-148).
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Από τη Συναλοιφή και κάτω (ΝΓΔ § 153 εξξ.) απλουστεύεται η
διάρθρωση και περιορίζεται η ορολογία στη Γρ. ΟΕΔΒ (§ 39 εξξ.).
Συγκεκριμένα :
Στη ΝΓΔ η Συναίρεση (§ 154) και η Συναλοιφή στη συμπροφορά
(§§ 155-156) αποτελούν υποδιαιρέσεις της Συναλοιφής (§ 153)· τώρα η
Συναίρεση αποτελεί ανεξάρτητο φαινόμενο (ΟΕΔΒ § 40), όπως και η
Αφαίρεση (ΟΕΔΒ § 42), η οποία στη ΝΓΔ §§ 164-165 ονομάζεται Αφαίρεση στη συμπροφορά.
Στα Αρχικά φωνήεντα (ΝΓΔ § 171 εξξ.) η υποδιαίρεση Αφαίρεση
(ΝΓΔ § 172) ονομάζεται τώρα Αποβολή (ΟΕΔΒ § 45).
Τις αλλαγές Αφαίρεση αντί Αφαίρεση στη συμπροφορά και Αποβολή αντί Αφαίρεση τις
είχε κάνει ήδη ο Τριανταφυλλίδης στο προσωπικό του έργο, τη Μ Ν Γ .

Παραλείπεται από τη Γρ. ΟΕΔΒ η Κράση (ΝΓΔ §§ 168-170).
Τελικό -ν (ΝΓΔ §§ 183-184 - ΟΕΔΒ §§ 47-48)
Στη Γρ. ΟΕΔΒ το σαν υπάγεται στις λέξεις που φυλάγουν πάντοτε
το -ν.
Συμφωνικά συμπλέγματα

(ΝΓΔ § 191 εξξ. - ΟΕΔΒ § 49 και σελ. 210-213)

Με εξαίρεση του λόγιου συμπλέγματος -κτ-, που η Γρ. ΟΕΔΒ το
προτιμά από το -χτ-, ιδίως για γραμματικούς όρους (που τους καθιερώνει και στη φρασεολογία της και στους πίνακες : υποτακτική, προστακτική), η λοιπή διδασκαλία παραμένει στα δύο βιβλία η ίδια.
Ουσιαστικά

(ΝΓΔ § 525 εξξ. - ΟΕΔΒ § 125 εξξ.)

Στη Γρ. ΟΕΔΒ δεν υπάρχει η ονομασία «Πρώτη κλίση» κτλ., αλλά
αναγράφεται «Κλίση αρσενικών» κτλ.
Την αλλαγή αυτή την είχε επιφέρει ο Τριανταφυλλίδης στη Μ Ν Γ .

Μια δυο αλλαγές στα σχηματιστικά παραδείγματα (π.χ. ΝΓΔ § 527:
ο πατέρας — ΟΕΔΒ § 126 : ο αγώνας) δε μεταβάλλουν τα πράγματα.
Επίθετα με το αρσενικό σε -ύς, -ής (ΝΓΔ § 630 εξξ. - ΟΕΔΒ § 168)
α) Επίθετα

σε -ύς

-ιά

-ύ:

Στη Γρ. ΟΕΔΒ δε σημειώνεται στο
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κλιτικό παράδειγμα η ενική γενική του αρσενικού και του ουδετέρου.
Αναφέρεται παρακάτω (σ. 111): (του βαθύ και του βαθιού), όπου χαρακτηρίζεται «σπάνια».
β) Επίθετα σε -ής -ιά -ί: Στη Γρ. ΟΕΔΒ η ενική γενική του
αρσενικού και του ουδετέρου του σταχτιού μπαίνει σε ( ) στο κλιτικό
παράδειγμα, και αναφέρεται σε σημείωση και ο τύπος του σταχτή.
Ανώμαλα επίθετα (ΟΕΔΒ § 171, β)
Η Γρ. ΟΕΔΒ υιοθετεί στα ανώμαλα επίθετα το συνεχής και τα όμοιά
του.
Η σημείωση της σελ. 117 στη Γρ. ΟΕΔΒ για τη χρήση των επιθέτων συγγενής και ευγενής ως ουσιαστικών ανταποκρίνεται στο δίδαγμα
της Ν Γ Δ § 602, β.
Σχηματισμός

παραθετικών

(Γρ. ΟΕΔΒ § 173, 2 και § 174, 2)

Στη Γρ. ΟΕΔΒ δίνεται για τα παραπάνω επίθετα σε -ής, -ές η
περίπτωση γ) με την κατάληξη -έστερος (υπερθετικός : -έστατος) : επιεικής - επιεικέστερος - επιεικέστατος κτλ.
Ορθογραφία παραθετικών

(ΝΓΔ § 648 εξ. - ΟΕΔΒ § 179, σελ. 122)

Οι ορθογραφικοί κανόνες για τη γραφή με -ώ- περιορίζονται μόνο
στα επίθετα που προέρχονται από τοπικά επιρρήματα σε -ω: (άνω)
ανώτερος - ανώτατος, (κάτω) κατώτερος - κατώτατος, (όπως και : απώτερος, εσώτερος,
εξώτερος).
Αριθμητικά

(ΝΓΔ §§ 670, 677 - ΟΕΔΒ §§ 183 [σελ. 124], 185, Πίνακας)

Στη Γρ. ΟΕΔΒ προτιμήθηκε η γραφή τέσσερις αντί τέσσερεις.
ΡΗΜΑΤΑ
Φωνητική μορφή και ορθογραφία καταλήξεων
- ΟΕΔΒ §§ 227 και 230-243)

(ΝΓΔ §§ 876 και 884-904
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Η Γρ. ΟΕΔΒ
α) προτιμά τους τύπους του α' πλ. προσ. της ενεργ. φωνής που
λήγουν σε -ουμε (έχουμε, δένουμε), χωρίς ν' αποκλείει τους τύπους σε
-ομε (έχομε, δένομε).
β) Καταργεί τη διάκριση που γίνεται στη ΝΓΔ για τη γραφή των
καταλήξεων -εις — -ης, -ει — -η, -είτε
ήτε, στην υποτακτική, στην
προστακτική, στο μέλλοντα και στο παθ. απαρέμφατο και γράφει παντού
-εις, -ει, -είτε : να έχεις - να έχει, να δένεις - να δένει, να δέσεις - να δέσει,
να δεθείς - να δεθεί, να δεθείτε, θα έχεις - θα έχει, θα δέσεις - θα δέσει, θα
δεθείς, θα δεθεί, θα δεθείτε, δεθείτε, έχει δεθεί.
γ) Καταργεί τη διάκριση των καταλήξεων -ομε —ωμε
και γράφει
παντού -ο- (για όσους προτιμούν τον τύπο αυτόν): να έχομε, θα έχομε, να
δένομε, να δέσομε, θα δέσομε.
δ) Το ίδιο και για την κατάληξη -ομαι — -ωμαι της παθητικής
φωνής: να δένομαι, να έρχομαι.
Μορφολογικά θέματα (ΝΓΔ § 909 - ΟΕΔΒ § 245)
Η Γρ. ΟΕΔΒ προσθέτει (σελ. 172) στην αρχαϊκή κλίση της παθητικής φωνής και ρήματα σε -ώμαι : εγγυώμαι, εξαρτώμαι κτλ.
Μετοχές (ορθογραφία)

(ΝΓΔ § 980 - ΟΕΔΒ § 265, σελ. 190)

Η Γρ. ΟΕΔΒ συμπληρώνει τον κανόνα για την ορθογράφηση λίγων
παθητικών μετοχών σε -ώμένος: τιμώμενος, προσδοκώμενος,
περισπώμενη
λέξη.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟΝΟΙ
Οι τόνοι
παιδί, γράφω, άνθρωπος, σιδηρόδρομος, μήλο, ναύτες
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1. Σε κάθε λέξη που έχει δύο τουλάχιστον συλλαβές μία συλλαβή προφέρεται δυνατότερα από τις άλλες, τ ο ν ί ζ ε τ α ι .
Πάνω στο φωνήεν της συλλαβής που προφέρεται πιο
δυνατά σημειώνουμε ένα σηϊιάδι, που λέγεται τόνος.
Ως τονικό σημάδι χρησιμοποιείται η οξεία (') :
κήπος, γερός,

αγαπούμε.

2. Σε μια λέξη μπορεί να τονιστεί μόνο μια από τις τρείς τελευταίες συλλαβές :
λέμε, έλεγαν,

ξαναλέγαμε.

27. Στις λέξεις που κλίνονται ο τόνος δε μένει πάντα στην ίδια
συλλαβή:
ο άγγελος — του αγγέλου — τον άγγελο,
η μοίρα — οι μοίρες — των μοιρών — τις μοίρες,
δένω — έδενα — θα δεθώ.
Ο τόνος τ η ς ενικής ονομαστικής σ τ α ουσιαστικά (ο άγγελος),
κής ονομαστικής τ ο υ αρσενικού σ τ α επίθετα (ο ωραίος)

προσώπου στον ενεστώτα της οριστικής σ τ α ρήματα (δένω)
τόνος.

22

της

ενι-

και τ ο υ π ρ ώ τ ο υ ενικού
λέγεται βασικός
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Σημείωση. Τα παλιότερα χράνια χρησιμοποιούσαν στη γραφή τρία τονικά σημάδια (οξεία *βαρεία ' και ηερισπωμένη ') καθώς και δύο πνεύματα (δασεία
και ψιλή 9). Αντί για όλα αυτά χρησιμοποιούμε σήμερα μόνο την οξεία, σύμφωνα
με τους ακόλουθονς κανόνες:

28· Κανόνες του μονοτονικού συστήματος
1. Τονικό σήμάδι παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες
συλλαβές. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η λέξη παρουσιάζεται ως μονοσύλλαβη ύστερα από έκθλιψη ή αποκοπή,
όχι όμως και όταν έχει χάσει το τονισμένο φωνήεν από αφαίρεση.
• Παίρνουν τονικό σημάδι λέξεις που παρουσιάζονται ως
μονοσύλλαβες ύστερα από
έκθλιψη, π.χ. λίγ9 απ9 όλα, πάντ ανοιχτά, είν ανάγκη,
ήρθ9 εκείνος, μήτ εσύ μήτ9 εγώ κτλ.,
ή αποκοπή, π.χ. φέρ9 το, κόψ9 τους, άσ τον κτλ.
• Ένας ρηματικός τύπος που έμεινε άτονος από αφαίρεση
δεν ανεβάζει το τονικό σημάδι στην προηγούμενη λέξη,
π.χ. μου 'φερε, τα 9δείξε, να 'λεγε, θα 9θελα, που 9ναι
(αλλά πού 9ναι;), μου 9πε κτλ·
2. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι.
• Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και μένουν άτονοι οι συνιζημένοι τύποι (δύο φωνήεντα που προφέρονται μαζί
σε μια συλλαβή), π.χ. μια, για, γεια, πια, πιο, ποιοςποια-ποιο, γιος, νιος, (να) πιω κ.ά. Προσοχή στη διαφορά : μια - μία, δυο - δυο, ποιον - (το) ποιόν, το βιος - ο
βίος
(Βλ. και καταχρηστικοί δίφθογγοι § 17 και συνίζηση
§ 39).
• Μια μονοσύλλαβη προστακτική, ακόμα κι όταν ακολουθείται από δύο εγκλιτικά, δεν παίρνει τονικό σημάδι,
π.χ. πες μου το, δες του τα, βρες τους την, φα του τα κτλ.
Εξαιρούνται και παίρνουν τονικό σημάδι :
(α) ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή,
π.χ. Ή η Άννα ή η Μαρία
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τα Ερωτηματικά πού και πώς.
• Τα πον και πώς παίρνουν τονικό σημάδι είτε βρίσκονται
σε ευθεία ερώτηση είτε σε πλάγια, π.χ.
Πού πήγες; Δε μας είπες πού πήγες.
Πώς σε λένε; Μας είπε πώς τον λένε.
(Επίσης παίρνουν τονικό σημάδι τα πού και πώς σε
περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες :
πού να σον τα λέω,
από πον κι ως πού,
πού και ηού,
αραιά και πού.
—Τονς έστειλες το γράμμα;
Πώς!
Πώς βαριέμαι!
Κοιτάζω πώς και πώς να τα βολέψω.)
• Τα πον και πως δεν παίρνουν τονικό σημάδι όταν ,δεν
είναι ερωτηματικά (όταν το πον είναι επίρρημα, αντωνυμία, σύνδεσμος* το πως σύνδεσμος), π.χ.
Αντό πον σον είπα.
Μας είπε πως τον λένε Βασίλη.
οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μον, σον,
τον, της, τον, την, το, μας, σας, τονς, τα), όταν στην ανάγνωση υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικές,
π.χ. ο πατέρας μού είπε ( = ο πατέρας είπε σ' εμένα) ενώ
ο πατέρας μον είπε ( = ο δικός μου πατέρας είπε)· η δασκάλα μάς τα έδωσε ( = η δασκάλα τα έδωσε σ' εμάς) ενώ
η δασκάλα μας τα έδωσε ( = η δική μας δασκάλα τα έδωσε).
Αλλά όταν οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μον, σον, τον κτλ.) δεν υπάρχει περίπτωση να
μπερδευτούν με τα ομόηχά τους εγκλιτικά, δεν παίρνουν
τονικό σημάδι, π.χ.
γιατί μας τα λες αντά;
τι μας έστειλες;
όταν μας τα έστειλες,
η δασκάλα πον μας έστειλαν,
η δασκάλα πον θα μας στείλουν,
μας έστειλαν μια δασκάλα κτλ.
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(S) οι μονοσύλλαβες λέξεις, όταν συμπροφέρονται με τους ρηματικούς τύπόυς μπω, βγω, βρω, *ρθω, σε όλα τα πρόσωπα και
τους αριθμούς» και δέχονται τον τόνο τους,
π.χ. θά μπω (προφέρουμε δυνατότερα το 0α) ενώ θα μπω
(προφέρουμε δυνατότερα το μπω), θά μπεις - θα μπεις κτλ.,
νά βγω-να

βγω,

θά 9ρθω - θα 9ρθω,
θα τού

9

9

ρθει - θα τον

ρθει,

να τά βρει - να τα βρει κτλ.

3. Ο τόνος του εγκλιτικού ο οποίος ακούγεται στη λήγουσα των
προπαροξύτονων λέξεων σημειώνεται,
π.χ. ο πρόεδρός μας;
χάρισμά

σον,

άφησέ τον το κτλ.

Το ίδιο γίνεται στο πρώτο από δύο εγκλιτικά, όταν προηγείται παροξύτονη προστακτική,
π.χ. δώσε μού το,
φέρε μάς τονς κτλ.

29. Ο ν ο μ α σ ί α τ ω ν λέξεων από τον τόνο τους
Μια λέξη λέγεται:
α) ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στη λήγουσα :
εμπρός, γιατί,

τα μικρά

παιδιά.

β ) π α ρ ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στην παραλήγουσα :
τρέχα,

ταχυδρόμος.

γ ) π ρ ο π α ρ ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στην προπαραλήγουσα:

άνθρωπος,

γυμναστήριο.

Εγκλιτικές λέξεις
Το βιβλίο μου.

Το τετράδιο σου

30.
Στα παραδείγματα αυτά οι λέξεις μου, αου προφέρονται τόσο
στενά ενωμένες με την προηγούμενη λέξη, που ο τόνος τους ή δεν
25
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ακούεται (το βιβλίο μου) ή ακούεται ως δεύτερος τόνος στη λήγουσα
της προηγούμενης λέξης (το τετράδιό σον).
Οι μονοσύλλαβες λέξεις που χάνουν τον τόνο τους ή που
τον ανεβάζουν στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης λέγονται εγκλιτικές.
Οι συχνότερες εγκλιτικές λέξεις'είναι οι μονοσύλλαβοι τύποι της
προσωπικής αντωνυμίας μου με μας, σον σε σας, τος τον τοι τη τες κτλ.
31.

Ο τόνος του εγκλιτικού:
1. μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι :

α) στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης, όταν αυτή τονίζεται στην
προπαραλήγουσα:
ο πρόεδράς μας (αας, τονς).
β) στην προηγούμενη λέξη, όταν είναι κι αυτή εγκλιτική και η πριν
από αυτήν είναι παροξύτονη;
φέρε μου το, δώσε μάς το.
2. α π ο β ά λ λ ε τ α ι , όταν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στη
λήγουσα ή στην παραλήγουσα:
το φως μας, η χαρά μου, να τονς, τα δώρα τον, οι φίλοι σας.

32. θ έ σ η του τονικού σημείου
Το τονικό σημάδι σημειώνεται :
(α) Πάνω στο τονιζόμενο μικρογράμματο φωνήεν: εγώ,
(β) Εμπρός κι επάνω στο τονιζόμενο κεφαλαίο φωνήεν :
Έβρος,
Ήφαιστος.
( γ ) Πάνω στο φωνήεν της διφθόγγου που προφέρεται
τερα : νεράιδα.
(δ) Πάνω στο δεύτερο φωνήεν του δίψηφου φωνήεντος,
σμού αν και εν και καταχρηστικής διφθόγγου :
είμαι' αύριο, εύλογος9 πιάνω, μοιάζω.
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