AΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ)
Γ’ ΕΚΔΟΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
- Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ, Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

- Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό, γιατί από τη μια χρησίμευσαν
στο να εκφράσουν – καταγράψουν την πιο καλλιεργημένη και την πιο φιλοσοφημένη σκέψη του αρχαίου κόσμου που μέχρι και σήμερα μας καθοδηγεί και από την άλλη πάνω τους στηρίζονται όχι μόνο η νέα Ελληνική
Γλώσσα - γραφή, αλλά και μια σειρά άλλων γλωσσών και γραφών, όπως
η Λατινική και οι καλούμενες λατινογενείς γλώσσες - γραφές (Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική κ.α.), οι σλαβικές γλώσσες και γραφές (Βουλγαρική, Ρωσική κ.α.) κ.α., άρα το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών γλωσσών και
γραφών και ως εξ αυτού και δικαίως καλείται «η μητέρα» των άλλων
γλωσσών.
- Σύγκριση της Ελληνικής με τις άλλες γλώσσες, τις φυσικές (Αγγλική, Κινέζικη κ.α.) και τις τεχνητές (Esperanto, interlingua etc.) , και οι
λόγοι που πρέπει να γίνει και πάλι διεθνής.
Πώς να μιλούμε σωστά την Ελληνική Γλώσσα κ.α.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΘΗΝΑ»
Α’ ΕΚΔΟΣΗ 1980
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΡΧΑΙΑ )
=========================
ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
( Δ/ντη Υπουργείου Πολιτισμού, συγγραφέα, Προέδρου Συλλόγου Κρητών και Φίλων
Κρήτης Αγίας Παρασκευής )
Τα βιβλία του συγγραφέα Α. Γ. Κρασανάκη για την Ελληνική Γλώσσα και την
Ελληνική Γραφή, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. Γ2/1105/12-2-1992 και Γ1/4/3-2-1992
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας (Ύστερα από πρόταση των Δ/νσεων Σπουδών
της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης), έχουν εγκριθεί για αγορά προς εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών όλων των Δημοτικών Σχολείων και όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Γλώσσα λέγεται το σύνολο των λέξεων, που με συγκεκριμένους κανόνες συνδυασμών (σύνταξη) και μεταβολών (κλίση) μεταχειρίζονται οι άνθρωποι ενός λαού προκειμένου να επικοινωνούν ή να συνεννοούνται μεταξύ
τους και να φανερώνουν τα αισθήματα και τη σκέψη τους. Ο φωνητικός
κώδικας επικοινωνίας που αποτελείται από λέξεις και είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης εθνότητας ή ομάδας. Η κάθε γλώσσα είναι ένα σύστημα φωνητικών συμβόλων που χρησιμεύει
στην επικοινωνία, άρα η γλώσσα είναι το μέσο ή όργανο με το οποίο τα μέλη
της κάθε ομάδας ανθρώπων χρησιμοποιούν προκειμένου να επικοινωνούν
μεταξύ τους και να εκφράσουν εκείνο που σκέφτονται, εκείνο που βλέπουν
ή θέλουν κ.α.
Η γλώσσα ονομάζεται έτσι, επειδή αποτελείται από λέξεις, οι οποίες εκφωνούνται από το στόμα του ομιλητή με τη βοήθεια του κύριου οργάνου
του που λέγεται γλώσσα.
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο λόγος, η ομιλία γίνεται με λέξεις. Συνεπώς λέξη (από το λέγω >
λόγος, αρχαίος αόριστος λέγ-σω > λέξω > λέγσ-ις > λέξη κ.α.) λέγεται ένα
από τα ηχητικά κομμάτια που μπορεί να εκφωνηθεί και να σταθεί μόνο του
στο λόγο. Είναι ένα ηχητικό σήμα, που εκφράζει με τα επιμερους συστατικά
ηχητικά στοιχεία του, που καλούνται: πρόθεμα, θέμα (α‘ και β’ συνθετικό
στις σύνθετες), τόνος και κατάληξη, όπως θα δούμε πιο κάτω, μια έννοια
της κάθε πρότασης, πρβ π.χ.: γράφ-ω,εις,ει… δι-έ-γραψα,ες,ε…. Ο Γιάννης
και η Γιάνν-α γραφ-ουν έκθεσ-η.
Οι λέξεις εκφωνούνται από το στόμα του ομιλητή με τη βοήθεια του
κύριου οργάνου του που λέγεται γλώσσα και συλλέγονται από τ' αυτιά του
ακροατή, που τις διαβιβάζουν στο ανάλογο τμήμα του εγκεφάλου του για
ετυμολογική ανάλυση – κατανόηση, βάσει των συστατικών τους στοιχείων
(θέματος, κατάληξης κ.α.), πρβ π.χ.: τιμ-ώ, τίμ-ιος, τιμ-ιότητα, ά-τιμ-ος....
Μία λέξη μπορεί να αποτελείται από ένα συστατικό στοιχείο, ένα μοναδικό μόρφημα (για παράδειγμα: αχ!, φως, ναι, όχι, πας…), ή από
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περισσότερα (για παράδειγμα: πέτρ-ες, πέτρ-α, γρήγορ-α, γρήγορ-ος, ά-τιμος…).
Πρόταση λέγεται το οργανωμένο σύνολο λέξεων που εκφράζει ένα
ολοκληρωμένο νόημα, ήτοι μια πράξη ή μια κατάσταση κάποιου από τα πρόσωπα του λόγου. Οι προτάσεις απαντούν στα ερωτηματικά; ποιός,α,ο; τι; πως;
που; πότε; γιατί; ποιανού,ής,ού: …..:
_Ο Νίκος φεύγει αύριο για Αθήνα με αεροπλάνο.
_Το νερό τρέχει γρήγορα από χθες.

(Περισσότερα βλέπε «ΚΕΦΑΛΙΟ 13ο «ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»
3. Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΪΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Αναλύοντας ετυμολογικά τις λέξεις ή άλλως παρατηρώντας τις προσεχτικά
το πως τις καταλαβαίνουμε βλέπουμε ότι αυτές δεν είναι τυχαίοι συνδυασμοί
φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια, όπως ισχυρίζονται μερικοί, αλλά
ένα οργανωμένο ηχητικό σήμα ή άλλως φώνημα, που αποτελείται από επιμέρους και συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία που λέγονται πρόθεμα + θέμα (ή
α’ και β’ συνθετικό στις σύνθετες) + κατάληξη + τόνος, και που το καθένα από
αυτά τα στοιχεία δίδει και από μια πληροφορία για το σημαινόμενο, πρβ π.χ.
γράφ-ω,εις.. (η κατάληξη -ω,ει… δείχνει ότι έχουνε ρήμα), καλ-ός,η,ό ( η κατάληξη
-ος,η,ο δείχνει ότι έχουμε επίθετο), καλ-ός και κάλ-ος (ο τόνος στο θέμα δείχνει ουσιαστικό και ο τόνος στην κατάληξη δείχνει επίθετο), ά-γραφ-ος (το πρόθεμα α- δείχνει
ότι έχουμε αρνητική έννοια), …
Βλέπουμε επίσης ότι άλλες λέξεις είναι απλές και άλλες σύνθετες. π.χ.:
εξ-υπ-ακούγεται, συν-πολίτης > συμπολίτης…. Οι απλές δημιουργούνται
από το θέμα μιας άλλης λέξης συν μιας κατάληξης, π.χ. πόλ-η > πολ-ίτης…
(θέμα πολ-) > πολιτ-ικος.
Θέμα λέγονται οι φθόγγοι που παίρνομε από μια λέξη, για να φτιάξουμε
μια άλλη, π.χ. λέξη πόλη > πολίτης (θέμα πολ-), πολίτ-ης > πολιτικός (θέμα
πολιτ-) κ.α.
Ρίζα λέγονται οι κοινοί φθόγγοι που υπάρχουν σε μια σειρά συγγενών
παραγωγικά λέξεων, π.χ. ρίζα «πολ-» > πόλ-η, πολ-ίτης > πολ-ιτικός κ.α.
Κατόπιν των ως άνω αυτό που μένει να μάθουμε, σχετικά με τη δημιουργία των λέξεων, είναι πως δημιουργήθηκαν οι ρίζες –(τα πρώτα θέματα)
και οι καταλήξεις των απλών λέξεων.
Παρατηρώντας τις καταλήξεις των λέξεων βλέπουμε ότι αυτές είναι κάποιοι συγκεκριμένοι φθόγγοι, που, επειδή είναι ανάλογοι με τα πρόσωπα στα ρήματα, καθώς και με το γένος, αριθμό και πτώση στα πτωτικά των λέξεων μας φανερώνουν για το τι το μέρος λόγου (αν έχουμε ρήμα ή ουσιαστικό κ.λπ.) και τύπος
(αν έχουμε κάτι αρσενικό ή θηλυκό, ένα ή πολλά κ.α.) είναι το σημαινόμενο που
γίνεται λόγος.
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Κατάληξη -ας = κάτι αρσενικό, ενώ -α/-η = κάτι θηλυκό και -ι/-ο =
κάτι ουδέτερο: πατέρ-ας, μάν-α, νίκ-η, ψωμ-ί, τυρ-ί…
Κατάληξη -ο,ις,ι > - ω,ει,ει = κάτι ρήμα και -ος,ι,ο > -ος,η,ο = κάτι
επίθετο: καλώ, καλός,ή,ό….
Παρατηρώντας τα θέματα των λέξεων βλέπουμε ότι αφενός άλλα από
αυτά είναι απλά και άλλα σύνθετα, ανάλογα με το αν έχουμε απλή ή σύνθετη
λέξη, και αφετέρου ότι το πρώτο απλό θέμα (= η ρίζα) σε μια σειρά συγγενικών λέξεων σχετίζονται με κάποιον από τους ήχους του περιβάλλοντος και
ίσως και του ίδιου του σημαινομένου από τη λέξη, πρβ π.χ. «γραφς» = ο
ήχος που ακούγεται πάνω κάτω κατά το σούρσιμο της πένας ή του κονδυλοφόρου πάνω στο χαρτί ή σε λεία επιφάνεια και από εκεί: γράφ-ω, γραφμα> γράμμα, γραφ-μη > γραμμή κ.α.
Όπως η πρώτη ύλη για το άγαλμα είναι το μάρμαρο, για το έπιπλο το
ξύλο δέντρου κ.τ.λ., έτσι και η πρώτη ύλη των λέξεων είναι οι ήχοι του
περιβάλλοντος. Για κάθε πράγμα και η ανάλογη ύλη του.
Το λέει και ο Πλάτωνας στον «Κρατύλο ή Περί ορθότητας των ονομάτων», ο
οποίος λέει ότι τα ονόματα αποτελούνται από άλλες αρχικές λέξεις, όπως π.χ. η λέξη
«αγαθόν» που αποτελείται από τις αρχικές λέξεις «αγαστόν» και «Θοόν» ( =ταχύ) και
αυτές οι αρχικές λέξεις είναι μίμηση των ήχων των πραγμάτων του περιβάλλοντος, κάτι
που σε πολλά ονόματα δε γίνεται αντιληπτό επειδή πολλές λέξεις αλλάζουν στο χρόνο,
πρβ: «Ώστε, καθώς φαίνεται, το όνομα είναι μίμηση με τη φωνή του πράγματός , το οποίο μιμείται, και
ονομάζει κανείς, όταν απομιμηθεί με τη φωνή εκείνο το οποίον μιμείται» (όνομα’ αρ εστίν, ως έοικε,
μίμημα φωνή εκείνου ο μιμείται, και ονομάζει ο μιμούμενος τη φωνή ο αν μιμήται.), Πλάτων Κρατύλος
423 c XXIV)
Ειδικότερα τα θέματα των απλών λέξεων προέρχονται από τη μίμηση
των ήχων που εκπέμπουν στο περιβάλλον τα διάφορα όντα όταν ενεργούν
ή πάσχουν, κάτι που στις περισσότερες λέξεις δεν είναι σήμερα ευδιάκριτο,
επειδή οι λέξεις για λόγους ευστομίας και συγκεκριμενοποίησης της προφοράς επεξεργάζονται (παθαίνουν κάποια φθογγικά πάθη με πρόσθεση, αφαίρεση, μετάθεση κ.α. φθόγγου), κάτι όπως γίνεται με το ξύλο των δέντρων και τα έπιπλα ή τα μάρμαρα και τα άγαλμα κ.α. Όλες οι λέξεις στο
χρόνο αλλάζουν φθογγική σύνθεση (παθαίνουν φθογγικά πάθη) είτε για λόγους ευστομίας-ευφωνίας, π.χ. Βενετία > Ενετία, παις > παιδί, πυρία >
σπύρτα, τάξις > τάξη, οικοκυρά > νοικοκυρά, Ιωάννης > Γιάννης, Τζων κ.α.
είτε και για σημασιολογική διαφοροποίηση πχ. χώρα γεωγραφική και (χ)ώρα
> χώρα χρονική, χρέος > χρήματα κ.α.
Τα εν λόγω φωνήματα με τα οποία σχετίζονται οι καταλήξεις και τα θέματα των λέξεων είναι π.χ.: α) Οι φωνές που βγάζουν τα ζώα, πτηνά,...,
όταν πετάνε, τρώνε, πεινάνε.., πρβ π.χ.: κρα..κρά > κρά-ζω, κρα-υγάζω,
κρα-υγή.. μπε/βε.. > βελάζω. Ομοίως: γαβ-γίζω, ζου..ζούνι, κουκου..βάγια, κακα..ρίζω,…β) Τα ανθρώπινα επιφωνήματα (οι φωνές που βγάζει ο άνθρωπος, όταν ενεργεί ή πάσχει), πρβ π.χ.: αχ! > αχός, αμάν > αμανές,
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χαχα > χαχανίζω,.. γ) Οι ήχοι που βγάζουν τα αντικείμενα, όταν τρίβονται,
πιέζονται, σπάνε, κτυπιούνται.., πρβ π.χ.: μπαμ μπουμ > μπουμπουνίζω,
μπαρούτι.. τρ.. > τρίβω, τρίζω, τριγμός..., β.. > βοή, βοώ....
Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε
μια έννοια, δε θα είχαν ποιόν και λογική ορθότητα. Παρέβαλε π.χ. "μπάμ,
μπουμ" > μπόμπα, μπουμπουνίζω. μπουμπουνητό.. όπου η ρίζα - φώνημα
"μπαμ" σου δίνει τη λογική υπόσταση – νόημα για το σημαινόμενο των λέξεων
αυτών. Παρέβαλε ομοίως ότι δε θα ήταν λογικό να πούμε την ίδια έννοια
που λέμε με τη λέξη «μπόμπα» και π.χ. με το συνδυασμό των φθόγγο «σιγ»,
«οια», «οε»……, γιατί αυτοί οι φθόγγοι δεν είναι συνάδουν με αυτούς που βγάζει
η μπόμπα.
2) Σε μια ομάδα συγγενών ετυμολογικά λέξεων πάντα η ρίζα είναι ένας
ήχος περιβάλλοντος, αυτούσιος ή παραποιημένος. Το ότι αυτό σε πολλές λέξεις δε φαίνεται οφείλεται στην ανθρώπινη επέμβαση, που:
α) πρόσθεσε τις καταλήξεις, ώστε ο λόγος να γίνει συγκεκριμένος από
γενικός και ασαφής, πρβ: καλ-ώ,είς.. & καλ-ός,οί….. & καλ-ή,ής,ές..
β) πολλές λέξεις τις μεταποίησε με πρόσθεση, αφαίρεση, αντιμετάθεση
φθόγγου) είτε για λόγους ευστομίας (ευφωνίας, πιο άνετης ή πιο σύντομης
κ.τ.λ. συμπροφοράς των φθόγγων της) είτε νοηματικής διαφοροποίησης,
πρβ π.χ.: "σ..αλ.λς.. = ο ήχος από το κύμα της θάλασσας και απ' εκεί: σάλος,
σάλασσα > θάλασσα = sea (αγγλικά), σαλς -αλάτιον - άλας - αλάτι, sardin
- sardela ( λατινικά), σαλαμούρα, (σ)αλατίζω, σαλεύω... χώρα (τόπου &
(χ)ώρα - ώρα (χρόνου), γράφμα > γράμμα, οπή/όπματιον > μάτι, οπταλμός
> οφθαλμός..
Δηλ. με τα εν λόγω φθογγικά πάθη κάνουμε τέτοια επεξεργασία στην
πρώτη ύλη των λέξεων, όπως και στη λάξευση της πέτρας για το σπίτι, στο
μάρμαρο για το άγαλμα, στο ξύλο δέντρου για το έπιπλο...
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Παραγωγή λέγεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι απλές λέξεις. Οι απλές λέξεις δημιουργούνται είτε από θέματα άλλων λέξεων, που
τότε λέγονται «παράγωγες λέξεις» είτε από ρίζες (πρωτότυπα θέματα),
που τότε λέγονται «ριζικές λέξεις».
Η δημιουργία των απλών λέξεων γίνεται με την πρόσθεση μιας κατάληξης στη ρίζα ή στο θέμα μιας πρωτότυπης λέξης, π.χ.:
Ρίζα κρατ- και ριζική λέξη «κράτ-ος»
Ριζική - πρωτότυπη λέξη: «κράτ-ος» & παράγωγη λέξη: κρατ-ικός
Πρωτότυπη λέξη λέγεται αυτή που από το θέμα της (από το αρχικό
της μέρος) συν μια κατάληξη παράγεται (γεννιέται) μια άλλη.
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Παράγωγη λέξη λέγεται αυτή που παράγεται (γεννιέται) από τη ρίζα
ή το θέμα μιας άλλης λέξης.
πρωτότυπη λέξη λα-ός (θέμα "λα-") & παράγωγη λέξη λαϊκ-ός (θέμα
λαϊκ-»)
πρωτότυπη λέξη: κράτ-ος, κρίν-ω.. & παράγωγη λέξη: κρατ-ικός,ή,ό,
κρί(ν)-ση..
Μια λέξη μπορεί να είναι πρωτότυπη, αλλά και παράγωγη. Μια παράγωγη λέξη στη συνέχεια γίνεται και η ίδια πρωτότυπη (δηλαδή δημιουργεί
από το θέμα της μια άλλη λέξη), πρβ π.χ.: πόλη ( ρίζα - θέμα "πόλ-) >
πολίτης (παραγωγικό θέμα "πολίτ-") > πολιτικός ( παραγωγικό θέμα "πολιτικ-") > πολιτικάντης,..
Παρασύνθετη λέξη λέγεται αυτή που παράγεται από μια σύνθετη συν
μια κατάληξη, κλητική ή παραγωγική, π.χ.: φιλόσοφος ( πρωτότυπη σύνθετη
λέξη) > φιλοσοφία ( παρασύνθετη = η παράγωγη μιας σύνθετης)
Ριζική λέξη λέγεται αυτή που παράγεται (γεννιέται) από μια ρίζα
(βλέπε πιο κάτω) συν μια κατάληξη, κλητική ή παραγωγική, και κατόπιν αυτή
γεννά μια άλλη κ.ο.κ.ε.
Καταχρηστική παραγωγή λέγεται η παραγωγή λέξης:
α) Με αλλαγή του τύπου (= του γένους ή του αριθμού) της, π.χ.: αι
Αθήναι > η Αθήνα, ο έμπορος & η έμπορος, ο σύζυγος & η σύζυγος..
β) Με αλλαγή του μέρους λόγου της (π.χ. ένα επίθετο να γίνει ουσιαστικό), π.χ.: παράγωγος,η,ο > ο παραγωγός, παράγωγη > η παραγωγή, ζεστή > η ζέστη, μηχανική/ κεραμική.. (τέχνη) > η μηχανική/ κεραμική.. ο
μηχανικός (τεχνίτης αυτοκίνητου) & ο μηχανικός..
γ) Με αλλαγή της κατάληξης μιας αρχαίας λέξης, όπως π.χ. η κατάργηση της γ’ κλίσης της αρχαίας, δηλαδή των καταλήξεων –ις, -ας, -ρ...: λύσις > λύση, οντότις > οντότητα, Ελλάς > Ελλάδα, κλητήρ > κλητήρας..
δ) Με αλλαγή της τονιζόμενης συλλαβής (η αλλαγή συλλαβής του
τόνου σε μια ελληνική λέξη αλλάζει το μέρος λόγου της λέξης ή δίδει αρνητική έννοια), πρβ: παράγωγη (= επίθετο) > παραγωγή (= ουσιαστικό), πότε
– ποτέ…
ε) Με τροποποίηση της φθογγικής σύνθεσης μιας λέξης, δηλαδή με
φθογγικό πάθος (= με εναλλαγή, πρόσθεση, αφαίρεση ή αντιμετάθεση
φθόγγου). Τα φθογγικά πάθη σε μια λέξη γίνονται είτε για τη σημασιολογική
διαφοροποίησή της είτε για την ευστομία της (= ευφωνία, για πιο άνετη ή
πιο σύντομη συμπροφορά των φθόγγων της), π.χ.: χώρα (τόπου) & (χ)ώρα
> ώρα χρόνου), κόνις > (σ)κόνη, πυρία (πυρ) > (σ)πύρ(τ)α,
σπόγγος >
σφουγγάρι, οικοκυρά > (ν)οικοκυρά, ήλθα > ήρθα, παις > παιδίον > παιδί....
4. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Οι λέξεις, όπως είδαμε πιο πριν, είναι άλλες είναι απλές και άλλες σύνθετες. Οι απλές αποτελούνται – παράγονται από τα εξής συστατικά στοιχεία:

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

11

το θέμα ή ρίζα (στις σύνθετες έχουμε το α’ και β’ συνθετικό), το πρόθεμα,
την κατάληξη, κλητική και παραγωγική, και τον τόνο, που όλα μαζί καθορίζουν – κανονίζουν την έννοιά τους, πρβ: γραφ-ω,΄έ-γραφ-α > έγραψα,
διέγραψα έ-λεγα, λέγ-ω, καλ-ή, καλ-ό…
1) Η κατάληξη, παραγωγική και κλητική
Κατάληξη λέγεται το μεταβλητό μέρος που τελειώνει μια λέξη. Το συστατικό στοιχείο της λέξης που μας λέει τι μέρος λόγου (ουσιαστικό ή επίθετο, ρήμα.. ) ή τύπος (γένος, αριθμός, πτώση ή πρόσωπο) είναι το σημαινόμενο από τη λέξη, π.χ.: καλ-ός,ή,ό, χθεσ-ιν-ός,ή,ό, χθεσ-ιν-ού,ών..
Παραγωγικές καταλήξεις λέγονται αυτές με τις οποίες παράγουμε
λέξεις από άλλες λέξεις ή από θέματα άλλων λέξεων, όπως π.χ. οι πιο κάτωθι
στα επίθετα:
-ινός: χθες > χθεσ-ινός, κοντά > κοντ-ινός, τωρ-ινός..
-άτος: ξύδι > ξυδ-άτος, αφρός > αφρ-άτος, μελ-άτος,η,ο...
Τυπολογικές ή κλιτικές καταλήξεις λέγονται αυτές με τις οποίες
κλίνουμε τις λέξεις, π.χ.: καλ-ός, καλ-ού, καλ-οί, καλ-ών… ή με τις οποίες
οι ρίζες και τα θέματα γίνονται λέξεις, π.χ. ρίζα «καλ-» και λέξεις καλ-ός,
κάλος, καλ-ύτερος.. Αυτές που εναλλάσσονται στο τέλος μιας κλιτής λέξης,
για να σχηματισθούν οι τύποι της, δηλαδή τα γένη και οι πτώσεις στα πτωτικά, καθώς και οι χρόνοι και τα πρόσωπα στα ρήματα, όπως οι πιο κάτω
στην Ελληνική Γλώσσα:
Πτωτικών:
Αρσενικών: Κώστ-ας,α, φόρ-ος,ου, γραφ-ικ-ός,ού,.. = ενικός
Κωστήδες,ων, φόρ-οι, γραφικ-οί..
= πληθυντικός
θηλυκών: Νίκ-η, Μαρί-α, τιμ-ή, γραφ-ικ-ή,ής... = ενικός
Νίκ-ες, Μαρί-ες, γραφ-ικ-ές,ών..
= πληθυντικός
ουδετέρων: τέρα-ς, τυρ-ί, γραφ-ικ-ό,ού...
= ενικός
τέρα-τα, τυρι-ά, γραφ-ικ-ά,ών..
= πληθυντικός
………………………….
Ρημάτων:
Ενεστώτας: γράφ-ω,εις,ει,
= ενικός,
γράφ-ουμε,ετε,ουν = πληθυντικός
,........................
Οι παραγωγικές καταλήξεις έχουν ληκτικό μέρος τις κλιτικές - τυπολογικές καταλήξεις: χθες > χθεσ-ιν-ός.
Επίθημα λέγεται το μέρος (οι φθόγγοι) που έχει επιπλέον μια παραγωγική κατάληξη από μια κλητική και το οποίο διαφοροποιεί την έννοια,
π.χ.: καλ-ός – καλ-ύτερ-ος, τακτός > τακτ-ικ-ός,…
2) Το θέμα ή η ρίζα
Θέμα λέγεται το αρχικό και αμετάβλητο μέρος μιας κλιτής λέξης και το
οποίο καθορίζει-δηλώνει την κύρια σημασία ή έννοια του σημαινόμενου. Οι
αρχικοί φθόγγοι της λέξης, που μένουν αμετάβλητοι στην κλίση (κλιτικό
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θέμα): καλ-ός, καλ-ού... ή που παίρνουμε απ’ αυτή, για να δημιουργήσουμε μια άλλη λέξη (παραγωγικό θέμα): τακτ-ός,ή,ό (θέμα τακτ-) >
τακτ-ικός..
Διπλόθεμα λέγονται οι λέξεις που παρουσιάζονται στη σύνθεση και
παραγωγή με δυο θέματα, π.χ.:
γη > γή-πεδο, μεσό-γειος, γε-ωργία,
καλός,ή,ό > καλό-βολος & καλλι-γραφία (καλ-ή γραφή)
πόλ-ις(-η) > πολ-ίτης…. & πόλε-ως > πολε-οδομία
γάλα, γάλατ-ος > γαλατ-άς, γαλ-ουχώ, γαλατάδικο
λιμ-ήν (λιμάν-ι), λιμένος: λιμενοβραχίονας, λιμενάρχης
Χαρακτήρας λέγεται ο ληκτικός φθόγγος του θέματος ή της ρίζας:
γραφ-ή, (χαρακτήρας -φ-), γραφικ-ός,ού..(χαρακτήρας -κ-), γραφ-μα >
γράμμ-α (χαρακτήρας μ).
Ρίζα λέγεται το αρχικό θέμα απ' όπου παράγονται μια σειρά από λέξεις
ή άλλα θέματα, π.χ.: πόλ-ις (ρίζα ή αρχικό θέμα πόλ-) > πολίτ-ης ( θέμα
πολίτ-) > πολιτικ-ός (θέμα πολιτικ-) > πολιτικάντ-ης..... Οι φθόγγοι που είναι κοινοί σε μια ευρεία ομάδα συγγενών λέξεων, όπως π.χ. οι φθόγγοι "τακ" στις λέξεις: τακ-σις > τάξις, τακ-τικός,ή,ό, ά-τακ-τος,η,ο, τακ-τικότερος,η,ο, δια-τακ-τική, παρά-τακ-σ/ξη... Ομοίως ρίζα "γραφ-" και λέξεις:
γράφ-ω, γραφ-έας, γραφ-είο..
3) Το πρόθεμα
Πρόθεμα λέγεται το σύνολο φθόγγων που μπαίνει πριν από το θέμα
μιας λέξης, όπως η συλλαβική αύξηση "ε-" στην κλίση των ρημάτων, για να
δηλώσουμε παρελθόντα χρόνο, πρβ π.χ.: τρίβω > έ-τριβα, έ-τριψα, λέγω >
έ-λεγα.. και το στερητικό α-: γραφή – άγραφος..
4) Ο τόνος
Τόνος λέγεται η προφορά πιο δυνατά μιας συλλαβής της λέξης, π.χ.:
κα-λός, έ-ξοχη, εξο-χή… Συνεπώς ο τόνος δεν είναι φθογγικό στοιχείο της
λέξης, αλλά φωνητικό
Τονικό σημάδι λέγεται το σήμα (') που σημειώνεται (βάζουμε) στο
γραπτό λόγο πάνω από το φωνήεν της συλλαβής της λέξης που τονίζεται,
όπως π.χ.: εξο-χή, έ-ξοχη
Τόνο έχουν οι δισύλλαβες και άνω λέξεις: καλό, καλύτερος…, άσχετα
αν σε μερικές γλώσσες δε σημειώνεται, πρβ π.χ. στην αγγλική: morning
(προφορά «μόρνινκ»).
Ο τονισμός γίνεται για εκτόνωση και συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους (είναι φοβερά δύσκολο το να προφέρουμε ίδια ή ισότιμα στην
ένταση φωνής όλες τις συλλαβές των λέξεων) και στην Ελληνική Γλώσσα,
αρχαία και νέα, έχει κανονιστεί, αντί να τονίζουμε μια τυχαία συλλαβή των
λέξεων, να τονίζουμε μια συγκεκριμένη από το τέλος τους ανάλογα με τα
μέρη λόγου και τους τύπους τους, ώστε να μας τα υποδείχνει τάχιστα μαζί
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με την κατάληξη, πρβ π.χ. κινά (οριστική) & κίνα (προστακτική), έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό), παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο) …
Σημειώνεται ότι στον προφορικό λόγο το νόημα πολλών λέξεων κανονίζεται και από:
α) Τα είδη προφοράς: η καταφατική, η ερωτηματική, η θαυμαστική
κ.τ.λ. εκφώνηση των προτάσεων και το ποιόν (τα χρώματα φωνής).
β) Την έκφραση. Άλλο το «καλημέρα» με σιγανή φωνή και άλλο με
δυνατή, άλλο το να πεις «καλημέρα» καθιστός και άλλο όρθιος ή με υπόκλιση, ενώ ένας μορφασμός αναιρεί όσα λέμε ή τα αλλοιώνει, μειώνει κ.τ.λ.
ανάλογα με το είδος του
Σημειώνεται ότι:
1. Οι φθόγγοι και οι συλλαβές των λέξεων είναι επιμέρους στοιχεία των συστατικών στοιχείων των λέξεων και όχι συστατικά – νοηματικά μέρη των λέξεων, εκτός και
έχουμε λέξη ή συστατικό στοιχείο που αποτελείται από ένα μόνο φθόγγο φωνήεν ή
από μια μόνο συλλαβή, όπως π.χ. στις λέξεις: π.χ.: το, εκ, η, καλ-ό, ά-τυχ-ο, καλ-ή…
Τα στοιχεία εκείνα που υλοποιούν τη γλωσσική έκφραση είναι τα συστατικά στοιχεία
(ρίζα ή θέμα, κατάληξη κ.τ.λ.) : καλ-ός, καλ-ύτερ-η… παράλληλα με τα α’ και β’ συνθετικό, αν έχουμε σύνθετη λέξη: συν-ε-όρτασ-α,ες,…
2. Οι φθόγγοι δεν είναι αυτόνομα στοιχεία, αφού τα μικρότερα τεμάχια που μπορούν να κοπούν οι λέξεις είναι οι συλλαβές, φωνηεντικές (= ένα φωνήεν μόνο του,
π.χ. ο α-έ-ρας) ή συμφωνικές (ένα φωνήεν συν ένα ή περισσότερα φωνήεντα, π.χ.
τον, εν, νε-ος..), πρβ π.χ.: κα-λός, γρά-φω… μια και τα σύμφωνα δεν προφέρονται
ποτέ από μόνα τους. Προφέρονται πάντα μαζί με ένα φωνήεν, πριν ή μετά από αυτά,
πρβ π.χ.: εν, νέ-ος, εκ, κε-ντρο … απ΄ όπου και σύμφωνα. Όσο και αν προσπαθήσουμε να προφέρουμε ένα σύμφωνο μόνο του, π.χ. το κ, είναι αδύνατο να το κατορθώσουμε, θα πούμε π.χ. κα ή κου ή κε..
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
ΛΕΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Οι λέξεις που δεν έχουν καταλήξεις, κλιτικές ή παραγωγικές, είναι άκλιτες, με ειδική ή γενική έννοια και συνήθως μονοσύλλαβες ή ολιγοσύλλαβες (αν δεν είναι σύνθετες) και η όλη φθογγική τους σύνθεση είναι και το
συστατικό - νοηματικό τους στοιχείο.
Στην Ελληνική Γλώσσα άκλιτες ή χωρίς καταλήξεις λέξεις είναι οι μόνο
οι σύνδεσμοι, οι προθέσεις, τα επιφωνήματα και κάποια από τα επιρρήματα,
όπως π.χ. οι: με, από, και, ναι, μεν, υπέρ, αχ!, απέναντι…... Σε άλλες γλώσσες, όπως π.χ. στην κινέζικη, όλες σχεδόν οι λέξεις είναι άκλιτες και χωρίς
καταλήξεις και σε άλλες, όπως π.χ. στην αγγλική, η πλειοψηφία. Οι λέξεις
που είναι χωρίς καταλήξεις εξειδικεύονται ή αλλάζουν έννοια είτε με το
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ανεβοκατέβασμα της έντασης του τόνου τους είτε με το να τις πούμε με μια
άλλη λέξη πριν ή μετά από αυτές, δηλαδή με σύνταξη κατά παράταξη περιφραστικά.
Στην Ελληνική Γλώσσα οι άκλιτες λέξεις: ή & η, ο & ό, πως & πώς, πότε
& ποτέ.., με διαφορετική ένταση του τόνου ή με τη μεταφορά του τόνου
από τη μια συλλαβή στην άλλη αποκτούν διαφορετική σημασία.
Στην Ελληνική Γλώσσα οι άκλιτες λέξεις (επιρρήματα): «απέναντι,
πάνω, ναι, από… »… συγκεκριμενοποιούνται εννοιολογικά με τη σύνταξη
κατά παράταξη (περιφραστικά), πρβ π.χ.: «απέναντι από την Κύπρο» = η
Τουρκία, ενώ «απέναντι από το σπίτι σου» = το σχολείο, «ναι», να πάω, ενώ
«ναι», δεν πάω…
Σε άλλες γλώσσες (π.χ. κινέζικη) δεν υπάρχουν καθόλου παραγωγικές
και κλιτικές καταλήξεις και σε άλλες (π.χ. αγγλική) οι μισές ή λίγες σχετικά.
Στις γλώσσες αυτές τα γένη, η κλίση και τα μέρη λόγου σχηματίζονται είτε
με σύνθεση ( δηλαδή με το να πούμε μια τέτοια λέξη σύνθετα με μια άλλη)
είτε με σύνταξη κατά παράταξη, δηλαδή λέγοντας αυτή τη λέξη πριν ή
μετά από μια άλλη. Παρέβαλε π.χ. στην αγγλική: the love & I love, you love,
he love, of love… όπου η αυτή λέξη (εδώ η λέξη love, με προσωπική αντωνυμία: Ι, you… γίνεται ρήμα, με το άρθρο the γίνεται ουσιαστικό, με το μόριο
of γίνεται ουσιαστικό πτώσης γενικής κ.τ.λ.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: «ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», Α. Κρασανάκη)
Β) ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Οι σύνθετες λέξεις, εκτός από τα συστατικά στοιχεία (θέμα, κατάληξη,
τόνο κ.τ.λ.) των απλών λέξεων, αποτελούνται και από το α’ και β’ συνθετικό,
που όλα μαζί καθορίζουν – κανονίζουν την έννοιά των συνθέτων λέξεων,
πρβ: συν-λαμβάν-ω > συλλαμβάνω. συν-έ-λαβ-α,ες…
Ειδικότερα:
Πρώτο (α') συνθετικό λέγεται η απλή λέξη που μπαίνει πρώτη στη
σύνθεση.
Δεύτερο (β') συνθετικό λέγεται η απλή λέξη που μπαίνει δεύτερη
στη σύνθεση: συμμαθητής = συν (α' συνθετικό) + μαθητής (β' συνθετικό)
Συνδετικό φωνήεν λέγεται το φωνήεν που ενώνει τα δυο συνθετικά: αστραπή + βροντή = αστραπόβροντο, το -ο- = συνδετικό φωνήεν.
Γνήσια σύνθεση λέγεται αυτή που γίνεται με συνδετικό φωνήεν το ο- ή ένα άλλο εκτός του ληκτικού του α' συνθετικού: κρυφομιλώ (κρυφά
ομιλώ), γεωγραφία (γη, γαία γράφω), πεντάδραχμο (πέντε δραχμές), γυναίκες + παιδιά > γυναικόπαιδα, πικρή + δάφνη > πικροδάφνη..
Νόθα ή καταχρηστική σύνθεση λέγεται αυτή που γίνεται με αυτούσιες λέξεις ή με συνδετικό φωνήεν το ληκτικό φωνήεν του α' συνθετικού, αν υπάρχει, π.χ.:
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Ελληνική Γλώσσα: εκ-δρομή, εκ-δύνω > γδύνω, νέα πόλη > Νεάπολη,
Χριστού γέννα > Χριστούγεννα…
Κινέζικη γλώσσα: πε» = κύπελλο, «τσιμ» = χρυσός,η,ο, «τσιμ πε» =
χρυσό κύπελλο, «νι τσάου» = καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το άρωμα (το αρωματόνερο), «σεν» = ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» =
η κίνα, «μέϊ-κό» = η Αμερική..
Σύμφυση λέγεται η σύνθεση λέξεων που γίνεται με συγχώνευση (χωρίς συνδετικό φωνήεν) δυο απλών λέξεων, π.χ.: εκ-δύω > γδύνω, εν-βολιάζω > μπολιάζω, εκ-ρέω > Κρόνος > χρόνος..
Η λέξη γη ως πρώτο συνθετικό γίνεται:
γή-πεδο, γή-λοφος, γεωμετρία, γεω-λόγος, γεω-πόνος.. γαιο-κτήμονας, γαι-άνθρακας...
Τα αριθμητικά ως πρώτα συνθετικά γίνονται:
Το ένας > μονό- : μονάκριβος, μονομαχία..
Το δυο> δι, δισ, δυ: δίδραχμο, δισέγγονος, δίφραγγο, δικέφαλο, δίκοπο, δισεκατομμύριο, συνδυασμός...
Το τρία > τρι, τρισ-: τρισύλλαβο, τριγύρω, τρίγλωσσος, τρισάγιο,
Τρισεύγενη..
Το τέσσερα > τετρά-: τετράγωνο, τετράποδο, τετράπλευρο..
Η λέξη καλός,ή,ό ως πρώτο συνθετικό γίνεται:
καλό-βολος, καλοδέχομαι, καλοδεχούμενος..
καλλι-γραφία, καλλιτέχνης, καλλιέργεια...
Τα αριθμητικά έχουν συνδετικό φωνήεν από το πέντε μέχρι το ενενήντα το -α: πεντάδραχμο, εξάμηνο, οχτάστιχο...
Τα επίθετα σε -υς έχουν συνδετικό φωνήεν το -υ: βαθύπλουτος, Μακρυγιάννης, πλατύσκαλο..
5. Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΜΦΥΤΟ, ΑΛΛΑ
ΤΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ - ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ
Η γλώσσα, όπως και η γραφή δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά κάτι το
επίκτητο, κάτι που κάποιος ή κάποιοι από κοινού δημιούργησαν και στη συνέχεια διδάσκεται. Ειδικότερα η γραφή και η γλώσσα είναι συγκεκριμένοι
κώδικες που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο χάρη της γλωσσογραμματικής ικανότητας που του χάρισε η Φύση, ο Θεός. Απλά η γλώσσα είναι κώδικας που γίνεται με συγκεκριμένους ήχους (φθόγγους, συλλαβές και λέξεις), ενώ η γραφή με συγκεκριμένα σήματα (γράμματα). Άλλωστε γι αυτό
υπάρχουν και πάρα πολλές γλώσσες και πάρα πολλά είδη γραφής και όχι μια
γλώσσα και μια γραφή. Αν παρατηρήσουμε τον άνθρωπο κατά τη στιγμή της
γέννησης του, θα δούμε ότι δε γνωρίζει ούτε να γράφει-διαβάζει ούτε και να
μιλά. Το μόνο που μπορεί-ξέρει να κάνει είναι να βγάζει άναρθρες κραυγές,
που είναι ανάλογες με τη συναισθηματική κατάσταση που τον διακατέχει,
κάτι ως κάνουν και τα άλλα ζώα. Στη συνέχεια οι γονείς ή οι δάσκαλοί του
μαθαίνουν τη συγκεκριμένη γλώσσα και γραφή που θέλουν, δηλαδή είτε
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ελληνικά είτε αγγλικά κ.τ.λ. Ομοίως, αν παρατηρήσουμε δυο ανθρώπους
που αναγκαστικά πρέπει να διαβιώσουν μαζί και συνάμα δε μιλούν την ίδια
γλώσσα ή δε γνωρίζουν την ίδια γραφή, θα δούμε ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα δημιουργούν μια κάποια δική τους γλώσσα και μια κάποια δική τους
γραφή. Επομένως η γλώσσα και η γραφή δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά
κάτι το επίκτητο, κάτι που διδάσκεται. Έμφυτη είναι η γλωσσο-γραμματική
ικανότητά. Άλλωστε, αν αυτά ήταν κάτι το έμφυτο ή κληρονομικό, τότε όλοι
οι άνθρωποι θα μίλαγαν την ίδια γλώσσα και θα έγραφαν με την ίδια γραφή.
Ειδικότερα οι διάφορες γλώσσες και οι διάφορες γραφές είναι ανθρώπινες
επινοήσεις, κώδικες επικοινωνίας, που δημιουργήθηκαν λόγω της γλωσσικής-γραμματικής ικανότητας που χάρισε ο Θεός, η Φύση στον άνθρωπο.
Η γραφή αποτέλεσε το βασικό συντελεστή στην όλη εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Με τη γραφή έγινε δυνατή η μεταβίβαση της σκέψης των
μεγάλων ανδρών και των ανακαλύψεων της επιστήμης που τόσο πολύ συντέλεσαν στην τεχνολογική εξέλιξη και στον πολιτισμό. Χάρη στη γραφή έγινε δυνατό η ανθρωπότητα να πληροφορηθεί την ύπαρξη των επών του
Ομήρου (Ιλιάδα-Οδύσσεια), τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, τις
σαιξπηρικές τραγωδίες, των Ευαγγελίων κ ά.
Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Ο πρωτόγονος άνθρωπος δε γεννήθηκε κατευθείαν να μιλά ελληνικά ή αγγλικά.. ή να λέει π.χ. τις λέξεις: λέω, πάω, Μανώλης, Ηρακλής...(ελληνικά), Say, go, Manuel... (αγγλικά).. Αρχικά μίλαγε όπως και
τα άλλα ζώα, δηλαδή με άναρθρο λόγο (με επιφωνήματα και μιμήσεις ήχων,
μορφασμών, κινήσεων κ.τ.λ.) Σιγά-σιγά και σε σχέση προς τα άλλα ζώα επινόησε τις καταλήξεις, τα προθέματα, τον τόνο.. και λοιπά γλωσσικά στοιχεία: "τακ.. τακ" > τάκ-σις (τάξη), τακ(τ)-κός,ή,ό.. γραφς..." > γράφ-ω,
γραφ-ή, γραφ-έας, γραφικ-ότατος.. και έτσι έφτιαξε τη γλώσσα που έχει
σήμερα. Έτσι οι λέξεις σε σχέση προς τους φυσικούς ήχους είναι, όπως το
δέντρο και το έπιπλο, η πέτρα και το σπίτι.. Έτσι η γλώσσα διαπλάστηκε,
επεξεργάστηκε, εξελίχθηκε και έφθασε στο σημείο που είναι σήμερα.
2) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε
μια έννοια, όπως ισχυρίζονται μερικοί, δε θα είχαν ποιόν και λογική ορθότητα. Παρέβαλε π.χ. "μπάμ, μπουμ" > μπόμπα, μπουμπουνίζω. μπουμπουνητό.. όπου η ρίζα - φώνημα "μπαμ" σου δίνει τη υπόσταση για το σημαινόμενο των λέξεων αυτών. Παρέβαλε ομοίως ότι δε θα ήταν λογικό να πούμε
την ίδια έννοια που λέμε με τη λέξη «μπόμπα» και π.χ. με το συνδυασμό των
φθόγγο «σι..», γιατί αυτοί οι φθόγγοι είναι κάτι που ακούγεται όταν κάνουμε
σιγή ή ησυχία.
3) Σε μια ομάδα συγγενών ετυμολογικά λέξεων πάντα η ρίζα είναι ήχος
περιβάλλοντος, αυτούσιος ή παραποιημένος. Το ότι αυτό σε πολλές λέξεις δε
φαίνεται οφείλεται στην ανθρώπινη επέμβαση, που:
α) πρόσθεσε τις καταλήξεις, ώστε ο λόγος να γίνει συγκεκριμένος από
γενικός και ασαφής, πρβ: καλ-ώ,είς.. & καλ-ός,οί….. & καλ-ή,ής,ές..
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β) πολλές ρίζες ή λέξεις τις μεταποίησε (με πρόσθεση, αφαίρεση, αντιμετάθεση φθόγγου) για λόγους ευστομίας (ευφωνίας, πιο άνετης ή πιο σύντομης κ.τ.λ. συμπροφοράς των φθόγγων της) ή νοηματικής διαφοροποίησης, πρβ π.χ.: "σ..αλ.λς.. = ο ήχος από το κύμα της θάλασσας και απ' εκεί:
σάλος, σάλασσα > θάλασσα = sea (αγγλικά), σαλς -αλάτιον - άλας - αλάτι,
sardin - sardela ( λατινικά), σαλαμούρα, (σ)αλατίζω, σαλεύω... χώρα (τόπου
& (χ)ώρα - ώρα (χρόνου), γράφμα > γράμμα, οπή/όπματιον > μάτι, οπταλμός > οφθαλμός.. (Περ. βλέπε στα «Φθογγικά πάθη») Δηλ. με τα φθογγικά
πάθη κάνουμε τέτοια επεξεργασία στην πρώτη ύλη των λέξεων, όπως και
στη λάξευση της πέτρας για το σπίτι, στο μάρμαρο για το άγαλμα, στο
δέντρο για το έπιπλο...
4) Επειδή όλες οι γλώσσες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τους ήχους
του περιβάλλοντος, γι αυτό και κάποιες, αν και δεν έχουν έρθει ποτέ σ' επαφή, έχουν:
α) ίδιες ή παρόμοιες λέξεις, πρβ π.χ. ελληνικά: βους, ρους-ρυάκι,
κραυγάζω - κραυγή... & αγγλικά: bull ή bos, rio, cry..
β) τους αυτούς φθόγγους, τους είκοσι (20) στον αριθμό: α, ε, ο, ου, ι,
κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ (κάτι που οφείλεται και στα γλωσσικά
δάνεια). Απλώς μερικές γλώσσες δε συνηθίζουν κάποιον ή κάποιους από
τους μέσους και δυσκολοπρόφερτους φθόγγους δ, γ, θ, ζ.
6. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩ ΛΕΞΕΩΝ
Α. ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Οι λέξεις, ελληνικές και ξένες, διακρίνονται από άποψης δημιουργίας
σε απλές και σύνθετες.
Απλή λέξη λέγεται αυτή που παράγεται από ένα μόνο θέμα ή ριζα και
ως απ’ αυτό φανερώνει ένα μόνο νόημα, όπως π.χ. οι εξής: γράφ-ω, γραφμα > γράμμα, γραμμ-ατικός...
Σύνθετη λέξη λέγεται αυτή που αποτελείται από δυο ή περισσότερες
απλές λέξεις, αυτούσιες ή μερικώς παραποιημένες φθογγικά, άρα από δυο
ή περισσότερα θέματα και ως απ’ αυτό φανερώνει δυο ή περισσότερα νοήματα, όπως π.χ. οι εξής λέξεις: δια-γράφ-ω, εξ-υπ(ο)-ακούγεται, εκ-δύω >
γδύνω, εν-βόλιον > μπόλι....
Ελληνική: εξ-υπ(ο)-ακούγεται, εκ-δύω > γδύνω..
Λατινική: con-panis > compania, in-statuo > instituto (ινστιτούτο)..
Β. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ
Οι λέξεις κάθε γλώσσας είναι άλλες ντόπιας δημιουργίας (παραγωγής
ή σύνθεσης) και άλλες ξένης, πρβ π.χ. στην Ελληνική:
Ελληνικές λέξεις: Θεός, καλός, σοφός, υπέρ, ναι....
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Ξένες λέξεις:
από εβραϊκή: Μιχαήλ,, Ιωάννης, Εμμανουήλ…
από αγγλική: στοπ, φάουλ, αράουτ, ρεκόρ, τουρισμός, στοκ...
από γαλλική: καρμπυρατέρ, ρεκλάμα, μπλούζα...
Εθνικές λέξεις λέγονται οι ντόπιες, αυτές που περιορίζονται μόνο σε
εθνικό επίπεδο, αυτές που χρησιμοποιούνται μόνο από μια γλώσσα ή μόνο
από ένα λαό, όπως π.χ. οι κάτωθι στην Ελληνική Γλώσσα: Θεός, θεά, θέα,
θέατρο, ήθος, ηθοποιός, Ελλάδα, συν-άγω
Τοπικές (Κρήτη): χοχλιός, κοκοσάλιο, κερούλα.....
Κοινές (πανελλαδικά): σαλιγκάρι, χαλάζι, με κέρατα..
Διεθνείς λέξεις λέγονται αυτές που χρησιμοποιούνται σε πολλές
γλώσσες, όπως π.χ. οι εξής: Ολυμπία - Olympia, αλφάβητο - alphabet, μπάσκετ - basket..
Γλωσσικά δάνεια λέγονται οι ξένες λέξεις που υπάρχουν σε μια
γλώσσα όπως οι πιο κάτω στην Ελληνική:
από Αγγλική: σπορ, σκορ, στοπ, στοκ, μπάσκετ..
από Εβραϊκή: Μιχαήλ, Ιάκωβος, Εμμανουήλ, αμήν...
Γλωσσικά αντιδάνεια λέγονται οι λέξεις μιας γλώσσας που πήγαν σε
μια άλλη και μετά από καιρό ξανάρθαν, αυτούσιες ή παραποιημένες στην
προφορά ή στην έννοια, όπως π.χ. οι πιο κάτω στην Ελληνική:
Από Λατινική: καμάρα > camera > κάμερα, βαλανίον > banio > μπάνιο,..
Από Αγγλική & γαλλική: άστρο(ν) > star > σταρ, βυζί(ον) > μπουζί
(buzi), πλάσις (πλάθω) > πλάση > plastic (αγγλικά) > πλαστικό κέντρον
> centrum (λατινικά) > center (αγγλικά) > σέντρα,...
Σημειώνεται, επίσης, ότι:
1) Οι ξένες λέξεις είναι το μεγαλύτερο ποσοστό λέξεων που υπάρχουν
σε κάθε γλώσσα. Οι λέξεις π.χ. της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τον W.
Skeat, είναι: 32% γαλλικές, 18% αγγλοσαξονικές, 14,4% λατινικές, 12,5%
ελληνικές, 23,1% από άλλες γλώσσες. Αυτό συμβαίνει, γιατί το μεγαλύτερο
ποσοστό των λέξεων κάθε γλώσσας είναι τα ονόματα, τα οποία δεν είναι
ατομικής (ενός λαού μόνο) παραγωγής και χρήσης, αλλά κοινής. Παρέβαλε
π.χ. ότι "Κρήτη, Αθήνα, Ιταλία, Αλέξανδρος, Ολυμπία,..... λένε οι Έλληνες
και ομοίως: "Kreta, Αttenae, Italia.. (Ιταλικά) & "Kreta, Athens, Italy ..
λένε οι Άγγλοι κ.ο.κ.ε. Όλοι οι λαοί συνάμα με τις εισαγωγές αγαθών (υλικών & πνευματικών) που κάνουν, κάνουν και εισαγωγή ονομάτων των αγαθών αυτών. Τα ονόματα των θρησκευτικών προσώπων είναι κοινά στις ομόθρησκες γλώσσες. Τα γεωγραφικά ονόματα (πόλεων, βουνών, πεδιάδων...) λέγονται κοινά σε όλες της γλώσσες.
2) Πολλές λέξεις άλλος λαός τις έπλασε και άλλος τις έκανε διεθνείς.
Η Ελληνική Γλώσσα π.χ. μέσω των Ευαγγελίων έκανε παγκοσμίως γνωστά
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πολλά εβραϊκά ονόματα, όπως τα: Ιωάννης, Άννα, Ιάκωβος, Εμμανουήλ....
Ομοίως η Λατινική μέσω των επιστημών και των τεχνών έκανε παγκοσμίως
γνωστές πάρα πολλές ελληνικές λέξεις, όπως τις: θέατρο > teatro (Λατινικά) > Theater (αγγλικά), δίσκος > diskus, diskette, σκηνή > σκηνικό >
scenario, Olympia, alphabet, photocopy, prototype......
3) Πολλές λέξεις έχουν πλαστεί από το διεθνές εμπόριο, την τέχνη και
την επιστήμη με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία λέξεων (θέμα, κατάληξη), όπως οι: telephone - τηλέφωνο («τήλε + φωνή), prototype - πρωτοτυπία
(πρώτος + τύπος), photocopy - φωτοκόπια (φως - κόπτω), airplane - αεροπλάνο (αέρας - πλανεύομαι), metro (υπόγειος δρόμος αγγλικά) <
metropolitan (σταθμός γαλλικά) (από το μητρόπολις).....
4) Οι ξένες λέξεις σπάνια εισάγονται αυτούσια. Συνήθως παραποιούνται - διαπλάθονται με πρόσθεση, αφαίρεση, αντιμετάθεση και εναλλαγή
φθόγγου, πρβ π.χ. στην αγγλική για τις λέξεις που έχει πάρει από την Ελληνική.
ελληνικά: γεωργία, Tιτάν(ας), ιδέα, αλφάβητο,...
& αγγλικά:
Georgia («τζώρτζια»), Titan («ταϊτάν»), idea («αϊντία»)..
5) Οι λέξεις μεταφέρονται από γλώσσα σε μια γλώσσα είτε με τους
μετανάστες είτε με τα συγγράμματα είτε με το εμπόριο κ.τ.λ.
6) Μια γλώσσα δεν έχει πάντα ή σε κάθε εποχή τα ίδια
ακριβώς
γλωσσικά δάνεια, όπως δεν έχει και τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Αυτό οφείλεται
στο ότι:
α) Οι θρησκευτικές αλλαγές εισάγουν και επιβάλλουν άλλα ονόματα
και λέξεις, πρβ π.χ. στην.
ή τα εβραϊκά: Μιχαήλ, Μαρία, Σάββατο, Χερουβείμ, Ιακώβ > Ιακωβάκης, Σάββας > Σαββάκης..
β) Οι κατακτητές επιβάλλουν τις λέξεις τους στους λαούς που κατακτούν, πρβ π.χ. στην Ελληνική τις τούρκικες λέξεις: μεζές, χασές, καφετζής,
τενεκές.., τις λατινικές λέξεις: κάστρο, Μάρτιος, φρατζόλα, μπουκάλα..
γ) Το λεξιλόγιο κάθε λαού ακολουθεί την πρόοδο των τεχνών, των
επιστημών, του αθλητισμού.., καθώς και τις κοινωνικές αλλαγές, άρα κάθε
χρόνο αυξάνεται με νέες λέξεις, πρβ π.χ. σήμερα τις: τηλεόραση, βιβλιοκριτικός, τμηματάρχης, σκηνοθέτης,
κινηματογράφος, μπάσκετ (καλαθόσφαιρα)....
Γ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ, ΟΙ ΝΕΕΣ, ΟΙ ΛΟΓΙΕΣ, ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΠΛΑΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Οι λέξεις κάθε γλώσσας δε φτιάχτηκαν όλες την αυτή στιγμή, αλλά
διαχρονικά και ανάλογα με τις ανάγκες που πρόκυπταν.
Λέξεις αρχαίες λέγονται αυτές που έφτιαξαν οι πρόγονοί μας, όπως
οι εξής στην Ελληνική: μήνιν, Θεά,.. (Όμηρος)
Λέξεις νέες λέγονται οι σημερινές, αυτές που φτιάχτηκαν τα τελευταία
χρόνια, όπως οι εξής στην Ελληνική: μήνιν > μανία,...
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Λέξεις λαϊκές λέγονται αυτές που λέγονται αδιάκοπα από την αρχαία
εποχή μέχρι σήμερα, όπως π.χ. οι: Θεός, νέος, μετά, σήμερον, ωραίος,
τρέχω,....
Λέξεις λόγιες λέγονται οι αρχαίες που είχαν ξεχαστεί και έφεραν στην
επιφάνεια οι λόγιοι ( = οι άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών) μέσα από
τ’ αρχαία κείμενα τα νεότερα χρόνια, όπως π.χ. οι: ανατομία, δοκός, ακαδημία, αλφάβητο, ολυμπιακός..
Λέξεις νεόπλαστες λέγονται αυτές που δημιουργήθηκαν τα νεότερα
χρόνια (συνεπώς στην αρχαία Ελληνική δεν υπήρχαν) από θέματα αρχαίων
λέξεων. Πολλές τέτοιες λέξεις τις έφτιαξαν πρώτα οι ξένοι) και κατόπιν ήρθαν στην Ελλάδα ως γλωσσικά αντιδάνεια όπως π.χ. οι: πρώτος,η,ο + τύπος
> prototype > πρωτοτυπία, φως + γράφω > photo > φωτογραφία, αέρας +
πλάνο > αεροπλάνο, αέρας + δρόμος > αεροδρόμιο, άστρο + σκοπεύω >
αστεροσκοπείο, αναδόμηση, δημοσιογράφος, ταχυδρομείο, παθολόγος…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ
1. Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Ετυμολογία λέγεται η ανάλυση μιας λέξης στα συστατικά της στοιχεία (πρόθεμα, θέμα, κατάληξη….), αν είναι απλή, π.χ. γράφ=ω, Κρήτ-η... και στα συνθετικά
μέρη (α’ + β’ συνθετικό), αν είναι σύνθετη, π.χ.: δια-γράφ-ω, καθώς και η εύρεση της
ρίζας ή της πρωτότυπής της λέξης, αν είναι ριζική ή παράγωγη, π.χ. γράφ-ω > γράφμα > γράμμα, Κρήτ-η > Κρητ-ικός.., ώστε να δούμε τι μέρος λόγου και τύπο έχει, άρα
τι σημαίνει (την έννοιά της), ποια είναι η ορθή γραφή ( ορθογραφία) της, ποια η
γλώσσα απ' όπου προέρχεται κ.α., αφού:
1) Η έννοια μιας λέξης κανονίζεται ή εξαρτάται από τι μέρος λόγου και τύπος
είναι, καθώς και από το αν είναι απλή ή σύνθετη και επομένως από τη συσχέτιση των
συστατικών τους στοιχείων (= η ρίζα ή το θέμα, η κατάληξη, ο τόνος κ.τ.λ.), αν
έχουμε απλή λέξη και από τα συνθετικά μέρη (το α' + β' συνθετικό), αν έχουμε σύνθετη
λέξη, πρβ π.χ.: έξοχ-η & εξοχ-ή, έ-γραψ-ες, δια-γράφ-ω...

Λατινική, ρήματα: am-o, leg-o, rapi-o ...., ουσιαστικά: domin-us, popul-us, numer-us...

2) Η γραφή των λέξεων με το ελληνικό σύστημα γραφής γίνεται όχι τυχαία ή
ιστορικά ή μόνο φθογγικά, αλλά αφενός φθογγικά και αφετέρου ανάλογα με το την
ετυμολογία τους χρηιμοποιώντας με κανόνες τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) = Ω(ω),
Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει)…. και γραφοντας π.χ. τα ρήματα με
=ωι, τα θηλυκά με -η, τα ουδέτερα με -ι,ο τον πληθυντικό με -οι….: καλό και καλό,
καλεί και καλή και καλοί……
Ειδικότερα με τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… υποδείχνουμε στην κατάληξη το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινόμενου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας π.χ.: με –ο,η,ι τον ενικό των πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή,
σύκο, φιλί,…, με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω, σήκω, καλεί,….
(Ομοίως τα υπόλοιπα μέρη λόγου, γένη, αριθμοί κ.τ.λ.) και στο θέμα τη ρίζα ή την
πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. : κρίνω, κριτής > κριτικός (με –ι) & Κρήτη

> Κρητικός (με η)…συν-μαθητής > συμμαθητής (με δυο μμ) & έμεινα (με ένα μ)… ,

ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των λέξεων και διάκριση των
ομοήχων, πρβ π.χ., φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις», «ίνε ι αδελφί σου» = ορθογραφικά: Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης. Είναι οι αδελφοί σου. &
Είναι η αδελφή σου.Φθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...." = ορθογραφικά: καλό, καλή,

καλής, καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επίθετο) & καλώ, καλεί, καλείς..(με -ω,ει,
αν μιλούμε για ρήμα),
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Ομοίως: αγαθή & Αγαθή & αγαθοί, ψιλή & ψιλοί & ψηλοί & ψηλή, λίρα & λύρα,
κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη & λυπεί & λοιπή & λοιποί
Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα με τη βοήθεια των ομόφωνων
γραμμάτων:Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… διακρίνουμε οπτικά και τάχιστα τις ομόηχες λέξεις ή καταλαβαίνουμε για το αν μιλούμε για ρήμα ή ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ.
ή αρσενικό ή θηλυκό ή κύριο ή κοινό όνομα κ.τ.λ.

ΚΑΝΟΝΕΣ: α) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τη ρίζα ή
την πρωτότυπη τους λέξη, π.χ.: Κρήτη > Κρητικός (με -η-) & κρίνω > κρίση, κριτικός
(με -ι-)….. β) Οι σύνθετες γράφονται όμοια με τις απλές που αποτελούνται, π.χ. : συνθεση, δια-κρίνω,.......... γ) Οι κλιτές λέξεις γράφονται, τα ρήματα με –ω,ει, τα θηλυκά
με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι..: γελώ, τιμώ, σήκω, σύκο, καλή, καλεί, τιμή, νίκη, φιλί…
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «Το ελληνικό σύστημα γραφής», Α. Κρασανάκη)
3) Το από ποια γλώσσα προέρχεται μια λέξη φανερώνεται:
α) Από τη μορφή ή τα συστατικά της μέρη. Άλλες καταλήξεις και θέματα έχει
π.χ. η Ελληνική Γλώσσα και άλλα η Λατινική, άλλα η Αγγλική.. πρβ π.χ.:
ελληνικά: αρπά(ζ)ω, καλ-ός,ή, μέγ-ιστος,η,ο
λατινικά: rap-io, bon-us,a,um, max-imuς,...
Οι λέξεις π.χ.: μάξιμουμ (maximum), κοντρόλ (control), πίβοτ (pivot), γκαράζ
(garaz),... δεν είναι ελληνικές, αφού οι ελληνικές λέξεις δε λήγουν σ' αυτές τις καταλήξεις και γενικώς σε σύμφωνα, αλλά σε φωνήεν ή στα ν, ς (σπάνια σε -κ, -ρ ): θεός,
καλός, εκ, υπέρ..
β) Από την πρωτότυπη λέξη, αν είναι παράγωγη ή από τα συνθετικά της μέρη,
αν είναι σύνθετη.
Η λέξη π.χ. "εμπόριο (ελληνικά) – emporium (λατινικά)" είναι ελληνική, γιατί
αποτελείται από τις απλές λέξεις «εν + πόρος, πορεύομαι»..., που υπάρχουν αυτόνομες
στην Ελληνική Γλώσσα.
Η λέξη π.χ. «Αδάμ > Αδαμάντιος, Αδάμης…» είναι Εβραϊκή (η ελληνική δεν έχει

λέξεις που λήγουν σε σύμφωνα), όμως ελληνικό δάνειο, γιατί παράγεται από το στερητικό α- (= η πρόθεση “ανευ”, μη) + το θέμα των λέξεων “δαμ-άζω, α-δάμ-ας, αδάμ-αστος, δαμ-όκλειος..””, πρβ και: «Αδάματόν τε και δυσούριον».. (Αντιγόνη 1311).
Διαμάντι ή α-δάμ-ας = ο πιο σκληρός λίθος, αυτός που δε δαμάζεται ή καταβάλλεται,
άρα ο πιο σκληρός και πολύτιμος λίθος.
Οι λέξεις π.χ. instatuo, extremus, fabrica, appositi,o, amplus... δεν είναι ελληνικές, επειδή τα συνθετικά τους μέρη in, statuo, ex,.. τα βρίσκουμε στη λατινική.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:
1) Η έννοια των λέξεων που δεν έχουν καταλήξεις κανονίζεται είτε από τοην
ένταση του τόνου, π.χ. το άρθρο η/οι και το διαζευτικό ή, είτε από τι άλλη λέξη έχουν
πριν ή μετά από αυτές (τα άρθρα, τις αντωνυμίες, τα μόρια κ.α.) , πάω, θα πάνω, ο
ένοικος, η ένοικος, : ο έμπορος & η έμπορος, μεγάλο κουτί & πολύ μικρό κουτί, πήρα
γράμμα & πήρα το γράμμα...
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2) Στον προφορικό λόγο το νόημα πολλών λέξεων κανονίζεται και από: α) Τα
είδη προφοράς: η καταφατική, η ερωτηματική, η θαυμαστική κ.τ.λ. εκφώνηση των
προτάσεων και το ποιόν (τα χρώματα φωνής), β) Την έκφραση. Άλλο το «καλημέρα»
με σιγανή φωνή και άλλο με δυνατή, άλλο το να πεις «καλημέρα» καθιστός και άλλο
όρθιος ή με υπόκλιση, ενώ ένας μορφασμός αναιρεί όσα λέμε ή τα αλλοιώνει, μειώνει
κ.τ.λ. ανάλογα με το είδος του
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
α. Η απλή & σύνθετη έννοια
Οι απλές λέξεις μας δίδουν ένα νόημα, αυτό που φανερώνουν τα συστατικά τους στοιχεία, π.χ.: γράφ-ω, έ-γραψ-α, έ-γραψ-ες,…Οι σύνθετες λέξεις μας δίδουν σύνθετο νόημα, αυτό που φανερώνουν το α και β’ συνθετικό
τους, π.χ: δι-έ-γραψ-ε (= δια + γράφω).
Παρατακτικά σύνθετα λέγονται οι σύνθετες λέξεις που σημαίνουν
ό,τι και τα συνθετικά τους μέρη ενωμένα με το σύνδεσμο "και". Όταν ερμηνεύονται με το "και", π.χ.: γυναικόπαιδα = γυναίκες και παιδιά. Ομοίως:
στενόμακρος, ανεβοκατεβαίνω, γιδοπρόβατα, ζερβόδεξα
Προσδιοριστικά σύνθετα λέγονται οι σύνθετες λέξεις που το πρώτο
τους συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο. Όταν το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο ως επίθετο, αν το δεύτερο είναι ουσιαστικό, ή ως επίρρημα, αν το δεύτερο είναι ρήμα, π.χ.: αγριοπερίστερο = άγριο περιστέρι,
συχνορωτώ = ρωτώ συχνά Ομοίως: αγριολούλουδο, ξαναρωτώ, χαμόκλαδο
(χαμηλό κλαδί)..
Κτητικά σύνθετα λέγονται οι σύνθετες λέξεις που σημαίνουν κτήση,
εκείνο που έχει κάποιος. Όταν οι σύνθετες λέξεις ερμηνεύονται με το "εκείνος,η,ο που έχει" και αντικείμενό του το β' συνθετικό και επιθετικό του
προσδιορισμό το α' συνθετικό, π.χ.: γαλανομάτης = εκείνος που έχει γαλανά
μάτια. Ομοίως κακόμοιρος, Μεγαλόχαρη..
Αντικειμενικά σύνθετα λέγονται οι σύνθετες λέξεις που το ένα
συνθετικό τους γίνεται αντικείμενο του άλλου, όταν ερμηνεύεται το β' συνθετικό με ρήμα και το α' με ουσιαστικό, π.χ.: καντηλανάφτης = (εκείνος
που) ανάβει καντήλια. Ομοίως: μελισσοφάγος, λαιμοδέτης, ψωμοζήτης..
β. Η κυριολεξία και η μεταφορά
Κυριολεξία λέγεται η ακριβολογία, όταν στο λόγο μια λέξη λέγεται με
την πραγματική της έννοια, με τη συγκεκριμένη σημασία που εκφράζουν τα
συστατικά της στοιχεία, π.χ.: το αγριοκάτσικο (το ζώο) = το άγρ-ιο κατσίκι
Μεταφορά λέγεται η μη ακριβολογία, όταν μια λέξη δε λέγεται με την
πραγματική της έννοια, αλλά αλλαγμένη (ομοιωματικά, όταν η λέξη ερμηνεύεται με το "σαν/ όπως"), π.χ.: το αγριοκάτσικο (το κορίτσι)
κυριολεξία: Έχω μια λαμπάδα. Είναι αλεπού/ αρνί/ πικρό αμύγδαλο.
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μεταφορά: Έχει κορμί λαμπάδα (δηλ. ίσιο), αντί: Έχει κορμί (σαν
την/ όπως η) λαμπάδα. Είναι αλεπού/ άγιος/ αρνί (δηλ. έξυπνος/ καλός/
ήσυχος),
αντί: Είναι (σαν) αλεπού/ άγιος/ αρνί.
Μεταφορικά λέγονται και προτάσεις (ιδιωματικές εκφράσεις): Περνά
πικρή ζωή (δηλ. βασανισμένη). αντί: Περνά ζωή (σαν/ όπως η) πίκρα/ πικραμένη ζωή. Με λιβανίζει (με κολακεύει), αντί: Είναι σαν να με λιβανίζει
(όπως ο παπάς, οι πιστοί κ.τ.λ.) Ομοίως: Χίμηξε στον εχθρό. Περνά μαύρη
ζωή. Μίλησε ξάστερα. Αρρώστησε βαριά Σπάσαμε πλάκα. Ρίχνει άγκυρα.
γ. Ο (Κατ)ευφημισμός & η ειρωνεία
(Κατ)ευφημισμό έχουμε, όταν ονομάζουμε κάτι που είναι κακής σημασίας με λέξη ή φράση καλής σημασίας, π.χ.: Εύξεινος Πόντος (αντί άξενος, αφιλόξενος πόντος). Ειρηνικός Ωκεανός (αντί εχθρικός, πολεμικός
κ.τ.λ.). γλυκάδι (αντί ξίδι). Ακρωτήρι Καλής (αντί κακής) Ελπίδας. Ειρωνεία
έχουμε, όταν μια φράση λέγεται με προσποίηση, δηλ. με εντελώς αντίθετη
(διαφορετική) έννοια. Η ειρωνεία προφέρεται με ειδικό χρώμα φωνής, π.χ.:
Τι ωραίος που είσαι! Ωραία τα κατάφερες! Για .....διακοπές έστελνε η δικτατορία τους δημοκρατικούς στα ξερονήσια.
3. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ
Ονόματα λέγονται οι λέξεις με τις οποίες προσδιορίζουμε ή εξατομικεύουμε μια έννοια σε σχέση προς άλλες, ομοειδείς ή μη. Οι λέξεις με τις οποίες
καλούμε (ονομάζουμε, βαπτίζουμε) τα πρόσωπα λόγου (= εγώ, εσύ και κάθε
τι που γίνεται λόγος) και έτσι να ξέρουμε για πιο επακριβώς πρόσωπο λόγου
(άνθρωπο ή ζώο, πράγμα, τόπο, χρόνο, ποσό, κ.τ.λ.) μιλούμε. Με ονόματα
διακρίνουμε τον ένα άνθρωπο από τον άλλο, π.χ. Γιάννης, Στάθης,.. ή τις
ημέρες τις εβδομάδας, π.χ. Δευτέρα, Κρήτη.... , τα μέρη της Ελλάδας, π.χ.
Κρήτη, Αττική…. κ.τ.λ.
Τα ονόματα δεν είναι τυχαίες ή συμβατικές λέξεις, αλλά τέτοιες που η
ετυμολογία τους (η συσχέτιση των συστατικών τους στοιχείων) να μας φανερώνουν κάτι από τα στοιχεία του σημαινομένου (καταγωγή ή σχήμα, επάγγελμα, όψη, διάσταση κ.τ.λ.), πρβ π.χ.: Κρητικός Γ. = ο καταγόμενος
από την Κρήτη, τραπέζι = το τετραπέδιον = το σκεύος με 4 πόδια, Ευστάθιος
> Στάθης = ο έχων καλή στάση, κορμοστασιά… Παρέβαλε και ότι το πρώτο
που ρωτά ο δικαστής ή αυτός που συναντά έναν άγνωστο κ.τ.λ., είναι το
"πώς λέγεσαι", από την απάντηση του οποίου εξαρτώνται ή εννοούνται
πολλά, όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η εθνικότητα, μόρφωση..: Μανώλης
= χριστιανός, Ιοχάναν = Εβραίος,…
Συνεπώς ο σκοπός του ονόματος είναι αφενός να γίνει σαφής ο λόγος
μας (να ξέρουμε για πιο πράγμα μιλούμε) και αφετέρου να μας δίδει κάποια
πληροφορία σχετικά με το σημαινόμενο (καταγωγή, σχήμα, επάγγελμα κ.α.
).
Το ετυμολογικό παράδοξο στα οικογενειακά ονόματα & επίθετα
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Πολλές φορές και π.χ. λέμε ο κ. «Κρητικός» και όμως είναι «Αθηναίος», λέμε ο κ. «Μαύρος» και όμως είναι λευκός, λέμε ο κ. «Ράπτης» και
όμως είναι παπάς, λέμε ο κ. Ευστάθιος (= ο έχων ωραία κορμοστασιά) και
όμως είναι καμπούρης, κ.α. Αυτό συμβαίνει διότι τα ονόματα δε δίδονται
πάντοτε με κυριολεκτική σημασία, αλλά και με μεταφορική ή προς χάρη
προγόνου, αγίου, πατρίδας, διαφήμισης κ.τ.λ., κάτι που πρέπει να έχουμε
υπόψη μας, όταν κάνουμε ετυμολογίες, ώστε να μην παραπλανηθούμε, πρβ
π.χ.:
με κυριολεξία & μεταφορικά: αγριοκάτσικο (το ζώο = κυριολεξία) & αγριοκάτσικο (το κορίτσι = μεταφορά)
κοσμητικά, με όνομα λουλουδιού: Τριανταφυλλιά (το φυτό = κυριολεξία) &
Τριανταφυλλιά (η κόρη = μεταφορά = όνομα κοσμητικό),
πατριδωνυμικά: Κρήτη > Κρητικός, Ελλάς > Έλληνας,...
μνημονικά, σ’ ανάμνηση προγόνου, αγίου, ήρωα, ευεργέτη κ.τ.λ.: Αδάμ

(ο παππούς) & Αδάμ (ο εγγονός), Αγ. Νικόλαος, Αγ. Χαράλαμπος... = ονόματα χωριών
για χάρη του ομώνυμου Αγίου..
διαφημιστικά, με προβολή ιδιότητας ή επαγγέλματος, π.χ.: "Ελευθεροτυπία", Ψαράς, Παπάς, Πιατάς...
με κατευφημισμό: Μέγας ειρηνικός ωκεανός

Σημειώνεται, επίσης, ότι:
1) Τα ονόματα δε δίδονται ποτέ συμβατικά ή τυχαία, αλλά με κάποια λογική ή
για κάποια αιτία, γιατί, όπως προείπαμε, ο σκοπός τους ως λέξεις είναι να μας δίνουν
κάποια πληροφορία για το πρόσωπο λόγου που γίνεται λόγος, όπως π.χ. τον πρόγονο
ή τη χώρα καταγωγής ή με τι μοιάζει ή πως είναι η σύστασή του, τι δουλειά κάνει κ.τ.λ.,
πρβ π.χ.: κ. Κρητικός (= αυτός που είναι από την Κρήτη), Ράφτης (= αυτός που ασκεί
το επάγγελμα αυτό), Παπάς... Όταν λέμε π.χ. κάποιον «Κρητικό» και δεν είναι (είναι
π.χ. Αθηναίος), αυτό δε σημαίνει ότι λέμε ψέματα ή ότι τα ονόματα δίδονται τυχαία ή
ότι τα ονόματα δεν έχουν λογική ορθότητα κ.τ.λ. Απλώς εδώ έχουμε «όνομα οικογενειακό» και όχι «λέξη επίθετο» με κυριολεξία. Λέμε π.χ. κάποιον Δημήτρη «Κρητικό»,
γιατί καταγόταν από την Κρήτη. Κατόπιν το όνομα αυτό μένει στον κύριο αυτόν ως
οικογενειακό επίθετο, ο κ. Δημήτρης Κρητικός, κάτι που συνεχίζεται στο γιο του, τον κ.
Γιάννη Δημητρίου Κρητικό, ως οικογενειακό επίθετο.
2) Επειδή η ετυμολογία μας δίδει πολλές φορές έννοια διαφορετική απ’ ότι είναι
πράγματι το σημαινόμενο, γι αυτό και ο Σέξτος ο Εμπειρικός (180 - 200 μ.Χ., γιατρός
και φιλόσοφος, στο έργο του "Προς Μαθηματικούς") αναφέρει ότι στα ονόματα τρία
πράγματα βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση, τα εξής:
α) Το σημαίνον = η φωνή, π.χ. το όνομα "Δίων".
β) Το σημαινόμενο = το δηλούμενο το οποίο γίνεται αντιληπτό εφ’ όσον σκεφτόμαστε συγχρόνως αυτό που παριστά η φωνή ενώ οι βάρβαροι (ξένοι) δεν το καταλαβαίνουν έστω και αν ακούουν τη φωνή.
γ) Το τυγχάνον ή υποκείμενο = αυτό που υπάρχει ανεξάρτητα από μας, π.χ.
ο Δίων.
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Απ’ αυτά τα τρία στοιχεία τα δυο είναι «σώματα» (υλικά), δηλ. η «φωνή» και το
«υποκείμενο», και ένα άυλο (ασώματο), δηλ. «λεκτόν» το οποίον είναι αληθινό ή μη
αληθινό (ψεύτικο).(Περισσότερα βλέπε στην άποψη Πλάτωνα, στις «Αρχαίες Ελληνικές Γλωσσολογικές Απόψεις».)
3) Υπάρχουν και λάθος ονόματα, λόγω κακής γνώσης του πράγματος, πρβ π.χ.:
Μεσόγειος θάλασσα = η θάλασσα στο μέσον της γης, ενώ δεν είναι, αλλά έτσι νόμιζαν
οι αρχαίοι Έλληνες.
Ο αδόκιμος όρος
Αδόκιμος όρος λέγεται το όνομα που του έχει αποδοθεί έννοια διαφορετική απ'
ό,τι ορίζει η ετυμολογία του, άρα, όταν δεν ανταποκρίνεται στη φυσική (ετυμολογική)
του ορθότητα, όπως π.χ. οι λέξεις: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος
= ο 7ος, 8ος, 9ος, 10ος μήνας, ενώ σαν λέξεις σημαίνουν ο 9ος, 10ος, 11ος, 12ος μήνας:
septem = επτά > Σεπτέμβριος, οκτώ - Οκτώβριος, novem = εννέα - Νοέμβριος, δέκα
= decem > Δεκέμβριος, μπόρα > ομπρά (= η βροχή) & όμβριος = βροχερός
(Η
διάσταση αυτή υπάρχει, γιατί έγινε αλλαγή ημερολογίου και όχι και των ονομασιών)
4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Τα ονόματα διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, ανάλογα με τη σκοπιά που εξετάζονται, κυριότερα των οποίων είναι:
Α. Τα κύρια και τα κοινά ονόματα
Κύρια ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι συγκεκριμένο, όπως π.χ.
τα: Κώστας (= συγκεκριμένος άνθρωπος), Μάϊος (συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένας μήνας), Κρήτη (συγκεκριμένος τόπος)...
Κοινά ονόματα λέγονται αυτά που δε φανερώνουν κάτι το συγκεκριμένο, αλλά
κάτι το γενικό, δηλ. φανερώνουν μεν ουσιαστικό, όμως όχι ποιο ακριβώς, όπως π.χ.
τα: βελανιδιά, άνθρωπος, γιατρός, δέντρο, ζώο, φυτό...

άνθρωπος, γιος, γιατρός, παπάς, γυναίκα.... = κοινό όνομα,
Μανώλης, Μαρία, Σταμάτης... = κύριο όνομα, άτομο συγκεκριμένο

Β. Τα συγκεκριμένα και αφηρημένα ονόματα
Συγκεκριμένα ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι που το αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας, όπως π.χ. τα: ο Γιώργος, η κούτα, η κερασιά, το
δοχείο, το βουνό ....
Αφηρημένα ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας, όπως π.χ. αυτά που σημαίνουν μεταφυσικό
πρόσωπο, καθώς και ενέργεια (πράξη), ιδιότητα ή ποιότητα και κατάσταση:
ενέργεια: η οδήγηση, λύση, δίκη, θυσία,..
ιδιότητα: η μητρότητα, εξυπνάδα, φιλία, ..
κατάσταση: η ευτυχία, δυστυχία, ηρεμία, ησυχία..
μεταφυσικά: ο Θεός, Άγγελος, Παράδεισος, ψυχή, Ανάσταση, Θεία Δίκη, Ποσειδώνας,, Άρτεμη, Άδης,..
Γ. Τα ομώνυμα, παρώνυμα, συνώνυμα & επώνυμα
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Ομώνυμα λέγονται τα ονόματα που έχουν την ίδια προφορά (που είναι ομόηχες), όμως με διαφορετική σημασία, όπως π.χ. οι:

κλίμα (τόπου) & κλήμα (το φυτό),
όργανο),
κλίνω (τη λέξη) & κλείνω (την πόρτα),

λίρα (νόμισμα) & λύρα (μουσικό

ψιλή & ψηλή, τοίχος & τείχος κ.τ.λ.

Παρώνυμα λέγονται τα ονόματα που μοιάζουν κάπως (έχουν σχεδόν την ίδια)
προφορά, όμως με διαφορετική σημασία, όπως π.χ. τα: στερώ (αφαιρώ) & υστερώ (

μένω πίσω), αμυγδαλιά (το δέντρο) & αμυγδαλή (ο αδένας), λεπτά (πράγματα ) &
λεφτά (χρήματα), φτενός (λεπτός) & φτηνός (όχι ακριβός)...

Τονικά παρώνυμα λέγονται τα ονόματα που διαφέρουν μόνο στη συλλαβή που
έχουν τον τόνο, π.χ.: νόμος & νομός, πότε & ποτέ, μόνος & μονός, γέρος & γερός,
σκέπη & σκεπή, χώρος & χορός...
Συνώνυμα λέγονται τα ονόματα που έχουν εντελώς διαφορετική προφορά (είναι διαφορετικές λέξεις), όμως ίδια περίπου σημασία, όπως π.χ. τα: γκλίτσα (βλάχου)

- μπαστούνα (κρητικού) – πατερίτσα(ιερωμένου), ξημερώνει - χαράζει – φωτίζει..

Επώνυμα λέγονται τα ονόματα που χρησιμοποιούνται ως κοινό όνομα μιας οικογένειας, το του γένους, όπως π.χ. τα: Κασαπάκης, Κρασανός, Μαρίδης...
Μανώλης
(=προσωπικό όνομα), Μιχαήλ
(= όνομα πατρός ή πατρώνυμο) Κασαπάκης (=
όνομα οικογενειακό ή επώνυμο)
Δ. Τα ταυτόσημα & τα περιληπτικά ονόματα
Ταυτόσημα λέγονται τα ονόματα που έχουν την ίδια ακριβώς σημασία, ενώ είναι
διαφορετικές λέξεις, όπως π.χ.: το γίδι (η γίδα) = το κατσίκι (η κατσίκα), ο πετεινός =
ο κόκορας, αχλάδι = απίδι, καλαμπόκι - αραποσίτι...
Περιληπτικά λέγονται τα ονόματα ή που φανερώνουν πολλά πρόσωπα ή πράγματα κ.τ.λ. που αποτελούν ένα σύνολο, όπως π.χ. τα: ο κόσμος (πολλοί άνθρωπο
κ.τ.λ.), ο στρατός, ο ελαιώνας, η οικογένεια η ψαριά (= πολλά, χιλιάδες ψάρια),...
Σημειώνεται ότι:
1) Λόγω της κυριολεξίας και μεταφοράς ένα όνομα μπορεί από μια άποψη να
είναι συγκεκριμένο (π.χ. ελληνισμός = γεωγραφικό συγκεκριμένο μέρος) και από άλλη
αφηρημένο (π.χ. ελληνισμός = οι πολιτιστικές αξίες των Ελλήνων).
2) Το σημαινόμενο από πολλά ουσιαστικά μπορεί να θεωρείται από άλλους
συγκεκριμένο ή υπαρκτό και από άλλους μη υπαρκτό (φανταστικό), όπως π.χ. ο Παράδεισος, η ψυχή, ...
3) Πολλά επίθετα λέγονται – χρησιμοποιούνται και ως ονόματα, όπως τα: αγαθός,ή,ό = επίθετο & Αγαθή = όνομα γυναίκα, κόκκινος,η,ο = επίθετο & Κόκκινος =
επώνυμο, κρητικός = επίθετο & Κρητικός = επώνυμο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΤΟΝΙΚΟ
1. Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ
Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ
Τόνος λέγεται η ανύψωση της φωνής σε μια συλλαβή της λέξης. Τονικό σημάδι λέγεται το σημείο (') με το οποίο σημειώνονται στη γραφή οι
τονιζόμενες συλλαβές των λέξεων, π.χ.: κα-λός, κά-λος, κα-λύ-τερος…
Ο τόνος (') μπαίνει πάνω από το φωνήεν της λέξης που προφέρεται
πιο δυνατά: εξο-χή, έ-ξοχη. Αν έχουμε κεφαλαίο γράμμα φωνήεν, ο τόνος
μπαίνει μπροστά από το κεφαλαίο γράμμα φωνήεν, π.χ.: Έξοχη, Άγγελος
Στη συνίζηση το τονικό σημάδι μπαίνει στο δεύτερο φωνήεν ή δε
μπαίνει καθόλου, αν έχουμε μονοσύλλαβη λέξη, π.χ.:
μί-α, δύ-ο, ποίος, ποίους, ποίων, ποίον... ... = προφορά χωρίς συνίζηση, με 2 συλλαβές, ενώ:
μια, δυο … > μιά, δυό… = προφορά με συνίζηση, με 1 συλλαβή
Ανάλογα με τη θέση που έχει τον τόνο μια λέξη ονομάζεται:
oξύτονη, αν τονίζεται στη λήγουσα: καλός, δροσερή,
παροξύτονη, αν τονίζεται στην παραλήγουσα: κάλος, καλημέρα,
προπαροξύτονη, αν τονίζεται στην προπαραλήγουσα: άτιμος, μονοήμερη
Β. ΓΙΑΤΙ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΔΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΩ ΛΕΞΕΙΣ
Τόνο έχουν όλες οι δισύλλαβες και άνω λέξεις, ελληνικές και ξένες,
και αυτό για εκτόνωση - συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους, επειδή
είναι φοβερά δύσκολο να προφέρουμε ίδια ή ισότιμα στην ένταση όλες τις
συλλαβές των λέξεων. Σε άλλες γλώσσες, π.χ. στην αγγλική, ο τονισμός
των λέξεων γίνεται συνήθως στο θέμα ή στην προπαραλήγουσα, πρβ:
morning (μόρνινκ), melody (μέλοντι), Georgia (τζόρτζια)… Στη γαλλική γίνεται συνήθως στη λήγουσα, πρβ: pieta (πιετά), virtu (βιρτού)…..
Στην ελληνική τονίζεται όχι μια τυχαία συλλαβή από το τέλος των
λέξεων, όπως συνήθως συμβαίνει στις άλλες γλώσσες, αλλά αυτή που συνηθίζεται για κάθε μέρος λόγου ή τύπο, ώστε σε συνεργασία με την κατάληξη να μας βοηθά στην κατανόηση της λέξης και διάκριση ομόηχων, πρβ
π.χ.: έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό), παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο), κίνα (προστακτική) & κινά (οριστική)… (Περισσότερα
βλέπε: «Πεζός και έμμετρος τόνος»)
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Γ. ΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ
Τονικά παρώνυμα λέγονται οι λέξεις που διαφέρουν μόνο στη θέση
του τόνου (η μία τον έχει στην κατάληξη και η άλλη στο θέμα) και ως εξ
αυτού έχουν αντιθετική έννοια, πρβ π.χ.: "γέρος" = ο αδύναμος, ο ανήμπορος, αυτός που γέρασε (γερνάω-ώ = μεγαλώνω, κλίνω γέρνω.. ) &
"γερός = αυτός που δε γέρασε ακόμη, ο μη αδύναμος, ο μη ανήμπορος...
Ειδικότερα στην Ελληνική Γλώσσα η μετακίνηση του τόνου από το
θέμα στην κατάληξη ή το αντίθετο δημιουργεί πολλές φορές λέξεις με αρνητική έννοια (τονικά παρώνυμα), πρβ π.χ.: πότε & ποτέ, πόσος, πόσο >
ποσώς..
* "γέρος" = ο αδύναμος, ο ανήμπορος, αυτός που γέρασε (γερνάω-ώ
= μεγαλώνω, κλίνω γέρνω.. ) & "γερός = αυτός που δε γέρασε ακόμη, ο
μη αδύναμος, ο μη ανήμπορος...
* "λάας - λας ή λάος" = το ανόργανο σώμα = το χώμα, οι πέτρες, οι
λίθοι, ο πηλός κ.τ.λ. &
"λαός" = το μη ανόργανο σήμα, το ενόργανο, το
έμψυχο = ο στρατός (στον 'Όμηρο, ως ενόργανο σώμα) & οι άνθρωποι, το
κράτος ( ως ενόργανο σώμα ) κ.α.
* «δέος ή θέος» = ο φόβος, ο τρόμος, η έκπληξη.. & θεός ή δεός >
"Deus ή (Σ)δευς > Ζεύς = όχι ο φόβος, ο τρόμος κ.α., αλλά αντίθετα ο
προστάτης, το θάρρος, η γαλήνη, η εμψύχωση….. Πρβ και: δέηση = η «θέηση», η παράκληση προς το θεό, θέα > θέατρο = όχι η απλή εικόνα, αλλά
αυτή που προσφέρει δέος.
Ομοίως και πότε & ποτέ, πόσος, πόσο > ποσώς..
Δ. ΟΙ ΑΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Άτονες λέγονται όσες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι στη γραφή.
Στη νέα Ελληνική Γλώσσα άτονες λέξεις είναι όλες οι μονοσύλλαβες:
με σε το, συν, πλην... (δεν παίρνουν τονικό σημάδι, επειδή εννοείται), πλην
του διαζευκτικού ή, που παίρνει τονικό σημάδι για διάκρισή του από το άρθρο η/οι. Το διαζευκτικό ή φωνάζετε πιο δυνατά απο το άρθρο η/οι.
Παίρνουν επίσης τονικό σημάδι τα μονοσύλλαβα ερωτηματικά επιρρήματα πώς, πού.
_Πού είναι; Δε μου είπε πού είναι.
_Πώς τα πέρασες; Δε μας είπε πώς τα πέρασε.
_Πώς (= ερωτηματικό) θα πας;
_Πέστε πως (=ότι) θα πάμε.
_Ρώτα τον πού (= ερωτηματικό) θα πάμε.
_Εκείνος που (= ο οποίος) είπες είναι.
Στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα άτονες λέξεις είναι τα άρθρα ονομαστικής: ]ï ]ç ï]é á]é, οι μονοσύλλαβες προθέσεις å[éò [åí [åê [åî, οι σύνδεσμοι ]ùò å[é και
το μόριο ï[õ, επειδή με δυνατότερη φωνή αλλάζουν σημασία, οπότε εκεί
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μόνο έβαζαν τονικό σημάδι., πρβ: ]ç, ï]é (Üñèñá) & å[é (õðïèåôéêü) & {ç
(äéáæåõêôéêü) & å@é (ñÞìá, åéìß)), \ïò, \ç, ï\é.. (áíáöïñéêÞ áíôùíõìßá), & ]ùò (óýíäåóìïò),
å[éò, [åí ( ðñïèÝóåéò) & å#éò, \åí (áñéèìçôéêÜ)....
Τόνο δεν έχουν-παίρνουν οι μονοσύλλαβες λέξεις: με, σε, εκ, συν…
, αφού αυτές αποτελούνται από μια μόνο συλλαβή,
Σημειώνεται ότι:
1) Στις γραφές με το λατινικό αλφάβητο (Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική
κ.α.) δεν υπάρχει τονικό σημάδι και το που τονίζεται εκεί μια λέξη είναι γνωστό από πείρας, κάτι όπως γίνεται και στην ελληνική όταν γράφουμε με
κεφαλαία γράμματα. Τόνο έχουν όλες οι δισύλλαβες και άνω λέξεις, ελληνικές και ξένες, άσχετα αν σε πολλές γραφές δε σημειώνεται. Στην αγγλική
ο τονισμός γίνεται συνήθως στο θέμα ή στην προπαραλήγουσα, αν η λέξη
είναι πολυσύλλαβη: morning (μόρνινκ), melody (μέλοντι), Georgia (τζόρτζια),... Στη γαλλική ο τονισμός γίνεται συνήθως στη λήγουσα: pieta
(πιετά), virtu (βιρτού)…..
2) Κανονικά οι ομόηχες λέξεις δεν έχουν την αυτή ένταση (τόνο) προφοράς, για να διακρίνονται. Στο διαζευκτικό "ή" και στα θαυμαστικά "ώ/έ",
ο τόνος είναι πιο μεγάλος παρά στα άρθρα "ο, η, οι", λόγος που σήμερα
στα πρώτα βάζουμε τονικό σημάδι και στα δεύτερα όχι. Ομοίως στα: πώς
(ερωτηματικό) & πως (=ότι), πού (= ερωτηματικό) & που (= σύνδεσμος,
αναφορική αντωνυμία). Φθογγικά: "ι/μαρία/ί/ι/γιάνα. ό/ο/θοδορίς!"= ορθογραφικά: Η Μαρία ή η Γιάννα. Ω ο Θοδωρής!
3) Ο τόνος δεν μπαίνει ποτέ πριν από την προπαραλήγουσα, εκτός και
αν έχουμε το δίφθογγο "αϊ" (γάίδαρος), επειδή, αν τονίσουμε πριν από αυτήν τη συλλαβή, κατόπιν δεν είναι εύκολη η προφορά: καλημέρα, καλύτερος, σοφός,..
4) Η συνίζηση μεταφέρει τον τόνο στο έξω φωνήεν: δύο > δυό, μία >
μιά, εννέα > εννιά, ελαία - ελιά... και πολλές φορές δημιουργεί εννοιολογική
διαφορά: χωρίο & χωριό, γωνία & γωνιά..
5) Κάθε λέξη, απλή ή σύνθετη, έχει ένα μόνο τόνο. Τόσες λέξεις έχει
η πρόταση όσοι και οι τόνοι της ( άσχετα αν δε σημειώνονται όλοι καμιά
φορά στη γραφή), πρβ π.χ., φθογγικά: άστακίίφίγε = 4 τόνοι = 4 λέξεις =
ορθογραφικά: Άστα 'κεί ή φύγε, φθογγικά: αστακίίλιθρίνια = 3 τόνοι 3 λέξεις
= ορθογραφικά: Αστακοί ή λυθρίνια.Τη θέλω, για μένα. (εδώ, ενώ σημειώνονται 2 τόνοι, κανονικά όμως υπάρχουν 4) = Τήν θέλω γιά μένα.
6) Οι σύνθετες λέξεις έχουν και αυτές έναν και μόνο τόνο, στο α’ ή στο
β’ συνθετικό: συν κάτοικος > συγκάτοικος, εκ-κλησία, δια-κατέχω, διά-δικος…
7) Μια λέξη, απλή ή σύνθετη, μπορεί να προφερθεί με δυο τόνους,
μόνο αν τη χωρίσουμε (κόψουμε) στα δυο και παρατείνοντας κάποιον
φθόγγο, π.χ.: κένν...τροφόρος, άλ...-φάβητο, πίκρα-μένος, σύν-κάτοικος…
κάτι που δε συνηθίζεται, πλην σε ιδιωματισμούς, όπως π.χ. οι ιταλικοί
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ιδιωματισμοί: sette = "σέ-τέ", practico- prattico = "πράτ-τίκο", phonetic
= "φόνε-τίκ"....
8) Κατά την κλίση, επειδή κάποιοι τύποι (πτώσεις & πρόσωπα) σχηματίζονται ομόηχα, σε πολλές λέξεις αλλάζουμε την τονιζόμενη συλλαβή, για
να διακρίνονται, όπως π.χ.:
α) στα αρσενικά σε -ος, που στην αιτιατική ενικού ο τόνος πάει στην
προπαραλήγουσα και στη γενική πληθυντικού στην παραλήγουσα:
αιτ. ενικού: άτιμο(ν), άνθρωπο(ν), ένδοξο(ν)..
γεν. πληθ.: άτιμων, ανθρώπων, ενδόξων..
β) στα θηλυκά σε -ις > -η, που στη γενική ενικού ο τόνος πάει στην
προπαραλήγουσα και στην ονομαστική πληθυντικού στην παραλήγουσα:
γεν. ενικού: παρατήρησης, αίτησης, άσκησης...
( αρχαία ονομασ.: παρατήρησις, αίτησις, άσκησις..)
ονομ. πληθ.: παρατηρήσεις, αιτήσεις, ασκήσεις.......
Το αυτό γίνεται και στα πρόσωπα των ρημάτων. Παρέβαλε π.χ.: αιτ.
ενικού: άτιμο(ν), άνθρωπο(ν), ένδοξο(ν).. & γεν. πληθ.: ατίμων, ανθρώπων, ενδόξων..
2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ: ΠΕΖΟΣ, ΕΜΜΕΤΡΟΣ Κ.ΛΠ.
Α. Ο ΠΕΖΟΣ ΤΟΝΟΣ
Πεζός ονομάζεται ο τόνος που παρατηρείται στις λέξεις κατά την εκφορά του προφορικού λόγου
Ο τόνος στις λέξεις του προφορικού λόγου είναι αφενός για εκτόνωση
- συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους (είναι φοβερά δύσκολο το να
προφέρουμε ίδια ή ισότιμα στην ένταση φωνής όλες τις συλλαβές των λέξεων), όπως είδαμε πιο πριν, και αφετέρου για να μας υποδείχνει το μέρος
λόγου ή τον τύπο του σημαινόμενου από τη λέξη σε συνεργασία με την κατάληξη, πρβ π.χ. στην Ελληνική: ΕΞΟΧΗ = έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό), ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ = παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο) &
παραγώγως (επίρρημα), ΚΙΝΑ = κίνα (προστακτική) & κινά (οριστική)… Παρέβαλε ομοίως ότι:
1) Τα ρήματα της α' συζυγίας έχουν τόνο στην παραλήγουσα και τα
ουσιαστικά τους στη λήγουσα:
ρήματα: άρχω,εις,ει, συν-γράφει, συν-τρίβει, αλείφει, αμείβει, ακούει,
βάφει...
ουσιασ.: αρχή,ής,
συν-γραφή, συν-τριβή, αλοιφή, αμοιβή, ακοή,...
2) Τα ρήματα της β' συζυγίας έχουν τόνο στη λήγουσα και τα oυσιαστικά στην παραλήγουσα (σπάνια προ παραλήγουσα):
ρήματα: τρυπώ,άς,ά, διψά, αγωνιά, λαχταρά, πεινά, λυπείς, γεννά,
τρυπά, ερευνά...
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ουσιασ.: τρύπα,ας, δίψα, αγωνία, λαχτάρα, πείνα, λύπη, γέννα,
τρύπα, έρευνα…
3) Τα ρήματα β' συζυγίας έχουν τόνο στη λήγουσα και τα επίθετα στην
προπαραλήγουσα:
ρήματα: αδιαφορώ,είς,εί, αδικώ, αδυνατώ, αξιώ, ατιμώ, παρανομώ,
αδιαφορώ,..
επίθετα: αδιάφορος,η,ο, άδικο, αδύνατο, άξιο, άτιμο, παράνομο, αδιάφορο...
ρήματα: αδικεί,είς, αδιαφορεί,είς, αδυνατεί,είς, αστοχεί,..
επίθετα: άδικη,ης, αδιάφορη,ης, αδύνατη,ης, άστοχη,ης....
ρήματα: απαντά, αδικεί, ατιμά, παρανομά/εί..
επίθετα: άπαντα, άδικα, άτιμα, παράνομα...
4) Τα επίθετα σε –ος που έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα τα επιρρήματά τους έχουν τόνο στην παραλήγουσα:
επίθετα: άγριος, άξιος, τίμιος, πλούσιος, άδικος, βόρειος,..
επιρρήματα: αγρίως, αξίως,...
5) Τα επίθετα σε –ος,η έχουν τόνο στη λήγουσα και τα ουσιαστικά τους
στην προπαραλήγουσα ή παραλήγουσα, αν είναι δισύλλαβα. Αντίθετα τα επίθετα έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα και τα ουσιαστικά στη λήγουσα :
επίθετα: διαλεκτός, λευκός, λαμπρός, γερός…. ζεστή, θερμή, ξανθή,
κρυπτή,.
ουσιασ.: η διάλεκτος, λεύκος,α, Λάμπρος, γέρος...ζέστη, θέρμη,
Ξάνθη, κρύπτη, ...
επίθετα: συμμέτοχη, παράγωγη, υπέροχη, ένοχη, έμμονη, έξοχη..
& ουσιασ.: συμμετοχή, παραγωγή, υπεροχή, ενοχή, εμμονή, ......
Ομοίως: παράγωγος > παραγωγός,...
6) Τα θηλυκά επίθετα σε -ια έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα και τα
θηλυκά ουσιαστικά παράγωγά τους στην παραλήγουσα:
επίθετα: άξια, άγια, τέλεια, ουράνια, ..
& ουσιαστ.: αξία, Αγία, τελεία, Ουρανία…
7) Τα β’ και γ’ πρόσωπα αορίστου της ενεργητικής φωνής έχουν τον
τόνο στην παραλήγουσα και τα θηλυκά ουσιαστικά παράγωγά τους στην
προπαραλήγουσα (στα δισύλλαβα ρήματα ο τόνος δε μετακινείται στην περίπτωση αυτή):
ρήματα: οργανώσεις,ει, ασκήσεις,ει, πράξεις, τάξεις…
θηλυκά: οργάνωση,ης άσκηση, πράξη,.…
( αρχαία: άσκησις, λύσις, πράξις..)
8) Τα προπαροξύτονα επίθετα και μετοχές τρέπονται σε επιρρήματα
(κυρίως στην αρχαία ελληνική) με την αφαίρεση του άρθρου και μετακίνηση
του τόνου κατά μια συλλαβή στην ονομαστική ενικού του αρσενικού ή με
αφαίρεση μόνο του άρθρου στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου:
ο,η,το νόμιμος,η,ο = επίθετο & νομίμως ή νόμιμα = επίρρημα. Ομοίως:
επίθετα: κύριος, νότιος, κόσμιος, πλούσιος, όμοιος, δίκαιος, τέλειος,
βόρειος....
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επιρρήμ.: κυρίως, νοτίως, κοσμίως, πλουσίως, ομοίως, δικαίως, τελείως,.....
μετοχές: προηγούμενος, ομολογούμενος..
επιρρήμ.: προηγουμένως/α ομολογουμένως…
Τα προπαροξύτονα ουδέτερα των επιθέτων με μετακίνηση του τόνου
στη λήγουσα τρέπονται σε ρήματα β' συζυγίας:
ουδέτερα: αδιάφορο, αδύνατο, άδικο, άστοχο, δύστυχο, άπιστο, άτιμο,...
ρήματα: αδιαφορώ, αδυνατώ, αδικώ, αστοχώ, δυστυχώ, απιστώ,,...
9) Τα παροξύτονα ουδέτερα ουσιαστικά ύλης με μετακίνηση του τόνου
στη λήγουσα τρέπονται σε επίθετα που φανερώνουν χρώμα:
υλικό: ασήμι, κεράσι, λουλάκι, μέλι, χρυσάφι, φιστίκι, ..
χρώμα: ασημί, κερασί, λουλακί, μελί, χρυσαφί, φιστικί,, ..
Β. Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ - ΡΥΘΜΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ
Ποιητικός ή ρυθμικός ονομάζεται ο τόνος που παρατηρείται στις λέξεις
κατά την εκφορά του ποιητικού λόγου. Ο τόνος αυτός είναι η ανύψωση
της φωνής (προφοράς) σε προκαθορισμένες αρμονικά θέσεις της κάθε στροφής (= αυτές που καθορίζει ο σκοπός, ο ρυθμός της), για ευφωνικούς λόγους.
Αν παρατηρήσουμε κάθε στροφή, όταν άδεται, θα δούμε ότι είναι μια
φωνητική ενότητα που σε ορισμένες θέσεις είναι με μεγαλύτερη ένταση
(όπως οι τονιζόμενες συλλαβές των πεζών λέξεων) και σε άλλες με μικρότερη (όπως οι άτονες συλλαβές των πεζών λέξεων) και αυτό δε γίνεται
τυχαία, αλλά με (τ ο ν ι κ ό) μέτρο, με αρμονία, π.χ. σε κάθε μονή θέση:
1,3,5.. ή σε κάθε διπλή: 2,4,6.. ή ανά τρία: 1,4,7.. ή ανά τέσσερα..
Αν παρατηρήσουμε επίσης τους ποιητές στη σύνταξη (συναρμολόγηση)
της ποιητικής πρότασης (στροφής) θα δούμε ότι διαλέγουν τι λέξεις θα βάλουν, ώστε να γίνει ταύτιση του τόνου των λέξεων
και του τόνου της
στροφής, δηλ. να συμπέσουν στις τονιζόμενες θέσεις του ρυθμού
τονιζόμενες συλλαβές λέξεων και στις άτονες θέσεις άτονες συλλαβές. Έτσι οι
πεζοί τόνοι έρχονται σε ευρυθμία, πρβ:
1
2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
Μες τού μα-γιού τις μύ-ρω-διές τα κό-κκι-νά κε-ρά-σια
για δέ-στε πώς χο-ρε-ύου-νέ της Κρή-της τά κο-ρά-σια...
Πεντοζάλης. Τόνος σε όλες τις διπλές θέσεις: 2, 4, 6, 8..
1
2
3
4 5 6
7 8
9 10
Στων ψα-ρών....την ο-λό.....μα-υρη ρά...χη
πε-ρπα-τώ... .ντας η δό.....ξα μο-νά......χη
με-λε-τά .....τα λα-μπρά..πα-λι-κά...ρια.. (Σολωμός)
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Τόνος στις ανά τρία θέσεις 3, 6,..
Αν δε συμβεί η ως άνω ταύτιση, του πεζού και ποιητικού τόνου, τότε
κατά την εκφώνηση (τραγούδισμα) του ποιήματος κάνουμε χασοτόνισμα (
δηλ. προφέρουμε άτονα τονιζόμενη συλλαβή ) ή παρατόνισμα ( δηλ. προφέρουμε τονισμένα άτονη συλλαβή), όπως π.χ. το παρατόνισμα στη λέξη
"τρό..μερή" στην πιο κάτω στροφή του Σολωμού.
1 2 3
4 5
6 7 8
Σέ..γνωρί....ζω'από....τηνκό..ψη
τού..σπαθιού..τηντρό....μερή..,
σέ..γνωρί....ζω'από....τηνό..ψη
πού.μεβιά....μετράς...τη γή... (Δ. Σολωμός).
Τόνος σε όλες τις μονές θέσεις: 1, 3, 5, 7
Σημειώνεται ότι:
1) Στην ωδική συνάμα με τους συνδυασμούς τονιζόμενων και άτονων
θέσεων γίνονται και συνδυασμοί μακρών και βραχέων συλλαβών.
• Μακρά συλλαβή λέγεται αυτή που εκφωνείται με παράταση των
εξακολουθητικών φθόγγων της και κυρίως του φωνήεντός της.
• Βραχεία συλλαβή λέγεται αυτή που δεν εκφωνείται με παράταση
των εξακολουθητικών φθόγγων της ή του φωνήεντός της.
πεζά: Κύριε ελέησον (Ψαλμός)
ωδικά: κύ..-ύ..ύ.. ρι-ίί..ίί..-ε.. έ..έ...-λέ.. έ...
2. Οι μονοσύλλαβες λέξεις στην ωδική, αφού είναι μια συλλαβή, λαμβάνονται άλλοτε σαν τονιζόμενες συλλαβές και άλλοτε σαν άτονες, ανάλογα
με το τι απαιτείται από το μέτρο, πλην του διαζευκτικού "ή" και του θαυμαστικού "ω", αφού αυτά πάντα λέγονται πιο δυνατά από τα ομόφωνα άρθρα:
ο, η.
3. Όπως στον πεζό λόγο, που έχουμε τόσες λέξεις στην πρόταση όσοι
και οι τόνοι, έτσι και στην ω δ ι κ ή έχουμε τόσα μέτρα όσοι και οι ρυθμικοί
τόνοι της στροφής (ποιητικής πρότασης), πρβ:
Πεζός λόγος, φθογγικά: άστακίίφίγε. Αστακίίλιθρίνια = ορθογραφικά: 'Αστα 'κεί ή φύγε. Αστακοί ή λιθρίνια.
Ποίηση, ωδικά: Σε..έ/ γνωρί../ ζω'από../ τηνκό../ ψη τού/ σπαθιού/
τηντρό/ μερή...
Με άλλα λόγια στην ωδική το μέτρο («πους») είναι ένα κομμάτι (μια
ενότητα) με μια τονιζόμενη συλλαβή και μια ή δυο άτονες, που άλλοτε είναι
και μακρές ή βραχείες ή συνδυασμός, π.χ.: Ανπάς../ στηνκά../ λαμά../τααά../ καιρθείς../ μετό../ καλό../ ....
Σε-έ../γνωρί../ζω'από..τηνκό..ψηηή..ου-ού../ σπαθιού../ τηντρό../μερή..
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( Περισσότερα Βλέπε στο βιβλίο "Μαθήματα Λογοτεχνίας & Ρητορικής"
Α. Κρασανάκη)
Γ. Ο ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ
Εκφραστικός τόνος λέγεται το δυνάμωμα (ανύψωση) ή το χαμήλωμα
της φωνής που κάνουμε σε ορισμένες προτάσεις ή λέξεις του λόγου μας για
έκφραση της διάθεσής μας (των συναισθηματικών μας καταστάσεων). Όταν
είμαστε χαρούμενοι, μιλάμε δυνατά, όταν είμαστε νευριασμένοι ή θυμωμένοι, μιλούμε έξαλα, όταν είμαστε λυπημένοι, μιλούμε χαμηλόφωνα…..
Φυσικά, όταν λέμε "ύψωσε ή χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου", δεν
εννοούμε την ύψωση ή το χαμήλωμα της έντασης της προφοράς των τονιζόμενων συλλαβών του λόγου, αλλά να αυξηθεί ή να μειωθεί η όλη προφορά του λόγου,
που και τότε οι τονιζόμενες συλλαβές διαφέρουν των
άτονων.
Δ. Ο ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ
Επιτονισμός λέγεται η προφορά με πιο δυνατή φωνή των συλλαβών
των κυριότερων τμημάτων του λόγου για έμφαση, για να διακριθούν, να τα
προσέξει ο ακροατής. Στη γραφή το επιτονιζόμενο κομμάτι του λόγου (
τμήμα λέξης, πρόταση ή προτάσεις ) σημειώνεται με υπογράμμιση ή πιο
μαύρα ή πιο μεγάλα ή πιο αραιά γράμματα, π.χ.:
_Ο Γιάννης είπε απλώς και μόνο να φύγουμε.
_Δ ε ν θα πάω. Να μ η ν πάς αμέσως. Α π ό μ έ ν α για σένα.
_Να πάω τ ώ ρ α ή αύριο; Είναι δ ι κ ό ς σ ο υ;
Το αυτό γίνεται και: α) σε κατάληξη λέξης, π.χ.: Είναι στρατευ-μ έ ν ο
ς, β) στην ειρωνεία - τότε τονίζουμε την τονιζόμενη συλλαβή συνάμα με
παράταση του φωνήεντος: <<καλό...ς>>, <<έ...ξυπνος>>
3. Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΝΟΥ, ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΦΩΝΗΣ & ΤΟ ΝΟΗΜΑ
Στον προφορικό λόγο ο τόνος ( = η όλη ένταση φωνής ) σε συνάρτηση
με το ποιόν (χρώμα) φωνής είναι και ένα σημάδι ένδειξης σχέσης ανάμεσα
σε ομιλητή και ακροατή. Σε φιλικό πρόσωπο μιλούμε χαμηλόφωνα και ήρεμα, σε εχθρικό δυνατά και νευρικά (οξυμένα)... Μια λέξη ή μια πρόταση,
όταν προφέρεται πιο δυνατά ή πιο χαμηλά και συνάμα με χρώμα (ποιόν)
φωνής: πένθιμο, εύθυμο, συγκινητικό, ανάλογα με το συναίσθημα που μας
διακατέχει γι' αυτό που
λέμε, παίρνει και ανάλογη αξία η έκφρασή της.
Άλλο το "ευχαριστώ" με χαμηλή ένταση φωνής και με ποιόν φωνής δυσάρεστο και άλλο με υψηλή ένταση.
Γενικώς ύψωση φωνής σημαίνει και αύξηση νοήματος, σημαντικό γεγονός, και μείωση το αντίθετο, δηλ.
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υποτόνισμα. Παρέβαλε π.χ. ότι άλλο το:
"Πάψε να μιλάς." με υψηλή
ένταση (τόνο) φωνής = υποχρεωτικό Και άλλο το: "Πάψε να μιλάς." με
χαμηλή ένταση (τόνο) φωνής = παρακλητικό. Ομοίως
Θα πάω
= με υψηλή ένταση = ισχυρή υπόσχεση
Θα πάω
= με χαμηλή ένταση = υποτονική υπόσχεση
Μην φύγετε = με υψηλή ένταση = ισχυρή προτροπή
Μην φύγετε = με χαμηλή ένταση = υποτονική προτροπή.
Δέν πάω
= με υψηλή ένταση = ισχυρή άρνηση
Δεν πάω
= με χαμηλή ένταση = υποτονική άρνηση
Έτσι ο τόνος έχει κλίμακα, που κανονίζεται από το ψυχικό πάθος και
την ακουστικότητα ή την έμφαση που επιδιώκει ο ομιλητής.
Χοντρικά, η
κλίμακα του τόνου έχει τρεις βαθμούς με τα ανάλογα χρώματα φωνής (πένθιμα, χαρούμενα, θυμωμένα...):
Το μ ε ί ζ ο ν α = πολύ δυνατά, το μ έ τ ρ ι ο και τον ε λ ά σ σ ο
ν α = χαμηλά, σιγά. Ο χαρμόσυνος λόγος συνήθως προφέρεται σε μείζονα
βαθμό, ο πένθιμος σε ελάσσονα κ.τ.λ.
Στο διάλογο οι βαθμοί έντασης φωνής, καθώς και το ποιόν της προσδιορίζονται-υποδείχνονται με περιγραφές, όπως: "Ελάτε να φάμε", φώναξε
λυπημένα η μητέρα μου. "Ρίξτε τις βόμβες", διέταξε με σιγανή φωνή ο Λοχίας. Χαμήλωσε τον τόνο σου, δε σε φοβούμαι. Φώναξε δυνατότερα, δε σε
ακούω.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: Το ελληνικό σύστημα γραφής,
Α. Κρασανάκη)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΛΕΞΕΩΝ
1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΟΓΟΥ
Μέρη λόγου λέγονται τα είδη των λέξεων από μορφολογικής, εννοιολογικής και συντακτικής άποψης και τα οποία είναι δέκα, τα εξής: το άρθρο,
το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία, το ρήμα, η μετοχή, το επίρρημα, η πρόθεση, ο σύνδεσμος, το επιφώνημα.
Από αυτά τα έξι: το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία,
η μετοχή και το ρήμα λέγονται κλιτά, επειδή κλίνονται. Δηλαδή το καθένα
από αυτά παρουσιάζεται στο λόγο με διάφορες μορφές, π.χ.: ο καλός, του
καλού, οι καλοί... μαγεμένος, ου,οι.., λύνω,εις...., άλλος,ου
Τα υπόλοιπα τέσσερα, το επίρρημα, η πρόθεση, ο σύνδεσμος και το
επιφώνημα λέγονται άκλιτα, επειδή στο λόγο καθένα από αυτά παρουσιάζεται με την ίδια πάντα μορφή, π.χ.: εκεί είναι, εκεί είμαι...
2. Η ΚΛΙΣΗ, ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Κλίση λέγεται ο ειδικός τρόπος με τον οποίον σχηματίζονται οι πτώσεις
ενός πτωτικού και οι χρόνοι και τα πρόσωπα ενός ρήματος. Ο τρόπος με τον
οποίον μεταβάλλονται οι κλιτές λέξεις στο λόγο. Η κλίση γίνεται αφενός με
καταλήξεις που είναι ανάλογες με το
μέρος λόγου, το γένος, τον αριθμό
και την πτώση ή το πρόσωπο της λέξης και αφετέρου με τη μετακίνηση τόνου
σε ορισμένες πτώσεις ή πρόσωπα, καθώς και με την πρόσθεση του ε- σε
ορισμένους χρόνους των συμφωνοαρκτικών ρημάτων, πρβ π.χ.: λύσω,εις,ει.. έ-λυσ-α,ες,ε..., ταμεί-ο, ταμεί-ου, ταμεί-α, ταμεί-ων... & ταμίας,... των ταμι-ών...
Τύποι (λέξεων) λέγονται οι μορφές που παίρνουν οι κλιτές λέξεις κατά
τη σύνταξή τους (στο λόγο), ήτοι οι πτώσεις και τα γένη τους στα πτωτικά
και τα πρόσωπα στα ρήματα, συνεπώς οι διάφορες μορφές που παίρνουν οι
κλιτές λέξεις για επιμέρους νοηματικές χρήσεις (νοηματική διαφοροποίηση).
Παρεπόμενα ή συνακόλουθα πτωτικών λέγονται: το γένος, η
πτώση και ο αριθμός στην κλίση ενός πτωτικού. Σχηματίζονται με την ανάλογη κατάληξη και το ανάλογο άρθρο: ο γι-ός, του γι-ού, οι γι-οί..
Παρεπόμενα ή συνακόλουθα ρήματος λέγονται μ: η φωνή, ο
χρόνος, η έγκλιση, το πρόσωπο και ο αριθμός στην κλίση ενός ρήματος.
Σχηματίζονται με την ανάλογη κατάληξη του προσώπου του ρήματος, το ανάλογο ρηματικό μόριο (να, θα, ας, μην, δεν), και το πρόθεμα ε-: λύνω,εις,ει... έ-λυσ-α,ες,ε.. να λύσ-ω,εις ...
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3. Η ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ
Διγλωσσία λέγεται η ανάμεικτη γλώσσα, δηλαδή το να μιλούμε με
λέξεις, που άλλες από αυτές να είναι π.χ. ελληνικές και άλλες λατινικές ή
τούρκικες κ.τ.λ. ή το να μιλούμε με λέξεις, που άλλες να είναι της νέας
Ελληνικής Γλώσσα και οι άλλες της αρχαίας ή της τοπικής, π.χ.:
_Πήγαμε εις την Κρήτη και καθίσαμε στην ταβέρνα του…. (εδώ άλλοτε
χρησιμοποιούμε λέξεις της καθαρεύουσας («εις την») και άλλοτε της δημοτικής, το «στην»)
_Θα πάω στην Κρήτη να φάω χοχλιούς (= λέξη τοπική, στην κοινή
σαλιγκάρια).
Η διγλωσσία δεν επιτρέπεται για λόγους νοηματικούς (δε γνωρίζουν
όλοι τις ξένες ή τις ντόπιες λέξεις) και αισθητικούς (έτσι φαίνεται ή ότι δε
γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα ή ότι την παραποιούμε), πλην μόνο όταν κάνουμε παραπομπή ή όταν μεταφέρουμε αυτούσιο πλάγιο λόγο, π.χ.:
_Ο Κύριος είπε «Αγαπάτε αλλήλους».
_Ο κύριος από την Κρήτη μας είπε: «Σύντεκνοι, θέλετε να φάμε χοχλιούς;»
Διπλοτυπία έχουμε, όταν μια λέξη λέγεται με δυο ή περισσότερες
διαφορετικές μορφές, δηλαδή με δυο ή περισσότερες διαφορετικές καταλήξεις στην αυτήν πτώση ή πρόσωπο, π.χ. Ελλάς & Ελλάδα, λες & λέγεις…. Η
διπλοτυπία οφείλεται στην ανάμειξη αρχαίων και νέων τύπων ή στην ανάμειξη τύπων της κοινής γλώσσας με κάποιας τοπικής διαλέκτου. Η διπλοτυπία δεν επιτρέπεται για αισθητικούς κυρίως λόγους.
4. ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ
Πτώσεις λέγονται οι μεταβολές (τύποι, μορφές) που παρουσιάζουν ή
παίρνουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι μετοχές και οι αντωνυμίες στο λόγο,
απ' όπου αυτά καλούνται και πτωτικά μέρη λόγου:
Μαρί-α,ας,α,α... = πτώσεις ουσιαστικού,
καλ-ός,ού,ό,έ,... = πτώσεις επιθέτου
Οι πτώσεις των πτωτικών της Ελληνικής Γλώσσας είναι τέσσερις: η
ονομαστική, η γενική, η αιτιατική και η κλητική, ενικού και πληθυντικού
αριθμού.
1. Η ονομαστική φανερώνει το υποκείμενο της πρότασης (= αυτό για
το οποίο λέγεται η πρόταση), καθώς και το κατηγορούμενό του (= αυτό που
λέγεται για το υποκείμενο). Η πτώση που τη μεταχειριζόμαστε, για να απαντήσουμε στην ερώτηση "τι, ποιος,α,ο+ ρήμα πρότασης", πρβ π.χ.:
_Ο Γιάννης (υποκείμενο) είναι καλός μαθητής (κατηγορούμενο).
_Οι μαθήτριες (υποκ.) να πάνε μέσα στην αίθουσα.
2. Η γενική φανερώνει αυτό στο οποίο ανήκει ή αναφέρεται αυτό για
το οποίο μιλούμε. Η πτώση που μεταχειριζόμαστε, όταν θέλουμε να δείξουμε
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τον κτήτορα κάποιου, άρα απαντά στην ερώτηση "όνομα ή ουσιαστικό +
τίνος, ποιανού, ής", πρβ π.χ.:
_Η Μαρία του Νίκου Γεωργιάδη. (Η Μαρία ποιανού;)
_Ο πίνακάς μου (Ποιανού ο πίνακας)
3. Η αιτιατική φανερώνει το αντικείμενο, καθώς και όλους τους άλλους
συντακτικούς όρους (τόπο, χρόνο, ποσό κ.τ.λ.), αν δηλώνονται με κλιτή
λέξη ή με εμπρόθετο συντακτικό σύνολο. Συνεπώς είναι η πτώση που μεταχειριζόμαστε, για να απαντήσουμε στα ερωτήματα: "ποιόν,ά,ό + ρήμα πρότασης" (για το αντικείμενο), "που/ πότε/ πώς/ πόσο/ γιατί + ρήμα πρότασης"
(για τους άλλους όρους - προσδιορισμούς), πρβ π.χ.:
_Γιώργο, ο Μηνάς (υποκ.) κτύπησε τον Αντώνη (αντικ.). τη Δευτέρα
(πότε κτύπησε; = τη Δευτέρα = ο χρόνος).
_Θα πάω με τα πόδια (πώς θα πάω = με τα πόδια = ο τρόπος, το μέσο)
στο σχολείο/ στο χωριό (που θα πάω = στο σχολείο = ο τόπος).
_Πάω/ πήγαινε δέκα κιλά (πάω/ πήγαινε πόσο; = δέκα κιλά = η ποσότητα.)
Η κλητική φανερώνει αυτόν που καλούμε ή προσφωνούμε, καθώς και
αυτόν στον οποίο απευθύνεται η πρόταση (η απάντηση στο ερώτημα "σε
ποιόν,ά μιλάς"). Η πτώση που μεταχειριζόμαστε, όταν καλούμε κάποιον ή
κάτι, π.χ.:
_Πέτρο, Ε.. Γιώργο,... αν μ’ ακούς, γύρισε αμέσως.
_Εγώ, αγαπητέ, λέω να το αφήσουμε για αύριο.
5. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ
Οι πτώσεις έχουν δυο αριθμούς, τον ενικό και τον πληθυντικό.
Ενικού αριθμού λέγονται οι πτώσεις που φανερώνουν ότι το σημαινόμενό τους είναι στο αριθμό ένα, ένα πράγμα ή ζώο... ή ένα σύνολο ή
μέρος συνόλου:
Γιάννης, η Μαρία.. = ένα άτομο,
η τάξη/ το σχολείο/ το Υπουργείο = ένα σύνολο.
Το ένα τρίτο (1/3) της τάξης = 1 μέρος από τα τρία
Πληθυντικού αριθμού λέγονται οι τύποι που φανερώνουν ότι το σημαινόμενό τους είναι στον αριθμό πολλά ή όλο το σύνολο που μιλούμε.
Κανονικά ο ακριβής αριθμός εκείνου που μιλούμε δηλώνεται με ποσοτικό προσδιορισμό. Αν δε βάλουμε τέτοιο προσδιορισμό, τότε εννοείται το
"όλος,η,ο" ή σημαίνει ότι μιλούμε για πολλά (όταν δε βάλουμε άρθρο), πρβ
π.χ.:
_Φέρε βιβλία (= πολλά). Φέρε τα βιβλία (= όλα τα συγκεκριμένα).
_Οι κουρείς των Αθηνών ( = όλοι των Αθηνών).
_Οι δέκα κουρείς που έφυγαν ( = δέκα)
6. ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ
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α. Τα είδη του γένους
Τα γένη στην Ελληνική Γλώσσα είναι τρία: το αρσενικό, το θηλυκό
και το ουδέτερο γένος και όχι δυο που είναι τα φυσικά (αρσενικό, θηλυκό).
Τα ουσιαστικά και οι λέξεις που τα χαρακτηρίζουν ( όλα τα επίθετα )
λέγονται:
σε αρσενικό γένος και με το άρθρο ο, αν αυτό που φανερώνουν είναι
αρσενικό, π.χ.: ο γιατρός, ο κτυπημέννος στρατιώτης, ο πατέρας, ο μαύρος
(γάτος), ο γιος, ο άντρας….
σε θηλυκό γένος και με το άρθρο η, αν αυτό που φανερώνουν είναι
θηλυκό, π.χ.: η μάνα, η ωραία κόρη, η μεγάλη θυγατέρα, η γάτα, η γυναίκα...
σε ουδέτερο γένος και με το άρθρο το, αν αυτό που φανερώνουν είναι
ακόμη σπέρμα (άρα ακαθόριστου, αδιευκρίνιστου φύλου) ή ακόμη ανήλικο,
μικρό αρσενικό ή θηλυκό, άρα μικρό σε δύναμη, εξυπνάδα, ύψος, κ.τ.λ.,
παρέβαλε π.χ.: το μωρό, βρέφος, κοράσιον - κορίτσι, παιδί, αγόρι, κοκόρι,
πουλί, ωάριο, αυγό, σπέρμα...
Λέμε π.χ.: «Το μωρό/ παιδάκι.... του το έσπασε.», όταν θέλουμε να
δείξουμε ότι το έκανε μικρός ή ο δράστης είναι σε ακαταλόγιστη ακόμη ηλικία
κ.τ.λ. και «Ο γιος/ κανακάρης/ Δημήτρης... του το έσπασε.», όταν θέλουμε
να δείξουμε ότι το έκανε ενήλικος ή μεγάλος.
Τα πτωτικά (= τα άρθρα, τα επίθετα και οι μετοχές) που προσδιορίζουν
τα ουσιαστικά παίρνουν γένος, αριθμό και πτώση ίδια μ’ αυτά του ουσιαστικού που προσδιορίσουν: ο καλ-ός άνθρωπ-ος, η μεγάλ-η γυναίκ-α, το
κακ-ό παιδ-ί, το μαγεμέν-ο σπίτ-ι
Το γένος των πτωτικών υποδείχνεται από το άρθρο και τις καταλήξεις.
Τα άρθρα και οι καταλήξεις των πτωτικών είναι τόσων ειδών όσων είναι και
τα γένη, πρβ π.χ.:
Αρσενικές: -ας, -ος, -ης, -ες, -ους: ο παπ-άς, Μά-ης, ο καφ-ές, παππούς…
Θηλυκές: -α, -η, ος, -ω: η μάν-α, νίκ-η, Αργυρή ή Αργυρ-ώ, διάμετρος,…
Ουδέτερες: –ι/υ, ο(ν): το πόδ-ι, χωρι-ό, δάκρ-υ, ύψιλ-ο(ν)...
Ωστόσο μερικές φορές βάζουμε:
α) την ουδέτερη κατάληξη –ο (= ορθογραφικά -ω) σε λέξη που φανερώνει θηλυκό, π.χ.: η Μαρί-α > η Μαρι-ώ, η Ερατία > Ερατώ... για αντιμεγεθυντικούς (κολακευτικούς) λόγους, για να δείξουμε έτσι στα θηλυκά ότι
τα θεωρούμε ακόμη μικρά σε ηλικία, όπως τα ουδέτερα.
β) τις αρσενικές καταλήξεις –ος, -ας σε λέξεις που φανερώνουν ουδέτερο για μεγεθυντικούς λόγους, για να δηλώσουμε έτσι ότι οι λέξεις αυτές
μπορεί να φανερώνουν ουδέτερο (παιδί, δημιούργημα ή πλάσμα κ.τ.λ.), όμως έχουν μεγάλου πράγματος ή ζώου κ.τ.λ. ιδιότητες ή με ιδιότητες

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

41

επικίνδυνες και όχι ακίνδυνες ως στα συνήθη ουδέτερα: π.χ.: το ξίφ-ος (αντί: ξιφίον ή ξιφίδιον), σκάφος (αντί: σκαφίον ή σκαφίδιον), κέρας (αντί:
κέρατο ή κεράτιον), κράνος, (κρανίον),πέρας, ....
Σημειώνεται ότι:
1) Στην Κρητική διάλεκτο τα ονόματα των ανήλικων παιδιών λέγονται
σε ουδέτερο γένος και με ουδετέρου γένους καταλήξεις:
το κοράσιον- κορίτσι/ Mαριό/Μαρικάκι = το ανήλικο, ενώ: η κόρη/
Μαίρη/ Μαρία = η ενήλικη, η γυναίκα
το αγόρι/ Μανωλιό/ Γιωργιό/ το Γιωργάκι = το ανήλικο, ενώ: ο γιός/
κούρος/ Μανώλης/ Γιώργος = ο ενήλικος, ο άντρας
Αντίθετα, στην Αττική και άλλα μέρη της Ελλάδας τα ονόματα των
παιδιών λέγονται σε αρσενικό ή θηλυκό γένος και συνάμα με τις χαϊδευτικές
καταλήξεις -ακης, -ουλης.. -ίτσα, -ούλα......, από τις οποίες φαίνεται ότι
μιλούμε για ανήλικο ή μικρό: η Μαρ-ία/ η Μαίρ-η = το ενήλικο θηλυκό, η
γυναίκα & η Μαιρ-ούλα = το ανήλικο θηλυκό, το κορίτσι, ο Γιώργ-ης
=
ενήλικο αρσενικό, ο άντρας & ο Γιωργ-άκης = το ανήλικο αρσενικό, το αγόρι
2) Όταν αλλάζει το άρθρο ή η κατάληξη ή το γένος μιας λέξης, αλλάζει
και η έννοια: η βροντή (το φυσικό φαινόμενο) & ο βρόντος (ο δυνατός κρότος), ο ένοικος (ο άντρας) & η ένοικος (η γυναίκα), σουβλί (του τσαγκάρη)
) & σούβλα (το μεγάλο σουβλί, κρεοπώλη), γάτος (το αρσ.) & γάτα (το θηλυκό), το πεύκο (το μικρό, το φυτό) & ο πεύκος (το μεγάλο)...
3) Οι προσωπικές αντωνυμίες «εγώ, εσύ» δεν έχουν γένος και δεν
παίρνουν άρθρο. Γένος έχουν όλες οι υπόλοιπες αντωνυμίες και παίρνουν
άρθρο, το οποίο χάνουν όταν γίνονται αόριστες ή δεικτικές: Άλλος έφυγε
& ο άλλος έφυγε. Κάποιος θα πάει & Ο κάποιος ήρθε.
β. Μονογενή, διγενή και τριγενή ονόματα
Πολλά ουσιαστικά (ονόματα) είναι με δυο τύπους, ένα για το αρσενικό
και ένα για το θηλυκό γένος. Στην περίπτωση αυτή το θηλυκό σχηματίζεται
με τις καταλήξεις: -ισσα, -τρα, τρια, -αινα, -ίνα, -ού, -α, -η και τα ονόματα αυτά λέγονται διγενή και δικατάληκτα, όπως π.χ. τα εξής: ο ράφτης
& η ράφτρα, ο μυλωνάς & η μυλωνού, ο αδελφός & η αδελφή, ο δράκος &
η δράκαινα, ο θείος & η θεία, ο αράπης & η αραπίνα...
Τα άλλα έχουν: α) έναν μόνο τύπο, άρα και ένα μόνο γένος (σε αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο τύπο), επειδή η ιδιότητα που εκφράζουν δε γίνεται
από το άλλο γένος. Τα ουσιαστικά αυτά καλούνται μονογενή, όπως π.χ. τα
εξής: το αρνί, ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, ο άνθρωπος, η γυναίκα, το
παιδί,... β) ένα τύπο και για το αρσενικό και για το θηλυκό γένος, όμως με
διαφορετικό άρθρο, και ως απ’ αυτό λέγονται διγενή μονοκατάληκτα σε αντίθεση προς τα διγενή και δικατάληκτα (= αυτά που έχουν ξεχωριστό τύπο
και για τα δυο γένη), όπως π.χ τα εξής:
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διγενή μονοκατάληκτα: ο έμπορος & η έμπορος, ο,η ένοικος, ο,η
συγγραφέας...
διγενή δικατάληκτα: ο δάσκαλος & η δασκάλα, καθηγητής & καθηγήτρια.,...
Παλιά ορισμένες ιδιότητες ή επαγγέλματα ήσαν μόνο για άνδρες: ο
κουρέας, παπάς, κρεοπώλης, ένοικος, ιππέας... ή μόνο για γυναίκες: η κομμώτρια, καθαρίστρια.. Σήμερα αυτό άλλαξε (τώρα ισχύει και για τα δυο
φύλα) οπότε πλάθουμε άλλο τύπο για το αρσενικό και άλλο για το αρσενικό:
o κρεοπώλης & η κρεοπώλισσα,... ή λέμε τον ίδιο τύπο, όμως με διαφορετικό
άρθρο, π.χ.: o ένοικος & η ένοικος (νοικάρης & νοικάρισσα), ο υπουργός &
η υπουργός ή υπουργίνα..
γ. Τα επίκοινα (κοινού γένους) ονόματα
Επίκοινα (ή κοινού γένους) ονόματα λέγονται αυτά που έχουν ένα
μόνο τύπο και για τα δυο γένη (και για το αρσενικό και για το θηλυκό) και
ως απ’ αυτό από μόνα τους δεν προσδιορίζουν το γένος του σημαινόμενού
τους, όπως π.χ.. πολλά ονόματα ζώων: το ζαρκάδι, ο λαγός, η καμήλα, το
άλογο, η αλεπού..., πολλά ονόματα ιδιότητας: ο κάτοικος - οι κάτοικοι, ο
γονέας - οι γονείς, ο έμπορας,… και πολλά ονόματα ουδετέρων: το βρέφος,
το μωρό,…
Στα ως άνω ονόματα, όταν είναι ανάγκη να οριστεί το γένος τους χρησιμοποιούμε το επίθετο αρσενικός ή θηλυκός: ο αρσενικός λαγός, το θηλυκό
ζαρκάδι.
Σημειώνεται ότι:
1) Για μερικά ζώα έχουμε άλλο όνομα για το αρσενικό και άλλο για το
θηλυκό: ο τράγος - η γίδα, ο πετεινός - η όρνιθα ή κότα... Τα ονόματα
αυτά δεν είναι επίκοινα, αφού για κάθε γένος υπάρχει και ξεχωριστό όνομα
-άρθρο.
2) Όταν λέμε π.χ.: ο κριός & η προβατίνα, ο κούνελος & η κουνέλα, ο
σκύλος & η σκύλα, ο γάτος & η γάτα, η φοράδα & η κατσίκα., ο ένοικος & η
ένοικος...., δεν έχουμε επίκοινα ονόματα, αφού για κάθε γένος χρησιμοποιούμε ξέχωρο όνομα με ανάλογο άρθρο και ανάλογη κατάληξη γένους. Επίκοινα είναι τα: το πρόβατο, το κουνέλι, το σκυλί, το γατί ή η γάτα, η αλεπού,
το άλογο.., αφού και για τα δυο γένη χρησιμοποιούμε το αυτό όνομα.
3) Τα αρχαία μονογενή ονόματα ο γιατρός, ο υπουργός… σήμερα διαπλάθονται στα δυο γένη, όπως π.χ. τα: ο γιατρός > ο γιατρός & η γιατρίνα,
ο υπουργός > ο υπουργός & η υπουργίνα, ο ένοικος > ο ένοικος & η ένοικος...
δ. Το γένος στα άψυχα όντα
1. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρόνου...
λέγονται σε ουδέτερο γένος, όταν φανερώνουν στοιχείο ή τμήμα, κάτι που
είναι μικρό σε μήκος, βάρος, όγκο, ισχύ, ποσότητα.., κάτι όπως και τα μικρά
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παιδιά στα έμψυχα όντα (ανθρώπους, ζώα κ.τ.λ.), πρβ π.χ.: το χωριό, το
ποτάμι, το λοφίο, το αέριο... = κάτι μικρό και η χώρα, ο ποταμός, ο
λόφος, ο αέρας... = κάτι μεγάλο
Σε ουδέτερο γένος λέγονται κυρίως:
α) Τα μικρά τμήματα
σώματος: το κόκαλο, πόδι, κλαδί, φύλλο, μαλλί..
χρόνου: το λεπτό, βράδυ, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα...
τόπου: το όριο, χωριό, χωράφι, νησί, δωμάτιο..
ποσού: το δράμι, γραμμάριο, αγγείο, βαρέλι, ποτήρι..
β) προϊόντα: το γάλα, αλεύρι, αυγό,...
γ) στοιχεία: το οξυγόνο, υδρογόνο,..
δ) Τα ονόματα που φανερώνουν δημιούργημα ή πλάσμα (άσχετα με
τον όγκο ή το μέγεθος τους), θεού ή ανθρώπου, επειδή είναι δημιούργημα
όπως και τα παιδιά, πρβ π.χ.: ανθρώπου: το αυτοκίνητο, μηχάνημα, ξίφος,
σκάφος,, γραφείο, κουρείο…, φύσης: το βουνό, πέλαγος,, χάος, δάσος..
Τα φυσιολογικά πλάσματα ή δημιουργήματα κ.τ.λ., καθώς και αυτά με
φυσικό μέγεθος, ύψος, ιδιότητες κ.τ.λ. λέγονται σε ουδέτερο τύπο και με
την κατάληξη -ι, ο: το κέρατο, φυτό, βουνό, καρφί, τυρί, σακί, κλαδί,
σπαθί...
Τα μη φυσιολογικά πλάσματα ή δημιουργήματα κ.τ.λ., καθώς και αυτά
με υπερφυσικό μέγεθος, ύψος... λέγονται σε ουδέτερο τύπο και με την κατάληξη -ος ή -ας των αρσενικών, για να επιστήσουμε έτσι την προσοχή,
πρβ π.χ.: το κέρατο (ζώου), κερί, πάρκο, σπαθί, καρφί ... = φυσιολογικά
και το κέρας (μάχης), τέρας, δάσος, πέλαγος ...
= μη φυσιολογικά ή
τεράστια
2. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρόνου...
λέγονται σε αρσενικό γένος, όταν φανερώνουν κάτι που είναι πάρα πολύ
μεγάλο, σε μέγιστο βαθμό μήκους, βάρους, όγκου, .... κάτι όπως συμβαίνει
στους άντρες σε σχέση προς τα παιδιά, πρβ π.χ.: ο ποταμός, πίνακας, βράχος, οίκος, κορμός. .
= κάτι μεγάλο & το ποτάμι, πινάκιο, βραχάκι,
οίκημα, κορμί.. = κάτι μικρό
Σε αρσενικό γένος λέγονται:
α) Οι μήνες: ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος,...
β) Τα περισσότερα ποτάμια: ο Αλφειός, Πηνειός,..
γ) Τα περισσότερα βουνά : ο Ταΰγετος, Όλυμπος... (η Δίκτη, η
Γκιόνα..)
δ) Τα μεγάλα τμήματα χρόνου: ο χρόνος,, μήνας,...
3. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρόνου,...
λέγονται σε θηλυκό γένος, όταν σημαίνουν κάτι που είναι μεγάλο, όμως
μικρότερο απ' ό,τι δηλώνει το αρσενικό γένος και μεγαλύτερο απ' ό,τι δηλώνει το ουδέτερο: κορίτσι - κορίτσαρος & κοριτσάρα, κλαδί - κλάδος &
κλάδα....
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= κάτι πολύ μεγάλο.
= κάτι πιο μικρό
= κάτι μεγάλο
= κάτι πιο μικρό

Σε θηλυκό γένος λέγονται:
α) Οι ημέρες (πλην «Σαββάτου»): η Δευτέρα, η Τρίτη...
β) Οι ήπειροι: η Ασία, η Αμερική, η Ευρώπη...
γ) Οι χώρες (πλην ολίγων): η Ελλάδα, Κρήτη, Θράκη, Ρόδος, Ιταλία...
δ) Τα αφηρημένα ποσά (τα λήγοντα σε –αδα & -αριά): η δεκάδα, εκατοντάδα, εικοσαριά,..
ε) Τα μεσαία τμήματα χρόνου: η ημέρα, νύκτα, βδομάδα..
Σημειώνεται ότι:
1) Οι ενέργειες, καθώς και οι ποιότητες ή ιδιότητες λέγονται σε θηλυκό
γένος, επειδή παράγουν ή γενούν, κάτι όπως και τα θηλυκά όντα: η γραφή
(= ενέργεια) > το γράμμα = το αποτέλεσμα, κινώ - η κίνηση (ενέργεια) >
το κίνημα = το αποτέλεσμα.
η λύ-ση, πράξη, τάξη, άσκηση, κίνηση, παύση..., η μητρ-ότητα, ταχύτητα, πατρότητα, ποιότητα, καθαρότητα..., η καλ-οσύνη, αγιοσύνη, μεγαλοσύνη,...., η μαγειρ-ική, οικοκυρική..
2) Τα ονόματα των φυτών λέγονται σε θηλυκό γένος, επειδή γεννούν,
είναι κάτι ως τα θηλυκά ζώα: η μηλιά, η ελιά, η κερασιά, η καρπουζιά, η
αχλαδιά, η κριθή, η σίκαλη, η φακή, η φάβα, η γαριφαλιά, η ντοματιά,...
3) Τα ονόματα των καρπών, ανθών και προϊόντων λέγονται σε ουδέτερο γένος, επειδή είναι γεννήματα, κάτι όπως τα παιδιά στα ζώα: καρποί:
το μήλο, κεράσι, καρπούζι, λεμόνι, στάρι, κριθάρι, κουκί.. άνθη: το άνθος,
γαρίφαλο, κυκλάμινο,.. προϊόντα: το άλευρο, λάδι, ξύλο, βαμβάκι, άμυλο,
ψωμί, τυρί…
4) Σε αρσενικό γένος λέγονται τα περιεκτικά: ο καλαμιώνας, ελαιώνας, σιτοβολώνας,.. και τα σπόρια: ο σπόρος/ ηλιόσπορος/ πατατόσπορος..
η ντομάτα, η πατάτα, η κουκουνάρα.. = καρπός, ενώ: η ντοματιά, η πατατιά, η κουκουναριά.. = το φυτό
η ελιά, η πιπεριά, ..... = φυτό και καρπός,
ο καπνός (της φωτιάς) & τα καπνά (= τα φυτά, αλλά και τα ξεραμένα
φύλλα των καπνών)
η βάτος = το φυτό & το βάτο ή βατόμουρο = το σπέρμα/ ο καρπός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΤΟ ΑΡΘΡΟ
1. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Άρθρα λέγονται οι κλιτές λέξεις "ο, η, το" που μπαίνουν μπροστά από
τις λέξεις ουσιαστικά και γενικώς από τα πτωτικά (ουσιαστικά, επίθετα και
μετοχές), για να δηλώσουν το γένος, τον αριθμό και την πτώση του σημαινομένου, ο λόγος που αν δεν πούμε μια λέξη χωρίς άρθρο αυτή σημαίνει
ότι το σημαινόμενο είναι κάτι το γενικό ή το αόριστο.
Μια λέξη (ουσιαστικά, επίθετο, μετοχή) με:
το άρθρο ο = αρσενικού γένους: ο πατέρας, ο κακός (ένοικος,..
το άρθρο η = θηλυκού γένους: η μάνα, η κτυπημένη (πατάτα)…
το άρθρο το = ουδετέρου γένους: το κριάρι, το άτυχο (παιδί),..
Μια λέξη (ουσιαστικά, επίθετο, μετοχή) με άρθρο (με τις λέξεις “ο, η,
το”) φανερώνει επιπλέον και κάτι το συγκεκριμένο ή ορισμένο, κάτι που
γνωρίζει και ο ακροατής και ο ομιλητής.
Μια λέξη (ουσιαστικά, επίθετο, μετοχή) χωρίς άρθρο (χωρίς τις λέξεις
“ο, η, το”) φανερώνει επιπλέον και κάτι το γενικό ή κάτι το μη συγκεκριμένο,
κάτι που δε γνωρίζει ή που δεν έχει γίνει συζήτηση γι αυτό μεταξύ ομιλητή
και ακροατή κ.τ.λ., άρα κάτι το αόριστο ή άγνωστο:
_Πήρα γράμμα (= κάτι αόριστο ή γενικό) & Πήρα το γράμμα (= κάτι
συγκεκριμένο, ορισμένο).
_Είμαι δικηγόρος = κάτι γενικό & Είμαι ο δικηγόρος σου = κάτι ορισμένο, συγκεκριμένο
Σημειώνεται ότι:
1) Τα άρθρα στο λόγο συντάσσονται μπροστά από τα επίθετα και τις μετοχές
που χαρακτηρίζουν τα ουσιαστικά: o (καλός και έξυπνος) μαθητής, ο (κτυπημένος)
στρατιώτης), η (αρχαϊκή αττική) επιγραφή..
2) Κανονικά το γένος ενός πτωτικού το δείχνει η κατάληξη: καλ-ός, Γιάνν-ης,
πατέρ-ας, μάν-α, παιδ-ί. Ωστόσο αυτό μερικές φορές δε φαίνεται λόγω ομόηχων καταλήξεων οπότε το άρθρο υποδεικνύει σίγουρα το γένος, π.χ.: ο καλ-ός, η νόσ-ος, το
κράν-ος…
3) Το άρθρο δε συγκεκριμενοποιεί, αλλά και ουσιαστικοποιεί (μετατρέπει σε ονόματα) τα άλλα μέρη λόγου, καθώς και φράσεις, π.χ.: Το πώς και το γιατί θέλω να
μάθω. Το πιστεύω μου είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Το εγώ μου. Τα μπράβο μου
και τα ζήτω, ...
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4) Το άρθρο στον ενικό αριθμό στις αποφατικές προτάσεις γενικολογεί, δηλ. δηλώνει ολόκληρο το γένος, την κατηγορία, ή την τάξη αυτού που προσδιορίζει. Στην
περίπτωση αυτή το όνομα καλείται προσηγορικό, π.χ.: Ο άνθρωπος είναι θνητός (αντί: Οι άνθρωποι είναι θνητοί). Η συκιά είναι δέντρο φυλλοβόλο (αντί: όλες οι συκιές).
5) Για συντομία λόγου, όταν ένα ουσιαστικό έχει ειπωθεί σε προηγούμενη πρόταση δεν ξαναλέγεται, πλην μόνο το άρθρο του, για να το υπονοεί. Στην περίπτωση
αυτή το άρθρο λέγεται αντωνυμικό άρθρο (κατ’ άλλους αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας "αυτός,ή,ό"), πρβ π.χ.: Φώναξέ τον. Αντί: Φώναξε τον
(Γιάννη). Ομοίως: Τον φώναξα
= Εγώ φώναξα τον (Μανώλη). Μου την λύνεις =
Μου λύνεις την (άσκηση). Φώναξέ της
= Φώναξε της (Άννας). Φώναξέ τους. =
Φώναξε τους (αδελφούς, Μανώλη..). Φώναξέ το.
= Φώναξε το (παιδί). Το πήρες;
= Πήρες το (δοχείο); Του την δίδω. = Του (Μανώλη) δίδω την (καρέκλα). Φέρε μάς
τα. = Φέρε μας τα (χρήματα). Φώναξέ τις/ τες. = Φώναξε τις (κοπέλες).
2. Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
ενικός αριθμός
αρσενικό θηλ. ουδέτερο
ονομαστική ο
η
το
γενική
του της
του
αιτιατική
τον την
το
κλητική
ε,ω ε,ω
ε,ω

πληθυντικός αριθμός
αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
οι
οι
τα
των
των
των
τους
τις
τα
ε,ω
ε,ω
ε,ω

Σημειώνεται ότι:
1) Όταν το όνομα βρίσκεται στην κλητική, το μεταχειριζόμαστε χωρίς άρθρο:
Έλα, Μαρία, να φάμε. Της κλητικής των ονομάτων κάποτε προτάσσονται τα κλητικά
επιφωνήματα «ε, ω»: Ω Γιώργο, τι έκανες! Ε Γιώργο, μ’ ακούς;
2) Οι δημοτικιστές συγγραφείς και γραμματικοί αποβάλουν το –ν του άρθρου,
όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από ημίφωνο: μ, ν, λ, ρ, σ, ζ, τα δασέα φ θ χ και τα μέσα
δ β γ: τη(ν) μάνα, το(ν) Νίκο, το(ν) ρήτορα…
Δεν αποβάλλεται όταν αυτό παίζει το ρόλο αντωνυμίας, γιατί άλλο π.χ.: το ζυγό
(νούμερο), το φωτεινό, το θείο, το βλέπω, το φωνάζεις;, το δίνεις; να το... = ουδέτερα
& άλλο: τον ζυγό, τον φωτεινό, το(ν) Θείο, τον βλέπω, τον φωνάζεις;, τον δίνεις;, να
τον....
= αρσενικά … Παρέβαλε ομοίως: τι θέλει; & την θέλει; τι φωνάζεις; & την
φωνάζεις; την Δράμα & τι δράμα! Φώναξέ τον & Φώναξέ το,.....
3. ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ & ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
Οριστικό άρθρο λέγονται οι λέξεις ο, η, το, επειδή φανερώνουν (πέραν
από το γένος, τον αριθμό και την πτώση) και κάτι το οριστικό, το συγκεκριμένο. Αόριστο άρθρο λέγονται οι λέξεις «ένας, μία, ένα» , επειδή φανερώνουν κάτι το γενικό ή το αόριστο:. Μπαίνει αντί του οριστικού, όταν θέλουμε
να δηλώσουμε κάτι το αόριστο:
Θέλω το βιβλίο = κάτι το οριστικό, το συγκεκριμένο,
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Θέλω βιβλίο = Θέλω ένα βιβλίο = κάτι αόριστο ή γενικό.
Κλίση αόριστου άρθρου
Ενικός αριθμός (χωρίς πληθυντικό)
αρσενικό θηλ. ουδέτερο
Ονομαστική ένας
μια
ένα
Γενική
ενός
μιας
ενός
Αιτιατική
έναν
μια
ένα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
Ουσιαστικά ή ονόματα λέγονται οι λέξεις με τι οποίες έχουμε ονομάσει
κάθε τι που υπάρχει γύρω μας ώστε να μπορεί να γίνει λόγος, να ξέρουμε
γιατί μιλούμε. Συνεπώς ουσιαστικά ή ονόματα λέγονται οι λέξεις που φα-

νερώνουν ένα συγκεκριμένο: πρόσωπο (θεό ή άνθρωπο), ζώο, φυτό,
πράγμα, τόπο, χρόνο, ποσό, ενέργεια, κατάσταση, ποιότητα, ιδιότητα
κ.α..
Πρόσωπο: ο Γιάννης, ο άνθρωπος, η Μαρία.
Ζώο:
ο σκύλος, η γάτα, τα ποντίκια.
Φυτό:
η λεμονιά, η μηλιά, η αχλαδιά
Πράγμα: το τραπέζι, οι υπολογιστές, η καρέκλα.
Τόπος:
η Αθήνα, ο Όλυμπος, το εργαστήριο.
Ενέργεια: η λογοκρισία, το κάπνισμα, η άσκηση
Κατάσταση: ο πόνος, η ειρήνη, η συνήθεια.
Ιδιότητα:
η εξυπνάδα, η ασφάλεια.
Ποιότητα: η καλοσύνη, η ιεροσύνη, η αγριάδα..
Προϊόν:
το γάλα, το αλεύρι, το αυγό..
Θεός:
ο Ποσειδώνας, ο, Κρόνος, η, Γη, η Ρέα.. .
Στοιχείο: το οξυγόνο, το υδρογόνο, ο υδράργυρος….
Χρόνος: ο Μάιος, ο Αύγουστος, η Δευτέρα, η Τρίτη...
Ποσό:
ο τόνος, το κιλό, η δεκάδα, ......
καλός, έξυπνος… = ποιότητα ή ιδιότητα, ενώ καλοσύνη, εξυπνάδα….
= η συγκεκριμένη ποιότητα ή ιδιότητα
Γένος και αριθμός ουσιαστικών
Τα ουσιαστικά είναι κλιτές λέξεις και διαθέτουν Γένος (αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο), Πτώση (ονομαστική, γενική, αιτιατική και κλιτική) και Αριθμό (ενικό και πληθυντικό).Κάθε ουσιαστικό ανήκει σε ένα γένος. Τα γένη
στα οποία μπορούν να ανήκουν τα ουσιαστικά είναι τρία, όσα και τα άρθρα:
το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο: ο πατέρας, η μάνα, το παιδί
Από τα ουσιαστικά:
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α) Τα περισσότερα έχουν ένα μόνο τύπο και φανερώνουν ένα μόνο
γένος: άνθρωπος, γυναίκα, παιδί... και ως απ' αυτό αυτά λέγονται μονογενή μονοκατάληκτα.
β) Μερικά έχουν ένα μόνο τύπο, που χρησιμοποιείται όμως και για τα
δυο γένη: o σύζυγος, η σύζυγος.. και ως απ' αυτό λέγονται διγενή και μονοκατάληκτα ή ουσιαστικά κοινού γένους:
το (αρσενικό) ζαρκάδι, το
(θηλυκό) ζαρκάδι. (Περισσότερα βλέπε "Το γένος".)
γ) Άλλα έχουν δυο τύπους και δυο γένη: ο μαθητής, η μαθήτρια και
ως απ' αυτό λέγονται διγενή και δικατάληκτα.
Τα ουσιαστικά ανάλογα με το τι δηλώνουν διακρίνονται:
α) Σε κύρια: όσα δηλώνουν ορισμένο πρόσωπο ή ζώο, π.χ. ο Στάθης, ο Αζόρ. Ως κύρια χρησιμοποιούνται και τα ονόματα των ημερών της
εβδομάδας, των μηνών, των εορτών, των πλοίων, των λογοτεχνικών έργων,
των έργων τέχνης κ.ά., π.χ. Τετάρτη, Ιούνιος, Ναυτίλος.
β) Σε κοινά: όσα δηλώνουν όλα τα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα που
ανήκουν στο ίδιο είδος ή που δηλώνουν κάποια κατάσταση ή ιδιότητα,
π.χ. δρόμος, άνδρας, γάτα, ζωή, ελευθερία.
γ) Σε περιληπτικά: όσα δηλώνουν σύνολα προσώπων ή ζώων ή
πραγμάτων, π.χ. κόσμος, κοπάδι.
δ) Σε συγκεκριμένα: όσα κοινά ονόματα δηλώνουν πρόσωπα, ζώα
ή πράγματα που είναι αντιληπτά από τις αισθήσεις, π.χ. το δέντρο, το βιβλίο.
ε) Σε αφηρημένα: όσα κοινά ονόματα δηλώνουν ενέργεια, ιδιότητα
ή κατάσταση και γενικά αναφέρονται σε όντα που τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μόνο με τη σκέψη του, π.χ. η ειρήνη, η χαρά.
Πολλά από τα κοινά ονόματα είναι στον λόγο άλλοτε συγκεκριμένα και
άλλοτε αφηρημένα, π.χ. Το πλαίσιο που περιβάλλει τον πίνακα είναι βαμμένο πράσινο (συγκεκριμένο). Ο Στεφάνου έχει ένα ευρύ πλαίσιο σχέσεων (αφηρημένο).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:
Στη γραφή το αρχικό γράμμα των κύριων ονομάτων γράφεται με κεφαλαίο, για διάκριση από τα κοινά και τις άλλες λέξεις, π.χ. αγαθή, καλή,
πέτρα, σκύλος …. Αγαθή, Καλή, Πέτρος…..
Με κεφαλαίο γράφεται επίσης και το αρχικό γράμμα των εθνικών ονομάτων (π.χ. Έλληνας, Γάλλος), των τιμητικών τίτλων (π.χ. Σεβασμιότατος),
η λέξη Θεός και σχετικές επωνυμίες (Κύριος, Παναγία, Εσταυρωμένος κτλ.),
των εκκλησιαστικών θεσμών (π.χ. Ιερά Σύνοδος), των ναών (π.χ. Άγιος Γεώργιος), των εφημερίδων (π.χ. Είδηση), των περιοδικών (π.χ. Αίολος), των
πόλεων και των κρατών (π.χ. Τρίπολη, Αλβανία), των οδών (π.χ. οδός Βενιζέλου), των πλατειών (π.χ. πλατεία Συντάγματος), των νομών (π.χ. νομός
Ροδόπης), των τοποθεσιών (π.χ. Λιβάδια), των ποταμών (π.χ. Πηνειός), των
βουνών (π.χ. Όλυμπος), των λιμνών (π.χ. Μικρή Βόλβη), των ιστορικών
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όρων (π.χ. Αναγέννηση),των επιστημών ως επίσημων όρων (π.χ. Φιλοσοφία), των επιστημονικών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, πολιτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων (π.χ. Ακαδημία Αθηνών, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Β´Λύκειο Βόλου, Υπουργείο Οικονομικών), θεσμικά κατοχυρωμένων αθλητικών αγώνων (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) και των ουράνιων σωμάτων
(π.χ. Ήλιος, Γη).
2. ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Μερικά ουσιαστικά κλίνονται και στους δυο αριθμούς και σε όλες τις
πτώσεις με ίσο αριθμό συλλαβών, που λέγονται ισοσύλλαβα και άλλα με
μια συλλαβή παραπάνω στον πληθυντικό (τα ανισοσύλλαβα ουδέτερα έχουν
μια συλλαβή παραπάνω και στη γενική ενικού), που λέγονται ανισοσύλλαβα.
ισοσύλλαβα: ημέρα, ημέρας, ημέρες, ημερών, μήλο, μήλου,...
ανισοσύλλαβα: σφουγγαράς, σφουγγαρά-δες, σώμα, σώμα-τος,... σώμα-τα
Τα αρσενικά και τα θηλυκά ανισοσύλλαβα έχουν σε όλο τον πληθυντικό μια συλλαβή (την -δες) παραπάνω στην κατάληξη: ο βαρκάρη-ς, οι
βαρκάρη-δες, των βαρκάρη-δων, η αλεπού, οι αλεπού-δες.
Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα έχουν μια συλλαβή παραπάνω σε όλο τον
πληθυντικό (τις -τα, -των) και στη γενική ενικού (την -τος): κλάσμα, κλάσμα-τος, κλάσμα-τα, κλασμάτων, κρέας, κρέα-τος, κρέα-τα, κρεά-των,
φωνή-εν, φωνήεν-τος..
Τα ισοσύλλαβα σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική
του πληθυντικού σε -ες: ο ναύτης - οι ναύτες, τους ναύτες - ω ναύτες και
τα ανισοσύλλαβα σε -δες: o παράς, οι παράδες, των παράδων, ω παράδες.
Τα αρσενικά τελειώνουν στην ονομαστική του ενικού σε -ς (ο αγώνας,
νικητής, παππούς, ουρανός, ένοικος) και τα θηλυκά σε -α, -η, ου, δηλ. χωρίς το -ς ( η μάνα, νίκη, αλεπού), πλην τα σε -ος ( η διάμετρος, η Υπουργός,
η ένοικος)
Α. ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ
Τα αρσενικά σχηματίζουν όμοια τη γενική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού, χωρίς το -ς: ο πατέρας, του πατέρα, τον πατέρα, πατέρα..
Στον πληθυντικό έχουν τρεις πτώσεις όμοιες, την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική: οι ναύτες, τους ναύτες, ναύτες
Δεν ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες όσα τελειώνουν σε -ος: δρόμος, δρόμου, δρόμο, δρόμε - δρόμοι, δρόμους, δρόμοι.
Η γενική πληθυντική όλων των αρσενικών τελειώνει σε -ων: των ουρανών, νοικοκύρηδων..
1) Αρσενικά σε -ας (ισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός
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ονομαστική ο αγώνας ταμίας φύλακας οι αγώνες ταμίες φύλακες
γενική
του αγώνα ταμία φύλακα των αγώνων ταμιών φυλάκων
αιτιατική τον αγώνα ταμία φύλακα τους αγώνες ταμίες φύλακες
κλητική
αγώνα ταμία φύλακα
αγώνες
ταμίες φύλακες
Κατά το αγώνας κλίνονται τα: αγκώνας, χειμώνας, κανόνας, Μαλέας, Μαραθώνας, Αννίβας, σωλήνας.... Κατά το ταμίας κλίνονται τα: άντρας, γύπας, λοχίας, κτηματίας... Κατά το φύλακας κλίνονται τα: άμβωνας, άρχοντας, ήρωας, ρήτορας, Τσάκωνας, Μίνωας, Κύκλωπας... Τα δισύλλαβα σε -ας και όσα τελειώνουν σε -ίας τονίζονται στη γενική πληθυντικού στη λήγουσα: γύπας - γυπών, άνδρας - ανδρών, ταμίας
- ταμιών... Τα προπαροξύτονα σε -ας τονίζονται στη γενική του πληθυντικού στην
παραλήγουσα: πίνακας - πινάκων
2) Αρσενικά σε -ας (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική ο σφουγγαράς
γενική
του σφουγγαρά
αιτιατική
το(ν) σφουγγαρά
κλητική
σφουγγαρά

πληθυντικός αριθμός
οι σφουγγαράδες
των σφουγγαράδων
τους σφουγγαράδες
σφουγγαράδες

Όμοια κλίνονται τα: βοριάς, παπάς, σκαφτιάς, αμαξάς, καστανάς, μαρμαράς,
Καναδάς, ψαράς, Πειραιάς..Τα παροξύτονα και προπαροξύτονα σε -ας στον πληθυντικό αριθμό κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα: ρήγας, ρηγάδων, μπάρμπας
μπαρμπάδων.-Το αέρας κάνει στον πληθυντικό: οι αέρηδες.
3) Αρσενικά σε -ης (ισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική
ο ναύτης νικητής
γενική
του ναύτη
νικητή
αιτιατική
το(ν) ναύτη
νικητή
κλητική
ναύτη
νικητή

πληθυντικός αριθμός
οι
ναύτες νικητές
των ναυτών νικητών
τους ναύτες νικητές
ναύτες νικητές

Κατά το ναύτης κλίνονται τα: επιβάτης, ράφτης, κυβερνήτης, βιβλιοπώλης,
ειρηνοδίκης, ανατολίτης, Πειραιώτης, πολίτης,.. Κατά το νικητής κλίνονται τα: αγοραστής, δανειστής, εθελοντής, ζυγιστής, μαθητής, πολεμιστής, προσκυνητής...
Τα παροξύτονα σε -ης στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν
γουσα: επιβάτης - επιβατών.

τον τόνο στη λή-

Κλητική ευγενείας - μεγενθυτική: Κύριε Τμηματάρχα, Κυβερνήτα, Νομάρχα.... αντί: Κύριε Τμηματάρχη, Νομάρχη, Κυβερνήτη...
4) Αρσενικά σε -ης/ -ής (ανισοσύλλαβα)
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αριθμός
οι
νοικοκύρηδες
των νοικοκύρηδων
τους νοικοκύρηδες
νοικοκύρηδες

Όμοια κλίνονται τα: γκιόνης, μανάβης, χαλίφης, βαρκάρης, Αρμένης, Αλκιβιάδης, Υψηλάντης, Μανώλης, Φλεβάρης, παπουτσής, Κοραής, καφετζής...
Τα προπαροξύτονα σε -ης κατεβάζουν τον τόνο κατά μια συλλαβή στον πληθυντικό: ο φούρναρης - οι φουρνάρηδες, των φουρνάρηδων.
5) Αρσενικά σε -τής, με διπλό πληθυντικό
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
γενική
του
αιτιατική
τον
κλητική

πληθυντικός αριθμός
πραματευτής
οι πραματευτές ή πραματευτάδες
πραματευτή
των πραματευτών ή πραματευτάδων
πραματευτή
τους πραματευτές ή πραματευτάδες
πραματευτή
πραματευτές ή πραματευτάδες

Όμοια κλίνονται τα: αλωνιστής, διαλαλητής, δουλευτής, τραγουδιστής, βουλευτής, αφέντης, δεσπότης,... Επίσης το: αφέντης, αφέντες - αφεντάδες
6) Αρσενικά σε -ές, -ούς (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική
ο
γενική
του
αιτιατική
τον
κλητική

πληθυντικός αριθμός
καφές παππούς
οι καφέδες παππούδες
καφέ παππού
των καφέδων παππούδων
καφέ παππού
τους καφέδες παππούδες
καφέ παππού
καφέδες παππούδες

Κατά το καφές κλίνονται τα: μενεξές, μιναρές, πανσές, χασές,.. Κατά το παππούς κλίνονται τα: Ιησούς, νους...
7) Αρσενικά σε -ος/ -ός (ισοσύλλαβα )
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
ουρανός δρόμος άγγελος αντίλαλος
γενική
του ουρανού δρόμου αγγέλου αντίλαλου
αιτιατική
τον ουρανό
δρόμο
άγγελο αντίλαλο
κλητική
ουρανέ
δρόμε
άγγελε αντίλαλε
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική οι
ουρανοί

δρόμοι

άγγελοι

αντίλαλοι
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των ουρανών δρόμων αγγέλων αντίλαλων
τους ουρανούς δρόμους αγγέλους αντίλαλους
ουρανοί
δρόμοι άγγελοι
αντίλαλοι

Κατά το ουρανός κλίνονται τα: αδελφός, γιατρός, γιος, λαός, ορισμός, Δελφοί... και τα παράγωγα ουσιαστικά σε -μός: λογαριασμός, ορισμός, σεισμός… Κατά
το δρόμος κλίνονται τα: γέρος, ήλιος, κάμπος, ύπνος, Βόλος, Κάλβος... Κατά το
άγγελος κλίνονται τα: άνεμος, δάσκαλος, δήμαρχος, Ιούνιος Όλυμπος,.. Κατά το αντίλαλος κλίνονται τα: ανήφορος, ανθόκηπος, αυλόγυρος...
Η κλητική:
α) H κλιτική ενικού σχηματίζεται σε -ε και σε -ο: γιατρέ, ήλιε, δήμαρχε..
β) Τη σχηματίζουν σε -ο:
Τα παροξύτονα βαφτιστικά: Aλέκο, Σπύρο..., αλλά & Παύλο - Παύλε
Μερικά κοινά παροξύτονα: γέρο,, διάκο.. , αλλά & καπετάνιε - καπετάνιο..
Μερικά οξύτονα χαϊδευτικά: Γιαννακό, Δημητρό, Μανωλιό..
Μερικά παροξύτονα οικογενειακά: Παυλάκο, Γιαννάκο...
Ο τόνος:
α) Τα κύρια ονόματα σε -ος, καθώς και τα κοινά προπαροξύτονα ουσιαστικά σε
-ος στη γενική ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν μια συλλαβή τον τόνο: ο άνθρωπος
- του ανθρώπου, των ανθρώπων, άγγελος, αγγέλου, αγγέλων.. Δεν το κατεβάζουν
τα πολυσύλλαβα, τα σύνθετα και τα λαϊκά κοινά ουσιαστικά: του αντίκτυπου - τον

αντίκτυπο - των αντίκτυπων, του ανήφορου - τον ανήφορο - των ανήφορων, του
Axλαδόκαμπου - τον Αχλαδόκαμπο, του Θόδωρου - το(ν) Θόδωρο.
β) Τα παροξύτονα και οξύτονα αρσενικά σε -ος φυλάγουν τον τόνο σε όλες τις
πτώσεις: όρος-όρων, χώρος-χώρων.., αλλά & χρόνος - χρόνων & χρονών
Β. ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ
Γενικοί κανόνες:
1. Όλα τα θηλυκά σχηματίζουν την ενική γενική με την προσθήκη ενός
-ς στην ονομαστική: μητέρα > μητέρας, νίκη > νίκης..
Εξαίρεση: Δεν παίρνει –ς η γενική των επωνύμων των γυναικών
που προέρχονται από τη γενική του αρσενικού, π.χ.: ο Κρασανάκης >
του Κρασανάκη και η κ. Κρασανάκη, της κ. Κρασανάκη …
Τα επώνυμα αυτά σε όλες τις πτώσεις είναι ίδια και δεν έχουν πληθυντικό (άρα είναι άκλιτα): ο Μελάς, του μελά > η Μελά, της Μελά, τη μελά..
2. Όλα τα θηλυκά έχουν σε κάθε αριθμό τρεις πτώσεις όμοιες, την
ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική:
η γυναίκα, τη γυναίκα, γυναίκα,
η αλεπού, την αλεπού, αλεπού, οι αλεπούδες, τις αλεπούδες, αλεπούδες..
3. Τα αρχαιόκλιτα σε -ος δεν ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες.
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4. Η γενική πληθυντική όλων των θηλυκών τελειώνει σε -ων (όταν
σχηματίζεται): των ωρών, Γιαγιάδων, νικών..
1) Θηλυκά σε -α ισοσύλλαβα
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική η καρδιά ώρα θάλασσα
οι καρδιές ώρες θάλασσες
γενική
της καρδιάς ώρας θάλασσας των καρδιών ωρών θαλασσών
αιτιατική την καρδιά ώρα θάλασσα
τις καρδιές ώρες θάλασσες
κλητική
καρδιά ώρα θάλασσα
καρδιές ώρες θάλασσες
Κατά το καρδιά κλίνονται τα: αχλαδιά, δουλειά, ομορφιά… Κατά το ώρα κλίνονται τα: γλώσσα, ημέρα, ρίζα, χώρα, πλατεία, γυναίκα... Κατά το θάλασσα κλίνονται τα: αίθουσα, μέλισσα, μαθήτρια...
Τα θηλυκά που κλίνονται κατά το ώρα και θάλασσα κατεβάζουν τον τόνο στη
γενική πληθυντικού στην λήγουσα: η χώρα - των χωρών, περιφέρεια - περιφερειών
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική η ελπίδα σάλπιγγα
οι ελπίδες σάλπιγγες
γενική
της ελπίδας σάλπιγγας των ελπίδων σαλπίγγων
αιτιατική
την ελπίδα σάλπιγγα
τις ελπίδες σάλπιγγες
κλητική
ελπίδα σάλπιγγα
ελπίδες σάλπιγγες
Κατά το ελπίδα κλίνονται τα: γοργόνα, νεράιδα, σειρήνα, θυγατέρα, ασπίδα,
λαμπάδα, Γαλλίδα, Ελλάδα,, Αγγέλα , Ελευσίνα,.. Κατά το σάλπιγγα κλίνονται τα:
διώρυγα, όρνιθα, σήραγγα, θερμότητα, ταχύτητα, ιδιότητα...
Τα θηλυκά σε -α που κλίνονται κατά το ελπίδα και το σάλπιγγα στη γενική του
πληθυντικού τονίζονται στην παραλήγουσα: η διώρυγα - των διωρύγων, η θερμότητα
- των θερμοτήτων
2) Θηλυκά σε -η/ -ή ισοσύλλαβα
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστ. η
ψυχή νίκη ζάχαρη
οι ψυχές νίκες ζάχαρες
γενική
της ψυχής νίκης ζάχαρης των ψυχών νικών (ζαχάρων)
αιτιατική την ψυχή νίκη ζάχαρη
τις ψυχές νίκες ζάχαρες
κλητική
ψυχή νίκη ζάχαρη
ψυχές νίκες ζάχαρες
Κατά το ψυχή κλίνονται τα:: αδελφή, Αγνή, Αφρική... Κατά το νίκη κλίνονται
τα ανάγκη, δίκη, φήμη, αγάπη, πλώρη, Ιθάκη,.. Κατά το ζάχαρη κλίνονται τα άνοιξη,

κάμαρη, βάφτιση, σταύρωση...

Από τα θηλυκά σε -η τα περισσότερα οξύτονα σχηματίζουν κανονικά τη γενική
πληθυντική: των επιγραφών, τιμών… Από τα παροξύτονα μερικά μόνο τη σχηματίζουν
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και κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα: ανάγκη - αναγκών, τέχνη - τεχνών,... Tα προ
παροξύτονα δεν τη σχηματίζουν.
Τα νύφη, αδελφή, εξαδέλφη σχηματίζουν τη γενική πληθυντική και νυφάδων,
αδελφάδων, εξαδελφάδων. Οι τύποι αδελφών, εξαδέλφων συνηθίζονται για το αρσενικό.
3) Θηλυκά σε -η αρχαιόκλιτα
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομασ. η σκέψη
δύναμη
οι
σκέψεις
δυνάμεις
γενική της σκέψης/ εως δύν-αμης/εως των σκέψεων δυνάμεων
αιτιατ. τη(ν) σκέψη
δύναμη
τις σκέψεις
δυνάμεις
κλητική
σκέψη
δύναμη
σκέψεις
δυνάμεις
Κατά το σκέψη κλίνονται τα παροξύτονα: γνώση, δύση, λύση, πόλη, ψύξη,..
Τοπωνύμια: Άνδεις, Άλπεις, Σάρδεις… Κατά το δύναμη κλίνονται τα προπαροξύτονα:
αίσθηση, κίνηση, κυβέρνηση, όρεξη, συνεννόηση, σύνταξη,... Τοπωνύμία: Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Νεάπολη, Τρίπολη....
Τα προ παροξύτονα αρχαιόκλιτα σε -η κατεβάζουν τον τόνο στον πληθυντικό
αριθμό κατά μια συλλαβή: δύναμη, δυνάμεις, των δυνάμεων
4) Θηλυκά σε -ω
ενικός αριθμός
ονομαστική η
γενική
της
αιτιατική
τη(ν)
κλητική
ε,ω

Φρόσω
Φρόσως
Φρόσω
Φρόσω

Αργυρώ
Αργυρώς
Αργυρώ
Αργυρώ

Κατά το Αργυρώ κλίνονται τα: Βαγγελιώ, Ερατώ, Κρινιώ, Λενιώ,.. Κατά το
Φρόσω κλίνονται τα: Δέσπω, Μέλπω...
5) Θηλυκά σε -ος ή -ός αρχαιόκλιτα
ενικός αριθμός
ονομαστική η
γενική
της
αιτιατική
την
κλητική

διάμετρος
διαμέτρου
διάμετρο
διάμετρo

πληθυντικός αριθμός
Λεμεσός οι
διάμετρ-οι (-ες)
Λεμεσού των διαμέτρων
Λεμεσό
τις διαμέτρ-ους (-ες)
Λεμεσό
διάμετροι

Όμοια κλίνονται τα: άβυσσος, διαγώνιος, περίμετρος, έξοδος, Αίγυπτος, Κάρπαθος, Κύπρος Κόρινθος, Δήλος, Ρόδος,..... Λεμεσός, κιβωτός, Αιδηψός,
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Τα προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος στη γενική του ενικού και του πληθυντικού,
καθώς και στην πληθυντική αιτιατική σε -ους κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα: η διάμεσος - της διαμέσου - των διαμέσων, τις διάμεσους ...
6) Θηλυκά σε -ού, -ά (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική η αλεπού γιαγιά
οι αλεπούδες
γενική
της αλεπούς γιαγιάς των αλεπούδων
αιτιατική
την αλεπού γιαγιά
τις αλεπούδες
κλητική
αλεπού γιαγιά
αλεπούδες

γιαγιάδες
γιαγιάδων
γιαγιάδες
γιαγιάδες

Κατά το γιαγιά κλίνονται, τα: μαϊμού, παραμυθού, υπναρού, Κολοκυνθού...
Κατά το γιαγιά κλίνονται, τα: μαμά, φυρά.
Γ. ΚΛΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ
Όλα τα ουδέτερα έχουν στον κάθε αριθμό τρεις πτώσεις όμοιες, την
ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική: το μέρος, τα μέρη, το κύμα, τα
κύματα...
Η γενική πληθυντική των ουδετέρων τελειώνει σε -ων: καλών, δεσιμάτων..
Τα ανισοσύλλαβα ουδέτερα στη γενική του πληθυντικού τονίζονται όλα
στην παραλήγουσα: κυμάτων, δεσιμάτων, κρεάτων, φώτων..
1) Ουδέτερα σε -ο (ισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική το βουνό πεύκο
σίδερο
γενική
του βουνού πεύκου σίδερου
αιτιατική
το βουνό πεύκο
σίδερο
κλητική
βουνό πεύκο
σίδερο

πρόσωπο
προσώπου
πρόσωπο
πρόσωπο

πληθυντικός αριθμός
ονομαστική τα
βουνά πεύκα
σίδερα πρόσωπα
γενική
των βουνών πεύκων σίδερων προσώπων
αιτιατική
τα
βουνά πεύκα σίδερα πρόσωπα
κλητική
βουνά πεύκα
σίδερα πρόσωπα
Κατά το βουνό κλίνονται τα: νερό, ποσό, φτερό... Κατά το πεύκο κλίνονται τα:
δέντρο, βιβλίο, θηρίο, υπουργείο,....Κατά το σίδερο κλίνονται τα: αμύγδαλο, δάχτυλο,
σέλινο, Λιτόχωρο,...Κατά το πρόσωπο, που κατεβάζει στη γενική ενικού και πληθυντικού τον τόνο της ονομαστικής, κλίνονται τα: άλογο, άτομο...

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

57

Μερικά προπαροξύτονα τονίζονται και κατά το πρόσωπο και κατά το σίδερο,
όπως τα: το βούτυρο, του βουτύρου ή βούτυρου…, ομοίως: το γόνατο, πρόβατο,
ατμόπλοιο...
Οι τρισύλλαβες τοπωνυμίες σχηματίζονται συνήθως κατά το πρόσωπο: του Με-

τσόβου

2) Ουδέτερα σε -ι, -υ
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική το παιδί
τραγούδι
τα παιδιά
γενική
του παιδιού τραγουδιού των παιδιών
αιτιατική
το παιδί
τραγούδι
τα παιδιά
κλητική
παιδί
τραγούδι
παιδιά

τραγούδια
τραγουδιών
τραγούδια
τραγούδια

Κατά το παιδί κλίνονται, τα: αρνί, σκοινί, σφυρί, ψωμί... Κατά το τραγούδι
κλίνονται, τα: αηδόνι, θυμάρι, ασπράδι, βαρίδι,..., καθώς και τα τα παράγωγα σε -αδι,
-ίδι, -άρι: ασπράδι, βαρίδι, βλαστάρι...,
Τα υποκοριστικά σε -άκι, -ούλι: αρνάκι, μικρούλι... δε σχηματίζουν συνήθως
γενική. Δε λέμε π.χ. το γατάκι - του γατακιού. Θα πούμε: το γατί - του γατιού, το

αρνάκι- το αρνί - του αρνιού...

Όλα τα ουδέτερα σε -ι τονίζονται στη γενική του ενικού και του πληθυντικού
στη λήγουσα: τραγουδιού - τραγουδιών
Τα ουδέτερα σε -ι γράφονται με ι, πλην των: βράδυ, δόρυ, δάκρυ, δίχτυ,
στάχυ... Το βράδυ κλίνεται όπως το τραγούδι και στη γενική ενικού και σε όλον τον
πληθυντικό γράφεται με -ι: βραδιού, βράδια
Τα σε -αϊ στη γενική ενικού και πληθυντικού αποκτούν το γ: φαί - φαγιού, φαγιά...
3) Ουδέτερα σε -ος
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική το μέρος έδαφος
τα μέρη
εδάφη
γενική
του μέρους εδάφους των μερών εδαφών
αιτιατική
το μέρος έδαφος
τα μέρη
εδάφη
κλητική
μέρος έδαφος
μέρη
εδάφη
Κατά το μέρος κλίνονται, τα: άλσος, δάσος, βάρος, βέλος, βρέφος, Άστρος...
Κατά το έδαφος κλίνονται, τα: έλεος, μέγεθος, πέλαγος, στέλεχος...
Τα ουδέτερα σε -ος κατεβάζουν τον τόνο στην γενική πληθυντικού στη λήγουσα: μέρος - μερών, έδαφος - εδαφών...
Τα προπαροξύτονα ουδέτερα σε -ος κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα
στη γενική του ενικού και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού:

το μέγεθος - του μεγέθους - τα μεγέθη
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4) Ουδέτερα σε -μα (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική το
γενική
του
αιτιατική
το
κλητική

πληθυντικός αριθμός
κύμα
όνομα
τα κύματα
ονόματα
κύματος ονόματος των κυμάτων ονομάτων
κύμα
όνομα
τα κύματα ονόματα
κύμα
όνομα
κύματα ονόματα

Κατά το κύμα κλίνονται, τα: αίμα, άρμα, βήμα, γράμμα, δέρμα, κλάμα, σύρμα,..
Κατά το όνομα κλίνονται, τα: άγαλμα, άθροισμα, μάθημα, μπάλωμα, πήδημα...Τα ουδέτερα σε -μα κατεβάζουν τον τόνο στη γενική του πληθυντικού στην παραλήγουσα:
των κυμάτων, ονομάτων Τα προ παροξύτονα ουδέτερα σε -μα κατεβάζουν τον τόνο
στη γενική του ενικού τον τόνο, λόγω της αύξησης των συλλαβών: του ονόματος Μερικά ουδέτερα σε -μα συνηθίζονται μόνο στον πληθυντικό: γεράματα, άρματα, τρεχά-

ματα..

5) Ουδέτερα σε -σιμο/ξιμο/ψιμο (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική
το
γενική
του
αιτιατική
το
κλητική

πληθυντικός αριθμός
δέσιμο
τα
δεσίματα
δεσίματος
των δεσιμάτων
δέσιμο
τα
δεσίματα
δέσιμο
δεσίματα

Όμοια κλίνονται τα: βάψιμο, γνέψιμο, κλέψιμο, ντύσιμο, πλέξιμο, φταίξιμο, τάξιμο... Τα ουδέτερα αυτά τονίζονται στη γενική πληθυντικού, στις σπάνιες περιπτώσεις
που τη σχηματίζουν, στην παραλήγουσα: των δεσιμάτων
6) Ουδέτερα σε -ας, -ως /-ος (ανισοσύλλαβα)
ενικός αριθμός
ονομαστική
το
γενική
του
αιτιατική
το
κλητική

πληθυντικός αριθμός
κρέας
φως
τα κρέατα
φώτα
κρέατος φωτός
των κρεάτων φώτων
κρέας φως
τα κρέατα
φώτα
κρέας
φως
κρέατα
φώτα

Κατά το κρέας κλίνονται, τα: πέρας, τέρας Όμοια με το φως σχηματίζονται, τα:
καθεστώς, γεγονός, με τη διαφορά πως αυτά στη γενική του ενικού τονίζονται στην
παραλήγουσα: του καθεστώτος, του γεγονότος.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
Πολλά ονόματα συνηθίζονται μόνο στον ένα αριθμό.
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I. Συνηθίζονται μόνο στο ενικό αριθμό ονόματα που σημαίνουν έννοιες μοναδικές. Τέτοια ονόματα είναι:
1) Από τα κύρια ονόματα:
α) Τα ονόματα των εορτών: το Πάσχα, η Λαμπρή, Πρωτοχρονιά..
Εκτός και μιλούμε διαχρονικά: Τις Πρωτοχρονιές μου τις περνώ στο χωριό.
β) Τα τοπωνύμια: η Αθήνα, η Λάρισα, Η Ιταλία, Η Ελλάδα, το Λαύριο..

Εκτός και υπάρχει και άλλο με ίδιο όνομα: Η Ελλάδα έχει 5 Όλυμπους)

γ) Τα ονόματα των ανθρώπων: O Γιάννης, η Μαρία...
Εκτός και μιλούμε αθροιστικά ή μεταφορικά: Να έρθουν οι Γιάννηδες και οι Μαρίες. Εξαντλήθηκαν οι Πακτωλοί.
Από τα κοινά ονόματα:
α) όσα σημαίνουν έννοια μοναδική, όπως μερικά συγκεκριμένα, πολλά περιληπτικά και πολλά αφηρημένα: αστροφεγγιά, παράδεισος, οικουμένη, χριστιανισμός,
- συγγενολόι - ξενιτιά, δικαιοσύνη, πίστη κ.α.
β) τα των μετάλλων, στοιχείων, ορυκτών: ασήμι, ράδιο, υδρογόνο, οξυ-

γόνο, κοκκινόχωμα κ.α.

II. Συνηθίζονται μόνο στον πληθυντικό:
1) Από τα κοινά ονόματα:
α) τα περιληπτικά: τα ασημικά, γυαλικά, ζυμαρικά, χορταρικά κ.α.
β) όσα σημαίνουν μια γλώσσα: τα ελληνικά, αρβανίτικα, γαλλικά κ.α.
γ) όσα εκφράζουν διπλό αντικείμενο: τα κιάλια, γυαλιά, γυναικόπαιδα, αμπελο-

χώραφα κ.α.

δ) όσα σημαίνουν αμοιβή για εργασία: τα διόδια, κόμιστρα, ψηστικά, εργατικά...
ε) όσα σημαίνουν σύνολο ή πλήθος : τα άρματα, άμφια, γένια, περίχωρα, πολε-

μοφόδια, σωθικά, τρεχάματα, χαιρετίσματα, εννιάμερα, κ.α. και τα: γεράματα, εγκαίνια, κάλαντα, μάγια, μεσάνυκτα κ.α.

Από τα κύρια ονόματα:
α) ορισμένα ονόματα εορτών: τα Χριστούγεννα, Φώτα, Παναθήναια κ.α.
β) ορισμένα τοπωνύμια: τα Σφακιά, Χανιά, Καλάβρυτα, Ουράλια, Πυρηναία....
Τα ονόματα που λέγονται στον πληθυντικό αριθμό είναι συνήθως ουδετέρου
γένους: τα Νικολοβάρβαρα, τα έγκατα,..,,, αλλά και: οι Σέρρες, οι Σπέτσες, οι Δελφοί

κ.α.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α. ΑΚΛΙΤΑ
Άκλιτα ουσιαστικά λέγονται αυτά που δε μεταβάλλονται στο λόγο, αυτά που
φυλάγουν σε όλες τις πτώσεις την ίδια κατάληξη. Η πτώση τους φαίνεται από το
άρθρο που τα συνοδεύει: η μάχη του Κιλκίς.
Άκλιτα είναι:
Οι ξένες λέξεις: το ζενίθ, το μάννα, το ναδίρ, το ρεκόρ,

& τα: Πάσχα, Ιερουσαλήμ, Σινά, Θαβώρ, Δαβίδ, Μωάμεθ....

Τα προτακτικά Aγια-, Αϊ-, θεια-, γερο-, κυρα-, μαστρο-, μπαρμπα- ,
καπετάν, κυρ, πάτερ: Ο καπετάν Κρασαναδάμης, ο πάτερ Χριστόφορος, της Αγια-
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Βαρβάρας, την Αγια-Σωτήρα, ο μαστρο-Πέτρος, του γερο-λυκου, της κυρα-Ρήνης, του
κυρ Γιώργη, του πάτερ Σωφρόνιου, του Αϊ-Δημήτρη
Tα επώνυμα των γυναικών που σχηματίζονται από τη γενική του αρσενικού: η κυρία Μελά, της κυρίας Μελά
Τα επώνυμα των αντρών σε πτώση γενική: o Γεωργίου, Νικολάου..
Τα γράμματα του αλφάβητου: άλφα, βήτα, γάμα,..: το άλφα, του άλφα...

Β. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
Ελλειπτικά ουσιαστικά λέγονται αυτά που συνηθίζονται μόνο σε ορισμένες πτώσεις του ενικού ή του πληθυντικού, τα περισσότερα στην ονομαστική και την αιτιατική,
όπως π.χ. τα:
το δείλι
( οι άλλες πτώσεις αναπληρώνονται από το δειλινό ).
τα ήπατα ( μου κόπηκαν τα ήπατα) ,
το όφελος ( τι το όφελος) ,
πρωί
(οι άλλες πτώσεις αναπληρώνονται από το πρωινό ),
σέβας
( πληθυντικός: τα σέβη , τα σεβάσματα) ,
σέλας
( βόρειο σέλας) ,
συγκαλά ( ήρθε στα συγκαλά του),
τάραχος ( έπαθε των παθών του τον τάραχο ), προάλλες ( τις προάλλες)
Στη γενική μόνο συνηθίζονται οι λέξεις: του θανατά ( έπεσε του θανατά

) - του κάκου, λογής (τι λογής), λογιών, πολλών λογιών, λογιών-λογιών

Δε σχηματίζουν γενική πληθυντικού:
α) τα θηλυκά ουσιαστικά σε -(ι)ση (παράγονται από αόριστο των ρημάτων)
ή αυτά που κλίνονται κατά το ζάχαρη: άνοιξη, αντάμωση, βάφτιση, θύμηση..
β) τα υποκοριστικά σε -ακι (αυτά δε σχηματίζουν ούτε τη γενική ενικού),
γ) μερικά θηλυκά σε -α, όπως τα: δίψα, πάπια, σκάλα, τρύπα...
Γ. ΙΔΙΟΚΛΙΤΑ
Ιδιόκλιτα λέγονται τα ουσιαστικά που ακολουθούν δικό τους σχηματισμό, όπως
τα εξής:
α) Μερικά αρσενικά σε -εας.
Ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική ο δεκανέας
οι
δεκανείς
γενική
του δεκανέα
των δεκανέων
αιτιατική
το(ν) δεκανέα
τους δεκανείς
κλητική
δεκανέα
δεκανείς
Όμοια κλίνονται τα: γραμματέας, γραφέας, νομέας, εισαγγελέας, κουρέας..
β) Τα ουδέτερα λήγοντα σε: -ον, -αν, -εν, -υ:
ενικός αριθμός
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ονομ. το ον
καθήκον
παν
σύμπαν
οξύ δόρυ
γεν. του όντος καθήκοντος παντός σύμπαντος οξέος δόρατος
αιτ.
το ον
καθήκον
παν
σύμπαν
οξύ δόρυ
κλητ.
ον
καθήκον
αν
σύμπαν
οξύ
δόρυ
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φωνήεν
φωνήεντος
φωνήεν
φωνήεν

πληθυντικός αριθμός
ονομ. τα όντα καθήκοντα πάντα σύμπαντα οξέα δόρατα φωνήεντα
γεν. των όντων καθηκόντων πάντων συμπάντων οξέων δοράτων φωνηέντων
αιτ.
τα όντα καθήκοντα πάντα σύμπαντα οξέα δόρατα φωνήεντα
κλητ.
όντα καθήκοντα πάντα σύμπαντα οξέα δόρατα φωνήεντα
Κατά το ον κλίνονται, τα: παρόν, παρελθόν, προϊόν Κατά το καθήκον κλίνονται,
τα: ενδιαφέρον, μέλλον Κατά το παν κλίνεται, το σύμπαν
Το μηδέν κλίνεται: το μηδέν, του μηδενός, το μηδέν, μηδέν και δεν έχει πληθυντικό. Όταν γίνεται λόγος για το αριθμητικό ψηφίο ή για βαθμό, σχηματίζουμε τον
πληθυντικό από τη λέξη το μηδενικό - τα μηδενικά
Δ. ΔΙΠΛΟΜΟΡΦΑ
Διπλόμορφα λέγονται μερικά ουσιαστικά που έχουν δυο τύπους, τον ένα με μια
συλλαβή λιγότερη: γέρος ή γέροντας
Διπλόμορφα και στους δυο αριθμούς: γέρος - γέροντας, γέροι - γέροντες, δράκος

- δράκοντας, δράκοι - δράκοντες,..

Διπλόμορφα μόνο στον ενικό:
α) Αρσενικά: γίγαντας - γίγας, Αίας - Αίαντας, χάρος - χάροντας, ελέφας - ελέ-

φαντας, Οιδίπους - Οιδίποδας

Ο πληθυντικός σχηματίζεται από τους πολυσυλλαβικότερους τύπους: οι γίγα-

ντες, οι ελέφαντες, οι Αίαντες,..
β) Θηλυκά: Αρτέμιδα - 'Αρτεμη, Θέτη - Θέτιδα
Το δεσποινίδα ως τίτλος έχει στην ενική ονομαστική και κλητική και τον τύπο
δεσποινίς (η)
Ε. ΔΙΠΛΟΚΛΙΤΑ
Διπλόκλιτα λέγονται τα ουσιαστικά που σχηματίζουν το πληθυντικό σε ουδέτερο γένος: ο πλούτος - τα πλούτη ή σχηματίζουν εκτός από τον κανονικό και δεύτερο
πληθυντικό σε ουδέτερο γένος: ο βράχος, οι βράχοι & τα βράχια
Οι δυο τύποι του πληθυντικού διαφέρουν συνήθως και στη σημασία.

ο καπνός - οι καπνοί (φωτιάς)
ο λόγος - οι λόγοι (ομιλίες)
ο σταθμός - οι σταθμοί (δρόμου)
ο χρόνος - οι χρόνοι (τα έτη)
το γυαλί - τα γυαλιά (τζάμια)
ο ναύλος - oι ναύλοι (εισιτήριο)

& τα καπνά (τα φυτά)
& τα λόγια (οι λέξεις)
& τα σταθμά (οι μονάδες)
& τα χρόνια (η ηλικία)
& τα γυαλιά (ματογυάλια)
& τα ναύλα (τα διόδια)
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ο λαιμός
ο σανός,

- οι λαιμοί

τα σανά
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& τα λαιμά (στην ιατρική)

ο τάρταρος (ο Άδης) τα τάρταρα
η νιότη
τα νιάτα
ο βάτος,
οι βάτοι, τα βάτα
ο βράχος, οι βράχοι, τα βράχια
ο δεσμός, οι δεσμοί, τα δεσμά
ο ουρανός, οι ουρανοί, τα ουράνια
ο αδελφός, οι αδελφοί, τα αδέλφια
ο (ε)ξάδελφος, οι (ε)ξάδελφοι, τα (ε)ξαδέλφια
ΣΤ. ΔΙΠΛΟΚΛΙΤΑ
Διπλοκατάληκτα λέγονται τα ουσιαστικά που σχηματίζουν στον ενικό ή στον
πληθυντικό δυο τύπους, όπως τα:
Στον ενικό:
αρσενικά: μάγειρας - μάγειρος, μάστορης - μάστορας,
θηλυκά: ανεμών(α) -ανεμώνη, άκρια - άκρη...
ουδέτερα: χείλι - χείλος, δάκρυο (δακρύου) - δάκρυ
Στον πληθυντικό:

ο γονιός - οι γονιοί & οι γονείς,
ο φούρναρης - οι φουρνάρηδες & οι φουρναραίοι,
ο νοικοκύρης - οι νοικοκύρηδες & οι νοικοκυραίοι
το στήθος - τα στήθη & τα στήθια...

Μερικά ουσιαστικά έχουν διπλοκατάληκτο πληθυντικό με διαφορετικές σημασίες: δεσπότης - δεσποτάδες (οι αρχιερείς) & δεσπότες (οι άρχοντες), κορφή - κορφές
(οι κορυφές) & κορφάδες (στα χόρτα)
ΚΛΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Τα γλωσσικά δάνεια (ξένες λέξεις) κλίνονται, ως εξής:
α) Τα μη εξελληνισμένα (όσα δεν έχουν πάρει ελληνική κατάληξη) μόνο με την
κλίση του άρθρου, π.χ.: το βίντεο (video), του βίντεο, τα βίντεο - το κονιάκ, του κο-

νιάκ....
β) Τα εξελληνισμένα (όσα έχουν πάρει ελληνική κατάληξη, άρα ελληνική λεξική
μορφή). όπως τα ελληνικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις, π.χ.: ο Αλφρέδος (alfed),
του Αλφρέδου..., ο Μανώλης (Manuel), του Μανώλη .. η Ρώμ-η, της Ρώμης, ...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ
Επίθετα λέγονται οι τριγενείς κλιτές λέξεις που προσδιορίζουν την ποιότητα ή ιδιότητα των ουσιαστικών, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, όπως π.χ.
τα: καλός (μαθητής), κακός (μαθητής), πέτρινο (σπίτι)
_Έχει πέτρινο σπίτι = κυριολεξία (= Έχει σπίτι από/ με πέτρα)
_Έχει πέτρινη καρδιά = μεταφορά (= Έχει καρδιά σαν πέτρα)
Δηλαδή τα επίθετα φανερώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά των ουσιαστικών δια των οποίων διακρίνεται από κάποιο άλλο όμοιό του: πέτρινο σπίτι,
ξύλινο σπίτι, καλό παιδί, κακό παιδί..
Τα επίθετα από ουσιαστικά αναλύονται:
α) σε εμπρόθετο προσδιορισμό (προθετικό σύνολο) στην κυριολεξία ή
με επιρρηματικό προσδιορισμό (επιρρηματικό σύνολο) στην παρομοίωση
(μεταφορά).
πέτρινο σπίτι = σπίτι από/ με πέτρα = κυριολεξία
πέτρινη καρδιά = καρδιά σαν την πέρα/ όπως η πέτρα = μεταφορά

σιδερένιος,α,ο = από/ με σίδερο, ετήσιος,α,ο = ανά/ με το έτος,
κρητικός,ή,ό = από Κρήτη, έμπειρος,η.ο = με πείρα ,
άτιμος,η,ο = χωρίς τιμή, τίμιος/ έντιμος = με/ εν τιμή
ραφτός,ή,ό = με ραφή, άραφτος, η,ο = χωρίς ραφή,
ανατολικός = από ανατολή, δυτικός = από δύση.....

β) Σε εμπρόθετο προσδιορισμό (προθετικό σύνολο) ή γενική προσδιοριστική, όταν έχουμε καταγωγή ή προέλευση: θαλασσινά πουλιά = πουλιά
της θάλασσας, κρητικό παιδί/ φρούτο.. = παιδί/ φρούτο ... από την Κρήτη
Σημειώνεται ότι:
1) Τα επίθετα πηγαίνουν πάντα μαζί με ένα ουσιαστικό: Ο καλός μαθητής. Η ωραία

(μαθήτρια) είναι η Μαρία

2) Τα επίθετα δε στέκονται μόνα τους στο λόγο, εκτός και αν το ουσιαστικό που
προσδιορίζουν εννοείται. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα επίθετα κατέχουν θέση
ουσιαστικού, π.χ.: άρρωστος (άνθρωπος/ μαθητής/..) είναι καλά.
3) Τα επίθετα παίρνουν το γένος του ουσιαστικού που προσδιορίζουν και γ’ αυτό
έχουν τρία γένη: μεγάλ-ος κήπ-ος, μεγάλ-η νίκ-η, μεγάλ-ο σίδερ-ο
4) Τα περισσότερα επίθετα είναι τρικατάληκτα: καλ-ός,ή,ό, πέτρ-ινος,η,ο.. Μερικά
είναι δικατάληκτα: επιμελ-ής, ής,ές, ευγεν-ής, ής,ές
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5) Τα περισσότερα αρχαία τριγενή και δικατάληκτα επίθετα σήμερα έχουν γίνει
τριγενή και τρικατάληκτα, όπως τα:
α) σε -ος: άκαρπ-ος,ος,ο > άκαρπος,η,ο. Ομοίως: άμεμπτος,η,ο, διάδοχος,η,ο,

ανώριμος,η,ο, άγνωστος,η,ο,....
Όμως: Ιόνιος σχολή. Μαράσλειος Ακαδημία. Μπενάκειος Βιβλιοθήκη
β) σε -αίος: ο η αβέβαιος το αβέβαιον > - αβέβαιος,η,ο, παμπάλαιος,η,ο

γ) σε -φορος: ο η εύφορος, το εύφορο > εύφορος,η,ο, ο η θανατηφόρος, το
θανατηφόρον > θανατηφόρος,α,ο, κερδοφόρος, λαχειοφόρος, νικηφόρος..
6) Πολλές φορές ένα ουσιαστικό προσδιορίζεται από δυο ή περισσότερα επίθετα.
περιοριστικά: η γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία, η εύφορη θεσσαλική πεδιάδα, η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ο νέος ποινικός κώδικας, η πρώιμη αρχαϊκή Αττική αγγειογραφία,..
προσθετικά: η ναυτιλιακή και εμπορική εταιρεία, η εύφορη και ωραία πεδιάδα,
η αρχαϊκή και η νεότερη Ελληνική Γραφή...
7) Πολλά επίθετα λέγονται και ως ονόματα (ουσιαστικά), αυτούσια ή με μετάθεση του τόνου + άρθρο: αγαθός,ή,ό & Η κ. Αγαθή, λαμπρός,ή,ό > ο Λάμπρος, η
Λαμπρή, θερμή > θέρμη, παράγωγος > παραγωγός,.......
2. ΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Τα επίθετα διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, κυριότερα των οποίων είναι:
1) αίσθησης
όσφρηση: μυρωδάτος, δύσοσμος, άοσμος,..
γεύση: γλυκός, πικρός, κρασάτος, ξιδάτος..
αφή: λείος, μαλακός, ζεστός, αφράτος, κρύος,..
ακοή: άηχος, ηχηρός, βροντώδης, υπόκωφος, η,ο....
όραση:
χρώμα: άσπρος, κόκκινος, κίτρινος, σκούρος,
μορφή: όμορφος, άσχημος, ωραίος, τρίγωνος..
θέσης: όρθιος, πλάγιος, καθιστός,....,................
2) προσδιορισμού:
χρόνου ενέργειας: ετήσιος, ημερήσιος, μηνιαίος, φετινός, σημερινός..
ηλικίας: νέος, γέρος, ανήλικος, υπέργηρος,..
καταγωγής: κρητικός, ελληνικός, ιταλικός, γαλλικός.
διεύθυνσης: ανατολικός, δυτικός, δεξιός, αριστερός,..
πολ/σμού ή συνοχής: απλός, μονός, διπλός, τριπλός...
διάταξης: πρώτος, δεύτερος, τρίτος,...η,ο..
αξίας: φτηνός, ακριβός, προσιτός, πανάκριβος...
διάστασης (όγκος, πλάτος, ύψος, μήκος): πλατύς, φαρδύς, εύσωμος, κοντός,

ψηλός.. μικρός, μεγάλος, τεράστιος, άπειρος, μέτριος..
αντοχής: σκληρός, αδύνατος, δυνατός, αδύναμος...
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χαρακτήρα-συμπεριφοράς: καλός, κακός, σοβαρός, επιπόλαιος ανάγωγος,
άτιμος, άδικος, δίκαιος, σωστός, άγριος, αγενής, ής,ές, ευγενής, ευχάριστος, δυσάρεστος..
ευφυΐας: έξυπνος, πανούργος, ανόητος..
α' ύλης: πέτρινος, ξύλινος, μάλλινος, πήλινος, γήινος,..
καθεστώτος: δημόσιος, κρατικός, ιδιωτικός………..
3. ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Τα επίθετα κλίνονται όπως ακριβώς και τα ουσιαστικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις. Μόνο τα επίθετα με αρσενικό σε -υς, -ής (βαθύς - βαθιά, βαθύ θαλασσής θαλασσιά - θαλασσί) ακολουθούν δική τους κλίση. Τα επίθετα όλα φυλάγουν τον τόνο
στη συλλαβή που τονίζεται η ονομαστική τους: πλούσιος, πλούσιου, πλούσιοι, πλούσιων,.... πλούσια.. Μερικά προπαροξύτονα επίθετα σε -ος χρησιμοποιούνται και ως
ουσιαστικά. Ως ουσιαστικά τονίζονται στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και
στην αιτιατική πληθυντικού, ενώ ως επίθετα κρατούν τον τόνο σε όλες τις πτώσεις
στην ίδια συλλαβή: ο άρρωστος (ουσ.), ο κύριος (ουσ.), ο βάρβαρος (ουσ.)... η καρδιά

του αρρώστου (ουσ.)..... & το κρεβάτι του άρρωστου παιδιού, τους άρρωστους στρατιώτες, οι επιδομές των βαρβάρων..... (= επίθετα)
1) Επίθετα σε -ος,η,ο & -oς,α,ο
ενικός αριθμός
ονομαστική ο καλός ωραίος η καλή ωραία το καλό ωραίο
γενική
του καλού ωραίου της καλής ωραίας του καλού ωραίο
αιτιατική τον καλό
ωραίο την καλή ωραία το καλό ωραίο
κλητική
καλέ
ωραίε
καλή ωραία
καλό ωραίο
πληθυντικός αριθμός
ονομαστ. οι
καλοί ωραίοι
οι καλές
γενική
των καλών ωραίων των καλών
αιτιατική τους καλούς ωραίους τις καλές
κλητική
καλοί
ωραίοι
καλές

ωραίες τα καλά ωραία
ωραίων των καλών ωραίων
ωραίες τα καλά ωραία
ωραίες
καλά ωραία

Κατά το καλ-ός,ή,ό κλίνονται, τα: δίκαιος, κερδοφόρος
κακός, πλούσιος
πονηρός, έμπειρος, παράγωγος, άκαρπος, άμεπτος, σταρένιος, τιποτένιος... Κατά το
ωραί-ος,α,ο κλίνονται, τα: αθώος, αρχαίος, αστείος, κρύος, νέος.... γκρίζος, πλούσιος,
καινούργιος..
2) Επίθετα σε -ός,ιά,ό
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
γλυκός
γενική
του γλυκού
αιτιατική
το(ν) γλυκός

η
γλυκιά
της γλυκιά
τη(ν) γλυκιά

το γλυκό
του γλυκού
το γλυκό
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κλητική
πληθυντικός
ονομαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

γλυκέ

γλυκιά

αριθμός
οι γλυκοί
οι
των γλυκών των
τους γλυκούς τις
γλυκοί
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γλυκό

γλυκ(ι)ές τα γλυκά
γλυκ(ι)ών των γλυκών
γλυκ(ι)ές
τα γλυκά
γλυκ(ι)ές
γλυκά

Όμοια κλίνονται τα: γνωστικός, θηλυκός, κακός, κρητικός, μαλακός, φτωχός,

φρέσκος, ξανθός...

3) Επίθετα σε -ύς,ιά,ί & -ής,ιά,ί
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
βαθύς
η
βαθιά
γενική
του (βαθύ) της βαθιάς
αιτιατική
το(ν) βαθύ
τη(ν) βαθιά
κλητική
βαθύ
βαθιά

το βαθύ
του (βαθιού)
το βαθύ
βαθύ

πληθυντικός αριθμός
ονομαστική οι
βαθιοί
οι βαθιές τα
βαθιά
γενική
των βαθιών των βαθιών των βαθιών
αιτιατική
τους βαθιούς τις βαθιές τα
βαθιά
κλητική
βαθιοί
βαθιές
βαθιά
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
γενική
του
αιτιατική
το(ν)
κλητική

σταχτής
σταχτή
σταχτή
σταχτή

η
σταχτιά
της σταχτιάς
τη(ν) σταχτιά
σταχτιά

το σταχτί
του σταχτιού
το σταχτί
σταχτί

πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
οι σταχτιοί
οι
σταχτιές τα
σταχτιά
γενική
των σταχτιών των σταχτιών των σταχτιών
αιτιατική
τους σταχτιούς τις
σταχτιές τα
σταχτιά
κλητική
σταχτιοί
σταχτιές
σταχτιά
Κατά το σταχτής κλίνονται, τα επίθετα που δηλώνουν χρώμα: βυσσινής,, θαλασσής, κανελής, καφετής, χρυσαφής.. Κατά το βαθύς κλίνονται τα: αδρύς (ή αδρός), ελαφρύς (ή ελαφρός) αψύς, βαρύς, δασύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς .. Το
υ της κατάληξης των αρσενικών και των ουδετέρων, καθώς και το η των αρσενικών
διατηρείται μόνο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού, στις άλλες πτώσεις γράφεται με ι: βαθύς, βαθύ - βαθιού, βαθιά, βαθιών.. σταχτή - σταχτιού, σταχτιοί,

σταχτιών..
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4) Επίθετα σε -ης,α,ικο
ενικός αριθμός
ονομαστική
ο
ζηλιάρης
γενική
του ζηλιάρη
αιτιατική
το(ν) ζηλιάρη
κλητική
ζηλιάρη
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η
ζηλιάρα το ζηλιάρικο
της ζηλιάρας του ζηλιάρικου
τη(ν) ζηλιάρα το ζηλιάρικο
ζηλιάρα
ζηλιάρικο

πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
οι ζηλιάρηδες
οι
ζηλιάρες τα ζηλιάρικα
γενική
των ζηλιάρηδων
των ζηλιάρικων
αιτιατική
τους ζηλιάρηδες
τις ζηλιάρες
τα ζηλιάρικα
κλητική
ζηλιάρηδες
ζηλιάρες
ζηλιάρικα
Όμοια κλίνονται τα: ακαμάτης, κατσούφης και τα:
α) Tα παράγωγα σε -άρης, -ιάρης: ερωτιάρης, πεισματάρης, αρρωστιάρης,
γκρινιάρης, ζημιάρης..
β) Τα επίθετα με β ' συνθετικό το λαιμός, μαλλί, μάτι, μύτη, πόδι, φρύδι,
χείλι, χέρι: μακρολαίμης, σγουρομάλλης, ανοιχτομάτης, ψηλομύτης, στραβοπόδης,

απλοχέρης κ.α.

Τα υποκοριστικά σε -ουλης σχηματίζουν συχνά ουδέτερο και σε -ούλι: μικρούλης - μικρούλι, φτωχούλης – φτωχούλ…. Κάποτε τα θηλυκά παίρνουν και την κατάληξη
-ούσα ή -ού: ξανθομάλλης - ξανθομαλλούσα & ξανθομαλλού, μαυρομάτης - μαυροματούσα & μαυρομάτα & μαυροματού.. Μερικά ανισοσύλλαβα επίθετα σχηματίζονται
σε -ας,ού,-άδικο: υπναράς - υπναρού - υπναράδικο
ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
α) Τα επίθετα (τριγενή & δικατάληκτα) σε -ης,ης,ες
ενικός αριθμός
ονομαστική
ο
η συνεχής
το συνεχές
γενική
(του της συνεχ-ή/ούς) του συνεχούς)
αιτιατική
το(ν) τη(ν) συνεχή
το
συνεχές
κλητική
συνεχή(ς)
συνεχές
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
οι
οι
συνεχείς τα συνεχή
γενική
των των συνεχών των συνεχών
αιτιατική
τους τις
συνεχείς τα συνεχή
κλητική
συνεχείς
συνεχή
Όμοια κλίνονται, τα: αμαθής, διαρκής, επιεικής, ακριβής, διεθνής, ελώδης, συγγενής, ατυχής, δυστυχής.... Τα παροξύτονα τονίζονται και αυτά στη γενική πληθυντικού στη λήγουσα: ο ελώδης - των ελωδών. Τα επίθετα συγγενής, ευγενής, όταν
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χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά (στο αρσενικό γένος), σχηματίζουν τη γενική:

του συγγενή, του ευγενή

β) Το επίθετο: ο πολύς, η πολλή, το πολύ
ενικός αριθμός
ονομαστική ο
πολύς
η
πολλή το πολύ
γενική
του --της πολλής του --αιτιατική
τον πολύ
την πολλή
το πολύ
κλητική
------πληθυντικός αριθμός
ονομαστική οι πολλοί,
γενική
των πολλών
αιτιατική
τους πολλούς
κλητική
(πολλοί)

οι πολλές τα πολλά
των πολλών των πολλών
τις πολλές, τα πολλά
(πολλές)
(πολλά)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Η ΜΕΤΟΧΗ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΗ
Μετοχές λέγονται οι τριγενείς κλιτές λέξεις που παράγονται από ρήματα και φανερώνουν κάτι ή κάποιον που ενεργεί ή παθαίνει ή βρίσκεται σε
μια κατάσταση, όπως π.χ. οι λέξεις: κρατώ - κρατούμαι > κρατ-ημένος,η,ο,
κρατ-ούμενος,η,ο, κρατ-ών,ούσα,όν.. Οι μετοχές συνήθως ισοδυναμούν:
α) με αναφορική πράξη ή με ρηματικό ουσιαστικό, πρβ π.χ.: γράφων,ουσα,ον = αυτός,ή,ό που γράφει, ο γραφέας, γραφ-όμενος,η,ο = αυτός,ή,ό που γράφεται, γραμ-μένος,η,ο
= αυτός,ή,ό που έχει γραφεί (ήδη)
β) με εμπρόθετο ουσιαστικό (προθετικό σύνολο), πρβ π.χ.: Ήρθε εκνευρισμένος = με εκνευρισμό, Ήρθε κλαίγοντας/ γελώντας.. = με κλάματα/
γέλια..
2. ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ενεργητικές μετοχές λέγονται αυτές που παράγονται από την ενεργητική φωνή των ρημάτων. Σχηματίζονται από το θέμα του ενεστώτα και τις
καταλήξεις:
α' συζυγία -ων,ουσα,ον:
λέγω > λέγ-ων,ουσα,ον = αυτός,ή,ό
που λέει τώρα.
β' συζυγία -ών,ούσα,ο(ύ)ν: κρατώ > κρατών,ούσα,ο(ύ)ν = αυτός,ή,ό που κρατεί τώρα
Σήμερα δεν πολυχρησιμοποιούνται. Αντί αυτών χρησιμοποιούμε αναφορική φράση (o oμιλών = αυτός που μιλεί) ή αντίστοιχο ρηματικό ουσιαστικό (ο ομιλών > ο ομιλητής). Σώζονται μόνο όσες έχουν ουσιαστικοποιηθεί: ο ενάγων > ο ενάγοντας, η ενάγουσα. Ομοίως: ο άρχοντας, το μέλλον, η καθαρεύουσα, οι επιλαχόντες, η επιλαχούσα, το παρελθόν, το παρόν..
Παθητικές μετοχές λέγονται αυτές που παράγονται από την παθητική
φωνή των ρημάτων, χρόνου ενεστώτα ή παρακειμένου. Σχηματίζονται με τις
καταλήξεις:
Ι. Μετοχές χρόνου ενεστώτα:
α' συζυγία -όμενος,η,ο: λογίζ-ομαι > λογιζ-όμενος,η,ο λέγ-ομαι >
λεγ-όμενος, πορευόμενος, αναγκαζόμενος ανερχόμενος, αναφερόμενος ….
γραφ-όμενος,όμενη,όμενο = αυτός,ή,ό που γράφεται, ο λογιζόμενος (χρόνος), η λογιζόμενη φθορά, το λογιζόμενο ποσό,...
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β' συζυγία: -ούμενος ή -ώμενος,η,ο (συνηρημένες): δηλώνομαι >
δηλ-ούμενος, ποιούμαι > ποιούμενος, ποθούμενος, αρνούμενος,..... τιμούμαι (τιμάομαι) > τιμαόμενος > τιμούμενος ή τιμώμενος = αυτός που τιμάται. Ομοίως: περισπώμενος ή περισπούμενος,
_Ο κρατούμενος (στρατιώτης), το κρατούμενο (ποσό), η κρατούμενη
(γυναίκα),...
ΙΙ. Μετοχές χρόνου παρακειμένου
α' συζυγίας -μένος,η,ο: λογισμένος, γρα(φ)-μένος > γραμμένος,η,ο.
ανοιγμένος, ζαλισμένος, βλαμμένος,... Ο γραμμένος (μαθητής) = αυτός
που έχει γραφεί.
β' συζυγία -ημένος,η,ο: τιμημένος, αγαπημένος, η,ο….. Ο τιμημένος
άνθρωπος. = αυτός που έχει τιμηθεί. Το αγαπημένο μου τραγούδι.
Σημειώνεται ότι:
1. Οι κλιτές μετοχές έχουν γένος, αριθμό και πτώση, όπως τα πτωτικά, αλλά
και φωνή, διάθεση και χρόνο, όπως τα ρήματα, απ' όπου παράγονται ( ο λόγος που
καλούνται έτσι, δηλ. μετοχές = μετέχουν στη φύση ρήματος και πτωτικού).
κρατ-ούμενος,η,ο, κρατούμεν-ου,οι... = πτώσεις μετοχής σε χρόνο ενεστώτα =
αυτός που κρατείται τώρα & κρατ-ημένος,η,ο, κρατημέν-ου,ων..... = πτώσεις μετοχής
σε χρόνο παρακείμενο = αυτός που έχει κρατηθεί.
γράφω > γράφ-ων,ουσα,ον = αυτός που ενεργεί (γράφει) τώρα & γράφομαι >
γραφ-όμενος,η,ο = αυτός που παθαίνει(γράφεται) τώρα & γρα(φ)μμένος,η,ο = αυτός
που έπαθε/ γράφτηκε πριν.
2. Οι μετοχές παρακειμένου των συμφωνοαρκτικών ρημάτων στην Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα σχηματίζονται με αναδιπλασιασμό (= επανάληψη του αρκτικού
συμφώνου με ένα -ε), κάτι που αποβάλλουν σήμερα.
(κε)κομμένος, δια(κε)κομμένος,η,ο, (βε)βλημμένος, κατα(βε)βλημμένος,η,ο
(γε)γραμμένος, δια(γε)γραμμένος,η,ο, (λε)λυμένος, δια(λε)λυμένος,η,ο
Διατηρείται μόνο σε φράσεις με την έννοια του "υπέρ, πολλές φορές, πάρα
πολύ κ.τ.λ." : τεθωρακισμένο όχημα = το «υπερθωρακισμένο» όχημα.
Ομοίως: σεσημασμένος κλέφτης, διακεκομμένη υπηρεσία, βεβαρημένο παρελθόν, συντετμημένος λόγος, συγκεκριμένος,η,ο, πεπειραμένος οδηγός, τεταμένα
νεύρα..
Όμως και: τα δεδομένα, εκτεθειμένος,η,ο, εκτεταμένος,η,ο, ταγμένος & συντεταγμένος,η,ο ...
Επιθετικές, κατηγορηματικές & επιρρηματικές μετοχές
Οι μετοχές άλλοτε λέγονται μόνες τους στο λόγο ως κατηγορούμενο,
άλλοτε πριν από τα ουσιαστικά, όπως τα επίθετα, για να τα χαρακτηρίσουν
σε ενέργεια, πάθηση ή κατάσταση και άλλοτε μετά από τα ρήματα, ως τα
επιρρήματα, για να τα χαρακτηρίσουν σε τρόπο, χρόνο, αιτία ή σκοπό. Ειδικότερα:
1) Οι παθητικές μετοχές λέγονται ως κατηγορούμενο ή επιθετικά: Ο
ουρανός είναι συννεφιασμένος. Ο συννεφιασμένος ουρανός δε μου αρέσει.
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2) Οι ενεργητικές μετοχές:
α) σώζονται επιθετικά μόνο σε φράσεις: το φλέγον ζήτημα, τα επείγοντα περιστατικά,
επείγουσα ανάγκη, τρέχοντα έξοδα, διάττοντες αστέρες,...
β) λέγονται επιρρηματικά με την άκλιτη κατάληξη -οντας/ώντα:
Απαντώντας στο έγγραφό σας (για να απαντήσω..) = σκοπό. Πήγα θέλοντας να το δω (γιατί ήθελα να..) = αιτία. Πήγα ξημερώνοντας Χριστούγεννα (όταν ξημέρωνε..) = χρόνο. Μπήκε γελώντας και κλαίγοντας (με γέλια
και κλάματα) = τρόπος
Συνημμένη μετοχή λέγεται αυτή που έχει υποκείμενο ίδιο με το υποκείμενο του όρου ρήματος της πρότασης: Η Μαρία έλεγε παραμύθια πλέκοντας
Απόλυτη μετοχή λέγεται αυτή που έχει υποκείμενοι διαφορετικό από
αυτό του ρήματος: Ήλθαν (αυτοί) βγαίνοντας ο ήλιος. Κουράστηκαν (αυτοί)
βγαίνοντας (αυτοί) την ανηφόρα (= συνημμένη).
3. ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι κλιτές μετοχές κλίνονται, όπως ακριβώς και με τα επίθετα, που έχουν τις ίδιες καταλήξεις. Διατηρούν τον τόνο στην ίδια συλλαβή σε όλες τις
πτώσεις.
αρσενικό γένος
ενικός : μαγεμένος, μαγεμένου, μαγεμένο, μαγεμένε
πληθυντικός: μαγεμένοι, μαγεμένων, μαγεμένους, μαγεμένοι
θηλυκό γένος
ενικός: μαγεμένη, μαγεμένης ... κ.τ.λ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Η ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Αντωνυμίες λέγονται οι κλιτές λέξεις που τις χρησιμοποιούμε στο λόγο
αντί των ονομάτων (απ’ όπου και αντωνυμίες = αντί + ονόματα) των προσώπων του λόγου είτε για να μην τα επαναλαμβάνουμε και να αποφεύγονται
έτσι οι μακροσκελείς λεξικά προτάσεις είτε γιατί δεν τα γνωρίζουμε, όπως
π.χ. οι εξής λέξεις: εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό, άλλος,η,…
_«Εγώ πήγα εκδρομή. Αντί: «Ο Μάκης Κρασανάκης πήγε εκδρομή».
Σημειώνεται ότι:
1) Οι αντωνυμίες έχουν πρόσωπο και πτώση. Το πρόσωπό τους υποδείχνει το τι
πρόσωπο του λόγου είναι το σημαινόμενο, δηλ. αν είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής ή
τρίτος. Η πτώση τους υποδείχνει το τι συντακτικός όρος (υποκείμενο, κτήτορας ή αντικείμενο κ.τ.λ.) χρησιμοποιούνται σε μια πρόταση, π.χ.: Εγώ (= ομιλητής = υποκ.) κτύπησα αυτόν (= τρίτος = αντικ.).
2) Οι αντωνυμίες α' και β' προσώπου είναι κοινού γένους, δηλ. λέξεις και για τα τρία
γένη (το γένος που υπονοούν το διαπιστώνει προσωπικά ο ακροατής). Οι αντωνυμίες
γ' προσώπου είναι λέξεις τριγενείς, επειδή φανερώνουν πρόσωπο λόγου που είναι
απών
στη συζήτηση, άρα πρέπει να δηλωθεί το γένος του: εγώ (= ο Μάκης/ η
Μαρία..), αυτός (= ο Γιάννης/ ο Νίκος..), αυτή (= η Μαρία/ η Γιάννα..), αυτό (= το παιδί/
το κουτί..)
3) Oι αντωνυμίες γ' προσώπου στην κλίση διατηρούν το -ν στην αιτιατική ενικού
στον προφορικό και γραπτό λόγο, για να διακρίνεται το γένος τους: αυτόν, εκείνον,
όποιον,.. & αυτό, εκείνο, όποιο,... εκείνοι, αυτοί, άλλοι... & εκείνην, αυτήν, άλλην..
4) Οι λέξεις "με/σε" είναι και αντωνυμίες και προθέσεις, όμως οι αντωνυμίες συντάσσονται με ρήμα και οι προθέσεις με όνομα: με (το) ξίφος/ ασπίδα/ μαχαίρι.... =
πρόθεση. με θέλει/φωνάζει/καλεί/ποθεί.... = αντωνυμία, φώναξέ με, κάλεσέ με... =
αντωνυμία Με φώναξε. = (Ο Γιάννης) φώναξε (ε)μέ(να). Σε θέλει. = (Ο Γιάννης) θέλει
(ε)σε(να).
5) Οι προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό), οι κτητικές (μου, σου, του) και
οι αόριστες (κάποιος,α,ο, άλλος,η,ο.......) δε συντάσσονται με άρθρο: Εσύ να βγεις έξω.
Εγώ δηλώνω... Πήγε άλλος. Μερικοί θέλουν...
Όταν συντάσσονται με άρθρο ουσιαστικοποιούνται - οριστικοποιούνται: κάποιος >
ο κάποιος, εγώ > το εγώ, άλλος & ο άλλος
2. ΕΙΔΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ
1) Οι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς
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Προσωπικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που συντάσσονται με τα ρήματα, για να φανερώσουμε το πρόσωπο του λόγου (= ο ομιλητής, ο ακροατής και συζητούμενος,η,ο) που γίνεται λόγος ως υποκείμενό ή αντικείμενο,
οι λέξεις: εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό.
_Πήγα εγώ (ενν.. ο ομιλητής = υποκείμενο), Πήγες εσύ (ενν.. ο ακροατής = υποκείμενο ). Πήγε αυτός,ή,ό (ενν. ο συζητούμενος = υποκείμενο). (Εσύ = υποκείμενο) φώναξε εμένα (= αντικ.) > Φώναξέ με..
Κλίση προσωπικών αντωνυμιών
Ενικός
Α΄ πρόσωπο
Ονομ.
εγώ
Γεν.
εμένα ή μου
Αιτ.
εμένα ή με
Κλητ.
Πληθυντικός
Ονομ.
εμείς
Γεν.
εμάς ή μας
Αιτ.
εμάς ή μας
Κλητ.
-

αριθμός
Β΄ πρόσωπο
εσύ
εσένα ή σου
εσένα ή σε
εσύ
αριθμός
εσείς
εσάς ή σας
εσάς η σας
εσείς

Ονομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

αυτός ή τος
αυτού ή του
αυτόν ή τον
-

Ονομ.
Γεν.

αυτοί ή τοι
αυτών ή τους

Ενικός αριθμός
Γ΄ πρόσωπο
αυτή ή τη
αυτής ή της
αυτή(ν) ή τη(ν)
Πληθυντικός αριθμός
αυτές ή τες
αυτών ή τους

Αιτ.
Κλητ.

αυτούς ή τους
-

αυτές ή τις
-

αυτό ή το
αυτού ή του
αυτό ή το
αυτά ή τα
αυτών ή
τους
αυτά ή τα
-

Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών του τρίτου προσώπου (τη, της, τη(ν), τις, τους, του, τα κ.λπ.) με τα άρθρα.
Τα άρθρα συνοδεύουν ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα)
τον ορειβάτη, τη
ζωή, το μήλο. Οι αντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα Της μίλησα. Πες του κάτι. Τους
μίλησε χθες.
2) Οι κ τ η τ ι κ έ ς
Κτητικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που φανερώνουν σε ποιο από τα πρόσωπα
του λόγου (ομιλητή, ακροατή, τρίτο) ανήκει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος από τον
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ομιλητή. Αυτές που τις χρησιμοποιούμε αντί του ονόματος του
κτήτορα, οι εξής
λέξεις:
α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο
ενικός αριθμός: μου
σου
του, της, του
πληθ. αριθμός : μας
σας
τους,
Όταν θέλουμε να τονίσουμε (να δώσουμε έμφαση) την κτητικότητα, προτάσσουμε την λέξη "δικ-ός,ή,ό (μου/ σου/ του )":
α' πρόσωπο ενικός: δικός μου, δική μου, δικό μου
πληθυντικός: δικός μας, δική μας, δικό μας
β' πρόσωπο ενικός: δικός σου, δική σου, δικό σου
πληθυντικός: δικός σας, δική σας, δικό σας
γ' πρόσωπο ενικός: δικός του (της), δική του (της), δικό του(της)
πληθυντικός: δικός τους, δική τους, δικό τους

_Ο δικός μου αδελφός ( αντί : ο αδελφός μου).
_Των δικών μου φίλων ( αντί: των φίλων μου).
_Τα δικά σου βιβλία ( αντί : τα βιβλία σου).
Οι κτητικές αντωνυμίες: μου, σου, του... στην πραγματικότητα είναι οι πλάγιες
πτώσεις των αδύνατων τύπων των προσωπικών αντωνυμιών, καθώς και οι πλάγιοι τύποι του άρθρου, πρβ: Είναι αδελφός μου /σου. = Είναι αδελφός εμένα/ εσένα. Είναι

αδελφός του. = Είναι αδελφός του (Μανώλη). Είδα την αδελφή της.
αδελφή της (Μαρίας)

= Είδα την

3) Οι α υ τ ο π α θ ε ί ς
Αυτοπαθείς αντωνυμίες λέγονται αυτές που φανερώνουν ότι το αυτό πρόσωπο
ενεργεί και συγχρόνως δέχεται την ενέργεια, η λέξη "ο εαυτός μου,σου,του", που
λέγεται συνήθως μόνο στις πλάγιες πτώσεις:

_Φροντίζω τον εαυτόν μου. (αντί: φροντίζομαι)
_Ο εαυτός μου φταίει (αντί: φταίω από μόνος μου)

Κλίση αυτοπαθών αντωνυμιών
α’ προσώπου
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
γενική
του εαυτού μου
του εαυτού μας & των εαυτών μας
αιτιατική
τον εαυτόν μου
τον εαυτό μας & τους εαυτούς μας
β' προσώπου
γενική
του εαυτού σου
αιτιατική
τον εαυτόν σου
γ' προσώπου
γενική του εαυτού του/της

του εαυτού σας & των εαυτών σας
τον εαυτόν σας & τους εαυτούς σας
του εαυτού τους/των & των εαυτών τους
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αιτιατ. τον εαυτόν του/της τον εαυτόν τους/των & τους εαυτούς τους/των
4) Οι ο ρ ι σ τ ι κ έ ς
Οριστικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που λαμβάνονται στο λόγο, όταν θέλουμε
να κάνουμε έμφαση ή αντιδιαστολή σε κάποιο πρόσωπο λόγου, οι εξής λέξεις:
α) ο,η,το ίδιος,α,ο: Ήρθε ο ίδιος ο πατέρας του. Πάει η ίδια (η Νίκη).

αντί απλά:Ήρθε ο πατέρας του. Πάει η Νίκη.
β) ο,η,το μόνος,η,ο: Είναι η μόνη καλή γυναίκα.

Λέγεται και με τη γενική των αδυνάτων τύπων: μου, σου, του, της ή του,
μας, σας, τους... : Κάνει τις δουλειές του μόνος του. Κάνε το από μόνη σου. Πήγε
μόνη της. Πήγαν μόνοι τους.
5) Οι δ ε ι κ τ ι κ έ ς
Δεικτικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που τις χρησιμοποιούμε, όταν δείχνουμε,
οι εξής λέξεις:
α) για πρόσωπο: αυτός,ή,ό, εκείνος,η,ο, ετούτος,η,ο: Αυτός ο κύριος είναι

φίλος μου. Εκείνο το βουνό λέγεται Αφέντης. Ετούτο το βιβλίο είναι δικό μου.
β) για ποσότητα - μέγεθος ή ποιότητα: τόσος,η,ο, τέτοιος,α,ο: Τέτοιος ήσουν
τέτοιος έμεινες. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε. Τόσο μεγάλο θέλω. Τέτοιο (σχήμα/
εργαλείο..) θέλω.
6) Οι ε ρ ω τ η μ α τ ι κ έ ς
Ερωτηματικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που τις μεταχειριζόμαστε, όταν ρωτούμε, δηλ. αυτές με τις οποίες εισάγουμε μια ερώτηση, οι εξής λέξεις:
α) για πρόσωπο λόγου: το άκλιτο τι και η κλιτή ποιος,α,ο

_Ποιος θα πάει εκδρομή; Ποιοι έρχονται; Ποιον θα καλέσουμε; Ποιαν πήρες;
Ποιον μήνα; Ποιο ποσό; Τι θα κάνουμε; Τι παιδιά ήσαν;

Στη γενική (όταν ρωτούμαι για κτήτορα) λέμε ποιανού,ής αντί ποιου,ας ή
κάνουμε ερώτηση με το «τίνος» (από την αρχαία «τις, τίνος»): Τίνος είναι το βιβλίο;
Ποιανού/ Ποιανής είναι το βιβλίο. Τίνος είναι το βιβλίο; Ποι(αν)ού είναι το βιβλίο;

Ποιά(νή)ς είναι το φόρεμα.
καιρό;

β) για ποσό: πόσος,η,ο: Πόσοι μήνες έμειναν; Πόσες μέρες έμειναν; Πόσο

Τα αντίστοιχα ερωτηματικά επιρρήματα είναι τα εξής: "πού, πώς, πότε, γιατί,
πόσο". Λέγονται έτσι, επειδή ρωτούν για: τόπο, τρόπο, χρόνο, αιτία και ποσό
ρήματος και όχι για πρόσωπο λόγου, πρβ: Πώς/ πόσο/ πότε/ πού/ γιατί πήγες;
Τα ερωτηματικά «πώς, πού» παίρνουν τονικό σημάδι,
για να διακρίνονται
από τους ομόηχους συνδέσμους «που, πως», καθώς και από το αναφορικό «που»
= ο,η,το οποίος,α,ο».

Είπε πως/ ότι θα φύγουμε = επαναλαμβανόμενος λόγος = τα λόγια που είπε
πριν άλλος. Πώς θα πάμε = ερώτηση. Πού θα πάμε = ερώτηση. Έμαθα που/ ότι ήσουν
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άρρωστος. Θα πάω που να σκάσεις (και αν θα..).Ο άνθρωπος που σου έλεγα (για τον
οποίον...)
7) Οι α ν α φ ο ρ ι κ έ ς

Αναφορικές αντωνυμίες λέγονται αυτές που τις χρησιμοποιούμε, όταν κάνουμε
αναφορά, δηλ. όταν μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε κάποια λέξη (Δε συνάντησα
το φίλο, το οποίον μου είπες χθες), οι εξής λέξεις:
Ι. Κλιτές
α) για πρόσωπο: όποιος,α,ο, οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε

Όποιος θέλει ας έρθει. Βάλε όποιον δίσκο σου αρέσει. Οποιαδήποτε και να είναι
η γνώμη σου δε με αφορά.
β) για ποσό: όσος,η,ο, οσοσδήποτε, οσηδήποτε, οσοδήποτε

Οσοιδήποτε να είναι δεν τους θέλω. Πήγαν όσοι μπόρεσαν. Οσοιδήποτε μπορούν να πάνε.
ΙΙ. Άκλιτες:. ό,τι, οτιδήποτε, που = ο,η,το οποίος,α,ο
Οτιδήποτε πεις το σημειώνω. Έφαγαν ό,τι βρήκαν ... Ο άνθρωπος ο οποίος

(που) είδα. Οι μέρες που πέρασαν.

Η αναφορική αντωνυμία "ό,τι" ( = κάθε τι, εκείνο που) γράφεται με υποδιαστολή, για να ξεχωρίζει από τον ειδικό (πλάγιου και επαναλαμβανόμενου λόγου) σύνδεσμο "ότι = πως" Πάρε ό,τι μπορείς. ενώ: Είπε ότι/ πως θα έρθει. Οι ερωτηματικές
αντωνυμίες και επιρρήματα τρέπονται σε αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα με
την πρόταξη του ο-: ποιος > όποιος, τι; > ό,τι, πότε; > όποτε, πώς; > όπως, που;

> όπου, ποιανού > οποιανού

8) Οι α ό ρ ι σ τ ε ς
Αόριστες αντωνυμίες λέγονται αυτές που τις χρησιμοποιούμε, όταν μιλούμε αόριστα, δηλ. για κάποιο ή κάτι που δεν το ξέρουμε ή που δε θέλουμε να το ονομάσουμε
(μαρτυρήσουμε), οι εξής λέξεις:
Ι. Κλιτές
κάποιος,α,ο: Ήλθε κάποιος. Θέλω κάποια άλλη. Πάρε κάποιο άλλο.
κάμποσος,η,ο: Θέλω κάμποση ώρα. Πήρε κάμποσους στρατιώτες
ένας, μία ή μια, ένα: θέλω έναν μηχανικό. Είδα μια γυναίκα.
κανένας (κανείς), καμιά ή καμία, κανένα: Δεν ήταν κανείς.
καθένας, καθεμιά, καθένα: Με τον καθένα πάει. Πάρε τον καθένα χωριστά.
άλλος,η,ο (άναρθρη): Άλλος ήταν. Άλλος σπάει και άλλος πληρώνει.
μερικοί,ές,ά (μόνο στον πληθυντικό): Μερικοί τον είδαν. Μερικές γυναίκες.
ΙΙ. Άκλιτες (ο,η,το ) τάδε (τη λέμε όταν δε θέλουμε να πούμε το όνομα κάποιου): Ήρθε ο τάδε, η τάδε, το τάδε κάτι, κατιτί, κάθε, καθετί, τίποτε/ τίποτα:

Κάτι κάναμε. Κάτι θα του συνέβηκε. Ήταν κάτι βουνά! Ξέρω καθετί. Θ' ακούσω καθετί
που θα μου πεις. Κάνε κάτι/ τίποτα. Καλά, τίποτα δεν πρόσεξες; Πες τίποτα.
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Οι αντωνυμίες «ένας, μια, ένα, κανένας (κανείς), καμιά, κανένα» έχουν
δυο σημασίες: Του "κάποιος,α,ο" όταν η φράση δεν έχει άρνηση: Αν με ζητήσει
κανείς πες ότι λείπω. Αν δεις κανένα ή καμιά να έρχεται, σφύρα μου. Μου έλεγε ένας.
Του "μηδέν", όταν η φράση είναι αρνητική: Δεν το είδε κανείς. Δεν πήρα ένα.
Τα αντίστοιχα αόριστα επιρρήματα είναι:
χρόνου: κάποτε, άλλοτε, ποτέ: Πήγα κάποτε/ άλλοτε. Ποτέ δεν πήγα.
τόπου: κάπου, αλλού, πουθενά: Πήγα κάπου. Πουθενά δεν είναι.
ποσού: ποσώς, κάμποσο : Ποσώς μ' ενδιαφέρει. Έφερα κάμποσο.
τρόπου: κάπως, αλλιώς: Πήγαμε κάπως καλά. Πήγα αλλιώς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΤΟ ΡΗΜΑ
1. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ρήματα λέγονται οι κλιτές λέξεις που φανερώνουν ενέργεια, πάθηση ή
κατάσταση ενός των προσώπων του λόγου ( = ο ομιλητής, ο ακροατής ή ο
συζητούμενός τους), όπως π.χ. οι λέξεις-ρήματα: λύνω, λύνομαι, αγαπώ –
αγαπιέμαι, δένω - δένομαι, διψώ....
λύνω (= το τι κάνω εγώ, ο ομιλητής),
λύνεις (το τι κάνεις εσύ, ο ακροατής)...
λύνομαι (το τι παθαίνω εγώ, ο ομιλητής),
λύνεσαι (το τι παθαίνεις εσύ, ο ακροατής)...
Υποκείμενο ρήματος λέγεται το συγκεκριμένο από τα πρόσωπα του
λόγου που φανερώνει η κατάληξη του ρήματος ότι ενεργεί ή παθαίνει ή
βρίσκεται στην κατάσταση που φανερώνεται από το θέμα του ρήματος.
_Ο Νίκος/η Μαρία/ο Γεωργιάδης.. (= υποκείμενο) λύνει την άσκηση.
_(Εγώ) λύνω την άσκηση.
_(Εγώ) λύνομαι από το Μανώλη.
λύν-ω - λύν-ομαι (ενν. εγώ, ο ομιλητής = υποκείμενο = αυτός που ενεργεί
/παθαίνει)
λύν-εις - λύν-εσαι (ενν. εσύ, ο ακροατής = υποκείμενο = αυτός που ενεργεί/
παθαίνει)
λύν-ει - λύνεται (ενν. αυτός,ή,ό, = ο τρίτος = υποκείμενο)
( Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο "Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας", Α.
Κρασανάκη)
2. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΡΗΜΑΤΟΣ
1) Το θέμα
Θέμα ρήματος λέγονται οι αρχικοί του φθόγγοι, αυτοί που μένουν αμετάβλητοι στην κλίση και φανερώνουν τη ρηματική του έννοια: λύν-ω,εις..
(θέμα «λυν-» ) Τα θέματα του ρήματος είναι δυο, το ενεστωτικό και το
αοριστικό (το του ενεργητικού & του παθητικού αορίστου): πληρών-ω (θέμα
πληρών-) -πλήρωσ-α (θέμα πλήρωσ-) - πληρώθ-ηκα (θέμα πληρώθ-). Τα
διαφορετικά αυτά θέματα προκύπτουν λόγω των φθογγικών παθών: πληρών-ω - πλήρων-σα > πλήρωσα,... ενώ: δύ-ω, λύω & λύ(ν)-ω, έδυ-σα,
έλυσα..
Χαρακτήρας λέγεται ο τελευταίος φθόγγος του θέματος: λύν-ω (-ν= χαρακτήρας)
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Από το ενεστωτικό θέμα σχηματίζονται οι εξακολουθητικοί χρόνοι, o
ενεστώτας, ο παρατατικός και ο εξακολουθητικός μέλλοντας, και των δυο
φωνών: λύνω, λύνομαι, έλυνα, λυνόμουν, λύνε, λύνοντας. Από το θέμα του
ενεργητικού αόριστου σχηματίζονται οι στιγμιαίοι χρόνοι, ο αόριστος και ο
στιγμιαίος μέλλοντας, της ενεργητικής φωνής: έλυσα, θα λύσω, έχω λύσει,
είχα λύσει . Από το θέμα του παθητικού αόριστου σχηματίζονται οι στιγμιαίοι
χρόνοι της παθητικής φωνής, το παθητικό απαρέμφατο και οι συντελεσμένοι
χρόνοι στο άκλιτό τους μέρος: λύθηκα, θα λυθώ, έχω λυθεί είχα λυθεί
2) Η κατάληξη
Κατάληξη (ρήματος) λέγονται οι φθόγγοι στο τέλος του ρήματος που
μεταβάλλονται στην κλίση και φανερώνουν αφενός το είδος του υποκειμένου του (αν είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής κ.τ.λ.) και αφετέρου τη φωνή και
το χρόνο της ενέργεια ή πάθησης που φανερώνεται από το θέμα (Περισσότερα βλέπε πιο κάτω): λύν-ω = ενέργεια του ομιλητή τώρα, έ-λυ-σε = ενέργεια τρίτου στο παρελθόν
3) Η συλλαβική αύξηση
(Εξωτερική) συλλαβική αύξηση λέγεται το φωνήεν ε- (σε μερικές
περιπτώσεις και το η-) που μπαίνει μπροστά από το θέμα του ρήματος στον
παρατατικό και τον
αόριστο ενεργητικής φωνής των συμφωνοαρκτικών
ρημάτων, π.χ.:
με ε-: λύνω - έ-λυν-α, έ-λυσ-α, κρίνω - έκρινα...
με η-: πίνω > ήπια, θέλω - ήθελα, βρίσκω - ήβρα, ξέρω - ή-ξερ-α
Εσωτερική (συλλαβική) αύξηση λέγεται το φωνήεν ε- ή το η- που
αναπτύσσεται σε μερικά σύνθετα ρήματα: πολυ-ή-ξερα, εξ-έ-φρασα
Tα ρήματα που έχουν σχηματισθεί με νόθα σύνθεση ( συνήθως τα
σύνθετα ρήματα με τα επιρρήματα: πολύ, καλά, κακά.... και τις προθέσεις:
εν, εκ, συν, παρά... και όταν το β' συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο ) παίρνουν την τονισμένη αύξηση στην αρχή του β' συνθετικού. Η αύξηση αυτή
λέγεται εσωτερική, π.χ.: πολυβλέπω > πολυέβλεπα, παραήξερα, παραήθελα, διαφέρω - διέφερα, εμπνέω - ενέπνεα εγκρίνω > ενέκρινα,
συμβαίνει > συνέβη(κε).
Παρατήρηση:
1) Η συλλαβική αύξηση ε- παραλείπεται, όταν δεν τονίζεται: (ε)δροσίστηκα > δροσίστηκα, (ε)δρόσιζε > δρόσιζε, καλώ > κάλεσα, νομίζω > νόμισα...Διατηρείται, όταν τονίζεται, καθώς και στα σύνθετα με τα "εκ, εξ":
έλεγα, εξέφρασα, εξέφρασε
2) Αυξημένοι τύποι λέγονται οι τύποι του ρήματος που περιέχουν τη
συλλαβική αύξηση ε-, η-: έλεγα, ήξερα
3) Όσα ρήματα αρχίζουν από φωνήεν δεν παίρνουν αύξηση: ανάβω άναβα, άναψα, ευχαριστώ - ευχαρίστησα...
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Όμως μερικά τέτοια ρήματα τρέπουν το αρκτικό τους φωνήεν σε [ι] =
ορθογραφικά η-, κατάλοιπο από την αρχαία Ελληνική Γλώσσα: έρχομαι >
ήρθα ή ήλθα, υπ-άρχω > υπήρξα, είμαι (εμί) - ήμουν...
• Με ει- γράφονται μόνο τα (αόριστος β’): είχα, είπα, είδα
ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΟΣ
Μονολεκτικοί τύποι ρήματος λέγονται αυτοί που σχηματίζονται μόνο
με τα συστατικά του στοιχεία (θέμα + κατάληξη, με ή χωρίς συλλαβική αύξηση), π.χ.: γράφω, έγραψα, γράφομαι..
Περιφραστικοί τύποι ρήματος λέγονται αυτοί που σχηματίζονται με
τα μόρια: να, θα, ας και τα βοηθητικά ρήματα έχω, είμαι: να λύσω, να έχω
λύσει, θα είμαι λυμένος, ας λύσω, δε θα λύσω
Μόριο θα + ρήμα = γεγονός μελλοντικό ή πιθανολογικό (ενδεχόμενο).
Δηλαδή γεγονός που θα γίνει στο μέλλον ή που πιθανόν να συμβαίνει κάπου
αλλού:
_Θα σε λύσω αύριο. = ενέργεια στο μέλλον
_Ο Γιάννης θα είναι εκεί/ θα εργάζεται τώρα. = ενδεχόμενο
Μόριο να + ρήμα = γεγονός βουλητικό (επιθυμία, διαταγή, συμβουλή,
ευχή):
_Κώστα, να προσέχεις το Γιάννη. = συμβουλή
_Να παρουσιαστείς αύριο στο Λοχαγό = διαταγή, εντολή
_(Κώστα, Μαρία), να πας. = εντολή
_(Μακάρι/ εύχομαι) να νικήσετε = ευχή
Μόριο ας + ρήμα = γεγονός προτρεπτικό ή παραχωρητικό ή εναντιωματικό.
_Παιδιά, ας φύγουμε ήσυχα. = προτροπή
_Θα νικήσουμε και ας είναι πιο δυνατός. = εναντίωση
_Ας πουλά φτηνότερα, δεν ψωνίζω απ' αυτόν = εναντίωση
_Ας πουλά ακριβότερα, ψωνίζω απ' αυτόν = παραχώρηση
_Ας πάει στο καλό. = ευχή με παραχώρηση.
Με τα μόρια "δεν/ μην + ρήμα" = γεγονός αρνητικό.
_Λύνει/ έλυσε/ έχει λύσει την άσκηση. (= καταφατικό γεγονός)
& Δε λύνει/ έλυσε.. την άσκηση. (= αποφατικό/ αρνητικό γεγονός)
Με το δεν = ευθεία άρνηση ή απαγόρευση: Δεν πας. Δε θα πας.
Με το μην = αποτροπή ή παράκληση: Μην πας. Να μην πας.
_Ο Μανώλης δε θα είναι εκεί τώρα = αρνητικό ενδεχόμενο
_Εγώ δε θα πάω. = άρνηση
_Μηνά, να μην παρουσιαστείς αύριο στο Λοχαγό = αποτροπή, απαγόρευση
_(Μακάρι) να μη ζήσει/ νικήσει = αρνητική ευχή/ κατάρα
ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΧΩ & ΕΙΜΑΙ
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Βοηθητικά ρήματα λέγονται τα ρήματα "έχω & είμαι" επειδή
βοηθούν στο σχηματισμό ορισμένων χρόνων των άλλων ρημάτων.
ενεστώτας
έχω
είμαι
έχεις
είσαι
έχει
είναι
έχο(υ)με είμαστε
έχετε
είστε
έχουν
είναι
μετοχή:
προστακτική
υποτακτική:
μέλλοντας:
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μας

παρατατικός
είχα
ήμουν
είχες ήσουν
είχε
ήταν
είχαμε ήμαστε
είχατε ήσαστε
είχαν ήταν
έχοντας,
έχε - έχετε
να (ας) έχω,εις...
θα έχ-ω,εις..

όντας
να (ας) είμαι, είσαι....
θα είμαι, είσαι..

3. Η ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΟΣ
Α. Η ΦΩΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡHMATOΣ
Φωνές ρήματος λέγονται τα δυο σύνολα από τύπους που μπορεί να
σχηματίσει ένα ρήμα με ανάλογες καταλήξεις, π.χ.: λύν-ω,εις,ει...(= το ένα
σύνολο) - λύν-ομαι,εσαι,εται.. (= το άλλο σύνολο)
Ενεργητική φωνή ρήματος λέγεται το ένα σύνολο των ρηματικών
τύπων (μορφών) του που αρχίζουν στον ενεστώτα οριστικής με τις καταλήξεις -ω,εις,ει... ή -ω,ας,α....
Παθητική φωνή ρήματος λέγεται το άλλο σύνολο των ρηματικών
τύπων του, αυτών που αρχίζουν στον ενεστώτα οριστικής με τις καταλήξεις
-ομαι ή -ιεμαι ή -ουμαι.
λύν-ω,εις,ει...,
κτυπ-ώ,άς,ά..
= ενεργητική φωνή
λύν-ομαι,εσαι.. κτυπ-ιέμαι,ιεσαι.. θυμ-ούμαι.. = παθητική φωνή
Τα ρήματα ακολουθούν την ενεργητική φωνή, όταν δηλώνουν ότι η
δηλούμενη ρηματική έννοια είναι ενέργεια, δηλ κάτι που γίνεται από το υποκείμενο του ρήματος και την οποία δεν υφίσταται ή δέχεται, αλλά ή τη
μεταβιβάζει σε κάποιο άλλο πρόσωπο (στο αντικείμενο) ή τη χρησιμοποιεί
για να κάνει, δημιουργήσει ... κάτι, πρβ π.χ.: Κτυπώ (εγώ = υποκ.) το
Γιώργη (αντικ.). Φεύγει/ τρέχει... (αυτός/ ο Νίκος = υποκ.) για να προφθάσει (= ο λόγος/αιτία).
Τα ρήματα ακολουθούν την παθητική φωνή, όταν δηλώνουν ότι η δηλούμενη έννοια είναι πάθηση, δηλ. κάτι που δε γίνεται από το ίδιο το υποκείμενο, αλλά από κάποιο άλλο πρόσωπο, το καλούμενο ποιητικό αίτιο, και
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το υποκείμενο τη δέχεται ή υφίσταται ή γίνεται από το ίδιο το υποκείμενο
και το ίδιο τη δέχεται ή υφίσταται: Εγώ (υποκ.) κτυπιέμαι/ λύνομαι... από
το Γιάννη (ποιητικό αίτιο). Σκέφτομαι το Γιώργο.
( Περισ. βλέπε πιο κάτω
"Διάθεση ρήματος" )
Η ρηματική έννοια μπορεί να ειπωθεί στο λόγο ισότιμα και με τις δυο
φωνές, αν τις έχει το ρήμα (βλέπε και «Μονόφωνα & δίφωνα ρήματα»).
Χρησιμοποιούμε ενεργητική ή παθητική φωνή, ανάλογα με το ποιο
πρόσωπο της πράξης θα βάλουμε ως συζητούμενο πρόσωπο λόγου (= υποκείμενο πρότασης). Αν βάλουμε αυτό που ενεργεί (= κάνει την πράξη),
τότε χρησιμοποιούμε ενεργητική φωνή ρήματος, αν βάλουμε αυτό που παθαίνει (= δέχεται ή υφίσταται την ενέργεια), τότε χρησιμοποιούμε παθητική, π.χ.:
_Ο Μηνάς (υποκ.) κ τ υ π ά το Γιάννη (αντικείμενο).
= Ο Γιάννης (υποκ.) κ τ υ π ι έ τ αι από το Μηνά (ποιητ. αίτιο).
Μονόφωνα & δίφωνα ρήματα
Δίφωνα ρήματα λέγονται αυτά που έχουν και τις δυο φωνές, όπως
π.χ. τα:
ενεργ. φωνή: λέγ-ω, κτυπ-ώ,
δέν-ω, μυρίζ-ω...
παθ. φωνή: λέγ-ομαι, κτυπ-ιέμαι, δέν-ομαι, μυρίζ-ομαι...
Μονόφωνα ρήματα λέγονται αυτά που έχουν μόνο τη μια φωνή, την
ενεργητική ή την παθητική, όπως π.χ. τα:
ενεργ. φωνή: τρέχω, φεύγω, διψώ, πεινώ, έχω, ζω, γερνώ, υπάρχω,
αντηχώ, ξυπνώ, θέλω, ξέρω, ατυχώ, πεθαίνω...
παθ. φωνή: αισθάνομαι, φαίνομαι, γίνομαι, έρχομαι, παραπονιέμαι, ...
εύχομαι, δέχομαι, σέβομαι, χαίρομαι, συλλογίζομαι, χειρίζομαι, μάχομαι...
Παρατήρηση:
α) Το ρήμα π.χ. «τρέχω» έχει μόνο ενεργητική φωνή, επειδή αυτό
που σημαίνει δεν μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο (από το ποιητικό αίτιο)
παρά μόνο από το ίδιο το υποκείμενο (τρέχουμε οι ίδιοι, από μόνοι μας και
όχι από τους άλλους). Κάτι σχετικό ισχύει και για τα: γερνώ, διψώ, πεινώ,
βλέπω,....
β) Το ρήμα π.χ. «φαίνομαι» έχει μόνο παθητική φωνή, επειδή αυτό
που σημαίνει δεν είναι δυνατόν να γίνει ή να προκληθεί... από το ίδιο το
υποκείμενο, πλην μόνο από κάποιον άλλον πρόσωπο και από κάποιο άλλο
μέρος (ή μέσω καθρέπτη). Κανείς δε φαίνεται από τον εαυτόν του ή από εκεί
που είναι. Φαίνεται από κάποιο άλλο μέρος και από άλλον. Κάτι σχετικό ισχύει και για τα: μάχομαι, εργάζομαι, χαίρομαι....
γ) Τα ρήματα που έχουν τη μια μόνο φωνή λέγονται «αποθετικά ρήματα», όπως π.χ. τα: έχω, είμαι, εργάζομαι, αισθάνομαι.... επειδή έχουν
αποθέσει, δηλ. έχουν χάσει τη μια φωνή.
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Η διάθεση ρήματος
Διάθεση ρήματος λέγεται η σχέση με την οποία βρίσκεται η δηλούμενη
ρηματική έννοια με το υποκείμενο. Το πως διατίθεται αυτό στην ενέργεια ή
την πάθηση που δηλώνεται από το ρήμα ή το πώς και πού την διαθέτει.
Διακρίνεται σε ενεργητική, παθητική, μέση και ουδέτερη.
Α. Ενεργητικής διάθεσης ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν
ότι το υποκείμενό τους ενεργεί, δηλ. παράγει ή εκπέμπει μια ενέργεια, χωρίς
να την υφίσταται. Τέτοια ρήματα είναι:
1) Στην ενεργητική φωνή τα καλούμενα μεταβατικά και αμετάβατα
ρήματα.
Μεταβατικά ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν ενέργεια του
υποκειμένου που πηγαίνει σε άλλο πρόσωπο λόγου, στο καλούμενο αντικείμενο. Αυτά που λέγονται με τη λέξη "κάτι/ κάποιον,α,ο",
όπως π.χ.
τα:
α' συζυγία: διορθώνω, κόβω, ψάχνω, ανεβάζω, ντύνω..
β' συζυγία: κτυπώ, αδικώ, αφαιρώ, κρατώ, οδηγώ,..
_Ο τεχνίτης διορθώνει τη βρύση/ κάτι.. (= αντικείμενο)
_Κτύπησα/ είδα.. κάποιον/ το Γιάννη (= αντικείμενο).
Αμετάβατα ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν ενέργεια του
υποκειμένου που δε μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο, αλλά απλώς η ενέργεια
αυτή γίνεται από το υποκείμενο, για να εξασφαλιστεί ή δημιουργηθεί.. κάτι.
Τα ρήματα που δεν τα λέμε με τη λέξη "κάτι/ κάποιον,α,ο",
όπως π.χ. τα:
α' συζυγία: φεύγω, τρέχω, παίζω, πάω, βαδίζω...
β' συζυγία: αποχωρώ, αναχωρώ, διαφωνώ, συμφωνώ..
_Ο τεχνίτης φεύγει. Αποχωρώ από την αίθουσα.
Στην παθητική φωνή τα αποθετικά ρήματα, όπως π.χ. τα:
α' συζυγία: σκέφτομαι, χαίρομαι, μάχομαι, σέβομαι, εργάζομαι..
β' συζυγία: μιμούμαι, λυπούμαι, θυμούμαι, συνεννοούμαι, διηγούμαι,....
_Ο Νίκος σκέφτεται /σέβεται/ λυπάται.. τον Αντώνη.
_Εργάζομαι/ αγωνίζομαι.., για να ζήσω.
Β. Παθητικής διάθεσης ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν ότι
το υποκείμενό τους παθαίνει, δηλ. δέχεται ή υφίσταται μια ενέργεια από
κάποιο άλλο πρόσωπο (το ποιητικό αίτιο). Τέτοια ρήματα είναι:
1) Στην παθητική φωνή τα ρήματα που
συντάσσονται με ποιητικό
αίτιο (= αυτά που λέγονται με τις λέξεις "από κάτι/ κάποιον,α,ο"), όπως
π.χ. τα:
α' συζυγία: κόβομαι, ψάχνομαι, λύνομαι.. από κάτι/ από κάποιον/ από
το Γιάννη..
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β' συζυγία: κτυπιέμαι, αδικούμαι, κρατούμαι, κατηγορούμαι, αγαπιέμαι... από κάτι, από κάποιον, από τη Μαρία..
2) Στην ενεργητική φωνή τα ρήματα που δεν έχουν παθητική φωνή,
όμως λέγονται και με παθητική έννοια, όπως π.χ. τα: ανάβω, παγώνω,
λιώνω, σβήνω, μαυρίζω,..
_Τα ξύλα άναψαν από τον κεραυνό.
αντί: Τα ξύλα "ανάφτηκαν" από τον κεραυνό. Ο κεραυνός άναψε τα
ξύλα.
_Ο πάγος έλιωσε από τον ήλιο.
αντί: O πάγος λιώθηκε από τον ήλιο. Ο ήλιος έλιωσε τον πάγο
_Το πουκάμισο στέγνωσε από τον αέρα.
αντί: Το πουκάμισο "στεγνώθηκε" από τον αέρα/ Ο αέρας στέγνωσε το
πουκάμισο
_Ο Γιάννης μαύρισε από τον ήλιο.
αντί: Ο Γιάννης «μαυρίστηκε» από τον ήλιο./ O ήλιος μαύρισε το
Γιάννη
Γ. Μέσης διάθεσης ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν ότι το
υποκείμενό τους ενεργεί και η ενέργεια γυρίζει σ' αυτό.
Τέτοια ρήματα
είναι:
1) Στην παθητική φωνή τα αυτοπαθή ρήματα.
Αυτοπαθή ρήματα λέγονται αυτά που, αν ειπωθούν χωρίς ποιητικό
αίτιο στην παθητική φωνή, φανερώνουν αυτοπάθεια, δηλ. ενέργεια που γίνεται από το υποκείμενό τους και με κάποιο μέσο ή όργανο και η ενέργεια
αυτή γυρίζει σ' αυτό, όπως τα: λούζομαι, ντύνομαι, γυμνάζομαι, χτενίζομαι
_Γυμνάζομαι/ ασκούμαι.. (από μόνος μου). = αυτοπάθεια
αντί: Γυμνάζω/ ασκώ.. τον εαυτόν/ κορμί μου. = αυτενέργεια
ενώ: Γυμνάζομαι/ ασκούμαι από το γυμναστή μου = πάθηση υποκ.
από άλλον
Γυμνάζω/ ασκώ.. έναν νέο παίκτη = ενέργεια του υποκειμένου για
άλλον
2) Στην ενεργητική φωνή τα καλούμενα πλάγια ρήματα.
Πλάγια ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν ενέργεια του υποκειμένου που γίνεται συνάμα με κάποιο άλλο πρόσωπο λόγου και η ενέργεια
ή το αποτέλεσμά της επιστρέφει σ' αυτό εμμέσως και πλαγίως, όπως τα
εξής:
_Σπουδάζω τα παιδιά μου (ενν. και μέσω δασκάλων...)
_Ράβω ένα ωραίο κουστούμι (μέσω του ράφτη)
_Κόβω το γρασίδι (με χέρια, δρεπάνι)
_Κτίζει σπίτι (με τον κτίστη, υδραυλικό..). Επισκευάζει το σπίτι του.
_Αγοράζω τρόφιμα.
& τα α λ λ η λ ο π α θ ή
Αλληλοπαθή λέγονται τα ρήματα που στον πληθυντικό αριθμό φανερώνουν ενέργεια που μεταβαίνει από ένα πρόσωπο σε άλλο, όπως τα:
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Φιλιούνται και μισούνται (ενν. μεταξύ τους, ο ένας τον άλλο). Ο Γιάννης και
ο Κώστας μοιράζουν το χωράφι τους. Φιλιόμαστε. Συμφιλιωθήκαμε.
Δ. Ουδέτερης διάθεσης ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν
κατάσταση, δηλ. απραξία (ηρεμώ, ησυχάζω, κάθομαι..) ή ενέργεια που γίνεται από και για τη φύση του υποκειμένου (ζω, διψώ..). Τα ρήματα αυτά είναι
αμετάβατα και μιας μόνο φωνής, όπως τα:
ενεργητικής φωνής: λάμπω, υπάρχω, ζω, διψώ, νοσώ, πεινώ, δυστυχώ, ευτυχώ..
παθητικής φωνής: είμαι, βρίσκομαι, κάθομαι, στέκομαι, ξεκουράζομαι,
κοιμούμαι..
καθίζω = ενεργητικό ρήμα & κάθομαι = ουδέτερο ρήμα (απραξία)
Β. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΜΑΤΟΣ
Πρόσωπα ρήματος λέγονται οι τύποι που παίρνει και στις δυο φωνές
και σ' όλους τους χρόνους του, για να φανερώσει ποιο από τα πρόσωπα του
λόγου είναι το υποκείμενό του.
Αν αυτό είναι του ομιλητή, τότε λέμε ότι το ρήμα είναι πρώτου (α')
προσώπου.
λύν-ω
ενν. εγώ, ο ομιλητής = α' ενικό πρόσωπο = υποκ.
λύν-ουμε ενν. εμείς, οι ομιλητές = α' πληθ. πρόσωπο = υποκ.
Αν αυτό είναι του ακροατή, τότε λέμε ότι το ρήμα είναι δεύτερου
(β') προσώπου.
λύν-εις ενν. εσύ, ο ακροατής
= β' εν. πρόσωπο = υποκ.
λύν-ετε ενν. εσείς = οι ακροατές = β' πληθ. πρόσωπο = υποκ.
Αν αυτό είναι τρίτου, εκείνου που δε λαμβάνει μέρος στην συζήτηση,
τότε λέμε ότι το ρήμα είναι τρίτου (γ') προσώπου.
λύν-ει
ενν. αυτός,ή,ό = τρίτος,η,ο = γ' εν. πρόσ. = υποκ.
λύν-ουν ενν. αυτοί,ές,ά = τρίτοι,ες,α = γ' πληθ. πρόσ....
Γ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ενικού αριθμού λέγονται τα πρόσωπα (οι τύποι) ενεργητικής και παθητικής φωνής του ρήματος που φανερώνουν με την
κατάληξή τους ότι
το υποκείμενό του είναι ένα ουσιαστικό ή ένα σύνολο ή
ένα μέρος
συνόλου.
_Τρέχ-ω (ενν. εγώ = υποκ. = ένας) στους αγώνες.
_Το ένα τρίτο της τάξης πάει εκδρομή (= το 1 μέρος από τα 3)
Πληθυντικού αριθμού λέγονται τα πρόσωπα ενεργητικής και παθητικής φωνής του ρήματος που φανερώνουν ότι το υποκείμενο είναι στον
αριθμό πολλά ή όλο το σύνολο. Κανονικά ο ακριβής αριθμός εκείνου που
μιλούμε δηλώνεται με ποσοτικό προσδιορισμό. Αν δε βάλουμε τέτοιο
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προσδιορισμό, τότε εννοείται το "όλος,η,ο" ή σημαίνει ότι μιλούμε για
πολλά, πρβ π.χ.: Φέρε βιβλία (= πολλά). Οι κουρείς των Αθηνών ( = όλοι
των Αθηνών). Οι δέκα κουρείς που έφυγαν ( = δέκα)
Δ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΡΗΜΑΤΟΣ
Χρόνοι ρήματος λέγονται οι μορφές που παίρνει το ρήμα στο λόγο, για
να φανερώσει τη χρονική βαθμίδα (το πότε) της δηλούμενης ρηματικής έννοιας. Οι χρόνοι είναι οι εξής (στην οριστική):
1. Ο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα γίνεται από το υποκείμενο
τώρα, είναι ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχηματίζεται με τις καταλήξεις:
α' συζυγία -ω, -ομαι: γράφ-ω, γράφ-ομαι, λέγ-ω, λέγ-ομαι,..
β' συζυγία -ώ, -ιέμαι/ούμαι: αγαπ-ώ, αγαπ-ιέμαι, εκτιμ-ώ, εκτιμ-ούμαι,..
_Η Μαρία λύνει/ λύνεται = ενέργεια/ πάθηση που γίνεται τώρα, είναι
σε εξέλιξη.
Χρησιμοποιούμε ενεστώτα και:
α) όταν δηλώνουμε γεγονός με επανάληψη: Ο ήλιος βγαίνει (τώρα). =
ενέργεια σε εξέλιξη. Ο ήλιος βγαίνει στις οκτώ (κάθε μέρα). = επανάληψη
β) αντί άλλου χρόνου (μέλλοντα, αόριστου ...), αν μεταφερθούμε στην
εποχή των γεγονότων, όπως π.χ.:
Αντί για μέλλοντα: Φεύγω αύριο (αντί: "Θα φύγω αύριο"). Γράφω εξετάσεις την 1 Απριλίου (αντί: "Θα γράψω"). Μιλώ στο Ηράκλειο την
1/1/1999 (αντί: Θα μιλήσω")
Αντί για αόριστο: Ρωτώ τον ένα, ρωτώ τον άλλο ... και μετά πάω...
(αντί: Ρώτησα, πήγα)
Αντί για παρατατικό: Στα σκοτεινά την έλουζε στ' άφεγγα τη χτενίζει..
(αντί: τη χτένιζε)
Αντί για παρακείμενο ή υπερσυντέλικο: Στέκομαι και κοιτάζω και
βλέπω το Γιώργο να είναι χλωμός, οπότε... (αντί: έχω σταθεί, είχα σταθεί..)
2. Ο ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε ή γινόταν από το
υποκείμενο στο παρελθόν με διάρκεια ή εξακολούθηση (επανάληψη).
Σχηματίζεται με τον τόνο στην προπαραλήγουσα, με την πρόταξη του
ε- για τα συμφωνοαρκτικά ρήματα στην ενεργητική φωνή και τις καταλήξεις:
α' συζυγία ενεργ. φωνή: -α και παθητική φωνή: -όμουν(α)
λύν-ω
> έλυν-α
λυν-όμουν(α)
ακού(γ)-ω > άκου(γ)-α
ακουγ-όμουν(α)
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β' συζυγία ενεργ. φωνή: -αγα/ουσα και παθητική φωνή: -ιομουν(α)
κτυπ-ώ
> κτύπ-αγα/κτυπ-ούσα
κτυπ-ιόμουν(α)
αγαπ-ώ > αγάπ-αγα/αγαπ-ούσα
αγαπ-ιόμουν(α)
_Στις διακοπές ξυπνούσα στις οκτώ. = επανάληψη ή εξακολούθηση
_Μέχρι χθες χιόνιζε/ μίλαγε... = διάρκεια
_Κτύπαγα την πόρτα = διάρκεια & επανάληψη = παρατατικός
ενώ: Κτύπησα την πόρτα = 1 φορά = αόριστος
H συλλαβική αύξηση ε- παραλείπεται, όταν δεν τονίζεται: ε-μίλαγα >
μίλαγα,..
Χρησιμοποιούμε παρατατικό και όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε μια
άλλη πράξη, π.χ.: Έγραφα το γράμμα, όταν μπήκε ο Γιάννης.
("έγραφα"
= πράξη παρελθόντος, που τότε/ στη διάρκειά της συνέβηκε μια άλλη = η
"όταν μπήκε ο Γιάννης" = η συζητούμενη)
3. Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε από το υποκείμενο
πριν από λίγο στο παρελθόν ή σε συγκεκριμένο χρόνο στο παρελθόν (αυτόν
που γίνεται λόγος): Τον κτύπησε/ σκότωσε .. (στο ατύχημα που μόλις έγινε). Έφθασε στην κορυφή (μόλις έγινε). Περάσαμε ωραία (χθες). Χτύπησα την πόρτα δυο φορές (όταν πήγα). Ο Γιάννης πέθανε (πέρυσι). Πήγα
στην Αμερική (το 1940).
Χρησιμοποιούμε αόριστο και για να δηλώσουμε ένα γεγονός ή μια
πράξη κ.τ.λ. που έγινε μετά την προσταγή ή την παράκληση κ.τ.λ. κάποιου
και έτσι είναι σαν να του αναφέρουμε εκτέλεση εντολής κ.τ.λ
_Κώστας (εντολή): Γιάννη, λύσε την άσκηση.
_Γιάννης (μετά την εκτέλεση): Κώστα, έλυσα την άσκηση.
Ο αόριστος σχηματίζεται με τονισμό στην προπαραλήγουσα, την πρόταξη του ε- στα συμφωνοαρκτικά ρήματα στην ενεργητική φωνή και τις
καταλήξεις:
α' συζυγία ενεργ. φωνή: -σα
&
παθητ. φωνή: -τ/θηκα
(λύν-ω) > έλυ(ν)-σα
λύ(ν)-θηκα
(γράφ-ω) > έγραφ-σα/ψα
γράφ-τηκα
β' συζυγία ενεργ. φωνή: -ησα &
παθητ. φωνή: -ηθηκα
(αγαπ-ώ) > αγάπ-ησα
αγαπ-ήθηκα
(μιλ-ώ)
> μίλ-ησα
μιλ-ήθηκα
Η συλλαβική αύξηση ε- παραλείπεται, όταν δεν τονίζεται: εμίλησα >
μίλησα. Μερικά ρήματα σχηματίζουν τον αόριστο ανώμαλα, βλέπε κατάλογο ανωμάλων ρημάτων. Στο λόγο χρησιμοποιούμε αόριστο αντί μέλλοντα, όταν θέλουμε να δείξουμε γρήγορη εκτέλεση της εντολής.
_Εντολή: Έναν καφέ παρακαλώ;
_Απάντηση: 'Έφτασε. (αντί: θα το φέρω/ θα φθάσει αμέσως)
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4. Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε από το υποκείμενο
προ πολλού στο παρελθόν ή σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν: έχω πάει/
έχω λύσει την άσκηση (= ενέργεια που έγινε πριν από πολύ χρόνο ή σε
ανύποπτο χρόνο)
Χρησιμοποιούμε παρακείμενο και όταν δηλώνουμε ότι το γεγονός έγινε
πριν από την προσταγή ή την παράκληση κ.τ.λ. κάποιου και έτσι είναι σαν
να του λέμε ότι δε χρειάζεται να ξαναγίνει:
_Κώστας (εντολή): Γιάννη, λύσε την άσκηση.
_Γιάννης (αν την έχει ήδη λύσει): Κώστα, έχω λύσει την άσκηση. =
παρακείμενος
ενώ: Γιάννης (μετά τη λύση): Κώστα, έλυσα την άσκηση. = αόριστος
Ο παρακείμενος σχηματίζεται περιφραστικά με το ρήμα έχω και το
απαρέμφατο αορίστου (= το θέμα αορίστου και τις καταλήξεις):
α' συζυγία ενεργ. φωνή: -σει & παθητ. φωνή: -τ/θει
έχ-ω,εις.. γράφ-σει/γράψει έχ-ω,εις.. γραφ-τεί
έχ-ω,εις.. λύ-σει
έχ-ω,εις..
λυ-θεί
β' συζυγία ενεργ. φωνή: -ησει & παθητ. φωνή: -ηθει
έχ-ω,εις.. αγαπ-ήσει
έχ-ω,εις.. αγαπ-ηθεί
έχ-ω,εις.. κιν-ήσει
έχ-ω,εις.. κιν-ηθεί
O αόριστος και ο παρακείμενος μοιάζουν, σημαίνουν και οι δυο γεγονότα του παρελθόντος, όμως διαφέρουν και ριζικά. Ο αόριστος σημαίνει γεγονός που μόλις τέλειωσε ή που έγινε μετά από ένα άλλο του παρελθόντος
ή που έγινε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή του παρελθόντος. Αντίθετα ο
παρακείμενος φανερώνει γεγονός που έγινε πριν από πολύ καιρό στο παρελθόν ή σε ανύποπτο χρόνο ή πριν από ένα άλλο του παρελθόντος:
_Έφθασε στην κορυφή/ Έφερα το σάκο. (= κάτι που μόλις έγινε =
αόριστος) & Έχει φθάσει στην κορυφή / Έχω φέρει το σάκο ( έγινε προ
πολλού = παρακείμενος)
-Έχω λύσει την άσκηση εδώ και δυο ώρες/ πριν από σένα/ προ πολλού
= παρακείμενος & Έλυσα την άσκηση, κύριε ( μόλις = αόριστος)
5. Ο ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα ήταν τελειωμένο από το
υποκείμενο στο παρελθόν και πριν από ένα άλλο, αυτό που γίνεται λόγος. Ο
υπερσυντέλικος χρησιμοποιείται, για να προσδιοριστεί κάποιο άλλο γεγονός, αυτό που γίνεται λόγος και σχηματίζεται περιφραστικά με τον παρατατικό του ρήματος έχω και με το απαρέμφατο αορίστου:
α' συζυγία ενεργ. φωνή: -σει & παθητ. φωνή: -(τ/θ)εί
είχ-α,ες.. γράφ-σει/ψει είχ-α,ες.. γραφ-τεί
είχ-α,ες.. λύ-σει
είχ-α,ες..
λυ-θεί
β' συζυγία ενεργ. φωνή: -ησει & παθητ. φωνή: -ηθεί
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είχ-α,ες.. αγαπ-ήσει
είχ-α,ες.. αγαπ-ηθεί
_Είχα λύσει την άσκηση, όταν μπήκε ο Γιάννης.
_Ο βοριάς είχε κοπάσει, όταν φτάσαμε.
Στον παρατατικό η πράξη δε θεωρείται τελειωμένη ενώ στον υπερσυντέλικο τελειωμένη: Έγραφα το γράμμα (στη διάρκεια/ την στιγμή αυτή),
όταν μπήκε ο Γιάννης.
ενώ: Είχα γράψει το γράμμα (πριν), όταν μπήκε ο
Γιάννης.
6. Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα θα γίνει στο μέλλον από
το υποκείμενο.
Διακρίνεται σε εξακολουθητικό, στιγμιαίο και συντελεσμένο.
Ο εξακολουθητικός μέλλοντας σχηματίζεται με το μόριο "θα" και
την υποτακτική ενεστώτα. Φανερώνει γεγονός που θα συνεχιστεί ή που θα
γίνει στο μέλλον με αδιάκοπη συνέχεια ή επανάληψη: 'Ολο το βράδυ θα
γράφω. Από αύριο θα σηκώνομαι στις επτά.
Ο στιγμιαίος μέλλοντας σχηματίζεται με το μόριο "θα" και την υποτακτική αορίστου. Φανερώνει γεγονός που θα γίνει στο μέλλον συνοπτικά,
δηλ. χωρίς επανάληψη και διάρκεια: Αύριο θα γράφ-σω > γράψω την άσκηση. Θα γραφ(τ)ώ του χρόνου.
Ο συντελεσμένος μέλλοντας, σχηματίζεται με το μόριο "θα" και την
υποτακτική παρακειμένου. Φανερώνει γεγονός που θα είναι τελειωμένο πριν
από κάποιο άλλο ή πριν από μια χρονική στιγμή του μέλλοντος: Θα έχω
γράψει/ γραφ(τ)εί, όταν γυρίσεις. Θα έχω γυρίσει πριν από τις έξι.
Σημειώνεται ότι
1) Ο ακριβής χρόνος, όπως και η ακριβής ποσότητα της ρηματικής
έννοιας δηλώνεται κανονικά με προσδιορισμό, π.χ.:
_Μίλησα την 1/1/1995/ χθες/ όταν ήμουν εκεί...
_Είχα μιλήσει συνεχώς δέκα ώρες/ όλη μέρα/ ένα μήνα....
2) Αν το γεγονός είναι με
διάρκεια, μπορεί να λεχθεί με το ρήμα
"είμαι" και μετοχή του ρήματος που εκφράζει το γεγονός ή με ομόριζο ρηματικό ουσιαστικό (στη νέα Ελληνική Γλώσσα) ως κατηγορούμενο, π.χ.:
δικηγορεύω - είμαι/ ήμουν/ υπήρξα δικηγορεύων > δικηγόρος
διδάσκω
- είμαι/ ήμουν/ υπήρξα δάσκαλος
οδηγώ
- είμαι/ ήμουν/ υπήρξα οδηγός
Ε. Η ΕΓΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ
Εγκλίσεις λέγονται οι μορφές που παίρνει το ρήμα στο λόγο, για να
φανερώσει πώς παρουσιάζεται η δηλούμενη ρηματική έννοια από άποψης
ψυχικής διάθεσης του ομιλούντος. Οι εγκλίσεις είναι οι εξής:
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α) Η ο ρ ι σ τ ι κ ή
Παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν κάτι βέβαιο και πραγματικό, π.χ.: Χτες έβρεξε. Γράφω το γράμμα.. Γράφομαι τώρα στον κατάλογο.
Θα γραφτώ, όταν μου πεις.
β) Η π ρ ο σ τ α κ τ ι κ ή
Παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα ως επιθυμία (θέληση, παράκληση, αξίωση...) ή εντολή ή ευχή του ομιλητή, π.χ.: Άκουσε με. Φύγε
αμέσως. = άμεση εντολή. Λυπήσου με. Προσκύνα, Λιάκο τον πασά. = παράκληση. Σύρε, παιδί μου, στο καλό. = παρακλητική ευχή.& Λέγε λέγε, τον
κατάφερες = έντονη ενέργεια.
Η προστακτική έχει μόνο β' ενικό και πληθ. πρόσωπο και σχηματίζεται
με τις εξής καταλήξεις (στα θέματα ενεστώτα και αορίστου):
α' συζυγία
ενεργ. φωνή
παθητική φωνή
ενεστώτας (εξακολ/ικά): γράφ-ε γράφ-ετε
(γράφ-ου γράφ-εστε)
αόριστος (στιγμιαία):
γράψ-ε γράψ-ετε
γράψ-ου γραφ-τείτε
β' συζυγία
ενεργ. φωνή
παθητική φωνή
ενεστώτας (εξακολ/ικά): κράτ-α κρατ-άτε,
κρατ-είτε κρατ-ηθείτε
αόριστος (στιγμιαία):
κράτ-ησε κρατ-ήσ(ε)τε κρατ-ήσου Ανώμαλα: πίνω > πιες, πιέτε ή πιείτε, πιέστε - έρχομαι > έλα, ελάτε
- λέγω > λέγε, λέγετε, είπε - πες, πέστε ή πείτε... (Περισ. βλέπε «Κατάλογο
ανωμάλων ρημάτων».)
Η προστακτική αντιστοιχεί με β' πρόσωπο υποτακτικής με το μόριο
"να".
προστακτικά: έλα/ φύγε/ διάβαζε/ τρέξε...
υποτακτικά: Να έλθεις/ φύγεις/ διαβάζεις/ τρέξεις..
Προστακτική ευθεία: φύγε, φώναξέ με, δώσε μού το,..
Προστακτική δυνητική: φεύγεις;, με φωνάζεις; μου το δίδεις;
γ) Η υ π ο τ α κ τ ι κ ή
Παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν βούληση (σκέψη ή προσδοκία ..). Λέγεται με τα μόρια "να, ας", αλλά και με τους συνδέσμους "όταν,
για να..." και το απαγορευτικό «μην», π.χ.: Ας πάμε, για να μην πει ότι
δεν τον καταδεχόμαστε. Θα μάθουμε πολλά, αν προσέχουμε. Να πάμε αμέσως. Να μην πάμε σήμερα. Πήγαινε, όταν γυρίσεις/ θες/ έλθεις....
δ) Η δ υ ν η τ ι κ ή
Παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν πιθανότητα, ενδεχόμενο,
πιθανόν να υφίσταται. Σχηματίζεται με τα μόρια "να/ θα" + οριστική:
1) παρατατικού ή υπερσυντέλικου = δυνητικό γεγονός, π.χ.: Θα έδινα
τα πάντα, για να πετύχω. Θα σου έδινα περισσότερα απ' αυτόν, αν το ήξερα.
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Θα είχα λύσει την άσκηση, αν δε μ' ενοχλούσες. Θα έγραφα/ έλυνα την
άσκηση, αν δε με διέκοπτες. Να έγραφα/ να είχα γράψει την άσκηση, να μη
με μάλωνε.
2) αορίστου = ενδεχόμενο (πιθανόν) γεγονός: (Δεν) Θα μας ακολουθήσει, πιστεύω. Να το έγραψα και δεν το θυμούμαι? Θα έλυσα την άσκηση
και δεν το θυμούμαι.
ΣΤ. ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ & Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Τα ρήματα, ανάλογα με τον τρόπο που κλίνονται στον ενεστώτα και
παρατατικό της οριστικής, χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες που καλούνται συζυγίες.
α' συζυγία: ανοίγ-ω,εις.. ανοίγ-ομαι,εσαι.. άνοιγ-α,ες..
β' συζυγία: περν-ώ,άς... περν-ιέμαι,εσαι.. περν-ούσα,ες..
Θυμ-ούμαι ή θυμ-άμαι,άσαι,άται...
Οι καταλήξεις του ενεστώτα των ρημάτων της α’ συζυγίας
Καταληξη
-άβω
-εύω
-αίνω
-έρνω
-ιάζω
-ίζω

-λλω

-ώνω
-σσω
-ττω
-ίνω

-ήνω

Παραδείγματα
ανάβω, ράβω, σκάβω
κ.α.
παιδεύω, λατρεύω, ονειρεύομαι
ζεσταίνω, μαθαίνω,
φαίνομαι
γέρνω, φέρνω, κ.α.
αγκαλιάζω, βουλιάζω,
βιάζομαι
αντικρίζω, χαιρετίζω,
διαφημίζω, σκουπίζω,
κοιμίζω κ.α.
αναβάλλω, αναγγέλλω, μέλλω, ψάλλω
κ.α.
απλώνω, κλειδώνω
κ.α.
αναπτύσσω, απαλλάσσω, εξελίσσω
εισπράττω, πλήττω
δίνω, κλίνω, κρίνω,
πίνω, αποκρίνομαι, γίνομαι
αφήνω, σβήνω,
στήνω, ψήνω

Εξαιρέσεις
παύω, αναπαύω
κλέβω, σέβομαι
δένω, μένω, πλένω,
περιμένω
παίρνω
αδειάζω, μοιάζω, μονοιάζω, χρειάζομαι
αθροίζω, δανείζω,
πήζω, αναβλύζω, δακρύζω, συγχύζω,
σφύζω.
θέλω, οφείλω, μέλει.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
αρέσω
θέτω, κείτομαι
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γδύνω, λύνω, ντύνω,
φτύνω, διευθύνω, μολύνω, οξύνω, ταχύνω
κλείνω, τείνω

-ύνω

-είνω

Οι καταλήξεις και των δυο τάξεων Β’ συζυγίας
Πρόσωπα
α'
β'
γ'
δ'
ε'
ζ'

Πρόσωπα
α'
β'
γ'
δ'
ε'
ζ'

Α’ Ενεργητική φωνή
Παρατα- Αόρι- Εξακολ. Μέλλων Στιγμ.
τικός
στος
Μέλλων
Πρώτη Δεύτερη
Πρώτη Δεύτερη
-ώ
-ώ
-ούσα
-ησα
-ώ
-ώ
-ήσω
-άς
-είς
-ούσες -ησεις
-άς
-είς
-ήσεις
-ά
-εί
-ούσε
-ησε
-ά
-εί
-ήσει
-ούμε
-ούμε -ούσαμε -ήσαμε -ούμε
-ούμε -ήσουμε
-άτε
-είτε
-ούσατε -ήσατε
-άτε
-είτε
-ήσετε
-ούν
-ούν
-ούσαν -ησαν
-ούν
-ούν
-ήσουν
Ενεστώτας

Ενεστώτας

Β’ Παθητική φωνή
Παρατατικός

Πρώτη
Δεύτερη
-ιέμαι
-ούμαι
-ούμαι
-ιέσαι
-άσαι
-είσαι
-ιέται
-άται
-είται
-ιόμαστε -ούμαστε -ούμαστε
-ιέστε
-άστε
-είστε
-ιούνται
-ούνται
-ούνται
Α. Ρήματα α’ συζυγίας

Πρώτη
Δεύτερη
-ιόμουν -όμουν -ούμουν
-ιόσουν -όσουν -ούσουν
-ιόταν
-όταν
-ούνταν
-ιόμαστε -όμαστε -ούμαστε
-ιόσαστε -όσαστε -ούσαστε
-ιόνταν
-όνταν -ούνταν

Αόριστος

-ήθηκα
-ήθηκες
-ήθηκε
-ηθήκαμε
-ηθήκατε
-ηθηκαν

Ρήματα α’ συζυγίας λέγονται αυτά που τονίζονται στον ενεστώτα ενεργητικής
φωνής στο θέμα (αυτά που έχουν άτονο -ω & παθητική φωνή -ομαι), όπως π.χ.
τα: δέν-ω - δέν-ομαι, δροσίζ-ω - δροσίζ-ομαι, λέγ-ω, λαμβάν-ω, μαυρίζ-ω, κουρεύ-ω,
δηλών-ω... Κλίνονται ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενεστώτας (παρόν)
οριστική προστακτική

δέν-ω
δέν-εις

υποτακτική

να/ας.. δέν-ω
να/ας.. δέν-εις

μετοχή

δένοντας
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δέν-ει
δέν-ε
δέν-ο(υ)με
δέν-ετε
δέν-ετε
δέν-ουν

να/ας.. δέν-ει
να/ας.. δέν-ουμε
να/ας.. δέν-ετε
να/ας.. δέν-ουν

παρελθόν
παρατατικός αόριστος

έδεν-α
έδεν-ες
έδεν-ε
δέν-αμε
δέν-ατε
έδεν-αν

παρακείμενος

έδεσ-α
έδεσ-ες
έδεσ-ε
δέσ-αμε
δέσ-ατε
έδεσ-αν

έχ-ω δέσει
έχ-εις δέσει
έχ-ει δέσει
έχ-ομε δέσει
έχ-ετε δέσει
έχ-ουν δέσει

υπερσυντέλικος

είχ-α δέσει
είχ-ες δέσει
είχ-ε δέσει
είχ-αμε δέσει
είχ-ατε δέσει
είχ-αν δέσει

δυνητικός
αόριστος: θα έδεν-α,ες,ε,αμε,ατε,αν
υπερσυντέλικος: θα είχ-α,ες,ε,αμε,ατε,αν δέσει
μέλλοντας
εξακολ/ικός στιγμιαίος συντελεσμένος

θα δέν-ω
θα δέν-εις
θα δέν-ει
θα δέν-ουμε
θα δέν-ετε
θα δέν-ουν

θα δέσ-ω
θα δέσ-εις
θα δέσ-ει
θα δέσ-ομε
θα δέσ-ετε
θα δέσ-ουν

θα έχ-ω
θα έχ-εις
θα έχ-ει
θα έχ-ομε
θα έχ-ετε
θα έχ-ουν

δέσει
δέσει
δέσει
δέσει
δέσει
δέσει

προστακτική

δέ(ν)-σε
δέ(ν)-σετε

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενεστώτας (παρόν)
οριστική
υποτακτική

δέν-ομαι
δέν-εσαι
δέν-εται
δεν-όμαστε
δέν-εστε
δέν-ονται

παρελθόν
παρατατικός

δεν-όμουν
δεν-όσουν
δεν-όταν

προστακτική

να/ας.. δέν-ομαι
να/ας.. δέν-εσαι
να/ας.. δέν-εται
δέν-ου
να/ας.. δεν-όμαστε
να/ας.. δεν-όσαστε δέν-εστε
να/ας.. δέν-ονται
αόριστος

παρακείμενος υπερσυντέλικος

δέ(ν)θηκ-α έχω
δέθηκ-ες
έχεις
δέθηκ-ε
έχει

δεθεί
δεθεί
δεθεί

είχα δεθεί
είχες δεθεί
είχε δεθεί
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δεν-όμαστε
δεν-όσαστε
δέν-ονταν

δεθήκ-αμε
δεθήκ-ατε
δέθηκ-αν

έχομε δεθεί
έχετε δεθεί
έχουν δεθεί
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είχαμε δεθεί
είχατε δεθεί
είχαν δεθεί

μετοχή παρακειμένου: δεμένος, η,ο
δυνητικός

παρατατικός: θα δεν-όμουν,όσουν,όταν,όμαστε,όσαστε,oνταν
υπερσυντέλικος: θα είχ-α,ες,ε,αμε,ατε,αν δεθεί
μέλλοντας
εξακ/τικός

στιγμιαίος

συντελεσμένος

θα δέν-ομαι θα δεθ-ώ
θα έχω δεθεί
θα δέν-εσαι θα δεθ-είς
θα έχεις δεθεί
θα δέν-εται
θα δεθ-εί
θα έχει δεθεί
θα δεν-όμαστε θα δεθ-ούμε θα έχομε δεθεί
θα δέν-εστε θα δεθ-είτε θα έχετε δεθεί
θα δέν-ονται θα δεθ-ούν θα έχουν δεθεί

προστακτική

δέσου
δεθείτε

Κατά το δένω κλίνονται, τα: χάνω, ψήνω, λύνω, ντύνω, απλώνω,
διορθώνω, διπλώνω, ενώνω, πληρώνω, ιδρύω...
Η προστακτική ενεστώτα λέγεται μόνο σε μερικά ρήματα: γίνου, κάθου, ντύσου, πλύνου, προφασίσου... ετοιμάζεστε, σηκώνεστε.. Συνήθως αντί για προστακτική μεταχειριζόμαστε υποτακτική: να δροσίζεσαι, να χτενίζεσαι, να αγωνίζεστε, να έρχεστε..
Του σηκώνομαι ο παθητικός αόριστος έχει β’ ενικό πρόσωπο σηκώσου & σήκω
Β. Ρήματα β’ συζυγίας
Ρήματα β’ συζυγίας λέγονται αυτά που τονίζονται στον ενεστώτα ενεργητικής φωνής στην κατάληξη (αυτά που έχουν τονισμένο -ώ και παθητική φωνή -ιέμαι ή -ούμαι ή -άμαι), όπως π.χ. τα: αγαπ-ώ - αγαπιέμαι,
λαλ-ώ, θυμ-ούμαι ή θυμ-άμαι...
Διακρίνονται σε δυο τάξεις για κάθε φωνή, ανάλογα με τις καταλήξεις
που παίρνουν στον ενικό του ενεστώτα της οριστικής.
1. Η πρώτη τάξη περιέχει τα ρήματα που λήγουν ή συναιρέθηκαν σε
-ώ,άς,ά (αγαπά-ω - αγαπ-ώ, αγαπά-εις - αγαπά-ς..), παθητική φωνή -έμαι,
ιέσαι, ιέται (αγαπ-ιέμαι, ιέσαι, ιέται) Κλίνονται ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ενεστώτας (παρόν)
οριστική υποτακτική

αγαπ-ώ
αγαπ-άς
αγαπ-ά
αγαπ-ούμε
αγαπ-άτε
αγαπ-ούν

να/ας.. αγαπ-ώ
να/ας.. αγαπ-άς
να/ας.. αγαπ-ά
να/ας.. αγαπ-ούμε
να/ας.. αγαπ-άτε
να/ας.. αγαπ-ούν

παρελθόν
παρατατικός αόριστος

αγαπ-ούσα
αγαπ-ούσες
αγαπ-ούσε
αγαπ-ούσαμ
αγαπ-ούσατε
αγαπ-ούσαν

αγάπ-ησα
αγάπ-ησες
αγάπ-ησε
αγαπ-ήσαμε
αγαπ-ήσατε
αγάπ-ησαν
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προστακτική μετοχή

αγαπώντας

αγάπα
αγαπάτε

παρακείμενος

έχω αγαπήσει
έχεις αγαπήσει
έχει αγαπήσει
έχομε αγαπήσει
έχετε αγαπήσει
έχουν αγαπήσει

υπερσυντέλικος

είχα αγαπήσει
είχες αγαπήσει
είχε αγαπήσει
είχαμε αγαπήσει
είχατε αγαπήσει
είχαν αγαπήσει

δυνητικός:

παρατατικός: θα αγαπ-ούσα,ες,ε.. & θα αγάπαγ-α,ες,ε,αμε,ατε,αν
παρακείμενος: θα είχ-α,ες,ε.. αγαπήσει
μέλλοντας
εξακ/τικός

στιγμιαίος

θα αγαπ-ώ θα αγαπ-ήσω
θα αγαπ-άς θα αγαπ-ήσεις
θα αγαπ-ά θα αγαπ-ήσει
θα αγαπ-άμε θα αγαπ-ήσουμε
θα αγαπ-άτε θα αγαπ-ήσετε
θα αγαπ-ούν θα αγαπ-ήσουν

συντελεσμένος

θα έχω αγαπήσει
θα έχεις αγαπήσει
θα έχει αγαπήσει
θα έχομε αγαπήσει
θα έχετε αγαπήσει
θα έχουν αγαπήσει

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενεστώτας (παρόν)
οριστική
υποτακτική

αγαπ-ιέμαι
αγαπ-ιέσαι
αγαπ-ιέται
αγαπ-ιόμαστε
αγαπ-ιέστε
αγαπ-ιούνται

να/ας.. αγαπιέμαι
να/ας.. αγαπιέσαι
να/ας.. αγαπιέται
να/ας.. αγαπιόμαστε
να/ας.. αγαπιέστε
να/ας.. αγαπιούνται

προστακτική

-

προστακτική

αγάπησε
αγαπήστε
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παρελθόν
παρατατικός αόριστος
αγαπ-ιόμουν αγαπ-ήθηκα

αγαπ-ιόσουν
αγαπ-ιόταν
αγαπ-ιόμαστε
αγαπ-ιόσαστε
αγαπ-ιό(υ)νταν

αγαπ-ήθηκες
αγαπ-ήθηκε
αγαπ-ηθήκαμε
αγαπ-ηθήκατε
αγαπ-ήθηκαν

παρακείμενος
έχ-ω
αγαπηθεί

έχ-εις
έχ-ει
έχ-ομε
έχ-ετε
έχ-ουν

αγαπηθεί
αγαπηθεί
αγαπηθεί
αγαπηθεί
αγαπηθεί
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υπερσυντέλικος
είχ-α αγαπηθεί

είχ-ες αγαπηθεί
είχ-ε αγαπηθεί
είχ-αμε αγαπηθεί
είχ-ατε αγαπηθεί
είχ-αν αγαπηθεί

μετοχή παρακειμένου: αγαπημένος,η,ο
δυνητικός:

παρατατικός: θα αγαπ-ιόμουν,ιόσουν..
υπερσυντέλικος: θα είχ-α,ες.. αγαπηθεί
μέλλοντας
εξακ/τικός

στιγμιαίος

συντελεσμένος

προστακτική

θα αγαπ-ιέμαι
θα αγαπ-ηθώ θα έχω αγαπήσει
θα αγαπ-ιέσαι
θα αγαπ-ηθείς θα έχεις αγαπήσει
θα αγαπ-ιέται
θα αγαπ-ηθεί
θα έχει αγαπήσει αγαπ-ήσου
θα αγαπ-ιόμαστε θα αγαπ-ηθούμε θα έχομε αγαπήσει
θα αγαπ-ιέτε
θα αγαπ-ηθείτε θα έχετε αγαπήσει αγαπ-ηθείτε
θα αγαπ-ιό(υ)νται θα αγαπ-ηθούν(ε) θα έχουν αγαπήσει

Κατά το αγαπώ κλίνονται, τα: απαντώ, κεντώ, κυβερνώ, κυνηγώ, νικώ, ρωτώ,
τιμώ, τρυπώ, χαιρετώ, χτυπώ κ.α. Με κάποια διαφορά στον αόριστο τα: βαστώ, διψώ,
δρω, κρεμώ, περνώ, ρουφώ, σπω, χαλώ κ.α.
Κατά το αγαπιέμαι κλίνονται, τα: αναρωτιέμαι, κρατιέμαι, μετριέμαι, , πουλιέμαι
κ.α.
2. Η δεύτερη τάξη περιέχει ρήματα που λήγουν ή συναιρέθηκαν σε -ώ,είς,εί..
(ενεργ. φωνή) -ούμαι ή -άμαι (παθ. Φωνή): λαλάω - λαλώ, λαλάεις - λαλείς,... καλέω

- καλώ, καλέεις - καλείς.. λυπ-ούμαι, λυπ-άσαι, λυπ-άται..., θυμ-ούμαι ή θυμ-άμαι...) .
Κλίνονται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενεστώτας

λαλ-ώ
λαλ-είς
λαλ-εί
λαλ-ούμε
λαλ-είτε

παρατατικός

λαλ-ούσα
λαλ-ούσες
λαλ-ούσε
λαλ-ούσαμε
λαλ-ούσατε

προστακτική

λάλ-ει
λαλ-είτε
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λαλ-ούν(ε)

97

λαλ-ούσαν

Οι άλλοι χρόνοι και οι εγκλίσεις σχηματίζονται όπως και στην α’ τάξη: λάλησα,

έχω λαλήσει,.. λαλούμαι, ...

Η προστακτική τελειώνει σε μερικά ρήματα και σε -α: τηλεφώνα, όπως καιν στα
ρήματα της α’ τάξης.
Κατά το λαλώ κλίνονται, τα: αδιαφορώ, αδικώ, αργώ, δημιουργώ, εξαντκλώ,
επιχειρώ, ζω, θεωρώ, θρηνώ, κατοικώ, κινώ, ποθώ, προσπαθώ, προχωρώ, συγκινώ,
συμμαχώ, υμνώ, υπηρετώ, φιλώ, φρουρώ, ωφελώ κ.α.
Με κάποια διαφορά στον αόριστο, τα: αποτελώ, αφαιρώ, καλώ, μπορώ, συναιρώ...
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενεστώτας

παρατατικός

θυμ-ούμαι/ -άμαι θυμ-όμουν
θυμ-άσαι
θυμ-όσουν
θυμ-άται
θυμ-όταν
θυμ-ούμαστε
θυμ-όμαστε
θυμ-άστε
θυμ-όσαστε
θυμ-ούνται
θυμ-όνταν/ -ούνταν
Οι άλλοι χρόνοι και οι εγκλίσεις σχηματίζονται όπως και στην πρώτη τάξη.
Κατά το θυμούμαι κλίνονται, τα: κοιμούμαι, λυπούμαι, φοβούμαι

ΕΙΔΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Α. ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΚΛΙΤΑ Β' ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Μερικά ρήματα σε -ουμαι ακολουθούν αρχαϊκή κλίση και σχηματίζουν τον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά το ακόλουθο παράδειγμα:
Ενεστώτας:

στερ-ούμαι, είσαι, είται, ούμαστε, είστε, ούνται
εγγυ-ώμαι, άσαι, άται, όμαστε, άστε, ώνται
Παρατατικός:

εστερ-ούμουν, ούσουν, ούνταν, ούμαστε, ούσαστε, ούνταν
Ο παρατατικός των ρημάτων σε -ωμαι συνήθως λέγεται με περίφραση: έθεσα

εγγύηση, είχα εξάρτηση.
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Κατά το στερούμαι κλίνονται τα:
επικαλούμαι, εξηγούμαι, μιμούμαι, προηγούμαι...Κατά το εγγυώμαι κλίνονται τα: εξαρτώμαι, διερωτώμαι, διασπώμαι κ.τ.λ..
Β. ΡΗΜΑΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Α' ΣΥΖΥΓΙΑΣ
α) ακούω, καίω
ενεστώτας προστακτική

ακούω
ακούς
ακούει
ακούμε
ακούτε
ακούν(ε)

άκου
ακούτε

ενεστώτας

καίω
καις
καίει
καίμε
καίτε
καίν(ε)

προστακτική

καί(γ)ε
καιτε

Όμοια κλίνονται τα: κλαιω, φταιω. Τα ρήματα αυτά παίρνουν συνήθως ένα γ,
όταν ύστερα από το αι ακολουθεί ε.
Προστακτική ενεστώτα: καίγε, κλαίγε
Παρατατικός: έκαιγε, έφταιγε
Παθητικός ενεστώτας: καίγεται, κλαίγεται
β) λέ(γ)ω, πάω
ενεστώτας προστακτική

λέ(γ)ω
λες
λέ(γ)ει
λέμε
λέτε
λέν(ε)

λέγε
λέγετε /λέτε

ενεστώτας προστακτική

πάω
πας
πάει
πάμε
πάτε
παν(ε)

πήγαινε
πηγαίνετε

Κατά το λέγω κλίνονται τα: φυλά(γ)ω, τρώ(γ)ω Κατά το πάω κλίνεται ο μέλλοντας του τρώγω: θα φάω, φας.. και η υποτακτική του αορίστου: να φάω, να φας ...
προστακτική φά(γ)ε, φάτε.
Η προστακτική του πάω από το πηγαίνω: πήγαινε, πηγαίνετε
Γ. ΡΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ, ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΝΩΜΑΛΑ
Ελλειπτικά ρήματα λέγονται αυτά που δεν έχουν όλους τους τύπους
και στις δυο φωνές. Τέτοια ρήματα είναι:
β) τα ρήματα μιας φωνής: είμαι, μάχομαι ξέρω, τρέχω...
γ) τα απρόσωπα ρήματα (βλέπε πιο κάτω).
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Μερικά ρήματα σχηματίζουν μερικούς χρόνους από άλλα ρήματα, όπως τα: ανήκω, είμαι έχω, μάχομαι, οφείλω,.. πρβ π.χ.: ξέρω ήξερα θα
ξέρω/ θα μάθω έμαθα
έχω μάθει
είχα μάθει, μάχομαι - πολέμησα,
πρέπει - χρειάστηκε...
Ανώμαλα ρήματα λέγονται αυτά που δεν ακολουθούν στην κλίση τους
τους κανόνες των άλλων ρημάτων. Τα ρήματα αυτά ή αλλάζουν θέμα σε
ορισμένους
χρόνους και εγκλίσεις (βλέπω - είδα) ή παθαίνουν διάφορα
φθογγικά πάθη ("υφαίνω - ύφανα, να υφάνω"........, "είδα - να δω, δες,
δείτε".. ).
Απρόσωπα ρήματα λέγονται αυτά που συνηθίζονται μόνο στο τρίτο
ενικό πρόσωπο, επειδή δεν έχουν υποκείμενο κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο
ή ζώο κ.τ.λ.., αλλά κάτι το γενικό, το κοινό ή τη φύση ή το θεό. Τέτοια
ρήματα είναι:
α) Τα ρήματα: πρέπει, συμφέρει μέλει - μέλλεται, πρόκειται
β) τα ρήματα που φανερώνουν φυσικό φαινόμενο: φέγγει, βραδιάζει, ξημερώνει, βρέχει. Φυσά, χιονίζει... (Όταν σημαίνουν ανθρώπινη
ενέργεια γίνονται προσωπικά: Φυσά τη φωτιά. Φέξε μου να φύγω. Βρέχω
την ταράτσα.)
γ) Μερικά προσωπικά ρήματα στις απρόσωπες εκφράσεις: ακούγεται,
λέγεται, χρειάζεται, γίνεται, αξίζει, θέλει..
(Περισ. βλέπε «Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας», Α. Κρασανάκη. )
4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ & ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Ενεστώτας

αγανακτώ
-αγγέλλω
αγρυπνώ
-αιρώ
ακουμπώ
αλέθω
αλλάζω
αμαρτάνω
ανακλώ
ανατέλλω
ανεβαίνω
αποθαρρύνω
απονέμω
αποσταίνω
αρέσω
αρκώ
αρταίνω
αυξάνω
αφήνω

αόριστος

αγανάκτησα
άγγειλα
αγρύπνησα
-αίρεσα
ακούμπησα
άλεσα
άλλαξα
αμάρτησα
ανάκλασα
ανάτειλα
ανέβηκα
αποθάρρυνα
απόνειμα
απόστασα
άρεσα
άρκεσα
άρτυσα
αύξησα
άφησα

παθ. αόριστος μετοχή

αγανακτισμένος
αγγέλθηκα
αγγελμένος
αγρυπνισμένος
-αιρέθηκα
-αιρεμένος
ακουμπισμένος
αλέσθηκα
αλεσμένος
αλλάχτηκα
αλλαγμένος
ανακλάστηκα
ανακλασμένος
ανεβασμένος
αποθαρρύνθηκα αποθαρρημένος
απονεμήθηκα
αποσταμένος
αρκέστηκα
αρτύθηκα
αρτυμένος
αυξήθηκα
αυξημένος
αφέθηκα
αφημένος
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βάζω
έβαλα
βάλθηκα
βαλμένος
-βάλλω
-έβαλα
-βλήθηκα
-βλημένος
βαραίνω
βάρυνα
βαρεμένος
βαρώ
βάρεσα
βαρέθηκα
βαρεμένος
βαστώ
βάσταξα
βαστάχτηκα
βασταγμένος
βάστηξα
βαστήχτηκα
βαστηγμένος
βγάζω
έβγαλα
βγάλθηκα
βγαλμένος
βγαίνω
βγήκα
βγαλμένος
βλασταίνω
βλάστησα
βλαστημένος
βλέπω
είδα
ειδώθηκα
ιδωμένος
βόσκω
βόσκησα
βοσκήθηκα
βοσκημένος
βρέχω
έβρεξα
βράχηκα
βρεγμένος
βρίσκω
βρήκα-ήβρα βρέθηκα
βρεμένος
βυζαίνω
βύζαξα
βυζάχτηκα
βυζαγμένος
γδέρνω
έγδαρα
γδάρθηκα
γδαρμένος
γελώ
γέλασα
γελάστηκα
γελασμένος
γέρνω
έγειρα
γερμένος
γερνώ
γέρασα
γερασμένος
γίνομαι
έγινα
γίνηκα
γινωμένος
δέομαι
δεήθηκα
δένω
έδεσα
δέθηκα
δεμένος
δέρνω
έδειρα
δάρθηκα
δαρμένος
διαθλώ
διάθλασα
διαθλάστηκα
διαθλασμένος
διαβαίνω
διάβηκα
διαιρώ
διαίρεσα
διαιρέθηκα
διαιρεμένος
διαμαρτύρομαι
διαμαρτυρήθηκα διαμαρτυρημένος
διαρρέω
διέρρευσα
διδάσκω
δίδαξα
διδάχτηκα
διδαγμένος
δίνω
έδωσα/ έδωκα δόθηκα
δοσμένος
διώχνω
έδιωξα
διώχτηκα
διωγμένος
διψώ
δίψασα
διψασμένος
δρω
έδρασα
δυστυχώ
δυστύχησα
δυστυχισμένος
εγκατασταίνω εγκατάστησα εγκαταστάθηκα εγκαταστημένος
(ε)παινώ
επαίνεσα
επαινέθηκα
παινεμένος
(παινεύω)
παίνεψα
παινεύτηκα
επιβαρύνω
επιβάρυνα
επιβαρύνθηκα επιβαρημένος
έρχομαι
ήρθα
ευτυχώ
ευτύχησα
ευτυχισμένος
εύχομαι
ευχήθηκα
θαρρώ
θάρρεψα/ησα
θέλω
θέλησα
θελημένος
θέτω
έθεσα(τέθηκα)
καθίζω(-ομαι) κάθισα
καθισμένος
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καίω
έκαψα
κάηκα
καμένος
καλύπτω
κάλυψα
καλύφτηκα
καλυμμένος
καλώ
κάλεσα
καλέστηκα
καλεσμένος
κάνω
έκαμα
καμωμένος
κερνώ
κέρασα
κεράστηκα
κερασμένος
κλαίω
έκλαψα
κλάφτηκα
κλαμένος
κοιμίζω
κοίμισα
κοιμήθηκα
κοιμισμένος
κρεμνώ
κρέμασα
κρεμάστηκα
κρεμασμένος
λαβαίνω
έλαβα
λαχαίνω
έλαχα
λέ(γ)ω
είπα
ειπώθηκα
ειπωμένος
λεπταίνω
λέπτυνα
λεπτύνθηκα
λεπτυσμένος
μαθαίνω
έμαθα
μαθεύτηκα
μαθημένος
μακραίνω
μάκρυνα (απο)μακρύνθηκα μακρυσμένος
μεθώ
μέθυσα
μεθυσμένος
μένω
έμεινα
μηνώ
μήνυσα
μηνύθηκα
μηνυμένος
μολύνω
μόλυνα
μολύνθηκα
μολυσμένος
μπαίνω
μπήκα
μπασμένος
μπορώ
μπόρεσα
ντρέπομαι
ντράπηκα
ξεχνώ
ξέχασα
ξεχάστηκα
ξεχασμένος
παθαίνω
έπαθα
παθημένος
παίρνω
πήρα
πάρθηκα
παρμένος
πεινώ
πείνασα
πεινασμένος
περνώ
πέρασα
περάστηκα
περασμένος
πετυχαίνω
πέτυχα
πετυχημένος
πετώ
πέταξα
πετάχτηκα
πεταγμένος
πέφτω
έπεσα
πεσμένος
πάω-πηγαίνω πήγα
πηγεμένος
πιάνω
έπιασα
πιάστηκα
πιασμένος
πίνω
ήπια
πιώθηκα
πιωμένος
πλανώ
πλάνεσα
πλανήθηκα
πλανημένος
πλανεύω
πλάνεψα πλανεύτηκα
πλανεμένος
πλένω
έπλυνα
πλύθηκα
πλυμένος
πλέω
εξ-έπλευσα
πνέω
έπνευσα
εμ-πνεύστηκα εμ-πνευσμένος
πονώ
πόνεσα
πονέθηκα
πονεμένος
ρουφώ
ρούφηξα
ρουφήχτηκα
ρουφηγμένος
σέβομαι
σεβάστηκα
σέρνω>σύρω έσυρα
σύρθηκα
συρμένος
σπ(α)ώ-σπά(ζ)ω έσπασα
σπάστηκα
σπασμένος
σπέρνω
έσπειρα
σπάρθηκα
σπαρμένος
-σταίνω
έστησα
στάθηκα
στημένος
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στέκω (-ομαι)
στάθηκα
στέλ(ν)ω
έστειλα
στάλθηκα
σταλμένος
στρέφω
έστρεψα
στράφηκα
στραμμένος
σφάλλω
έσφαλα
εσφαλμένος
σχολ(ν)ώ
σχόλασα
σχολάστηκα
σχολασμένος
σωπαίνω
σώπασα
σιωπώ
σιώπησα
τείνω
έτεινα
τάθηκα
τελώ
τέλεσα
τελέστηκα
τελεσμένος
τραβώ
τράβηξα
τραβήχτηκα
τραβηγμένος
τρέπω
έτρεψα
τράπηκα
(επιτε)τραμμένος
τρέφω/ θρέφω έθρεψα
θράφηκα
θρεμμένος
τρέχω
έτρεξα
κατα-τρεγμένος
τρώ(γ)ω
έφαγα
φαγώθηκα
φαγωμένος
τυχαίνω
έτυχα
------υπόσχομαι
υποσχέθηκα
υποσχεμένος
φαίνομαι
φάνηκα
(κακο)φανισμένος
φεύγω
έφυγα
φθείρω
έφθειρα
φθάρθηκα
φθαρμένος
φορώ
φόρεσα
φορέθηκα
φορεμένος
-φρονώ
φρόνησα φρονήθηκα
φρονημένος
φταίω
έφταιξα
χαίρομαι
έχαιρα
χάρηκα
χαρούμενος
χορταίνω
χόρτασα
χορτασμένος
(συν)χωρώ
χώρησα (συν)χωρήθηκα
χώρεσα
-χωρέθηκα
(συν)χωρεμένος
ψέλνω-ψάλλω έψαλα
ψάλθηκα
ψαλμένος
(ξε)ψυχώ
ξεψύχησα
ξεψυχισμένος
-ωμοτώ
(συν)-ωμότησα ή (συν)-ώμοσα
ΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ & ΑΣΙΓΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ AOΡΙΣΤΟΣ
Σιγματικός αόριστος λέγεται ο τύπος του ενεργητικού αορίστου που
έχει το σ: άκουσα, ίδρυσα, έπαυσα, έκλαψα, έτρεξα... Άσιγμος αόριστος
λέγεται ο τύπος του ενεργητικού αόριστου χωρίς σ (που μοιάζει και με τον
παρατατικό): έκρινα, έκανα... Ο ενεργητικός αόριστος κανονικά σχηματίζεται με την κατάληξη -σα για τα ρήματα α' συζυγίας: λύ(ν)-ω > έλυσα και
-ησα για τα ρήματα β' συζυγίας: αγαπώ > αγάπ-ησα. Ωστόσο το σύμφωνο
-σ- της κατάληξης πολλές φορές αποβάλλεται, επειδή δεν είναι εύκολη η
συμπροφορά του με το χαρακτήρα του θέματος: κρίνω > έκριν(σ)α, κάνω
- έκαν(σ)α
Α) Ο σιγματικός ενεργητικός αόριστος
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Των ρημάτων α’ συζυγίας
α) Tα φωνηεντόληκτα ρήματα (= τα με χαρακτήρα φωνήεν: α ε υ ει,
ου.. ) σχηματίζουν τον ενεργητικό παρατατικό σε -α και τον αόριστο σε -σα:
ακού-ω - άκου-(γ)α - άκου-σα ιδρύ-ω - ίδρυ-α - ίδρυ-σα,
Εξαιρούνται τα: καίω - έκαψα, κλαίω - έκλαψα, φταίω - έφταιξα
β) Τα χειλικόληκτα ρήματα (= τα με χαρακτήρα π β φ π/φ(τ) αυ, ευ)
σχηματίζουν τον παρατατικό σε -α και τον αόριστο σε -ψα (π β φ + σ =
ψ): λείπ-ω - έλειπ-α - έλειπ-σα > έλειψα,
κρύβ-ω - έκρυβ-α - έκρυβσα > έκρυψα, γράφ-ω - έγραφ-α - έγραφ-σα > έγραψα, παύω - έπαψα,
κουρεύω - κούρεψα, καλύπτω - εκάλυπτα - εκάλυψα..
γ) Τα ουρανικόληκτα ρήματα (= τα με χαρακτήρα κ γ χ χν ) σχηματίζουν τον ενεργητικό παρατατικό σε -α και τον αόριστο σε -ξα ( κ γ χ + σ
= ξ): βρέχω - έβρεχα - έβρεχ-σα > έβρεξα, πλέκω - έπλεκ-α - έπλεκ-σα >
έπλεξα, πνίγω - έπνιγ-α - έπνιξα, προσέχω - πρόσεξα, διώχνω - έδιωχνα έδιωξα
δ) Τα οδοντικόληκτα ρήματα (= τα με χαρακτήρα τ δ θ) σχηματίζουν
το ενεργητικό παρατατικό σε -α και το αόριστο σε -σα ( τ δ θ + σ = σ):
θέτω - έθετ-α - έθετ-σα > έθεσα,
αλέθω - άλεθ-α - άλεθ-σα > άλεσα,
πέφτω - έπεσα....
ε) Τα ρήματα με χαρακτήρα ν σχηματίζουν το παρατατικό σε -α και τον
αόριστο σε -σα: απλώνω - άπλωνα - άπλωσα, πιάνω - έπιασα, αφήνω - άφηνα - άφησα, ανασταίνω - ανάστησα, αμαρτάνω - αμάρτησα..
στ) τα ρήματα με χαρακτήρα σ, ζ ττ, σσ σχηματίζουν το αόριστο σε σα ή -ξα: πλήττω -έπληττα - έπληξα, απαλλάσσω (απαλλαγή) - απάλλαξα,
βουλιάζω (βούλιαγμα) -βούλιαξα, αρέσω (αρετή) - άρεσα,
αγκαλιάζω αγκάλιασα..
Των ρημάτων β΄ συζυγίας
Τα ρήματα της β' συζυγίας σχηματίζουν τον ενεργητικό αόριστο με την
κατάληξη -ησα (υποτακτική -ησω), τον παθητικό με την κατάληξη -ηθηκα
και τη μετοχή σε -ημενος, η,ο:
αγαπ-ώ, αγάπ-ησα, αγαπ-ήσω, αγαπ-ήθηκα, αγαπ-ημένος
τιμ-ώ, τίμ-ησα, τιμ-ήσω, τιμ-ήθηκα, τιμ-ημένος
'Ομως πολλά δεν ακολουθούν τον κανόνα και σχηματίζουν τoν αόριστο σε:
-ασα
γελώ - γέλ-ασα,
-αξα/ηξα τραβώ - τράβηξα, πετώ - πέταξα
-υσα
μεθώ - μέθυσα
-εψα/εσα θαρρώ - θάρρεψα, καλώ - κάλεσα
Β) Ο άσιγμος ενεργητικός αόριστος
α) Τα ημιφωνόληκτα ρήματα (= τα με χαρακτήρα λ ρ μ ν & παρατατικό σε -να) σχηματίζουν τον αόριστο με την κατάληξη -α (ν,μ,ρ,λ + σα =
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-α): προσφέρω - πρόσφερα, σφάλλω - έσφαλα, κρίνω – έκρινα… ή με
τροπή του θεματικού φωνήεντος [ε] = ορθογραφικά ε & αι σε [ι] (ισχύει στα
ρήματα α’ συζυγίας) που γράφεται με:
ε > ει: οριστ.: μένω - έμενα - έμεινα, στέλνω - έστελνα - έστειλα,
ανατέλλω - ανέτειλα, γέρνω - έγερνα - έγειρα, σπέρνω - έσπερνα- έσπειρα,
νέμω - ένεμα - ένειμα.. υποτακτ.: να/ας.. μείνω, στείλω, γείρω, σπείρω..
ε > υ: οριστ.: πλένω - έπλυνα, σέρνω – έσυρα.. υποτακτ.: να/ας..
πλύνω, σύρω..
αι > η: μπαίνω - (ε)μπήκα, βγαίνω > βγήκα, παίρνω - (ε)πήρα, ανεβαίνω - ανέβηκα
β) Τα ρήματα σε -α(ί)νω ο αόριστος σχηματίζεται:
• με αόριστο σε -α (χάνοντας το -αιν-)

καταλαβ-αίνω καταλάβ-αινα κατάλαβ-α
παθ-αίνω
πάθ-αινα
έπαθ-α
λαμβ-αίνω
λάβ-αινα
έλαβ-α

-

-

-

• με αόριστο σε -ανα
λυπ-α(ί)νω λύπ-αινα
λύπ-ανα
λυπ-άνθηκα
γλυκ-α(ί)νω γλύκ-αινα
γλύκ-ανα γλυκ-άθηκα
ανασαίνω
ανάσ-αινα
ανάσ-ανα
• με αόριστο σε -υνα

ακριβαίνω (ακριβός) ακρίβαινα
κονταίνω (κοντός) κόνταινα
μακραίνω (μακρύς) μάκραινα
ελαφραίνω (ελαφρύς) ελάφραινα
• με αόριστο σε -ηκα

ανεβαίνω

ανέβαινα

• με αόριστο σε -ησα

ακρίβ-υνα
κόντ-υνα
μάκρ-υνα μακρύνθηκα
ελάφρ-υνα λαφρνύθηκα

ανέβηκα

-

αμαρτ-άνω αμάρτ-αινα αμάρτ-ησα αμαρτ-ήθηκα
Ανωμαλίες των εγκλίσεων του άσιγμου αόριστου
Ενεστώτας Αόριστος
οριστική
υποτακτική προστακτική
απαρέμφατο

ανεβαίνω ανέβηκα ανέβω/ανεβώ ανέβα - ανεβείτε ανέβει/ανεβεί
κατεβαίνω κατέβηκα κατέβω/κατεβώ κατέβα – κατεβείτε κατέβει/κατεβεί
βγαίνω
βγήκα
νά βγω/ βγώ
βγες (έβγα) - βγείτε
βγει
μπαίνω
μπήκα
νά μπω/ μπώ μπες (έμπα) - μπείτε μπει
βρίσκω
βρήκα
νά βρω/ βρώ
βρες - βρείτε
βρει
βλέπω
είδα
να (ι)δω
(ι)δες - δείτε - δέ(σ)τε (ι)δει
λέ(γ)ω
είπα
να (ει)πω
πες, πείτε, πέστε
(ει)πεί
πίνω
ήπια
να πιω
πιε(ς), πιείτε, πιέστε πιει
έρχομαι
ήρθα
νά ‘ρθω/ ρθώ έλα - ελάτε
έρθει
πηγαίνω
πήγα
να πάω
--πάει
παίρνω
πήρα
να πάρω
πάρε - πάρετε
πάρει
τρώ(γ)ω
έφαγα
να φάω
φά(γ)ε - φάτε,
φά(γ)ει
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Παρατήρηση:
α) Μερικά από τα πιο πάνω ρήματα σχηματίζουν το β' ενικό πρόσωπο
της προστακτικής σε -α (κάποτε και στο β' πληθυντικό -άτε ): ανεβαίνω,
κατεβαίνω, έρχομαι κ.α.: ανέβα, κατέβα, έλα, ελάτε... Άλλα σχηματίζουν το
β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής σε -ες: βλέπω, λέ(γ)ω, βρίσκω, πίνω
κ.α.: δες, πες, βρες, πιε(ς)..
β) Το β' πληθυντικό πρόσωπο είναι: δείτε (και δέστε), πείτε ( και πέστε), βρείτε ( και βρέστε ), πιείτε ( και πιέστε ).
γ) Το μπαίνω και το βγαίνω σχηματίζουν την προστακτική σε -α και
σπανιότερα σε -ες: έβγα (και βγες ) - βγείτε, έμπα (και μπες) - μπείτε.
δ) Το πηγαίνω ( πάω ) σχηματίζει την προστακτική του ενεστώτα: πήγαινε - πηγαίνετε και του αορίστου: άμε - αμέτε.
ε) Ο χαρακτήρας ξ, ψ τρέπεται συχνά σε φ, χ στο β' πληθυντικό
πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου: ρίξτε και ρίχτε, αλείψτε και
αλείφτε
Ο ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ & Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ
1. Σχηματισμός από το σιγματικό αόριστο
α) Όταν ο ενεργητικός αόριστος λήγει σε -σα , ο παθητικό λήγει σε -θηκα ή στηκα και η μετοχή σε -(σ)μένος,η,ο:

αγοράζω
αλέθω
δένω
τιμώ

- αγόρασα - αγοράστηκα, αγορασμένος,η,ο
- άλεσα
- αλέστηκα,
αλεσμένος,η,ο
- έδεσα
- δέθηκα,
δεμένος,η,ο
- τίμησα
- τιμήθηκα,
τιμημένος,η,ο

β) Όταν ο ενεργητικός αόριστος λήγει σε -ψα, ο παθητικός λήγει σε -φτηκα
και η μετοχή σε -μμένος,η,ο:

γράφω - έγραψα - γράφ(τ)ηκα, γραμμένος, η,ο
κρύβω - έκρυψα - κρύφτηκα, κρυμμένος, η,ο

γ) 'Οταν ο ενεργητικός αόριστος λήγει σε -ξα, ο παθητικός λήγει σε -χτηκα
και η μετοχή σε -γμένος,η,ο:

πράττω - έπραξα - πράχτηκα, πραγμένος, η,ο
πλέκω - έπλεξα - πλέχτηκα, πλεγμένος, η,ο
αλλάζω - άλλαξα - αλλάχτηκα, αλλαγμένος, η,ο

δ) Όσα ρήματα λήγουν σε -αυω, -ευω, σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο σε
-υτηκα και τη μετοχή σε -(υ)μένος:

παύω
- έπαψα
μαγεύω - μάγεψα
στρατεύω - στράτευσα

- παύτηκα
- παυμένος, η,ο
- μαγεύτηκα - μαγεμένος, η,ο
- στρατεύτηκα - στρατευμένος, η,ο

2. Σχηματισμός από τον άσιγμο αόριστο
α) Τα υγρόληκτα και ρινικόληκτα ρήματα σε -νω σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο σε -θηκα και τη μετοχή σε -μένος

βάζω (βάλλω) - έβαλα - βάλθηκα - βαλμένος, η,ο
γδέρνω
- έγδαρα - γδάρθηκα - γδαρμένος, η,ο
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κρίνω
- έκρινα - κρίθηκα - κριμένος, η,ο
πλένω
- έπλυνα - πλύθηκα - πλυμένος, η,ο
β) Τα ρινικόληκτα υπερδισύλλαβα ρήματα σε -ύνω και το ρήμα αισθάνομαι

σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο σε -νθηκα:

επιβαρύνω
ευκολύνω
αισθάνομαι

νος

επιβάρυνα
ευκόλυνα

επιβαρύνθηκα
ευκολύνθηκα
αισθάνθηκα

επιβαρημένος, η,ο

Οι μετοχές τους ή δεν υπάρχουν ή σχηματίζονται ανώμαλα: μολύνω - μολυσμέ-

γ) Από τα ρινικόληκτα ρήματα σε -αινω με ενεργητικό αόριστο -ανα:
α)άλλα διατηρούν το χαρακτήρα ν και έχουν τον παθητικό αόριστο σε -νθηκα
και την παθητική μετοχή σε -σμένος: απολυμαίνω - απολύμανα - απολυμάνθηκα -

απολυμασμένος, η,ο

β) άλλα χάνουν το χαρακτήρα ν του ενεργητικού αόριστου και σχηματίζουν τον
παθητικό αόριστο σε -θηκα και την παθητική μετοχή σε -μένος: ζεσταίνω ζέστανα -

ζεστάθηκα ζεσταμένος

Ο ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ AOΡΙΣΤΟΣ
Ο παθητικός αόριστος, όπως είδαμε πιο πριν, κανονικά σχηματίζεται
με την κατάληξη -θ/τηκα για τα ρήματα α' συζυγίας:
λύ(ν)ομαι > λύθηκα, πλάθ-ομαι - πλάσ-τηκα...
και -ηθηκα για τα ρήματα β' συζυγίας:
αγαπ-ιέμαι > αγαπ-ήθηκα.. Ωστόσο μερικά ρήματα της α’ συζυγίας σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο όχι σε -θηκα ή -τηκα, αλλά σε -ηκα, που λέγεται
δεύτερος (β') παθητικός αόριστος: γράφ-ομαι > γράφ-ηκα,ες,ε (ενικός)
& γραφ-ήκαμε,ήκατε,ηκαν (πληθυντικός)
Κλίση β’ παθητικού αόριστου
οριστική
υποτακτική προστακτική

γράφηκα
γράφηκα
γράφηκε
γραφήκαμε
γραφήκατε
γράφηκαν

να/όταν.. γραφώ
γραφείς
γραφεί
γραφούμε
γραφείτε
γραφούν

γράψου
γραφείτε

απαρέμφατο

γραφεί

Ο δεύτερος παθητικός αόριστος σχηματίζεται:
α) Με το ίδιο θεματικό φωνήεν που έχει στον ενεργητικό αόριστο της οριστικής: κόβομαι, έκοψα - κόπ-ηκα, πνίγομαι, έπνιξα - πνίγηκα,
γράφομαι, έγραψα - γράφηκα,..
β) Με διαφορετικό θεματικό φωνήεν: βρέχ-ομαι, έβρεξα - βράχηκα, ντρέπ-ομαι - ντράπ-ηκα, φαίν-ομαι - φάν-ηκα,
χαίρ-ομαι - χάρηκα, τρέπ-ομαι, έτρεψα - τρά-πηκα..
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Το θεματικό φωνήεν αλλάζει, κάποτε, και στην παθητική μετοχή, όταν
αυτή υπάρχει: στρέφ-ομαι, έστρεψα - στράφηκα, στραμμένος & καταστρεμμένος
Το ίδιο φωνήεν, είτε αυτό είναι αλλαγμένο είτε όχι, έχουν και οι χρόνοι
που σχηματίζοντα από το θέμα του παθητικού αόριστου: χάρηκα, θα χαρώ,
να (σε) χαρώ, έχω χαρεί
Μερικά ρήματα λέγονται σχηματίζουν κοντά στο δεύτερο παθητικό αόριστο και τον κανονικό σε -θηκα ή -τηκα: γράφομαι - γράφηκα & γράφτηκα
Διπλοί αόριστοι & διπλές παθητικές μετοχές
Μερικά ρήματα λέγονται με διπλό ενεργητικό αόριστο, καθώς και με
διπλή παθητική μετοχή: πηδώ - πήδησα και πήδηξα, πετώ - πεταμένος και
πεταγμένος, η ,ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
ΤΑ ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ
1. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Προθέσεις λέγονται οι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από άλλες
(απ' όπου και προθέσεις = προ + θέτω ), άλλοτε σε σύνθεση και άλλοτε σε
παράταξη, για συντακτικούς και εννοιολογικούς λόγους.
Οι προθέσεις είναι οι εξής επακριβώς λέξεις: με, σε (εις), για, προς,
(έ)ως = ίσαμε = μέχρι, κατά, μετά, παρά, αντί(ς), από, δίχως = χωρίς
= άνευ
_Αντι-γράφω τον κατά-λογο από τον Αντώνη μέχρι τη Μαρία.
_Ήλθε αντί του Γιάννη, αλλά χωρίς εμένα.
_Έφτασε κατά το μεσημέρι με το Γιάννη και μετά έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
_Παρα-γράφεται σε δυο μήνες από τώρα.
Οι προθέσεις: με, σε, για, ως, χωρίς, δίχως, ίσαμε δε συντίθονται.
Οι προθέσεις: εις, εν, εκ- εξ, επί = εφ', δια, περί, υπό, προ, ανά,
υπέρ, αμφί, λέγονται απηρχαιωμένες προθέσεις, επειδή δε συνηθίζονται
και πολύ σε παράταξη στη νέα Ελληνική (δημοτική) Γλώσσα:
νέα: από την Αθήνα, από το Θεό, από αναβολή, από τον ουρανό ..
& αρχαία: εξ Αθηνών, εκ Θεού, εξ αναβολής, εξ ουρανού ...
νέα: στην οδό Μητρόπολης, στην Τουρκοκρατία, στον τόπο, ....
& αρχαία: επί της οδού Μητροπόλεως, επί Τουρκοκρατίας, επί τόπου...
νέα: με την/ στην Προεδρία, με τον όρο, με την επίβλεψη,
& αρχαία: υπό την προεδρία, υπό τον όρον, υπό την επίβλεψη, ..
νέα: για/σε μονιμοποίηση (για να μονιμοποιηθούν), για κατεδάφιση..
& αρχαία: υπό μονιμοποίηση, υπό κατεδάφιση
νέα: με φωτιά και σίδερο
& αρχαία: δια πυρός και
σιδήρου..
νέα: στο όνομα της Δημοκρατίας.
& αρχαία: εν ονόματι της Δημοκρατίας.
νέα: πριν από το Χριστό
& αρχαία: προ Χριστού..
νέα: σε βάρος, σε όφελος, σε πέρας,.. & αρχαία: εις βάρος/ όφελος,/
πέρας..
νέα: σε ανάγκη, σε μέρη, σε γνώση.. & αρχαία: εν ανάγκη/ μέρη/
γνώσει..
νέα: σε/ για όλη την ζωή.
& αρχαία: εφ' όρου ζωής
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3) Στα μαθηματικά χρησιμοποιούνται οι προθέσεις: "συν, πλην/
μείον, επί, δια", που συμβολίζονται με τα εξής σύμβολα:
συν/και (+)
(100+3)
εκατό συν τρία
επί (.)
(100.3)
εκατό επί τρία
δια (:)
(100:3)
εκατό δια τρία
μείον/ πλην (-) (100-3)
εκατό πλην τρία
ίσον (=)
(100+3=103) εκατό συν τρία ίσον (= επίρρημα) εκατόν
τρία..
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1) Η πρόθεση χωρίς = δίχως = άνευ και στην σύνθεση γίνεται αν-, όταν το β'
συνθετικό αρχίζει από φωνήεν και α- ή ανα-, όταν το β' συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο: αν-αίτιος, αν-έντιμος, ά-τιμος, ά-βγαλτος, αναβροχιά.. (Το α-, αν- λέγεται και
στερητικό πρόθεμα)
2) Η πρόθεση σε στην σύνθεση γίνεται εις και αρχικά ήταν ες: ες αύριον, εις
τους αιώνας είσ-οδος
3) Η πρόθεση εκ γίνεται και εξ, όταν το β' συνθετικό αρχίζει από φωνήεν, ή ξε,
όταν το β’ συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο: εκ-κλησία, εκ-φεύγω > ξε-φεύγω, εκ-χωρίζω > ξεχωρίζω, εξ-αφανίζω, εξ-απατώ, εξ-άπτω....
4) Οι προθέσεις "συν, εν" :
α) χάνουν το -ν, όταν το β' συνθετικό αρχίζει πάλι από ημίφωνο, ν + μ ν λ ρ σ ζ
= ορθογραφικά μμ νν λλ ρρ σσ (ν)ζ: συ(ν) + ράπτω > συ(ρ)ράπτω, συ(ν)-μετέχω >
συ(μ)μετέχω, ε(ν)-λείπω > ε(λ)λείπω, σύ(ν)ζυγος, συ(ν)-σίτιο > συσσίτιο...
β) τρέπουν το ν σε μ, όταν το β' συνθετικό αρχίζει από χειλικό (ν + π β φ = μπ
μβ μφ): συ(ν)+ παθώ, παθαίνω > συμπαθώ, συ(ν) + φέρει, φέρω > συμφέρει, συνβιώνω > συμβιώνω..
5) Οι προθέσεις: "με, σε, από, για, κατά, παρά, ίσαμε" αποβάλλουν το ληκτικό
τους φωνήεν, όχι όμως απαραίτητα, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει πάλι από φωνήεν:
μ' εσένα, σ' αυτόν, απ' αλλού, γι' αυτόν, κατ' αυτά, παρ' όλο, ίσαμ' εδώ... Στην σύνθεση
αποβάλλεται απαραίτητα: δι(ά)γω > διάγω, κατ(ά)-άγομαι > κατάγομαι..
6) Οι προθέσεις "σε/ εις, από", όταν βρεθούν πριν από το τ- του άρθρου, παθαίνουν αποβάλλουν το ληκτικό τους φωνήεν: απ' την θάλασσα, (ει)ς την υγεία μας >
στην υγειά μας, (ει)ς τον κόσμο > στον κόσμο
7) Οι προθέσεις ως α' συνθετικό έχουν τις εξής περίπου έννοιες:
ες/εις = βάζω μέσα, εντός - πλησιάζω κ.α. (αντίθετη της "εκ/εξ"): εισ-πράττω,
εισ-χωρώ, είσ-οδος, εισ-δύω, εσ-οχή, έσ-οδον, εισιτήριο..
εκ/εξ/ξε = βγάζω έξω, εκτός - απομακρύνω, στερώ κ.α. (αντίθετη της "εις/ ες"):
εξ-άγω, έξ-οδος, εκ-φορά, εξ-οχή, έξ-οδος, εκδοχή, εκδρομή, εκκλησία, εκλογή, εκδίδω.. ξεμένω, ξεχωρίζω, ξεφωνίζω, ξεδίδω, ξετρελαίνω, ξεπουλώ, ξεκουφαίνω,
ξεβάφω (= εκ-βάφω = αφαιρώ/ βγάζω τη βαφή),
εισάγω ( = βάζω μέσα) & εξάγω (= βγάζω έξω)
εν = φέρνω εντός - ενώνω κ.α. (αντίθετη της άνευ): εν-άγω, ενοχή (εν-έχω),
ενέχομαι, ενοικώ, εμμένω, εν-τοιχίζω, εν-οικιάζω > νοικιάζω.
άνευ = α-, αν-, ανα- = μην, δίχως/χωρίς = στέρηση (αντίθετη των "με/εν"): έντιμος = με τιμή & άτιμος = χωρίς τιμή, άμοιρος, άτυχος, ανένταχτος, ανεφάρμοστος,
αναίτιος, ανάξιος, αναδουλειά.

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

110

από = μακρύνω, απομακρύνω - αποκαθιστώ, επιστρέφω ή ως περίπου και η
εξ: απ-αγωγή, απ-οχή (απ-έχω), απ-οικώ, απ-έρχομαι, απ-αιτώ, αποστολή, αποφοιτώ, απαξιώ.. αποδίδω, αποδέχομαι,..
ανά = άνω, επάνω ή ξανά (αντίθετη της "κατά", διάφορη του στερητικού α-, ανα-): ανά-ταση, ανά-σταση, ανα-γράφω, αναδίπλωση, αναμένω, αναπλάθω, ανακοινώνω, αναπηδώ, ανακύκλωση..
κατά = κάτω (αντίθετη της "ανά") - εναντίον κ.α.: κατ-άγομαι, κατα-γράφω, καταπέφτω, κατα-φεύγω, κατα-μαρτυρώ, κατ-οχή, κατ- έχω..
προς = εμπρός: προσ-άγω, προσμένω, προσ-έχω, προσ-οχή, προσταγή,
προσδιορίζω, προσκομίζω..
προ = βάζω μπροστά, ενώπιον παρουσία κ.α.(αντίθετη της "μετά"): προ-άγω,
προ-έχω, προ-τρέπω, προ-γράφω, προ-λέγω, προορίζω, πρό-οδος, προ-βολή,..
μετά = φέρνω πίσω, αλλαγή (αντίθετη της προ): μετ-άγω, μετ-αγωγή, μετάπλαση, μεταβολή, μετουσίωση..
παρά = παραπλεύρως, πλησίον, κοντά - πέραν κάποιου: παρ-άγω, παραμένω, παρ(α)-ερμηνεύω, παρανομώ, παρατηρώ..
υπό = κάτω (αντίθετη της "επί = επάνω"): υπ-άγομαι, υπ-έχω, υπο-κύπτω,
υπό-δικος, υπο-μένω..
υπέρ = πέρα για πέρα, πάρα πολύ: υπερασπίζω, υπεραγαπώ..
αντί = αντίθετα: αντιλέγω, αντιθέτω, αντίρροπος, αντίλογος, αντίπαλος, αντίκρυ..
αμφί = μισό-μισό ή εκατέρωθεν = πέριξ, γύρω από: αμφι-θέατρο, αμφί-βιο,
αμφί-δρομος, ..
περί = πέριξ, περιστροφή, περίπου - υπερβολή, υπεροχή: περι-άγω, περι-ήγηση, περι-μένω, περιτριγυρίζω, περιγράφω, περίτρανος..
επί = επάνω, ακολουθία - πολλαπλασιαστική έννοια: επ-άγομαι, επ-αγωγή,
επίπεδο, επίλυση, επιτάχυνση, επιτηρώ, επιφάνεια, επιβάρυνση,...
δια = διαχωρίζω - ξεχωρίζω, διαιρετική έννοια ή κίνηση δια μέσου: δι-άγω,
δια-μένω, δια-κήρυξη, δια-φέρω, διάβολος, διαμαρτυρία, διάμετρος, διαγώνιος, διαμέρισμα.... διέξοδος, διαπερνώ, διάμεσο, διαπρεπώς..
συν = μαζί, προσθετική έννοια (αντίθετη της "πλην"): συν-άγω, συν-έχω, συνοχή, σύν-δικος, σύν-ολο, συνδυασμός, σύ(ν)ζυγος, συγγενής, σύνοικος..
πλην/μείον = αφαιρετική έννοια: πλημμέλημα, μειονέκτημα, μειοδοσία..
ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Eμπρόθετοι όροι λέγονται τα συντακτικά σύνολα της πρότασης που εισάγονται
με μια πρόθεση, π.χ.: Πήγα (από την Τρίτη μέχρι την Τετάρτη = εμπρόθετος όρος

χρόνου).

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί λέγονται τα υποσύνολα (η καταγωγή, η ηλικία
κ.α. κάποιου ) των συντακτικών όρων που εισάγονται με μια πρόθεση: Θέλω το
μαθητή από την Κρήτη (= εμπρόθετος προσδιορισμός του αντικειμένου) αντί: Θέλω
τον κρητικό μαθητή.
Σημειώνεται ότι:
1) Τα συντακτικά σύνολα της πρότασης λέγονται εμπρόθετα, όταν έχουμε αφετηρία, στάση, κίνηση.... ενέργειας ή πάθησης («Πάω για/προς/από/στην Αθήνα».) ή

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

111

όταν έχουμε καταγωγή ή ποιότητα ή ιδιότητα («Είναι από την Αθήνα/ Είναι με πέτρα»)
κάποιου προσώπου του λόγου.
2) Τα επίθετα λέγονται και με εμπρόθετο προσδιορισμό (προθετικό σύνολο),
όταν έχουμε κυριολεξία και με επιρρηματικό προσδιορισμό (επιρρηματικό σύνολο), όταν έχουμε μεταφορά:
πέτρινο σπίτι = από πέτρα = κυριολεξία,
πέτρινη καρδιά = σαν/ως πέτρα = μεταφορά.
Ομοίως και για τα επιρρήματα: Πήγα αεροπορικώς = με αεροπλάνο, Του φέρθηκε ευγενικά = με ευγένεια.
2. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμοι λέγονται οι άκλιτες λέξεις με τις οποίες ενώνουμε (συνδέουμε – απ’ όπου και σύνδεσμοι) δυο απλές προτάσεις σε μια σύνθετη ή δυο
απλά συντακτικά σύνολα (όρους) σε μια απλή πρόταση, όπου ο κάθε σύνδεσμος εκφράζει και ένα είδος σχέσης. Ο σύνδεσμος π.χ. «και» δηλώνει-εκφράζει ότι το ακολουθούμενο συντακτικό σύνολο είναι συμπλήρωση (συμπλεκτική σύνδεση), ο σύνδεσμος «γιατί» εκφράζει ότι το ακολουθούμενο
συντακτικό σύνολο είναι αιτιολογία κ.τ.λ. (βλέπε πίνακα), πρβ π.χ.:
_Ο Πέτρος θα διαβάσει και μετά (ο Πέτρος) θα δει τηλεόραση.)
(εδώ έχουμε 2 απλές προτάσεις που συνδέονται συμπλεκτικά σε μια
σύνθετη)
_Ο Πέτρος έφυγε, γιατί ήταν άρρωστος.
(Εδώ έχουμε 2 συντακτικά σύνολα που ενώνονται μεταξύ τους αιτιολογικά σε μια απλή πρόταση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1) Συμπλεκτικοί: και (κι), μήτε - μήτε = ούτε - ούτε = ουδέ - μηδέ
2) Διαζευκτικοί: ή, είτε
3) Επεξηγηματικός: δηλαδή
4) Συμπερασματικοί: άρα, λοιπόν (= επομένως, συνεπώς)
5) Συγκριτικός: παρά (= από ό,τι να, αντί να)
6) Αντιθετικοί: αλλά, μα, όμως, ωστόσο
7) Ειδικοί (απαντούν στο τι/ ποιο): ότι = πως, που
8) Χρονικοί (απαντούν στο "πότε"): όταν, σαν, μόλις, προτού, καθώς, ενώ,
όποτε, τότε που, πριν να, αφού, αφότου
9) Ποσού (απαντούν στο "πόσο"):
χρονικής διάρκειας: ώσπου, ωσότου, μέχρις ότου, όσο που
αποτελέσματος: .....(τόσος/ τέτοιος...,) ώστε, που
10) Λόγου (απαντούν στο "γιατί"):
αιτίας: γιατί, επειδή, διότι, αφού, μια και
σκοπού: (για) να,
απειλής ή προειδοποίησης: ειδεμή/ γιατί/ αλλιώς θα
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ενδοιασμού/ πιθανότητας: μην, μήπως και
11) Τρόπου (απαντούν στο πώς/ με τι όρο):
(προ)υπόθεσης: (ε)αν, άμα = εφόσον
παραχώρησης: αν και, μολονότι, παρ' όλο, παρ' ότι, ενώ, μόνο
εναντίωσης: και αν/ ας, που να
Π α ρ α τ ή ρ η σ η:
1) Το "και" εμπρός από φωνήεν καμιά φορά παίρνει τον τύπο «κι»: Τι κι αν

πας ( = τι και αν πας).

2) Ορισμένοι σύνδεσμοι είναι συνάμα και ερωτηματικά επιρρήματα: Γιατί πήγες;

Λοιπόν; Άρα; Δηλαδή;

3. ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Επιρρήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν ρήματα (απ'
όπου και επιρρήματα), όπως π.χ. τα: επάνω, διαρκώς, μεσάνυκτα, αύριο....
Τα επιρρήματα στην πραγματικότητα είναι άκλιτα ονόματα τόπου, χρόνου, τρόπου, αιτίας και ποσού και για αυτό, όπως και τα αντίστοιχα κλιτά
ονόματα τόπου. Χρόνου κ.τ.λ., απαντούν στα ερωτήματα: πού; πότε; πόσο;
πώς; γιατί;
_Πάω αύριο. (Πότε πάτε; = αύριο = χρόνος)
_Πάω επάνω (Που πάτε; = επάνω = τόπος)
_Πάω αεροπορικώς (Πως πάτε; = αεροπορικώς = τρόπος)
_Πάω διαρκώς (Πόσο, πόσες φορές πάτε; = διαρκώς = ποσότητα)
_Πάω αναγκαστικά (Γιατί πάτε; = αναγκαστικά = η αιτία)
Ο τόπος, ο χρόνος, το ποσό κ.τ.λ. που σημαίνουν τα επιρρήματα δεν
είναι κάτι το συγκεκριμένο, όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα κλιτά ονόματα
τόπου, χρόνου..., αλλά κάτι που εξαρτάται από το χρόνο ή τον τόπο που
βρισκόμαστε, τη στιγμή που μιλούμε ή από το ποσό που αναφερθήκαμε πιο
πριν στην πρόταση κ.τ.λ., πρβ π.χ.:
_(Πάω/ έρχομαι..) επάνω = στο β' όροφο, αν εδώ είναι ο πρώτος
_(Πάω/ έρχομαι..) αλλιώς = με άλογο, αν πριν είπαμε με αυτοκίνητο
_(Πάω/ έρχομαι..) αύριο
= την Τρίτη, αν σήμερα είναι Δευτέρα
Tα επιρρήματα παράγονται συνήθως είτε από επίθετα (με τις καταλήξεις –α, –ως ή με κατάβαση απλώς κατά μια συλλαβή του τόνου) είτε από
πλάγιες πτώσεις των πτωτικών, πρβ π.χ.: βόρειος > βορείως & βόρεια, του
χρόνου, τη ώρα > τώρα,...
Είδη επιρρημάτων ως προς τη μορφή
Στην σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν επιρρήματα σε:
α) -ως, π.χ.: επομένως, ολογράφως, συνήθως, κυρίως, συγχρόνως,
αεροπορικώς, επισταμένως, ιδιοχείρως, απείρως κ.α.
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β) -ά, π.χ.: χαμηλά, ψηλά, αριστερά, δεξιά, ολόγυρα, ανάλαφρα, ανέμελα, ωραία, φρόνιμα κ.α.
γ) –ά και σε –ως, με ίδια σημασία: βεβαίως & βέβαια, αυτόματα &
αυτομάτως, μόνιμα & μονίμως, ανάλογα & αναλόγως, τυχαία & τυχαίως κ.α.
δ) -α και σε –ως, με διαφορετική σημασία.
Τα πιο πολλά επιρρήματα σε -ως έχουν μετατραπεί σήμερα σε -α, όπως
«βόρεια» αντί «βορείως». Όμως υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα
με τις οποίες ένα επίρρημα έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με την κατάληξη -ως ή -α που έχει, πρβ π.χ.:
_Καλά περάσαμε (= ωραία, όμορφα) & Πήρε λίαν καλώς.
_Περάσαμε έκτακτα (πολύ ωραία) & Περάσαμε εκτάκτως (όχι συνηθισμένα).
_Πάω ευχαρίστως (με προθυμία). Το δέχτηκε ευχάριστα (με χαρά).
_Ντύνεται απλά (με λιτότητα) & Ήρθα απλώς (μόνο, η εξαίρεση) ως
φίλος.
Ομοίως: αυστηρά (τιμωρήθηκε) & αυστηρώς (ακατάλληλο), άμεσα
(κατ’ ευθεία) & αμέσως (την ίδια στιγμή), ιδιαίτερα (πιο πολύ) & ιδιαιτέρως
(χωριστά), ακριβά (όχι φτηνά) & ακριβώς (με ακρίβεια) κ.α.
Είδη επιρρημάτων ως προς την έννοια
χρονικά
τοπικά
ποσοτικά τροπικά
α. ερωτηματικά: πότε,
που (πούθε), πόσο,
πως
β. αόριστα:
κάποτε,
κάπου
κάμποσο κάπως,
κάπου κάπου αλλού
αλλιώς
άλλοτε
πουθενά
αλλιώτικα
γ. δεικτικά:
τότε, τώρα, εδώ, εκεί,
τόσο
έτσι,
ποτέ
αυτού, παντού
μαζί
δ. αναφορικά
τότε που
εκεί που
τόσο,
όπως
όποτε
όπου
όσο,
καθώς
οποτεδήποτε οπουδήποτε
οσοδήποτε ως, σαν
ε. διάφορα:
Χρονικά (απαντούν στο πότε;): σήμερα, αύριο, χθες, προχθές, φέτος, πέρυσι,

του χρόνου, πρόπερσι, τότε, ξαφνικά, έξαφνα,... (ε)νωρίς, ολονυχτίς, αποβραδίς, κοντολογίς, ολημερίς,...
από επίθετα: ξαφνικά, ετησίως/α, άκαιρα......
αναδιπλωμένα: νωρίς νωρίς, πρωί πρωί..
Τοπικά (απαντούν στο πού;): άνω, κάτω, έξω, (ε)πάνω, πίσω, γύρω, τριγύρω...... πέρα, αντίπερα, πέρα-δώθε, παραπέρα, ανάμεσα, μακριά, ολόγυρα, μέσα,
γύρα, ολόγυρα, πουθενά, μπροστά... καταγής,.. αυτού, παντού, αλλού, κάπου, εμπρός, εντός, εκτός, πλάι..
από επίθετα: βορείως/ βόρεια, νότια, δυτικά, ....
αναδιπλωμένα: πάνω-πάνω, κάτω-κάτω, έξω-έξω, γύρω-γύρω,.. πέρα πέρα, μακριά μακριά, δίπλα δίπλα..
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Ποσοτικά (απαντούν στο πόσο;): περίπου, καθόλου, διόλου, εξίσου, ολωσδιόλου, ολότελα, τίποτα, πιο (πολύ),... λιγάκι, μόλις (τρία, τέσσερα..), τόσο ... όσον,
μάλλον, σχεδόν, τουλάχιστον, επιπλέον, παντελώς..
από επίθετα: μπόλικα, καθολικά, αρκετά..
ζευγαρωτά & αναδιπλωμένα: πάνω πάνω, πάνω κάτω,..
Τροπικά (απαντούν στο πώς;): με μια(ς), μονομιάς, μονάχα, εναλλάξ, του κάκου, πυξ - λαξ, κάπως έτσι, κάπως, περίπου (έτσι), αντάμα, χώρια, ο ένας στον άλλον,
Από επίθετα: εξόχως/ έξοχα, δυστυχώς, ευχαρίστως - ευχάριστα, σεβασμίως σεβάσμια, κυρίως - κύρια, ομοίως - όμοια, αλλιώς,.....
Βεβαιωτικά επιρρήματα (μπαίνουν αντί για πρόταση):
α) καταφατικά: ναι, μάλιστα, πράγματι, όντως, βεβαίως, βέβαια, βεβαιότατα,

αλήθεια, σωστά
β) διστακτικά: ίσως, τάχα (τάχατε), δήθεν, μάλλον, πιθανόν, άραγε
γ) αρνητικά: όχι, δεν, μην, όχι βέβαια
4. ΤΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ

Επιφωνήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις που εκφράζουν ψυχικό συναίσθημα, άρα χαρά, λύπη, πόνο, συγκίνηση, επευφημία, θαυμασμό αηδία, ειρωνεία, παρακίνηση... Οι αυθόρμητοι φθόγγοι ή φωνές (απ’ όπου και επιφωνήματα) που βγάζουμε, όταν έχουμε χαρά ή λύπη, θαυμαστό κ.τ.λ., όπως
τα εξής:
γέλωτα: χα-χα-χα, χι-χι-χι
επαίνου: εύγε!, μπράβο!
πόνου ή λύπης: ω!, αχ! βαχ! οχ! αλί!, αλίμονο! άου! ό(χ)ου!
στενοχώριας ή αηδίας: πα πα πα!, ε!, ου(φ)!, πουφ!
θαυμασμού: α!, ω!, πο πο! μπα!
αβεβαιότητας: χμ!
παρακίνησης: ά(ϊ)ντε!, μαρς!, αλτ!, στοπ!, σουτ, αέρα!
ειρωνείας: ε!, ου!
ευχής: μακάρι!, άμποτε!, είθε!
περίγελου: αχαχούχα!, ε!, ου!
Επιφωνηματικά λέγονται και άλλες λέξεις ή προτάσεις: κρίμα! φρίκη! Θεέ
μου! Χριστός και Παναγιά! βοήθεια!
επίθετα:
καλέ! μωρέ! τον κακομοίρη! τον καημένο!
επιρρήματα: εμπρός!, έξω! περαστικά! καλά! ωραία! μάλιστα!
ρήματα:
ζήτω!, ορίστε! κόπιασε! ήμαρτον!
φράσεις: Τέλος πάντων! Μα την αλήθεια! Να σε χαρώ!
Με το συμπάθιο!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Α. ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
1. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ
Παραθετικά λέγονται οι μορφές που παίρνουν τα επίθετα στο λόγο,
για να φανερώσουν σε ποιο βαθμό έχουν τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν
τη δηλούμενη επιθετική έννοια (ποιότητα ή ιδιότητα), όπως π.χ. τα: σοφός
(άνθρωπος) > σοφότερος (άνθρωπος) - σοφότατος
Οι βαθμοί αυτοί είναι τρεις, που καλούνται θετικός, συγκριτικός και
υπερθετικός βαθμός επιθέτων.
Ο θετικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό έχει
απλώς τη δηλούμενη επιθετική έννοια (ποιότητα ή ιδιότητα).
_Ο Κώστας είναι ωραίος/ καλός.. μαθητής.
Ο συγκριτικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό έχει σε μεγαλύτερο (θετικά ή αρνητικά) βαθμό τη δηλούμενη ποιότητα
ή ιδιότητα σε σχέση (συγκριτικά) προς κάποιο άλλο ουσιαστικό ή όλα τα
ομοειδή του ή του εαυτού του σε σχέση με άλλη χρονική του περίοδο:
_Ο Κώστας είναι καλύτερος/ χειρότερος.. μαθητής από το Γιάννη.
_Ο Κώστας είναι ο καλύτερος/ κοντότερος.. μαθητής (σε όλους).
_Ο Κώστας είναι σήμερα καλύτερος/ ψηλότερος.. μαθητής από χθες
Όταν γίνεται σύγκριση ενός ουσιαστικού με όλα τα όμοια του, ο συγκριτικός βαθμός λέγεται (συντάσσεται) με άρθρο:
_Ο Γιάννης είναι ο ωραιότερος/ ο πιο ωραίος μαθητής (= από όλους).
_Η Κρήτη είναι το ωραιότερο/ το πιο ωραίο νησί (όλων)
Όταν γίνεται σύγκριση ενός ουσιαστικού με κάποιο άλλο ή με το ίδιο
σε προγενέστερο χρόνο, ο συγκριτικός βαθμός λέγεται χωρίς άρθρο:
_O Γιάννης είναι ωραιότερος/ πιο ωραίος από το Γιάννη (από ένα)
_Ο Γιάννης είναι καλύτερος/ πιο καλός σήμερα
Ο υπερθετικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό έχει τη δηλούμενη ποιότητα ή ιδιότητα σε μέγιστο (θετικά ή αρνητικά)
βαθμό (στο έπακρο επί κακού ή κακού):
_Ο Κώστας είναι άριστος/ ωραιότατος/ κοντότατος... μαθητής
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Με το επίρρημα «πάρα» και τα επίθετα «πολύς, πολλή, πολύ - λίγος,η,ο», καθώς και τα «μια, δυο... φορές» αυξάνουμε ή μειώνουμε το
βαθμό των παραθετικών:
_Είναι πολύ καλύτερος. Είναι δέκα φορές καλύτερος.
_Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός.
2. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Α. Ομαλά παραθετικά
θετικός
-ος,α,ο,

συγκριτικός
-οτερος,

νότι-ος,α,ο
ωραί-ος,α,ο
στερε-ός,ή,ό

νοτι-ότερος,η,ο
ωραι-ότερος,η,ο
στερε-ότερος,η,ο

-ης,ης,ές

-έστερος,η,ο

επιεικ-ής,ής,ές επιεικ-έστερος,η,ο
επιμελ-ής,ής,ές επιμελ-έστερος,η,ο
-υς,ιά,ύ

-ύτερος,η,ο,

βαρ-ύς,ιά,ύ
μακρ-ύς,ιά,ύ

βαρ-ύτερος,η,ο
μακρ-ύτερος,η,ο

υπερθετικός
-οτατος,η,ο

νοτι-ότατος,η,ο
ωραι-ότατος,η,ο
στερε-ότατος,η,ο

-έστατος

επιεικ-έστατος,η,ο
επιμελ-έστατος,η,ο
-ύτατος,η,ο

βαρ-ύτατος,η,ο
μακρ-ύτατος,η,ο

Β. Ανώμαλα παραθετικά

απλός,η,ο
γέρος
κακός,ή,ό
καλός,ή,ό
λίγος,η,ο
μεγάλος,η,ο
μικρός,η,ο
πολύς

απλούστερος,η,ο
απλούστατος,η,ο
γεροντότερος,η,ο
χειρότερος,η,ο
καλύτερος,η,ο
κάλιστος ή άριστος,η,ο
λιγότερος,η,ο
ελάχιστος,η,ο
μεγαλύτερος,η,ο
μέγιστος,η,ο
μικρότερος,η,ο
ελάχιστος,η,ο
περισσότερος/πιότερος
-

Γ. Παραθετικά με διπλό θέμα

ελαφρός,ιά,ύ
= ελαφρύς,ιά,ύ
κοντός,ή,ό
χοντρός,ή,ό

- ελαφρότερος
- ελαφρότατος,η,ο ή
- ελαφρύτερος
- ελαφρύτατος,η,ο
- κοντύτερος ή κοντότερος
- κοντότατος,η,ο
- χοντρύτερος ή χοντρότερος - χοντρότατος,η,ο

Δ. Ελλειπτικά παραθετικά
Μερικά παραθετικά δεν έχουν θετικό βαθμό, όπως αυτά που σχηματίζονται από
επιρρήματα και προθέσεις:

(κάτω) - κατώτερος,η,ο
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(άνω) - ανώτερος,η,ο
(υπέρ) - υπέρτερος,η,ο

Μερικά συγκριτικά δεν έχουν θετικό και υπερθετικό βαθμό, όπως τα: προτιμό-

τερος, πρωτύτερος, προ/ μεταγενέστερος

Συνηθίζονται μόνο στον υπερθετικό βαθμό οι τιμητικοί τίτλοι και οι προσφωνήσεις: Παναγιότατος, Φίλτατος, 'Υψιστος, Αιδεσιμότατος, Εκλαμπρότατος, Σεβασμιότατος..
γ) Περιφραστικός συγκριτικός
Πολλά επίθετα σχηματίζουν το συγκριτικό βαθμό τους και περιφραστικά με το
επίρρημα «πιο» και το θετικό βαθμό τους, π.χ.: καλύτερος = πιο καλός

_Είναι καλός μαθητής (θετικός βαθμός)
_Είναι ο καλύτερος = ο πιο καλός μαθητής (= συγκριτικός βαθμός)
Ομοίως: πλούσιος - πιο πλούσιος, ωραίος - πιο ωραίος ...
δ) Επίθετα χωρίς παραθετικά

Δε σχηματίζουν παραθετικά (ούτε μονολεκτικά ούτε περιφραστικά) πολλά επίθετα που σημαίνουν:
• Ύλη: ασημένιος, μάλλινος, χρυσός κ.α.
• Καταγωγή ή συγγένεια: σμυρναίικος, φράγκικος, γονικός κ.α.
• Κατάσταση: μισός, αθάνατος κ.α.
• Τόπο ή χρόνο: χθεσινός, σημερινός κ.α.
3. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πολλές μετοχές, όσες τους το επιτρέπει η έννοιά τους, σχηματίζουν περιφραστικό συγκριτικό:

θετικός: χαρούμενος, προκομμένος, ευτυχισμένος...
συγκριτικός: πιο χαρούμενος, προκομμένος...
_ Ο Γιάννης είναι πιο χαρούμενος σήμερα.
_Η Άννα είναι η πιο ευτυχισμένη.

4. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
Παραθετικά επιρρημάτων λέγονται οι μορφές που παίρνουν αυτά στο
λόγο, για να φανερώσουν σε πιο βαθμό έχουν τη δηλούμενη επιρρηματική
έννοια (τόπο, χρόνο, ποσό, σκοπό ή αιτία και τρόπο εκτέλεσης) τα ρήματα
που προσδιορίζουν. Οι μορφές - βαθμοί αυτοί είναι τρεις, όπως και στα επίθετα, ο θετικός, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός.
Ο θετικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ρήμα έχει απλώς την δηλούμενη επιρρηματική έννοια: είναι καλά, τρέχει γρήγορα.
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Ο συγκριτικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ρήμα έχει
σε ανώτερο (μεγαλύτερο) βαθμό την
δηλούμενη επιρρηματική έννοια:
είναι καλύτερα, τρέχει γρηγορότερα
Ο υπερθετικός βαθμός φανερώνει ότι το προσδιοριζόμενο ρήμα έχει σε ανώτατο βαθμό (στο έπακρο) τη δηλούμενη επιρρηματική έννοια:
είναι άριστα, τρέχει γρηγορότατα
Τα παραθετικά των επιρρημάτων σχηματίζονται:
Με τις καταλήξεις -ως, -έστερα, -έστατα, για τα από επίθετα σε -ής,ής,ές:

επιμελής > επιμελ-ώς, έστερα, έστατα, διαρκής > διαρκ-ώς, έστερα, έστατα

Με τις καταλήξεις -υς/(ι)α, -υτερα -υτατα για τα από επίθετα σε --υς: βαθύς > βαθιά, βαθύτερα βαθύτατα, πλατύς > πλατιά, άσχημος - άσχημα..
* Το «νωρίς - νωρίτερα» γράφεται με ι.
Με τις καταλήξεις -ως/α, -οτερα, -οτατα για τα από επίθετα σε -ος: σοφός
> σοφά, σοφότερα, σοφότατα, καλός > καλώς/καλά, καλύτερα..
Τα προπαροξύτονα επίθετα σε -ος τρέπονται σε επιρρήματα με κατάβαση του
τόνου στην παραλήγουσα ή λέγονται αυτούσια στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου: βόρειος > βορείως ή βόρεια, υπόγειος > υπογείως ή υπόγεια.
4. Με τις καταλήξεις -ω, -ώτερα, -ώτατα, για τα από τα επιρρήματα: άνω -

ανώτερα - ανώτατα, κάτω > κατώτερα, κατώτατα
5. Περιφραστικά με τα "πιο, πολύ": κάτω, πιο κάτω, πολύ κάτω, πολύ πολύ
κάτω. πίσω, πιο πίσω, πολύ πίσω...

Τα επιρρήματα: "νωρίς, εμπρός, ύστερα" σχηματίζουν συγκριτικό "νωρίτερα,
μπροστύτερα, υστερότερα".
Το επίρρημα "πρώτα" σχηματίζει συγκριτικό "πρωτύτερα" και το "γρήγορα"
σχηματίζει υπερθετικό «το γρηγορότερο»"
Από τα επίθετα "πολύς, λίγος" σχηματίζονται τα επιρρήματα "πολύ, λίγο" που
έχουν τα εξής παραθετικά:

πολύ - περισσότερο (πιότερο) - πάρα πολύ,
λίγο - λιγότερο - πολύ λίγο/ ελάχιστο
Το συγκριτικό επίρρημα «αρχύτερα» δεν έχει θετικό και υπερθετικό.
Β. ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Αριθμητικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ορισμένη αριθμητική
ποσότητα ή με τις οποίες εκφράζουμε αριθμητικές έννοιες ή σχέσεις, όπως
οι π.χ. λέξεις: ένα, δύο.. πρώτος, δεύτερος..
Τα αριθμητικά είναι επίθετα (πρώτος, δεύτερος.... ), ουσιαστικά (τετράδα, δωδεκαριά..) και επιρρήματα ( άπαξ = μια φορά, δις = δυο φορές..)
α) Απόλυτα αριθμητικά
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Απόλυτα αριθμητικά λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν απλώς
ένα συγκεκριμένο πλήθος ουσιαστικών. Οι λέξεις: ένας - μία - ένα, δυο, τρία..(ένας

θεός/ άνθρωπος/ ζώο/ πράγμα, δυο μεγάλες δυνάμεις,..)

Τα απόλυτα αριθμητικά δυο και από το πέντε μέχρι το εκατό έχουν μόνο ένα
τύπο για όλα τα γένη και για όλες τις πτώσεις: δυο αγελάδες, δέκα αγελάδες..
Τα αριθμητικά από το διακόσια και πάνω έχουν τρία γένη και κλίνονται, μόνο
στον πληθυντικό, όπως το πλούσιος,α,ο: διακόσιοι, διακόσιες, διακόσια..
Τα αριθμητικά "ένας - μια - ένα", "τρία" και "τέσσερα" έχουν τρία γένη και
κλίνονται το ένα μόνο στον ενικό και το τρία και το τέσσερα στον πληθυντικό.
ενικός αριθμός
αρσενικό θηλυκό
ονομαστική ένας
γενική
ενός
αιτιατική
έναν

ουδέτερο
μια ή μία
μιας ή μίας
μιαν ή μία

ένα
ενός
ένα

πληθυντικός αριθμός
αρσενικό & θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική τρεις τέσσερ(ε)ις τρία
τέσσερα
γενική
τριών τεσσάρων
τριών τεσσάρων
αιτιατική
τρεις τέσσερις
τρία
τέσσερα
β) Τακτικά αριθμητικά
Τακτικά αριθμητικά λέγονται αυτά που φανερώνουν την τάξη, δηλ. την θέση
που παίρνει ένα ουσιαστικό σε μια κατάταξη ή σειρά από όμοια, οι λέξεις: πρώτος,η,ο,

δεύτερος,η,ο, τρίτος...
* Ο Γιάννης τερμάτισε τρίτος. Ο Γιάννης είναι πρώτος στη σειρά.
* Ο πρώτος μαθητής είναι ο Γιάννης.

γ) Πολλαπλασιαστικά
Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά λέγονται αυτά που φανερώνουν από πόσα απλά
μέρη απαρτίζεται κάτι. Τελειώνουν σε -πλος,η,ο: απλός,ή,ό (και μονός), διπλός,ή,ό,
τριπλός,ή,ό.... Σύνθετα: τρίδιπλος, εφτάδιπλος.. Διπλό παράθυρο, τριπλή κλωστή. ..
δ) Αναλογικά
Αναλογικά αριθμητικά λέγονται αυτά που φανερώνουν την αναλογία ενός ουσιαστικού σε σχέση προς κάποιο άλλο ποσοτικά, δηλ. το πόσες φορές το ένα είναι
μεγαλύτερο από το άλλο.
Τελειώνουν σε -πλάσιος,α,ο: διπλάσιος,α,ο, τριπλάσιος,α,ο...
_Αυτός είναι διπλάσιος /τριπλάσιος.. = Είναι δυο/ τρεις.. φορές μεγαλύτερος.
ε) Περιληπτικά αριθμητικά
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Περιληπτικά αριθμητικά λέγονται εκείνα που σημαίνουν αφηρημένη περιληπτική
ποσότητα. Είναι ουσιαστικά θηλυκού γένους και σχηματίζονται από τα απόλυτα
παίρνοντας:
α) την κατάληξη -(α)ριά: δεκαριά, πενηνταριά, εικοσαριά... Φανερώνουν το
περίπου, "δεκαριά = δέκα πάνω κάτω". Συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από το "καμιά":
_Καμιά τριανταριά άντρες και καμιά δεκαριά γυναίκες.
β) την κατάληξη -αδα: δωδεκάδα, πενηντάδα, εικοσάδα.... Φανερώνουν ένα
συγκεκριμένο πλήθος από μονάδες που κάνουν ένα ενιαίο σύνολο, "δεκάδα = δέκα
ακριβώς".

ΠΙΝΑΚΑΣ
Απόλυτων & τακτικών αριθμητικών
ψηφίο απόλυτα
τακτικά
0
μηδέν
1
α' ένας, μία, ένα
πρώτος,η,ο
2
β' δύο
δεύτερος,η,ο
3
γ' τρεις, τρία
τρίτος,η,ο
4
δ' τέσσερις, τέσσερα τέταρτος,η,ο
5
ε' πέντε
πέμπτος,η,ο
6
ς' έξι
έκτος,η,ο
7
ζ' επτά
έβδομος,η,ο
8
η' οχτώ
όγδοος,η,ο
9
θ' εννέα, εννιά
ένατος,η,ο
10 ι' δέκα
δέκατος,η,ο
11 ια' έντεκα,
εντέκατος,η,ο
12 ιβ' δώδεκα
δωδέκατος,η,ο
13 ιγ' δεκατρία
δέκατος τρίτος,η,ο
20 κ' είκοσι
εικοστός,ή,ό
21 κα' είκοσι ένας,μία,ένα εικοστός πρώτος,η,ο
30 λ' τριάντα
τριακοστός,η,'ο
40 μ' σαράντα
τεσσαρακοστός,ή,ό
50 ν' πενήντα
πεντηκοστός,ή,ό
60 ξ' εξήντα
εξηκοστός,ή,ό
70 ο' εβδομήντα
εβδομηκοστός,ή,ό
80 π' ογδόντα
ογδοηκοστός,ή,ό
90 s' ενενήντα
ενενηκοστός,ή,ό
100 ρ' εκατό
εκατοστός,ή,ό
200 σ' διακόσιοι,ες,α
διακοσιοστός,ή,ό
300 τ' τριακόσιοι,ες,α
τριακοσιοστός,ή,ό
400 υ' τετρακόσιοι,ες,α
τετρακοσιοστός,ή,ό
500 φ' πεντακόσιοι,ες,α πεντακοσιοστός,ή,ό
600 χ' εξακόσιοι,ες,α
εξακοσιοστός,ή,ό
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700 ψ' εφτακόσιοι,ες,α
εφτακοσιοστός,ή,ό
800 ω' οκτακόσιοι,ες,α
οκτακοσιοστός,ή,ό
900 π' εννιακόσιοι,ες,α
εννιακοσιοστός,ή,ό
1000
,α χίλια
χιλιοστός
2000
,β δυο χιλιάδες
δισχιλιοστός
10.000 ,ι δέκα χιλιάδες
δεκακισχιλιοστός, ή,ό
100.000 ,ρ εκατό χιλιάδες
εκατοντακισχιλιαστός, ή,ό
1.000.000
ένα εκατομμύριο
εκατομμυριοστός, ή,ό
1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμυριοστός. ή,ό

Παρατήρηση:
1. Τα απόλυτα αριθμητικά από το 11 ως το 19 γράφονται σε μια λέξη: έντεκα,
δεκατρία, δεκαέξι. Από το 21 και πάνω γράφονται σε χωριστές λέξεις: είκοσι
πέντε, ενενήντα οκτώ.
2. Γράφονται με δυο ν το εννέα-εννιά, το εννιακόσια και τα παράγωγα τους. Με
ένα ν το ενενήντα και το ένατος.
3. Το 1/2 της μονάδας λέγεται μισ-ός-ή-ό και στην σύνθεση συνήθως σώζεται
με τον αρχαίο τύπο "-ήμισι" μετά από σύμφωνο και "μισι" μετά από φωνήεν:
τεσσερισήμισι ώρες, δυόμισι πεπόνια Το «ένας» και «μισός» λέγεται «ενάμισης»
4. Τα σύνθετα με β' συνθετικό το μισός,ή,ό, γράφονται στην λήγουσα με η, αν
το α' συνθετικό είναι το αρσενικό ένας ή το θηλυκό μια ή μία, και με ι σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις: ενάμισης μήνας (ο), ενάμιση τόνο (τον), μιάμιση ώρα
(την) ενάμισι πεπόνι (το), σε εξίμισι τόνους, σε τρεισήμισι ώρες.

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ
Ο λόγος, η ανθρώπινη επικοινωνία με τη γλώσσα, γίνεται με προτάσεις,
απλές ή σύνθετες, που στην ποίηση λέγονται στροφές.
Πρόταση λέγεται ένα από τα αυτοτελή, νοηματικά και συντακτικά, τμήματα με τα οποία συναρμολογείται ο προφορικός λόγος. Η πρόταση είναι ένα
οργανωμένο σύνολο λέξεων από τον ομιλητή που με τα επιμέρους και συγκεκριμένα τμήματά του (τα καλούμενα «συντακτικά σύνολα») αναφέρει ένα ή
περισσότερα γεγονότα ή πράξεις ή καταστάσεις του ίδιου του ομιλητή ή κάποιου ή κάποιων από τα άλλα πρόσωπα του λόγου, ανάλογα με το αν έχουμε
απλή ή σύνθετη πρόταση, όπως π.χ. οι εξής:
_(Κώστα, εγώ) θα φύγω αύριο (για Λονδίνο με το τραίνο).
_Μιχάλη, Εγώ και ο Γιάννης λύνουμε την άσκηση.
_(Άννα,) Εσύ και αυτός που έφυγε θα πάτε αύριο στο σπίτι του Γιάννη,
να δείτε τι κάνει.
Απλή πρόταση λέγεται αυτή που αναφέρει ένα μόνο νόημα, επομένως
ένα μόνο γεγονός (θετικό ή αρνητικό, πληροφοριακό ή ερωτηματικό κ.τ.λ.)
ή μια μόνο πράξη (ενέργεια ή πάθηση) ή κατάσταση, ενός και μόνο προσώπου
λόγου σε κάποιο τόπο και χρόνο, όπως π.χ. οι εξής:
_(Κώστα, Εγώ) θα φύγω αύριο.
_(Παιδιά, ο Αντώνης), Κτυπήθηκε από το Γιάννη;
_(Κύριε,) Είμαι ράφτης.
Σύνθετη πρόταση λέγεται αυτή που αποτελείται ή μπορεί να διαχωριστεί από δυο ή περισσότερες απλές, επομένως αυτή που εκφράζει περισσότερα του ενός νοήματα, περισσότερες από μια πράξεις ή καταστάσεις κ.τ.λ.,
όπως π.χ. οι εξής:
_Εγώ και ο Γιάννης φεύγουμε σήμερα για το Λονδίνο = Εγώ φεύγω
αύριο για το Λονδίνο + ο Γιάννης φεύγει αύριο για Λονδίνο.
_Είμαι ράφτης και ομιλώ Ελληνικά.
_Ο Γιάννης είναι καλός μαθητής και κακός χαρακτήρας
= ο Γιάννης είναι καλός μαθητής + (ο Γιάννης είναι )κακός χαρακτήρας).
ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Πλήρη λέγεται η πρόταση που περιέχει όλους τους συντακτικούς της
όρους (όλα τα συντακτικά της σύνολα), όταν απαντά σε όλες τις ερωτηματικές αντωνυμίες: ποιός,ά,ό, τι (ενεργεί ή πάσχει)); πως; που; πότε; γιατί;
Ελλειπτική λέγεται η πρόταση από την οποία λείπουν ένας ή περισσότεροι όροι είτε γιατί εννοούνται είτε γιατί δεν τους γνωρίζουμε. π.χ.:
_Πήγε.
_Ο Μανώλης
_Ο Μανώλης πήγε
_Ο Μανώλης πήγε χθες με τα πόδια
Στροφή λέγεται η πρόταση στον έμμετρο λόγο, στην ποίηση. Η ομάδα
λέξεων που αποτελούν ρυθμική και μετρική ενότητα. Η πρόταση, απλή ή σύνθετη, που έχει επιπλέον ρυθμό και μέτρο.
Στίχος λέγεται το ½ της στροφής και ημιστίχιο το ¼.
Ο αριθμός των συλλαβών κάθε στροφής και κάθε στίχου και ημιστιχίου
είναι προκαθορισμένος, δηλαδή είναι με 7 ή 15 ή 20, κάτι που δεν ισχύει στον
πεζό λόγο, και ανάλογος με το είδος του ποιήματος και συνήθως ίδιος σε
όλες τις στροφές ή τους στίχους του ποιήματος., όπως οι εξής:
_Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράς την γη. (Σύνθετη στροφή από τον Εθνικό Ύμνο)
Όποιος μαύρο πουκάμισο φορεί πάντα με μαύρο χρώμα
έχει καημό μες στην καρδιά ή άνθρωπο στο χώμα (Απλή στροφή μαντινάδας)
Σημειώνεται ότι:
1) Στις σύνθετες προτάσεις υπάρχουν τόσοι όροι ρήματα όσες και οι
απλές τους προτάσεις, εκτός και όλες οι απλές έχουν τον ίδιο όρο ρήμα, που
τότε ο όρος αυτός λέγεται μόνο μια φορά, πρβ: Παίζω και γελώ. Εγώ πήγα
θέατρο κι εσύ (πήγες) καφενείο. Ο Γιάννης είναι μαθητής και (ο Γιάννης είναι)
φίλος μου. Ο Γιάννης είναι από την Κρήτη και ξέρει για την Κνωσό πολλά
πράγματα.
2) Οι σύνθετες προτάσεις και οι σύνθετες στροφές γίνονται είτε για
σύντμηση του λόγου (δηλαδή για να μην επαναλαμβάνουμε τις ίδιους όρους σε μια σειρά προτάσεων ενός λόγου, φτιάχνουμε σύνθετες, αποβάλλοντας τους κοινούς ή ίδιους όρους, πλην ενός) είτε για να βγει το μέτρο
στην ποίηση, πρβ π.χ.:
_Ο Γιώργος είναι ράφτης + (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής. = Ο Γιώργος
είναι ράφτης και βουλευτής.
_Κτυπώ το Γιάννη και (κτυπώ) τον Αντώνη.
3) Αν οι σύνθετες προτάσεις έχουν πολλούς όμοιους συνδέσμους, τους
αφαιρούμε όλους πλην ενός στην αρχή ή στο τέλος για υπενθύμιση των
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άλλων και στη θέση τους βάζουμε στη γραφή το κόμμα (το φαινόμενο λέγεται
«σχήμα ασύνδετο»), π.χ.:
_Αγόρασα μήλα και (αγόρασα) πορτοκάλια και (αγόρασα) πατάτες και
(αγόρασα) φασόλια.= Αγόρασα μήλα , πορτοκάλια , πατάτες και φασόλια.
_Θέλω γάλα ή τσάι ή καφέ.= Θέλω γάλα, τσάί ή καφέ.
_Το νερό είναι λίγο (άρα) ας το προσέξουμε.= Το νερό είναι λίγο, ας το
προσέξουμε.
4) Αν προσθέσουμε στο πρώτο συντακτικό σύνολο ένα ακόμη σύνδεσμο,
δίδει έμφαση, πρβ π.χ.: Θέλω ή γάλα ή τσάι ή καφέ. Αγόρασα και μήλα και
πατάτες και φασόλια.
5) Όταν ο ομιλητής μιλά για τον ακροατή του και τρίτο, τότε το ρήμα
της σύνθετης πρότασης λέγεται σε β’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, π.χ.:
Γιάννη, ο Μιχάλης (θα πάει θέατρο) και ο Κώστας θα πάει θέατρο = Γιάννη,
ο Μιχάλης και ο Κώστας θα πάνε θέατρο. Εσύ και αυτός θα πάτε θέατρο.
Όταν ο ομιλητής μιλά για τον εαυτόν του και τον ακροατή του ή τρίτο,
τότε το ρήμα της σύνθετης πρότασης λέγεται σε α’ πρόσωπο πληθυντικού
αριθμού, π.χ.: Εγώ και εσύ θα πάμε θέατρο. Εμείς, εσείς και αυτοί οι δυο θα
πάμε έξω.
2. ΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΡΟΙ) ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η κάθε σύνθετη πρόταση φτιάχνεται με απλές προτάσεις και οι απλές
όχι με λέξεις που λέγονται η μια δίπλα στην άλλη, αλλά με συγκεκριμένα
τμήματα (συντακτικούς όρους, συντακτικά σύνολα) λέξεων που λέγονται το
ένα δίπλα από το άλλο, κάτι όπως και οι όροφοι μιας οικοδομής. Παρέβαλε
π.χ. ότι δε βγαίνει νόημα, αν πούμε, π.χ.: "Ο άσκηση Κασαπάκης λύνω
Αντώνης την." Αντίθετα βγαίνει νόημα αν πούμε:
_"[Ο Αντώνης Κασαπάκης] + [λύνει] + [την άσκηση]".
= " [Λύνεται] + [η άσκηση] + [από τον Αντώνη Κασαπάκη].
Τα ως άνω τμήματα λέγονται συντακτικά σύνολα ή συντακτικοί όροι
της πρότασης και το κάθε ένα από αυτά:
Α) έχει και το δικό του όνομα: υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα κ.τ.λ.,
όπως θα δούμε πιο κάτω.
Β) έχει δική του πτώση που λέγεται, πρβ π.χ. ότι η κλήση λέγεται σε
πτώση κλητική, το υποκείμενο σε πτώση ονομαστική, το αντικείμενο σε
πτώση αιτιατική κ.τ.λ.: [Γεώργιε Νικολάου], [ο Σήφης Ζερβάκης] κτύπησε
[το Γιάννη]….
Γ) Μπορεί να ειπωθεί είτε με μια μόνο λέξη ή με πολλές, είτε με όνομα
ή αντωνυμία, είτε με επίρρημα χρόνου, τόπου κ.τ.λ. ή με το όνομα του χρόνου, τόπου, ποσού...., ανάλογα με την περιγραφή, πρβ π.χ.: _ [Ο Αντώνης]
= [Ο Αντώνης Ι. Κασαπάκης] = [εκείνος] = [ ο φίλος σου] = [αυτός που
είδαμε]…
Δ) Είναι ενιαίο και ανεξάρτητο και ως απ΄ αυτό, ανάλογα με την επιθυμία μας, εναλλάσσει με άλλο μέσα στην πρόταση, πρβ π.χ.: Εγώ + πάω =
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εκδρομή + σήμερα + με το σχολείο. = Πάω + εκδρομή + εγώ + με το σχολείο
+ σήμερα…
3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
Το κάθε συντακτικό τμήμα (σύνολο, όρος) των απλών προτάσεων απαντά σε μια ερωτηματική αντωνυμία ή ερωτηματικό επίρρημα, άρα το σύνολο
των διαφορετικών συντακτικών όρων των απλών προτάσεων, άσχετα αν καμιά φορά μερικοί εννοούνται και δε λέγονται, είναι τόσου αριθμού όσες και οι
ερωτηματικές αντωνυμίες και τα ερωτηματικά επιρρήματα:
αντωνυμίες: ποιος,α,ο; (από/για/σε..) ποιον,α,ο; τίνος; πόσος,η,ο;
επιρρήματα: τι; πού; πώς; πότε; πόσο; γιατί; δηλαδή; άρα; ε
και = λοιπόν;
Πρόταση: Πήγε. (= Ο Γιάννης πήγε χθες στην Κρήτη με το καράβι, για
να δει τους γονείς του.)
Ερώτημα: Ποιος;/ποιον;/πότε;/που;/πως;/γιατί;.. πήγε;
Τι ; = πήγε, Ποιος πήγε; = ο Γιάννης, πότε πήγε; = χθες, που πήγε; =
στην Κρήτη, πώς πήγε; = με το καράβι, γιατί πήγε; = για να δει τους γονείς
του
Το κάθε συντακτικό σύνολο της πρότασης έχει και τη δική του ονομασία
και είναι τα εξής: η κλήση, το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το
κατηγορούμενο, η ποσότητα, ο χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και ο λόγος
(ο σκοπός ή η αιτία) της πράξης ή κατάστασης.
Η κλήση απαντά στο ερώτημα «σε ποιον μιλάς;»,
Το ρήμα απαντά στο ερώτημα «τι (κάνω, εις,ει, έκανε, έπαθε…);»,
Το υποκείμενο απαντά στο ερώτημα «ποιος,α,ο;»,
Το αντικείμενο απαντά στο ερώτημα «ποιον,α,ο;»,
Το ποιητικό αίτιο απαντά στο ερώτημα «από ποιον,α,ο»,
Το κατηγορούμενο απαντά στο ερώτημα «τι είναι;»
Η ποσότητα απαντά στο ερώτημα «πόσο;»,
Ο χρόνος απαντά στο ερώτημα «πότε;»,
Ο τόπος απαντά στο ερώτημα «που;»,
Ο τρόπος απαντά στο ερώτημα «πώς;, με τι;»
Ο λόγος (ο σκοπός ή η αιτία) απαντά στο ερώτημα «γιατί;;».
_Γιάννη (= η κλίση), ο Κώστας (= υποκείμενο) οδηγεί (= ρήμα) τώρα (= ο χρόνος)
το αυτοκίνητο (= αντικείμενο)…
_[Ο Θοδωρής Λιακόπουλος] + [κτύπησε] + [δυο φορές] + [την αδελφή του] +
[χθες] + [σπίτι του] + [με το χάρακα], + [επειδή δεν έκανε αυτό που της είπε].
ερώτηση

συντακτικό σύνολο (όρος)

τι (έκανε); κτύπησε

ονομασία όρου
= το ρήμα, η πράξη
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πότε;
πού;
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χθες
σπίτι του
με το χάρακα
δυο φορές
επειδή δεν έκανε αυτό...
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= το υποκείμενό της
= το αντικείμενό της
= ο χρόνος της
= ο τόπος της
= ο τρόπος της
= το ποσό της
= η αιτία

_Ο Π. Σταθουλόπουλος είναι δέκα χρόνια υπάλληλος στο Υπουργείο Πολιτισμού
με σύμβαση αορίστου χρόνου,
ερώτηση συντακτικό σύνολο (όρος) ονομασία όρου
τι;
= είναι…
= το ρήμα/ η κατάσταση
ποιος; = ο Π. Σταθουλόπουλος
= το υποκείμενο της
τι είναι; = υπάλληλος
= το κατηγορούμενο της
πόσο; = δέκα χρόνια
= το ποσό της
που;
= στο Υπουργείο Πολιτισμού = ο τόπος της
πως;
= με σύμβαση αορίστου χρόνου = ο τρόπος της
4. Η ΠΕΖΗ ΚΑΙ Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Στον ελληνικό πεζό λόγο οι συντακτικοί όροι (τα τμήματα της πρότασης)
λέγονται το ένα μετά το άλλο, κάτι όπως και τα βήματα ενός πεζού ανθρώπου
– απ΄ όπου και ο λόγος καλείται «πεζός λόγος».
Δηλαδή η σειρά που πρέπει να μπουν οι όροι μέσα στην πρόταση ενός
ελληνικού πεζού λόγου είναι ελεύθερη, αρκεί να γίνεται κατά όρο, αφού οι
λέξεις κάθε όρου αποτελούν ενιαίο τμήμα (σύνολο) και όλο μαζί μπορεί να
τοποθετηθεί σε όποιο μέρος της πρότασης επιθυμούμε, πρβ π.χ.: Ο καλός
μαθητής + δεν έλυσε + τη δύσκολη άσκηση + επειδή σήμερα δεν είχε διαβάσει. = Δεν έλυσε + ο καλός μαθητής + τη δύσκολη άσκηση + επειδή σήμερα
... =Τη δύσκολη άσκηση + δεν έλυσε + ο καλός μαθητής + ...
Ομοίως η επιλογή των λέξεων, για να σχηματίσουμε τα συντακτικά τμήματα είναι ελεύθερη ή κανονίζει απλώς και μόνο το νόημα και η περιγραφή,
π.χ.: _Ο Μανώλη = ο Κρητικός/ ο καλός μαθητής/ αυτός που πήρε άριστα …
έφυγε.
Στην ποίηση ή έμμετρο λόγο οι συντακτικοί όροι (τα τμήματα της στροφής) λέγονται όχι το ένα μετά το άλλο ή όπως και τα βήματα ενός πεζού
ανθρώπου, αλλά όπως τα βήματα του χορού ή όπως κανονίζει το μέτρο απ’
όπου και ο λόγος αυτός λέγεται «έμμετρος λόγος».
Πιο απλά, επειδή στον έμμετρο θα πρέπει να συμπέσουν οι τόνοι των
λέξεων με τους τόνους του ρυθμού του ποιήματος (κάθε στίχος έχει και ορισμένες θέσεις, π.χ. τις 1,3,5 ή 2,6,6 ή 3, 7 11…που τονίζεται) και οι στίχοι να
έχουν ομοιοκαταληξία κ.τ.λ., άρα οι λέξεις που θα αποτελέσουν τους όρους
μιας στροφής θα πρέπει να μην είναι τυχαίες, αλλά επιλεγμένες, π.χ.:
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1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
Σέ γνωρίζω'από την κόψη τού σπαθιού την τρόμερή
σέ γνωρίζω'από την όψη πού με βιά μετρά τη γή. (Σολωμός)
Τονιζόμενες συλλαβές = όλες οι μονές: 1,3,5,7...
Με όμοιους φθόγγους οι συλλαβές 7-8 & 14-15
Τα συντακτικά τμήματα (όροι) των προτάσεων μπορεί να είναι μια μόνο
λέξη ή περισσότερες, ανάλογα με την περιγραφή ή μ' αυτά που ξέρουμε ή
που θέλουμε να πούμε γι' αυτό που μιλούμε, πρβ π.χ.: [Η Νίκη Κρασανάκη]
έφυγε. [Η προϊσταμένη του ΟΤΕ] έφυγε. = [ Η φίλη σου] έφυγε. = Αυτή
(που υπηρετεί στον Ο.Τ.Ε.) έφυγε.
Αναδιπλωμένος όρος λέγεται αυτός που δηλώνεται με επανάληψη
του ή της ίδιας λέξης, αν έχουμε μονολεκτικό όρο, π.χ.: Είναι πάνω-πάνω
(= πολύ πάνω, στην κορυφή). Πρωί-πρωί (= πολύ πρωί, μόλις χάραζε) πηγαίναμε. Γιαλό-γιαλό (= κοντά στο γιαλό).
Ζευγαρωτός όρος λέγεται αυτός που δηλώνεται με δυο διαφορετικές
λέξεις ίδιου μέρους λόγου, π.χ.: Πρωί βράδυ (= πρωί και βράδυ ) πηγαίναμε.
Πήγαμε πάνω κάτω (= περίπου) δέκα.
Οι ζευγαρωτοί και οι αναδιπλωμένοι όροι μπορεί να είναι:
*
χρόνου: Πάει πρωί-πρωί/ βράδυ-βράδυ. Πηγαίναμε πότε πότε/ χρονιά παραχρονιά.. Πάει νύκτα μέρα. Πάει πρωί βράδυ.....
* τρόπου: Σταλαματιά-σταλαματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Πηγαίναμε δειλά
δειλά. 'Έκανε την περιουσία του δραχμή - δραχμή.
* τόπου: Είναι πάνω-πάνω/ κάτω κάτω/ μπροστά μπροστά/ πίσω-πίσω.. Πηγαίναμε γιαλό γιαλό/ τοίχο-τοίχο... Πάει πάνω κάτω/πέρα πώδε/ απ' εδώ και απ' εκεί. Κοίταζε μέσα έξω. (Περισσότερα βλέπε «Σχήματα λόγου».)
5. Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι λέξεις στις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Κινέζικη, Ιαπωνική κ.α. δεν έχουν (ή υπάρχουν ελάχιστες) καταλήξεις και προ αυτου οι τύποι (= τα γένη,
η κλίση και τα μέρη λόγου) των λέξεων σχηματίζονται με την καλούμενη
σύνταξη «κατά παράταξη». Δηλαδή εδώ η τελική έννοια μιας λέξεις καθορίζεται με την πρόταξη μιας άλλης. Παρέβαλε στην αγγλική γλώσσα όπου:
Η λέξη the + άλλη λέξη = ουσιαστικό: the love («δι λαβ») = αγάπ-η, the clever
man («δι κλέβερ μαν»)
Η λέξη of + άλλη λέξη = γενική ουσιαστικού: of love («οφ λαβ») = αγάπ-ης
Λέξη αντωνυμία ή όνομα + λέξη = ρήμα: i love («αϊ λαβ»), you love... = αγαπ-ώ,
αγαπ-άς.. Μary loves, Nik loves...
Αυτός είναι και ο λόγος που στις ως άνω γλώσσες:
α) Δε μιλούμε ποτέ μονολεκτικά π.χ.: καλή, καλό, λέγω…, αλλά πάντα με υποκείμενο + ρήμα + αντικείμενο ή κατηγορούμενο k.t.l., κάτι ως γίνεται στην αγγλική, π.χ.:
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Αγγλικά: Ι love = αγαπώ, the love = η αγάπη, I love Mary. = Εγώ αγαπώ τη Μαρία > Την
αγαπώ.
β) Από τη μια υπάρχουν οι προσδιοριστικές λέξεις (τύπου και προσώπου, που
υποκαθιστούν τις καταλήξεις της ελληνικής γλώσσας) και από την άλλη οι λέξεις γενικής
σημασίας (που παίζουν το ρόλο των ριζών ή των θεμάτων των ελληνικών λέξεων). Έτσι
όταν εκεί θέλουμε να πούμε π.χ. «Γιάνν-ης», λέμε «ανδρ γιαν» και όταν θέλουμε να
πούμε Γιάνν-α, λέμε «γυν γιαν».
Στην Κινέζικη για παράδειγμα γλώσσα οι οι λέξεις είναι κάπως όπως τα θέματα
(αγαπ-, καλ-, μαθητ-..) στην ελληνική και λατινική γλώσσα και γι αυτό έχουν πολλές
έννοιες. Στην ίδια γλώσσα δεν υπάρχουν επίσης άρθρο και καταλήξεις και γι αυτό οι
έννοιες που μας δίδουν αυτά, εκεί δίδονται με λέξεις που μπαίνουν πριν από τα ονόματα και κάτι ως θα λέγαμε εμείς και π.χ. «άνδρ- Γιάνν-», αντί Γιάνν-ης, «γυναίκ Γιάν»
αντί Γιάνν-α….
Ομοίως, όταν θέλουμε να μιλήσουμε χαϊδευτικά ή για κάτι μικρό (π.χ. αδελφός,
αδελφάκι...) βάζουμε-λέμε ταυτόχρονα και τις λέξεις μικρός, μεγάλος,...: «χάϊι» (= το μικρό παιδί), «σιάο-χάϊι» (= μεγάλο παιδί, αγόρι), «σιαο-νι-χάι» (= μεγάλο κορίτσι)....
Ομοίως, όταν θέλουμε να πούμε κάτι σε πληθυντικό αριθμό (π.χ. ο μαθητ-ής, οι
μαθητ-ές...) προτάσσουμε την αντίστοιχη λέξη της ποσότητας (δέκα μαθητές, πέντε μαθητές..) ή τις λέξεις όλοι, πολλοί, λίγο κ.τ.λ., για να καθορίσουμε τον αριθμό, π.χ.: «σούισεν», «τσε-σουϊ-σεν», «χεν-ντο-σούϊ-σέν»....
γ) Οι λέξεις είναι λίγες (δεν έχουμε μεγάλο λεξιλόγιο), ολιγοσύλλαβες και οι πιο
πολλές λέξεις ανήκουν σε πολλά μέρη λόγου (δηλ. εδώ μια λέξη μπορεί να ανήκει και
στα επίθετα και στα ρήματα και στα ουσιαστικό.), άρα έχουν γενική έννοια. Στην Κινέζικη
π.χ. γλώσσα δεν υπάρχουν καθόλου καταλήξεις, άρα και τύποι (= οι πτώσεις ή τα πρόσωπα, η κλίση) και γι αυτό εκεί οι απλές λέξεις είναι όλες μονοσύλλαβες και αποτελούμενες από ένα μόνο φωνήεν (σπάνια πάνω από δυο) και ένα ή περισσότερα σύμφωνα.
Οι σύνθετες λέξεις της ίδιας γλώσσας αποτελούνται από δυο ή περισσότερες μονοσύλλαβες απλές που διατηρούν συνήθως όλη τη φωνητική τους οντότητα: «πέ» =
κύπελλο, «τσίμ» = χρυσός,η,ο, «τσίμ πέ» = χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νίτσάου» = καλημέρα, «σέν» = ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» = η κίνα, «μέϊκό» = η Αμερική, «νί-τσάο» = καλό πρωί/καλημέρα «σιάμ-σουέ» = το άρωμα (το αρωματόνερο, το νερό που βγάζει άρωμα),...
Κινέζικα: «Ουό γιάο χού ί πέ σουέ» = Εγώ θέλω να πιω ένα ποτήρι νερό
Οι απλές και μονοσύλλαβες λέξεις της ίδιας γλώσσας είναι κάπου 328, όμως πολλές από αυτές έχουν πάρα πολλές έννοιες (κάτι όπως οι ομόηχες λέξεις [ι] = η, ή, οι....
στην ελληνική ): «πα» = μπαλέτο, οκτώ, κλέφτης, κλέβω... «πάϊ» = άσπρο, εκατό, εκατοστό, χάνω....
Οι διάφορες έννοιες της κάθε ως άνω απλής και μονοσύλλαβης λέξης κανονίζεται
στο λόγο από την ένταση του τόνου, π.χ.: "κιό" (τονισμένα) = νερό & "κιο" (πιο άτονα) =
ερωτώ..., καθώς και από τη θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (στην
Ελληνική κανονίζονται από τη συλλαβή που είναι ο τόνος και την κατάληξη: νόμ-ος &
νομ-ός, έξοχ-η & εξοχ-ή,...)
Ο τόνος (η ένταση φωνής) στις κινέζικες λέξεις έχει τέσσερις εντάσεις (δηλ. η Κινέζικη γλώσσα έχει τέσσερις τόνους, ενώ η Ελληνική, Ιταλική, Αγγλική κ.τ.λ. έχουν δυο,
τις τονισμένες και άτονες συλλαβές).
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6. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Περίοδος πρότασης λέγεται το όλο σύνολο λέξεων μιας πρότασης . Το
κείμενο ή το τμήμα λέξεων που καταλήγει σε τελεία ή βρίσκεται ανάμεσα σε
δυο τελείες:
_Η Νίκη παίζει έξω. = περίοδος απλής πρότασης
_Η Νίκη παίζει και γελά έξω. = περίοδος σύνθετης πρότασης
Ημιπερίοδος πρότασης λέγεται το τμήμα της πρότασης που εισάγεται
με την άνω τελεία, όπως π.χ. τα τμήματα <<ας το προσέξουμε>>, <<είναι
δικηγόρος>> των πιο κάτω προτάσεων:
_Το νερό είναι λίγο΄ ας το προσέξουμε.
_Δεν είναι γιατρός΄ είναι δικηγόρος
( Περισσότερα βλέπε «Ασύνδετο σχήμα λόγου».)
7. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις εκτός από απλές και σύνθετες διακρίνονται και σε πάρα
πολλά άλλα είδη, κυριότερα των οποίων είναι:
α. Ως προς το ποιον φωνής
Ερωτηματικές προτάσεις λέγονται αυτές με τις οποίες ο ομιλητής
ρωτά να μάθει κάτι, άρα αυτές που απαιτούν απάντηση. Προφέρονται με
ειδικό χρώμα φωνής που σημειώνεται στη γραφή με το ερωτηματικό (;)
_Πότε/πώς/γιατί/πού πήγες στα Γιάννενα;
_Πήγε η αδελφή σου στην Περσία;
_Τι φωνάζεις = γιατί φωνάζεις;
_Τι ανάγκη έχεις = ποια ανάγκη έχεις; _Τι είδες; = ποιόν,ά,ό είδες;
Προτρεπτικά:
Δεν έρχεσαι κι εσύ;
αντί: ‘Ελα κι εσύ.
Μου δίνει ένα χιλιάρικο, αντί: Δώσε μου ένα χιλιάρικο.
Επιβεβαιωτικά: Δε σας το είπα;
αντί Σας το είπα.
Θαυμαστικές ή επιφωνηματικές προτάσεις λέγονται αυτές με τις οποίες ο ομιλητής εκφράζει το θαυμασμό ή τη μεγάλη του απορία του ή χαρά,
λύπη, πόνο... Προφέρονται με ειδικό χρώμα φωνής που σημειώνεται στη
γραφή με το θαυμαστικό (!).
_Ο Γιάννης και ο Μανώλης πήδηξαν δέκα μέτρα στο ύψος!
_Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά! Τα συλλυπητήρια μου!
_Μπράβο! Μακάρι! Αμάν!
Πληροφοριακές προτάσεις λέγονται οι υπόλοιπες, αυτές με τις οποίες
λέμε το τι βλέπουμε ή ακούμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε κ.τ.λ. Δεν προφέρονται με ειδικό χρώμα φωνής και στη γραφή σημειώνονται με την τελεία,
π.χ.: Ο Γιάννης έφυγε. Βλέπω τον Αντώνη.
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β. Ως προς το είδος σύνδεσης (μόνο για σύνθετες)
Οι σύνθετες προτάσεις, ως προς το είδος σύνδεσης των απλών τους,
διακρίνονται σε τόσα είδη όσα και τα είδη των συνδέσμων, δηλαδή των λέξεων: και, ή, αν και, ενώ, αλλά, γιατί, επειδή, όμως, …, με τους οποίους
αυτές ενώνονται σε μια σύνθετη.
Δηλαδή στη σύνθεση των συνθέτων προτάσεων, ανάλογα με το τι είδους λέγεται η απλή πρόταση που ακολουθεί μετά από μιαν άλλη, ανάλογα
παίρνει και σύνδεσμο, για υπόδειξη, πρβ π.χ.:
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής και (ο Γιώργος είναι) γιατρός.
( Εδώ έχουμε δυο απλές του αυτού είδους, πληροφοριακές. )
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής ή (ο Γιώργος είναι) γιατρός.
( Εδώ έχουμε δυο απλές του αυτού είδους, όμως σε διάζευξη.)
_ Ο Γιώργος δε βγήκε βουλευτής , αν και/ παρότι (ο Γιώργος είναι) πήρε πολλούς
ψήφους.
( Εδώ έχουμε μια αρνητικά και μια θετική σε αντίθεση.)
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής, γιατί/ επειδή (ο Γιώργος είναι) γιατρός.
( Εδώ η δεύτερη απλή είναι αιτιολογική)
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής, αλλά (ο Γιώργος) δεν είναι γιατρός.
( Εδώ μια θετική και μια αρνητική σε αντίθεση)
Πιο απλά, η απλή πρόταση που ακολουθεί μετά από μια άλλη σε μια
σύνθετη είναι ή παρεπόμενο (συμπλεκτικό) γεγονός (τότε αυτή εισάγεται με
το σύνδεσμο «και») ή διαζευκτική αλλαγή (τότε εισάγεται με το σύνδεσμο
«ή») ή ως αιτιολογία - σκοπός (τότε εισάγεται με το «γιατί, για να, επειδή,,»)
ή προϋπόθεση (τότε εισάγεται με το «αν») κ.τ.λ., πρβ π.χ.:
Συμπλεχτικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης και (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής
Διαζευχτικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης ή (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής
Αιτιολογικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης, γιατί (Ο Γιώργος) δεν είναι βουλευτής.
Υποθετικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης, αν/ άμα εγώ είμαι βουλευτής.
Αντιθετικά: Γιώργος είναι ράφτης, αν και/ενώ (Ο Γιώργος) είναι βουλευτής. Ο
Γιώργος είναι ράφτης, αλλά (Ο Γιώργος) δεν είναι βουλευτής.
Ομοίως, όταν, και π.χ., οι απλές προτάσεις που ακολουθούν στο λόγο η
μια είναι θετικής σημασίας και η άλλη αρνητικής σημασίας ενώνονται σε μια
σύνθετη χρησιμοποιώντας τους αντιθετικούς συνδέσμους «αλλά, όμως,
μα..», αντί του «και», πρβ:
_Ο Γιάννης πέθανε (και) το (Γιάννη) θα θυμούμαστε πάντα.
= Ο Γιάννης πέθανε, αλλά θα τον θυμούμαστε πάντα.
_Ο Γιάννης είναι έξυπνος και (ο Γιάννης) δε διαβάζει.
= Ο Γιάννης είναι έξυπνος, μα/αλλά/όμως δε διαβάζει.
= Ο Γιάννης είναι έξυπνος, μα/αλλά/όμως δε διαβάζει.
_Ο Γιάννης είναι ωραίος και (ο Γιάννης είναι) κουτσός.
= Ο Γιάννης είναι ωραίος, αλλά κουτσός.
_Είναι φίλος, αν και με βρίζει.
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γ. Ως προς το πρόσωπο λόγου
Πρώτου προσώπου πρόταση ή στροφή λέγεται αυτή που ο ομιλητής
μιλά (αναφέρεται) για τον εαυτόν του ή το σύνολο στο οποίο ανήκει, άρα
όταν ο όρος ρήμα της πρότασης λέγεται σε α' πρόσωπο, ενικού ή πληθυντικού
αριθμού, και το υποκείμενο της πρότασης είναι ο ομιλητής ή το σύνολο που
ανήκει ή αναφέρεται, όπως π.χ. οι εξής προτάσεις:
_Λύνω/ λύνουμε την άσκηση. _Κώστα, (εγώ) θα πάω αύριο.
_Κώστα, (εμείς) θα πάμε αύριο.
Δευτέρου προσώπου πρόταση ή στροφή λέγεται αυτή που ο ομιλητής μιλά (αναφέρεται) για τον ακροατή ή ακροατές του, άρα όταν ο όρος
ρήμα της πρότασης είναι β' προσώπου, ενικού ή πληθυντικού αριθμού, και
το υποκείμενο της πρότασης είναι ο ακροατής ή η παρέα του, όπως π.χ. οι
εξής προτάσεις:
_Λύνεις/ λύνετε την άσκηση.
_Κώστα, (εσείς) θα πάτε αύριο.
Τρίτου προσώπου πρόταση ή στροφή λέγεται αυτή που ο ομιλητής
δε μιλά ούτε για τον εαυτόν του ούτε για τον ακροατή του, αλλά για κάποιο
άλλο πρόσωπο λόγου, τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο όρος ρήμα της πρότασης
είναι γ' προσώπου, ενικού ή πληθυντικού αριθμού, και το υποκείμενο της
πρότασης είναι τρίτος ή τρίτοι, όπως π.χ. οι εξής προτάσεις: _Λύνει/ λύνουν
την άσκηση. _Mανώλη, αυτοί θα πάνε αύριο.
δ. Ως προς το γεγονός
Καταφατικές προτάσεις λέγονται αυτές που ο όρος ρήμα (το κύριο
ρήμα) της πρότασης δεν περιέχει τα μόρια "δεν/ μην", π.χ.:
_Η αλεπού είναι άγριο ζώο.
_Κώστα, θα πάω έξω.
_Ναι, ο Γιάννης να πάει έξω.
Αρνητικές ή αποφατικές προτάσεις λέγονται αυτές που ο όρος ρήμα
της πρότασης (το κύριο ρήμα) περιέχει τα μόρια "δεν/μην", π.χ.:
_Η αλεπού δεν είναι άγριο ζώο.
_Κώστα, δε θα πάω..
_Όχι, ο Γιάννης να μην πάει.
Θετικής σημασίας πρόταση λέγεται αυτή που εκφράζει κάτι αρεστό
ή καλό, δίκαιο, επιθυμητό... Μπορεί να ειπωθεί καταφατικά ή αποφατικά,
π.χ.:
καταφατικά: είναι καλός/ πλούσιος/ ωραίος/ ζωντανός/ αθάνατος..
= αποφατικά: δεν είναι κακός/ φτωχός/ άσχημος/ πεθαμένος/ θνητός..
καταφατικά: χαίρομαι, απολαμβάνω..
= αποφατικά: δε λυπούμαι, δε στερούμαι..
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Αρνητικής σημασίας (απλή) πρόταση λέγεται αυτή που εκφράζει
κάτι που δεν είναι αρεστό ή καλό, δίκαιο, επιθυμητό... Μπορεί να ειπωθεί
καταφατικά ή αποφατικά, π.χ.:
καταφατικά: στερούμαι, πεινώ, διψώ.
= αποφατικά: δε χαίρομαι, δεν απολαμβάνω, δεν πεινώ...
καταφατικά: είναι κακός/ φτωχός/ άσχημος/ πεθαμένος..
= αποφατικά: δεν είναι καλός/ πλούσιος/ ωραίος/ ζωντανός..
ε. Ως προς το περιεχόμενο
1. Οι προτάσεις κρίσης
Προτάσεις κρίσης λέγονται αυτές που φανερώνουν μια κρίση ή διαπίστωση, καθώς και μια πληροφορία, π.χ.:
καταφατικά: Ο Γιώργος πάει στην Κρήτη. Κώστα, ο Γιάννης είναι δικηγόρος.
αποφατικά: Ο Γιώργος δεν πάει στην Κρήτη. Κώστα, ο Γιάννης δεν είναι δικηγόρος.
2. Οι προτάσεις βούλησης ή επιθυμίας
Προτάσεις βούλησης ή επιθυμίας λέγονται οι αυτές που φανερώνουν
αυτό που ευχόμαστε, παρακαλούμε, θέλουμε, επιθυμούμε, διατάσσουμε,
προτρέπουμε κ.τ.λ., π.χ.:
_Είναι συμφέρον/ σωστό/ πιθανό/ αρκετό...... να πας εκεί
_Κλείσε/ να κλείσεις/ να μην κλείσεις το παράθυρο φεύγοντας.
_Εύχομαι να πάνε όλα καλά! Να ζήσετε!
_(Σου εύχομαι) χρόνια πολλά!
_(Επιθυμώ/ θέλω..) να φύγεις αμέσως για Κόρινθο.
Η βούληση ή επιθυμία εκφράζεται λέγοντάς την είτε ως υποκείμενο είτε ως αντικείμενο σε μια πρόταση και συνάμα με υποτακτική ή προστακτική, καθώς και με τα
μόρια: να, θα, ας, μην, δεν, ανάλογα με το τι είδους είναι αυτή, π.χ.:
Αν θέλουμε να εκφράσουμε μια βούληση ή επιθυμία απρόσωπα, τότε αυτή
λέγεται ως υποκείμενο:
α) τριτοπρόσωπου απρόσωπου ρήματος, π.χ.: Πρέπει/ συμφέρει/ μέλει/ πρόκειται/ αρκεί... να πας εκεί.
β) περιφραστικού κατηγορήματος (ή απρόσωπης έκφρασης) με ουδέτερο επίθετο
ή θηλυκό ουσιαστικό ως κατηγορούμενο, π.χ.:
_Είναι συμφέρον/ σωστό/ πιθανό/ αρκετό...... να πας εκεί
_Είναι συμφορά/ ντροπή/ αμαρτία/ ανάγκη .... να πας εκεί.
_Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η σοδειά.
Αντίθετα, αν θέλουμε η βούληση ή επιθυμία να εκφραστεί προσωπικά, τότε
αυτή λέγεται:
Α) ως αντικείμενο ρήματος βουλητικού, εφετικού, δυνητικού, κελευστικού, απαγορευτικού, αισθητικού κ.α.:
_Θέλω/ ζητώ/ απαιτώ... να (μην) πας.
_ Δεν επιθυμώ/ ποθώ/ λαχταρώ.. να τον δω.
_Μπορώ /καταφέρνω/ κατορθώνω.. να εξηγήσω τη στάση του.
_Διατάζω/ παραγγέλνω/ συμβουλεύω.. να πας.
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_Απαγορεύω/ εμποδίζω.. να πας
_Νοιώθω/ αισθάνομαι/ βλέπω.. να πηγαίνεις.
_Ορκίζομαι/ λογαριάζω/ προσπαθώ.. να πω την αλήθεια.
_(Δεν) επιθυμώ/ θέλω/ παρακαλώ.. να πάω εκδρομή.
_Ζήτησε να (μην) δικαστεί;
_Σκοπεύω/ σκέφτομαι.. να τον δω αύριο.
Β) ως περιφραστικό κατηγορούμενο, π.χ.:
_Είμαι πρόθυμος/ έτοιμος/ ικανός.. να πάω.
_Έχω, εις.. επιθυμία/ απαίτηση/ ανάγκη... να πάω.
(Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:
«ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ,
«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
1. ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
Στην ελληνική γλώσσα, αλλά και σε κάθε άλλη, δεν μπορεί κάποιος να
μιλά (ζητά, διατάζει, χαιρετά κ.α.) με ό,τι λέξεις θέλει, καθώς και με ό,τι
τρόπο (σύνταξη, ύφος κ.τ.λ.) θέλει, ακόμη και αν γίνεται πλήρως κατανοητός, αλλά ανάλογα με το σε ποιο πρόσωπο λόγου απευθύνεται - μιλά, αφού
και π.χ. με άλλες λέξεις και σύνταξη μιλούμε στα μη οικεία, καθώς και στα
επίσημα πρόσωπα και αλλιώς στα οικεία (γονείς, αδελφια, φίλος κ.α.), πρβ
π.χ.:
σε οικείο: Αντώνη, πως είσαι σήμερα; Πήγαινε έξω.
σε ξένο: Κύριε Αντώνη, πως είστε σήμερα; Πηγαίνετε έξω, παρακαλώ.
κόσμιες εκφράσεις: Είστε απρεπείς. Σας παρακαλώ, κύριε, μου λέτε τι ώρα είναι;
αγενείς εκφράσεις: Λες βλακείες. Ρε, ψιτ κύριος, κοντέ... μου λες τι ώρα είναι;
Έπειτα ο λόγος είναι κάτι όπως και οι στολές, τα φορέματά μας, πρβ
π.χ. ότι:
α) Όπως έχουμε επίσημη και ανεπίσημη (πρόχειρη, εργασίας κ.τ.λ.)
στολή έτσι έχουμε και στο λόγο και όπως στις επίσημες εμφανίσεις βάζουμε
την επίσημη στολή και στο σπίτι ή την εργασία την ανεπίσημη (και αν δεν
το κάνουμε, μας χαρακτηρίζουν αγενείς), έτσι γίνεται και στο λόγο. Παρέβαλε π.χ.:
_Κύριε, είστε καλός.. = για μη οικείους
_Γιάννη, είσαι καλός.. = για οικείους
β) Όπως έχουμε κοσμήματα στη στολή έτσι έχουμε και στο λόγο, τα
κοσμητικά επίθετα, π.χ.:
_Έδειξε ιώβειο υπομονή. αντί: Περίμενε σαν το γάιδαρο.
γ) Όπως έχουμε "φαντεζί" ή ποικιλόχρωμη κ.τ.λ. φορεσια/στολή, για
να κεντρίσουμε ή για να τονίσουμε την προσωπικότητά μας κ.τ.λ., έτσι έχουμε και στο λόγο (= τα εμφαντικά και πομπώδη σχήματα λόγου, όπως θα
δούμε πιο κάτω στα λογοτεχνικά και ρητορικά στοιχεία και σχήματα λόγου).
δ) Όπως η κάθε στολή θέλει και ανάλογη τέχνη ή υλικά για να φτιαχτεί
έτσι και στο λόγο (= το ειδικό λεξιλόγιο και τα ειδικά συντακτικά σχήματα
λόγου που θα δούμε πιο κάτω).
2. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
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Οι λέξεις και η σύνταξη με τα οποία θα μιλήσουμε σε ένα πρόσωπο
εξαρτάται από την οικειότητα που έχουμε με το πρόσωπο αυτό.
Στα μη οικεία πρόσωπα μιλούμε με το επώνυμο, αν είναι γνωστό και
με τους ανάλογους τίτλους ευγένειας ή με τους ανάλογους βαθμούς ιεραρχίας (δηλαδή τα: κύριε, κυρία, δεσποινίς, κύριε πρόεδρε, κύριε λοχαγέ
κ.τ.λ.), με πληθυντικό ευγένειας (με το «σεις και με το σας»), και τα ρήματα
ευγένειας: παρακαλώ, ικετεύω, ευχαριστώ, επιτρέψτε μου…., αν ζητούμε
κάτι, π.χ.:
_Κύριε πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω το εξής.
_Δεσποινίς, φέρτε μου, σας παρακαλώ, την αίτησή σας.
_Κύριε Λιακόπουλε, σας ευχαριστώ.
Οικεία πρόσωπα λόγου λέγονται ή θεωρούνται οι συγγενείς, οι συμμαθητές, οι συνάδελφοι, οι φίλοι κ.τ.λ.
Μη οικεία ή επίσημα πρόσωπα λόγου λέγονται αυτά που δε γνωρίζουμε
ή που δεν έχουμε μαζί τους καθημερινές ή συχνές σχέσεις, άρα πρέπει να
τους μιλούμε με ευγένεια ή όπως απαιτούν οι καλοί τρόποι ομιλίας. Τέτοια
πρόσωπα είναι τα Θεία, η ιεραρχία, οι ξένοι και οι άγνωστοι: Ο κ. Ανδρέας,
ο κ. Λιακόπουλος, η κ. Νίκη
Αν κάποιος δεν είναι οικείος μας (δηλαδή δεν είναι συγγενής, καλός
φίλος, συνάδελφος κ.τ.λ.) και του μιλήσουμε όπως μιλούμε και στους οικείους μας, δηλαδή του μιλήσουμε σε ενικό αριθμό (π.χ. «Τι κάνεις:», «Μου
δίνεις αυτό.» αντί «Τι κάνετε;», «Μου δίνεται αυτό:») και συνάμα χωρίς ορισμένες λέξεις (τους τίτλους «κύριε κυρία, δεσποινίς,… και το «παρακαλώ»)
που απαιτεί η καθιερωμένη ευγένεια, τότε είναι αγένεια, γιατί έτσι τον οικειοποιούμαι και αυτός μπορεί να μη το επιθυμεί.
Αντίθετα, όταν κάποιος είναι οικείος μας (δηλαδή είναι συγγενής, καλός φίλος, συνάδελφος κ.τ.λ.)και του μιλήσουμε όπως στους μη οικείους
(δηλαδή με πληθυντικό κ.τ.λ.), τότε είναι και πάλι αγένεια, για έτσι είναι σαν
να μη το θεωρούμε οικείο και τον αποξενώνουμε.
Ειδικότερα:
1. Οι οικείοι (συμμαθητές, συμφοιτητές, συγγενείς κ.τ.λ.)
μιλούνε
μεταξύ τους με οικειότητα, άρα με τα μικρά τους ονόματα ή το βαθμό συγγένειας ή σχέσης (αδελφέ, φίλε κ.τ.λ.) και χωρίς πληθυντικό ευγένειας, χωρίς το «εσείς και το εσάς», χωρίς το «κύριε» κ.τ.λ.
_Νίκο, έλα να φάμε. Που πας, Μαρία.
_Τι κάνεις, Γιάννη..
_Συνάδελφε, θέλω να μου δώσεις κάτι.
_Μητέρα, θείε και πατέρα ελάτε να συζητήσουμε.
_Ξάδελφε/ κουνιάδο/ γαμπρέ σε θέλω.
_Σύντροφε Δημήτρη, συναγωνιστή Διαμαντή….
_Αδελφέ Ιγνάτιε, τι ώρα έχει εσπερινό.
2. Οι πολίτες μιλούνε ή απευθύνονται προς τις αρχές και το αντίθετο
όχι με οικειότητα (γιατί αλλιώς θα φαίνεται αμεροληψία ή δοσοληψία κ.τ.λ.),
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αλλά με σοβαρότητα, άρα με «το σεις και με το σας», δηλαδή με πληθυντικό
ευγένειας, με κλητική μεγεθυντική προσφώνηση («κύριε διοικητά» και όχι
«διοικητή», το –α είναι μεγεθυντική κατάληξη), με το «κύριε, κυρία, δεσποινίς, κ. διοικητά»… και το ονοματεπώνυμο, αν είναι γνωστό, με το «παρακαλώ», αν έχουμε εντολή κ.τ.λ.
_Τι ενέργειες κάνατε με το θέμα μου, κ. Παπαδόπουλε; (και όχι «Τι
έκανες με μένα, Γιάννη»)
_Κύριε δάσκαλε, παρακαλώ πέστε μου πώς πάει η κόρη μου στα..
_Είδα τον κύριο Δήμαρχο και μου είπε για το θέμα σας.
_Παρακαλώ περάστε αύριο Πάτερ για το θέμα σας.
_Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας.
_Κύριε Τμηματάρχη, τι έγινε με το θέμα του κυρίου Νικολόπουλου.
Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ υπογράψτε.
3. Οι λαϊκοί μιλούν στους ιερείς και το αντίθετο πάντα με σεβασμό και
αγάπη, άρα με πληθυντικό ευγένειας, καθώς και με παράκληση, βαθμούς
κ.τ.λ.:
_Σας παρακαλώ πάτερ, μου λέτε πότε θα γίνει η βάπτιση;
_Σας είδα χθες άγιε Ηγούμενε. Τι κάνετε σήμερα.
_Με καλέσατε άγιε Δέσποτα.
_Ευχαριστώ τέκνο μου.
4. Δεν επιτρέπονται οι αγενείς και οι άσεμνες λέξεις με όποιον και αν
μιλούμε, γιατί έτσι υποβιβάζουμε το εαυτό μας. Αντί γι αυτές χρησιμοποιούμε:
α) σεμνές λέξεις και με αρνητική σύνταξη, αν απαιτείται, π.χ.:
_Είστε ασεβής, κύριε. αντί: Είσαι ανόητος που βρίζεις τα Θεία..
_Είστε ανάγωγος/ Δεν είστε/ Δε φερθήκατε τίμια. αντί: είσαι άτιμος/
κερατάς.
_Δεν είσαστε ωραίος στους τρόπους σας κύριε Γιάννη.
_Θα ήσαστε πιο κύριος, αν δε φερνόσαστε έτσι.
_Είσαι άτιμος, γρουσούζης, γάιδαρος, κεφάλας.... = άσεμνα
_Είστε άσχημος/ όχι σωστός/ απρεπής… στους τρόπους σας. = σεμνά
β) υπονοούμενο: Το πουλάκι του. αντί: Το τάδε γεννητικό του όργανο.
Ομοίως δεν επιτρέπονται οι «ξενικούρες» και οι «λαϊκούρες».
Όχι π.χ. στα: "μπαμπά ή ντάντι, γέρο, γρά. παπά..", αλλά: "θείε, πατέρα, παππού, γιαγιά, πάτερ"...
5. Οι εντολές, διαταγές κ.τ.λ. δίνονται (τουλάχιστον στα μη οικεία
πρόσωπα) όχι με άμεσο ή ευθύ τρόπο, αλλά με έμμεσο ή πλάγιο, δηλαδή:
α) Με παράκληση ή επιθυμία αντί διαταγή ή εντολή:
_Θα ήθελα να φάω σπιτικό φαγητό.
αντί: Βάλε μου να φάω από
το φαϊ που τρως τώρα.
_Παρακαλώ, θα ήθελα μια φωτοτυπία. Νίκο μου βγάζεις μια.. αντί
ευθεία: Βγάλε μου (ρε) Νίκο μια φωτοτυπία.
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_Παρακαλείστε από λήψεως της παρούσης επιστολή να ….
β) Με απάντηση όχι οριστική, αλλά τέτοια όπου το θετικό γεγονός γίνεται υποθετικό ή πιθανολογικό ή ερωτηματικό:
_Μήπως κάνετε λάθος κύριε Υπουργέ; αντί: Κάνετε λάθος κ. Υπουργέ
_Μου φαίνεται ότι σε είδα χθες στο καμπαρέ; αντί: Σε είδα χθες στο
καμπαρέ.
_Πήγα μήπως δω τη Μαρία. αντί: Πήγα για να δω τη Μαρία.
γ) Με συμπέρασμα αντί δικαιολογία:
_Τα βρήκα, άρα τα πήρα. αντί: Τα πήρα επειδή τα βρήκα.
_Πήγες, άρα τον είδες;
αντί: Τον είδες, επειδή πήγες.
δ) Με απρόσωπο σύνταξη αντί ονομαστική ή δεικτικό. Δηλ. όταν μιλούμε με αναφορική ή αόριστη αντωνυμία:
_Παρακαλείται όποιος το πήρε να το επιστρέψει. Αντί : Γιάννη, φέρτο
πίσω.
_Πρέπει να πάει κάποιος. αντί: Κώστα πήγαινε. Να πας εσύ/ εκείνος..
ε) Με γνώμη (με το «μάλλον, ίσως, πιθανόν»..) και όχι ως γεγονός
πραγματικό:
_Από τα γεγονότα εξάγεται ότι μάλλον έχετε λάθος κ. Υπουργέ.
_Απ' όσα γνωρίζω, νομίζω ότι κάνετε λάθος.
στ) Με δυνητική υποτακτική αντί ευθεία προστακτική:
_Μπορείς να πας Κώστα; αντί : Πήγαινε Κώστα ή να πας Κώστα.
6. Δεν είναι σωστό να μιλούμε κολακευτικά (ν' ανυψώσουμε) για κάποιον έναντι και παρουσία άλλου, εκτός αν πρόκειται περί ειδικής τελετής γι
αυτό. Ωστόσο, αν αυτό απαιτείται, μιλούμε με απρόσωπη σύνταξη.
3. Η ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Απρόσωπη σύνταξη λέγεται αυτή που κάνουμε με σκοπό να μη φανερώσουμε κάποιο από τα πρόσωπα του λόγου μιας πρότασης είτε γιατί δεν
είναι σωστό ηθικά είτε γιατί δεν επιτρέπεται από το νόμο κ.α..
Η απρόσωπη σύνταξη σχηματίζεται με τα καλούμενα απρόσωπα ρήματα (ή απρόσωπες εκφράσεις) ή λέγοντας το ρήμα της πρότασης σε γ'
πρόσωπο και παραλείποντας το αντικείμενο στα ενεργητικά ρήματα ή το ποιητικό αίτιο στα παθητικά ρήματα, π.χ.:
_Ο κ. Λιακόπουλος παρακαλείται να παρουσιαστεί στον..... αντί: ο κ.
Λιακόπουλος παρακαλείται (από το Γιάννη) να παρουσιαστεί στον..
_Πρόκειται να πάω εκδρομή! (αντί: Εγώ πρόκειμαι/ προτίθεμαι να..),
_Εγώ πρέπει/ είναι πρέπον/ είναι ανάγκη.. να δω τον Υπουργό.
_Παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής ψωμιού στην αγορά. αντί: Παρατηρήθηκε (από το Γιάννη ή από μένα) αύξηση...
_Η άσκηση λύθηκε. Ο Γιώργος νίκησε.
_Ειπώθηκε ότι ο Μανώλης είναι ο καλύτερος παίκτης.
Απρόσωπα ρήματα λέγονται αυτά που συνηθίζονται μόνο στο γ' πρόσωπο και δε φανερώνουν το υποκείμενο τους (τα ενεργητικά) ή το ποιητικό
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τους αίτιο (τα παθητικά), όπως π.χ. τα: πρόκειται, πρέπει, μέλει, μέλλεται,
συμφέρει, ….
4. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΓΩ/ΜΟΥ»
Χρησιμοποιούμε τα «εγώ, μου, μας..», όταν κάνουμε ομολογία και συνάμα θέλουμε να δείξουμε με έμφαση ότι δεν είμαστε εγωιστές ή ότι έχουμε
ανωτερότητα, π.χ.:
_Εγώ, κύριοι, το έκαμα. Εγώ έσπασα τον πίνακα.
_Το κακό έγινε από μένα. Το παιδί μου/ το παιδί το δικό μου το έκανε.
_ Ο Μανώλης είναι καλύτερος από μένα.
Δε χρησιμοποιούμε τα «εγώ, μου, μας..» , όταν μιλούμε για τον εαυτό
μας (γιατί έτσι φαινόμαστε εγωιστές ή έτσι δείχνουμε ότι κάνουμε διαφήμιση
), καθώς και όταν κάνουμε κακή προβολή άλλου (γιατί έτσι φαίνεται εκδίκηση). Στις περιπτώσεις αυτές μιλούμε είτε σε πληθυντικό αριθμό είτε απρόσωπα (σε γ΄ πρόσωπο):
_Στην εκπομπή μας, όχι: Στην εκπομπή μου.
_Λέγεται ότι είναι καλή η εκπομπή μας.
_Ειπώθηκε ότι είναι κακός άνθρωπος. αντί: (Εγώ λέω ότι) είναι κακός
άνθρωπος.
5. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑΣ
Ο πληθυντικός αριθμός δε χρησιμοποιείται μόνο όταν μιλούμε για
πολλά πρόσωπα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Μιλούμε με πληθυντικό
αριθμό, και μάλιστα επιβάλλεται, είναι ευγένεια, όταν απευθυνόμαστε σε κύρια πρόσωπα (= οι ξένοι, τα θεία και η ιεραρχία), εκτός και μας προτρέψουν
να μιλήσουμε στον ενικό. Έτσι δείχνουμε ότι δεν τα οικειοποιούμε, αλλά τα
σεβόμαστε, τους αναγνωρίζουμε το κύρος τους (= εξουσία, προσωπικότητα):
_Κ. Δήμαρχε, παρακαλώ περάστε, σας θέλει ο κ. αντιδήμαρχος.
_Καλημέρα σας, κ. Διευθυντά.
Αντίθετα είναι αγένεια το να μιλήσουμε με πληθυντικό αριθμό σε οικείο
πρόσωπο (= γονείς, συγγενείς, φίλους, γείτονες, συνάδελφοι, συν..), γιατί
έτσι θα νομίσει ή έτσι φαίνεται ότι το αποποιούμεθα, αποξενώνουμε, το θεωρούμε ξένο.
_Ξάδελφε, έχεις ωραίο αυτοκίνητο.
_Φίλε Γιάννη, έλα να παίξουμε σκάκι.
Σημειώνεται ότι:
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1) Ο πληθυντικός αριθμός ευγένειας σχηματίζεται με την προφορά της αντωνυμίας, αν υπάρχει και του κυρίου ρήματος της πρότασης σε γ' πρόσωπο πληθυντικού
αριθμού:
_Πάτερ ημών. Πατέρα μας (ο Θεός).
_Είσαστε καλός κ. Νίκο. Σας συγχαίρω. Σας προσκαλώ.
Με τιμάτε με την
παρουσία σας κ. Πρόεδρε. Η εκπομπή του σταθμού μας. Σας κάλεσα για να μου πείτε
την αλήθεια. Καλέστε το ασθενοφόρο. Παρακαλώ, εσείς, περάστε. Σας ικετεύω. Σας
θέλω, να μου πείτε..
αντί: Πατέρα μου. Είσαι καλός Νίκο. Σε συγχαίρω. Σε προσκαλώ. Με τιμάς με
την παρουσία σου Πρόεδρε........
2) Τα θεία είναι για όλους. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτά με πληθυντικό αριθμό
ή σε κτητική αντωνυμία: Κύριε ο Θεός ημών. Σας ικετεύω Κύριε και Θεέ μας.
3) Τα παιδιά των άλλων θεωρούνται και δικά μας (οικεία), άρα τους μιλούμε
πάντα χαϊδευτικά, με ενικό οικειότητας και με κτητική αντωνυμία (προαιρετικά):
_Παιδάκι μου, πρόσεχε. Με κτύπησες.
_Αντωνάκη, είδες τη γυναίκα μου;
Αντίθετα τα παιδιά μιλούνε στους οικείους σε ενικό και στους μη οικείους (ξένους, άγνωστους κ.τ.λ.) σε πληθυντικό αριθμό, για να δείξουν έτσι το σεβασμό που
τρέφουν γι' αυτούς:
_Πατέρα, μού λες τι ώρα είναι;
_Κύριε Γιάννη, μού λέτε τι ώρα είναι;
6. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Χαιρετισμός - αποχαιρετισμός λέγεται η φράση που λέμε μόλις δούμε
κάποιον ή στον αποχωρισμό, για να του εκφράσουμε τα αισθήματά μας (χαρά
ή λύπη μας) που τον είδαμε ή που φεύγει κ.τ.λ. Συνήθως είναι μια ευχή,
όπως αυτές που θα δούμε πιο κάτω.
Στο τηλέφωνο μιλά πρώτος όποιος καλείται με τις λέξεις "εμπρός, παρακαλώ, ορίστε".
Χαιρετίζει πρώτος αυτός που πρωτοβλέπει ή αποχωρίζεται κάποιον. Ωστόσο, αν κάνει κάποιος πως δε μας είδε δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά
το αντίθετο, δείχνοντας έτσι ανωτερότητα.
Χαιρετισμοί:
πρωί: Καλημέρα σας. Καλή εργασία. Καλή υπηρεσία..
μεσημέρι: Χαίρετε
βράδυ: Καλησπέρα σας.
Αποχαιρετισμοί:
Καλό δείπνο. Να πάτε στο καλό. Χάρηκα για τη γνωριμία. Γεια σας....
Γεια σου και λυπούμαι για τη συνάντηση.
Στο καλό και εύχομαι να μη σε ξαναδώ...
Σε κύριο πρόσωπο: Κ. Δ/ντά καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα σας..
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Σε οικείο πρόσωπο: Νίκο καλό σου μεσημέρι. Γεια σου..
7. Η ΣΩΣΤΗ (ΚΛΗΤΙΚΗ) ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
Η προσφώνηση (κλήση) των ονομάτων γίνεται των μεν θηλυκών και
ουδετέρων όμοια με την ονομαστική τους, των δε αρσενικών χωρίς το ληκτικό (τελικό) -ς.
θηλυκά: ε, ω Νίκη, μάνα, κυρία..
ουδέτερα: ε, ω παιδί, καθήκον,....
αρσενικά: ε, ω Κώστα, Νίκο... ο Μανώλη(ς) > ε, ω Μανώλη, ....
Εξαίρεση:
1) Τα αρσενικά σε -ος των επιθέτων, των μετοχών και των διγενών
ουσιαστικών (ιδιοτήτων-τίτλων) που τη σχηματίζουν σε -ε, για διάκριση τους
από τα θηλυκά και τα ουδέτερα, που τη σχηματίζουν όμοια με ονομαστική.
αρσενικά: ο κύριος > κύριε (όχι "κύριο"), ο φίλος > φίλε, ο άνθρωπος
> άνθρωπε, ο Υπουργός > Υπουργέ, ο σύμμαχος > σύμμαχε...
* Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ...
* Φίλε, σύντροφε και σύμμαχε Γιάννη, παρακαλώ...
θηλυκά:
η Υπουργός > έ, ώ υπουργός, η διάμετρος > διάμετρος, η
μεσόγειος > μεσόγειος.. η φίλη, > φίλη..
* Κυρία Υπουργός, παρακαλώ..
* Φίλη και σύντροφος Μαρία, παρακαλώ...
2) Τα αρσενικά σε -ης των διγενών ουσιαστικών (ιδιοτήτων, τίτλων και
βαθμών ιεραρχίας), που τη σχηματίζουν σε -ας, για διάκριση από τα θηλυκά
που τη σχηματίζουν όμοια με ονομαστική.
αρσενικά: Κύριε Πλωτάρχα, κύριε Διευθυντά, κύριε Δικαστά..
θηλυκά: η τμηματάρχης, η κοινοτάρχης.. ω τμηματάρχης..
8. ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
Ρήματα ευγένειας, λέγονται τα ρήματα που εισάγουμε μια προσταγή ή
διαταγή ή δέηση κ.τ.λ., ώστε να δείξουμε έτσι ότι σεβόμαστε το πρόσωπο
στο οποίο απευθυνόμαστε και όχι ότι επειδή είμαστε ανώτεροι ή επειδή έτσι
μας ήρθε του την επιβάλουμε, όπως π.χ. τα: ικετεύω, παρακαλώ, θα ήθελα/επιθυμώ…. Επιβάλλεται, είναι ευγένεια, να τα λέμε σε όλους, ακόμη
και όταν μιλούμε σε οικείους:
_Σας ικετεύω, ελεήστε με. αντί: Βοήθα με.
_Σας παρακαλώ, δεσποινίς/κυρία, κλείστε την πόρτα! Αντί: Κλείσε
την πόρτα κοπελιά…
9. ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Κατά την ομιλία πρώτα προτάσσονται οι ξένοι και μετά οι οικείοι:
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_Κύριε Manix, κύριε Παπαδόπουλε..
Όσον αφορά την ιεραρχία πρώτα προτάσσεται ο πρώτος βαθμός ιεραρχίας και ακολουθούν οι άλλοι:
_Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ….
Όσον αφορά το γένος, πρώτα προτάσσονται οι γυναίκες, μετά οι άνδρες και τέλος τα παιδιά:
_Σεβαστεί γονείς, κυρίας Παπαδοπούλου, κύριε Παπαδόπουλε, αγαπητά μας παιδιά…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με την άποψη του Ολλανδού
καθολικού ιερέα-θεολόγου και φιλέλληνα
(Desiderius Erasmus, 1457 –
1536, "Dialogus de recta latini graeciguae serminis pronunciatione"), άποψη
την οποία έχουν ασπασθεί χωρίς να το ελέγξουν, κακώς, οι συγγραφείς των
ελληνικών σχολικών βιβλίων, ήταν διαφορετική από τη νέα, επειδή η αρχαία
περιείχε και τους φθόγγους που γράφονταν με τα γράμματα: Ω, Η. Η Ελληνική Γραφή, σύμφωνα επίσης με τα σχολικά βιβλία, διασώζει από συνήθεια
(ιστορικά) τα άχρηστα πλέον γράμματα Ω, Η, Υ, τα οποία παλιά αντιπροσώπευαν φθόγγους της αρχαίας Ελληνικής και που στο χρόνο συνέπεσαν στην
προφορά με τα Ο, Ι, πρβ:
<<Η γραφή της ελληνικής γλώσσας στην αρχή ήταν φωνητική, δηλ. κάθε φθόγγος παριστανόταν
με ένα ιδιαίτερο γράμμα. Ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου και με την εξέλιξη της γλώσσας, η γραφή
μας έπαψε να είναι φωνητική, δηλαδή σήμερα κάθε φθόγγος δεν παρίσταται με ένα ιδιαίτερο γράμμα.
Π.χ. ο φθόγγος [ι] παρίσταται στη γραφή μας σήμερα με τα γράμματα ι, η, υ, ει, οι, υι, π.χ. κυνήγι,
αποικίζει, υιοθεσία, ο φθόγγος [ο] με τα γράμματα ο και ω, π.χ. ώμος, νόμος.... Αυτό συμβαίνει, γιατί
ενώ, όπως θα δούμε παρακολουθώντας την ιστορία της γλώσσας μας, οι διάφοροι φθόγγοι άλλαξαν
προφορά, τα γράμματα που τους παριστάνουν έχουν παραμείνει τα ίδια από την αρχαιότητα, είναι
δηλαδή η γραφή μας ιστορική ως ένα σημείο......>> (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής. γλώσσας)
<< Το μυκηναϊκό αλφάβητο αντικαταστάθηκε το 10 αιώνα π.Χ. από το φοινικικό, επειδή ήταν
δύσχρηστο. Στην αρχή οι Έλληνες χρησιμοποίησαν γράμματα άχρηστα, για να παραστήσουν τα φωνήεντα, τα οποία δεν παριστάνοντο στο φοινικικό αλφάβητο.... ....>> (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής. γλώσσας)
<< Στην αρχαία εποχή το η προφερόταν σαν εε, το ω σαν οο, και τα φωνήεντα α, ι, υ άλλοτε
σαν απλά α, ι, υ και άλλοτε σαν αα, ιι, υυ. Γι' αυτό και το η και το ω ονομάζοντο μακρόφωνα, το ε και
το ο βραχύχρονα και τα α, ι, υ δίχρονα.... ..>> ( "Γραμματική Νεοελληνικής", Χρ. Τσολάκη, Δ. Τομπαϊδη κ.α.)
<<Οι Φοίνικες έγραφαν μόνο τα σύμφωνα στις λέξεις, π.χ. "πρφρικς κ γρπτς λγς" (αντί: προφορικός και γραπτός και λόγος), που παρέχουν τη φωνητική βάση της συλλαβής, την πνοή και σποραδικά
ή σε περίπτωση ασάφειας έβαζαν τα φωνήεντα. Οι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφάβητο και το συστηματοποίησαν μέσα 8ου π.Χ. αι. προσθέτοντας όλα τα φωνήεντα. Για το σκοπό αυτό έκαναν χρήση
περισσευούμενων συμβόλων του αρχαίου σημιτικού συστήματος που δεν χρειαζόταν το ελληνικό
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σύστημα...>> ( Έκθεση Έκφραση για το Λύκειο, τεύχος Α', Βιβλίο του Καθηγητή: Χρ. Τσολάκη - Δ.
Τομπαϊδη κ.α.)
Ωστόσο όλα αυτά είναι μια επιπόλαια εκτίμηση και φυσικά λάθος, γιατί:
1) Δεν είναι αληθές ότι τα γράμματα Ω, Η, Υ αντιπροσώπευαν αρχαίους
φθόγγους που χάθηκαν ή που συνέπεσαν με τα Ο, Ι ή άλλως ότι η ελληνική
γραφή είναι ιστορική γιατί αφενός δεν υπάρχουν αρχαίες πηγές που να αναφέρουν κάτι τέτοιο και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι τα γράμματα Ω, Η, Υ
υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή για τεχνικούς ή άλλως ετυμολογικούς λόγους. Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα εξής ομόηχα γράμματα
(που άλλα από αυτά είναι δίψηφα και άλλα μονοψήφια ): Ο(ο) = Ω(ω),
ΑΙ(αι) = Ε, Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει), Μ = ΜΜ(μμ), Ν(ν)
= ΝΝ(νν)… τα οποία έχουν επινοηθεί προκειμένου, βάσει κανόνων, να υποδεικνύουμε στον αναγνώστη μας από τη μια την πιστή προφορά και από την
άλλη την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ.) των
γραπτών λέξεων και έτσι να του παρέχουμε βοήθεια και στην κατανόησή
τους και στη διάκριση των ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα -Ω,ΕΙΣ,ΕΙ.. (-ω,εις,ει) τα ουδέτερα με τα γράμματα -Ο,Ι…(-ο,ι…), τα
θηλυκά με -Η,Ω… (-ο,ω..), τον πληθυντικό αριθμό με -Η,ΟΙ…. (-η,οι…)….
κ.α., πρβ π.χ.: σήκω και σύκο, καλό και καλώ, καλοί και καλοί και καλεί…
ρήματα: σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…
ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το ψωμί, φιλί…
θηλυκά: η κακή, η αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ…
πληθυντικός: οι αγαθοί, κακοί …. τα πάθη, κάλλη …
Για τον ίδιο λόγο επινοήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία: Α, Β, Γ… και
μικρά γράμματα α, β, γ…. , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για διάκριση των
κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά γράφοντας π.χ. τα κύρια ονόματα
με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό: καλή/καλοί και Καλή, αγαθή/αγαθοί και
Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο.
Και το ότι στην αρχαία ελληνική γλώσσα-γραφή δεν προφέρονταν το
γράμμα Ω σαν οο, το γράμμα Η(η) σαν εε και το γράμμα Υ σαν ου/u προκύπτει και από τα εξής:
Α) Αν σε μια λέξη υπάρχει ένα ε, α, ο, ι, ου, στη γραφή γράφουμε
έτσι, π.χ.: καλός, νους, νίκη…, ενώ όταν έχουμε δυο ή περισσότερα γράφουμε έτσι (με επανάληψη): προορίζω, προορισμός, Προύσα, νόος - νους,
νέος, νέες, πλέω, έπλεε, πλέετε, πνέω, πνέετε, πνέεις, πνέετε, ποιέεις –
ποιείς, ποιέεται-ποιείτε, κούπα – κύπελο, ευυπόληπτος, Αβραάμ, Αβραμόπουλος, Ααρών, περιίσταμαι, διίσταμαι ουου…, ρεεεε…
Β) Αν τα γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) αντιπροσώπευαν φθόγγους της
αρχαίας ελληνικής, τότε θα έπρεπε τα γράμματα αυτά να υπήρχαν σε όλα τα
αλφάβητα των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών (Κρητικό, Αττικό κ.α.),
ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Αρχικά αυτά υπήρχαν μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο-γραφή, απ΄οπου και καλούνταν Ιωνικά, γιατί οι Ίωνες πρώτοι τα
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χρησιμοποίησαν για διάκρισή ομόηχων λέξεων και μετά αυτά πέρασαν και
στο κοινό ελληνικό αλφάβητο. Ιωνικά ΙΠΠΗΣ, ΑΧΑΡΝΗΣ = ΔΩΡΙΚΑ ΙΠΠΕΙΣ,
ΑΧΑΡΝΕΙΣ….
Γ) Αν τα γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) αντιπροσώπευαν φθόγγους της
αρχαίας ελληνικής, τότε τα γράμματα αυτά θα έπρεπε να βρίσκονται στις
λέξεις σε τυχαίες και όχι σε συγκεκριμένες συλλαβές των λέξεων, που σημαίνει ότι αυτά βρίσκονται εκεί με κανόνες για διάκριση ομοήχων λέξεων,
πρβ π.χ. ότι όλα τα ρήματα γράφονται με -ω,ει, ενώ όλα τα θηλυκά με -η,
όλοι οι πληθυντικοί με -οι ….: καλώ και καλό, καλεί και καλή και καλοί……
2) Ιστορικές γραφές , όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι άλλες και όχι η
ελληνική, όπως π.χ. αυτές που γράφουν με το λατινικό αλφάβητο (Αγγλική,
Γαλλική, Ολλανδική κ.α.) και ως εξ αυτού μερικοί (ο Έρασμος κ.α.) νόμισαν
ότι το αυτό ισχύει και στην ελληνική γραφή, ενώ δεν είναι έτσι.
3) Δεν είναι αληθές ότι αφενός η φοινικική γραφή δε γράφει τα φωνήεντα, απλά εκεί αυτά σημειώνονται με σημεία (με παύλες και κουκίδες αντί
για γράμματα), τα οποία μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα που έχουν
φωνήεν, όπως συμβαίνει στην εβραϊκή και στην αραβική γραφή και αφετέρου ότι οι αρχαίοι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφάβητο και το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους, γιατί:
Α) Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε άλλες γραφές, όπως π.χ. στην Εβραϊκή, στην Αραβική κ.α. και ως εξ αυτού μερικοί νομίζουν ότι το αυτό ισχύει
και για την ελληνική, ενώ δεν είναι έτσι.
Β) Εκείνοι που λένε ότι οι Έλληνες πήραν τη γραφή από τους Φοίνικες
επικαλούνται τον Ηρόδοτο. Ωστόσο ο Ηρόδοτος (Ε 57 – 59) λέει επακριβώς
ότι οι φονιάδες του Ίππαρχου, του γιου του Πεισίστρατου στην Αθήνα, ήταν
οι Γεφυραίοι (οι αδελφοί Αρμόδιος και Αριστογείτονας), που είναι φοινικικής
καταγωγής και αυτοί, νομίζω ( «ως εμοι δοκέειν») , έφεραν το αλφάβητο
στην Ελλάδα από τη Φοινίκη μαζί με τον Κάδμο, άρα μιλά με το νομίζω και
ως τέτοια τα λεγόμενά του μπορεί να είναι και λάθος και έτσι είναι, αφού:
α) Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Διόδωρος (βλέπε Διόδωρος
Σικελιώτης: 3,67, 5 - 57 και 5, 74) και ο Πλούταρχος (βλέπε: Πλούταρχος
«Περί κακοηθειών του Ηροδότου») απάντησαν στον Ηρόδοτο ότι ψεύδεται
και μάλιστα με κακοήθεια (στην πραγματικότητα λόγω λανθασμένων πηγών), γιατί αφενός οι Γεφυραίοι (οι αδελφοί Αρμόδιος και Αριστογείτωνας)
δεν ήταν φοινικικής καταγωγής, αλλά Έλληνες, καταγωγή από την Ερέτρια
της Εύβοιας, και αφετέρου οι Φοίνικες δεν είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, αλλά οι Πελασγοί, τα οποία ιδιοποιήθηκαν οι Φοίνικες αλλάζοντας μερικώς το σχήμα τους κ.α. Λένε επίσης ότι οι Πελασγοί ήταν οι πρώτοι κάτοικοι
της χώρας που σήμερα λέγεται Ελλάδα, οι οποίοι μαζί με κάποια άλλα φύλα
μετά τα Τρωικά αποτέλεσαν το ελληνικό έθνος (βλέπε Ηροδότου «Ιστορία
Α, 57-58) κ.α.
β) Μελετώντας τη Φοινικική και την Ελληνική γραφή βλέπουμε ότι γράφουν με εντελώς διαφορετική τεχνική και προ αυτού έχουν διαφορετικό
τρόπο γραφής. Απλά ως γραφές έχουν και κάποια κοινά γράμματα, κάτι
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όπως συμβαίνει και με τα γλωσσικά δάνεια – αντιδάνεια (κοινές λέξεις) που
υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες. Η ελληνική γραφή έχει 25 μικρά γράμματα: α, β, γ, ..σ/ς… συν 24 Κεφαλαία: Α, Β, Γ…. συν τα δίψηφα ΟΥ(ου),
ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι), ΟΙ(οι)…. ΜΜ(μμ)ΝΝ(νν)…. και απο αυτά μόνα κάποια
απο τα κεφαλαία σύμφωνα υπάρχουν και στη φοινικική γραφή (σωστότερα
μοιάζουν κάπως) και τίποτε άλλο.
4) Δεν είναι αληθές ότι την αρχαία εποχή τα: ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΑΙ(αι),
ΟΥ(ου) προφέρονταν όπως δείχνουν τα επιμέρους γράμματά τους, όπως
ισχυρίζονται μερικοί. Η αλήθεια είναι ότι άλλο τα δίψηφα γράμματα ΕΙ(ει),
ΟΙ(οι), ΑΙ(αι), ΟΥ(ου) = ένας φθόγγος και άλλο οι δίφθογγοι ΕΙ(εϊ), ΟΙ(οϊ),
ΑΙ(αϊ), ΟΥ(οϋ) = δυο φθόγγοι. Για να διακρίνονται μεταξύ τους οι δίφθογγοι
παίρνουν τα διαλυτικά (ή τονικό σημάδι στο πρώτο ψηφίο, αν τονίζονται),
π.χ.: θεϊκός, Μάίος, ολόιδιος, προϋπόθεση. Τα δίψηφα γράμματα, που αν
τονίζονται το τονικό σημάδι μπαίνει στο δεύτερο ψηφίο, υπάρχουν και στη
λατινική και γράφονται: ΟΕ(oe) = Ι(i) = Υ(y), ΑΕ(ae) = Ε(ε), U(u) = ΟΥ:
phoenix, Graecia, mensae… Στη λατινική δεν υπάρχουν τα γράμματα Ω, Η
5) Ό,τι φθόγγους είχε η αρχαία Ελληνική Γλώσσα τους ίδιους φθόγγους έχει και η νέα, καθώς και όλες οι άλλες γλώσσες, επειδή σε όλες υπάρχουν κοινές λέξεις. Το εμπόριο, οι θρησκείες, οι επιστήμες κ.α. μεταφέρουν-επιβάλλουν παντού ίδιες λέξεις. Απλώς οι φθογγικές συνθέσεις ορισμένων λέξεων έχουν αλλάξει με πρόσθεση ή αφαίρεση ή μετάθεση κ.α. φθόγγου από γλώσσα σε γλώσσα για λόγους ευστομίας ή απλούστευσης, πρβ
π.χ.: Ελληνικά Ζευς, Ευρώπη, τιτάν…. > αγγλικά Zeus, Europe, titan,
Jhon…., αρχαία ελληνικά παιδί(ον)/παις > παιδί, τάξι(ς) > τάξη, οικοκυρά
> (ν)οικοκυρά... Ειδικότερα οι λέξεις από χρόνο σε χρόνο, καθώς και κατά
τη μεταφορά τους από γλώσσα σε γλώσσα αλλάζουν, όμως η αλλαγή αυτή
γίνεται μόνο στις φθογγικές συνθέσεις τους και όχι στο είδος και την ποσότητα των φθόγγων τους, πρβ π.χ.: παιδί(ον), (Β)ενετια > Ενετία, ήρθα –
ήλθε,.... τιμάει – τιμά, τιμαόμενος – τιμώμενος, Αθηνάα – Αθηνά….
6) Άλλο τα γράμματα και το σύστημα γραφής μιας γλώσσας και άλλο
οι φθόγγοι και οι λέξεις της. Στα συστήματα γραφής τα γράμματα δεν είναι
όσοι και οι φθόγγοι για τεχνικούς λόγους. Υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα
π.χ. στην Ελληνική τα Ω = Ο, Η = Ι = Υ….. , για διάκριση ομόηχων λέξεων
κ.α., όπως είδαμε πιο πριν.
7) Σαφώς η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν κάτι το διαφορετικό από
τη νέα, όμως μια και η αυτή γλώσσα, κάτι όπως συμβαίνει και με τους αρχαίους και τους νέους Έλληνες, που είναι ένας λαός. Απλά παλιά η ελληνική
γλώσσα ήταν με λίγο διαφορετική μορφή (είδος καταλήξεων και κλίση), καθώς και με λίγο διαφορετικό λεξιλόγιο (σύνολο λέξεων) απ΄ό,τι έχει αυτή
σήμερα, κάτι που οφείλεται αφενός της κατάκτησης της Ελλάδος από τους
Ρωμαίους και τους Οθωμανούς, που αναγκαστικά χρησιμοποίησε και από αυτούς λέξεις και αφετέρου της εξέλιξης των επιστημών και των τεχνών που
ως εξ αυτού αναγκάστηκε να πλουτίσει το λεξιλόγιό της είτε με εισαγωγή
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ξένων λέξεων είτε με τη δημιουργία νέων λέξεων και συνάμα απλούστευση
της όλης μορφής της
Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:
1. «ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΦΗ», Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ,
2. «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ», Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ.
3. «Η ΓΡΑΦΗ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.Α.)» Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
2. ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Τα μέρη λόγου της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας είναι δέκα, όπως και
στη νέα Ελληνική: τα άρθρο, τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα
ρήματα, οι μετοχές, οι σύνδεσμοι, οι προθέσεις, τα επιρρήματα και τα επιφωνήματα.
1. ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η κλίση του άρθρου
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
αρσεν. θηλ. ουδ. αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο
η
το
οι
οι
τα
γενική
του της
του
των
των
των
αιτιατική
τον την
το
τους
τις
τα
δοτική
τω τω
τω
τοις
τοις
τοις
κλητική
ε,ω ε,ω
ε,ω
ε,ω
ε,ω
ε,ω
2. ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
1. Ουσιαστικά της α΄ κλίσης (αρσενικά και θηλυκά):
1.1. Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
Ενικός

Πληθυντ.

Αρσενικό

-η
-ης

Δυϊκός
Αρσ-Θηλ.
ΑρσΘηλ.
-αι
-ᾱ
-ων
-αιν

-ῃ
-ην

-αις
-ᾱς

Θηλυκό

ον.
γεν.

-ᾱς
-ου

-ης
-ου

-ᾱ
-ᾱς

δοτ.
αιτ.

-ᾳ
-ᾱν

-ῃ
-ην

-ᾳ
-ᾱν

-ᾰ
-ᾱς ή
-ης
-ᾳ ή ῃ
-ᾰν

-αιν
-ᾱ
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-ᾱ

-η
(ἢ -ᾰ)

-ᾱ

-ᾰ

-η
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-αι

-ᾱ

Παραδείγματα:
α) Αρσενικά σε –ας: ὁ νεανίας
β) Αρσενικά σε –ης: ὁ στρατιώτης, ὁ ποιητὴς
γ) Θηλυκά σε -ᾱ: ἡ πολιτεία, ἡ σφαῖρα, ἡ στρατιὰ
δ) Θηλυκά σε –ᾰ (γεν. –ης): ἡ τράπεζα, ἡ γλῶσσα
ε) Θηλυκά σε –η : ἡ κώμη, ἡ τιμὴ

1.2. Πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά
Παραδείγματα: ὁ (Ἑρμέας) Ἑρμῆς, ἡ (μνάα) μνᾶ, ἡ (συκέα) συκῆ
ε+α=η, ε+ου=ου, ε+ᾳ=ῃ, ε+αι=αι, ε+ω=ω, α+α=α, α+αι=αι, α+ω=ω,
Τα πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά έχουν και μετά τη συναίρεση
τις καταλήξεις των ασυναίρετων τύπων. Μόνο το εα στον ενικό το συναιρούν
σε η : ὁ Ἑρμέας -Ἑρμῆς, ἡ συκέα –συκῆ κ.λπ., αλλά τοὺς Ἑρμέας-Ἑρμᾶς,
τὰς συκέας-συκᾶς κ.λπ.
Παραδείγματα αρσενικών σε –ας και σε –ης
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
ὁ
νεας οἱ
νεαι
ὁ
Ἀτρείδ
ανί
ανί
τοῦ νεου τῶν
νεῶν τοῦ Ἀτρείδ
ανί
ανι
τῷ
νεᾳ
τοῖς
νεαις τῷ
Ἀτρείδ
ανί
ανί
τὸν νεαν τοὺς νεας
τὸν Ἀτρείδ
ανί
ανί
ὦ
νεα
ὦ
νεαι
ὦ
Ἀτρείδ
ανί
ανί
Ενικός
ὁ
ποιητ

ὴς

Πληθυντικός
οἱ
ποιητ

αὶ

τοῦ

ποιητ

οῦ

τῶν

ποιητ

ῶν

τῷ

ποιητ

ῇ

τοῖς

ποιητ

αῖς

τὸν

ποιητ

ὴν

τοὺς

ποιητ

ὰς

Ενικός
ὁ
στρατιώτ
τοῦ στρατιώτ
τῷ
στρατιώτ
τὸν στρατιώτ

ης

Πληθυντικός
οἱ
Ἀτρεῖδ

αι

ου

τῶν

Ἀτρειδ

ῶν

ῃ

τοῖς

Ἀτρείδ

αις

ην

τοὺς

Ἀτρείδ

ας

η

ὦ

Ἀτρεῖδ

αι

ης
ου
ῃ
ην

Πληθυντικός
οἱ
στρατιῶτ
τῶν
στρατιωτ
τοῖς
στρατιώτ
τοὺς στρατιώτ

αι
ῶν
αις
ας
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ὦ

ποιητ

ὰ

ὦ

ποιητ

αὶ

ὦ

στρατιῶτ

ᾰ

Παραδείγματα θηλυκών σε -ᾰ και σε -ᾱ (γεν. -ᾱς)
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
ἡ
στρατι
ὰ
αἱ
στρατι αὶ
ἡ
πολιτεί
τῆς στρατι
ᾶς τῶν στρατι ῶν τῆς πολιτεί
τῇ
στρατι
ᾷ
ταῖς στρατι αῖς τῇ
πολιτεί
τὴν στρατι
ὰν τὰς
στρατι ὰς τὴν πολιτεί
ὦ
στρατι
ὰ
ὦ
στρατι αὶ
ὦ
πολιτεί
Ενικός
ἡ
σφαῖρ

ᾰ

Πληθυντικός
αἱ
σφαῖρ

αι

τῆς

σφαίρ

ας

τῶν

σφαιρ

ῶν

τῇ

σφαίρ

ᾳ

ταῖς

σφαίρ

αις

τὴν

σφαίρ

αν

τὰς

σφαίρ

ας

ὦ

σφαῖρ

α

ὦ

σφαῖρ

αι

ὦ

ας
ᾳ
αν
α

α
ας
ᾳ
αν
α

στρατιῶτ

Πληθυντικός
αἱ
πολιτεῖ
τῶν πολιτει
ταῖς πολιτεί
τὰς
πολιτεί
ὦ
πολιτεῖ

α

Ενικός
ἡ
ἀλήθει
τῆς ἀληθεί
τῇ
ἀληθεί
τὴν ἀλήθει
ὦ
ἀλήθει

Παραδείγματα θηλυκών σε -ᾰ (γεν. -ης)
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
ἡ
τράᾰ
αἱ
τράαι
ἡ
γλῶσσ
πεζ
πεζ
τῆς τραης τῶν τραῶν τῆς γλώσσ
πέζ
πεζ
τῇ
τραῃ
ταῖς τρααις τῇ
γλώσσ
πέζ
πέζ
τὴν τράᾰν τὰς τραας
τὴν γλῶσσ
πεζ
πέζ
ὦ
τράᾰ
ὦ
τράαι
ὦ
γλῶσσ
πεζ
πεζ
Παραδείγματα θηλυκών σε -η
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
ἡ
κώμ
η
αἱ
κῶμ
αι
ἡ
τιμ
τῆς
κώμ
ης
τῶν
κωμ
ῶν
τῆς
τιμ
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Πληθυντικός
αἱ
ἀλήθει
τῶν ἀληθει
ταῖς ἀληθεί
τὰς ἀληθεί
ὦ
ἀλήθει

αι

αι
ῶν
αις
ας
αι

αι
ῶν
αις
ας
αι

ᾰ

Πληθυντικός
αἱ
γλῶσσ

αι

ης

τῶν

γλωσσ

ῶν

ῃ

ταῖς

γλώσσ

αις

ᾰν

τὰς

γλώσσ

ας

ᾰ

ὦ

γλῶσσ

αι

ὴ
ῆς

Πληθυντικός
αἱ
τιμ
αὶ
τῶν
τιμ
ῶν
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τῇ
τὴν
ὦ

κώμ
κώμ
κώμ

ῃ
ην
η

ταῖς
τὰς
ὦ

κώμ
κώμ
κῶμ

αις
ας
αι

τῇ
τὴν
ὦ

τιμ
τιμ
τιμ

2. Ουσιαστικά της β΄ κλίσης (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα) :
2.1. Δευτερόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
Αρσενικό και θηλυκό
Ουδέτερο
Ενικός
Πληθ.
Δυϊκός
Ενικός
ον. -ος
-οι
-ω
-ον
γεν. -ου
-ων
-οιν
-ου
δοτ. -ῳ
-οιν
-οιν
-ῳ
αιτ. -ον
-ους
-ω
-ον
κλητ. -ε (-ος)
-οι
-ω
-ον
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ῇ
ὴν
ὴ

ταῖς
τὰς
ὦ

Πληθ.
-ᾰ
-ων
-οις
-ᾰ
-ᾰ

τιμ
τιμ
τιμ

αῖς
ὰς
αὶ

Δυϊκός
-ω
-οιν
-οιν
-ω
-ω

Παραδείγματα:
α) Αρσενικά και θηλυκά σε –ος: ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἀγρὸς, ἡ νῆσος, ἡ ὁδὸς
β) Ουδέτερα σε –ον: τὸ μυστήριον, τὸ δῶρον
2.2. Δευτερόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά
Παραδείγματα: ὁ (ἔκπλοος) ἔκπλους, ὁ (πλόος) πλοῦς, τὸ (ὀστέον) ὀστοῦν
ο+ο=ου, ο+ε=ου, ο+ῳ=ῳ, ο+οι=οι, ο+ω=ω,
ε+ο=ου, ε+ου=ουμ ε+ῳ=ῳ, ε+α=α, ε+ω=ω, ε+οι=οι
2.3. Η δεύτερη κλίση
Παραδείγματα: ὁ πρόνεως, ὁ λεὼς, ἡ ἅλως, τὸ ἀνώγεων

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.

Ενικός
αρσ.
-ως
-ω
-ῳ
-ων
-ως

θηλ.
-ως
-ω
-ῳ
-ω (ν)
-ως

ουδ.
-ων
-ω
-ῳ
-ων
-ων

Πληθυντικός
αρσ-θηλ.
-ῳ
-ων
-ῳς
-ως
-ῳ

ουδ.
-ω
-ω
-ῳς
-ω
-ω

Δυϊκός
αρσ-θηλ-ουδ.
-ω
-ῳν
-ῳν
-ω
-ω

3. Ουσιαστικά της γ΄ κλίσης (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα περιττοσύλλαβα) :
(Περιττοσύλλαβα ονομάζονται όσα ουσιαστικά έχουν στη γενική και δοτική ενικού και
σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού μια συλλαβή περισσότερη από την ονομαστική
και κλητική του ενικού)

ον.
γεν.

Αρσενικά και θηλυκά
Ενικός Πληθυντ.
-ς ή -ες
-ος (ή – -ων
ως)

Ουδέτερα
Δυϊκός Ενικός
-ε
-οιν
-ος (ή –ως)

Πληθυντ. Δυϊκός
-ᾰ
-ε
-ων
-οιν
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δοτ.
αιτ.
κλ.

-ῐ
-ᾰ ή ν
-ς ή -

-σῐ (ν)
-ᾰς ή –ς (-νς)
-ες

-οιν
-ε
-ε
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-σῐ (ν)
-ᾰ
-ᾰ

-ῐ
-

-οιν
-ε
-ε

Παραδείγματα:
α) Φωνηεντόληκτα: ὁ ἥρως (θ.ἡρω-), ὁ Τρὼς, ὁ ἰχθὺς, ἡ δρῦς, ἡ δύναμις, τὸ ἄστυ, ὁ
βασιλεὺς, ἡ γραῦς, ἡ ἠχὼ
β) Συμφωνόληκτα: ὁ κόραξ (θ. κόρακ-), ἡ πτέρυξ, ὁ γὺψ, ὁ τάπης, ἡ πατρὶς, τὸ
κτῆμα, ἡ ἀκτὶς, ὁ Τιτὰν, ὁ Ἕλλην, τὸ νέκταρ, τὸ βέλος, τὸ κρέας
ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ
Διαίρεση των τριτοκλίτων ουσιαστικών
Φωνηεντόληκτα
Συμφωνόληκτα
ἥρως (ἥρω-)
Αφωνόληκτα
ἰχθὺς (ἰχθυ-)
ἱππεὺς (ἱππευ-)
πόλις (πολι-, πολε-)

Ημιφωνόληκτα
Ουρανικόληκτα
φύλαξ(φυλακ-)
Χειλικόληκτα
κώνωψ (κωνωπ-)
Οδοντικόληκτα
πατρὶς (πατριδ-)
γέρων (γερωντ-, γεροντ-)

Η τρίτη κλίση περιέχει
ονόματα καταληκτικά,
που σχηματίζουν δηλαδή την ενική ονομαστική με την κατάληξη
–ς, και ακατάληκτα,
που τη σχηματίζουν
χωρίς καμιά κατάληξη: ἥρως, ἰχθὺς,
ἱππεὺς, πόλις, ενώ
χιτὼν, γέρων, ῥήτωρ,
κρατὴρ.

Ενρινόληκτα
χιτὼν (χιτων-)
κίων(κιων-, κιον-)
Υγρόληκτα
κρατὴρ (κρατηρ-)
ῥήτωρ (ῥητορ-)
Σιγμόληκτα
βέλος (βελεσ-)
Από τα τριτόκλιτα ουσιαστικά
άλλα είναι μονόθεμα (χειμὼν χειμῶν-ος) και άλλα διπλόθεμα (πόλις - πόλε-ως)

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ
Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα
Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
ἥρω ς
οἱ
ἥρω ες

Ενικός
ὁ
ἰχθὺ

ς

Πληθυντικός
οἱ
ἰχθύ

ες
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τοῦ
τῷ
τὸν
ὦ

ἥρω
ἥρω
ἥρω
ἥρω

Ενικός
ὁ
βασιλεὺ
τοῦ βασιλέ
τῷ
βασιλε
τὸν
βασιλέ
ὦ
βασιλεῦ

ος
ι
α
ς

ς
ως
ῖ
α

τῶν
τοῖς
τοὺς
ὦ

ἡρώ
ἥρω
ἥρω
ἥρω

ων
σι
ας
ες

Πληθυντικός
οἱ
βασιλε
τῶν
βασιλέ
τοῖς
βασιλεῦ
τοὺς
βασιλέ
ὦ
βασιλε

τοῦ
τῷ
τὸν
ὦ

ῖς
ων
σι
ας
ῖς

ἰχθύ
ἰχθύ
ἰχθύ
ἰχθὺ

ος
ι
ν

Συμφωνόληκτα αφωνόληκτα
Ενικός
ὁ
Ἄρα
ψ(β-ς)
τοῦ
Ἄραβ
ος
τῷ
Ἄραβ
ι
τὸν
Ἄραβ
α
ὦ
Ἄρα
ψ
νικός
ὁ
κόρα
ξ
τοῦ
κόρακ
ος
τῷ
κόρακ
ι
τὸν
κόρακ
α
ὦ
κόρα
ξ

Πληθυντικός
οἱ
Ἄραβ
τῶν
Ἀράβ
τοῖς
Ἄρα
τοὺς
Ἄραβ
ὦ
Ἄραβ
Πληθυντικός
οἱ
κόρακ
τῶν
κοράκ
τοῖς
κόρα
τοὺς
κόρακ
ὦ
κόρακ

Ενικός
ὁ
γίγα

Πληθυντικός
οἱ
γίγαντ

ες

Ενικός
ὁ
γέρω

τῶν
τοῖς
τοὺς
ὦ

ων
σι
ας
ες

τοῦ
τῷ
τὸν
ὦ

ς

τοῦ
γίγαντ ος
τῷ
γίγαντ ι
τὸν
γίγαντ α
ὦ
γίγα
ς
(προσοχή: τυραννί, παῖ)
Ενικός

γιγάντ
γίγα
γίγαντ
γίγαντ

Πληθυντικός

τῶν
τοῖς
τοὺς
ὦ

Ενικός
ἡ
γραῦ
τῆς
γρα
τῇ
γρα
τὴν
γραῦ
ὦ
γραῦ

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά διπλόθεμα
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
ὁ
πέλεκυ
ς
οἱ
πελέκε
ις
ἡ
δύναμι
τοῦ πελέκε
ως
τῶν
πελέκε
ων τῆς δυνάμε
τῷ
πελέκε
ι
τοῖς
πελέκε
σι
τῇ
δυνάμε
τὸν πέλεκυ
ν
τοὺς πελέκε
ις
τὴν δύναμι
ὦ
πέλεκυ
ὦ
πελέκε
ις
ὦ
δύναμι

Ενικός

γέροντ
γέροντ
γέροντ
γέρον
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ς
ως
ι
ν

ς
ὸς
ΐ
ν

ἰχθύ
ἰχθύ
ἰχθῦ
ἰχθύ

ων
σι
ς
ες

Πληθυντικός
αἱ
γρᾶ
τῶν
γρα
ταῖς
γραυ
τὰς
γραῦ
ὦ
γρᾶ

Πληθυντικός
αἱ
δυνάμε
τῶν δυνάμε
ταῖς δυνάμε
τὰς
δυνάμε
ὦ
δυνάμε

ες
ων
ψι(β-σι)
ας
ες
ες
ων
ξι
ας
ες

ν
ος
ι
α

Πληθυντικός
οἱ
γέροντ

ες

τῶν
τοῖς
τοὺς
ὦ

ων
σι
ας
ες

γέροντ
γέρου
γέροντ
γέροντ

Πληθυντικός

ες
ῶν
σὶ
ς
ες

ις
ων
σι(ν)
ις
ις
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τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
ὦ

κτῆμ
κτήματ
κτήματ
κτῆμ
κτῆμ

α
ος
ι
α
α

τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
ὦ

κτήματ
κτημάτ
κτήμα
κτήματ
κτήματ

α
ων
σι
α
α

Συμφωνόληκτα ημίφωνα (ν)
Ενικός
Πληθυντικός
ἡ
ἀκτὶ
ς
αἱ
ἀκτῖν
ες
τῆς
ἀκτῖν
ος
τῶν
ἀκτίν
ων
τῇ
ἀκτῖν
ι
ταῖς
ἀκτῖ
σι
τὴν
ἀκτῖν
α
τὰς
ἀκτῖν
ας
ὦ
ἀκτὶ
ς
ὦ
ἀκτῖν
ες
Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
ποιμὴν
οἱ
ποιμέν
τοῦ ποιμέν
ος
τῶν
ποιμέν
τῷ
ποιμέν
ι
τοῖς
ποιμέ
τὸν
ποιμέν
α
τοὺς
ποιμέν
ὦ
ποιμὴν
ὦ
ποιμέν

ἡ
τῆς
τῇ
τὴν
ὦ

πατρὶ
πατρίδ
πατρίδ
πατρίδ
πατρὶ
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ς
ος
ι
α
ς

αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
ὦ

πατρίδ
πατρίδ
πατρί
πατρίδ
πατρίδ

ες
ων
σι
ας
ες

Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
χειμὼν
οἱ
χειμῶν
τοῦ χειμῶν
ος τῶν
χειμών
τῷ
χειμῶν
ι
τοῖς
χειμῶ
τὸν
χειμῶν
α
τοὺς
χειμῶν
ὦ
χειμὼν
ὦ
χειμῶν
Ενικός
Πληθυντικός
ες
ὁ
Ἕλλην
οἱ
Ἕλλην
ων τοῦ Ἕλλην
ος τῶν
Ἑλλήν
σι
τῷ
Ἕλλην
ι
τοῖς
Ἕλλη
ας
τὸν
Ἕλλην
α
τοὺς
Ἕλλην
ες
ὦ
Ἕλλην
ὦ
Ἕλλην

ες
ων
σι(ν)
ας
ες
ες
ων
σι
ας
ες

Υγρόληκτα (λ,ρ)
Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
κλητὴρ
οἱ
κλητῆρ
τοῦ
κλητῆρ
ος
τῶν
κλητήρ
τῷ
κλητῆρ
ι
τοῖς
κλητῆρ
τὸν
κλητῆρ
α
τοὺς
κλητῆρ
ὦ
κλητὴρ
ὦ
κλητῆρ
Υγρόληκτα συγκοπτόμενα (λ,ρ)
Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
παοἱ
πατὴρ
τέρ
τοῦ πατρ
ὸς τῶν
πατέρ
τῷ
πατρ
ὶ
τοῖς
πατρά
τὸν πατέρ α
τοὺς πατέρ
ὦ
πάτερ
ὦ
πατέρ
Σιγμόληκτα (σ)
Ενικός
Πληθυντικός
ὁ
Σωκράτ
ης
οἱ
Σωκράτ

Ενικός
ὁ
ῥήτωρ
τοῦ
ῥήτορ
τῷ
ῥήτορ
τὸν
ῥήτορ
ὦ
ῥήτορ

ες
ων
σι
ας
ες

ες

Ενικός
ὁ
ἀνὴρ

ων

τοῦ

ἀνδρ

σι

τῷ

ας
ες

αι

ος
ι
α

Πληθυντικός
οἱ
ῥήτορ
τῶν
ῥήτορ
τοῖς
ῥήτορ
τοὺς
ῥήτορ
ὦ
ῥήτορ

Πληθυντικός
οἱ
ἄνδρ

ες

ὸς

τῶν

ἀνδρ

ῶν

ἀνδρ

ὶ

τοῖς

ἀνδρά

σι

τὸν

ἄνδρ

α

τοὺς

ἄνδρ

ας

ὦ

ἄνερ

ὦ

ἄνδρ

ες

ῆς

Πληθυντικός
οἱ
Περικλε

Ενικός
ὁ
Περικλ

ες
ων
σι
ας
ες

ῖς
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τοῦ
τῷ
τὸν
ὦ

Σωκράτ
ους
Σωκράτε
ι
Σωκράτ
η
Σώκρατες
Ενικός
ἡ
αἰδὼ
τῆς αἰδο
τῇ
αἰδο
τὴν αἰδ
ὦ
αἰδὼ

ς
ῦς
ῖ
ῶ
ς

τῶν Σωκρατ
τοῖς Σωκράτ
τοὺς Σωκράτ
ὦ
Σωκράτ
Πληθυντικός
δεν έχει

ῶν
τοῦ Περικλέ
ταις τῷ Περικλε
ας
τὸν Περικλέ
αι
ὦ
Περίκλεις
Ενικός
τὸ
βέλο
ς
τοῦ βέλο
υς
τῷ
βέλε
ι
τὸ
βέλο
ς
ὦ
βέλο
ς
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ους
ῖ
α

τῶν Περικλέ
τοῖς
τοὺς
ὦ
Περικλε
Πληθυντικός
τὰ
βέλ
η
τῶν βελ
ῶν
τοῖς
βέλε
σι
τὰ
βέλ
η
ὦ
βέλ
η

3. ΕΠΙΘΕΤΑ
1. Τα τρικατάληκτα με τρία γένη σχηματίζουν πάντα το θηλυκό κατά την
α΄κλίση (ἡ δικαία, ἡ καλή) και το αρσενικό και το ουδέτερο, άλλα κατά τη β΄ κλίση (ὁ
δίκαιος, τὸ δίκαιον, γεν. τοῦ δικαίου) και άλλα κατά τη γ΄κλίση (ὁ ἅπας, τὸ ἅπαν, γεν.
τοῦ ἅπαντος)
2. Τα δικατάληκτα με τρία γένη κλίνονται άλλα κατά τη β΄ κλίση (ὁ, ἡ βάρβαρος, τὸ βάρβαρον, γεν. τοῦ βαρβάρου) και άλλα κατά τη γ΄ κλίση (ὁ, ἡ σώφρων, τὸ
σῶφρον, γεν. τοῦ σώφρονος)
3. Τα μονοκατάληκτα με δύο γένη κλίνονται τα περισσότερα κατά τη γ΄ κλίση:
ὁ, ἡ φυγάς, γεν. φυγάδος - ὁ, ἡ πένης, γεν. πένητος
2. Ανώμαλα επίθετα
πολύς, πολλή, πολύ,
μέγας, μεγάλη, μέγα,
πρᾶος, πραεῖα, πρᾶον
σῶς, σῶς, σῶν (ελλειπτικό, έχει μόνο ονομ. και αιτ. ενικού και πληθυντικού)
φροῦδος, φρούδη, φροῦδον (ελλειπτικό, έχει μόνο ονομ. ενικού και πληθυντικού)
4. ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Μετοχές δευτερόκλιτες : -μένος, -μένη, -μένον (λυόμενος, δηλούμενος, τιμώμενος κ.λπ.)
2. Μετοχές τριτόκλιτες:
-ας, -ασᾰ, -ᾰν : λύσας, ἱστάς, γράψας κ.λπ.
-είς, -εῖσα, -εν : λυθείς, γραφείς, τιθείς, κ.λπ.
-ούς, -οῦσα, -ον: διδούς, γνούς, κ.λπ.
-ύς, -ῦσα, -ύν : δεικνύς, ἀπολλύς, κ.λπ.
-ων, -ουσα, -ον : λύων, φυγών, ὤν κ.λπ.
-ῶν, -ῶσα, -ῶν : τιμῶν, ὁρῶν, κ. λπ.
-ῶν, -οῦσα, οῦν : δηλῶν, ποιῶν, μενῶν, κ.λπ.
-ώς, -υῖα, -ος : λελυκώς, τεθνηκώς, ειδώς, κ.λπ.
-ώς, -ῶσα, -ώς (ή –ός) : ἑστώς, τεθνεώς, κ. λπ.
5. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ων
ῖς
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1. Προσωπικές: ἐγώ, σύ,- (αυτὸς)
3. Δεικτικές: οὗτος, αὕτη, τοῦτο
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
ὅδε, ἥδε, τόδε
τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε ή τοιοῦτος,
τοιαύτη, τοιοῦτο
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε ή τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο

155

2. Οριστικές/ επαναληπτικές: αὐτός,
αὐτή, αὐτὸ
4. Κτητικές: ἐμός, ἐμή, ἐμὸν
σός, σή, σὸν
ἑός, ἑή, ἑὸν
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον

5.Αυτοπαθείς: ἐμαυτοῦ, ἐμαυτής
σεαυτοῦ, σεαυτῆς
ἡμῶν αὐτῶν, ὑμῶν αὐτῶν
ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς
ἑαυτῶν (ή σφῶν αὐτῶν), ἑαυτῶν (ή
σφῶν αὐτῶν)

6. Ερωτηματικές:τίς, τί,
πότερος, ποτέρα, πότερον (=ποιός από
τους δύο)
πόσος, πόση, πόσον
ποῖος, ποῖα, ποῖον (=τι λογής)
πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον (=πόσο μεγάλος / ποιάς ηλικίας)
ποδαπός, ποδαπή, ποδαπόν (=από
ποιόν τόπο)
πόστος, πόστη, πόστον (=τι θέση έχει
σε αριθμητική σειρά;)
ποσταῖος, ποσταία, ποσταῖον (=σε πόσες μέρες; πβ. τριταῖος)

7. Αόριστες: τὶς, τὶ
ὁ δεῖνα, ἡ δεῖνα, τὸ δεῖνα
ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια (=μερικοί)
9. Επιμεριστικές: πᾶς, πᾶσα, πᾶν
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν-μηδείς, μηδεμία,
μηδὲν
ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα
ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον
οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον – μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον (=ούτε ο
ένας, ούτε ο άλλος)
ποσός, ποσή, ποσόν (=κάμποσος_
ποιός, ποιά ποιόν (=κάποιας λογής, πβ.
ποῖος)
ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν

8. Αλληλοπαθείς: ἀλλήλων, ἀλλήλοις (αις), ἀλλήλους (-ας, -α)
10.Αναφορικές: ὅς, ἥ, ὅ
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (=αυτός ακριβώς
που)
ὅστις, ἥτις, ὅ,τι
ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον ( =όποιος από τους δύο)
ὅσος, ὅση, ὅσον
ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον
οἷος, οἷα, οἷον (=τέτοιος που)
ὁποῖος, ὁποῖα, ὁποῖον
ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον (=όσο μεγάλος)
ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον (=όσο μεγάλος)
ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (=από
ποιόν τόπο, σε πλάγια ερώτηση)
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6. ΡΗΜΑΤΑ
Μερικά αρχαία ρήματα σήμερα απλοποιήθηκαν παθαίνοντας διάφορά φθογγικά
πάθη, πρβ π.χ.:
Αρχαία: λέω, λέεις ή λες, λέει… λύω, λύεις, λύει…
Νέα: λέγω, λέγεις, λέγει…. λύνω, λύνεις, λύνε
7. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Τοπικά : ποῦ;, πῇ;, ποῖ;, ὅπου, ἔνθα, ἐνθάδε, ἐκεῖ, αὐτοῦ, ἄνω, κάτω, ἐγγύς,
ἔσω κ.λπ.
Χρονικά: πότε;, ὅτε, τότε, ὁπηνίκα, πηνίκα;, νῦν, πρὶν, ἔπειτα, πάλαι, αὖθις, αὖ,
κ.λπ.
Τροπικά: πῶς;πῇ;, οὕτως, ὧδε, ὅπως, ὡς, ὥσπερ, εὖ, καλῶς, κ.λπ.
Ποσοτικά:πόσον; ὅσον, μάλα, ἄγαν, λίαν, πάνυ, σφόδρα, ποσάκις, δίς, τρίς, κ.λπ.
Βεβαιωτικά: ναί, μάλιστα, δή (=βέβαια), δῆτα (=βέβαια), ἦ (=αλήθεια) κ.λπ.
Αρνητικά: οὐ, μή
Διστακτικά: ἆρα, μῶν (=μήπως), τάχα, ἴσως κ.λπ.
8. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
1. Κύριες προθέσεις (χρησιμοποιούνται και στη σύνταξη και σε σύνθεση με άλλες
λέξεις): εἰς, ἐν, ἐκ (ἐξ), πρό, πρός, σύν, ἀνά, διά, κατά, μετά, παρά, ἀμφί, ἀντί, ἐπί,
περί, ἀπό, ὑπό, ὑπέρ
2. Καταχρηστικές προθέσεις (χρησιμοποιούνται μόνο στη σύνταξη):
με γενική: ἄχρι, μέχρι, ἄνευ, χωρίς, πλήν, ἕνεκα (ἕνεκεν)
με αιτιατική: ὡς, νή, μά ( μὰ τοὺς Θεοὺς)

καίτοι

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Συμπλεκτικοί: οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ
Διαζευκτικοί: ἦ, ἦτοι, εἶτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε
Αντιθετικοί ή εναντιωματικοί:μέν, δέ, μέντοι, ὅμως, ἀλλά, ἀτάρ(=όμως), μήν,

Παραχωρητικοί:εἰ καί, ἄν καί, καί εἰ, καί ἄν, κἄν, οὐδ’εἰ, οὐδ’ἐάν, μηδ’ἐάν, καίπερ
Χρονικοί-ὅτε, ὁπότε-ὁσάκις, ὁποσάκις-ἡνίκα, ὁπηνίκα-ἐπεί, ἐπειδή-ὅταν, ὁπόταν,
ἐπάν, ἐπειδάν-ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, πρίν.
Αιτιολογικοί: γάρ, ὅτι, ὡς, διότι, ἐπεί, ἐπειδή
Τελικοί: ἵνα, ὅπως, ὡς
Συμπερασματικοί: ἄρα, δή, δῆτα, οὖν, τοίνυν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν, οὔκουν,
ὥστε, ὡς
Ειδικοί: ὅτι, ὡς
Υποθετικοί: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν
Ενδοιαστικοί ή διστακτικοί: μή, μή οὐ
10. ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ
Θαυμαστικά: ἆ! ὤ! βαβαί! παπαῖ!
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Γελαστικά: ἅ-ἅ-ἅ!
Θειαστικά (δηλώνουν ενθουσιασμό): εὐοῖ! εὐάν!
Σχετλιαστικά (λύπης, αγανάκτησης): ἰώ! ἰού! οὐαί! οἴμοι! φεῦ! παπαῖ!
Κλητικό : ὦ
3. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους γλωσσολόγους του 18/19 ου αιώνα μ.Χ.:
F. Sasseti (Ιταλός), F. Bopp (Γερμανός), W. Jones- (Άγγλος) κ.α., οι λαοί
από Ινδίες μέχρι Γερμανία πριν από 3000 χρόνια είχαν μια κοινή γλώσσα,
επειδή, λένε, οι γλώσσες που βρίσκονται στο χώρο αυτό έχουν πάρα πολλές
κοινές λέξεις. Τη γλώσσα αυτή την ονομάζουν "μητέρα ινδογερμανική ή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα" και απ' αυτή, λένε, αποσπάσθηκαν η αρχαία Ελληνική, η Λατινική κ.α. γλώσσες. Ωστόσο η άποψη αυτή είναι λάθος, για τους
εξής λόγους:
1) Η γλώσσα κάθε λαού δεν είναι κάτι το στατικό ή το συγκεκριμένο
διαχρονικά, αλλά ένα λαϊκό διαχρονικό δημιούργημα που οφείλεται στη
γλωσσική και γραμματική ικανότητα που χάρισε ο Θεός ή η φύση στον άνθρωπο και δεν είναι κάτι που γεννάται κάπου και στην συνέχεια διασπάται.
Ο λόγος και για τον οποίο οι σημερινοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την
αρχαία γλώσσα. Παρέβαλε ομοίως και π.χ. ότι με άλλη λογική (με άλλους
ευρηματικούς τρόπους) φτιάχνει τις λέξεις της η Ελληνική Γλώσσα και με
άλλη η Κινέζικη. Στην Ελληνική Γλώσσα έχουμε συστατικά στοιχεία στις λέξεις (κατάληξη, ρίζα, θέμα κ.τ.λ.), π.χ. αγαπ-ώ, αγαπ-άς, αγάπ-η, υπερ-αγαπώ…(δηλαδή παραγωγή λέξεων με παραγωγή και σύνθεση), ενώ στην κινέζικη έχουμε μόνο θέματα (κάποιους συνδυασμούς φθόγγων που τους αποδίδεται μια γενική έννοια, η οποία στη συνέχεια ειδικεύεται ανάλογα αφενός της έντασης του τόνου τους και αφατερου της θέσης που καταλαμβάνουν μέσα στην πρόταση (συνταξη «κατά παράταξη»), κάτι όπως οι λέξεις:
I love, you love, the love, of love… στην αγγλική γλώσσα.
2) Αν υπήρξε ινδοευρωπαϊκή φυλή, θα είχε αφήσει γραπτά ή αρχιτεκτονικά μνημεία.
3) Το ότι πολλές γλώσσες έχουν κοινές λέξεις αυτό δε σημαίνει και ότι
κάποτε ήσαν μια γλώσσα, αφού όλες οι γλώσσες έχουν γλωσσικά δάνεια και
αντιδάνεια. Το 80% περίπου των λέξεων κάθε γλώσσας είναι ξένες, επειδή
τα ονόματα των τόπων, πόλεων, ανθρώπων, ποταμών κ.τ.λ. χρησιμοποιούνται παντού ίδια (ή λίγο παραποιημένα) και το εμπόριο και η θρησκεία μεταφέρουν ονόματα, ορολογίες κ.τ.λ. σε όλα τα κράτη και λαούς.
( Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:
1. «ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ.
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2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ.)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η Ελληνική είναι μια πανάρχαια γλώσσα, όπως δείχνουν τα γραπτά της
μνημεία. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Ωστόσο, η γλώσσα κάθε λαού δε μιλιέται το ίδιο από εποχή σε εποχή.
Παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές στο λεξιλόγιο και στην κλίση, άρα και
στην σύνταξη των λέξεων, κάτι όπως γίνεται και από τόπο σε τόπο.
αρχαία
νέα
Εμπρός εις την θάλασσα.
= Μπροστά στην θάλασσα.
Σήμερον όλοι εορτάζουν.
= Σήμερα όλοι γιορτάζουν.
Επέρασεν και η Αποκρηά.
= Πέρασε και η Αποκριά.
Όλοι κατέβησαν εις τον αιγιαλόν = Όλοι κατέβηκαν στο γιαλό
Μία χελιδών έαρ ού ποιεί.
= Ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη.
,.................
Αυτό οφείλεται στο ότι: α) από εποχή σε εποχή η επιστήμη και η
τεχνολογία αλλάζει ή αναπτύσσεται, άρα και το λεξιλόγιο.
Άλλα τα εργαλεία, οι πράξεις... πριν από 50 χρόνια και άλλα σήμερα, άρα άλλα και τα
ονόματα τους. β) η γλώσσα εξελίσσεται (διαπλάθεται),
για να γίνει πιο
απλή και πιο ακριβής στην έκφραση.
Η τελευταία ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας διαιρείται σε τρεις μεγάλες
περιόδους: στην αρχαϊκή ( μέχρι το 300 μ.Χ.), στη μεσαιωνική ( 300 1453 μ.Χ.), και στη νέα περίοδο (1454 - μ.Χ. ως σήμερα). Για τους χρόνους πριν από την καλούμενη αρχαϊκή περίοδο δεν έχουμε ένδειξη για το
πώς ήταν η Ελληνική Γλώσσα. Έχουμε όμως για τους μετέπειτα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
από ? έως 15ος αι. π.Χ.: μινωική

15ος-13ος αι. π.Χ. :μυκηναϊκή
8ος-3ος αι. π.Χ. :αρχαία ελληνική
3ος π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ. Κοινή αλεξανδρινή ελληνιστική
5ος- 11ος αι.μ.Χ. :Βυζαντινή
12ος -18ος αι. μ.Χ. Πρώιμη ελληνική
19ος έως σήμερα :Σύγχρονη Νεοελληνική
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Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΑΡΧΑΪΚΗ
Η περίοδος από τους Μινωικούς χρόνους μέχρι των Περσικών πολέμων
(490 π.χ.).
Μινωικοί χρόνοι (από ? έως 1400 π.Χ.)
Μια ένδειξη για το πώς ήταν περίπου η γλώσσα επί Μινωικής εποχής
παίρνουμε από τις αποκρυπτογραφήσεις των Μ. VENTRIS και J. CHADWICK
στις πινακίδες της γραμμικής γραφής Β' : pome (ποιμήν), pater (πάτερ,
πατήρ), meri (μέρη - μέλη),
doelos (δούλος), jero (ιερό)..
Μεσοελλαδικοί χρόνοι (1400 π.Χ. - 490 π.Χ.)
(Η περίοδος των διαλέκτων: Ιωνικής, Δωρικής, Αιολικής)
Επακριβή ένδειξη για το πώς ήταν η γλώσσα κατά την περίοδο αυτή
βλέπουμε στα λογοτεχνικά έργα του Ομήρου, του Ησιόδου, του Τυρταίου,
του Σιμωνίδη, του Αισχύλου, του Σοφοκλή... κ.α. πεζών και έμμετρων
συγγραφέων.
Πινακίδα Δίπυλου, 8/7ος π.Χ. αι.:
ÇÏS NYN ORXESTÏÍ ÐÁÍÔÏÍ ÁÔÁLOTATA..........
Αττική επιγραφή του 5ου π.Χ. αιώνα:
ÅÄÏ×ÓÅÍ Å ÂÏËÅÉ ÊÁÉ ÔÏ ÄÅÌÏÉ....
Διάλεκτος Σπαρτιατών:
ÁìÝò ä`å ã' åóüìåèá ðïëë~ù êÜññïíåò
Τυρταίος (685 - 667 π.Χ.):
ÔåèíÜììåíáò ã`áñ êáëüí åíß ðñïìÜ÷ïéóé ðåóüíôá
áíäñ' áãáèüí ðåñß ç ðáôñßäé ìáñíÜìåíïí
ô`çí ä' áõôïý ðñïëéðüíôá êá`é ðßïíáò áãñïýò
ðôù÷åýåéí ðÜíôùí åóô' áíéçñüôáôïí.... (Υποθήκη)
Όμηρος (8/7ος π.Χ. αι.):
ÌÞíéí áåéäå, Èå~á, ÐçëçéÜäå?ù Á÷éëë~çïò..
Αν παρατηρήσουμε τις 40 λέξεις των πρώτων στίχων του Ομήρου, θα
δούμε ότι σήμερα μιλούμε 11 αυτούσια, 14 έχουν πάθει μικρή φθογγική
παραποίηση στην κατάληξη (άρα κλίση) και τις υπόλοιπες τις βρίσκουμε ως
θέματα σε άλλες.
• Λέξεις που δεν άλλαξαν καθόλου: "Θεά, ηρώων, αυτούς, και, το,
τα, η, ο, βουλή, πολλά, εξ, πρώτα" ..
• Λέξεις που άλλαξαν κάπως: ψυχάς = ψυχές, Αχιλλεύς = Αχιλ(λ)έας, μήνις
= μανία , διαστήτη = διάσταση, Αχιλλήος = Αχιλλέα
άλγεα
= άλγη...........
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Παρατήρηση:
α) Το όνομα Ελλάδα δεν τότε γενικό (εθνικό), επειδή κάθε ελληνική
πόλη είχε ξέχωρη διοίκηση, γραφή κ.τ.λ. Είναι οι φυλές των καλούμενων:
Ιώνων (Αθηναίων κ.α.), Δωριέων (Σπαρτιατών κ.α.) και Αιολέων.
β) Από το 1300 π.Χ. μέχρι το 750 (Επιγραφή Δίπυλου) π.Χ. υπολογίζεται ότι έγινε η αντικατάστασης της γραμμικής γραφής Β' με το σημερινό
σύστημα γραφής.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ
Η περίοδος
από των Περσικών πολέμων μέχρι του τέλους του 4ου
π.Χ. αι. (490 - 300 π.Χ.), που καλείται Κλασσική ή Αττική περίοδος, επειδή
κέντρο των γραμμάτων ήταν η Αθήνα (Αττική).
Επακριβή ένδειξη για το πώς ήταν η γλώσσα τότε βλέπουμε στα έργα
του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη, του Ξενοφώντα, του Πλάτωνα, του Λυσία,
του Αισχίνη, του Αριστοτέλη κ.α. πεζών και έμμετρων συγγραφέων της περιόδου εκείνης.
«Άρχεται δε ο πόλεμος ενθέδε ήδη Αθηναίων και Πελοποννησίων και
των εκατέροις ξυμμάχων, εν»..... (Θουκυδίδης, Πλαταϊκά Β. 1-6)
Τον 4ο π.Χ. αι., ύστερα από τις νίκες (και την αίγλη) εναντίον των
Περσών, καθιερώνεται κοινό αλφάβητο και γραφή για όλους τους Έλληνες,
αλλά και όνομα (το όνομα Έλληνες).
Μετά τις νίκες του Μ. Αλέξανδρου, η τότε Ελληνική Γλώσσα γίνεται η
διεθνής της εποχής και ειδικά των εξελληνισμένων περιοχών της ανατολής
( Συρίας, Περσίας, Αιγύπτου κ.α.)
Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ
Η περίοδος από των διαδόχων του μ. Αλεξάνδρου μέχρι των χρόνων
του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου (300 - 30 π.Χ.), που καλείται Αλεξανδρεωτική, επειδή το κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας είχε μετατεθεί
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Επακριβή ένδειξη για το πως ήταν η γλώσσα τότε βλέπουμε στα έργα
του Θεόκριτου, του Διόδωρου του Σικελιώτη,
του Απολλώνιου του Ρόδιου.... μα και των Αποστόλων, των Ευαγγελίων: «και εκδύσαντες αυτόν
περιέθηκαν χλαμύδα κοκκίνην»...
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η περίοδος από των χρόνων του Αυγούστου μέχρι του Ιουστινιανού
(30 π.Χ. - 527 μ.Χ.). Από τις αρχές του 4ου μ.Χ.. αιώνα κέντρο γίνεται η
Κωνσταντινούπολη, όμως μέχρι το 527 μ.Χ. η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι
επίσημη γλώσσα στο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος αλλά η Λατινική. Πολλές
λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας αυτής αντικαθίστανται από ρωμαϊκές
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(λατινικές), πολλές των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα, ως οι: κάστρο,
φρατζόλα, κελί, σπίτι, μπαρμπέρης,...
Η ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Η περίοδος από του Ιουστινιανού μέχρι της άλωσης, 528 - 1453 μ.Χ.,
που λέγεται βυζαντινή περίοδος.
Η ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Η περίοδος από τους χρόνους της άλωσης μέχρι τη μεγάλη επανάσταση (1454 - 1821 μ.Χ. Πολλές λέξεις των κατακτητών σώζονται έως και
σήμερα:
μπογιατζής, χασάπης, χούι, χαράτσι .. = τούρκικες λέξεις
μπουκάλα, φρατζόλα, μποτίλια...
= βενετσιάνικες
Η ΕΒΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ)
Η περίοδος από της επανάστασης του '21 μέχρι σήμερα. Η περίοδος
της καθαρεύουσας και της δημοτικής Ελληνικής Γλώσσας
5. Ο ΑΤΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και όταν ακόμη η Ελληνική Γλώσσα ήταν
διεθνής (προς το τέλος του 1ου αι. μ.Χ.) εμφανίζονται μερικοί Έλληνες συγγραφείς, ρήτορες κ.α. που δε γράφουν τη γλώσσα της εποχής, αλλά τη
γλώσσα των αττικών συγγραφέων της κλασσικής εποχής. Στην ενέργειά
τους αυτή παρακινούνται όχι μόνο από την πίστη τους στην ανωτερότητα
της αττικής διαλέκτου, αλλά και από την αντίληψη τους ότι η Ελληνική
Γλώσσα της εποχής τους έχει αλωθεί από βαρβαρισμούς (ξένες λέξεις, ιδιώματα κ.τ.λ. λόγω άγνοιας ή ξεπεσμού), και γι’ αυτό δεν πρέπει να γράφεται.
Το κίνημα αυτό ονομάστηκε αττικισμός και οι συγγραφείς που έχουν ως
ιδανικό πρότυπό τους την αττική διάλεκτο αττικιστές. Κριτήριο ορθής χρήσης θεωρείται το αν μια λέξη ή ένας τύπος της βρίσκεται στα κείμενα των
αττικών συγγραφέων του 5ου και 4ου αι. π.Χ. και όχι το αν χρησιμοποιείται
στη γλώσσα της εποχής.
Συνέπεια του αττικισμού ήταν να δημιουργηθεί διγλωσσία, δηλ. η χρησιμοποίηση δυο διαφορετικών γλωσσικών μορφών, της μιας (της αρχαΐζουσας) στο γραπτό κυρίως λόγο και η άλλη (της λαϊκής) στον προφορικό κυρίως λόγο, που θα συνεχιστεί μέχρι το 1976, όταν καθιερώθηκε επίσημα η
Δημοτική γλώσσα.
Σημαντικότεροι πρώτοι αττικιστές ήσαν: ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς,
ο Λουκιανός, ο Πλούταρχος και ο Αρριανός.
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Γλωσσικό ζήτημα λεγόταν «η διαφορά που υπήρχε μέχρι το 1976 ανάμεσα στην προφορική γλώσσα του λαού και την επίσημη γραπτή».
Με την εμφάνιση του αττικισμού κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους αρχίζει
για την Ελληνική Γλώσσα η διγλωσσία. Δηλ. ενώ π.χ. άλλοι έλεγαν "η τάξη
της τάξης, οι τάξεις, ψάρι, λάδι, κυβέρνηση, κήρυκας, κρεοπώλης.., άλλοι
έλεγαν "η τάξις, τση τάξης, οι τάξες, ιχθύς, ελαιόλαδο, κυβέρνησις, τελάλης,
χασάπης, "...., άλλοι «η τάξις, της τάξεως, οι τάξεις, οψάριον, έλαιον
γκουβέρνο.., ανάλογα με την καταγωγή και τη μόρφωση του καθενός. Προ
αυτού, μοιραίως και δικαίως, έγινε ξεσηκωμός "κεκανονισμού" της γλώσσας
από τους ανθρώπους των γραμμάτων (δημοσιογράφους, λογοτέχνες, συγγραφείς,..). Πώς όμως θα γινόταν αυτό δε συμφωνούσαν. Εμπρός σ' αυτό
άρχισε ένας πόλεμος επιχειρημάτων μεταξύ
των καθαρευουσιάνων ( όπως
έλεγαν τότε αυτούς που ήθελαν την επιστροφή στην αρχαία Ελληνική και
κυρίως στην της Αττικής του Ε' π.Χ. αι. ) και των δημοτικιστών (όπως έλεγαν
αυτούς που ήθελαν τη νέα) - εξ αυτού και νεοελληνικό γλωσσικό ζήτημα.
Καθαρευουσιάνοι: Λ. Φωτιάδης, Α. Γαζής, Ν. Δούκας, Ν. Θεοτόκης, Π,
Κοδρικάς, Π. Σούτσος, Κ. Κόντος, κ.α.
Δημοτικιστές: Ρήγας Φεραίος, Γ. Κωσταντάς, Δ. Φιλιππίδης, Ι. Βηλαράς, Α. Χριστόπουλος, Δ. Σολωμός, Δ. Βερναρδάκης, Γ. Ψυχάρης, Μ.
Τριανταφυλλίδης κ.α.
Κάπου στη μέση ο Α. Κοραής.
Στο τέλος ανακατεύτηκε και η πολιτική! Οι κεντροδεξιοί από αρχαϊκό
ελληνικό ρομαντισμό ήθελαν την επιστροφή στην αρχαία ελληνική, ως περίπου της Αττικής του 5ου π.Χ. αι., κάτι που δεν ήθελαν οι κεντροαριστεροί,
επειδή αυτό το θεωρούσαν ουτοπία ή κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτοί
ήθελαν την Ελληνική Γλώσσα όπως την είχαν διαμορφώσει ο χρόνος και οι
καταστάσεις. Τελικά επικράτησαν οι κεντροδεξιοί και στα σχολεία άρχισε η
σχετική εκπαίδευση. Μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γλώσσα, οι Έλληνες
μιλούσαν τη νέα Ελληνική κάπως όπως σήμερα, και έγραφαν στα επίσημα
έγγραφα, στα σχολεία... αλλιώς, μια γλώσσα σχετική με την αρχαία διάλεκτο της Αττικής. Ενώ π.χ. οι Έλληνες έλεγαν "η Αθήνα, η τάξη...." έπρεπε
να γράφουν " Αι Αθήναι, η τάξις".. Η γλώσσα αυτή λεγόταν από τους αρχαϊστές καθαρεύουσα, επειδή απαιτούσε μόνο ελληνικές λέξεις και όχι ξένες,
δηλ. να είναι καθαρά (ελληνική), άρα (ξε)κάθαρη νοητικά.
Όμως η επιθυμητή επιστροφή της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας δεν
επιτεύχθηκε και αυτό ήταν επόμενο, αφού:
Από τη μια στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονταν περίπου την αρχαία
Αττική διάλεκτο και από την άλλη στα σπίτια, στην εργασία.. μιλιόταν η κατά
τόπους διάλεκτος (κρητική, βλάχικη...) ή μια γλώσσα ως περίπου η σημερινή
Ελληνική (δημοτική) Γλώσσα.
Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται,
εμπλουτίζεται, βελτιώνεται.., άρα δεν μπορείς να την πας πίσω, πρβ π.χ. ότι:
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α) Η αλλαγή μορφής και κλίσης σε μερικές ομάδες λέξεων δεν έγινε
τυχαία, αλλά όμοια με άλλες και για πρακτικούς λόγους (απλοποίηση), πρβ
π.χ. ότι: τα ουσιαστικά σε -ις: τάξις, πράξις... μεταπλάστηκαν σε -η, για
να γίνουν-κλίνονται όπως και τα άλλα θηλυκά: πηγή, νίκη..
β) Πολλές λέξεις στο χρόνο μεταβάλλονται φθογγικά για ευφωνία ή
σημασιολογική διαφοροποίηση, π.χ.: χώρα (γεωγραφική) & χώρα > ώρα
(χρονική), γράφμα > γράμμα, συνμαθητής > συμμαθητής..
γ) Πολλές λέξεις που σήμαιναν
παλιά ανδρικά επαγγέλματα τώρα
έγιναν διγενείς, επειδή τώρα τα επαγγέλματα αυτά γίνονται και από τις γυναίκες, π.χ.: ο γιατρός & η γιατρός ή γιατρίνα, ο έμπορος > ο η έμπορος ή
ο έμπορας & η εμπόρισσα......
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν άλλα να λέγονται στο σχολείο
και άλλα στο σπίτι ή στη δουλειά ( Στις εκθέσεις π.χ. στο σχολείο τα παιδιά
έγραφαν π.χ. "αι μητέρες, εις τας Αθήνας"... και στο σπίτι έλεγαν "οι μανάδες, στην Αθήνα"..) με συνέπεια πολλοί μαθητές να παθαίνουν γλωσσική
σύγχυση ή σχολική αποστροφή.
Προ αυτού, μια δεξιά κυβέρνηση το 1976, αυτή με Πρωθυπουργό τον
Κ. Καραμανλή, παρά την προ πολλού διαφωνία της παράταξης για τη μη
καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, καθιέρωσε αβίαστα τη σύγχρονη ελληνική ή δημοτική γλώσσα με το τυπολογικό (λεξιλόγιο & κλίση) που αναφέρεται στο βιβλίο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (Έκδοση ΟΑΕΔ, Αθήνα 1976).
Το μονοτονικό σύστημα καθιερώθηκε το 1982 με την Κυβέρνηση των
σοσιαλιστών και Πρωθυπουργό τον Α. Παπανδρέου. Η καθιέρωσή του έγινε, για να γίνει πιο εύκολη η Ελληνική Γραφή. Ωστόσο ήταν και αξίωση
των χρηστών των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, επειδή το πληκτρολόγιο των
υπολογιστών μέχρι τότε δεν περιείχε πλήκτρα για σημεία, επειδή το λατινικό
αλφάβητο δεν έχει σημεία (= τα πνεύματα, τα τονικά σημάδια και τα διαλυτικά).
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας μορφής της σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας έπαιξε ο γλωσσολόγος Μ. Τριανταφυλλίδης (Γραμματική Δημοτικής Ελληνικής Γλώσσας), αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι και
λογοτέχνες της εποχής.
6. Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Στο νεοελληνικό κράτος, που γεννήθηκε από την επανάσταση του
1821, επικράτησε η καλούμενη καθαρεύουσα ως επίσημη εθνική γλώσσα.
Καθαρεύουσα λέγεται η μορφή της Ελληνικής γλώσσας η οποία άρχισε να διαμορφώνεται τον 18ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα κατά
τον 19ο και τον 20ό αιώνα στην Ελλάδα και την Κύπρο ως η επίσημη μορφή
γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
Τη μορφή αυτή πρότεινε ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1834), Έλληνας
φιλόλογος, επηρεασμένος από τις ιδέες του διαφωτισμού. Σκοπός του ήταν

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

164

να «καθαριστεί» η ελληνική γλώσσα από τις ξένες επιδράσεις που είχε δεχτεί
κατά τη μακρά παραμονή αυτών των εθνοτικών ομάδων στον ελληνικό
χώρο.
Η Ελληνική Γλώσσα μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων το 1821
άρχισε από τη μια να αντικαθιστά τις ξένες με ελληνικές και από την άλλη
να επανεισάγει τρόπον τινά τις λέξεις της, καθώς έπαιρνε ξανά πίσω λέξεις
που είχε δανείσει πρώτη σε άλλες γλώσσες ή να τις μαθαίνει από αρχαία
ελληνικά κείμενα. Η νέα αυτή γλώσσα ονομάστηκε Καθαρεύουσα Ελληνική
Γλώσσα.
Η Καθαρεύουσα είχε πάρει όλα σχεδόν τα στοιχεία της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και αποτελεί έναν ενδιάμεσο κρίκο με τη δημοτική γλώσσα.
Χρησιμοποιήθηκε από το επίσημο Ελληνικό κράτος μέχρι το 1976, οπότε και εγκαταλείφθηκε η χρήση της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων Γεώργιο Ράλλη και επιβλήθηκε η χρήση της νεοελληνικής
δημοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στη διοίκηση.
Μέχρι την εγκατάλειψή της, η χρήση δύο μορφών γλώσσας στην Ελλάδα και την Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν μείνει στη νεοελληνική ιστορία με το όνομα γλωσσικό
ζήτημα.

Παράδειγμα κειμένου με
Καθαρεύουσα: Ἡ δ' ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποδημία του ἐγένετο πρόξενος πολλῶν ἀδίκων κρίσεων περὶ προσώπων καὶ πραγμάτων καὶ πρῶτα πρῶτα τῆς περὶ ἧς ἀνωτέρω
ἔγινε λόγος πρὸς τὸν κλῆρον συμπεριφορᾶς του. Ἂν ἔζη ἐν Ἑλλάδι καὶ ἤρχετο εἰς ἐπικοινωνίαν πρὸς τὸν κλῆρον καὶ ἐγνώριζεν ἐκ τοῦ πλησίον ὄχι μόνον τὰς κακίας, ἀλλὰ
καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, ὄχι μόνον πολὺ θὰ συνετέλει εἰς διόρθωσίν τινων ἐκ τῶν
κακῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἤκουεν ὅσα ἤκουσεν ἐκ τῶν ὑπερβολικῶν κατὰ τοῦ κλήρου ἐκφράσεών του.[2]
Δημοτική: Η αποδημία του από την Ελλάδα έγινε πρόξενος πολλών άδικων κρίσεων
για πρόσωπα και πράγματα και πρώτα-πρώτα, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω,
της συμπεριφοράς του προς τον κλήρο. Αν ζούσε στην Ελλάδα και ερχόταν σε επικοινωνία με τον κλήρο και γνώριζε από κοντά όχι μόνο τις κακίες, αλλά και τις αρετές
αυτού, όχι μόνο θα συντελούσε πολύ στη διόρθωση μερικών από τα κακά που υπάρχουν στην Εκκλησία, αλλά και δεν θα άκουγε όσα άκουσε εξαιτίας των υπερβολικών
εκφράσεών του εναντίον του κλήρου.
Η καθαρεύουσα γλώσσα παρουσιάζεται άλλοτε να πλησιάζει πιο κοντά
την αρχαία ελληνική, και τότε ονομάζεται αρχαΐζουσα ή άκρατος ή αυστηρή καθαρεύουσα, και άλλοτε πιο κοντά στη νέα ελληνική (την ομιλούμενη), και τότε ονομάζεται απλοποιημένη ή απλή καθαρεύουσα.
Οι καθαρευουσιάνοι θεωρούσαν ότι η ομιλούμενη Ελληνική Γλώσσα
της εποχής τους είναι βάρβαρη και χυδαία, ιδιωματική και μορφολογικά
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ανομοιογενής (δηλ. ότι έχει πάρα πολλές ξένες λέξεις, πάρα πολλά ιδιώματα,
παρά πολλές καταλήξεις, άλλες ελληνικές και άλλες ξένες, κ.τ.λ.) και έτσι
δεν είναι σε θέση να εκφράσει απλά και ξεκάθαρα την τέχνη και την επιστήμη. Μπρος σ’ αυτό ο κύριος σκοπός τους ήταν ο πλήρης εξελληνισμός
του λεξιλογίου και της κλίσης του, κάτι που πέτυχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ξένες λέξεις που αντικαταστάθηκαν:
ιταλικά: γαζέτα, σπετσαρία, ρετσέτα, μπαρμπέρης..
ελληνικά: εφημερίδα, φαρμακείο, συνταγή, κουρέας..
τούρκικα: αμανάτι, μεϊντάνι, νταμάρι, πεχλιβάνης, τεμπεσίρι, τζαμπάζης..
ελληνικά: ενέχυρο, αγορά, λατομείο, παλαιστής, κιμωλία, ζωέμπορος..
7. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα ονομάζεται και «Δημοτική (Ελληνική
Γλώσσα), επειδή είναι (παν)δημοτική, δηλαδή ομιλούμενη από όλους τους
‘Έλληνες δημότες, σ' αντίθεση με την καθαρεύουσα που μιλιόταν πιο πριν
δεν ήταν, γιατί αυτή την μίλαγαν μόνο οι δημόσιοι λειτουργοί, οι εγγράμματοι. Η δημοτική γλώσσα, που είναι η σύγχρονη ιδιωματική μορφή της ελληνικής

γλώσσας, καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους το 1976.
Α) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα είναι μια μικρή σε ηλικία γλώσσα, αφού
το 1976 καθιερώθηκε επίσημα. Ωστόσο ως συνέχεια της αρχαίας Ελληνικής
είναι πιο πλούσια και πιο καλή από την αρχαία Ελληνική, αλλά και κάθε άλλη,
γιατί έχει κληρονομήσει – επαναφέρει όλα τα αρχαία ελληνικά συντακτικά
σχήματα λόγου και όλες τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, αυτούσιες ή με μικρή
παραποίηση στην κατάληξη για λόγους απλούστευσης. κάτι που έχει επαυξήσει με δικές της δημιουργίες προκειμένου αφενός να καλύψει τις ανάγκες
της σε λέξεις και αφετέρου προς αντικατάσταση των ξένων λέξεων (γλωσσικών δανείων), που της είχαν επιβληθεί από τους κατακτητές (Οθωμανούς
κ.α.)
Ως απ' αυτό η σύγχρονη ή δημοτική Ελληνική Γλώσσα είναι κατά πολύ
πιο πλούσια από κάθε άλλη γλώσσα, ακόμη και από την αρχαία Ελληνική.
Είναι πάμπλουτη, ύστερα από την τεράστια κληρονομιά που κουβαλάει και
τις σημερινές δικές της δημιουργίες. Απλώς έχει πιο πολλά γλωσσικά δάνεια
από την αρχαία Ελληνική. Η αρχαία Ελληνική, σαν γλώσσα λαού που προόδευε στην εποχή του, εξήγε λέξεις και σπάνια εισήγε. Αντίθετα η νέα Ελληνική, σαν γλώσσα λαού που ακολουθεί την εξέλιξη άλλων, εισάγει λέξεις.
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Αφού εισάγει τα προϊόντα των άλλων λαών, εισάγει και τις ονομασίες και της
ορολογίες τους, άρα και γλώσσα.
Β) ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα (δημοτική) διασώζει ή επαναφέρει
όλες τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, όλων των διαλέκτων του ελληνικού
λαού, όποτε και όπου και αν έχουν πλαστεί αυτές, όμως:
1) Μερικές αρχαίες λέξεις πρέπει να λέγονται με την σημερινή τους
μορφή (κατάληξη, θέμα και κλίση) και σημασία, π.χ.:
(νέα)
(αρχαία)
(νέα)
(αρχαία)
Αθήνα
- Αθήναι
παιδί
- παίς, παιδίον
τάξη
- τάξις
πόλη
- πόλις
αψίδα
- αψίς
πατέρας
- πατήρ
φλογέρα
- αυλός
.......................
2) Πολλές λέξεις της αρχαίας Ελληνικής δεν τις χρησιμοποιούμαι σήμερα: αφικνούμαι (όμως άφιξη), ελαύνω (όμως έλευση, προσέλευση....),
ιχθύς (όμως ιχθυοπωλείο),.. και στην θέση τους μπήκαν άλλες, π.χ.:
ψάλλω (αντί άδω), το ψάρι αντί ο ιχθύς,...
3) Μερικές λέξεις της αρχαίας Ελληνικής λέγονται σήμερα με άλλη (μεταφορική) έννοια, π.χ.: στέργω (= αγαπώ, αρχαία) = συναινώ (νέα), άλογο (= το άνευ λόγου, λογικής) = ο ίππος (νέα)..
3. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η σύνταξη τόσο στην αρχαία Ελληνική όσο και στη νέα Ελληνική
Γλώσσα γίνεται σχεδόν με τον ίδιο επακριβώς τρόπο, ήτοι με συντακτικά
σύνολα ή άλλως όρους: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο κ.α., τα οποία συντάσσονται το ένα μετά το άλλο. Απλά η σύνταξη στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα
φαίνεται πιο απλή ή πιο εύκολη και έτσι είναι γιατί έχει καταργηθεί ο δυικός αριθμός,
η δοτική πτώση και η γ’ κλίση των ουσιαστικών.
4. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η νέα Ελληνική Γλώσσα διαφέρει της αρχαίας στα εξής:
Α) Η νέα Ελληνική Γλώσσα έχει λιγότερες μορφές ή άλλως λιγότερες
και απλούστερες καταλήξεις, επειδή μερικές τις έχει μετατρέψει σε άλλες,
πρβ π.χ.: πράξις > πράξη, τάξις > τάξη …, όπως και νίκ-η, τύχ-η….. παιδίον
> παιδί…
Β) Οι αριθμοί στη νέα Ελληνική Γλώσσα είναι δυο: ο ενικός και ο πληθυντικός αντί τριών που ήταν στην αρχαία Ελληνικής: ο ενικός, ο δυϊκός
και ο πληθυντικός.
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Στο δυϊκό (που δεν τον έχει η νέα Ελληνική) ήταν εύχρηστα στην
αρχαία, και μάλιστα στην αττική διάλεκτο, κυρίως τα ουσιαστικά που δηλώνουν πράγματα που από τη φύση τους αποτελούν ζεύγη: τὼ ὀφθαλμὼ (=οι
δύο οφθαλμοί), τὼ πόδε (=τα δύο πόδια), τὼ χεῖρε (=τα δύο χέρια). Επίσης
ο δυϊκός συνηθιζόταν για δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα που ήταν γνωστό
ότι ήταν δύο (και αναφερόταν μαζί) ή χρησιμοποιούνται κατά δύο ζεύγη: τὼ
ἀδελφὼ (=οι δύο αδελφοί), τὼ Διοσκούρω (=οι δύο Διόσκουροι), τὼ βόε
(=τα δύο βόδια) κ.λπ.
Γ) Οι πτώσεις στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα είναι πέντε και οι κυριότερες αντιστοιχίες πτώσεων/ λειτουργιών είναι οι εξής, όπως και στη νέα
Ελληνική:
Ονομαστική = η πτώση του υποκείμενου και του κατηγορούμενου =
το πρόσωπο που γίνεται λόγος και η ιδιότητα ή ποιότητά του, απαντά στο
ερώτημα «ποιος,ά,ό είναι αυτός,ή,ό που λες» ή «τι είναι αυτός,ή,ό που λες»,
π.χ.:
_Ο Γιώργος Νικολόπουλος είναι καλός μαθητής
Κλητική = η πτώση της κλητικής προσφώνησης, απαντά στο ερώτημα
«που, σε/για ποιον τα λες», π.χ.
_Ο Κώστας, φίλε Νίκο, είναι εκείνος που έσπασε το παράθυρο.
Αιτιατική = η πτώση του αντικείμενου και των προσδιορισμών (= ο
χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και ο σκοπός ή αιτία) απαντά στα ερώτημα:
«ποιον,α,ο » ή στα «πότε/που/ως/γιατί», π.χ.:
_Η μάνα σου έφυγε την Τετάρτη από εδώ/την Αθήνα και πήγε
στην Κρήτη
Γενική: = η πτώση της κτήσης ή σχέσης, απαντά στο ερώτημα «ποιανού,ής», π.χ.:
_Ο πατέρας του Νίκου Νικολόπουλου έφυγαν μαζί.
Δοτική = η πτώση του αποδέκτη της πράξης ή εκείνου στον οποίο ανήκει ένα αντικείμενο ή ένα προτέρημα. Το έμμεσο αντικείμενο
Η νέα Ελληνική (Δημοτική) Γλώσσα:
1) Έχει ίδια σχεδόν σύνταξη με την αρχαία. Και στη νέα και στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα η πρόταση φτιάχνεται με όρους, δηλαδή ειδικά συντακτικά σύνολα που ονομάζονται: ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο. Οι κλιτές λέξεις των συντακτικών συνόλων αυτών παίρνουν
πτώση ανάλογα με το σε ποιο όρο βρίσκονται. (Περισσότερα βλέπε «Συντακτικό ελληνικής γλώσσας», Α. Κρασανάκη.)
2) Έχει ίδιους επακριβώς φθόγγους με την αρχαία, τους είκοσι φθόγγους: α ε ο ου ι μ ν λ ρ σ ζ π β φ τ δ θ κ γ χ. Απλώς οι φθογγικές συνθέσεις
πάρα πολλών λέξεων σήμερα έχουν αλλάξει για λόγους ευστομίας (για να
γίνει πιο απλή, πιο εύκολη η προφορά τους) ή σημασιολογικής διαφοροποίησης, π.χ.: (ε)κδύω > γδύνω, κόνις > (σ)κόνη, πυρεία > (σ)πύρ(τ)α,
έλαιον > λάδι, παιδί(ον), λύσι(ς) > λύση... Υπενθυμίζουμε ότι στο ελληνικό
σύστημα γραφής μερικοί φθόγγοι γράφονται όχι με ένα γράμμα, αλλά με
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δυο ή περισσότερα γράμματα (παρέβαλε τα ομόφωνα γράμματα: ο & ω, η &
υ & ι…) για να γράφουμε ορισμένες ομάδες λέξεων με τα μεν γράμματα και
με τα δε τις άλλες (π.χ. τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι και τον πληθυντικό με -οι…) για βοήθεια στην κατανόηση (ετυμολογία) των λέξεων και
διάκριση των ομοήχων, πρβ π.χ.: καλή & καλεί & καλοί… (Περισσότερα
βλέπε «Το ελληνικό σύστημα γραφής», Α. Κρασανάκη.)
3) Έχει ίδια επακριβώς συστατική δομή στις λέξεις με την αρχαία .
Δηλαδή οι λέξεις και της αρχαίας και της νέας αποτελούνται από τα συστατικά στοιχεία ( πρόθεμα, θέμα, κατάληξη , τόνο κ.τ.λ.): γράφ-ω, γραμματικός,...
Οι καταλήξεις και ο τόνος των λέξεων και στην αρχαία και στη νέα
Ελληνική είναι ανάλογα με το μέρος λόγου και τον τύπο εκείνου που φανερώνει η λέξη, π.χ. τα ρήματα λήγουν σε άτονο –ω, αν είναι α’ συζυγία και
σε τονισμένο –ώ, αν είναι β’ συζυγία, τα σύνθετα επίθετα λήγουν σε άτονο
–ος,η,ο και τα σύνθετα ουσιαστικά σε -ός....: πατώ, καλώ,... λύνω,
κλείνω,... παράγωγος,η,ο, & παραγωγός, παραγωγή, εξ-έχω & έξοχ-η &
εξοχ-ή...
Απλώς μερικές καταλήξεις της αρχαίας έχουν καταργηθεί και άλλες έχουν παραποιηθεί για απλούστευση της γλώσσας, πρβ π.χ.:
με αφαίρεση του -ς στα θηλυκά: πράξ-ι(ς) > πράξ-η, λύσι(ς) > λύση...
με αφαίρεση του –(ο)ν στα ουδέτερα: παιδί(ον), φορείο(ν), κουρείο(ν),...
με κατάληξη -οτητα, -αδα αντί -οτης, -ας: οντότης > οντότητα, μητρότης > μητρότητα, πεδιάς > πεδιάδα, Ελλάς > Ελλάδα.....
4) Έχει ίδια σχεδόν κλίση με την αρχαία. Και στην αρχαία και στη νέα
Ελληνική Γλώσσα η κλίση των λέξεων γίνεται με προσθαφαίρεση ειδικών
καταλήξεων στο τέλος τους. Απλώς η νέα Ελληνική Γλώσσα:
α) σε πολλές λέξεις έχει παραποιημένες τυπολογικές καταλήξεις: μητρότης > μητρότητα, αγελάς > αγελάδα, πράξις > πράξη..
β) στην κλίση των πτωτικών διατηρεί συνήθως το φωνήεν της κατάληξης, πλην στη γενική πληθυντικού: καλ-ή,ής,ή,η - καλές,ών,ές,..,
αρχαία
νέα
η τράπεζα, τραπέζης.. > η τράπεζα, τράπεζας..
ο λοχίας, λοχίου....
> ο λοχίας,
λοχία..
,..................
γ) Το θηλυκό άρθρο «η» στον πληθυντικό είναι «οι» αντί «αι»: οι γυναίκες (αντί αι γυναίκαι)
δ) Οι αναφορικές αντωνυμίες: ο οποίος, η οποία, το οποίον, όστις, ήτις,
ό,τι, όσπερ, ήπερ, όπερ λέγονται με το «που» ή με το: ο οποίος, η οποία,
το οποίον:
_Για πρώτη φορά έβλεπε τον άνθρωπο που μιλούσε/ με τον οποίον
μιλούσε.
H ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ:
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1) Τη δοτική πτώση στα ουσιαστικά: «τω νεανία, τοις νεανίαις, τω τιμημένω νεκρώ, τοις τιμημένοις νεκροίς..»
2) Την ευκτική έγκλιση στα ρήματα: «λύοιμι, λύοις.. λύσοιμι, λύσοις,..»
3) Το δυϊκό αριθμό στα πτωτικά: τω οφθαλμώ (οι 2 οφθαλμοί, τα 2
μάτια), τω πόδε (τα 2 πόδια), τω χείρε (τα 2 χέρια, οι χείρες), τω Διοσκούρε
(Κάστωρ & Πολυδεύκης),..
4) Το απαρέμφατο σε -ειν (αντικαθίσταται με τα παράγωγα σε -(η)μα):
Απαγορεύεται το καπνίζειν/ ομιλείν > το κάπνισμα/μίλημα...
5) Την αναδιπλασιασμό των λέξεων (σώζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις): (τε)θωρακισμένος > θωρακισμένος, λέλυκα, ελελύκειν = έχω λύσει,
είχα λύσει.,....
6) Τις μετοχές σε –εις, -σας, -ων: λυθείς, λύσας, λύων..., πλην των
μετοχών σε –ων που λέγονται ως ουσιαστικά ή επίθετα (λέγονται και με την
κατάληξη –οντας, -ουσα):
ο ενάγων ή ενάγοντας, η ενάγουσα, ο παρών, η παρούσα, ο επιλαχών..
ο διευθύνων ή διευθύνοντας σύμβουλος, η άρχουσα τάξη, η τρέχουσα
τιμή, το επείγον έγγραφο...
7) Το ληκτικό –ν στο τέλος των λέξεων, πλην των άρθρων και προσωπικών αντωνυμιών (τον, την, των), των εγκλιτικών μορίων (δεν, μην).
8) Την αρχαία γ’ κλίση των πτωτικών, που έγινε ως εξής:
α) Με αλλαγή πτωτικής κατάληξης
α ρ χ α ί α μορφή
ν έ α μορφή
ο ρήτ-ωρ, ρήτορος...
> ο ρήτορ-ας, ρήτορα
ο κλητ-ήρ, κλητήρος.. > ο κλητήρ-ας, κλητήρα
ο 'Ελλ-ην, 'Ελληνος.. > ο 'Ελληνας, 'Ελληνα
ο γνώμ-ων, γνώμονος... > ο γνώμονας, γνώμονα
ο τάπ-ης, τάπητος,... > ο τάπητας, τάπητα..
ο κόρ-αξ, κόρακος.. > ο κόρακας, κόρακα..
ο γραφ-εύς γραφέως..
> ο γραφέας, γραφέα
ο ανδρ-ιάς, ανδριάντος > ο ανδριάντας, ανδριάντα..
ο πατ-ήρ, πατρός..
> ο πατέρας..
,...........
η μήτ-ηρ, μητρός....
> η μητ-έρα, μητέρας..
η φλό-ξ, φλογός..
> η φλόγ-α,
φλόγας..
,........
η μητρ-ότης, μητρότητος > η μητρ-ότητα, μητρότητας
η οντ-ότης, οντότητος
> η οντ-ότητα, οντότητας.
,........
η λύσ-ις, λύσεως
> η λύσ-η,
λύσης..
η τάξ-ις, τάξεως..
> η τάξ-η,
τάξης..
η ακτ-ίς, ακτίνος... > η ακτ-ίνα, ακτίνας..
η αψ-ίς, αψίδος..
> η αψ-ίδα,
αψίδας,..
,..........
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η πεδι-άς, πεδιάδος
> η πεδι-άδα, πεδιάδας
η Ελλ-άς, Ελλάδος > η Ελλ-άδα, Ελλάδας
η μον-άς, μονάδος.. > η μον-άδα, μονάδας
,.........
β) Με αλλαγή γένους:
ο βους, βοός,
> το βόδι,
βοδιού,..
ο κώνωψ, κώνωπος.. > το κουνούπι, κουνουπιού..
ο λέων, λέοντος..
> το λιοντάρι, λιονταριού..
,..............
γ) Με αλλαγή αριθμού:
αι Αθήναι, των Αθηνών.. > η Αθήνα,
της Αθήνας...
αι Θήβαι των Θηβών.. > η Θήβα,
της Θήβας,.........
Α ρ χ α ί α κλίση πτωτικού
Ν έ α κλίση πτωτικού
Ενικός
πληθυντικός
ενικός
πληθυντικός
ονομαστική η τάξ-ις
αι τάξ-εις
η τάξ-η
οι τάξ-εις
γενική
της τάξ-εως των τάξ-εων
της τάξ-ης των τάξ-εων
δοτική
τη τάξ-ει
ταις τάξ-εσι
αιτιατική
την τάξ-ιν
τας τάξ-εις
την τάξ-η
τις τάξ-εις
κλητική
τάξ-ι
τάξ-εις
τάξ-η
τάξ-εις
Στα ρήματα έχουν καταργηθεί οι ασυναίρετοι τύποι:
Αρχαία κλίση ρήματος:
ασυναίρετα: τιμ-άω, -άεις, -άει, -άομεν, -άετε, -άουσι(ν)
συνηρημένα: τιμ-ω, -ας, -α, -ωμε, -ατε, -ωσιν
δίδ-ωμι δίδ-ως δίδ-οσι δίδ-ομεν δίδ-οτε διδ-όασι
Νέα κλίση ρήματος:
τιμ-ώ, -άς, -ά, -ούμε, -άτε, -ούν:
δίν-ω, -εις, -ει, -ουμε, -ετε, -ουν
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ:
Η δημοτική αποβάλλει το τελικό -ν στην αιτιατική ενικού, στο πρώτο πληθυντικό των ρημάτων σε αντίθεση με την καθαρεύουσα που το διατηρεί.
Στη δημοτική δεν καταβιβάζεται ο τόνος στα επίθετα (νεώτερος-νεώτερη-νεώτερων-νεώτερους).
Οι προθέσεις συντάσσονται με αιτιατική.
Δεν υπάρχει το αρθρωτικό απαρέμφατο της καθαρεύουσας το οποίο αντικαθίσταται από ρηματικό ουσιαστικό σε -σιμο, -σίματος.
Η χρονική αύξηση επιτρέπεται μόνο σε τονισμένη θέση.
Οι καταλήξεις του παθητικού παρατατικού είναι: (-όμουν, -όσουν, -όταν, -όμαστε, -όσαστε, -όνταν) ενώ στην καθαρεύουσα χρησιμοποιούνται οι καταλήξεις: (-όμην, -εσο, -ετο, -όμεθα, -εσθε, -οντο).
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Οι καταλήξεις του παρατατικού των συνηρημένων ρημάτων συνοψίζονται σε
ένα κλιτικό παράδειγμα: (-ούσα, -ούσες, -ούσε, -ούσαμε, -ούσατε, -ούσαν), και για τα
σε -άω ρήματα εναλλακτικές καταλήξεις σε -αγα, -αγες, -αγε κλπ.
Η δημοτική χρησιμοποιεί γερούνδιο σε -οντας εκεί που η καθαρεύουσα χρησιμοποιεί κλιτές μετοχές.
Επίσης, χρησιμοποιεί παραγωγικά προσφύματα που αγνοεί η καθαρεύουσα,
π.χ. -ένιος, -ούλης, -ούτσικος, -άκι, -άδα, -τζής κλπ. Στη σύνθεση η δημοτική χαρακτηρίζεται από κυρίως παρατακτικά σύνθετα (μαχαιροπίρουνο) που σπανίζουν στην
καθαρεύουσα. Πάρα πολύ συχνά είναι τα ρηματικά παρατακτικά σύνθετα του τύπου
ανοιγοκλείνω, τρωγοπίνω, μπαινοβγαίνω κλπ.
5. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ
1) Ριζικές
Τα ρήματα που δημιουργούνται από ρίζες φανερώνουν ότι το υποκείμενό τους
ενεργεί ή παθαίνει κάτι συγκεκριμένο:
-ω: λύ-ω – λύ(ν)-ω, πλέν-ω, πνίγω,..
-υω: μηνύω, iδρύ-ω
-έω, όω > -ώ: ποιέω-ώ, καλέω-ώ, δράω -ώ, δηλόω -ώ(νω)....
-σσω/ττω: πλήττω, φράσσω, πράττω..
-αβω: σκάβ-ω (σκάπ-τω), ανάβ-ω (ανάπ-τω),..
2) Παραγωγικές
Τα παράγωγα ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενό τους ενεργεί ή παθαίνει ή
βρίσκεται στην κατάσταση (άλλως ότι είναι ή γίνεται ή έχει ή παρέχει, κάνει κ.τ.λ.) ό,τι
δηλώνει η πρωτότυπη λέξη:
α) Καταλήξεις: -ώ, -ώνω:
Παράγωγα από ουσιαστικά: κτύπος > κτυπάω-ώ, τιμ-ή > τιμάω-ώ, αγάπη >
αγαπάω-ώ....σημείο > σημειώνω, σημειώνομαι, θεμέλιο - θεμελιώνω, ύψος > υψώνω,
θυμός - θυμώνω, κλειδί - κλειδώνω, σφήνα - σφηνώνω, πλάκα - πλακώνω,..
Παράγωγα από επίθετα: χαμηλός > χαμηλώνω, ψηλός > ψηλώνω, τυφλός >
τυφλώνω,..
β) κατάληξη -εύω
Παράγωγα από ουσιαστικά: σημάδι > σημαδεύω, σκοπός - σκοπεύω, γύρος γυρεύω, όνειρο - ονειρεύομαι, δούλος > δουλεύω..
Παράγωγα από επίθετα: στενός - στενεύω, δύσκολος > δυσκολεύω....
γ) Καταλήξεις -ίζω, -άζω, -ιάζω
Παράγωγα από ουσιαστικά: ελπίδα > ελπίζω, μέρος > μερίζω, αφρός - αφρίζω, σκούπα/ σκουπίδι - σκουπίζω, αρχή - αρχίζω, καλημέρα - καλημερίζω, σαράντα - σαραντίζω, κλαψούρης (κλαίω, έκλαψα) - κλαψουρίζω, πόρτα - εκ-πορτίζω..
δόξα - δοξάζω, γειτονιά - γειτνιάζω, πλαγιά > πλαγιάζω,..
Παράγωγα από επίθετα ή επιρρήματα: συχνός, συχνά > συχνάζω, αντίκρυ αντικρίζω,... όμοιος > ομοιάζω, άδειος > αδειάζω,..
δ) Καταλήξεις -αίνω, -υνω
Παράγωγα από ουσιαστικά: ρύπος > ρυπαίνω, ανάσα > ανασαίνω..
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Παράγωγα από επίθετα:
πράος - πραΰνω, φαιδρός - φαιδρύνω, λαμπρός > λαμπρύνω, οξύς > οξύνω, βραδύνω, δι-ευθύνω, βαθύνω
μακρύς > μακρύνω ή μακραίνω, βαρύς > βαρύνω ή βαραίνω, φαρδύς > φαρδαίνω ή φαρδύνω, ,.....
ακριβός - ακριβαίνω, ζεστός > ζεσταίνω, θερμός > θερμαίνω,...
2. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Α. ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ
1. Ριζικά, με διάφορες έννοιες (τμήμα, προϊόν..):
_ι: μαλλί, σπαθί, τυρί, ψωμί..
-ας: τέρας, κέρας > κέρατο, πέρας, κρέας...
-ος: μέρος, θέρος, βέλος, τέλος, κράνος...
-ως: φάος-φώς, καθεστώς.. (συνηρημένα)
-ο: κενό, σύμφωνο…
2. Παράγωγα από ρήματα, φανερώνουν:
α) Το αποτέλεσμα ή το δημιούργημα (προϊόν) της ενέργειας.
-(μ)μα (από ρήματα σε -ω): γράφω -> γράμμα, κλάμα, τάμα..
-εμα (από ρήματα σε -ευω): κλαδεύω > κλάδεμα, κούρεμα, γιάτρεμα..
-ωμα (από ρήματα σε -ωνω): φορτώνω > φόρτωμα, ίσιωμα, σημείωμα...
-ημα (-ώ): κινώ > κίνημα, μιλώ > μίλημα, πατώ > πάτημα......
-ημα (αινω): μαθαίνω > μάθημα, παθαίνω > πάθημα.. ......
-υμα (-υω): μηνύω > μήνυμα, λύω > λύμα, καταλύω > κατάλυμα...
-σιμο (-ψιμο -ξιμο): στρώνω > στρώσιμο, χάσιμο, ψήσιμο, τρέχω, τρέξιμο, παύσιμο, σκάψιμο.. ...
-ητό: βογκώ > βογκητό, παραμιλητό, ξεφωνητό, ροχαλητό, αγκομαχητό...
-ίδι: στολίζω > στολίδι, σκουπίζω > σκουπίδι...
β) Το ίδρυμα ή την έδρα της ενέργειας (υπηρεσίας).
-τήριο, -τρο: εκπαιδεύω/ εκπαιδευτής > εκπαιδευτήριο, γυμναστήριο, δικαστήριο,.. θεάομαι /θεατής > θέατρο, κάνιστρο, άγκιστρο..
γ) Το όργανο της ενέργειας.
-τήρι: κλαδεύω > κλαδευτήρι, ξυπνητήρι, ψαλτήρι, σκαλιστήρι..
3. Παράγωγα από άλλα ουσιαστικά, φανερώνουν:
α) Το ίδρυμα ή την έδρα επαγγέλματος (υπηρεσίας):
-είο (τονισμένη) = απλά ιδρύματα: κουρέας > κουρείο, ιατρείο, γραφείο, Δασαρχείο ...
-ειο (άτονη)
= ευαγή ιδρύματα: Ζάππας - Ζάππειο, Αβερώφειο..
-αδικο: ράφτης - ραφτάδικο (αντί: ραφείο), γαλατάδικο, ψαράδικο, .
-ιο: εστιάτορας - εστιατόριο, φύλακας - φυλάκιο..
-αριό: πλύστρα - πλυσταριό, σκουπιδαριό, καμπαναριό....
β) Το πλήθος (περιληπτικό):
-λό(γ)ι: άρχοντας - αρχοντολόι, συγγενολόι..
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γ) Το μικρό ή χαϊδευτικό:
-ούδι: άγγελος > αγγελούδι
-ούλι: σάκος - σακούλι, κρυφτό - κρυφτούλι..
-άκι, -(αρ)ακι, (ουδ)άκι: αρνί - αρνάκι, ψαράκι, φυλλαράκι, αγγελουδάκι..
-αρι(ον): κριός - κριάρι, πάγκος - παγκάρι, γραμμάριο...
-ακι(ον): δρόμος - δρομάκι, παις - παιδάκι..
-ιδιο: κράτος - κρατίδιο, σφαίρα - σφαιρίδιο,...
δ) Το τμήμα
-ι(ον): αέρας - αέριο, όρος - όριο, κλάδος/α - κλαδί, σκάλα - σκαλί, σκαμνί,...
Β. ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ
1) Παράγωγα από ρήματα:
α) Το πρόσωπο που ενεργεί, αναλύονται με το «αυτός,ή,ό που + ρήμα παραγωγής σε γ’ πρόσωπο ενεστώτα»:
-της: ψάλω > ψάλτης, ράβω > ράφτης, κόφτης, ναύτης...
-τής: κρίνω > κριτής, ανακριτής, υποκινητής..
-ευτής: πρα(γ)ματεύω > πραματευτής, χορευτής..
-ητής: μαθαίνω > μαθητής, ποιώ > ποιητής, τηλεφωνάω-τηλεφωνητής, απαιτητής, καταπατητής, εκδικητής,
-ήτης (από ρήματα σε -ώ): κυβερνώ > κυβερνήτης, πλανήτης...
-ωτής (από ρήματα σε -ωνω): διορθώνω > διορθωτής, θεμελιωτής, λυτρωτής..
-ιστής (από ρήματα σε -ιζω, -ω): θερίζω > θεριστής, δικαστής, τραγουδιστής..
-υ(ν)της(από ρήματα σε -υω): διευθύνω > διευθυντής, ιδρύω > ιδρυτής, μηνυτής..
-ντής (-αινω): λιπαίνω > λιπαντής, υφαίνω > υφαντής..
-έας -ιάς: κουρεύω > κουρέας, γραφέας (γραφιάς), ιππέας, γραμματέας, διανομέας..
-ηρας: καλώ > κλητήρας, κρατώ > κρατήρας,...
-(ά)τορας: συμβουλεύω > συμβουλάτορας, εισπράττω - εισπράκτορας διδάκτορας,..
β) Το μέσο ή όργανο της ενέργειας, αναλύονται με το «αυτός,ή,ό που/με το
οποίο+ ρήμα παραγωγής σε ενεστώτα»: :
-ός: τρέχω > τροχός, τρέφω > τροφός, πέμπω > πομπός,..
-τήρας, -τήρι: κλαδεύω > κλαδευτήρι ή κλαδευτήρας, κινητήρας, καταβρεχτήρας,..
γ) Ο τόπος ενέργειας, αναλύεται με το «εκεί που + ρήμα παραγωγής σε ενεστώτα»:
-τήριο: εκπαιδεύω - εκπαιδευτήριο, γυμναστήριο, δικαστήριο....
δ) Το αποτέλεσμα της ενέργειας, αναλύονται με το «αυτό που + ρήμα παραγωγής σε αόριστο ή παρακείμενο»: :
-ος: λέγω > λόγος, φέρω > φόρος, τρέμω > τρόμος, κατέχω > κάτοχος,..
&
-μός: πνίγω > πνιγμός, κραδαίνω > κραδασμός, χάνω > χαμός, διωγμός, παλμός....
-ωμός (-ωνω): λυτρώνω - λυτρωμός.
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2) Παράγωγα από ουσιαστικά, φανερώνουν:
α) Νοοτροπία ή ιδεολογία:
-ισμός: Χριστιανός > Χριστιανισμός, Έλληνας > ελληνισμός, άνθρωπος - ανθρωπισμός, εγώ - εγωισμός, αθλητισμός..
β) Τον οπαδό ιδεολογίας ή νοοτροπίας:
-ιστής: Βούδας > βουδιστής, ελληνιστής, ανθρωπιστής, εγωιστής..
γ) Χαϊδευτικά:
-άκης: κόσμος > κοσμάκης, Γιώργος - Γιωργάκης..
-άκος: δρόμος > δρομάκος, γεροντάκος,..
-ούλης: παππούς > παππούλης, αδελφούλης..
-ισκος: σατράπης > σατραπίσκος, θαλαμίσκος, κολπίσκος
δ) Περιεκτικά:
-(ι)ώνας: άχερα > αχερώνας, ελαιώνας, περιστερώνας, καλαμιώνας..
-ιάς: πεύκο > πευκιάς, πλατανιάς..
ε) Επαγγελματία ή χειριστή
-ας: ψάρια - ψαράς, γάλα(τα) - γαλατάς, σίδερα - σιδεράς..
-άριος: αποθήκη - αποθηκάριος, βιβλιοθήκη - βιβλιοθηκάριος..
-τζής: κουλούρια - κουλουρτζής, παλιατζής, ταξιτζής..
-ιας: εισόδημα - εισοδηματίας, κτήματα - κτηματίας...
-(ι)άρης: λύρα > λυράρης, βάρκα > βαρκάρης, σκουπιδιάρης..
Αρσενικά & θηλυκά
Μεγενθυτικά:
-άρα, -αρού: φέτα > φετάρα κοιλιά > κοιλάρα, χορευτής > χορευταρού..
-αρος, -αράς: παιδί > παίδαρος ή παιδαράς, κοιλαράς, χορευταράς,...
Πατριδωνυμικά:
-ος, -ίδα: Γαλλία > Γάλλος, Γαλλίδα, Ιταλία - Ιταλός, Ιταλίδα,....
-ίτης, -ίτισσα: Αράχοβα > Αραχωβίτης, Πολίτης, Πολίτισσα, Ανατολίτης..
-αϊτης -ίτισσα,: Μοριάς > Μοραΐτης, Μοραΐτισσα, Χρυσαίτης...
-ιάτης, -ιάτισα: Μάνη> - Μανιάτης, Μανιάτισσα, Μυκονιάτης..
-(ι)ωτης, -ώτισσα: Ηπειρώτης, Σουλιώτης, Γιαννιώτης, Γιαννιώτισσα..
-ινός,ανός: Ζακυνθ-ινός, -νιά., Πρεβεζάνος, -άνα, Αφρικανός, ή Αμερικανός, ή...
-ιός,ιά, -ιος,ια: Θεσσαλονικ-ιός,ιά, Αιγύπτ-ιος,ια, Λημνιός, Μυτιλην-ιός,ιά.,
-αιος,α: Αθήνα > Αθηναίος, Αθηναία, Θηβαίος, Κερκυραίος..
-εζος,εζα: Βιέννη > Βιεννέζος, Κινέζος, Κινέζα, Μαλτέζος, Δανέζα..
,.....................
Επώνυμα:
-ίδης,η (Πόντος): μέλισσα > Μελισσίδης, Κωνσταντινίδης, Κρονίδης..
-ακης,η (Κρήτη): Κυριάκος > Κυριακάκης,η, Κασάπης > Κασαπάκης,.....
-άκος,-άκου/-όγκονας,α (Μάνη): Πέτρος > Πετράκος, Δήμος > Δημακάκος, Δημαρόγκονας..
-όπουλος, -οπούλου (Μωριάς): Μανώλης > Μανωλόπουλος, Δημόπουλος, Δημοπούλου..
,............

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

175

Το σχετικό (έχοντα σχέση):
-ώτης,ώτισσα: θίασος > θιασώτης, στρατός - στρατιώτης, πατρίς - πατριώτης..
-ίτης,ίτισσα: τέχνη > τεχνίτης, μέση > μεσίτης, τραπεζίτης, πολίτης.
Γ. ΘΗΛΥΚΩΝ
1) Παράγωγα από ρήματα, φανερώνουν:
α) Την ενέργεια ή την κατάσταση:
Ι) Από τον ενεστώτα ενεργητικής φωνής:
-η: γράφω > γραφή, τέμνω - τομή, νέμω - νομή, μετέχω - μετοχή, εξέχω - εξοχή,..
-α: φέρω > φορά, φόρα, ανασαίνω - ανάσα, παστρεύω - πάστρα..
-εία ( από ρήματα σε -ευω): λατρεύω > λατρεία, πορεύομαι- πορεία, θεραπεία,
βασιλεία, δουλεία..
-ειά (από ρήματα σε -ευω): δουλεύω > δουλειά, γιατρεύω - γιατρειά..
-εια (από ρήματα σε -ώ): βοηθώ > βοήθεια, προσπαθώ > προσπάθεια, ωφέλεια..
-ία (από ρήματα σε -ώ): (ο)μιλώ - ομιλία > μιλιά, βαθμολογώ - βαθμολογία...
ΙΙ) Από τον αόριστο ενεργητικής φωνής:
-ση, ξη, -ψη: λάμπω > λάμψη, βράση, φύλαξη, τάξη, σκέψη..
-ωση (από ρήματα σε -ωνω): βεβαίωση, δικαίωση, δήλωση ..
-ηση (από ρήματα σε -ώ): κυβερνάω > κυβέρνηση, γέννηση, κίνηση,..
-ιση (από ρήματα σε -ιζω): διαφημίζω > διαφήμιση, καθίζηση..
-υση από ρήματα σε ( -ύω): λύ(ν)-ω > λύση, φύση, μήνυση, ίδρυση...
-οιση (από ρήματα σε -οω): αθρόω > άθροιση
β) Το όργανο ενέργειας:
-ιδα: γράφω - γραφίδα, λαμβάνω - λαβίδα..
-αλα: κρεμώ - κρεμάλα, φουσκώνω - φουσκάλα,..
2) Παράγωγα από επίθετα, φανερώνουν την ποιότητα ή ιδιότητα:
-εια (άτονη, από επίθετα σε -ης): αληθής > αλήθεια, ευγενής > ευγένεια, διάρκεια...
-ία (με τόνο, από επίθετα σε -ος): κακός > κακία, φίλος > φιλία, σοφός > σοφία....
-α, -η: αλμυρά - αλμύρα, γλυκά - γλύκα, ζεστή - ζέστη, θερμή - θέρμη..
-αδα: σκληρός > σκληράδα, νοστιμάδα, αγριάδα, μονός - μονάδα...
-ίλα: πικρός - πικρίλα, άσπρος - ασπρίλα, ξινός - ξινίλα...
-οσύνη: δίκαιος > δικαιοσύνη, καλοσύνη, αγιοσύνη...
-ότητα: αθώος > αθωότητα, ορθότητα, βεβαιότητα,..
-υτητα: γλυκύς > γλυκύτητα, οξύς - οξύτητα, βαρύτητα, ταχύτητα..
& από ουσιαστικά:
-ότητα: εχθρός > εχθρότητα, μητρότητα, ποσότητα,...
3) Παράγωγα από άλλα ουσιαστικά, φανερώνουν:
α) Το θηλυκό αρσενικού (ή ανδρωνυμικό):
-αινα: Γιώργης - Γιώργαινα, Τζαβέλας - Τζαβέλαινα...
δράκος - δράκαινα, λέων - λέαινα, λύκος - λύκαινα, ...
β) Χαϊδευτικό - υποκοριστικό:
-ίτσα: Ελένη - Ελενίτσα γατίτσα, κλωστίτσα,...
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-ούδα, -ούλα: πλέξη - πλεξούδα, βρύση - βρυσούλα, μητερούλα, κορούλα....
γ) Περιεκτικό ή περιληπτικό:
-ουριά: κλέφτης > κλεφτουριά, λάσπη - λασπουριά, κουμπουριά,..
-ιά:
πλατάνια > πλατανιά, καλαμιά, αμμουδιά,..
-ωνιά: χειμώνας > χειμωνιά, γειτονιά, συννεφιά, καλοκαιριά..
δ) Φυτό:
-ιά: αμύγδαλο - μυγδαλιά, κεράσια - κερασιά, αχλαδιά...
3. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
1) Παράγωγα από ρίζες, με διάφορες έννοιες (χαρακτήρα, χρώμα..)
-ος,η,ο: καλ-ός, σωστ-ός,.. άσπρ-ος, μαύρ-ος..
2) Παράγωγα από ουσιαστικά (αναλύονται σε εμπρόθετο ουσιαστικό: πέτρινος = από πέτρα, εμπύρετος = με πυρετό, μηνιαίος = κατά μήνα... ή με το «που είναι
από/σαν/ε.. + ουσιαστικό παραγωγής: ξύλινος = που είναι από ξύλο..), φανερώνουν:
α) Πρώτη ύλη ή προέλευση:
-ένιος: ασήμι > ασημένιος, στάρι - σταρένιος, μπακιρένιος, μολυβένιος....
-ινος: μαλλί > μάλλινος, ξύλο - ξύλινος, πέτρα - πέτρινος..
-ίσιος,α,ο: αρνί > αρνίσιος, φιδίσιος, βαρελίσιος, βουνίσιος, παλικαρίσιος..
β) Χρώμα
-ής,ιά,ί: μέλι > μελής, στάχτη > σταχτής, ασημής, βυσσινής,..
-ινος,η,ο: πράσο(ν) > πράσινος, κίτρο > κίτρινος..
γ) Περιεχόμενο:
-άτος: αφρός > αφράτος, μελάτος, κρασάτος, δροσάτος...
δ) Πλησμονή (αφθονία)
-εινός: σκότος (το) > σκοτεινός, φως > φωτεινός, όρος > ορεινός...
-ηρός: τόλμη (η) > τολμηρός, λύπη > λυπηρός, οδύνη > οδυνηρός, νόσος > νοσηρός, ....
-ερός: δροσιά (η) > δροσερός, σκιά > σκιερός, φλόγα> φλογερός… φθόνος (ο)
> φθονερός..
-ωδης,ης,ες: ευωδιά(η) > ευώδης, μυώδης (ο μυς), θορυβώδης (θόρυβος), αιματώδης (αίμα), κτηνώδης (κτήνος)...
-ηλός: απάτη (η) > απατηλός, υψηλός (το ύψος), σφρίγος > σφριγηλός,..
ε) Διάσταση, βάρος, μέγεθος (πλάτος, μήκος..):
-υς,ιά,ύ: φάρδος > φαρδύς, βαρύς, πλατύς, μακρύς..
στ) Εμφάνιση ή κατάσταση
-ίστικος: αγόρι > αγορίστικος, κορίτσι - κοριτσίστικος..
-ωπός: χαρά > χαρωπός, σκυθρωπός,...
-ωτός: αγκάθι > αγκαθωτός, μετάξι - μεταξωτός..
-(ι)άρης: πείσμα > πεισματάρης, κόκαλο - κοκαλιάρης..
-λέος: δίψα > διψαλέος, πειναλέος..
-ηλός, -ωλός: σιωπή > σιωπηλός, απατηλός, αμαρτωλός, πακτωλός, φειδωλός,......
-ερός: βροχή > βροχερός, φλόγα - φλογερός, δροσερός..
-ιος,α,ο: τιμή > τίμιος, λόγος - λόγιος, άθλιος, αιώνιος, μαραθώνιος, πλούσιος,...

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

177

-είος:
άντρας > αντρείος, γυναίκα - γυναικείος..
ζ) Χρόνο ή περίοδο:
-άτικος: Μάιος > Μαγιάτικος, κυριακάτικος, χειμωνιάτικος, ανοιξιάτικος..
-ιαίος, -ήσιος: μήνας > μηνιαίος, ημερήσιος, ετήσιος
-ινός: φθινόπωρο - φθινοπωρινός, θερινός, καλοκαιρινός..
η) Τόπο ή χώρα:
-ικός: Γαλλία , Γάλλος > γαλλικός, θεσσαλικός, κρητικός, χωρικός,..
-ικος: Σούλι, Σουλιώτης > σουλιώτικος, ρουμελιώτικος..
-αιος,α: Θήβα > Θηβαίος,, Κερκυραίος,..
-ιακός: ήλιος > ηλιακός, σελήνη - σεληνιακός,..
-κός,ή,ό: καρδιά > καρδιακός, οικογενειακός,...
-ικος: γέρος > γέρικος, κλέφτικος, γύφτικος..
,.........................
3) Παράγωγα από ρήματα (αναλύονται με το «εκείνος που + ρήμα σε γ’ πρόσωπο»), φανερώνουν:
α) Εκείνος που παρέχει ή περιέχει ότι δηλώνει το ρήμα απ΄ όπου παράγονται:
-τός (α' συζυγία): γράφω > γραφτός, σφιγτός, σβηστός, ακουστός,, ανοιχτός,..
-ητός (β' συζυγία): ξυπνώ > ξυπνητός, κρατώ - ακράτητος, αγαπητός, ποθητός..
-ωτός (από τα σε -ώνω): καμαρώνω > καμαρωτός, αυλακωτός, απλωτός..
-ητικός, -ιστικός, -ετικός: ενοχλώ > ενοχλητικός, δροσίζω - δροσιστικός, παραπονιέμαι - παραπονετικός, ενεργώ - ενεργητικός, η,ο...
-ερός: θλίβω > θλιβερός, λάμπω - λαμπερός..
-ικός: καρτερώ > καρτερικός πειθαρχώ - πειθαρχικός..
-(η)τήριος: κινώ > κινητήριος, σώζω - σωτήριος..
-νος: σέβομαι > σεβνός > σεμνός, τέρπω > τερπνός..
β) Εκείνο που πρέπει να γίνει ότι δηλώνει το ρήμα απ' όπου παράγονται:
-ετέος: αφαιρώ > αφαιρετέος, διαιρετέος, μειώνω - μειωτέος, - προσθετέος..
γ) Εκείνος που μπορεί να γίνει ότι δηλώνει το ρήμα απ' όπου παράγονται:
-σιμος: κατοικώ > κατοικήσιμος, φα(γ)ώνομαι - φαγώσιμος..
4) Παράγωγα από άλλα επίθετα:
α) Χαϊδευτικά:
-ούλης: άσπρος > ασπρούλης, κοντός - κοντούλης..
-ούτσικος: ζεστός > ζεστούτσικος, μικρούτσικος, καλούτσικος
β) Εμφάνισης:
-ωπός: άγριος > αγριωπός, κοκκινωπός, πρασινωπός...
-ιδερός: μαύρος > μαυριδερός, ασπριδερός..
-ουλός: βαθύς > βαθουλός, παχουλός, μακρουλός..
5) Παράγωγα από επιρρήματα (αναλύονται με το «εκείνος που είναι + επίρρημα παραγωγής», φανερώνουν τόπο ή χρόνο:
-ινός,ή,ό: χθες > χθεσινός, κοντά > κοντινός, μακρινός, σημερινός, φετινός, τωρινός,
-ιανός: παρακάτω > παρακατιανός, αύριο > αυριανός..
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4. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
Τα επιρρήματα παράγονται από μερικά επίθετα, αντωνυμίες, μετοχές και επιρρήματα με τις καταλήξεις:
-ως, -α: καλός > καλώς, καλά, διαρκής > διαρκώς, επόμενος >
επομένως...
-ού: άλλος > αλλού, αυτός > αυτού
-θε: εδώ > εδώθε, εκεί > εκείθε, ολούθε, αλλούθε.....
Τα επιρρήματα παράγονται:
1) από την ονομαστική ενικού των αρσενικών επιθέτων και μετοχών
με παράλειψη του άρθρου και κατάβαση του τόνου κατά μια συλλαβή, αν
είναι προπαροξύτονα (τα επιρρήματα γράφονται με -ω για διάκριση): ο
καλός ( = επίθετο) > καλώς (= επίρρημα), ο βόρειος (επίθετο) > βορείως
(επίρρημα), ο επόμενος (= μετοχή) > επομένως (= επίρρημα). Ομοίως: υπογείως, κακώς, αεροπορικώς, ομολογουμένως, προηγουμένως, δικαιολογημένα/ -ως, ηθελημένα,....
2) από την ονομαστική πληθυντικού των ουδετέρων επιθέτων με παράλειψη μόνο του άρθρου: τα καλά (= επίθετο) > καλά (= επίρρημα). Ομοίως: βόρεια, ετήσια, βέβαια, καλύτερα, βορειότερα, άριστα,.....
3) με την κατάληξη -ως στα επίθετα σε -ης: o δυστυχής (δύστυχος
η,ο = επίθετο) > δυστυχώς (= επίρρημα). Ομοίως: ευτυχώς, διαρκώς, διακαώς, συνεχώς, σαφώς...
4) από προθέσεις ή άλλα επιρρήματα: εν > εντός, εν + αντί > έναντι,
εκ > εκτός, εξ > έξω, επί + άνω = επάνω, κατά > κάτω, ανά + μετά + εξ
> αναμεταξύ, χωρίς > χώρια,..
εν ώρα > (ε)νωρίς, επί + έτος > εφέτος - φέτος, αντί + άκρη > αντίκρυ
όλη νύκτα > οληνυκτίς, απόβραδο > αποβραδίς, κοντολογίς,...
5) από πλάγιες πτώσεις (της αρχαίας Ελληνικής): του χρόνου, τ(η) +
ώρα > τώρα, τη ημέρα = τήμερα > σήμερα, εξ ίσου > εξίσου, επί ίσης >
επίσης...
8. ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α. ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι αρχικά και μέχρι την κάθοδο των
Δωριέων με τους Ηρακλείδες (έγινε 80 χρόνια μετά από τα Τρωικά) στη χώρα
που εποχής του καλούνταν Ελλάδα δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι, αυτό ‘έγινε επι Μίνωα και εξής (ο οποίος με το πολεμικό του ναυτικό έδιωξε τους
Κάρες και Φοίνικες από τη Μεσόγεια που καταλήστευαν τις ελληνικές πόλεις
και συνάμα δεν άφηναν να αναπτυχθούν οι Έλληνες), επειδή δεν είχε ακόμη
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επινοηθεί η γεωργία και η ασφάλεια του στρατού. Υπήρχαν μόνο διάφορες
φυλές, με μεγαλύτερη τους καλούμενους Πελασγούς, που ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής, ενώ η πολυπληθέστερη ομάδα όπου πήγαινε έδιωχνε αυτή που έβρισκε μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί
αυτή το χώρο με συνέπεια να αναπτυχθεί ο βαρβαρισμός και η Ελλάδα να
είναι κατοικία βαρβάρων. Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι δεν υπήρχαν
και οι ονομασίες Έλληνες και βάρβαροι, άλλως αυτό θα το ανέφερε ο Όμηρος. Αυτές έγιναν μετά τα τρωικά, που ήταν και η πρώτη κοινή συνεργασία
των Ελλήνων. Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι αρχικά Ελλάδα – Έλληνες
καλούνταν μόνοι όσοι κατοικούσαν στην πόλη – κράτος Ελλάδα του Πελασγικού Άργους (= η Θεσσαλία), ιδρυτής της οποίας ήταν ο Έλλην του Δευκαλίωνος και επι Τρωικού πολέμου αρχηγός των στρατιωτών της ήταν ο Αχιλλέας. Μετά τα Τρωικά Ελλάδα – Έλληνες , αρχικά πανέλληνες, κατ’ επέκτασηιν ονομάστηκαν όσοι εκστράτευσαν εναντίων των Τρώων και αυτό επειδή
τότε η πόλη – κράτος Ελλάδα ήταν η πιο ισχυρή και ως εκ τούτου πιο ξακουστή σε όλο τον αρχαίο γνωστό τότε κόσμο.
Ο Ηρόδοτος (βλέπε: Α 57-58, Β 54-57, Θ 85, Η 43 κ.α.) αναφέρει ότι
η Ελλάδα πριν ονομαζόταν Πελασγία και φύλα των Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες και οι Δωριείς. Από αυτούς οι Δωριείς (οι οποίοι
στην Πελοπόννησο ονομάζονταν Σπαρτιάτες και στη Βόρεια Ελλάδα Μακεδνοί κ.α.), αποκόπηκαν πρώτοι από τους Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό , στο οποίο μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό όλοι οι
Πελασγοί ( και οι Ίωνες ή Αθηναίοι και οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς
και πολλοί άλλοι βάρβαροι, που σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς ήταν οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι Δαναοί, οι Πέλοπες κ.α. πρβ:
«Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»)….». ( Ηρόδοτος B 54 - 57)
«Γιατί όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας
και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα
τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος
Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί
έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν
έθνος Δωρικό. Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα
μιλά - αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό,
αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε
έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα
πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη»
(Ηρόδοτος Α, 57- 58)
Τα ως άνω λεγόμενα του Θουκυδίδη και του Ηρόδοτου επιβεβαιώνεται
και από τα λεγόμενα του Εκαταίου του Μιλήσιου (Στράβων 7, 321), του
Ηρόδοτου (Ιστορία Α 54 - 58), του Ισοκράτη (Παναθηναϊκός, Ελένης
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εγκώμιο 68 – 69, Πανηγυρικός κ.α.), Διόδωρου Σικελιώτη (1, 23-24 και 2829, Μ, Απόσπασμα 3), Πλάτωνα (Μενέξενος, 245c-d) κ.α.
«Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατοικία βαρβάρων υπήρξε,
στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνημονεύουν αυτά τα πράγματα, γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία στη χώρα που απ' αυτόν
ονομάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την Αίγυπτο, κι οι Δρύοπες, οι
Καύκωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν τους
τόπους πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί την Αττική κατέλαβαν Θράκες
που ήρθαν με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της Φωκίδας ο Τηρεύς την Καδμεία
οι Φοίνικες που ήρθαν με τον Κάδμο, και την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν οι
Aονες, οι Τέμμικες και οι Ύαντες.» (Στράβων 7, 321)
Β. ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Διάλεκτος λέγεται μια από τις τοπικές ποικιλίες μιας γλώσσας. Το λεξιλόγιο και η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται από τον πληθυσμό μιας
φυλής ή μιας γεωγραφικής περιοχής και παρουσιάζει διαφορές από την κοινή
γλώσσα.
Ιδίωμα λέγεται η σε περιορισμένο τόπο και με μικρές αποκλίσεις από
την κοινή γλώσσα, τοπική παραλλαγή.
Οι αρχαίοι Έλληνες , επειδή δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος, αλλά πάρα
πολλά κράτη – πόλεις: Αθήνα, Σπάρτη, Κνωσσός, Πέλλα κ.α., δε μίλαγαν
όλοι την αυτή γλώσσα , αλλά πάρα πολλές διαλέκτους, τόσες όσες ήταν οι
αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη.
Οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τους παλιούς γλωσσολόγους και ιστορικούς, ήταν αρχικά τρεις: η Δωρική, η Ιωνική - Αχαϊκή και η Αιολική, ήτοι ήταν τόσες, όσες και οι φυλές της αρχαίας
Ελλάδος, που ήσαν οι Ξούθιοι (= οι Ίωνες και οι Αχαιοί), οι Δωριείς και οι
Αιολείς.
«Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος Δώρος Ξούθος Αίολος. αυτός μεν ουν αφ αυτού τους καλουμένους Γραικούς προσηγόρευσεν Έλληνας, τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν· και Ξουθος μεν
λαβών την Πελοπόννησον εκ Κρεούσης της Ερεχθέως Αχαιόν εγέννησε και Ίωνα, αφ’ ων Αχαιοί και
Ίωνες καλούνται, Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τοις κατοίκους αφ’ εαυτού Δωριείς
εκάλεσεν, Αίολος δε βασιλεύων των περί την Θεσσαλίαν τόπων τοις ενοικούντας Αιολείς προσηγόρευσε,…». (Απολλόδωρος Α 7, 1-3)
Ακολούθως οι διαλεκτοί της Ελληνικής γλώσσας διαμορφώθηκαν τοπικά: Κυπριακή, Κρητική, Ποντιακή, Αττική, Γκρίνκο (Κάτω Ιταλίας), Μακεδονική κ.α.
Σύμφωνα με τους ερευνητές:
Α) Η Δωρική διάλεκτος περιλάμβανε τη γλώσσα μου μίλαγαν οι αρχαίοι
Έλληνες που κατοικούσαν στις πόλεις-κράτη της βορειοδυτικής Ελλάδας,
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της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, την Κρήτη, των δωρικών αποικιών
της Σικελίας, της Μεγάλης Ελλάδας, της Κυρηναϊκής, της Ρόδου και της Κω.
Σε Δωρική διάλεκτο έγραφαν οι χορικοί ποιητές Πίνδαρος, Βακχυλίδης, Στησίχορος, Αλκμάν κ.α.. Σε αυτήν επίσης γράφονταν τα χορικά των αρχαίων
τραγωδιών. Σε Δωρική διάλεκτο έγραψε και ο Τυρταίος τα εμβατήριά του.
Απλοποιημένη μορφή της Δωρικής με λιγότερους αρχαϊσμούς ήταν και η διάλεκτος των Συρακουσίων κωμωδιογράφων Επίχαρμου και Σώφρονος. Οι αλεξανδρινοί ποιητές Καλλίμαχος και Θεόκριτος έγραφαν επίσης σε (τεχνητή)
Δωρική. Η χορική ποίηση πρωτάνθισε στη Σπάρτη, και δη στην δωρική διάλεκτο.]
Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της δωρικής διαλέκτου είναι: Διατήρηση του ριζικού φθόγγου α, ενώ σε άλλες διαλέκτους έχει τραπεί σε ι , που
στη κοινή ελληνική γραφή συνήθως γράφεται ορθογραφικά με η: φᾱ́μᾱ (>
φήμη), νᾶσος (> νήσος), ἀρχᾱ́ (> αρχή)….. Διατήρηση της συλλαβής τι:
πρᾱ́σσοντι = πράττουσι, δίδωτι = δίδωσι, διακάτιοι = διακόσιοι. Πληθυντικός
του οριστικού άρθρου τοί, ταί (= οἱ, αἱ). Κατάληξη -μες του α΄ προσώπου
πληθυντικού των ρημάτων: ἔχομες = ἔχομεν. Αόριστος σε -ξα των ρημάτων
σε -ζω: ἐψᾱ́φιξα = ἐψήφισα, ἐκόμιξα = ἐκόμισα. Απαρέμφατα σε -μεν:
ἦμεν/εἶμεν = εἶναι, διδόμεν = διδόναι, στᾶμεν = στῆναι, γραφῆμεν =
γραφῆναι. Μέλλοντας σε -σέω: δωσέω = δώσω. Διάφορα: πρᾶτος = πρῶτος,
τέτορες = τέτταρες οι αντωνυμίες τύ = σύ και τῆνος = ἐκεῖνος το δυνητικό
μόριο κα = ἄν, η πρόθεση ποτί = προς κλπ., ρωτακισμός του τελικού -ς,
απαρέμφατο σε -μεν, -η από τη συναίρεση -ε και –α, και -α από τη συναίρεση
-α και -ο ή -α και -ω, πάνσα, ένς, -ονς, ες, τηνος, έγεντο, έντο, έσσα, ευ
κ.λπ., διατήρηση του -τ προ του -ι, άρθρο τοί αντί οί, αί, κατάληξη -μες αντί
-μεν, μέλλων σε -θησώ αντί -θήσομαι, αόριστος σε -ξα, αντί -σα κ.λπ.
Β) Η Ιωνική διάλεκτος περιλάμβανε τη γλώσσα μου μίλαγαν οι αρχαίοι
Έλληνες που κατοικούσαν στις πόλεις-κράτη της Αττικής, της Εύβοιας, των
ιωνικών αποικιών των νοτίων ακτών της δυτικής Μ. Ασίας και ορισμένων
νησιών του Αιγαίου. Ο Όμηρος έγραψε τα έπη του σε Ιωνική διάλεκτο, επίσης οι λυρικοί ποιητές, Τυρταίος, Αρχίλοχος και άλλοι,
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιωνικής διαλέκτου είναι:
Τροπή του φθόγγου α σε ι σε πολλές λέξεις που στην κοινή ελληνική γραφή
μετά γραφόταν με η αντί ι: φᾱ́μα > φήμη, νᾶσος > νῆσος, δᾶμος > δῆμος.
Τροπή της συλλαβής τι σε σι: δίδωσι, εἴκοσι, διακόσιοι (αντίστοιχα δωρικά:
δίδωτι, Fίκατι, διακάτιοι). Κλίση του πληθυντικού των προσωπικών αντωνυμιών ως εξής: ἡμέες ἡμέων ἡμέας (αττικά με συναίρεση ἡμεῖς ἡμῶν ἡμᾶς).
Απαρέμφατα σε -ναι: εἶναι, τιθέναι, λελυκέναι. Εμφανίζει τροπή του διπλού
σσ σε ττ (θάλαττα, φυλάττω), τροπή του συμπλέγματος ρς σε ρρ (θάρσος
> θάρρος, ἄρσεν > ἄρρεν), συναίρεση των εα εο, εω σε η,ου, ω αντίστοιχα
(γένεα > γένη, φιλέομεν > φιλοῦμεν, γενέων > γενῶν) κλπ.
Γ) Η Αιολική διάλεκτος περιλάμβανε τη γλώσσα μου μίλαγαν οι αρχαίοι
Έλληνες που κατοικούσαν στις πόλεις-κράτη της Βοιωτίας και Θεσσαλίας,
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τής Λέσβου και της απέναντι μικρασιατικής ακτής. Σε αυτή τη διάλεκτο έγραψαν τα ποιήματά τους η Σαπφώ, ο Αλκαίος, η Κόριννα κ.α..
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της αιολικής διαλέκτου είναι: η
τροπή του α σε ο σε πολλές λέξεις, π.χ.: δέκα < δέκο, ἑκατόν < ἑκοτόν,
ἀνέθηκε < ὀνέθηκε… Τα συνηρημένα ρήματα σε αω/ω και σε εω/ω μετατρέπονται σε αθέματα ρήματα σε -μι: Καλέω/Καλῶ < Κάλλημι , ἀδικέω/
ἀδικῶ < ἀδίκημμι, ὁράω/ὁρῶ < ὄρημι, νικάω/νικῶ < νίκημι. Παρουσιάζεται
αποκοπή προθέσεων (σίγηση τού ληκτικού φωνήεντος) κατά < κάτ, παρά
< πάρ, ἀπό < ἄπ, περί < πέρ, ἀνά < ἄν < ὄν < ὔν (κώφωση του α σε ο και
μετέπειτα σε υ) , κατά < κάτ (κατάβαλε < κάτβαλε < κάββαλε) , ὑπό <ὕπ
(ὑποβάλλειν < ὑπβάλλειν < ὑββάλλειν)… απαρέμφατο σε -μέναι και -μεν,
παρακείμενος μετοχές σε -ων, -οντος στον ενεστώτα, το δυνητικό κε, κατάληξη σε -μι των συναιρημένων ρημάτων κ.λπ. Τροπή της συλλαβής τι σε σι
(π.χ. φέροντι > φέρονσι). Κατάληξη -ής αντί -εύς (ἰερής = ἱερεύς). Κλίση
των «συνηρημένων ρημάτων» κατά τα εις -μι (π.χ. πόημι = ποιέω/ῶ). Καταλήξεις της μέσης φωνής -τοι και -ντοι (αντί-ται,-νται, π.χ. κεῖτοι = κεῖται,
διαδικάσωντοι = διαδικάσωνται). Απαρέμφατα σε -ναι . Ο σύνδεσμος κάς =
καί. Προθέσεις: πός = πρός, ἀπύ = ἀπό, ὀν = άνά…… Στην αιολική της Θεσσαλίας το ω γίνεται ου, π.χ. τοῦν ἄλλουν Ἑλλάνουν ἁπάντουν (= των άλλων
Ελλήνων απάντων).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Οι διάλεκτοι σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, σχηματίζονται,
με βάση μια γλώσσα και συνάμα με παρεκκλίσεις στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη,
στη μορφή και στην κλίση των λέξεων. Για παράδειγμα μια διάλεκτος μπορεί
να μην έχει κάποιες λέξεις της κοινής και προ αυτού χρησιμοποιεί κάποιες
άλλες λέξεις είτε δικής της δημιουργίας είτε άλλης γλώσσας.
Πέραν αυτού πολλές λέξεις μεταφερόμενες από τη μια διάλεκτο σε
άλλη ή από μια γλώσσα σε άλλη αλλάζουν φθογγική σύνθεση με πρόσθεση
ή αφαίρεση ή αντιμετάθεση φθόγγου, πρβ π.χ.;
Κοινή ελληνική: αναμένω = κρητικά ανιμένω
ελληνική υπέρ, υπό …. = λατινική super, subo…. ,
Εβραϊκή Ιοχάνα > ελληνικά Ιωάννης > Γιάννης > Αγγλικά Jhon κ.α.
2) Οι διάφορες γλώσσες της γης στην πραγματικότητα είναι διάλεκτοι
της αρχικής γλώσσας, ήτοι αυτής που μίλησαν οι πρώτοι άνθρωποι.
3) Πολλοί ισχυρίζονται ότι η τάδε διάλεκτος ή η τάδε γλώσσα δεν έχει
τους τάδε φθόγγους, κάτι που είναι λάθος. Όλες οι γλώσσες και όλες οι διάλεκτοι έχουν τους αυτούς φθόγγους, ήτοι τα εξής 5 φωνήεντα: α, ε, ο, ου,
ι και τα εξής 15 σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ. Απλά
αυτό φαίνεται λάθος, γιατί αφενός δεν έχουν όλες οι γλώσσες το ίδιο αλφάβητο και αφετέρου στην ελληνική γραφή έχουμε επιπλέον τα ομόφωνα
γράμματα: Ω = Ο, Ε = ΑΙ, Η = Ι = Υ = ΕΙ = ΟΙ…. (στη λατινική : e = ae,
oe = i, k = Q, w = v, ….), τα οποία μπαίνουν στη γραφή με κανόνες προκειμένου έτσι να γίνεται διάκριση των μερών λόγου ή των ομόηχων λέξεων,
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πρβ π.χ.: καλώ και καλό, καλή και καλοί και καλεί….. Έπειτα ορισμένα αλφάβητα-συστήματα γραφής είναι ελλειπτικά. Για παράδειγμα στην αγγλική
γλώσσα υπάρχουν οι φθόγγοι δ και θ, όμως δε γράφονται με ξέχωρα γράμματα, αλλά και οι δυο με το γράμμα ΤΗ(th): that («δατ»), these («διζ»),
thing («θινκ»), thanks («θενκς»)…
4) Αρχικά οι περισσότερες από τις αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν η κάθε μια και το δικό της αλφάβητο – σύστημα γραφής, όμως κάπως
σχετικά μεταξύ τους. Και επειδή τα γράμματα Ω, Η υπήρχαν αρχικά μόνο στο
Ιωνικό αλφάβητο, γι αυτό και μερικοί νομίζουν ότι όσες λέξεις στην μετέπειτα κοινή γραφή έχουν τα γράμματα Ω, Η, όπως π.χ. οι λέξεις: νήσος,
καλώ, …. είναι ιωνικής καταγωγής, ενώ αυτό είναι λάθος. Απλά αρχικά μόνο
στην ιωνική γραφή γραφόταν με τα γράμματα Η, Ω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
Η ΤΕΧΝΙΚΗ, Η ΑΞΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
1. Η ΑΞΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

1. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή δεν είναι μόνο από τις
παλιότερες του κόσμου και της Ευρώπης, όπως μαρτυρούν τα γραπτά τους
μνημεία, αλλά και οι πιο καλλιεργημένες, όπως θα δούμε πιο κάτω, καθώς
και η γλώσσα και η γραφή της έκφρασης του ανθρώπινου πνεύματος στις
πρώτες μεγάλες στιγμές της δημιουργίας του. Ειδικότερα η Ελληνική
Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό, γιατί αφενός χρησίμευσαν να εκφράσουν την πιο καλλιεργημένη και φιλοσοφημένη σκέψη του αρχαίου κόσμου που μέχρι και σήμερα
μας καθοδηγεί και αφετέρου πάνω τους στηρίζονται όχι μόνο η νέα Ελληνική
Γλώσσα και η νέα Ελληνική Γραφή, αλλά και μια σειρά άλλων γλωσσών και
γραφών, όπως η Λατινική και οι καλούμενες λατινογενείς γλώσσες και γραφές (Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική κ.α.), οι σλαβικές γλώσσες και γραφές
(Βουλγαρική, Ρωσική κ.α.) κ.α., άρα το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών γλωσσών και γραφών.
Δεν υπάρχει γλώσσα σήμερα που να μην έχει ελληνικές λέξεις και ως
αυτού και δικαίως πολλοί θεωρούν την Ελληνική Γλώσσα «μητέρα» όλων
των άλλων γλωσσών.
Μεταφράζοντας οι άλλοι λαοί τα αρχαία ελληνικά επιστημονικά, λογοτεχνικά κ.τ.λ. συγγράμματα μετέφεραν στις γλώσσες τους εκτός από το ελληνικό πνεύμα και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Αμέτρητες είναι οι διεθνείς
ελληνικές λέξεις. Η διεθνής αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί
σήμερα πάνω από 50.000 λέξεις, όπως υπολογίζεται, ελληνικής καταγωγής,
όπως οι: Ευρώπη - Europe, αλφάβητο - alphabet, Γραμματική- Grammar,
συλλαβή - syllabus, γράμμα - grammar, δίφθογγοι - diphthongs, Άγγελος- Angel, Βίβλος- Bible, Βιβλιογραφία- Bibliography, Κύβος- Cube, Διάλογος- Dialogue,
Εθνικός- Ethnic,
Φαντασία- Fantasy,
Γεωγραφία- Geography, Ιστορία - History, Είδωλο- Idol, Χιλιόμετρο- Kilometer…
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Βέβαια πολλές ελληνικές λέξεις που υπάρχουν σε άλλες γλώσσες δεν
εισήχθησαν κατευθείαν απο την αρχαία Ελληνική, αλλά πλάσθηκαν από συστατικά στοιχεία των αρχαίων Ελληνικών λέξεων. Για παράδειγμα, από το
αρχαιοελληνικό μύριοι και το πους (του ποδός) κατασκεύασαν οι ζωολόγοι,
με μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο, το myriapoda, που στα Γαλλικά έγινε myriapodes. Έτσι, αν πάμε πάλι στα Γαλλικά, πλάστηκαν και
τα cinématographe, téléscope, astronaut, hypertrophie, prognathisme,
dermatologie, écοlogie, photométrie και χιλιάδες άλλα. Με μια μικρή αλλαγή
στην κατάληξη, λόγω της προσαρμογής τους στο μορφολογικό σύστημα της
κάθε γλώσσας (π.χ. στα αγγλικά: dermatology, ecology, photometry, κτλ.),
τα βρίσκουμε, ακριβώς τα ίδια, και σε άλλες γλώσσες: Ιταλικά, Ισπανικά,
Γερμανικά, Ρωσικά… κ.ο.κ.ε.
Δοκίμιο στην Αγγλική Γλώσσα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
του Σικάγου κ. Ι. Καλαρά με λέξεις ελληνικές: Mathematic and
geometric theorems and axioms, both practical and theoretic were analyzed
by mathematicians. Alphanumeric systems with cryptic or mnemonic coding
have been developed. Geometric schemes like the prism, the pyramid, the
circle, the parallilogram and other isometric schemes like the pentagon,
hexagon, octagon, are analyzed periodically. With diagrams, the periphery,
the perimetry, the diameter and the dichotomy are studied.
2. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή υπήρξαν στην αρχαιότητα η πιο διαδεδομένη γλώσσα και η πιο διαδεδομένη γραφή στη Μεσόγειο και γενικά στον αρχαίο γνωστό κόσμο, εξαιτίας του ότι οι Έλληνες
διακρίθηκαν πρώτοι αφενός στον πολιτισμό, ήτοι στα γράμματα και στις τέχνες (Όμηρος, Ησίοδος, Πλάτων, Δημόκριτος, Ευαγγελιστές κ.α.) και αφετέρου στις ναυτικές εργασίες και στο εμπόριο, σύμφωνα με το Θουκυδίδη (Α
2-9), η αιτία και για την οποία οι Ελληνες κυριάρχησαν στον Τρωικό Πόλεμο,
ίδρυσαν πάρα πολλές αποικίες σε όλες τις ακτές της Μεσογείου κ.α.. Προ
αυτού πολλοί άνθρωποι από τους άλλους λαούς μάθαιναν την Ελληνική προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με τους Έλληνες ανθρώπους των γραμμάτων, τους Έλληνες έμπορους κ.α.
3. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές που γέννησαν
και ανέπτυξαν τις επιστήμες και τις τέχνες. Ανακαλύπτοντας οι Έλληνες
πρώτοι το απλό, όμως τέλειο ελληνικό σύστημα γραφής τους, όπως θα
δούμε πιο κάτω, επομένως έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να αποταμιεύουν
άνετα την εμπειρία τους, αλλά και να τη μελετούν στη συνέχεια, πέρασαν
πρώτοι στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες: Όμηρος, Ησίοδος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ηράκλειτος, Δημόκριτος Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης,.... Τα πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής,
Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας, Γλωσσολογίας κ.τ.λ. γράφτηκαν
στην Ελληνική Γλώσσα και γραφή. Τα πρώτα θεατρικά έργα, καθώς και τα
βυζαντινά λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές με τις οποίες
εκφράστηκαν οι πρώτοι αξιόλογοι στον κόσμο πολιτισμοί, ήτοι ο Μινωικός
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Ελληνικός, ο Κλασσικός Ελληνικός, ο Ρωμαιο-ελληνικός και ο Βυζαντινός.
Απλώς ο Μινωικός πολιτισμός χρησιμοποίησε την Πελασγική ή άλλως Γραμμική Γραφή και ο Κλασσικός ελληνικός τη σημερινή, σύμφωνα με τους Διόδωρο Σικελιώτη, A. Evans κ.α.
Ελληνικά μίλαγαν Κρήτες επι Μίνωα, του δημιουργού του Μινωικού
Πολιτισμού, σύμφωνα με την αποκρυπτογράφηση που έκανε ο Μ. Ventris
στις πινακίδες με Γραμμική ή άλλως Πελασγική Γραφή που βρέθηκαν στην
Κνωσό και άλλες πόλεις της Ελλάδος.
5. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές με τις οποίες
εκφράστηκαν οι πιο αξιόλογες θρησκείες του κόσμου, ήτοι αυτή των Θεών
του Ολύμπου και η Χριστιανική (της Καινής Διαθήκης). Ειδικότερα οι Απόστολοι: Παύλος, Ιωάννης, Λουκάς και Ματθαίος, όπως και οι περισσότεροι
Εβραίοι, είχαν ελληνική μόρφωση και ήταν γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας.
Η αιτία άλλωστε και για την οποία οι απόστολοι έγραψαν τα Ευαγγέλια κατευθείαν στην Ελληνική Γλώσσα, ενώ η παλαιά διαθήκη έγινε γνωστή σε όλο
τον κόσμο μόνο μετά τη μετάφρασή της από τους Ο’ στην Ελληνική. Σημειωτέο ότι η Παλαιά Διαθήκη έγινε γνωστή στον κόσμο μετά από τη μετάφρασή
της από τους Ο’ στην ελληνική.
6. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή έγιναν διεθνείς επί Μεγάλου Αλέξανδρου και Ελληνιστικών χρόνων. Επίσης ήταν διεθνείς και επί
Ρωμαϊκής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ πολλοί Ρωμαίοι έρχονταν στην
Αθήνα, για να μάθουν ελληνικά.
Ειδικότερα η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή ήταν οι επίσημες
της Αυτοκρατορίας του Μέγα Αλέξανδρου και ως εξ αυτού μετά και οι επίσημες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (εδώ και μαζί με τη Λατινική). Έτσι η
Ελληνική Γλώσσα ήταν διεθνής από τους χρόνους του Μ. Αλέξανδρου (336
– 321 π.Χ.) μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης (1.453 π.Χ.), δηλαδή
κάπου 1.800 χρόνια. Ελληνικά μίλαγαν και έγραφαν σε όλον τον αρχαίο
γνωστό κόσμο: Ρωμαίοι, Εβραίοι, Φοίνικες, Ινδοί, Αφγανοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι…. Οι περισσότεροι από τους Ρωμαίους είχαν ελληνική μόρφωση και ήταν γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας και γι αυτό άλλωστε πολλοί από τους
αυτοκράτορές τους εκφωνούσαν τους λόγους τους στο «Αθήναιον» της Ρώμης στα ελληνικά ή έγραφαν τα συγγράμματά τους και στην Ελληνική
Γλώσσα: Μάρκος Αυρήλιος, Κικέρων κ.α.
7. Η Ελληνική Γλώσσα, όπως θα δούμε στα παρακάτω, είναι η πιο τέλεια και η πιο εύκολη του κόσμου, γιατί έχει αποκτήσει, λόγω της επινοητικής
τεχνικής της, καθώς και της πολύχρονης καλλιέργειάς της, πάρα πολλά προτερήματα, όπως: ΠΛΟΥΤΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΑΦΗΝΕΙΑ- ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΦΩΝΙΑ, ΕΥΣΤΟΜΙΑ, ΕΚΦΡΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ κ.α. που επιτρέπουν στον ομιλητή της να εκφράζει με απλότητα και σαφήνεια επιστημονικό
λόγο και γενικά υψηλές έννοιες. Για τον ίδιο λόγο έχει επίσης τη δυνατότητα
να ανανεώνεται συνεχώς και να αναπροσαρμόζεται στις νέες περιστάσεις κ.α.
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή, όπως είδαμε πιο πριν,
ήταν διεθνείς μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1.453 π.Χ. Έκτοτε
τη θέση της προσπάθησαν να πάρουν αρχικά η Τουρκική και μετά η Γαλλική,
η Αγγλική κ.α. Ωστόσο, επειδή οι γλώσσες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες
στην εκμάθησή τους, δεν έτυχαν ποτέ πλήρως διεθνούς αποδοχής, πλην
μερικώς της Γαλλικής και της Αγγλικής. Για τον ίδιο λόγο οι άνθρωποι των
γραμμάτων πρότειναν κατά τα νεότερα χρόνια την επαναφορά της αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας ή της λατινικής ως διεθνούς, όμως η ιδέα αυτή απορρίφτηκε με το αιτιολογικό ότι από τη μια και οι δυο γλώσσες είναι νεκρές και
ως εκ τούτου δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και από την άλλη το
πρόβλημα θα λύνονταν με τεχνητές γλώσσες, που τότε άρχισαν να εμφανίζονται. Λέγεται μάλιστα ότι σε ένα συνέδριο που έγινε στα τέλη του περασμένου αιώνα στη Αμερική από ανθρώπους των γραμμάτων, προκειμένου να
αποφασιστεί ποια γλώσσα θα γίνει γι αυτούς διεθνής, η Ελληνική Γλώσσα
έχασε για μια μόνο ψήφο, κάτι που ήταν λέει λάθος, γιατί:
Α) Οι τεχνητές γλώσσες, όπως θα δούμε πιο κάτω, αποδείχθηκαν στο
χρόνο ότι είναι μόνο για απλή συνεννόηση και τίποτε περισσότερο.
Β) Η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι νεκρή. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική
Γλώσσα επί Τουρκοκρατίας αμελήθηκε και αλλοιώθηκε κατά πολύ, όμως δε
νέκρωσε. Πέραν αυτού σήμερα αφενός έχει ανακτήσει όλα τα καλά αρχαία
ελληνικά γλωσσικά στοιχεία, κάποια μάλιστα από αυτά τα έχει απλοποιήσει
στο καλύτερο και αφετέρου έχει δημιουργήσει και δικά της, ώστε να καλύψει
πλήρως τις σημερινές ανάγκες. Η σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα σαφώς αποτελεί την εξέλιξη, την άμεση συνέχεια της γλώσσας της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Τα διασωθέντα μέχρι σήμερα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, ιστορικά κείμενα των κλασσικών της αρχαιότητας, τα
κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, οι μαρτυρίες της
Ελληνικής Γραμματολογίας, τα έργα της καθαρεύουσας και της δημοτικής
πιστοποιούν τη συνέχεια, ενδελέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα
έως τις μέρες μας, διατρανώνουν τη διαχρονικότητά του.
Γ) Η Ελληνική Γλώσσα, όπως είδαμε πιο πριν, αφενός είναι η βάση
όσων γλωσσών γράφουν με το λατινικό αλφάβητο (Αγγλικής, Γαλλικής, Ολλανδικής κ.α.), καθώς και αυτών που γράφουν με το Κυριλλικό αλφάβητο
(Ρωσικής, Βουλγάρικης κ.α.), άρα του μεγαλύτερου μέρους των γλωσσών
που υπάρχουν επι γης και αφετέρου έχει δανείσει με λέξεις όλες τις γλώσσες
της γης.
2) Ο Βολτέρος (Γάλλος διαφωτιστής) είπε: «Είθε η Ελληνική Γλώσσα να γίνει
κοινή όλων των λαών.» και σωστά γιατί η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή
εκτός των άλλων που είδαμε πιο πριν, είναι οι πιο εύκολες και οι πιο τέλειες
του κόσμου, όπως θα δούμε στα πιο κάτω, άρα μ’ αυτές μπορεί άνετα και
γρήγορα να παταχθεί ο αναλφαβητισμός και η δυσλεξία, που μαστίζουν σήμερα ακόμη και χώρες που λέγονται πολιτισμένες. Ο αναλφαβητισμός και η
δυσλεξία, σύμφωνα με τις έρευνες, οφείλονται και στο ότι πολλές γραφές
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είναι δύσκολες ή δυσνόητες και συνεπώς φέρνουν αποστροφή στους μαθητές κ.α.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ:
Ο Μάρκος Τίλλιος Κικέρων, Ρωμαίος πολιτικός, ρήτορας, δικηγόρος και φιλόσοφος, ο οποίος υπηρέτησε ως ύπατος το έτος 63 π.Χ..,είπε: «Εάν οι θεοί μιλούν,
τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων.»
Ο Γκαίτε , ο μεγαλύτερος ποιητής και πεζογράφος της Γερμανίας είπε: «Άκουσα
στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε
άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα.».
Ο Γάλλος Ακαδημαϊκός και ποιητής Claude Fauriel (Κλαύδιος Φωριέλ, 17721844) είπε «Η Ελληνική (γλώσσα) έχει ομοιογένεια σαν τη Γερμανική, είναι όμως πιο
πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την Ισπανική. Έχει
δηλαδή ότι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης».
Η διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Ελεν Κέλλερ παρομοίασε τη μέσω
της Ελληνικής Γλώσσας τελειότητα της εκφράσεως της ανθρώπινης σκέψεως με το
τελειότερο των μουσικών οργάνων, το βιολί: «Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό
όργανο, τότε η Ελληνική Γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού.»
Η Γαλλίδα συγγραφέας και ακαδημαϊκός Margarite Yourceyar είπε: «Αγάπησα
αυτή τη γλώσσα την ελληνική για την εύρωστη πλαστικότητά της, που η κάθε της λέξη
πιστοποιεί την άμεση και διαφορετική επαφή της με τις αλήθειες και γιατί ό,τι έχει λεχθεί
καλό από τον άνθρωπο, έχει ως επί το πλείστον λεχθεί σ’ αυτή τη γλώσσα».
Ο Γερμανός φιλόλογος E, Norden είπε: «Εκτός από την Κινεζική και την Ιαπωνική, όλες οι άλλες γλώσσες διαμορφώθηκαν κάτω από την επίδραση της Ελληνικής,
από την οποία πήραν, εκτός από πλήθος λέξεων, τους κανόνες και τη γραμματική.»
Ο. Βαντρούσκα (καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης): «Για
έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δε φαίνονται ως ξεχωριστές,
αλλά ως διάλεκτοι μιας και της αυτής γλώσσας, της Ελληνικής.»
Ο Will Durant, Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Columbia, έχει πει: «Το αλφάβητο μας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύμης
και της Ρώμης. Η Γλώσσα μας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας σφυρηλάτησε
μιαν διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας και η ρητορική μας,
ακόμα και η στίξης και η διαίρεσης εις παραγράφους… είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα
λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελληνικά – το λυρικό, η ωδή, το ειδύλλιο, το μυθιστόρημα,
η πραγματεία, η προσφώνηση, η βιογραφία, η ιστορία και προ πάντων το όραμα. Και
όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές.»
Ο Φραγκίσκος Λιγκόρα, Ιταλός καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας προς διάδοση του πολιτισμού, έχει πει: «Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε την Ελληνική Γλώσσα ζωντανή και
μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι
ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό.»
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Ο Φρειδερίκος Σαγκρέδος, Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας, έχει επι: «Η Ελληνική Γλώσσα
είναι η καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για την
ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική όλες, και επιμένω όλες
οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς.» «Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα πρέπει να γίνει
η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων.» «Η Ελληνική Γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.»
Η Ζακλίν Ντε Ρομιγύ , Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς, έχει πει:
«Η αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα, για την οποία θα πω ότι είναι
οικουμενική.» «Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική
Γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα.»
Ο ποιητής και ακαδημαϊκός Βρεττάκος είπε: Όταν πεθάνω και πάω
στους ουρανούς θα μιλήσω στους αγγέλους ελληνικά, γιατί αυτοί δε γνωρίζουν άλλη γλώσσα από τη γλώσσα της μουσικής.

Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος είχε πει «Είθε η Ελληνική
γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.»
Ο Βολταίρος (Γάλλος διαφωτιστής): «Είθε η Ελληνική Γλώσσα να γίνει
κοινή όλων των λαών.»

Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής του TLG, δήλωσε «Η γνώση της Ελληνικής
είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας.»
Ο Γεώργιος Μπερνάρ Σω, Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, είπε: «Αν
στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως.»
Η Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς) είπε:«Η
αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα, για την οποία θα πω ότι είναι
οικουμενική.» «Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική
γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα.»
Ο Γερμανός ποιητής, ιστορικός και φιλόσοφος Schiller είπε: Καταραμένε Έλληνα, τα βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία’
τίποτε δεν άφησε για μας.
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει
δύο λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959),
οι οποίοι έμειναν μνημειώδεις (από το διεθνή τύπο χαρακτηρίστηκε «Γλωσσικός Άθλος - Glossic Athlos!»). Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν μόνο το περιεχόμενό τους
αλλά και η γλώσσα τους. Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ'
ουσία όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων η γλώσσα
είναι η Ελληνική. Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην
κατανόηση του προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής.
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Ι. O λόγοs της 26 Σεπτεμβρίου 1957
«Πάντοτε ήθελα να εκφωνήσω το Συμβούλιο στα Ελληνικά, αλλά αντιλήφθηκα
ότι θα ήταν πράγματι δυσνόητη σε όλους τους παρευρισκομένους σε αυτή την αίθουσα. Ανακάλυψα όμως, ότι θα μπορούσα να εκφωνούσα την ομιλία μου στα Ελληνικά και παραταύτα αυτή θα ήταν ευκολονόητη σε όλους. Με την άδειά σας Κύριε Πρόεδρε, θα το κάνω τώρα, χρησιμοποιώντας, με εξαίρεση ορισμένα άρθρα, μόνο Ελληνικές λέξεις.
“I have always wanted to address this Council in Greek, but I understood that it
would in reality be a point of fact abstruse and unintelligible to all those in this hall. I
discovered however, that I could speak in Greek and in spite of all this, it would be
easily understood by all. With your permission Mr. Chairman, I will do it now, and with
the exception of a few articles, I will do it only in Greek.”
«Kyrie, I eulogise the archons of the Panethnic Thesaurus and the Ecumenical
Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an
episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and
synagonize at the synods of our didymous organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as
the nÔmismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is
characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practises as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a panethnic
unhypocritical economic ethnergy and charmonization in a democratic climate is basic.
I apologize for my ecentric monologue. I emphasize my eucharisties to you, Kyrie, to
the eugenic and generous American ethnos and to the organizers and the protagonists
of this amphictiony and the gastronomic symposia».
«Κύριοι, Ευλογώ τους άρχοντες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την Οικουμενική Τράπεζα για την ορθοδοξία των αξιωμάτων, μεθόδων και πολιτικών, παρά
το γεγονός ότι υπάρχει ένα επεισόδιο κακοφωνίας της Τράπεζας με την Ελλάδα. Με
ενθουσιασμό διαλεγόμαστε και συναγωνιζόμαστε στις συνόδους των διδύμων Οργανισμών των οποίων τις πολύμορφες οικονομικές ιδέες και δόγματα αναλύουμε και συνθέτουμε. Τα κρίσιμα προβλήματά μας όπως η νομισματική πληθώρα παράγουν κάποια αγωνία και μελαγχολία. Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας.
Αλλά, η θέση μου είναι ότι έχουμε τον δυναμισμό να προγραμματίσουμε θεραπευτικές
πρακτικές σαν μέτρο προφύλαξης από το χάος και την καταστροφή. Παράλληλα μια
παγκόσμια ανυπόκριτως οικονομική συνέργεια και εναρμόνιση σε ένα δημοκρατικό
κλίμα είναι βασική. Απολογούμαι για τον εκκεντρικό μου μονόλογο. Εκφράζω με έμφαση την ευχαριστία μου σε εσένα Κύριε, στο ευγενικό και γενναιόδωρο Αμερικανικό
Έθνος και στους οργανισμούς και πρωταγωνιστές της Αμφυκτιωνίας και του γαστρονομικού Συμποσίου.»
ΙΙ. O λόγος της 2ας Οκτωβρίου 1959
Kyrie, It is Zeus' anathema on our epoch and the heresy of our economic method
and policies that we should agonize the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my
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diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria.
Our gnomon has to be a metron between economic strategic and philanthropic scopes.
In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and
polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should
not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic.
Parallel to this we have to synchronize and harmonize more and more our economic
and numismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when
the prognostics of the political end economic barometer are halcyonic. The history of
our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices
will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The
genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, I
sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the
hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic
policies. I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue I emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you Kyrie, the stenographers.
«Κύριοι, Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας
μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα
του νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας. Δεν
είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου
θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και με έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των
πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά
και λιγότερο σε πολιτικά κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται
από μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε
να μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς
οικονομολόγους. Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών και
νομισματικών αρχόντων είναι βασική. Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές μας
πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, όταν τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι αλκυονίδων ημερών αίθρια.
Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές
τους εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές
οικονομίες. Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση,
ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο τους
να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμαι
που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασεολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση
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στην ευλογία μου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι».
Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
GREEK WORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE (DICTIONARY)
A. Άβυσσος > abyss, Ακαδημία > academy, acme = ακμή, δόξα, acrobat, acropolis, aegis, aerial, aerodrome, aeronautics, aeroplane, aesthetic, air, all, allegory, allergy, alphabet, amalgam, ambrosia, amethyst, amnesia, amphibian, amphitheatre,
amphora, anachronism, anaemia, anagram, analogy, analysis, anarchism, anathema,
anatomy, angel, anomalous, antagonism, anorexia, anthology, anticyclone, aorta, apathetic, aphorism, apocalypse, apologise, apoplexy, apostasy, apostle, apostrophe,
apothecary, archaeology, archbishop, archdeacon, archipelago, architect, arctic, aristocratic, arithmetic, aroma, arsenic, asbestos, ascetic, asphyxia, asthma, astrology,
astronaut, astronomy, asylum, atheism, athlete, atmosphere, atom, atrophy, aura, austere authentic, autobiography, autocrat, automatic, autograph, autonomous, autopsy,
axiom.
B. Βακτηρίδιο > bacterium, baptism, βάρβαρος > barbarian, baritone, barometer, basic, basil, bathos, basis, Bible, bibliography, bigamy, biochemistry, biography,
biology, biplane, blasphemy, botany.
C. call = καλώ, calando, callus, calyx, canon, captain, card, cartography, castor, cataclysm, catacombs, catalogue, catalyst, catapult, cataract, catarrh, catastrophe,
catechism, category, cathedral, cathode, catholic, caustic, cell, cemetery, cenotaph,
centre, ceramic, chameleon, chaos, character, chart, chasm, chimera, chiropractor,
choir, chiropodist, chord choreography, chorus, Christ, chromatic, chromosome,
chronic, chronicle, chronological, chronometer, chrysalis, chrysanthemum, cinema, cirrhosis, claustrophobia, cleric, climacteric, climate, climax, clinic, code, colossal. Comedy, comic, comma, cosmos, cosmetic, cosmonaut, cost, crisis, criterion, criticism,
crypt, crystal, cybernetics, cycle, cyclone, cyclopaedia, cyclotron, cylinder, cymbal,
cynic, cyst. Κύβος- Cube..
D. deacon = διάκων, decade, Decalogue, delta, demagogic, democracy, demography, demon, demotic, dermatology, diabetes, diabolic, diadem diaeresis
(διαλυτικά), diagnosis, diagonal, diagram, dialect, dialogue, diameter, diamond, diaphanous, diaphragm, diatribe, dichotomy, dictator, didactic, diet, dilemma, dinosaur, dioxide, diorama, diphtheria, diphthong, diploma, diplomat, disaster, disc, dolphin, dose,
double, draconian, dragon, drama, drastic, dynamic, dynamite, dynasty, dyspepsia,
disharmony…
E. Εκκεντρικός > eccentric, ecclesiastic, echo, eclectic, eclipse, ecology, economic, ecstasy, ecumenical, ecumenical, eczema, egoism, elastic, electric, elegiac,
elephant, elliptic, emblem, embryo, emetic, emphasis, empiric, emporium, encyclopaedia, endemic, energy, enigma, enthrone, enthusiasm, entomology, enzyme, ephemeral, epidemic, epigram, epilepsy, epilogue, epiphany, episode, epistle, epistyle, epitaph, epithet, epitome, epoch, erotic, esoteric, ether, ethic, ethnic, ethos, etymology,
eucalyptus, Eucharist, eugenics, eulogize, eunuch, euphemism, euphony, euphoria,
Eurasia, eureka, evangelic, exodus, exorcize, exotic……
F.fable=φαύλος-μύθος, fanatic, fantasy, father, frenetic=φρενήρης…..
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G. galaxy, gastronomy, general, genesis, genus, genitive = γενική, George, geo,
geography, geometry, geocentric, geophysics, geopolitics, geology, geometry, gerontology, gigantic, glycerine, gyro, grammatical, grammar, grammatical, gramophone,
graphic, gymnasium, Gregorian, gynaecology…..
H. Αγιολογία > hagiology, halcyon = αλκυών, harmony = αρμονία, hecatomb,
hectare, hedonism, hegemony, helicopter, heliotrope, helium, helot, hemisphere,
haemorrhage=αιμορραγία, haemorrhoids, hepatitis, heretic, hermaphrodite, hermetic,
hermit, hero, heroin, Hesperus, heterodox, heterogeneous, heterosexual, hexagon,
hexameter, hierarchy, hieroglyph, hilarious, hippopotamus, hippodrome, history, holocaust, holograph, homeopathy, homogeneous, homonym, homophone, hour = ώρα,
(χώρα), horizon, hymen, hyperbole, hypnosis, hypocrisy, hypotenuse, hysteria, homosexual, horde, horizon, hormone, hour, hydrostatics, hydrophobia, hyena, hygiene,
hymn, hypertrophy, hypochondria, hypodermic, hypothesis.
I. iamb = ίαμβος, icon, = εικών iconoclast, idea, ideogram, ideology, idiot, idiolect, idiom, idiosyncrasy, Είδωλο- Idol, idyllic, ironic, isobar, isosceles, isotope, isthmus.
K. καλειδοσκόπιο > kaleidoscope, kilo, kilocycle, kilogram, kilometre, kilolitre,
kinetic, kleptomania…...
l. λαβύρινθος > Labyrinth, laconic, laic, lachrymal =δάκρυσμα, larynx, lava, lesbian, lethargy, leukaemia, λεξικό - Lexicon, lexical, lithography, logarithm, logic, logistics, lynx, lyre, lyric ….. M. machine (μηχανή), macrobiotic, macrocosm, magic, magnet, mania, mathematics,…mechanic, medal, megacycle, megalith, megalomania,
megaphone, megaton, meiosis, melancholia, melodic, melodrama, meningitis, menopause, metabolism, metallic, metallurgy, metamorphosis, metaphor, metaphysics, meteor, meteorite, meteorology, meter, metre, metric, metronome, metropolis, miasma,
microbe, microbiology, microelectronics, micrometer, micron, micro organism, microphone, microscope, mimeograph, mimetic, monarch, monastery, monogamy, monogram, monolith, monologue, monomania, monoplane, monopoly, monosyllable, monotheism, monotone, morphology, museum, music, myopia, myriad, mysterious, mystic,
myth…..
N. Νάρκισος > narcissism, narcotic, nautical, nautilus, necromancy, necropolis,
nectar, nemesis, Neolithic, neologism, neon, news, nerve, neoplasm, nephritis, neurosis, neuralgia, neurasthenia, nominative nostalgia, numismatic, nymph.news (nea)
O. oasis, ocean, octagon, octane, octave, octogenarian, octopus, ode (ωδή),
odyssey, oesophagus, Oedipus complex, orgy, oligarchy, Olympiad, Olympic, onomatopoeia, ontology, ophthalmic, optic (optimist, option), orchestra, orchid, organ, organic,
organism, organize, orgasm, orphan, orthodox, orthographic, orthopaedic, osteopath,
ouzo, oxide, oxygen. …..
P. pachyderm, pagan=παγανιστής-ειδωλολάτρης, Paleolithic, paleontology,
palm, panacea, panchromatic, pancreas, pandemic, pandemonium, panegyric=πανηγυρική ομιλία, panic, panoply, panorama, pantechnicon, pantheism, pantheon, panther, parabola=παραβολή, paradigm, paradox, paragon=παράγωνυπόδειγμα, paragraph, parallel, paralysis, paranoia, paraphrase, paraplegia, parasite,
paratyphoid, parenthesis, pariah=παρίας, parody, paroxysm, patter, pathetic, pathology, pathos, patriarch, patriot, patronymic, pedagogue, 3pederasty, pediatrics, pedometer=βηματομετρητής, pentagon, pentameter, Pentateuch, pentathlon, Pentecost,
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Pepsis, perihelion=περιήλιο, perimeter, period, peripatetic, periphrasis, periphery, periscope, peristyle, peritonitis, petal=πέταλο άνθους, phalanx, phallus=φαλλός, phantasm, pharmacology, pharmacy, pharynx, phase, phenomenon, philanthropy, philately,
philharmonic, philology, philosophy, philter, phlebitis, phlegm, phobia, phoenix, phone,
phoneme=φώνημα, phonetic, phonograph, phonology, phosphorous, photo, photoelectric, photogenic, photograph, photolithography, photometer, phrase, phrenology,
phthisis, physics, physiognomy, physiology, physiotherapy, planet, plasma, plasma,
plastic, plectrum=πλήκτρο, pleonasm, plethora, plural, πλήθος, πληθυντικός, πειρατής
– Pirate, plutocracy, plutonium, pneumatic, pneumonia, pole=πόλος, polemic, policy,
police, politics, polyandry, polygamy, polyglot, polygon, polymorphous, polyphony, polypus, polysyllable, polytechnic, polytheism, porn, practice, pragmatism, presbyter,
prism, problem, prognosis, πρόγραμμα – program, programmer, prologue, prophecy,
prophylactic, proscenium=προσκήνιο, proselyte, prosody, protagonist, protocol, proton, protoplasm, protozoa, prototype, psalm, pseudonym, psyche, psychedelic, psychic, psychoanalysis, psychology, psychopath, psychosis, psychotherapy, pterodactyl,
pylon=πυλώνας, pyramid, pyre=πυρά, pyrites, pyrotechnics=πυροτέχνημα, python…..
Q = k: qoppa – Kappa … R. radio, Reyna, rhyme, rhythm…..
S. Σάνταλον > sandal, sarcasm, sarcastic, sarcophagus, sardonic, satyr, scene,
skeptic, schematic, schism, schizophrenia, scholar, scholastic, school, scoria, scorpion, Scylla, seismic, semantic, semaphore=σηματοφόρος, septicemia=σηψαιμία, serial, sir, solecism=σολοικισμός, sophism, spasm, sphinx, stadium, stalactite, stalagmite, star, static, statistics, stereophonic, stereoscopic, sternum, stigma, stoic, stomach, strategy, stratagem, stratosphere, streptococcus, streptomycin, strophe, sycophant, syllogism, syllable, symbol, symmetry, sympathetic, symphony, symposium,
symptom, synagogue, synchronize, syncope, syndrome, synod, synonym, synopsis,
syntax, synthesis, syphilis, symptom, syringe, system…..
T. Τάξη , τακτικός > tactic, talent, tantalize = Τάνταλος, tartar, tautology, taxidermy, technique, technocracy, technology, telegram, telegraph, telemetry, teleology,
telepathy, telephone, telephoto, telescope, theatre, theism, theme, theocracy, theology, theorem, theoretic, theory, theosophy, therapeutic, therapy, thermo, thermal, thermion, thermometer, thermos, thesaurus, thesis, tone, topography, Trapeze, tragedy,
tragicomedy, tremor, trigonometry, trilogy, tripod, trireme = τριήρη, triple, trophy, tropic,
typhoon, typo, typical, typography, tyranny…..
ΟΥ(U). unanimous, anonymous, Uranus = ουρανός, uranium, utopia……
V = W = B(β): Βάσις > βάση, basic, βάρβαρος > barbarian..
X. ξενων φόβος > xenophobe, ξύλο, φωνή xylophone, xenia, xenon …..
y. hypo - hyper , super = υπό - υπέρ…..
Z. Zeus = Ζευς, zephyr, zeugma, zodiac, zone, zoology…..
2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Παρατηρώντας τις ελληνικές λέξεις γλωσσολογικά βλέπουμε ότι δεν
είναι κάποιοι φθόγγοι ( ένα ή δυο φωνήεντα και κάποια πολλά σύμφωνα)
που τους αποδόθηκαν μια έννοια, όπως συμβαίνει στις άλλες γλώσσες: Κινέζικη, Γαλλική, Αγγλική κ.α., πρβ π.χ. στην αγγλική γλώσσα : write (προφορά ράιτ)= γράφω, go (προφορά «γκόου») = πάω, this («δίζ») = αυτός,η,ο …, αλλά συγκεκριμένοι συνδυασμοί γλωσσικών στοιχείων (= το πρόθεμα, το θέμα, ο τόνος, η παραγωγική και η κλιτική κατάληξη κ.α.), οι συνδυασμοί των οποίων παράγουν αλυσιδωτές σειρές λέξεων με φθογγική και
εννοιολογική συνάφεια και οι οποίες καταγράφονται με κανόνες φθογγικά
με τα ομόφωνα γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ι(ι) = Η(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει)….
για διάκριση ομόηχων (π.χ. τα ρήματα γράφονται με -ω,ει, τα θηλυκά με η,
ο πληθυντικός με -οι…..), π.χ.: γράφ-ω,εις…, γραφ-ή,ής…, γραφ-έας,
γραφε-είο, γραφ-ή, γραφ-μα > γράμμα, γραφ-ικ-ός,ή,ό, ά-γραφ-ος,η,ο,
συν-γραφ-ω > συγγράφω, συγγραφέας …, νέμ-ω,εις… > νομ-ός, ού…, νόμος, νομ-ή, άνομος..…..
Και επειδή οι λέξεις στην Ελληνική Γλώσσα παράγονται, αλλά και κλίνονται με συγκεκριμένες παραγωγικές και κλιτικές καταλήξεις, γι αυτό αφενός οι ελληνικές λέξεις είναι συνήθως πολυσύλλαβες, όμως με συνάφεια
και σαφήνεια-ακριβολογία, καθώς και με ευκολία στην κατανόηση και
στην απομνημόνευση τους και αφετερου η Ελληνική Γλώσσα έχει απεριόριστη δυνατότητα παραγωγής νέων λέξεων, όπως θα δούμε πιο κάτω,
κάτι που δεν έχουν οι άλλες, αφού έχουν ελάχιστες καταλήξεις και οι έννοιες
εκεί προσδιορίζονται συντακτικά, όπως θα δούμε επίσης πιο κάτω..
Αναλύοντας τις ελληνικές λέξεις ετυμολογικά (αναλύοντας τις στα
γλωσσικά τους στοιχεία) λένε από μόνες τους τι εννοούν και μάλιστα με
σαφήνεια-ακριβολογία, πρβ, π.χ.: άγ-ω,εις,ει…, δι-άγ-ω,ει…, παρ-άγ-ω,ει….
παρ-άγωγ-ή, παρ-άγ-ωντας.
Μετρώντας τις ελληνικές λέξεις βλέπουμε ότι είναι αμέτρητες, κανείς
δεν ξέρει πόσες και ποιες είναι αυτές. Ωστόσο μαθαίνονται εύκολα, επειδή,
όπως είδαμε πιο πριν, αποτελούνται από γλωσσολογικά στοιχεία, κάτι που
δε συμβαίνει συνήθως με τις ξένες λέξεις.
Στην Ελληνική π.χ. τα ουσιαστικά και τα επίθετα παράγονται και κλίνονται με καταλήξεις που είναι ανάλογες με το γένος, τον αριθμό, την αιτία
κπλ που λέγεται το σημαινόμενο, π.χ. τα αρσενικά λήγουν σε: -ας/ -ος/-ης,
τα θηλυκά -α, -η και τα ουδέτερα σε -ο, -ι: ο παπάς, του παπ-ά,…. καλός,ή,ό, η καλ-ή, της καλής ής,… ο καλ-ός, του καλού…. καλ-ύτερος,η,ο
….Ομοίως η λέξη «ρήμα» της Ελληνικής Γλώσσας παράγεται και κλίνεται με
τις καταλήξεις -ω,εις… (ενεργητική φωνή) και -ομαι,εσαε..… (παθητική
φωνή) λύνω-εις… λύν-ομαι, λύνεσαι… και οι οποίες φανερώνουν:
α) ποιο είναι το υποκείμενό του ρήματος (της πράξης) ως πρόσωπο
λόγου (δηλ. αν το υποκείμενο είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής ή τρίτος):
αγαπώ, ενν. εγώ = ο ομιλητής = υποκείμενο, αγαπάς ενν. εσύ = ο ακροατής = υποκείμενο, αγαπά, ενν. αυτός,ή,ο = ο τρίτος = υποκείμενο…,
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β) το είδος της πράξης (το αν έχουμε ενέργεια ή πάθηση): αγαπώ (το
Γιάννη…) = ενέργεια, & αγαπιέμαι (από το Γιάννη,..) = πάθηση,
γ) το χρόνο (το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον) της ενέργειας ή
πάθησης: λύν-ω = ενέργεια τώρα, έλυσ-α = ενέργεια στο παρελθόν….
Δηλαδή εδώ οι λέξεις είναι κάτι όπως έχει γίνει και με τη πέτρα και το
άγαλμα ή το ξύλο και το έπιπλο.
Και επειδή στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν ξέχωρες καταλήξεις για
κάθε μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ., μπορούμε και μιλούμε και μονολεκτικά π.χ. : γράφω, αγάπη, αγαπώ…., κάτι που δε γίνεται στις άλλες γλώσσες.
Στις άλλες γλώσσες, π.χ. στην Αγγλική, για γίνουμε πιο συγκεκριμένοι
πρέπει να προσθέσουμε άλλες λέξεις: ελληνικά αγάπη = the love , ελληνικά
αγαπώ,ας,α – αγαπιέμαι,εσα… = αγγλικά I love, you love, he loves… αγαπιέμαι = I am loving
Και επειδή οι λέξεις στην Ελληνική Γλώσσα αποτελούνται από συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία (πρόθεμα, θέμα, τόνος, κατάληξη κ.λπ.) κάνοντας τους ανάλυση ή άλλως ετυμολογία, βρίσκουμε το πραγματικό τους νόημα, πρβ: γράφ-ω = εγώ γράφω, γράφ-εις = εσύ γράφεις,…., γράμμα =
γράφ(ω)-μα > γράμμα, άγραφος = -α (= ανευ) + γραφ-ή = αυτός που δεν
έχει γραφή…. Ομοίως η λέξη «αλήθεια» κατανοείται αναλύοντας της ετυμολογικά: Λέξη αλήθεια = σύνθετη ( = δωρικά α-λαθέ-ϊα > αλήθεια) που
αποτελείται από το στερητικό πρόθεμα «α-» (= άνευ) συν την απλή λέξη
λήθη < λάθος), άρα αλήθεια = η αλαθέια = το μη λάθος.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ
κ.α.)
Παρατηρώντας γλωσσολογικά τις λέξεις των πιο γνωστών ξένων γλωσσών (Κινέζικης, Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής κ.α.) βλέπουμε ότι δεν αποτελούνται από συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία (πρόθεμα, θέμα, τόνο,
παραγωγική κατάληξη, κλητική κατάληξη κ.α.), που καθορίζουν την έννοιά
του σημαινομένου μια λέξης, όπως συμβαίνει στην Ελληνική Γλώσσα, αλλά
από κάποιους συνδυασμούς φθόγγων (συνήθως με ένα ή δυο φωνήεντα και
κάποια σύμφωνα) που τους αποδόθηκαν μια έννοια, όπως θα δούμε πιο
κάτω.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Παρατηρώντας γλωσσολογικά τις λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας βλέπουμε ότι από κάποιους συνδυασμούς φθόγγων (συνήθως με ένα ή δυο φωνήεντα και κάποια σύμφωνα) που τους αποδόθηκαν μια έννοια, πρβ π.χ. τις
λέξεις: : love (προφορά λάβ) = αγαπώ (I love)/ αγάπη (the love), write
(προφορά ράιτ)= γράφω, go (προφορά «γκόου») = πάω, this («δίζ») = αυτός,η,ο, call («κόλ) = καλώ, drink («ντριγκ») = πίνω/ποτό…,
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Και επειδή στην Αγγλική οι λέξεις αφενός δεν κλίνονται και αφετέρου
δεν έχουν γλωσσικά στοιχεία (θέματα και καταλήξεις) γράφονται με το λατινικό αλφάβητο, όμως όχι πιστά φθογγικά, αλλά συνάμα και με άλλα γράμματα, που ενώ γράφονται δεν προφέρονται, κάτι που γίνεται για διάκριση
ομόηχων, πρβ π.χ. τη λέξη «του» = ορθογραφικά to (=προς), too (= επίσης)
και two (= δυο), write (ράιτ)= γράφω και right (rait) = αριστερά….
Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή επειδή οι λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας δεν
έχουν γλωσσικά στοιχεία (θέματα και καταλήξεις),:
α) Η αγγλική Γλώσσα δεν έχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής πολλών
λέξεων με συνέπεια να δανείζεται λέξεις από άλλες γλώσσες. Δηλαδή, επειδή
εδώ δεν μπορούμε να παράγουμε νέες λέξεις από άλλες (τις καλούμενες παράγωγες λέξεις) πλην μόνο με σύνθεση, η Αγγλική γλώσσα είτε δανείζεται
ξένες λέξεις, κυρίως ελληνικές και λατινικές ή φτιάχνει λέξεις με ελληνικά
γλωσσικά στοιχεία, όπως π.χ. οι: τηλέφωνο - telephone (τηλε + φων-ή),
πρωτοτυπία > prototype ( πρώτος + τύπος), photo types. (φως + τύπος)...
β) Οι αγγλικές λέξεις δεν έχουν συνάφεια οπότε και δεν μπορούμε εύκολα να απομνημονεύσουμε πολλές από αυτές.
γ) Οι αγγλικές λέξεις δεν κλίνονται. Στην Αγγλική η λέξη good = ελληνικά καλ-ός, αλλά και: καλή, καλού, καλόν…….
Απλώς στην αγγλική αφενός τα ουσιαστικά και τα επίθετα σχηματίζουν
τον πληθυντικό αριθμό με το -s, -ies και τη γενική πτώση με το of: the lady
– ladies , the day = η ημέρα, the days = οι ημέρες, of the day = της ημέρας
…. και αφετέρου η κλίση του ρήματος γίνεται με την κλίση της αντωνυμίας:
I love = αγαπώ, you love = αγαπάς…
Στην Ελληνική λέμε «Ο Θεός, του Θεού, τω Θεώ, τον Θεό, ω Θεέ»,
ενώ στα Αγγλικά έχουμε μια μόνο λέξη για όλες αυτές τις έννοιες, τη λέξη
«God-Gods», σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.
δ) Οι αγγλικές λέξεις δεν έχουν ακριβολογία. Εδώ οι λέξεις συνήθως
ανήκουν σε πολλά μέρη λόγου και για να γίνουμε κατανοητοί ή απόλυτα
σαφείς, θα πρέπει να συντάξουμε - κλίνουμε τις λέξεις με τα άρθρα και τις
αντωνυμίες : Άρθρο + λέξη = ουσιαστικό (the love), αντωνυμία συν λέξη =
ρήμα ( I love) ή να μιλήσουμε με πλήρεις προτάσεις του τύπου: Υ + Ρ + Α ή
Κ , όπου Υ = υποκείμενο, Ρ = ρήμα, Α = αντικείμενο, Κ = κατηγορούμενο,
πρβ π.χ.: The love = η αγάπη, I love = αγαπώ, you love = αγαπάς, he loves
= αγαπά… Mary loves books. Love is a good thing.
Ειδικότερα εδώ οι έννοιές των αγγλικών λέξεων καθορίζονται συντακτικά, με την κατά παράθεση σύνταξη, π.χ.: άρθρο συν λέξη = ουσιαστικό:
the love = η αγάπη, ενώ αντωνυμία συν λέξη = ρήμα: I love = εγώ αγαπώ.
Τα ρήματα κλίνονται κλίνοντας τις αντωνυμίες τους, π.χ.: I love, you love,
He,she,it love, we love …. Τα ουσιαστικά δεν έχουν πτώσεις (κλίση), πλην
μόνο ενικό και πληθυντικό αριθμό.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Οι λέξεις της Κινέζικης Γλώσσας είναι κάποιοι συγκεκριμένοι συνδυασμοί φθόγγων που τους έχει αποδοθεί κάποια έννοια. Διακρίνονται σε απλές
και σύνθετες.
Οι απλές Κινέζικες λέξες είναι όλες κι όλες 328 άκλιτες και μονοσύλλαβες λέξεις από τις οποίες με σύνθεση και ανεβοκατέβασμα ου τόνου τους
στον προφορικό λόγο, προκύπτουν οι υπόλοιπες, π.χ.: «πε» = κύπελλο,
«τσιμ» = χρυσός,η,ο, «τσιμ πε» = χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νι
τσάου» = καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το άρωμα (το αρωματόνερο), «σεν» =
ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» = η Κίνα, «μέϊ-κό» = η Αμερική…
Ο λόγος και για τον οποία η Κινέζικη Γραφή γράφει τις Κινέζικες λέξεις
ιδεογραφικά, έχοντας για κάθε μονοσύλλαβη λέξη και από ένα ιδεόγραμμα.
Ειδικότερα η έννοια μιας απλής Κινέζικης λέξης κανονίζεται από την
ένταση του τόνου, π.χ.: κινέζικα: "κιό" (πολύ τονισμένα) = νερό & "κιο" (πιο
άτονα) = ερωτώ... , κάτι ως και οι Ελληνικές άκλιτες λέξεις «η» (= άρθρο)
και «ή» (= διαζευχτικό), καθώς και από τη θέση που έχει η εν λόγω λέξη
μέσα στην πρόταση (ανάλογα με το τι άλλη λέξη έχει πριν ή μετά από αυτήν),
κάτι όπως γίνεται π.χ. στην αγγλική πχ. με τη λέξη love, όπου η λέξη αυτή
(ή οποιαδήποτε άλλη), αν ειπωθεί με αντωνυμία γίνεται ρήμα: i love = αγαπώ, αν ειπωθεί με το άρθρο «the» γίνεται ουσιαστικό: the love = η αγάπη… αν ειπωθεί με τη λέξη «of» γίνεται γενική ουσιαστικού: of love = της
αγάπης κ.τ.λ. Ομοίως: I go, you go, go up, go on,
Β. ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΠΛΟΥΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΦΩΝΙΑ, ΕΥΣΤΟΜΙΑ, ΕΚΦΡΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΚΟΤΗΤΑ , ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κ.ΛΠ.
α) Η Ελληνική Γλώσσα διαθέτει απεριόριστη παραγωγικότητα ή
άλλως πλαστικότητα, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη Γλώσσα.
Η Ελληνική Γλώσσα, λόγω του ότι οι λέξεις της παράγονται, όπως είδαμε πιο πριν, όχι από κάποιους συνδυασμούς φθόγγων που τους αποδόθηκαν μια έννοια, όπως συμβαίνει στις άλλες γλώσσες, πρβ π.χ. στην αγγλική γλώσσα: go (προφορά «γκόου»), this («δίζ»), call («κόλ), drink
(«ντριγκ»)…, αλλά από συνδυασμούς συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων
(προθέματα, θέματα, τόνος, παραγωγικές καταλήξεις κ.α. ), έχει τη δυνατότητα να παράγει όποτε χρειαστεί απεριόριστη ποσότηταλέξεων ή άλλως
λέξεις για κάθε έννοια και μάλιστα με λογική ορθότητα.
Το θέμα της κάθε ελληνικής λέξης σε συνδυασμό με τα άλλα γλωσσικά
στοιχεία των ελληνικών λέξεων (του τόνου, των καταλήξεων κ.λπ.) έχει τη
δυνατότητα, όπως τα κλαδιά του δέντρου, να σχηματίζει πλήθος παραγώγων
και συνθέτων λέξεων. Έτσι, η ποικιλία και η πολυμορφία των τύπων συνιστούν τη μεγάλη εκφραστική δύναμη της Ελληνικής Γλώσσας, αρχαίας και
νέας. Για παράδειγμα, οι λέξεις ιστός, στάση και στέκομαι ενώ διαφέρουν
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στην τελική σημασία, έχουν κοινές ρίζες, κοινή καταγωγή και προέρχονται
από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ίστημι - ίσταμαι (συγγενικές ριζικές λέξεις «εις
+ τάτω, τίθεμαι») που έχει ρίζα-θέματα -στη- και -στα-. Από τα θέματα αυτά
αυτούσια ή διαφοροποιημένα, παράγονται πλήθος λέξεων: σταθμός, στητός,
στήνω, συστήνω, διάστημα, κατάστημα, ανάστημα, παράστημα, απόστημα,
σύστημα, στήμονας, στήλη κ.α. Έτσι από τις λέξεις – γεννήτρες ίστημι και
ίσταμαι γεννήθηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός καινούργιων λέξεων.
β) Η Ελληνική Γλώσσα έχει ευστομία και ευφωνία.
Η Ελληνική Γλώσσα περαν των άλλων προτερημάτων της είναι και εύστομη – εύφωνη, επειδή οι λέξεις παράγονται, όπως είδαμε πιο πριν, όχι
από τυχαίους συνδυασμούς φθόγγων που τους αποδόθηκαν μια έννοια, όπως συμβαίνει στις άλλες γλώσσες, αλλά από συνδυασμούς συγκεκριμένων
γλωσσικών στοιχείων (προθέματα, θέματα, τόνος, παραγωγικές καταλήξεις
κ.α., όπου κατά την παραγωγή και τη σύνθεσή τους έχουν υποστεί διάφορα
φθογγικά πάθη (πρόσθεση ή αποβολή ή αντιμετάθεση ή συγγενική εναλλαγή
φθόγγου) για λόγους ευφωνίας και ευστομίας ή άλλως για πιο εύκολη προφορά και ακουστική σύλληψη. Κάτι που γίναι σε τέτοιο σημείο , ώστε να μην
αλλοιώνονται τα συστατικά τους στοιχεία, πρβ π.χ.: συν-λογος > σύλλογος,
εν-μένω > εμμένω, γρα(φ)-μα > γράμμα, γραφ-μέν-ος,η,ο,ου… > γραμμένος,η,ο,ου…., συν-γράφω > συγγράφω, χρέος, χρέμματα > χρήματα, τρέπω
> τρόπος …. Δηλαδή εδώ έχει γίνει κάτι όπως έχει γίνει και με τη πέτρα και
το άγαλμα ή το ξύλο και το έπιπλο.
γ) Η Ελληνική Γλώσσα έχει σαφήνεια και έκφραση
Επειδή οι λέξεις της Ελληνικής γλώσσας αποτελούνται από συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία (ρίζα ή θέμα + κατάληξη κ.τ.λ.) και συνάμα το
καθένα από αυτά εκφράζει με λογική ορθότητα κάτι το συγκεκριμένο για το
σημαινόμενο (το πρόθεμα ε- εκφράζει πράξη παρελθόντος, οι καταλήξεις
εκφράζουν το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινόμενου, δηλαδή αν το
σημαινόμενο είναι ενέργεια ή πάθηση, ουσιαστικό ή επίθετο, αρσενικό ή θηλυκό κ.τ.λ..), γι αυτό και:
Α) Οι Ελληνικές λέξεις είναι και εκφραστικές και απόλυτα σαφείς στην
έννοιά τους, καθώς και εύκολες στην κατανόηση - έκφρασή τους. Το νόημά
τους βγαίνει κάνοντας απλώς ανάλυση στα συστατικά τους στοιχεία, πρβ:
λύν-ω, έ-λυσ-α, γράφ-ω, γραφέ-ας, γραπτ-ός, γραφ-ική..,.
Ομοίως και για τον ίδιο λόγο και π.χ. η λέξη «ρήμα» της Ελληνικής
γλώσσας εκτός των άλλων με την κατάληξή του φανερώνει :
α) ποιο ακριβώς είναι το υποκείμενό του ως πρόσωπο λόγου (δηλ. αν
το υποκείμενο είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής ή τρίτος): αγαπώ, ενν. εγώ
= ο ομιλητής = υποκείμενο, αγαπάς ενν. εσύ = ο ακροατής = υποκείμενο,
αγαπά, ενν. αυτός,ή,ο = ο τρίτος = υποκείμενο…,
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β) τη φωνή (το αν έχουμε ενέργεια ή πάθηση): αγαπώ (το Γιάννη…) =
ενέργεια, & αγαπιέμαι (από το Γιάννη,..) = πάθηση,
γ) το χρόνο (το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον) της ενέργειας ή
πάθησης: λύν-ω = ενέργεια τώρα & έλυσ-α = ενέργεια στο παρελθόν…. Κάτι που για να γίνει στις άλλες γλώσσες θα πρέπει να πούμε μαζί και
άλλες λέξεις, πρβ π.χ.: αγαπώ,ας,α = I love, you love, he loves… αγαπιέμαι
= I am loved by John.
Β) Υπάρχει η δυνατότητα στην Ελληνική Γλώσσα για σχηματισμό πάρα
πολλών ρητορικών και συντακτικών σχημάτων λόγου με σκοπό την όπως
πρέπει έκφραση ή τονισμό του νοήματος του λόγου, πρβ π.χ.: _Το τραίνο
οδηγείται από το Γιώργο. = παθητική σύνταξη, Ο Γιώργος οδηγεί το τραίνο.
= ενεργητική σύνταξη, Ο Γιώργος είναι οδηγός του τραίνου. = κατηγορηματική σύνταξη.
Ο Γιώργος όχι μόνο πήγε, αλλά κτύπησε και τον Άρη = Ο Γιώργος εκτός
του ότι πήγε, κτύπησε και τον Άρη. αντί απλά: Ο Γιώργος πήγε και κτύπησε
τον Άρη.
Στην κινέζικη γλώσσα (κάπου μεταξύ Ελληνικής και κινέζικης γλώσσας
είναι οι άλλες), επειδή οι λέξεις δεν έχουν συστατικά στοιχεία (καταλήξεις
κ.τ.λ.), έχουν πολλές έννοιες ή ανήκουν σε πολλά μέρη λόγου (είναι κάτι ως
τα θέματα: γραφ-, καλ-, αγαπ-.. στην Ελληνική) και η έννοια τους κανονίζεται:
α) από την ένταση του τόνου, π.χ.: κινέζικα: "κιό" (πολύ τονισμένα)
= νερό & "κιο" (πιο άτονα) = ερωτώ... , κάτι ως και οι Ελληνικές άκλιτες
λέξεις: η & ή (Στις άκλιτες πολυσύλλαβες λέξεις η έννοια καθορίζεται και
ανάλογα από το ποια συλλαβή τους τονίζεται, πρβ π.χ. και στην Ελληνική:
πότε & ποτέ… )
β) από τη θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (ή από τι
άλλη λέξη έχει πριν ή μετά από αυτήν). Παρέβαλε π.χ. στην αγγλική τη
λέξη love, όπου η λέξη αυτή (ή οποιαδήποτε άλλη), αν ειπωθεί με αντωνυμία γίνεται ρήμα: i love = αγαπώ, αν ειπωθεί με το άρθρο «the» γίνεται
ουσιαστικό: the love = η αγάπη… αν ειπωθεί με τη λέξη «of» γίνεται γενική
ουσιαστικού: of love = της αγάπης κ.τ.λ.
Δηλαδή αυτό που φανερώνουμε με τις καταλήξεις, παραγωγικές και
κλιτικές, στην Ελληνική Γλώσσα, το κάνουμε στις άλλες γλώσσες βάζοντας
πριν ή μετά από την εν λόγω λέξη μια άλλη λέξη.
Αυτός είναι και ο λόγος που:
α) Στην Ελληνική Γλώσσα ακόμη και αν μιλήσουμε μονολεκτικά, γινόμαστε απόλυτα κατανοητοί ή σαφείς, πρβ π.χ.: αγαπ-ώ, αγάπ-η, αγαπ-άς,
αγαπ-ά..
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β) Στις ξένες γλώσσες, για να γίνουμε κατανοητοί ή απόλυτα σαφείς,
θα πρέπει να μιλήσουμε με πλήρεις προτάσεις του τύπου: Υ + Ρ + Α ή Κ ,
όπου Υ = υποκείμενο, Ρ = ρήμα, Α = αντικείμενο, Κ = κατηγορούμενο: I love you. He loves me. Mary loves books. Love is a good thing.
Στην Ελληνική Γλώσσα κάθε συντακτικό σύνολο (υποκείμενο, αντικείμενο κ.λπ.) έχει και τη δική του πτώση με την οποία λέγεται για διάκριση,
κάτι που δε συμβαίνει στις άλλες γλώσσες ή τουλάχιστον όχι με την πλουσιότατα και τάξη που ισχύει στην ελληνική και προ αυτού μπορεί κάποιος να
μιλά και μονολεκτικά και να γίνεται κατανοητός, π.χ.:
_Μίλα = Εσύ ομιλείς! Μιλώ! = Εγώ ομιλώ!
_Σταμάτα, ομιλεί! = Εσύ σταμάτα γιατί εκείνος που γίνεται λόγος ομιλεί!
Στην ελληνική το υποκείμενο και το κατηγορούμενο λέγονται σε ονομαστική πτώση, ενώ το αντικείμενο στην αιτιατική, ο κτήτοράς στη γενική
κ.α.:
_Ο Γιάννης (υποκείμενο) είναι ο οδηγός του τραίνου
_ Ο Μιχάλης (υποκείμενο) κτύπησε τον Αντώνη (αντικείμενο).
Ειδικότερα η σύνταξη μιας πρότασης (περιόδου) στην Ελληνική
Γλώσσα γίνεται με συντακτικά σύνολα, που ονομάζονται: υποκείμενο, ρήμα,
αντικείμενο κ.λπ., όπως βέβαια και σε όλες τις άλλες γλώσσες. Όμως, επειδή
στην Ελληνική Γλώσσα από τη μια οι λέξεις κλίνονται και από την άλλη κάθε
συντακτικός όρος έχει και δική του κλιτική πτώση που λέγεται (π.χ. το υποκείμενο λέγεται σε ονομαστική, το αντικείμενο σε αιτιατική, ο κτήτορας σε
γενική κ.α.), οι συντακτικοί όροι μιας ελληνικής πρότασης μπορούν να ανακατευτούν ή να ειπωθούν όπως απαιτεί το μέτρο στην ποίηση και αυτοί να
γίνονται πάντα κατανοητοί. Για παράδειγμα η πρόταση: «[Ο κλέφτης] άρπαξε [την τσάντα του Γιάννη) πριν από λόγο» μπορεί να διατυπωθεί και: Ο
κλέφτης πριν από λίγο καρό την τσάντα του Γιάννη άρπαξε= Άρπαξε του
Γιάννη την τσάντα ο κλέφτης. = Άρπαξε ο κλέφτης την τσάντα. Συνάμα στην
Ελληνική τα ρήματα κλίνονται με τις αντωνυμίες που τα εισάγων και επίσης
τα ουσιαστικά με το άρθρα τους: εγώ πάω, εσύ πας, εμείς πάμε……. ο Γιάννης, του Γιάννης….
Στην Ελληνική Γλώσσα κάθε συντακτικό σύνολο (= τα: υποκείμενο,
αντικείμενο κ.λπ.) έχει και τη δική του πτώση που λέγεται για διάκριση, κάτι
που δε συμβαίνει στις άλλες γλώσσες ή τουλάχιστον όχι με την πλουσιότατα
και τάξη που ισχύει στην Ελληνική.
Στην Ελληνική το υποκείμενο και το κατηγορούμενό του λέγεται σε
ονομαστική πτώση, ενώ το αντικείμενό του στην αιτιατική ο γονέας ή κτήτοράς του στη γενική κ.α.:
_Ο Γιάννης (υποκείμενο) είναι ο οδηγός του τραίνου
_ Ο Μιχάλης (υποκείμενο) κτύπησε τον Αντώνη (αντικείμενο).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Κατόπιν όλων των ως άνω η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική
Γραφή πρέπει από τη μια να τύχουν της παγκόσμιας προσοχής και
προστασίας και από την άλλη να γίνουν και πάλι διεθνείς και οι επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιγυπτιακή επιγραφή σε ελληνικά και ιερογλυφικά ελληνιστικών
χρόνων, επί βασιλιά Πτολεμαίου (Μουσείο Αλεξάνδρειας)

Καμπούλ, 300 π.Χ.,
αναθηματική πλάκα σε
Ελληνικά και Αραμαικά.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Σαφώς όλες οι γλώσσες και όλες οι γραφές έχουν αξία και ιστορία, όμως δεν
είναι και όλες ίδιες ή δεν έχουν όλες την ίδια προσφορά στην πανανθρώπινη γλώσσα,
πολιτισμό κ.α..
2) Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Γλώσσα έγινε κάποτε διεθνής επειδή
οι Έλληνες επί Μ. Αλέξανδρου είχαν κατακτήσει πολλές χώρες και προ αυτού επέβαλαν τη γλώσσα τους στον άλλο κόσμο. Ωστόσο αυτό δεν είναι αληθές, γιατί αφενός ο
Μ. Αλέξανδρος δεν κατέκτησε άλλους λαούς, αλλά απελευθέρωσε χώρες από κατακτητές και δυναστικά καθεστώτα και γι αυτό οι χώρες αυτές τον ανακήρυξαν γιο του
θεού τους του Αμμωνα, έμαθαν ελληνικά κ.α. και αφετέρου οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι
Τούρκοι κ.α. κατέκτησαν άλλους λαούς όμως οι γλώσσες τους δεν έγιναν ποτέ διεθνείς.
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Η πλήρη αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή έγιναν διεθνείς και μάλιστα για πάρα πολλούς αιώνες όχι γιατί αυτό επιβλήθηκε από κάπου, αλλά
για τους λόγους που είδαμε πιο πριν. Ήτοι επειδή η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική
Γραφή αφενός ήταν η γλώσσα και η γραφή του λαού που γέννησε τον πολιτισμό, τα
γράμματα και τις τέχνες και αφετέρου ήταν οι πιο εύκολες και οι πιο τέλειες από τις
άλλες.
3. ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ESPERANTO, IDO, INTERGLOSSA
Τεχνητή γλώσσα λέγεται η μη φυσική, αυτή της οποίας η φωνολογία, η γραμματική και το λεξιλόγιο, έχουν επινοηθεί συνειδητά από ένα άτομο ή μια ομάδα, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ρίζες λέξεων από πολλές φυσικές γλώσσες, αντί να έχουν δημιουργηθεί και εξελιχθεί φυσιολογικά, δηλαδή από κάποιο λαό, στόμα με στόμα και διαχρονικά και χρησιμοποιώντας φυσικά γλωσσικά στοιχεία: ρίζες, θέματα, καταλήξεις κ.λπ..
Οι τεχνητές γλώσσες:
1) Προέκυψαν, επειδή από τη μια υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κάποια γλώσσα
που να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους άνθρωποι με διαφορετικές γλώσσες
και από την άλλη οι πιο διαδεδομένες σήμερα γλώσσες ( αγγλική, γαλλική, γερμανική,
κινέζικη....) είναι δυσκολότατες στην εκμάθησή τους.
2) Φτιάχτηκαν με την επιλογή λέξεων ή ριζών λέξεων που είναι κοινές σε πάρα
πολλές γλώσσες και απλούς ευρηματικούς, δήθεν, κανόνες γραφής, σύνταξης και κλίσης, προκειμένου να μαθαίνονται εύκολα,
3) Χρησιμοποιούν φθογγική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς των οπαδών της τεχνητής γλώσσας Εσπεράντο (βλέπε εγκυκλοπαίδεια
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ» κ.α.), η διεθνής αγγλική γλώσσα και γραφή μιλιόταν το 1900 στο
10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, το 1950 στο 11% και σήμερα μόλις στο
8.5%! Αυτό συνέβη, λένε, γιατί η αγγλική γλώσσα - γραφή είναι πάρα πολύ δύσκολη
στην εκμάθησή της. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι οι τεχνητές γλώσσες είναι μόνο για
απλή επικοινωνία, γιατί για μια πλήρη και ορθή συνεννόηση απαιτείται φυσική
γλώσσα.
Σημειώνεται ότι:
1) Άλλο οι τεχνητές και οι φυσικές γλώσσες και άλλο οι γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει να εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται
δηλαδή για την επικοινωνία του ανθρώπου και της μηχανής, όπως αντίστοιχα οι φυσικές γλώσσες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οι γλώσσες προγραμματισμού, που είναι τεχνητές γλώσσες, ακολουθούν τις βασικές έννοιες
και αρχές της γλωσσολογίας, επιστήμη που μελετά τις φυσικές γλώσσες. Μία γλώσσα
προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τέλος τη
σημασιολογία της
2) Η βασική διαφορά μεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών είναι ότι οι φυσικές
γλώσσες έχουν τη δυνατότητα εξέλιξής τους, ενώ οι τεχνητές όχι. Οι φυσικές γλώσσες
εξελίσσονται συνεχώς, νέες λέξεις δημιουργούνται, κανόνες γραμματικής και σύνταξης
αλλάζουν προσαρμόζονται και απλοποιούνται με την πάροδο του χρόνου και αυτό
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γιατί η φυσική γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, που
εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και τον κοινωνικό περίγυρο. Αντίθετα
οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, αφού κατασκευάζονται συνειδητά για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Απλά οι γλώσσες προγραμματισμού τελειοποιούνται, όμως μόνο σε ένα τομέα, στις εφαρμογές.
Α. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ESPERANTO
Η τεχνική γλώσσα αυτή επινοήθηκε από τον Πολωνό, εβραϊκής καταγωγής,
γιατρό Λάζαρο Λούντβιχ Ζάμενχοφ (L. L. Zamenhof, 1859 - 1917) ή με το φιλολογικό
ψευδώνυμο " Doctor Esperanto " (= o γιατρός της ελπίδας), απ' όπου και η ονομασία
της γλώσσας αυτής ή που λέγεται γλώσσα Esperanto = γλώσσα της ελπίδας. θεωρείται γλώσσα λατινογενής, επειδή βασίζεται στο λεξολογικό υλικό των λατινογενών καλούμενων γλωσσών, όμως στην πραγματικότητα η γλώσσα αυτή υιοθέτησε τα θέματα
λέξεων που είναι κοινά – γνωστά σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως π.χ. η
ρομανική λέξη «radio», η λατινική λέξη «amo = αγαπώ», η ελληνική λέξη «esti = είναι,
η ελληνική λέξη γυνή > gyna» κ.α. Υπολογίζεται ότι το λεξιλόγιο της γλώσσας αυτής
προέρχεται 75% από τη λατινική γλώσσα και τις καλούμενες ρουμανικές γλώσσες (κυρίως από τη γαλλική), 20 % από την αγγλοσαξονική (γερμανική και αγγλική), 5% από
τη σλαβική (ρώσικη και πολωνική) και από την Ελληνική έχει πάρει τους επιστημονικούς όρους.
Στην τεχνητή γλώσσα Esperanto οι λέξεις γράφονται με το λατινικό αλφάβητο
και χωρίς ορθογραφίας με τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι τους και κάθε λέξη προφέρεται ως γράφεται και γράφεται όπως προφέρεται. Ειδικότερα το αλφάβητό της εσπεράντο έχει 28 γράμματα, τα εξής:

_Mi amas vin (Esperanto) = Εγώ αγαπώ εσένα > σ’ αγαπώ (ελληνικά)
= I love you (αγγλικά) = te amo (ισπανικά) ...
Στη γλώσσα Esperanto:
1) Όλες οι λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα. Δεν υπάρχουν ομόηχες λέξεις.
2) Υπάρχει ένα μόνο άρθρο το «la», όπως στην αγγλική το «the»
3) Μιλούμε σχεδόν πάντα με κυριολεξία. Δηλαδή σπάνια υπάρχουν μεταφορικές
εκφράσεις και καθόλου ιδιωματισμοί.
4) Με σύνθεση δημιουργούνται και τα γένη και οι αντίθετες έννοιες, κάτι ως θα
λέγαμε στην ελληνική: «παιδί γυναίκα» αντί «κορίτσι», «ληστής άνθρωπος αρχηγός»
αντί «λήσταρχος» κ.τ.λ.
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5) Δεν υπάρχουν μονογενείς λέξεις, αλλά ρίζες - θέματα και παράγωγες λέξεις.
Στα αγγλικά και ελληνικά λέμε π.χ.: father = πατέρας, mother = μητέρα, father in law
= πεθερός, parents = γονείς….Στη γλώσσα εσπεράντο έχουμε τη ρίζα patr- και απ’
αυτή κατόπιν παράγονται τα patro, patrino, bonpatro, gepatroj.... = πατέρας, μητέρα,
πεθερός, γονείς.
6) Υπάρχουν όλα τα μέρη λόγου και οι τύποι τους. Απλώς εδώ έχουν περιοριστεί
οι καταλήξεις τους. Ειδικότερα εδώ:
α) Όλα τα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό (και τα αρσενικά και τα θηλυκά και τα
ουδέτερα) λήγουν στην κατάληξη –ο, π.χ.: amiko = φίλος, arbo = δένδρο, birdo = πουλί
, domo = σπίτι, hudo = σκυλί , kato =γάτα , libro = βιβλίο, strato = στράτα , urbo = πόλη,
viro = άντρας
β) Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό των ουσιαστικών προσθέτουμε την κατάληξη –ι που μαζί με το –ο του ενικού μας κάνουν την κατάληξη -οϊ: amikoi = φίλοι,
arboi = δένδρα, birdoi = πουλία , domoi = σπίτια, hudoi = σκυλία , katoi= γάτες = , libroi
= βιβλία, stratoi = στράτες , urboi = πόλεις, viroi = άντρες
γ) Όλα τα επίθετα λήγουν στην κατάληξη –α και δεν κλίνονται (έχουν ίδιο ενικό
και πληθυντικό αριθμό), π.χ.: alta = ψηλός , bela = ωραίος, facila = εύκολος, granda =
μεγάλος, lomnga = μακρύς, nova = καινούργιος, pura = καθαρός, sana = ηυγιείς, seka
= ξερός, Varma = ζεστός
δ) Με το πρόθεμα mal- σχηματίζουμε αντίθετες έννοιες, π.χ.: malalta = χαμηλός,
όχι ψηλός, malbela = άσχημος, malfacila = δύσκολος, malgranda = μικρός, mallonga
= κοντός, malnova = παλιός, malpura = βρώμικος, malsana= υγρός, malvarma =
κρύος
ε) Όλα τα επιρρήματα λήγουν στην κατάληξη –ε, και τα επίθετα γίνονται επιρρήματα με την κατάληξη –ε, π.χ.: active = δραστήρια, bone = καλά, facile= εύκολα, fiere
= υπερήφανα, glate = ομαλά, rapide = γρήγορα, serioze = σοβαρά, silente = σιωπηλά,
vere = αληθινά, zorge = προσεχτικά
στ) Με τη κατάληξη –n δηλώνουμε το άμεσο αντικείμενο, για διάκρισή του από
υποκείμενο: La hundo amas la katon = το σκυλί αγαπά τη γατα.
ζ) Όλα τα ρήματα στο απαρέμφατο τελειώνουν στην κατάληξη –ι και για να σχηματίσουμε τον ενεστώτα χρησιμοποιούμε την κατάληξη –as, για σχηματίσουμε τον αόριστο χρησιμοποιούμε την κατάληξη –ιs. για το μέλλοντα την κατάληξη –os και στο
ενεστώτα στην κατάληξη –ας:
doni = δίνω, fari = κάνω, havi = έχω, lerni = μαθαίνω, ludi = παίζω, paroli =
μιλώ, povi = μπορώ, ridi = γελώ, scii = ξέρω, vidi = βλέπω
esti = είμαι, mi estas, ni estas, vi estas, vi estas, li/si/gi estas, ili estas
Γεια!
Καλώς ήρθες!
Καλό πρωί.
Καλή μέρα.
Καλή νύχτα.
Ευχαριστώ.
Μιλώ Εσπεράντο.
Ας κουβεντιάσουμε.
Σ' αγαπώ.

Saluton!
Bonvenon!
Bonan matenon.
Bonan tagon.
Bonan nokton.
Dankon.
Mi parolas Esperanton.
Ni babilu.
Mi amas vin.
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Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα.
Πού είναι η τουαλέτα;
Τι ώρα είναι;
Δεν καταλαβαίνω.
Δεν πειράζει!
Kι άλλη μπύρα, παρακαλώ!
Φύγε!
Τι στο καλό φοράς;
Η μητέρα σου μιλάει Ίντο!
Είμαι πολύ πιο διεθνής από σένα!
Έχει μεγάλα ρουθούνια.
Πολύ δουλειά, λίγα λεφτά.
Χρειάζομαι την καφεΐνη μου.
Του αγίου Ποτέ.
Όι!
Τί νομίζεις;
Θέλω ν' αγκαλιάσω εκείνον το σκίουρο.
Το κρεβάτι σου είναι πολύ άνετο.
Ποτέ μην κατουράς στον άνεμο.
Προτιμώ να παραπονεθώ, ευχαριστώ.
Δουλεύω σα γιαπωνέζος κάστορας.
Δεν ξεχνώ ποτέ την αιτιατική.
Ο Ζάμενχοφ σίγουρα ήξερε να το γιορτάζει!
Πότε φτάνει το τρένο;
Φτιάξε μου μια βατομουρόπιτα!
Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς.
Μόνο η σουηδική μουσική αξίζει.
Το πράσινο είναι το αγαπημένο μου
χρώμα.
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Mi ne povas vivi sen vi.
Kie estas la necesejo?
Kioma horo estas?
Mi ne komprenas.
Ne gravas!
Plian bieron, mi petas!
Foriru!
Kion diable vi portas?
Via patrino parolas Idon!
Mi estas multe pli internacia ol vi!
Li havas grandajn naztruojn.
Trolaborigata kaj maltropagata.
Mi bezonas mian kafeinon.
Kiam flugos porkoj.
Oj!
Kion vi opinias?
Mi volas brakumi tiun sciuron.
Via lito estas tre komfortiga.
Neniam pisu en la venton.
Mi preferas plendi, dankon.
Mi laboras kiel japana kastoro.
Mi neniam forgesas la akuzativo.
Zamenhof ja estis festemulo!
Kiam la trajno alvenos?
Faru por mi mirtelan torton!
Mi ne scias pri kio vi parolas.
Gravas nur sveda muziko.
Verdo estas mia plej preferata koloro.

Β. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ IDO
Η τεχνητή γλώσσα αυτή είναι διασκευή της εσπεράντο. Το λεξιλόγιο
της, αποτελείται από λέξεις που είναι κοινές στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες
(αγγλική, γαλλική, γερμανική, Ιταλική, ρωσική και ισπανική) και οι ρίζες
τους στη λατινική, όπως π.χ. οι: bank, bona, donar, gardeno, kavalo,
maro...
banko (E. bank, G. bank, F. banque, R. bank, S. banco)
bona (E. Good, & bonus, F. Bon, I. Buono. S. Bueno.
Οι λέξεις της γλώσσας αυτής τονίζονται συνήθως, όχι όμως πάντα,
στην τελευταία συλλαβή και στη γραφή της δε χρησιμοποιείται τονικό σημάδι. Υπάρχουν λίγες καταλήξεις για την υπόδειξη των χρόνων του ρήματος
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και του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, π.χ. με την κατάληξη –ο =
ενικός: amiko (φίλος, η), aquo (νερό), animalo (ζώο), batelo (πλοίο), domo
(δωμάτιο)...
Η προφορά των λέξεων της τεχνητής γλώσσας αυτής γράφεται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο.
Γ. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ INTERGLOSSA
Η τεχνητή γλώσσα interglossa (λατινικά inter = διεθνής, glossa =
ελληνικά γλώσσα) αποτελείται από λέξεις που έχει καθιερώσει η σύγχρονη
επιστήμη και τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται ως κοινές σε πάρα πολλές
γλώσσες. Στην πλειονότητά τους οι λέξεις αυτές είναι ελληνικής και λατινικής καταγωγής ή έχουν φτιαχτεί από ελληνικές και λατινικές ρίζες και θέματα, όπως π.χ. οι: bibli = βιβλίο, gyna = γυνή > γυναίκα, anthropi = άνθρωπος, palaeo = παλαιός... και δεν έχουν κλίση και γένη.
Κάθε γένος έχει τα δικά του ονόματα ή δηλώνεται περιφραστικά, όπως
λέμε «άρρεν παιδί», αντί αγόρι, «θήλυ παιδί», αντί κορίτσι…
Η τεχνητή γλώσσα αυτή γράφεται φθογγικά και με τους χαρακτήρες
του λατινικού αλφάβητου, π.χ.:
U palaeo gyna in horta
= H γριά (παλαιά) γυνή είναι στον κήπο (χόρτα).
U gyna, mega tem apo auto anthropi.
= H γυνή, είναι χωρισμένη πολύ καιρό (μέγα) από τον άνθρωπό (σύζυγο).
U domi; su gebe gravito; habe mega palaeo
= Το σπίτι (δωμάτιο) που έπεσε κάτω ήταν πολύ παλιό.
Un anthropi; su pre dicte re; non habe bio
= Ο άνθρωπος που είπαμε είναι νεκρός.
Na parenta in urani
= O πατέρας μου είναι στον ουρανό (δηλ. πεθαμένος).
Pan proletari de geo
= Όλοι (παν) Εργάτες ενωθείτε.
Fe pre dicte a mi mega longo historio.
= Αυτή μου είπε μια μεγάλη ιστορία
4. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ
Φυσικά η ανάγκη μια εύκολης διεθνούς γλώσσας και γραφής υπάρχει,
όμως οι τεχνητές γλώσσες δεν είναι και η λύση του προβλήματος, γιατί δεν
είναι επαρκείς. Οι λέξεις των τεχνητών γλωσσών, όπως είδαμε πιο πριν, είναι
παρμένες από εδώ και από εκεί (από πολλές γλώσσες) και μάλιστα όχι με τη
φυσική τους μορφή, αλλά με μια τυποποιημένη (έχει παρθεί μόνο η ρίζα
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τους, στην οποία προσκολλώνται κάποιες λίγες καταλήξεις), άρα είναι λέξεις
χωρίς συστατικά στοιχεία (θέμα ή ρίζα, κατάληξη κ.λπ.) και χωρίς φυσική
συνάφεια και ως εξ αυτού δεν μπορεί κάποιος να απομνημονεύσει πολλές
από αυτές τις λέξεις οπότε και δεν μπορεί να ακούσει ή να κάνει μια επιστημονική ομιλία κ.α. Είναι μόνο για απλές συνομιλίες , όπως αυτές για τουριστικούς λόγους.
Προ αυτού και της ανάγκης διεθνούς συνεννόησης, η μόνη και σωστή
λύση του προβλήματος είναι η καθιέρωση της Ελληνικής Γλώσσας και της
Ελληνικής Γραφής και πάλι ως διεθνείς, γιατί μόνο αυτές έχουν τα προσόντα
γι αυτό, όπως είδαμε πιο πριν.
5. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο=Ω, Ε=ΑΙ,
Ι=Η=Υ= ΟΙ ...
Η γραφή μπορεί να είναι μια πανάρχαια ανθρώπινη εφεύρεση, όμως
εκείνοι που έκαναν το τελευταίο βήμα σ’ αυτήν και μάλιστα το σπουδαιότερο
είναι οι Έλληνες με την επινόηση ενός συστήματος γραφής, που καταγράφει, όπως θα δούμε πιο κάτω, τον προφορικό λόγο όχι μόνο όπως το μαγνητόφωνο, αλλά και κάτι παραπάνω,και ετυμολογικά, ώστε να μη γίνονται
παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις.
Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται όπως έχουν
φθογγικά και συνάμα όπως έχουν ετυμολογικά, δηλαδή σε μέρος λόγου,
γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ., προκειμένου να μη γίνονται παρανοήσεις με τις
ομόηχες λέξεις, κάτι που αφενός δεν ισχύει σε καμία άλλη γραφή και αφετέρου επιτυγχάνεται με ευκολία χρησιμοποιώντας με κανόνες τα εξής ομόηχα γράμματα, καθώς και κάποια σημεία:
Α) Τα ομόφωνα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα: Α(α), Β(β),
Γ(γ)…
Τα μικρά γράμματα: α, β, γ… δεν είναι «επισεσυρμένη γραφή» των: Α,
Β, Γ… , για απλοποίηση της γραφής όπως κακώς λέγεται, αλλά ομόηχα με
τα μικρά, που επινοήθηκαν για ετυμολογικούς λόγους. Με κεφαλαίο γράμμα
γράφεται το αρκτικό γράμμα κάθε περιόδου (κάθε πρότασης) του κειμένου
για διάκρισή τους, καθώς και το αρκτικό γράμμα κάθε κύριου ονόματος, για
διάκριση τους από τα κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ, π.χ.: αγαθή(= επίθετο), ενώ Αγαθή (ουσιαστικό, κύριο όνομα). Ομοίως: νίκη & Νίκη, κόκκινος
& κ. Κόκκινος..
Β) Τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων και των συμφώνων:
Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) =
ΥΙ(υι), Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) = ΣΣ(σσ)…
Τα γράμματα Ω, Η, Υ δεν είναι γράμματα που παρίσταναν αρχαίους
φθόγγους που συνέπεσαν στο χρόνο με την προφορά των Ο, Ι, όπως κακώς
λέγεται, αλλά ομόηχα, μέρος απο τα: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η)
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= Υ(υ)= ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι), Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) =
ΣΣ(σσ)…, τα οποία έχουν επινοηθεί προκειμένου με αυτά, και βάσει κανόνων
χρήσης τους, να γίνεται στη γραφή η υπόδειξη και της πιστής προφοράς και
της σωστής ετυμολογίας (του μέρους ή του τύπου κ.τ.λ.) των λέξεων (γράφοντας π.χ. τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι κ.τ.λ.), ώστε ο αναγνώστης
να έχει βοήθεια αφενός στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και αφετέρου
στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: κουτί & κουτή & κουτοί, λύρα & λίρα.
Τα εν λόγω γράμματα στο θέμα των λέξεων φανερώνουν την πρωτότυπη
λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. Κρητικός (με η =αυτός που είναι από τη
νήσο Κρήτη) & κριτής > κριτικός ( με ι = αυτός που ασχολείται με την κρίση)
κ.α. Τα εν λόγω γράμματα στην κατάληξη των λέξεων φανερώνουν το μέρος
λόγου και τον τύπο του σημαινομένου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας
π.χ.: με –ο,η,ι τον ενικό των πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, σύκο, φιλί,…
και με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω, σήκω, καλεί,……
, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των λέξεων και
στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις»,
«ίνε ι αδελφί σου» = ορθογραφικά: Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης.
Φθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...." = ορθογραφικά: καλό, καλή, καλής,
καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επίθετο) & καλώ, καλεί, καλείς..(με ω,ει, αν μιλούμε για ρήμα). Ομοίως: ψιλή & ψιλοί & ψηλοί & ψηλή, λίρα &
λύρα, κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη & λυπεί & λοιπή & λοιποί
Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα με τη βοήθεια των
ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… διακρίνουμε οπτικά και τάχιστα τις ομόηχες λέξεις ή καταλαβαίνουμε για το αν μιλούμε για
ρήμα ή ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ. ή αρσενικό ή θηλυκό ή κύριο ή κοινό
όνομα κ.τ.λ.
Με τα διπλά γράμματα ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)… υποδείχνουμε τα τα φθογγικά
πάθη των λέξεων στην παραγωγή και κλίση τους, άρα το ακριβές τους νόημα, πρβ π.χ. γράφ-μα > γράμμα, συν-λόγος > σύλλογος, συν-νόμος >
σύννομος,…
Γ) Τα ορθογραφικά σημεία: τονικό σημάδι (‘), απόστροφος (‘),
διαλυτικά (¨), σημεία στίξης: θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;).
Έχουν επινοηθεί για υπόδειξη των τονιζόμενων συλλαβών, της χροιάς
φωνής, των φθογγικών παθών της προφοράς: με συναίρεση, έκθλιψη, συνίζηση κ.τ.λ., πρβ: έξοχη & εξοχή, σόλα & σ’ όλα, δύο & δυο, μία & μια, σ’
αγαπώ & σε αγαπώ, παϊδάκια & παιδάκια… Τι είπες? Ωραία!
Το ελληνικό σύστημα γραφής γράφει καλύτερα και από το μαγνητόφωνο. Στις μαγνητοφωνήσεις γίνονται παρανοήσεις λόγω των ομόηχων λέξεων, ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής όχι, γιατί οι λέξεις καταγράφονται
όχι μόνο όπως έχουν φθογγικά, αλλά και ετυμολογικά. Στο ελληνικό σύστημα γραφής, όπως είδαμε πιο πριν, δεν έχουμε μόνο τόσα γράμματα όσοι
και οι φθόγγοι, αλλά περισσότερα, επειδή σε μερικούς φθόγγους δεν έχουμε
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ένα μόνο γράμμα, αλλά δυο ή περισσότερα ομόηχα, για να υποδείχνουμε,
βάσει κανόνων χρήσης τους, και την πιστή προφορά και την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση, πρότυπη λέξη ή ρίζα κ.α.)
των λέξεων, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόησή τους
και στη διάκριση των ομόηχων λέξεων Για παράδειγμα με τα γράμματα -ω,ει
στην κατάληξη υποδείχνουμε ρήμα: καλ-ώ, σήκ-ω..., γράφει, καλεί.. Με τα
γράμματα –ο ,ι,η στην κατάληξη υποδείχνουμε πτωτικά, ήτοι τα ουδέτερα
ενικού με -ο,ι: καλ-ό, σύκ-ο... φιλί, τυρί.., τα θηλυκά με–η : καλ-ή, φίλη..., ο πληθυντικός ουδετερων με -η: λάθη, πλήθη … και των αρσενικών με
-οι: καλοί, φίλοι…Όπως βλέπουμε από τα ως άνω παραδείγματα, αν λείψουν
τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & υ & οι.. από τη γραφή δε θα ξέρουμε,
λόγω των ομόηχων λέξεων, αν μιλούμε για ρήμα ή για ουσιαστικό, για αρσενικό ή για θηλυκό, για ενικό ή για πληθυντικό αριθμό...
Σημειώνεται επίσης ότι άλλο τα ΟΥ(ου), ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι) = οϋ, αϊ,
εϊ, οϊ, υϊ = δίφθογγοι και άλλο τα δίψηφα γράμματα: ΟΥ(ου), ΑΙ(αι), ΕΙ(ει),
ΥΙ(υι) = U(u), Ε(e), I(i) = δίψηφα γράμματα = ένας φθόγγος. Στη γραφή
οι δίφθογγοι διακρίνονται από τα δίψηφα γράμματα με τα διαλυτικά και το
τονικό σημάδι: άι = αϊ, ενώ αί = ε.
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Ελληνική Γραφή εκ πρώτης όψεως φαίνεται σα να είναι η πιο δύσκολη του κόσμου λόγω των ομόηχων γραμμάτων Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) =
ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(ι)…. που υπάρχουν εκεί και προ
αυτού ο αμύητος ή ο ημιμαθής δεν ξέρει πότε γραφουμε π.χ. με Ο και πότε
με Ω κ.λπ., όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Η Ελληνική Γραφή είναι καταρχήν η πιο τέλεια του κόσμου, αφού είναι
η μόνη γραφή στον κόσμο που γράφει από τη μια τη σωστή προφορά της
κάθε λέξης με συγκεκριμένα και ξέχωρα γράμματα για κάθε φθόγγο, ήτοι τα
γραμματα: Α(α), Β(α)…, π.χ.: α-ε-τ-ό-ς και από την άλλη τη σωστή ετυμολογία της κάθε λέξης με την επινόηση των ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) =
Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)…, τα οποία μπαίνουν στις λέξεις με κανόνες,
γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει…, τα θηλυκά με -η, τα ουδέτερα με ο,ι…: καλώ, καλείς, καλεί…. και αλό, καλή, καλής….. , ώστε έτσι να βοηθιέται ο αναγνώστη και στην κατανόηση της κάθε λέξης και στη διάκριση των
ομόηχων, πρβ π.χ. ότι άλλο η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλώ και άλλο
η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλό. Ομοίως «καλί» = ορθογραφικά καλεί/ Καλή / καλ-οί / καλ-ή. Ομοίως «ιδι» = είδη/ ίδει / Ίδη / ήδη..….
Συνεπώς η Ελληνική Γραφή γράφει καλύτερα και από το μαγνητόφωνο
.Με το μαγνητόφωνο μπορεί να γίνει παρανόηση με τις ομόηχες λέξεις, ενώ
με το ελληνικό σύστημά γραφής όχι, γιατί γράφει και την πιστή προφορά
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(τους φθόγγους) και τη σωστή ετυμολογία των λέξεων με τον επινοητικό
τρόπο που είδαμε πιο πριν, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις άλλες γραφές,
όπως θα δούμε πιο κάτω.
Η Ελληνική Γραφή είναι επίσης η πιο εύκολη του κόσμου, γιατί γράφει
με σύστημα, ήτοι με λίγους και συγκεκριμένους κανόνες και όχι με πολλούς
κανόνες ή ιστορικά, όπως συμβαίνει στις άλλες γραφές και όπως θα δούμε
πιο κάτω. Ο χρόνος εκμάθησης της Ελληνικής Γραφής είναι ελάχιστος. Όσο
απαιτείται προκειμένου να μάθει κάποιος το αλφάβητο: Α(α), Β(β)… και τους
λίγους κανόνες χρήσης των ομόφωνων γραμμάτων του, ήτοι τη σωστή
χρήση των κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων: Α(α), Β(β), Γ(γ),… , καθώς
και των ομόηχων γραμμάτων, ήτοι των εξής φωνηέντων και συμφώνων:
ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ω(ω) = Ο(ο), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει), Μ(μ) =
ΜΜ(μμ), Ν = ΝΝ(νν)… , όπως για παράδειγμα ότι τα θηλυκά γράφονται με η: καλή,ής, νίκη, τιμή..., τα ρήματα γράφονται με τα γράμματα -ω, ει, τα
ουδέτερα με ο/ι: καλ-ό, κακό, φυτό... τυρί, ψωμί…..
Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες πρώτοι αρίστευσαν στις τέχνες και στις
επιστήμες. Και αυτό, γιατί ανακαλύπτοντας οι Έλληνες το απλό, όμως τέλειο
ελληνικό σύστημα γραφής τους και επομένως έχοντας τη δυνατότητα όχι
μόνο να αποταμιεύουν άνετα την εμπειρία τους, αλλά και να τη μελετούν
στη συνέχεια, πέρασαν πρώτοι στα γράμματα, στον πολιτισμό, στις τέχνες
και στις επιστήμες: Όμηρος, Ησίοδος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ηράκλειτος,
Δημόκριτος Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης,.... Τα
πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας, Γλωσσολογίας κ.τ.λ. γράφτηκαν στην Ελληνική Γλώσσα - Γραφή.
Τα πρώτα θεατρικά έργα, καθώς και τα βυζαντινά λογοτεχνικά έργα έχουν
γραφτεί στην Ελληνική Γλώσσα κ.α..
Και αφού η Ελληνική Γραφή, όπως είδαμε πιο πιν, είναι η πιο εύκολη
και η πιο τέλεια γραφή του κόσμου, άρα μ’ αυτή (ή με μια γραφή που να έχει
την τεχνική της) μπορεί άνετα και γρήγορα να παταχθεί ο αναλφαβητισμός
και η δυσλεξία, που μαστίζουν σήμερα ακόμη και χώρες που λέγονται πολιτισμένες. Ο αναλφαβητισμός και η δυσλεξία, σύμφωνα με τις έρευνες, οφείλονται βασικά στο ότι πολλές γραφές είναι δύσκολες ή δυσνόητες, άρα χρονοβόρες κ.λπ. στην εκμάθησή τους, προκαλούν απέχθεια στους μαθητές
κ.α.
7. ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Οι λέξεις στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική,
Ολλανδική κ.α.) δε γράφονται με τον τρόπο που γράφονται στην Ελληνική
Γραφή, αλλά αφενός πάντα ίδια, ακόμη και αν η προφορά τους αλλάξει, και
αφετέρου ως εξής (και αυτό το κάνουν για διάκριση των ομόηχων, μια και
οι λαοί τους δεν έχουν επινοήσει ένα ιδιαίτερο σωστό σύστημα γραφής):
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α) Οι λέξεις που προέρχονται από την Ελληνική γράφονται όπως ακριβώς και στην ελληνική, άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως
αλλιώς, πρβ:
ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυπώνω, Ολυμπία, φιλοσοφία, τηλέφωνο......
αγγλική: problem (“πρόμπλεμ»), titan(«ταϊταν»), Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), type («τάϊπ»), Olympia, philosophy, telephone,...
ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... > γαλλική: action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»), Latin («λατάν»)...
Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις άλλων
γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές.... ) που πέρασαν στις γραφές αυτές μέσω της
ελληνικής ή της λατινικής, πρβ: ελληνικά: άλγεβρα, Εμμανουήλ, Δανιήλ....
= αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel....
β) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτότυπές
τους, δηλαδή διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, άσχετα, αν η προφορά της παράγωγης λέξης μπορεί να έχει αλλάζει λόγω φθογγικού πάθους
(συναίρεσης κ.α.), πρβ π.χ. στην αγγλική την πρωτότυπη λέξη volcano (
προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ) και την παράγωγη volcanic (προφορά
«βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”),
busy (“μπάζι») > business (“μπίζνες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live
(«λάϊβ») >living ("λίβινκ")…
γ) Οι λέξεις που δεν υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή-γλώσσα γράφονται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο, π.χ.: on, this, in , cat ….. Συνάμα
oι ομόηχες λέξεις παίρνουν επιπρόσθετα ένα γράμμα (τυχαίο ή σύμφωνα με
τη σκέψη εκείνου που την καθιέρωσε γραφικά) και που, αν και γράφεται,
δεν προφέρεται, πρβ π.χ. την αγγλική λέξη «του = tu» η οποία γράφεται:
to (= προς) & t(w)o (= δύο) & to(o) (= επίσης). Ομοίως: rit(e) & (w)rit(e)
& ri(g)t(h).. Εδώ τα: w, o, w, e, g, h δεν προφέρονται, μπήκαν για διάκριση
των ομόφωνων λέξεων
Ομοίως: sent & cent & scent, pare & pair & pear, boy & buoy, no
& know, sail & sale, grown & groan, fought & fort, war & wore, side &
sighed, made & maid, night & knight, soared & surd, hole & whole, morning
& mourning .....
Όλα τα παραπάνω είναι και η αιτία που στις γραφές με λατινικούς
χαρακτήρες:
α) Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς. Εδώ άλλα προφέρουμε και άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και άλλα προφέρουμε. Παρουσιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πέντε, έξι κ.τ.λ.
προφορές (να παριστάνει ακόμη και συλλαβές) και όχι πάντα μια και συγκεκριμένη, αυτή που δείχνει το αλφάβητο, όπως συμβαίνει στην Ελληνική
Γραφή. Για παράδειγμα το γράμμα ο στις αγγλικές λέξεις go, one, on, come,
to…, προφέρεται άλλοτε Ο, άλλοτε ΟΟΥ, άλλοτε ΟΥΑ, άλλοτε Α, άλλοτε ΟΥ…
Ομοίως το γράμμα Α στις λέξεις: was (γουόζ), Αmerica (αμέρικα), hand
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(χέντ), table (τέϊμπλ).... προφέρεται άλλοτε εϊ άλλοτε α άλλοτε ε, άλλοτε
ouo.. Ομοίως το γραμμα Ι στις λέξεις: titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl
(γκέρλ), pig (πιγκ), ability (αμπίλιτι)… προφέρεται άλλοτε αϊ άλλοτε ι άλλοτε ε… Ομοίως τα υπόλοιπα.
β) Ορθογραφία είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός ορισμένου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από γραφή αποτελεί την
"ιδεατή εικόνα" γραφής κάθε λέξης. Η ιδεατή αυτή εικόνα συνάπτεται στο
νου του ομιλούντος προς την ακουστική "εικόνα, δηλ. προς τον τρόπο
προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς και προς τη σημασία της.
γ) O χρόνος που απαιτείται για την εκμάθησή τους είναι τόσος, όσος
χρειάζεται για να απομνημονεύσει ο μαθητής μια-μια τη γραφή όλων των
λέξεων, επομένως κάτι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.
δ) Δεν μπορεί κάποιος όχι μόνο να καταγράψει, αλλά και να υποδείξει
μια οποιαδήποτε προφορά. Προ αυτού, αλλά και για να υποδειχθεί η σωστή
προφορά των λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες στα διάφορα λεξικά, χρησιμοποιούνται παράλληλα τα καλούμενα φωνητικά σύμβολα (phonetic symbols) . Δηλαδή εδώ έχουμε μια γραφή ως βοηθητική μιας άλλης γραφής!!
ε) Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω ιστορικές γραφές πρέπει να
καταργηθούν και όχι η Ελληνική, αν θέλουμε να παραταχθούν η χρονοβόρα
μαθησιακή εκπαίδευση και τα μαθησιακά προβλήματα, όπως ο αναλφαβητισμός, η διγλωσσία, η δυσλεξία κ.α.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Επειδή το ελληνικό σύστημα γραφής γράφει τις λέξεις ως έχουν επακριβώς
φθογγικά τη στιγμή που γράφονται και συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους, ανατρέχοντας στα αρχαία ελληνικά γραπτά κείμενα μπορούμε να δούμε πώς ήταν επακριβώς οι ελληνικές λέξεις σε κάθε περίοδο της Ελληνικής Γλώσσας. Κάτι που δε μπορεί να γίνει σε καμιά από τις άλλες γραφές, γιατί οι άλλες γραφές άλλες καταγράφουν
τις λέξεις ιστορικά (οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες: αγγλική, γαλλική κ.α.), άλλες
ιδεογραφικά (κινέζικη, ιαπωνική κ.α.) και άλλες συμφωνικά (αραβική, περσική κ.α.).
2) Παλιότερα η Ελληνική Γραφή ήταν πιο πολύ δύσκολη, γιατί έπρεπε να θυμάσαι και τους ορθογραφικούς κανόνες των πνευμάτων και των τονικών σημαδιών ή να
απομνημονεύσεις μια-μια την ορθή γραφή (με τα ανάλογα πνεύματα και τονικά σημάδια) πάρα πολλών λέξεων. Σήμερα, με την τροποποίηση της ορθογραφία (με την κατάργηση των πολλών τονικών σημαδιών και των πνευμάτων) από τους δημοτικιστές γλωσσολόγους, η Ελληνική Γραφή έγινε πραγματικά πανεύκολη.
3) Στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν μια και μόνη προφορά οπότε και
λάθος ορθογραφικά να γράψει κάποιος τις λέξεις πάλι γράφει πιστά την προφορά της
λέξης και ο άλλος στις περισσότερες φορές θα καταλάβει, κάτι που δε συμβαίνει στις
άλλες γραφές, γιατί είναι ιστορικές. Για παράδειγμα είτε γράψεις στην Ελληνική Γραφή
«αφτι ίνε κακί σήντροφι» είτε γράψεις «αυτύ ήναι κακή σύντροφει» είτε γράψεις «αυτοί
είναι κακοί σύντροφοι» κ.τ.λ. λες τη σωστή προφορά και το νόημα βγαίνει.
Η ελληνική ορθογραφία είναι απαραίτητη μόνο στα λεξικά, στις επιγραφές και
στις ελλειπτικές προτάσεις κ.α., επειδή εκεί δεν υπάρχουν τα άρθρα: ο, η, το, οι αντωνυμίες εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό…. και τα ρηματικά μόρια: να, θα… που βοηθούν στο να
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προσδιορίζουμε το μέρος λόγου των λέξεων που εισάγουν: «ι καλί, το καλό» (= επίθετο) > η καλή, το καλό, ενώ «εγό καλό, θα καλί» (= ρήμα) > εγώ καλώ, θα καλεί.
καλό παιδί (καλό = επίθετο), ενω καλώ το παιδί (καλώ = ρήμα).
θα καλεί, δεν καλεί (καλεί = ρήμα), ενώ η καλή, της καλής (καλή = επίθετο).
Αντίθετα στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες, λόγω ιστορικής γραφής, αν δε
γράψουμε σωστά ορθογραφικά τις λέξεις (την καθιερωμένη τους γραφή) δε καταλαβαίνει ο άλλος, επειδή εκεί η κάθε γραπτή λέξη είναι ως μια εικόνα που της αποδόθηκε
μια συγκεκριμένη προφορά και σημασία. Για παράδειγμα στην αγγλική έχουμε τις λέξεις: to & too & two.. που όλες προφέρονται όμοια, ήτοι «του» και συνεπώς αφενός τα
γράμματά τους δεν υποδείχνουν την ορθή προφορά και αφετέρου αν αλλάξουμε τη
γραφή τους κανείς δε θα καταλάβει.
«ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» «ΔΕ ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» - ΤΑΧΥΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Οι δάσκαλοι στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, όπως είναι γνωστό, διδάσκουν ανάγνωση και γραφή στα παιδιά μαθαίνοντας τους από τη μια ότι τα γράμματα του αλφάβητου είναι τα εξής: Α(α), Β(β)…… και από την άλλη λέγοντας τους π.χ. ότι όταν
λέμε «καλό παιδί» γράφουμε τη λέξη καλό με -ο, ενώ όταν λέμε «καλώ στο τηλέφωνο»
γράφουμε τη λέξη καλώ με -ω, όταν λέμε «καλοί άνθρωποι» γράφουμε τη λέξη καλοί
με οι, ενώ όταν λέμε «καλή γυναίκα» γράφουμε τη λέξη καλή με -η κ.α. Προ αυτού
σε όποιο μαθητή του «κόψει» ότι στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) , τα οποία
έχουν επινοηθεί προκειμένου να τα χρησιμοποιούμε στη γραφή με κανόνες (γράφοντάς π.χ. τα ρήματα με το γράμματα -ω,ει, τα θηλυκά με -η,τα ουδέτερα με -ο,ι, ο πληθυντικός με οι….) για διάκριση των ομόηχων λέξεων: καλώ και καλό, καλή και καλοί
και καλεί …… μαθαίνει και μάλιστα άνετα και γρήγορα να γράφει και να διαβάζει. Αντίθετα σε όποιον μαθητή δεν του «κόψει», παθαίνει είτε δυσλεξία είτε απέχθεια στη
γραφή και προ αυτού μένει αναλφάβητος, όπως κόντεψα να πάθω και εγώ ο ίδιος γι
αυτό και λέω εδώ όσα λέω.
Η αιτία για την οποία τα ελληνόπουλα διδάσκονται με τον ως άνω τρόπο την
Ελληνική Γραφή είναι γιατί στα σχολικά βιβλία γλώσσας και γραφής αναφέρουν από
τη μια ότι αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν διαφορετική από τη νέα, επειδή στην αρχαία
υπήρχαν παραπάνω φθόγγοι, αυτοί που γράφονταν με τα γράμματα Ω, Η, Υ, και από
την άλλη ότι η νέα Ελληνική Γραφή είναι ιστορική, επειδή διασώζει τα άχρηστα σήμερα
γράμματα Ω, Η, Υ από συνήθεια και προ αυτού πρέπει οι μαθητές να μάθουν-απομνημονεύουν μια-μια τη γραφή των λέξεων.
Ο σωστός τρόπος εκμάθησης της Ελληνικής Γραφής είναι να μάθει ο μαθητής:
α) Το αλφάβητο, την αντιστοιχία των 20 φθόγγων της γλώσσας: α ε ο u ι κ γ χ τ
δ θ π β φ μ ν λ ρ σ ζ με τα 24 κεφαλαία και μικρά γράμματά τους: Α(α), Β(β), Γ(γ)…..
και
β) Από τη μια το λόγο για τον οποίο υπάρχουν στη γραφή τα ομόφωνα γράμματα: ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ)υι), καθώς και
τα διπλά: Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(ΝΝ), ΣΣ(σς)…. και από την άλλη τα μέρη λόγου
(τα είδη λέξεων της γλώσσας) και τους κανόνες με τους οποίους χρησιμοποιούμε στη
γραφή τα εν λόγω ομόφωνα γράμματα, όπως π.χ.: τα ρήματα γράφονται στη λήγουμε
με τα γράμματα -ω,ει: καλ-ώ,είς,εί, σήκ-ω,…ενώ τα θηλυκά με -η: καλή,ής, νίκη,
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τιμή... τα ουδέτερα με ο/ι: καλ-ό, κακό, φυτό... τυρί, ψωμί….. προκειμένου να βοηθούμε τον αναγνώστη και στη σωστή προφορά και στη σωστή ετυμολογία της γραπτής
λέξης ή άλλως για διάκριση των ομόηχων: φθογγικά «καλό» = ορθογραφικά καλώ (=
ρήμα), καλό (= επίθετο)….
8. ΤΑ GREEKLISH, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Πολλοί, ως γνωστόν, ζητούν να καταργηθεί η Ελληνική Γραφή και
να αντικατασταθεί με μια γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσοι και οι
φθόγγοι των λέξεων, οι οποίοι να γράφονται με τα εξής 20 λατινικά γράμματα (5 φωνήεντα + 15 σύμφωνα): Α, Ε, Ο, U, I, V (= β), GH (= γ), DΗ
(=δ), Z (= ζ), TH (= δ), K, L, M, N, P, R, S, T, F, CH (=χ), δηλαδή να
γράφουμε π.χ. Kriti αντί Κρήτη, Εllada αντί Ελλάδα….., και αυτό, επειδή η
Ελληνική είναι πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της, λόγω του ότι εκεί
υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα: Ω(ω) = Ο(ο), Ι(Ι) = Η(η)= Υ(Υ) …, για
ιστορικούς λόγους (κάποτε , λέει τα γράμματα αυτά παρίσταναν φθόγγους
της αρχαία ελληνικής που συνέπεσαν στην προφορά με τα Ο,Ι) και έτσι δεν
είναι εύκολο να θυμάται κάποιος πότε να γράφουμε μια λέξη με το γράμμα
Ο(ο) και πότε με το γράμμα Ω(ω), πότε με το γράμμα Ι(ι) και πότε με το
γράμμα Η(η) ή το Υ(υ)…. π.χ. καλό και καλό, Κρήτη, Κριτής, σοφοί και
σοφή….
Ωστόσο αυτό είναι μια επιπόλαια εκτίμηση και φυσικά λάθος, γιατί:
Α) Γραφή που να έχει μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι των
λέξεων δε μπορεί να υπάρξει ποτέ, γιατί έτσι θα γίνονται συνεχώς παρανοήσεις λόγω του ότι σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν πάρα πολλές ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ. στην ελληνική: λύρα και λύρα, καλό και καλώ, καλή και καλεί
και καλοί…. Ομοίως στην αγγλική: «του» = to, two, too, write, right….
Β) Στην Ελληνική Γραφή , όπως ειδαμε και πιο πριν, υπάρχουν τα εξής
ομόηχα γράμματα (που άλλα από αυτά είναι δίψηφα και άλλα μονοψήφια):
Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(αι) = Ε, Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει) … τα
οποία έχουν επινοηθεί προκειμένου και βάσει κανόνων να υποδεικνύουμε
στον αναγνώστη μας από τη μια την πιστή προφορά και απο την άλλη την
ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ.) των γραπτών
λέξεων και έτσι να του παρέχουμε βοήθεια και στην κατανόησή τους και στη
διάκριση των ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα Ω,ΕΙΣ,ΕΙ.. (-ω,εις,ει) τα ουδέτερα με τα γράμματα -Ο,Ι…(-ο,ι…), τα θηλυκά
με -Η,Ω… (-ο,ω..), τον πληθυντικό αριθμό με -Η,ΟΙ…. (-η,οι…)…. κ.α., πρβ
π.χ.: σήκω και σύκο, καλό και καλώ, καλοί και καλοί και καλεί…
ρήματα: σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…
ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το ψωμί, φιλί…
θηλυκά: η κακή, η αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ…
πληθυντικός: οι αγαθοί, κακοί …. τα πάθη, κάλλη …
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Για τον ίδιο λόγο επινοήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία: Α, Β, Γ… και
μικρά γράμματα α, β, γ…. , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για διάκριση των
κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά γράφοντας π.χ. τα κύρια ονόματα
με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό: καλή/καλοί και Καλή, αγαθή/αγαθοί και
Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο.
2. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Γλώσσα κινδυνεύει είτε να καταργηθεί είτε να αλλοιωθεί ή συρρικνωθεί λόγω αφενός των greeklish και
αφετέρου λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η
αγγλική έχει γίνει η επίσημη γλώσσα και συνεπώς, λένε, χρειάζεται να παρθούν δραστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και της γλωσσικής αστυνόμευσης,
για να προστατευτεί. Διαβάζουμε π.χ. το διαδίκτυό: «Η ραγδαία εξάπλωση
και εδραίωση του διαδικτύου ως ενός ακόμα μέσου επικοινωνίας όπου η
πλειοψηφία των ηλεκτρονικών σελίδων χρησιμοποιούν τα greeklish, αλλά
και την αγγλική γλώσσα, καθιστούν την Ελληνική Γλώσσα ολοένα και πιο
ευάλωτη και συνεπώς κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να αλωθεί από τις ξενόφερτες λέξεις και απ΄αυτό να χάσει τη συνοχή, το μεγαλείο και την εκφραστικότητά της. Το ελληνικό λεξιλόγιο υπομονεύεται από την αθρόα εισαγωγή αγγλικών όρων και εκ τούτου η Ελληνική Γλώσσα κινδυνεύει να περιπέσει σε απλοποίηση, εκφυλισμό και τελικά σε αχρησία. Και αν γίνει αυτό,
η Ελλάδα θα πάψει να παράγει πολιτική σκέψη και φιλοσοφία…».

Σημειώνεται ότι Greeklish (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek (ελληνικά)
και english (αγγλικά), λέγεται η ελληνική γλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο και κάτι όπως γράφει η αγγλική τις ελληνικές λέξεις, για παράδειγμα:
Ελληνικά: Γεια σου, είμαι Γιώργος από την Ελλάδα και σου εξηγώ τα πάντα με
απλά λόγια. Η παραγωγή της Κρήτης και οι παραγωγοί της Κρήτης είναι εκατό.
Greeklish: Geia sou, eimai ο Giorgos apo thn Ellada kai sou ekshgo ta panta me
apla logia. I paragogi tis Kritis kai oi paragogoi tis Kritis einai ekato
Ελληνικά: Τιταν, Ευρώπη, Γραικία….
Αγγλικά: Titan, Europe, Graecia….
Φυσικά τα Greeklish είναι μια λάθος γραφή γιατί με αυτήν δε διακρίνονται πολλές ομόηχες λέξεις, όπως π.χ. οι λεξεις ton aeton = τον αετόν
(ενικός) & των αετών (πληθυντικός), ton kalon = τον καλόν και τον καλών,
lira> η λίρα και η λύρα…..
Επειτα το να γράφει κάποιος π.χ.: «I paragogi tis Kritis, lira…” και «oi
paragogoi tis Kritis, lyra» (γραφή Greeklish), αντί «Η παραγωγή της Κρήτης,
λίρα, λύρα, οι παραγωγοί της Κρήτης» (= ελληνική ορθογραφική γραφή)
δεν απλοποιεί ή δεν κάνει τη γραφή πιο εύκολη κ.α. , αλλά απλώς και μόνο
χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο (τους λατινικούς χαρακτήρες) με ελληνική ορθογραφία αντι του ελληνικού αλφάβητου και της ελληνικής ορθογραφίας και τίποτε άλλο.
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Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Τα greeklish ήταν κάποτε μια ανάγκη της στιγμής, τώρα όχι. Στο
παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων από
τους υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα και προ αυτού χρησιμοποιούνταν εκεί τα greeklush. Σήμερα
τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, και είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν
Έλληνες μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα στο Διαδίκτυο. Συνεπώς σήμερα δεν υπάρχει πια κανένας λόγος να χρησιμοποιούνται τα greeklihs. Όσοι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν δημιουργούν πρόβλημα όχι στην Ελληνική Γλώσσα-Γραφή ή τουλάχιστον όχι μόνο σ’ αυτήν, αλλά και στους ίδιους
τους εαυτούς τους. Θα ξεχάσουν να χρησιμοποιούν σωστά την κανονική
τους γλώσσα-γραφή και έτσι δε θα μπορούν κάποια στιγμή να κάνουν ούτε
μια σωστή – κατανοητή αίτηση.
2) Οι ξένες λέξεις σε μια γλώσσα δεν είναι κάτι το κακό. Το κακό είναι
το να χρησιμοποιεί κάποιος ξένες λέξεις, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες λέξεις
στη δική του γλώσσα, γιατί αφενός πολλοί δε θα τις καταλαβαίνουν και αφετέρου είναι κάτι που δεν είναι αισθητικά ωραίο.
3) Καμιά γλώσσα δεν κινδυνεύει να αφανιστεί ή να αλλοιωθεί από μια
ισότιμη ή άλλως ελεύθερη συνένωση κρατών, γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στις υποδουλώσεις των κρατών. Επι Ρωμαϊκής και Βυζαντινή αυτοκρατορίας καμία γλώσσα δεν εξαφανίστηκε. Αντίθετα επι τουρκοκρατίας
κινδύνευσε να αφανιστεί η ελληνική και πολλές άλλες γλώσσες, επειδή οι
Τούρκοι ήθελαν να αφανίσουν κάθε τι το μη τούρκικο.
4) Η γλώσσα και η γραφή δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά το επίκτητο,
κάτι που διδάσκεται απο τους γονείς και τους δασκάλους στα παιδιά. Επομένως, αν οι γονείς και τα σχολεία διδάσκουν όπως πρέπει την Ελληνική
Γλώσσα και την Ελληνική Γραφή στα παιδιά, δημιουργείται στέρεα βάση και
έτσι δεν απαιτείται καμιά λήψη μέτρων για την προστασία μια γλώσσας. γραφής ή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την άλωση ή αλλοίωσή της από τις
ξένες.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά
και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται
εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά τους.
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